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● 12 TTemmuz flflehitleri aanma

Tarih: 12 Temmuz 2006
Saat: 13.00
Yer: Karacaahmet Mezarl›¤›

● Grup YYorum kkonser
Tarih: 12 Temmuz 2006
Yer: Antakya festivali

● Ercan KKartal dduruflma
Tarih: 12 Temmuz 2006
Saat: 10.00
Yer: Befliktafl 14. ACM

● Adres dde¤ifliklikleri
antalyahoc@gmail.com
bilgi@bursatemelhaklar.com
www.izmirgenclikdernegi.com
Dikmen TTemel HHaklar: 48. Sok.
No: 6/11 ‹lker - Dikmen / Ankara

Mücadeleye 1989’da ka-
t›lm›flt›. Son olarak Devrimci
Sol Halk Milisleri üyesiydi.
16 Temmuz 1993’de ‹stan-
bul fiirinevler’de ‹stanbul poli-
si taraf›ndan sokak ortas›nda
kurflunlanarak katledildi.

Kemal AYGÜL

12 Eylül sonra-
s›n›n cezaevi direni-
flinde onurlu bir
mücadele verdi.
Tahliye olduktan
sonra çal›flt›¤› iflye-
rinde 16 Temmuz
1988’de elektrik
çarpmas› sonucu
kaybettik.

Bahattin
‹fiCAN

Ülkede bir Cephe tarafta-
r› olarak mücadeleye kat›ld›.
1990’da gitti¤i Almanya’da
da mücadelenin aktif bir
emekçisi olarak çal›flt›. 15
Temmuz 2001’de rahats›zl›-
¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

‹skender
ERO⁄LU

14 Temmuz 1993’de
‹stanbul ‹kitelli Parseller’de
darbeci kontra çetesi taraf›n-
dan pusu kurularak katledildi. 

Marafl do¤umlu R›za, ‹s-
tanbul Anadolu Yakas› emek-
çilerinin mücadelesinde yeral-
d›. ‘92 Haziran’›nda Halk›n
Gücü Gazetesi’nde çal›flmaya
bafllam›flt›.

R›za
GÜNEfiER

14 Temmuz
1979’da “Emper-
yalizme, faflizme,
pahal›l›¤a ve iflsizli-
¤e karfl› mücadele”
kampanyas›nda bil-
diri da¤›t›rken jan-
darmalar taraf›ndan
taranarak katledildi.

Hüseyin
AKSOY

17 yafl›nday-
d›. 19 Temmuz
1996’da ölüm
orucunu destekle-
mek için Ba¤c›lar
Nam›k Kemal
Caddesi’nde yap›-
lan bir gösteri s›-
ras›nda polis tara-
f›ndan katledildi.

Levent DO⁄AN

BÜYÜK D‹REN‹fi’in 60.
flehidiydi. Oligarflinin tahliye
rüflvetine dayanan manevras›n› bozanlardan biri ola-
rak ölümsüzleflti. 

1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e sempatisi Ma-
hirler’le bafllad› ve o günden itibaren 25 y›l›n›n her
an›, mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen bir dev-
rimci oldu. Bu 25 y›lda, iflkencelerden, hapishaneler-
den geçti, say›s›z görevler üstlendi. Son üstlendi¤i gö-
rev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler sald›r›-
s›nda, Birinci Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak sal-
d›r›n›n önünde barikat olmakt›. 14 Temmuz 2001’de,
12 Temmuz’da katledilen efli ‹brahim Erdo¤an’›n
ölüm y›ldönümünden iki gün sonra flehit düfltü.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

15 Temmuz 1994’de
Sivas’›n Zara ilçesi k›rsal›nda
Kanl›çay›r Köyü Otluçimen
Mezras›’ndaki çat›flmalarda
flehit düfltüler.

Nihat, 78’de devrimci
düflüncelerle tan›flt›. Ö¤ret-
men olarak devrimci müca-
dele içinde yerald›. 1993
Haziran’›nda gerilla saflar›-
na kat›ld›. Ahmet Karlangaç
K›r Silahl› Devrimci Birli¤i
Komutan Yard›mc›s› oldu.
Gülnaz, 1980’lerin ortala-
r›nda devrimci mücadeleye,
1993 yaz›nda da Sivas da¤-
lar›na ad›m atarak kurtulufl
savaflç›lar›na kat›ld›. Mu-
rat, 1974 Sivas do¤umlu-
dur, 91’de k›sa bir süre

TDKP saflar›nda çal›flt›. Ayn› y›l Devrimci Sol saflar›nda yerald›. ‘91 yaz›n-
da gerillaya kat›ld›. Osman, 1961 Bursa Gemlik do¤umludur. Lise y›llar›n-
da devrimcilerle tan›flt›. 7 y›l tutsak olarak kald›. 91’de gerillaya kat›ld›.

15 Tem-
muz 1996’da
‹stanbul Gülte-
pe Merkezi’ne
yönelik bir
bask›ndan son-
ra, Telsizler
Mahallesi’nde
bir evde kufla-
t›ld›lar. Oligar-

flinin sald›r›s›na sloganlar›yla ve ateflle
karfl›l›k verdiler. Çat›flma sonunda 4
Cephe savaflç›s› flehit düflerken, ev sa-
hibi Han›m Gül, evden d›flar› ç›karken
polis taraf›ndan yaralanarak hastane-
ye kald›r›ld›. Hastanede yine polis ta-
raf›ndan katledildi. 

Hasan Hüseyin, Gülizar, Emine ve
Ali, çeflitli alanlarda görevler ald›ktan
sonra, halk kurtulufl savaflç›s› olarak si-

lahl› birliklerde yeralm›fllard›. Devrimci tutsaklar›n sürdürdü¤ü ölüm orucunu destek-
lemek için gerçeklefltirdikleri bir eylemin sonucunda ölümsüzlefltiler.

Fintöz
D‹KME

Buluthan
KANGALG‹L

14 Temmuz 1991’de Ankara’da
bulunduklar› üs polis taraf›ndan kuflat›ld›,
çat›flarak flehit düfltüler.

Fintöz, 1978’de Liseli DEV-GENÇ
saflar›nda mücadele etti. 12 Eylül sonra-
s›nda bir süre yurtd›fl›nda kald› fakat ül-
keye dönmek için ›srarl› bir çaba içinde
oldu. Sonunda ülkesine dönerek SDB’ler-
de görev ald›. 

Buluthan, ‘80 sonras› gençlik mü-
cadelesinde yerald›. Bir süre tutsak kald›.
Daha sonra Devrimci Sol Savaflç›s› olarak
mücadelesine devam etti.

Nurten
DEM‹R

‹smail
AKARÇEfiME

14 Temmuz 1992’de
‹stanbul Kas›mpafla’da bulun-
duklar› üs kuflat›ld›, çat›flarak
flehit düfltüler. Nurten, 1970
Elaz›¤ do¤umlu, Kürt milliyetin-
dendir. Ocak 1992’den itibaren
SDB örgütlenmesi içinde görev
ald›. ‹smail, 1972 Giresun do-
¤umludur ve 1991’den itibaren
SDB üyesi olarak görev ald›.

“Hapishanelerde insanlar birbirine yaklaflt›r›lm›yor belki ama
d›flar›da da hepimize, sadece kendimizin s›¤aca¤› küçüklükte, tek
kiflilik hücreler infla ediliyor. Biz, öteki "hücrelerde" ne olup bit-
ti¤ini merak etmedikçe bu inflaatlar›n duvarlar›na bir tu¤la daha
döfleniyor. Oysa fiiflli'de, Cami'yi Taksim'e do¤ru az geçince, sa¤
kolda bir apartman dairesinde bir avukat, insanlar hücrelerde
yaln›zlaflt›r›lmas›n diye ölmeye karar veriyor.

Bir hukukçunun, adalet ararken hukuk yollar›n› tüketti¤ini,
ölüm orucu eylemi yapmaktan baflka çaresi kalmad›¤›n› söyleme-
sinden hofllanmayabilirsiniz... Ama bütün bunlar› düflünürken
flunu da düflünün: Bir hayat kaç metrekare olmal›d›r? Bir baflka-
s›n›n ölümünü umursamayacak kadar dar m›?”

(Ece Temelkuran, Milliyet 30 Haziran)
*

“Garip bir demokrasimiz vard›r bizim. Bizim demokrasimizde
insanlar ölüm orucuna yatarlar.
Ölürler, yanarlar. Avu-
kat Behiç Aflç› 'n›n
da ölüm oru-
cunda oldu¤u
ve bu oru-
cun kendi-
siyle de-
¤il, F tipi
tutukevle-
rinde ya-
tanlarla, ya-
ni birilerinin
hakk›, hukukuy-
la ilgili oldu¤unu
herkes bilir. Bilme-
yen, duymayan yal-
n›zca siyaset dük-
kânlar›d›r.”

(Güray Öz,
Cumhuriyet
5 Temmuz
2006)

Ölüm OOrucunda 
(9 TTemmuz) 996. GGün

Sevgi
ERDO⁄AN

Ali
ERTÜRK

Han›m
GÜL 

Hasan Hüseyin
ONAT

Gülizar
fi‹MfiEK

Emine
TUNÇAL

Osman
SÖNMEZ

Nihat
fiAH‹N

Gülnaz
SARIO⁄LU

Murat
KAYMAK



Filistin; 58 y›ld›r iflgal alt›ndad›r.
Filistin; mazlum halklar›n en

mazlumudur. Ve Filistin; 20. yüzy›-
l›n en uzun süreli direnifl destan›n›n
ad›d›r. Birçok yönüyle halklar için
bir örnek oluflturdu¤u gibi, birçok
yönüyle de, halklar›n ulusal ve sos-
yal kurtulufl mücadeleleri aç›s›ndan
önemli dersler içeriyor. Kendi öz-
gücüne güvenmenin, o güç temelin-
de direnifl ve savafl› sürdürmenin
günümüzdeki emsalsiz bir örne¤idir
Filistin. 

‹srail tanklar›yla, toplar›yla, uçak-
lar›yla bir kez daha Filistin’in

üzerine yürüyor. ‹srail’in arkas›nda
Amerikan emperyalizmi var, Avru-
pa emperyalizmi ve iflbirlikçi rejim-
ler var. Filistin halk› ise, büyük öl-
çüde yaln›z. Filistin, özellikle sos-
yalist sistemin y›k›l›fl›ndan bu yana
yaln›zd›r. Dünya halklar› Filistin’in
yan›ndad›r; ama bu sahiplenme
maddi bir güce dönüflemedi¤i ko-
flullarda, Filistin’in etraf›ndaki çem-

beri k›racak bir özellik gösterme-
mektedir. Filistin buna ra¤men dire-
niyor. Büyük bir kararl›l›kla, siyo-
nizme karfl› direnifl ve savafl›n mefl-
rulu¤unu savunuyor. Ki, örnek olan,
örnek al›nmas› gereken yönlerinden
biri de budur; Filistin halk›, meflru-
luk bilincini en yüksek düzeyde iç-
sellefltirmifl bir halkt›r. Gazze’ye
yönelik son sald›r›ya “‹srail’in sal-
d›r›lar› yanl›fl, ama Filistinliler’in
eylemleri de yanl›fl”, “‹srail sald›-
r›lar› durdursun, ama onlar da as-
keri b›raks›nlar” diyen bak›fl aç›s›,
bu meflruluk bilincinden, dolay›s›y-
la Filistin davas›n› sahiplenmekten
uzakt›r. 

Filistin davas›nda do¤ru tutum,
emperyalizm ve halklar saflafl-

mas›nda net olmaktan geçer. Siyo-
nizm ve ittifaklar›, kendi cephele-
rinde nettirler. ‹srail, 15 May›s
1948’de Filistin topraklar› gasbedil-
erek kuruldu. ‹flgal, o günden beri
yani 58 y›ld›r, tüm uluslararas› hu-

kuk kurallar› çi¤nenerek, BM karar-
lar›na ra¤men, emperyalist-siyonist
askeri zorla sürdürülüyor. Gazze’de
siz bu sat›rlar› okurken katliam hala
devam ediyor olacak. Bunun tek so-
rumlusu Siyonist ‹srail de¤ildir.
Emperyalizm ve ‹srail’e tav›r al-

mayan tüm ülkeler suç orta¤›d›r.

Bitmedi! Suçlular bunlarla da s›n›r-
l› de¤il; emperyalizm iflbirlikçisi re-
jimlere tav›r almayan tüm kesimler
de bu suçun dolayl› ortaklar›d›r.
Çünkü, emperyalizmle iflbirli¤i
içindeki tüm rejimler, ABD’nin
stratejik ya da taktik müttefikleri,
ayn› zamanda siyonizmin destekçi-
sidirler. ‹flte böyle oldu¤u içindir ki,
ülkemizde AKP’yi destekleyen ke-
simler de bu suç ortaklar› içindedir-
ler. Suçlular ve suçun ortaklar› bu
kadar çok oldu¤u için, bu iflgal, ifl-
kencelerle, katliamlarla 58 y›ld›r
sürebilmektedir. 

Filistin-‹srail “bar›fl görüflmele-
ri”, dünya siyaset sahnesinin en

çeliflkili, her fleyin baflafla¤› edildi¤i
bir siyasettir. En baflta, Siyonist ‹s-
rail’in iflgal ve katliamlar›n›n bafl
destekçisi Amerikan emperyalizmi,
‹srail-Filistin görüflmelerinde “ara-

bulucu”dur. “Bar›fl”› sa¤lamaya ça-
l›fland›r. Keza, Avrupa ayn› roldedir.
Ve dünyadaki pekçok siyasal güç,
pekçok ayd›n, onlar›n bu rolünü
onaylam›fl, desteklemifl, meflrulafl-
t›rm›flt›r. Oysa Amerikan emperya-
lizmi neyse siyonizm odur, siyo-
nizm neyse ABD odur. 

Zafer direnen
Filistin’in olacak!

HAMAS’a tav›r, görünümü alt›nda Filistin halk›na karfl› uygulanan 
ambargo ve Gazze sald›r›s›, uzlaflmac› bir gücü de¤il, direnifli
seçti¤i için Filistin halk›na yönelik yeni bir “cezaland›rma” ve
y›ld›rma operasyonudur. Tek bir amaç vard›r; Filistin halk›n› 

teslim almak...  Dünya halklar›, bunu bilerek tereddütsüz
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Bu gerçek, siyaset sahnesindeki
riyakarl›klar› da ortaya koyan

bir turnusoldur. Say›s›z siyasal güç,
pekçok ülkenin rejimleri, y›llarca
Filistin davas›n› savunur görünmüfl
ama emperyalizm iflbirlikçili¤ini de
sürdürmüfltür. Pekçok güç (özellikle
islamc›lar), “siyonizm karfl›tl›¤›n›”
y›llarca siyasetlerinin en temel ko-
nular›ndan biri yapm›fl, ama ayn›
güçler, ABD’yle de iflbirli¤i içinde
olmufllard›r. ‹flte bu nedenledir ki,
suç ortaklar› içine, ony›llarca
ABD’nin “yeflil kuflak” projeleri
içinde yeralan, “ABD’ye karfl› ç›ka-
rak hiçbir fley yap›lamaz” diyen is-
lamc›lar› da katmal›y›z. Suç ortak-

lar› içine, yine, Avrupa Birli¤i’ne
“bar›fl, demokrasi” ad›na destek ve-
renleri katmal›y›z. 

Filistin halk›, iflbirlikçi Arap re-
jimleri taraf›ndan, kendi yöneti-

cileri taraf›ndan defalarca ihanete
u¤rat›lm›flt›r. Filistin davas›n›n
“kutsall›¤›n›”, Filistin direnifline
sempatiyi, kendi iktidarlar›n› sür-
dürmenin bir arac› olarak kullanan
bu rejimler, Filistin halk›na karfl›
do¤rudan veya dolayl› katliamlar
gerçeklefltirmekten de geri durma-
m›fllard›r. ‹hanetler içinde piflmifltir
bu yüzden Filistin. ‹hanetler içinde
kendi özgücüne güvenmeyi ö¤ren-
mifltir. Ö¤renemeyenler de ö¤reni-
yor. Ocak ay›nda yap›lan seçimler-
de iktidara gelen HAMAS, Ameri-
kan ve Avrupa emperyalizminin
ambargo tehditleri karfl›s›nda Arap
rejimlerinin deste¤ine güveniyordu.
Ancak gözard› etti¤i, onlar›n em-
peryalizmle ne kadar bütünleflmifl
olduklar›yd›. Nitekim, pratikte bu
gerçe¤e çarpt›. Gerici, iflbirlikçi re-
jimlerin kendi halklar›n›n gözünü
boyamak için bol keseden yapt›kla-
r› “Filistin’e destek” aç›klamalar›-
n›n hiçbir karfl›l›¤› yoktu.

HAMAS iktidar›, Amerika’s›yla,
Avrupa’s›yla emperyalist cephe

taraf›ndan büyük bir ambargoyla
karfl›land›. Gerekçe, HAMAS’›n
“islamc›” niteli¤i olarak gösterildi.
Oysa sözkonusu olan, emperyaliz-
min ve siyonizmin 58 y›ld›r k›rama-
d›¤› büyük bir direniflti. Dünya

halklar›na “kötü örnek” oluflturan
bir direniflti. HAMAS’›n islamc›l›¤›
taliydi asl›nda; e¤er HAMAS em-
peryalizm ve siyonizmle uzlaflmaya
yanaflsayd›, HAMAS’›n islamc›l›¤›-
n›n onlar aç›s›ndan hiçbir mahzuru
olmayacakt›. Nitekim, ABD, AB ve
‹srail, HAMAS’a iki flart ileri sür-
düler: Birincisi, HAMAS, ‹srail'i

tan›d›¤›n› ilan etmelidir. ‹kincisi,
silahl› mücadeleyi terk etmelidir.

Bu flartlar aras›nda görülece¤i gibi,
HAMAS’›n islamc›l›¤›yla ilgili bir
madde yoktur. Emperyalizmin, Su-
udi Arabistan’dan Pakistan’a kadar
çeflitli ülkelerdeki “islamc›” iktidar-
lara karfl› da bir itiraz› olmad›¤› gi-
bi...  

Filistin’e karfl› uygulanacak am-
bargoyu hakl› göstermek için

dünya halklar›na "Hamas, ‹srail'i
tan›mad›¤› için ‹srail bar›fl görüfl-
melerine bafllam›yor" gerekçesi
gösterildi. Burjuva bas›nda veya
politikac›lar› aras›nda “Filistin uz-
man›” olarak tan›nan yazarlar, poli-
tikac›lar, bu yalan› tekrarlay›p dur-
dular. Yaland›; “bar›fl” görüflmeler -
bu görüflmelerin taktik, politik ola-
rak do¤rulu¤u, yanl›fll›¤› bir yana-
alt› y›ld›r ‹srail'in hiçbir anlaflmaya
uymamas› yüzünden zaten bitmifl
durumdayd›. HAMAS’tan önce, El
Fetih iktidardayken de süren bir ba-
r›fl görüflmesi yoktu. “Bar›fl görüfl-
meleri” denilen süreç, zaten tüm Fi-
listinli örgütlere ve bizzatihi Filistin
halk›na, ba¤›ms›zl›k hedefinden, si-
lahl› mücadeleden vazgeçme dayat-
mas›ndan baflka bir fley de¤ildi. 

HAMAS, bu emperyalist yalan-
lara ve ekonomik, siyasi am-

bargoya, güçlü bir Halk Cephesi

kurarak karfl›l›k verebilirdi. Ama is-
lamc›l›¤›n pragmatizmi ve farkl› he-
saplar› buna engel olmufl, siyonizm
HAMAS’› bu koflullarda kuflatabil-
mifltir. Halk› birlefltiremeyen islam-
c› HAMAS, tersine fleriatç› dayat-
malar›yla Filistin halk›n› bir iç sa-
vafl›n da efli¤ine getirmifltir. Kuflat-
maya direnen ve bu ablukay› da
püskürtecek olan yine, HAMAS’l›-
s›yla, Cepheli’siyle, El Fetihçi’siyle
tüm Filistin halk›d›r. Filistinliler ya-

flayarak, deneyerek göreceklerdir
ki, islamc› bir iktidar, Filistin’i (ne
de baflka bir ülkeyi) ba¤›ms›zl›¤a ve
sosyal kurtulufla götürmez. Filistin,
er veya geç, gerçek önderli¤ine ka-
vuflacak, o önderli¤i de yaratacakt›r.  

Filistin; sab›r, kararl›l›k ve nihai
hedeften asla vazgeçmemektir.

Onlarca örgüt kuruldu Filistin hal-
k›n›n ba¤r›nda. Onlarca y›ll›k bir
savafl› finanse etti yoksul Filistin
halk›. Kadro, savaflç› vererek besle-
di kurtulufl ordular›n›. Filistin Kur-
tulufl Örgütü 1964 y›l›nda kuruldu.
Ertesi y›l, iflgale karfl› silahl› müca-
dele bafllat›ld›. Yaklafl›k 40 y›ld›r

silahla, taflla, yürekle sürdürülen bir
mücadele sözkonusu. Bu mücadele
Filistin halk›n›n önüne say›s›z en-
geller, sapaklar ç›kard›. Büyük ka-
y›plar verdi bu mücadelede. Ekono-
mik, siyasal, sosyal, askeri y›k›mla-
ra u¤rad›. Ama hiçbir an umutsuzlu-
¤a, y›lg›nl›¤a kap›lmad› Filistin hal-
k›. Filistin direniflini, emperyalizm
ve halklar aras›nda süren savaflta
çok özel bir yere yerlefltiren, onu
dünya halklar› için bir örnek haline
getiren, dünyan›n  tüm devrimcile-
rinin, ulusal kurtulufl savaflç›lar›n›n
yüre¤inde Filistin’i özel, adeta kut-
sal bir kavram haline getiren en
önemli yanlar›ndan biri de budur.

HAMAS’a tav›r, görünümü al-
t›nda Filistin halk›na karfl›

uygulanan ambargo ve nihayetinde-
ki Gazze sald›r›s›, uzlaflmac› bir gü-
cü de¤il, direnifli seçti¤i için Filistin
halk›na yönelik yeni bir “cezalan-
d›rma” ve y›ld›rma operasyonudur.
Sald›r›n›n ne HAMAS’›n islamc›l›-
¤›yla ne de Filistinli savaflç›lar›n
yapt›¤› eylemle bir ilgisi yoktur.
Tek bir amaç vard›r; Filistin halk›-

n› teslim almak.  Dünya halklar›,
devrimci, demokrat, yurtsever ör-
gütler, sald›r›n›n bu niteli¤ini göre-
rek tereddütsüz yeralmal›d›rlar Fi-
listin’in yan›nda. Filistin’i teslim
alamayacaklar. 58 y›ld›r alamad›lar.
Baflkenti Kudüs olan ba¤›ms›z bir
Filistin devletinin kurulmas›n› ve
sürgündeki Filistinliler’in vatanlar›-
na geri dönüflünü engelleyemeye-
cekler. 
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Bugün Filistinli olmak, bombalar
alt›nda ve karanl›kta ve aç ve susuz
yaflamakt›r. 

Bugün Filistinli olmak, kendi
topra¤›nda mülteci, kendi ülkende
hapis olmak ve ölümün nereden, na-
s›l gelece¤ini bilmemektir. 

Bugün Filistinli olmak, her top
patlamas›ndan sonra soka¤a ç›k›p,
gelebilecek ikinci bir top mermisin-
den sak›narak ölülerini, yaral›lar›n›
toplamakt›r. Ve her top sesi duyul-
du¤unda çocuklar›n› “korkma yav-
rum bunlar havai fiflek sesleri” diye
avutmakt›r. 

Çünkü çocuklar›, 7’den 70’e tüm
Filistinliler’i korkutmak için Gazze
gökyüzünde ses bombalar› patlat›l-
maktad›r durmaks›z›n. 

Savafl uçaklar›, Gazze’nin üze-
rinden ses s›n›r›n› aflarak alçaktan
uçmaktad›rlar. Çünkü “Gazze’de
geceleri kimsenin uyumas›n› iste-
miyoruz” demifltir ‹srail Baflbaka-
n›... ‹flkencehanelerin, hapishanele-
rin klasik yöntemi, bütün bir halka
karfl› uygulan›yor. Tüm Gazze bir ifl-
kencehane, 1.5 milyon Gazzeli, si-
yonist iflkencecilerin elinde tutsak! 

“Kaç›r›lan ‹srail askerini kurtar-
ma” bahanesiyle ve emperyalizmin
tam deste¤iyle bafllat›lan sald›r›n›n
ard›ndan Gazze’nin; Gazze’deki Fi-
listinliler’in durumu özetle iflte böy-
le. 

Direnifl örgütlerinden 

tehditlere cevap:

Filistinli direnifl örgütlerinin kah-
ramanca ve büyük bir yarat›c›l›kla
gerçeklefltirdi¤i bir eylemle ‹srailli
asker Gilad fialit’i esir ald›klar› 25
Haziran’dan bu yana yak›p y›kar›z,
as›p keseriz tehditleri ya¤d›r›yor ‹s-
rail. Yapabilir de, geçmiflte defalarca
yapt›¤› gibi, iflte flimdi Gazze’de yi-
ne ayn›s›n› yap›yor. Ancak ne dire-

nifl örgütleri ne de Filis-
tin halk› tehditlere tes-
lim olmad›. Eylem tüm
Filistin taraf›ndan sa-
hiplenildi, esir asker
karfl›s›nda meflru talep-
lerde bulunuldu. 

28 Haziran’da ‹srail,
güneyden Gazze'ye gir-
di. 

Filistinli direnifl ör-
gütleri, ‹srail’in sald›r›s›na 30 Hazi-
ran’da yay›nlad›klar› "2 Numaral›
Askeri Bildiri"yle cevap verdiler;
daha önceki kad›n ve çocuk tutsak-
lar›n b›rak›lmas› ça¤r›lar›na "1000

Filistinli, Arap ve Müslüman tut-

sa¤›n serbest b›rak›lmas›" talebini
eklediler. Bildiride, bu tutsaklar ara-
s›nda Filistinli gruplar›n liderlerinin
de olmas› gerekti¤i belirtildi. 

‹srail tam bir sald›rganl›k ve per-
vas›zl›kla aralar›nda bakan ve mil-
letvekillerinin de bulundu¤u 80’e
yak›n Filistinli yetkiliyi tutsak ald›.
Bombalar ya¤maya bafllad› Gaz-
ze’ye. Direniflin ve eylemin meflru-
lu¤undan yine taviz verilmedi. 

3 Temmuz’da direnifl örgütleri,
‹srail'e 4 Temmuz sabah›na kadar
süre tan›d›lar. Sürenin bitiminde, ar-
t›k askerin ak›beti ile ilgili olarak
hiçbir bilgi verilmeyece¤i aç›kland›.

“‹nsani kriz”i yaratan 

insanl›k düflmanlar›

Kuflatman›n bir baflka boyutu ise
ortaya ç›kan “insani kriz”. ‹srail
karfl›s›nda hiçbir yapt›r›m gücü bu-
lunmad›¤› ortaya ç›kan BM, bu ko-
nuda uyar›yor; “böyle giderse Filis-
tin’de insani kriz yaflanacak.”

“‹nsani kriz”, Filistin halk›n›n
kuflatma/ambargo alt›nda en temel
ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz hale gel-
mesidir, açl›ktan ölümdür, hastal›k-
tan k›r›lmas›d›r... Filistinli bebekle-

rin çiçekler gibi solmas›d›r. ‹srail
sald›r›n›n ilk gününde ana elektirik
santralini, su santrallerini, d›flar›yla
ba¤› sa¤layan, g›da gelebilecek üç
köprüyü bombalad›, gaz vanalar›
kapat›ld›... 

“‹nsani kriz” üzerinden politika
yapanlar, ço¤unlukla emperyalizme
ba¤›ml› “uluslararas› kurumlar”d›r
ve katliamc›lara diyorlar ki, “kuflat,
iflgal et, öldür, hakk›n, ama elektrik-
siz, susuz b›rakma”! “‹nsani” keli-
mesini bile lekelediler, kirlettiler.
Gazze’nin yeniden iflgal edilmesi-
ne, düzenlenen ‹srail sald›r›lar›na
karfl› ç›kmaks›z›n “insani kriz çö-
zülsün” demek, siyonist sald›rganl›-
¤› desteklemenin sinsi yüzüdür. 

BM’nin Filistinli Mülteciler
Ajans› UNRWA, ‹srail sald›r›lar›n›n
sürdü¤ü Gazze’de g›da stoklar›n›n

tükenmekte oldu¤unu aç›klad›. 
BM’nin bir baflka raporuna göre,

Filistin hükümetine uygulanan am-
bargonun etkisi o kadar büyük ve

5

9 Temmuz 2006 / 60

Gazze karanl›kta... Gazze atefl alt›nda...
Gazze kan içinde... Ve dünya suskun

Bitecek bu işgal!

eli kula¤›nda 
bitecek cehennem dolan›
yunup ar›nacak karabasan›ndan
bitecek halk›m›n özlemi...
havada kalmaz 
mutlak bulacak 
avaz›n kendine bir yer



y›k›c› oldu ki, “yönetim de¤iflse ve
ülkeye yard›mlar yeniden bafllasa
bile ekonomi daha y›llarca belini
do¤rultamayacak.” Rapora göre ifl-
sizlik bu y›l yüzde 43, gelecek sene
yüzde 52.4 olabilir... Peki ne ifade
ediyor bu rakamlar, bu raporlar?

‹srail terörüne emperyalist

koruma kalkan›

BM Güvenlik Konseyi’ne, ‹sra-
il’in sald›r›lar›n› durdurmas› yönünde
getirilen karar önergesi, ABD’nin
karfl› ç›kmas› nedeniyle gündeme
dahi al›namad›. 

Amerika’n›n BM’deki sözcüsü,
Filistin temsilcilerinin sald›r›lar›n
durdurulmas› gibi hakl› ve meflru
bir iste¤inin karfl›s›nda “‹srail’den
önce Filistin hükümeti ve terörizme
destek verdikleri için Suriye ile
‹ran’›n k›nanmas›” gerekti¤ini ileri
sürüyor. Suriye’den, fiam’daki Ha-
mas Lideri Halid Meflal’i tutukla-
mas› ve ülkedeki Hamas bürolar›n›
kapatmas›n› istiyor. 

Avrupa emperyalizminin sesi ise

hiç duyulmuyor. O her zamanki gi-
bi ABD’nin peflinde, dolay›s›yla si-
yonist ‹srail’in arkas›nda duruyor
fazla dikkat  çekmeden. 

Emperyalist dünyan›n “tepkisi”,
her zulme, katliama onay verirken
gösterdikleri tepkinin bir kopyas›.
Emperyalistler (o da bir k›sm›) ‹sra-
il’in önlemlerini “abart›l›” ve “oran-
t›s›z” buluyorlar. 19 Aral›k Katli-
am›’na dedikleri gibi “afl›r› dozda
fliddet”!.. Yani ‹srail’in Gazze’yi ifl-
gal etmesinde temelden bir hukuk-
suzluk görmüyorlar. 

“‹ki tarafa” da sesleniyorlar hep.
“‹ki tarafa” da “gerginli¤i t›rman-
d›rmay›n” diyorlar. “‹ki tarafa
da...”; bu sözün geçti¤i her yere bir
mim koymak gerekti¤ini emperya-
listler ve iflbirlikçileri bir kez daha
gösteriyorlar. 

‹flkence ve korku!

‹srailli ve Filistinli ‹nsan Haklar›
Hekimleri Grubu, ‹srail jetlerinin
Gazze üzerinde alçak uçufl yaparak
ses duvar›n› aflmalar›n›n yasaklan-
mas› için ‹srail Yüksek Mahkemesi-

ne baflvurdular. Baflvuruda bunun
bir çeflit ''psikolojik iflkence'' oldu-
¤u belirtildi.

‹srailli bir yetkili ise, tam bir ifl-
kenceci yüzsüzlü¤üyle “jetlerin al-
çak uçuflu, öldürücü olmayan bir si-
lah. Askerlerle girerek evleri y›k-
maktan daha iyidir'' diyerek bu ifl-
kenceyi savundu. “Falaka öldür-
mekten iyidir” diyen bir iflkenceci
zihniyet, bir devleti yönetiyor, bu
devlet tüm emperyalistler ve iflbir-
likçileri taraf›ndan destekleniyor ve
bir halk› zulüm alt›nda inletiyor. 

‹srail’in BM Temsilcisi Daniel
Carmon da “Sivillerin zarar görme-
mesi ve insani durumun daha da kö-
tüye gitmemesi için çaba sarfediyo-
ruz” diyordu. ‹flgal ediyor, ama “in-
sani durum”u da gözetiyor. Ne ka-
dar insanc›l iflgalciler!!!

Gazze’ye ses bombalar› ya¤d›r›-
l›yor. Öldürmek için de¤il, sadece
korkutmak için. Filistinli bebekler,
çocuklar, yüreklerinde “‹srail kor-
kusuyla” büyüsün diye! 

Terörist devlet, iflkenceci devlet;
bunlar hep söylendi ‹srail’e. Ama
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“‹srail... bugün yolsuzluktan iba-
ret bir inflaat iskelesinin içinde, bask›
ve adaletsizlikten bir temelin üzerin-
de duruyor.”

Bu sözlerin sahibi, 1999’da ‹srail

Meclisi Baflkanl›¤› yapm›fl olan  biri-
dir. Avraham Burg, daha 2003’te yaz-
d›¤› bir yaz›da söylüyordu bunlar›.

‹srail’i hâlâ do¤rudan veya dolayl›
savunup, “Ortado¤u’daki tek demok-
ratik ülke” yalakal›¤› yapanlara flöyle
cevap veriyordu:

“Bir yandan Filistinli ço¤unlu¤u
‹srail çizmesi alt›nda bast›r›p di¤er
yandan Ortado¤u'daki tek demokrasi
oldu¤umuzu iddia edemeyiz.”

‹srail Meclis Baflkan›, direnifli as-
keri zorla engelleyebilece¤ini uman-
lara, “bak›n ‹srail bir askeri için neler
yap›yor, bizim de askerlerimiz öldü-
rülüyor, biz niye yapm›yoruz” diyen
flaflk›n katliamc›lara da flunu hat›rlat›-

yor:

“Bizim e¤lence mekânlar›m›zda
intihar ediyorlar, çünkü gerçek hayat-
lar› bir iflkence. Restoranlar›m›z›
kanlar›yla y›kayarak ifltah›m›z› kaç›-
r›yorlar çünkü evlerinde çocuklar›,
anneleri, babalar› aç ve sefil durum-
da. Günde bin elebafl›n› da öldürsek
hiçbir fley çözemeyiz, çünkü liderler
alttan geliyor -nefret ve öfkenin kay-
na¤›ndan, adaletsizli¤in ve ahlaki çü-
rümenin 'altyap›lar›'ndan.”

‹srail devletini hiç kuflku yok ki
çok iyi tan›yan Avraham Burg’un flu
sözleri ise, ‹srail’in bugün nas›l bir
durumda oldu¤unu ortaya koyuyor:

“Yahudilerin 2 bin y›ll›k hayatta
kalma mücadelesi, sonunda hem ken-
di halklar›na hem de düflmanlar›na
kulaklar›n› t›kayan, kanunlar› hiçe
sayan rüflvetçilerden oluflan ahlaks›z
bir çete taraf›ndan yönetilen bir yer-

leflimler devletine dönüfltü.”
“Araplar bafl›n› önüne e¤ip utanç

ve öfkesini sonsuza dek içine atsa bi-
le, bu böyle gitmez. ... Siyonizm'in
üstyap›s› flimdiden ucuz bir Kudüs
dü¤ün salonu gibi çökmeye bafllad›.
Alt katta kolonlar y›k›l›rken hâlâ üst
katta oynamaya ancak akl›n› kaç›ran-
lar devam eder.”

Düflünün, füzeler at›yor Filistin’e.
‹nsanlar paramparça oluyor. Ölüleri
yaral›lar› toplamak için ambulanslar
geliyor olay yerine, insanlar yard›m
etmek için toplan›yor ve ‹fiTE O AN
ikinci ‹srail füzesi at›l›yor ambulans-
lar›n ve toplulu¤un üstüne. 

Bu nas›l bir ahlakt›r, nas›l bir
insanl›ktan ç›kmad›r. Cevab› iflte
yukar›da anlat›lanlard›r. Ony›llard›r
pervas›zca sürdürdü¤ü iflkence, kat-
liam, iflgal politikas› çürütmüfltür
‹srail’i. 

‹srail tüm askeri gücüne ra¤men
çökmekte olan ve çökmeye mah-

kum bir devlettir. 

‹flgalle kurulan ve ayn› nedenle 
çürüyen ve çöken bir devlet‹SRA‹L



bunlar bile yetmiyor ‹srail’i tan›m-
lamaya. Zulüm, ‹srail zulmünü ifa-
de etmekte kifayetsiz bir kavram
olarak kal›yor. 

Siyonizmin “flekerleri”

Gazze s›n›r›na konuflland›r›lm›fl
toplar ve tanklar ve gökyüzünde sa-
vafl uçaklar›, durmaks›z›n bombal›-
yorlar Gazze’yi. Yaln›z, arada s›ra-
da gökyüzünden füzelerden farkl›
bir fley düfltü¤ü de oluyor. ‹srail sa-
vafl uçaklar›, bombalar›n yan›s›ra,
Refah, Han Yunus ve Gazze'nin
orta bölgelerinde, içinde fleker ve

çikolata ve onlar›n yan›nda da bil-

diriler bulunan kutular at›yorlar. 

Afganistan’› hat›rl›yoruz. Öldü-
ren “yard›m paketlerini”, katliamc›-
l›¤›n tam bir utanmazl›k içinde gök-
yüzünden att›¤› konserveleri hat›rl›-
yoruz. Bombalarla birlikte at›lan fle-
kerler, emperyalist barbarl›¤›n ve
pervas›zl›¤›n 21. yüzy›ldaki göster-
gesidir. Halklara, bombalar, iflgaller
alt›nda “hiçbir fley yokmufl gibi” ya-
flamay› kabul etme dayatmas›n›n bi-
çimidir. Halklar, Afganistan’da,
Irak’ta ve Filistin’de oldu¤u gibi
reddediyorlar bu dayatmay›. Bom-
balar alt›nda parçalanma pahas›na
reddediyorlar emperyalizmin ve si-
yonizmin “flekerlerini”. 

Bush’un ‘aziz dostu’ olan, 

Filistin’in can düflman›d›r

Siyonizme kol kanat geren iflbir-
likçilerden biri de AKP Hükümeti’-
dir. AKP Hükümeti’nin D›fliflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da “Filistin Yönetimi’nin seçilmifl
bakanlar› ile milletvekillerinin tu-
tuklanmalar›n› ve Filistin’in esasen
son derece yetersiz olan altyap›s›n›n
tahrip edilmesini kabul etmemiz
mümkün de¤ildir” deniliyor aç›kla-
mada ama “kabul etmeyip” de ne

yapaca¤›, ne yapt›¤› belli de¤il. 

‹srail’le iliflkinizi mi kesebilirsi-
niz, hadi bunu bir yana b›rakt›k, flu
veya bu ekonomik, askeri anlaflmay›
m› iptal edebilirsiniz? Hiçbirini ya-
pamazs›n›z. 

Geriye AKP’nin halk› aldatmay›
sürdürmek için yazd›¤› senaryolar

kal›yor. Tayyip, Filistin için “aziz
dostu” Bush’u “uykusundan uyan-
d›rm›fl” da, “orant›s›z güç kullan›-
yor” diye ‹srail’i flikayet etmifl de,
Bush “bu konuflmay› çok önemli bu-
luyorum” demifl de... 

Senaryo bunlar; laf, aldatmaca,
oyalamaca. “ABD stratejik müttefi-
kimizdir” diyenler, cellad›d›r Filis-
tinli’nin. Avrupa Birli¤i orta¤›m›zd›r
diyenler, siyonizmin zindanc›s›d›r. 

‹srail sald›r›yor, Filistin 

direniyor!

‹srail Baflbakan› Ehud Olmert,
birkaç gün önce “Orduya, terörist-
leri, bunlar›n fikir babalar›n› ve
bunlara koruma sa¤layanlar› izle-
mek için tam yetkiyle hareket geçme
emri” vermiflti zaten.

Bu emri, beklenece¤i gibi,
“Gazze’de 10 Filistinli öldürüldü”,
“Gazze’de 6 Filistinli öldürüldü”
haberleri ve artan top, füze sesleri
izledi. Filistin Baflbakan› ‹smail Ha-
niye’nin Gazze’deki bürosuna, Fi-
listin ‹çiflleri Bakanl›¤› binas›na ha-
va sald›r›s› düzenledi. “Hamas’a ait
tesisler” gerekçesiyle okullar, hasta-
neler vuruldu. Paramparça çocuk
cesetleri, Filistinli yurtseverlerin
cesetleri yay›ld› sokaklara. 

Gazze’de ‹srail tanklar› ilerleye-
rek, daha önce boflaltt›klar› “yerle-
flimci” bölgelerine yeniden yerleflti-
ler. Ama onlar› ilerledikleri her met-
rede Filistinli direniflçiler karfl›l›yor
halen. Sokak sokak çat›flmalar olu-
yor. Bu çat›flmalarda Filistinli mili-
tanlar flehit düflerken, bir ‹srail aske-
ri de öldürüldü. 

‹srail sald›racak, Filistin 

direnecek ve kazanacak!

Dergimiz yay›na girerken, gaze-
teler, televizyonlar, “‹srail’in nihai
operasyonunun her an bafllayabile-
ce¤i”ni, “sald›r›lar›n derinleflece-
¤i”ni, “büyük sald›r›n›n an mesele-
si oldu¤u”nu duyuruyorlard›. 

Filistinli olmak, 21. yüzy›lda
esir olmakt›r. Filistinli olmak, Gu-
antanamo’da olmak, F Tipi hapisha-
nelerin hücrelerinde tutulmakt›r. Fi-

listinli olmak her yerde, her koflul-
da, kuflatmalarda, iflgallerde, tutsak-
l›klarda direnmektir. En büyük sal-
d›r›lar, en kal›n kuflatmalar alt›nda,
en kahramanca, en fedakarca diren-
mek, onurla yaflamakt›r. 

Ony›llar ve ony›llard›r iflgal al-
t›nda yaflamak, Filistin halk›n›n ma-
ruz kald›¤› “en büyük sald›r›” de-
¤il mi zaten! Der Yasinler’i, Tel Za-
atarlar’›, Sabra-fiatilalar’› yaflamad›
m› Filistin! 

1948’de Der Yasin’de oluk oluk
kan› akt› binlerce Filistinli’nin. 700
bine yak›n Filistinli yurtlar›ndan
göç etmek zorunda kald› o zaman. 

1976'da Tel Zaatar'da katledildi
10 bin Filistinli. 1982'de Sabra-fia-
tila’da döküldü kanlar›. fiimdi ko-
mada olan (ve komadan asla ç›ka-
mamas›n› diledi¤imiz) fiaron’un
emrindeki siyonist katiller taraf›n-
dan 30 bin Filistinli katledildi Sab-
ra-fiatila’da. Mülteci kamplar› 30
bin Filistinli’nin kan›yla sulan›rken,
bu katliam sadece ABD taraf›ndan
k›nanmad›.

1994'te El-Halil'de cuma namaz›
ç›k›fl›nda katledildi Filistinliler. Yü-
ze yak›n ölü verdiler orada. 

Gazze’de kaç ölü verecekler
flimdi, kaç ölü verdiler flu ana ka-
dar? Bilmiyoruz, emin de¤iliz ra-
kamlardan. Ama bir tek fleyden emi-
niz; katliamlar içinde yaflayan bu
halk, dökülen kan›yla bo¤acak siyo-
nist zalimi.  

Bitecek bu iflgal. Filistin özgür-
lü¤ünü kazanacak. Ve o zaman Fi-

listinli olmak, özgür olmakt›r, Fi-

listinli olmak, muzaffer olmakt›r

diyece¤iz. Filistin bugün direniflin
ad›, yar›n ZAFER‹N ADI olacak.
Tarihin son sayfas›, bu uzun savafl›n
sonunu böyle kaydedecek. 
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Behiç Aflç› direniflinin 91. gü-
nünde. 91 gündür aç. 

Sizin için ne ifade ediyor 91 gün
aç kalmak? Hiç düflündünüz mü,
ölüm orucunun anlam›n›? Her ge-
çen gün vücudunuzun biraz daha
eridi¤ini hissetmenin anlam›n›? 

Böyle bir ölüm neden seçilir, na-
s›l böyle ölmeye karar verilir hiç
düflündünüz mü? 6 y›ld›r bu ülkenin
hapishanelerinde insanlar›n ölüm
orucuna yatarak öldü¤ünü duydu-
nuz mu? 

Evet insanlar›m›z ölüyorlar. Üs-
telik aç kalarak. Üstelik hücre hücre
eriyerek ölüyorlar. 

Çünkü onlar, biz onursuz kifli-

liksiz bir flekilde yaflamay› kabul

etmiyoruz dediler. E¤er bize bunu
dayat›yorsan›z iflte bedenlerimiz, ifl-
te ölüm dediler ve yatt›lar ölüme. 

Ve öldüler birer ikifler.

Öldüler tam alt› y›l boyunca.

Üç yüz Spartal›’n›n onbinlerce
kiflilik Pers ordular›na Termopilai
Geçidi’nde barikat olmas› gibi, em-
peryalizmin ve faflizmin bu ortak
sald›r›s›na erimifl, atefl topu olmufl
bedenleriyle barikat oldular. Öldük-
çe Spartal› her yi¤it, tükendi Pers
ordusu. Eridikçe her hücresi ölüm
orucu savaflç›s›n›n siyaseten, ahla-
ken çürüdü düzen. 

Ve analar y›llarca evlatlar›n›n
erimifl bedenlerini tafl›d›lar omuzla-
r›nda. “Ah” demediler, ac›lar›n›
düflmana gösterip sevindirmediler. 

Bu evden, ‘bir fleyler 
yapmal›y›m’ diye ç›k›l›yor

fiimdi fiiflli Direnifl Evi'nde bir
avukat yat›yor ölümün koynunda.  

Bu ülkede adalet yok diyor Be-
hiç Aflç›, bu ülkede hukuk yok. O
bir hukukçu, y›llarca mahkeme sa-
lonlar›nda müvekkillerinin hakk›n›
savunmufl; “6 y›ld›r
yaflad ›k la r ›m ,
müvekkil le-
rim için
yapt ›k la-
r › m d a n
hiçbir so-
nuç alama-
mam bana
ölüm orucun-
dan baflka bir
çözüm olmad›¤›n›
gösterdi” diyor. Bu
kadar yal›n anlat›la-
bilir ancak bu ül-
kenin gerçe¤i. 

Büyük bir
sayg› duyuyor
insanlar O'na
hakl› olarak.
Ziyaret eden
her insan bir
fleyler yap-
mal›y›m di-
yerek ç›k›-
yor evden.
Gebze 'den
Esat Topçu
ziyaret def-

terine yazd›¤› mesajda,
“Behiç Abi seni çok se-
viyorum. Seni çok gör-
mek istiyordum, gördüm
ve ‘iflte bu’ dedim. Mut-
laka senin yapt›¤›n› ya-

paca¤›m. Gebze ‹nönü Mahallesi'ni
Av. Behiç Aflç› Mahallesi yapaca-
¤›m” diyor. Direniflin önemini bili-
yor Esat ve herkes duymal› Behiç
Aflç›'n›n ismini, herkes O'nun kim
oldu¤unu bilmeli diye düflünüyor. 

Birçok gazeteci gelmifl k›sa süre
içinde. Evdekiler bas›n›n ilgisinden
hem flaflk›n, hem de direnifli duyura-
bilmenin, 6 y›ll›k sansürü k›rabil-

menin hakl› gururunu tafl›yorlar.
Evde destek açl›k grevine de-
vam eden Onur ile alt› gündür
evde yaflananlarla ilgili sohbet
ettik. “Liseli bir genç vard›.
Daha önce tek bafl›na gelmifl.
Sonra arkadafl›n› getirmifl, ar-
d›ndan annesini, en son iki

gün önce de
k›z kar-

defli-
n i
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“Baflkas›n›n ac›s›n› kendi ac›n 
bilmek asalettir. Asilsiniz...”

Ben Avukat Behiç Aflc›, ölüm orucu eylemimin 90. gününde ses-
leniyorum. Bir mevsim boyudur açl›¤›mla müvekkillerimi savu-
nuyorum. Bir mevsim boyudur aç kalarak insanl›¤›m› koruyo-
rum.... Direniflimiz bütün tafllar› yeniden ve yeniden yerlerine
oturtuyor. Bask›n›n ve sansürün geçici karanl›¤› yerini gerçe¤in
ayd›nl›¤›na b›rak›yor. fiimdi ›fl›yan ve ›fl›tan tüm ayd›nlar›m›z›n,
ilerici, demokrat, halktan yana herkesin çok daha fazla sesini yük-
seltme zaman›d›r. Gücümüzün ve misyonumuzun fark›nda oldu-
¤umuzda, hep birlikte ayn› hedefte yürüdü¤ümüzde çözemeye-
ce¤imiz hiçbir sorun yoktur.

ÖLÜM ORUCUNDA 
B‹R MEVS‹M GER‹DE KALDI...
TECR‹T KALKANA KADAR 
EYLEM‹M DEVAM EDECEK!



getirdi, giderken ‘yak›nda babamla
da gelece¤im’ diyordu.”

Bu genç dergimizden ö¤renmifl
Behiç Aflç›'n›n direniflini ve flimdi
daha çok insana direniflin sesini
ulaflt›rabilmek için u¤rafl›yor. “San-
sürün son zamanlarda k›r›lmaya
bafllamas› insanlara müthifl bir mo-
ral vermifl mesela. Behiç Abi'nin
haberlerde ç›kmas› falan etkiledi.
Bunu gördük. Avukatlar geliyor
sansürü aralam›fl olman›n coflkusu
var hepsinde, bunu görüyoruz. Biz
de flunu anlad›k; süreci kan›ksama-
ya bafllam›fl›z. Bunu Direnifl Evi’ne
geldikten sonra anlamaya bafllad›m.
Yani insanlara anlat›yoruz, 122 in-
san›n flehit düfltü¤ünü anlat›yoruz
ama nas›l? Yani mesela tecrit politi-
kas› üzerine hiç düflünmemiflim
do¤ru düzgün, bunu anlad›m. Dev-
letin tecrit politikas›n›n direniflle
birlikte iflas etti¤inin fark›na vara-
mam›fl›z. Yani biz insanlara 122 in-
san öldü diye gidiyorduk, ama bura-
da 122 flehidin, direniflin verdi¤i so-
nuçlar› gördüm. Asl›nda devletin
tecrit politikas› ciddi anlamda iflas
etmifl durumda. Belki mimari ola-
rak bir de¤ifliklik yok ama tecrit po-
litikas› devletin hedefledi¤i gibi git-
miyor. Örgütlülü¤ü koparamad›” di-
yor Onur. 

Onur’un konuflmas› kuflkusuz
birçok okurumuz için dersler ç›kar-
mas› gereken bir içerikte. Öte yan-
dan, sansürü bir delik ucu dahi aç-
m›fl olman›n yaratt›¤› hava, hangi
koflullarda bu direniflin bugünlere
getirildi¤inin bir göstergesi. Böyle
bir kuflatma alt›nda umudu koru-
mak, direnmeyi sürdürmek büyük
bir tahammül göstermek... Bunlar
sadece bir tek fleyle aç›klanabilir;
ideolojik sa¤laml›k. Bunun içi ise,
oldukça dolu elbette. ‹nanç, kendine
güven, sosyalizm idealine ba¤l›l›k,
emperyalizme ve faflizme karfl› du-
yulan s›n›f kininin ne denli keskin
oldu¤u vb. vb.

Behiç Aflç›’y› görmek...

Tekrar burada geçirdikleri alt›
gün üzerine, ziyaretçiler üzerine
sohbet etmeye devam ediyoruz

Onur’la. 

“Genelde günlerimiz yo¤un geç-
ti. Kalabal›kt›. Mesela geçenlerde
Yurtsever Cephe'nin avukatlar› gel-
di. Burada oturma eylemi yapacak-
lar›n› vb. söylediler. Yunanistan'dan
bir heyet geldi. Daha sonra tekrar
geleceklermifl, parlamenterlerle bir-
likte. Bursa'dan emekli bir ö¤ret-
men gelmiflti. Daha önce Osman
Osmana¤ao¤lu'nu bir arkadafl› ara-
c›l›¤›yla tan›m›fl ve O'nu ziyaret et-
mifl. fiimdi de Behiç Aflç›'y› duymufl
ve gelmiflti. Yunanistan'dan gelen
heyet çok s›cak insanlard›. ‹ngilizce
bilmedikleri için anlaflma sorunu
yaflad›k ama ona ra¤men çok s›cak-
lard›. Mesela sürekli Behiç Abi’ye
bak›p gülüyorlard›, bir fleyler anlat-
maya çal›fl›yorlard›. 

Bir gün genç bir arkadafl gelmifl-
ti. O'na ölüm oruçlar› üzerine kafa-
na tak›lan bir soru var m›? diye sor-
duk. Ben farkl› bir yöntem öneremi-
yorum ki, bulam›yorum ki ölüm
oruçlar›n› yarg›layay›m dedi. Bul-
sam önerece¤im ama flu anda bun-
dan daha do¤ru bir yöntem yok de-
miflti. Üniversiteye haz›rlanan bir
genç bu. Çocuklar vard›, Berdan
vard›, çok yaramaz, Behiç Abi'yi
çok seviyordu. Burda 3 gün kald›.
Behiç Abi O'nu yemek yemesi için
gönderiyordu, hiç yemek yemiyor-
mufl. Ben de açl›k grevindeyim di-
ye. Behiç Abi'nin yan›ndan ayr›lm›-
yordu. Bu yüzden hiç d›flar› ç›kmak
istemiyordu. Ç›kt›¤›nda da içeri gi-
rer girmez Behiç Abi'ye kofluyordu
zaten.” Daha sonra kardefli Baran
gelmifl, ikisi birlikte evde kalmak
istemifller, en son annesi ikna ede-
meyince kap›n›n önüne koymufl.
Kovuyoruz demifller. Tabi Berdan'la
Baran a¤layarak geri dönmüfller. 

“Faruk Kad›o¤lu'nun iki kardefli
ziyarete gelmifllerdi. Bir tanesi göz-
leri dolu dolu bak›yordu Behiç
Abi'ye” diyor Onur. Bir ziyaretçiyle
sohbetlerinde 'ölüm orucunun b›ra-
k›lmas› bunca flehitten bunca yafla-
nan ac›dan sonra bence mümkün
de¤il' diyor ziyaretçileri. Siyasetle-
rin direnifli b›rakmalar› üzerine ya-
p›lan sohbetlerden birinde geçiyor

bu söz. 'Anlayam›yorum nas›l dire-
nifli b›rak›rlar' diyor ziyaretçi. 

Hapishanede yak›nlar› yok 
Ana-k›z açl›k grevindeler

Direnifl Evi'nin bir annesi daha
var. Türkan Kat›rc›, bir k›z annesi.
3 günlük destek açl›k grevinde bu-
lunmak için eve gelmifl. K›z› Zehra
da onunla birlikte açl›k grevinde. O
da açl›k grevine girmemesi için ik-
na edilemeyen çocuklardan. 7 ya-
fl›nda. Fatma Koyup›nar'› d›flar›dan
tan›yor. "Beni Fatma Abla büyüttü"
diyor küçük bedeni, kocaman yüre-
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Z‹YARETLERDEN...

Emekli-Sen Marmara Bölge

Temsilcisi Ali Bektafl: Av. Behiç
Aflç›’n›n bu direniflini ben de des-
tekliyorum. Elimizden geleni yap-
maya haz›r›z.

Emekli- Sen 3 No’lu fiube

G.O.P Temsilcisi Kadir Özkan:
Emekten yana olan insanlar›n kayb›
bizim için üzücü. Bunu toplumsal
bir harekete dönüfltürmeliyiz. 

Emekli- Sen Aksaray 3 No’lu

fiube Örgütlenme Sekreteri Cu-

ma Y›lmaz: Tabii ki bu hakl› bir
mücadele. Sa¤l›k problemlerim var
ama bu evde açl›k grevi yaparak ta
eyleme destek veririm.

Yurtsever Cephe Hukukçular›

(Bilgütay Hakk› Durna, Ayhan Er-
do¤an): Her meslekten insan›n so-
rular sormas›na neden oldu. Tecriti
nas›l ortadan kald›rabiliriz diye.
Herhalde Behiç Aflç› bunu düflün-
dürmüfltür.... ‹nsan haklar›yla ilgili
konuflanlar›n bu sorunun neresinde
oldu¤unu soruyorum. Tecrit tüm ke-
simleri ma¤dur eden bir uygulama.
Ama kimi direnir, kimi direnmez.
Bu sorun konusunda sessiz kal›n-
mas› samimiyetsizliktir.



¤iyle. Anne k›z birlikte sohbet et-
mek istedik onlarla. 

Türkan Kat›rc›, “Türkiye'deki F
Tipi hapishanelerde tecrit uygula-
mas› oldu¤unu hepimiz biliyoruz.
Bu hepimizin sorunu. Alt› y›ld›r tec-
rit nedeniyle 122 insan›m›z› kaybet-
tik. Bu 123 olmas›n diye bir an ön-
ce tecitin kald›r›l›p ölümlerin dur-
durulmas›n› istiyorum. Bu yüzden
buraday›m. 

(K›z›n›zla birlikte açl›k grevin-
desiniz) Evet k›z›mla birlikte açl›k
grevindeyim. 31 yafl›nday›m. Be-
nim hapishanede akrabam yok. Sa-
dece duyarl› oldu¤um için burada-
y›m ve çok da mutluyum. Bu bir in-
sanl›k görevi bence, böyle düflündü-
¤üm için buraday›m. Çok heyecan-
l›yd›m zaten iki gündür ancak bu-
gün yenebildim heyecan›m›.” 

(Zehra sen neden burada açl›k
grevindesin?) “Baflka ablalar a¤a-

beyler ölmesin diye, hani Ayfle Ab-
lam›z (Fatma Koyup›nar'dan bah-
sediyor) öldü ya, iflte baflka ablalar
a¤abeyler ölmesin diye burada kal›-
yoruz. Açl›k grevi yap›yoruz. An-
nemle birlikte.” 

Zehra da çok hareketli bir çocuk.
Annesi ve Behiç Abi çok u¤raflm›fl
ama siz niye yemiyorsunuz diyerek
yemek yemeye ikna olmam›fl. Siz
yemiyorsan›z ben de yemem diyor.
O da Berdan gibi önlüksüz foto¤raf
çektirmek istemiyor. Asl›nda önlü-
¤ü var ama yaz›lar› ç›km›fl. Önlü¤ü-
ne ne oldu diye soruyoruz “Yaz›lar›
hep p›t p›t düflüyordu, sonra saç›ma
yap›fl›yordu, yeniden yap›caz. Ben
önlük istiyorum. Çünkü açl›k gre-
vinde oldu¤um için giymem laz›m.” 

Zehra, Fatma Ablas›’n› çok sevi-
yor. Ölüm orucundayken ziyarete
gitti¤inde ellerine masaj yapm›fl.
Fatma Ablas› da onu çok sevdi¤i

için sen hep buraya gel elime masaj
yapars›n demifl. Bunu anlatt›. “Elle-
rini öptüm, böyle masaj yapt›m. El-
lerinde k›nal› y›ld›z vard›” 

Sonra n’oldu Fatma Abla'ya diye
soruyor annesi. “Zafer yapt›, öl-

dü” diyor Zehra. Zaferi kazand›
Fatma Ablas›, Zehra için ve bütün
çocuklar için kazand›. Ve Zehralar
büyüyecek, unutmayacak Fatma
Ablalar›’n›... 

“Biz üç gün burada kal›caz.
Çünkü hiç kimse ölmesin diye. Ka-
d›nlar erkekler ölmesin diye. Ben
Behiç Abi'yi seviyorum” diyerek bi-
tiriyoruz Zehra'yla sohbetimizi de. 

Ne mutlu ki, bu halk›n 
O’nun gibi bir avukat› var

Behiç Aflç›'y› biraz daha zay›fla-
m›fl gördük bugün. Her geçen gün
daha da zay›fl›yor. Ve her geçen gün
O'nu ölüme biraz daha yaklaflt›r›-
yor. Ve her geçen gün Behiç Aflç›'ya
olan destek daha da art›yor. 3 Tem-
muz günü sanatç› Rojin de ziyaret
etmifl Behiç Aflç›'y›. O da destekle-
rini sunmufl. Ve ziyaret defterine
yazd›¤› yaz›da, “De¤erli yoldafl Be-
hiç, bu onurlu yürüyüflte her zaman
senin ve kaybetti¤imiz di¤erlerinin
yan›nday›z. Bu kirli, vahfli, ac›mas›z
dünyada baflkas›n›n ac›s›n› kendi
ac›s› görmek asalettir. Asilsiniz...”

Behiç Aflç›'n›n direniflin gücünü
ve yaratt›klar›n› gördü¤ümüz için
mutluyuz. Ve ne mutlu ki, bu halk›n
Behiç Aflç› gibi bir avukat› var, Be-
hiç Aflç› bu direniflte hayat›n› kay-
betse bile yeni Behiçler yaratacakt›r
O’nun miras›. 

Her say›m›zda yapt›¤›m›z ça¤r›-
y› tekrarlayaca¤›z; 

gidin görün Behiç Aflç›'y›, dinle-
yin. Sesine ses
verin. Behiç
Aflç› 91. gü-
nünde açl›¤›yla
tecrite karfl› bir
hayk›r›fl olarak
fiiflli Direnifl
Evi'nde ölüm
orucunu sürdü-
rüyor. 
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KESK’ten Destek, Yunanistan’dan ‹kinci Heyet
‹stanbul KESK fiubeler Platformu,

Behiç Aflç›’y› 1 Temmuz günü ölüm oru-
cunun 88. gününde ziyaret etti. Direnifl
Evi’nin önünde aç›klama yapan 40 kiflilik
KESK heyeti, “F Tiplerindeki tecritin
kald›r›lmas› ve ölümlerin durdurulmas›n›
istiyoruz” dedi. Aç›klama s›ras›nda s›k
s›k “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,
Tecrite Son” sloganlar› at›l›rken, bu esna-
da evden kitlenin üzerine karanfiller att›-

lar. Ziyaret s›ras›nda KESK fiubeler Platformu ad›na düflüncelerini dile ge-
tiren E¤itim-Sen 1 No’lu fiube Sekreteri Yunus Öztürk: KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu olarak iflyerlerinde, tecriti anlatmak ve kamuoyu olufl-
turmak için genifl bir çal›flma yapacaklar›n› belirterek, “Tecritin kald›r›l-
mas› do¤rultusundaki çabalar›m›z› birlefltirmek istiyoruz” dedi.

*

Behiç Aflç›’ya destek veren bir baflka heyet ise, Ege’nin öte yakas›n-
dand›. Yunanistan’dan gelen ikinci heyette, Yunanistan Belediye ‹flçileri
Sendikas›-PAME ve Yunanistan Komünist Partisi üyesi Panagetis Skiadas
ile Küçük ‹flletmeciler ve Atölyeler Birli¤i Üyesi Prokevis
Aximakopoulu yerald›. Heyet Direnifl Evi’nde Aflç› ile
birlikte düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, ziyaretlerinin
amac›n› tecrit uygulamas›na karfl› verilen mücadeleyi des-
teklemek oldu¤unu söylediler. Skiadas ayr›ca, F Tipi ce-
zaevlerinde yaflanan sorunlara iliflkin Yunan Meclisi'ne bir
soru önergesi sunduklar›n› ve Yunanistan Komünist Parti
milletvekillerinin ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelerek
konuya iliflkin inceleme yapacaklar›n› da sözlerine ekledi.



Gülcan Görüro¤lu uzun yürüyü-
flünü sürdürüyor. Ölüm orucuna
bafllarken “herkes bir fleyler yapabi-
lir” demiflti. Bu ça¤r›ya kulak ve-
renler, Adana’n›n yoksul gecekondu
mahallelerinden biri olan fiakirpa-
fla’da iki çocuk anas› bir kad›n›n
ölüme yatt›¤›n› duyanlar, “bir fleyler
yapmaya” çal›flt›lar. Kimisi el ilan-
lar› da¤›tt›. Kimi tan›d›klar›n› Dire-
nifl Evi’ne getirme görevi verdi ken-
dine, getiremedi¤i zaman Direnifl
Evi’nin kap›s›n› çalamad›, ama o
havay› solumadan da duramad›¤›
için oturup bekledi Direnifl Evi’nin
önünde. Bir baflkas› olanaklar› ölçü-
sünde de¤iflen günlerde açl›k gre-
viyle cevaplad› bu ça¤r›y›. 

30 Haziran günü Mersin'den Di-
renifl Evi’ne gelen Murat Türkmen
de onlardan biriydi. Bir emekçiydi.
‹zne ayr›larak yapt› 2 günlük açl›k
grevini. Murat, ölüm orucu flehidi
U¤ur Türkmen'in abisi. Açl›k grevi
önlü¤ünü giyerken flöyle konufltu:

“Gülcan'›n yan›nda 2 günlük
destek açl›k grevinde olaca¤›m. ‹k-
tidar halk› kendi istedi¤i tarzda yö-
netmek için uygulamak istedi¤i tec-
rit politikas›n› devrimciler üzerinde
F Tipi hapishaneler yaparak uygu-
lamaya çal›fl›yor. Çünkü devrimci-
ler halk› ayd›nlat›yor, halka önder-
lik ediyor. Devrimcileri teslim ald›-
¤› zaman halk› da alaca¤›n› düflü-
nüyor. Onurlu mücadelesinde Gül-
can’la 2 gün geçirmenin mutlulu¤u-

nu yaflayaca¤›m."
Gülcan da, özellikle bir ölüm

orucu flehidinin ailesinin verdi¤i
deste¤in ayr› bir mutluluk verdi¤ini
ifade ederken, Murat Türkmen gibi
iflçi olan Aziz Polat da, 1 Temmuz
günü bir günlük açl›k greviyle katt›
eme¤ini direnifle. Osmaniye'de iflçi
olarak çal›flan Aziz Polat, “Açl›¤a,
yoksullu¤a, iflkenceye ve izolasyona
karfl›y›m diyen herkes bu konuda
duyarl› olabilir” dedi.

“Herkes bir fleyler yapabilir” sö-
zünün somutland›¤› bir baflka örnek
ise, fiakirpafla Mahallesi'nin “‹bifl
Day›s›”, 58 yafl›ndaki ‹bifl Hano¤-
lu'ydu. ‹lk günden bu yana her gün
Direnifl Evi’ndeydi O. Hastanede
yatt›¤› günler d›fl›nda. Sa¤l›k sorun-
lar› vard›, ‹bifl Hano¤lu'nun. Ama
“bir günlük de olsa yapabilirim” di-
yerek, giydi önlü¤ü ve flöyle dedi:
"Gönlüm k›z›m›n yan›nda daha faz-
la durmaktan yana, ama sa¤l›k so-
runlar›mdan dolay› ancak bir gün
kalabilece¤im. Gülcan k›z›m›n dü-
flünceleri neyse benim de odur. So-
nuna kadar k›z›m›n yan›nday›m." 

fiakirpafla halk›ndan gelen des-
tek sadece ‹bifl Hano¤lu ile s›n›rl›
de¤ildi elbette. Esnaf›, iflsizi, iflçisi,
memuru, kad›n›, erke¤i, genci, ço-
cu¤u ile Gülcan’› ziyaretleriyle hiç
yaln›z b›rakmamalar›n›n yan›s›ra,
29 Haziran’da da mahalle pazar›n›n
giriflinde bir aç›klama yaparak des-
tek verdiler. fiakirpafla Halk› imza-
s›yla "Gülcan Görüro¤lu Tecrite
Karfl› Ölüm Orucunda. Tecrite
Son!” pankart› aç›lan eylem s›ras›n-
da s›k s›k sloganlar at›l›rken, mahal-
le halk› ad›na aç›klamay› yapan Ali
Taflk›ran, Gülcan’›n 56. gününde ol-
du¤unu hat›rlatarak flöyle konufltu:
“O bir ana. Okula giden iki k›z› var.
Tecrit zulmünü kendisi de hapisha-
nede yaflad›. Bu sorun çözülmezse
iki k›z› annesiz kalacak. Bizler fia-
kirpafla halk› olarak; 122 ölümün
123 olmamas› için yetkililere sesle-

niyoruz; Tecriti
Kald›r›n, Gülcan
Ölmesin.”

Yüzlerce bildi-
rinin da¤›t›ld›¤› ve
pazardaki esnafla

ve halkla direnifl üzerine konuflma-
lar›n oldu¤u eylemde, son olarak
flöyle dedi fiakirpafla yoksullar›:
“Mahalle halk› olarak Gülcan'›
çok seviyoruz. Gülcan bizim onu-
rumuz, gururumuzdur." 

Daha sonra Gülcan’a ziyaret
gerçeklefltiriliyor. 

*

Direnifl Evi sadece ölümle gö¤üs
gö¤üse çarp›fl›lan bir yer de¤il, ayn›
bir “demokratik kitle örgütü” gibi.
‹nsanlar› e¤iten, yol gösteren, ger-
çekleri anlatan. Yine bu gerçeklik-
ten hareketle çeflitil etkinlikler, an-
malar da gerçeklefltiriliyor Direnifl
Evi’nde. Bunlardan biri de 2 Tem-
muz Katliam›’na iliflkindi. 

"Sivas"tan F Tipleri'ne Katliam-
lar› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z"
diye hayk›rd›lar o gün. Diri diri ya-
k›lan 33 ayd›n›n isimlerini tek tek
söyleyerek, “aram›zdalar, onlar›
mücadelemizde yaflat›yoruz” dedi-
ler. Evet, kelimenin gerçek anla-
m›yla oradayd›lar. Zulme karfl› dire-
nilen yerdeydiler. 

50 kiflinin kat›ld›¤› anmada ko-
nuflan Gülcan Görüro¤lu, Sivas’tan
Bayrampafla’dan diri diri yak›lan 6
kad›n›m›zdan sözettikten sonra flöy-
le dedi: 

"Bizim bu kardeflli¤imizi bozmak
için bunlar› yap›yorlar. Halk› halka
k›rd›r›yorlar, yönlendirdikleri fa-
flistleri halka, ayd›nlara sald›rt›yor-
lar. Bizim bu kardeflli¤imizin bozul-
mamas› için direniyoruz.” 

Direnifl Evi Günlü¤ünden

- 26 Haziran/53.GÜN

Burada bir aile gibiyiz. Herkes
bu aileyle tan›flmal›, bu eve gelmeli.
Herkesin bu evden ö¤renece¤i çok
fley var. 

‹lk misafir mahalleden 15 yafl›n-
da bir genç. TAYAD'l› Aileler'in her
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Gülcan’›n ça¤r›s› sürüyor 
Herkes bir fleyler yapabilir



pazartesi yapt›klar› eyleme kat›la-
ca¤›n› söyleyerek ayr›l›yor. Bu
arada Direnifl Evi’ndeki telefon
trafi¤i hiç eksilmiyor. Almanya,
Hollanda ve Türkiye'nin çeflitli
yerlerinden arayanlar var. Bir
kamyon floförü abi geliyor, sohbet
s›cak, kalkmak istemiyor. Düzenin
çarp›k, yoz, ç›karc› ortam›ndan
gelip Direnifl Evi’nin sevgi, daya-
n›flma ortam›n› görünce etkileni-
yorlar ve hiç ayr›lmak istemiyor-
lar. Kimileri tam anlamasa da dire-
nifle sayg›l›lar ve "ne yapabiliriz"
diye soruyorlar. Bir daha gelece-
¤iz diyorlar. Direnifl Evi bir okul.

Bugün Direnifl Evi olarak
DKÖ'leri gezmeye bafllad›k. Bu
süreçte duyarl› olmalar› için u¤ra-
fl›yoruz. Sansürü ve duyars›zl›¤›
kararl› bir çal›flmayla aflabiliriz
ancak.

- 27 Haziran/54.GÜN

Yürüyüfl'ü topluca okuduk. Yaz›-
lardan bir tanesi bizimle 5 gün bera-
ber kalan Aynur Abla'n›n yaz›s›yd›.
‹çten bir dille anlatm›fl. Hepimizi et-
kiledi. Direnifl Evi'nde oldu¤u 5 gün
boyunca bu sadelik ve samimilikte-
ki ifadelerine tan›k olmufltuk.

Mahallede dergi sat›fl›na ç›kan
arkadafllar yanlar›nda esnaf bir ar-
kadafl› getirmifller. 2 paket sigara
getirmifl. Gülcan Abla'ya karfl› çok
sayg›l›. Dükkanda kimse olmad›¤›
için eflini getiremedi¤ini söylüyor.
Elinden gelen bir fley varsa yapma-
ya haz›r oldu¤unu söylüyor. 

Devrimci Memur Hareketi’nden
5 memur geldi. E¤itim-Sen ve di¤er
sendikalar›n tecrit konusundaki tu-
tumlar›n› konufltuk. Tecritle müca-
delede son süreçte yakalanan ivme-
nin art›r›larak sürdürülmesiyle tec-
riti aflaca¤›m›z› ve bunun için de
tüm demokratik kurumlara çok ifl
düfltü¤ünü söyledik. 

Akflama do¤ru Halkevi'nden
Abidin geldi. Bireysel olarak vicda-
n› rahats›z oldu¤u için geldi¤ini
söylüyor. Anlat›mlar›n›n büyük bö-
lümü solun bu konudaki duyars›zl›-
¤› ile ilgili. ESP'den 2 kifli geldi.
Akflam saatlerinde mahalleden ve
dernekten arkadafllar geldi. Hep be-

raber türküler söyledik.

- 28 Haziran/55.GÜN

Bugünün ilk misafirleri, Alman-
ya'dan G.Antep'e gelen, oradan da
Direnifl Evi'ne gelen bir aile. Gül-
can'› bir daha görememe düflüncesi
hakim. Mersin'den Seyhan Abi efli
ve çocu¤uyla geliyor. Y›ll›k izne
ayr›lm›fl. Bir ayl›¤›na köye gidecek-
leri için ziyarete gelmifller. Yine
Mersin’den Sevtap Abla'n›n ye¤en-
leri Begüm ve Aysel, Yürüyüfl oku-
ru bir ablam›z yan›nda bir arkadafl›,
gençlikten Rüya, Trabzon KTÜ'den
bir ö¤renci arkadafl. Ellerinde çiçek-
leriyle geldiler. 

Eyüp Amca ve beraberinde ‹s-
tanbul'dan yeni gelen bir abi geldi.
Hatay Erzin'den üniversiteye haz›r-
lanan Güven geldi, daha önce 7 ar-
kadafl›yla beraber destek mesaj›
göndermiflti. Toplu gelmeye çal›fla-
caklar›n› söyledi. 

Direnifl Evi'nin komflu gençle-
rinden biri yan›nda 2 arkadafl›yla
geliyor. Gülcan'a ayr› bir de¤er ve-
riyorlar. Gülcan gençlerle yozlaflt›r-
ma üzerine sohbet ediyor. Bu sohbet
sürerken mahalleden Direnifl Evi
için sürekli koflturan muhasebeci bir
arkadafl yan›nda kardefliyle geliyor.
Gene Direnifl Evi'nin komflusu diye-
bilece¤imiz karpuz satan 2 genç de
ekleniyor ziyarete. 

Saat 22.00 oldu. Ziyaret saati-
nin bitmifl olmas› gerekiyor. Ama
yo¤unluktan çoktan aflm›fl›z o sa-
ati. Buna ra¤men afla¤›da ziyaret
için bekleyen biri oldu¤u söyleni-
yor. Ziyaretin bitti¤ini söyleme-
lerine ra¤men, 5 dakikal›¤›na da
olsa Gülcan'› görmekte ›srar edi-
yor. “Sabahtan beri iflteyim. An-
cak bu saatte ç›kabiliyorum ifl-
ten” diyor. Çok heyecanl›. Gül-
can Abla'ya, tatil günü olan paza-
ra tekrar gelece¤ini söylüyor.

Bugün 2 Temmuz, 
Bugün üç kez yan›yoruz

- 2 Temmuz/59.GÜN

Bugün Sivas Katliam›'n›n y›l-
dönümü. Kaç kez yand›k, kaç kez
yak›ld›k. Belki de ateflin tarihiyle
denktir, bizim de yan›p yak›lmam›z.
Bunca y›ld›r insanl›¤a say›s›z hiz-
meti olan atefl dahi utan›r oldu, atefl-
li¤inden. Etlerimiz yavafl yavafl ya-
narken, derilerimiz çözülürken bir
bir ve küle dönüflürken bedenimiz,
yeniden yeniden do¤duk. 

Atefl kutsald›r, ›fl›kt›r, s›cakl›kt›r,
dosttur insana... Biz yanarken tek
tek, sayg›yla e¤ilmesi de bundand›r.
Bundand›r; yoksullu¤umuza, açl›¤›-
m›za baflkald›rd›¤›m›zda atefller ya-
k›p halaylara durmam›z. Bundan-
d›r; "sir" oynar gibi heybetli dönü-
flümüz, kahramanlaflmam›z.. Ve her
ölümümüzde yeniden do¤mam›z.

Çukurova s›ca¤›n› ancak gören
bilir. Cehennem s›caklar›n› yaflad›-
¤›m›z bu 2 Temmuz günü 3 kez ya-
n›yoruz burada. Sivas'›n atefli, Çu-
kurova'n›n s›ca¤› ve bir anan›n fer-
yad›n›n yak›c›l›¤›. 

Yanar›m, yeter ki analar›n göz-
yafllar› dinsin Atefl hâlâ zalimin elin-
de tutsak. Ve bu kez bir anay› yak›-
yor, önce yüre¤inden bafllayarak.
Ba¤r›na basm›fl iki güzelim yavru-
sunu ve yan›yor. "Yanar›m" diyor;
yeter ki "analar›n gözyafllar› dinsin"
ve "ben yanay›m çocuklar›m yan-
mas›n, atefl onlar›n yüre¤ini de yak-
mas›n" diyor. Sonra devam ediyor; 
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“122 kez yand› yürekler. 123.
kez yanmas›n. Yeter art›k. Siz ne
anlars›n›z bir anan›n yüre¤inin yan-
mas›ndan? Ben bilirim, ben bilirim"
diyor. Çünkü, "ben anay›m. Bildi-
¤im için de seve seve yanar›m. Ben-
den önce de yananlar benim gibi
de¤il miydi? fiimdi benimle yanan-
lar benim gibi de¤il mi? Ben yana-
r›m. Yeter ki bu son yanmam›z ol-
sun."

Gülcan'›n 60 gündür yanmas›n›n
kokular› sarm›fl her yan›. Ama bu
bildi¤imiz yan›k kokusu de¤il. O
yand›kça kokusu yay›l›yor, Anado-
lu'ya. Bu kadar m› güzel kokar?
Belli ki analar›n yanmas› da baflka
oluyor. Çukurova soluyor, flimdi bir
anan›n yanmas›n›. Toroslar'›, Ama-
noslar'›, Gavur Da¤lar›'n› bir soluk-
ta aflm›fl, dört nala yay›l›yor Anado-
lu'ya. Doya doya çekiyor içine Ana-
dolum. Korkma doya doya çek. Öy-
le bir ç›rp›da bitmez analar›n yan›k
kokusu. Öyle baflka yanmalara da
benzemez bu. Çek içine Adana'n›n
pamu¤unu sulayan Ali Kardefl, A¤-
r›'n›n doruklar›nda koyun güden
Çoban Ömer, kemençesi yan›nda
Rize'de çay toplayan Fatma Teyze,
Bursa'n›n fleftalisini toplayan Sevda
K›z, çek içine ‹stanbul'un havas›z
atölyesinde pedala basan konfeksi-
yoncu Hasan.

Bu yang›n›n ad› tecrit, 6 y›ld›r
söylemediler size Bu ateflin öbür
yerlerden çok daha ayr› yand›¤› bir
yer var. Mütevazi, kendi halinde,
koca koca binalar›n daha giremedi-
¤i, koca koca fabrikalar›n bacalar›-
n›n ve tüttürdükleri zehirlerinin de
daha yerleflemedi¤i flirin mi flirin,

Anadolu kokan bir yer. fiakirpafla
buras›! Gülcan'›n yanmas›yla bera-
ber birçoklar› ilk kez tan›k oluyor
yanman›n böylesine. Görür görmez
sar›l›yorlar kovalar›na su tafl›mak
için. "Durun" diyor Gülcan. Duru-
yor ve izliyorlar biraz ürkek, biraz
flaflk›n. Pür dikkat kesiliyorlar. Ço-
¤u ilk kez dinleyecek yanan bir ana-
y›. "Durun" diyor “bu bildi¤iniz
yanmalardan de¤il. Su ile sönecek
yanmalardan de¤il. Ama alevler ol-
masa da görüyoruz yand›¤›n› a ana-
m›z, a bac›m›z, a k›z›m›z. Nas›l sö-
necek bu?" Hep bir a¤›zdan f›s›ldafl-
malar, kimisi ürkek, kimisinde usul
usul süzülen gözyafllar›. Devam
ediyor Ana Gülcan: 

"Bu yang›n›n ad› TECR‹T ey
analar, babalar, kardefller. 6 y›ld›r
yan›yor bu atefl. Söylemediler size,
anlatmad›lar ama benden önce 122
can› yakt›, kavurdu. Siz bofla m›
yand›¤›m› san›yorsunuz? Ben gör-
düm yanan 122 can›. Onlarla bera-
ber yanan yüzlerce ana yüre¤ini. El-
leri, kollar› ba¤l›. 122 evlad›n her
gün usul usul yanmas›n› izledi onlar
ve onlarla beraber ben. Küllerini
doldurup torbalara evlatlar›n›n,
"al›n” dediler, "bunlar sizin." Kimi-
si evlatlar›n›n küllerinden bile mah-
rum kald›. Onlar› yakan atefl o kadar
gaddard› ki geriye küllerini bile b›-
rakmam›flt›. Oysa ne çok isterlerdi.
Yavrum, k›z›m deyip doya doya son
kez saçlar›na dokunmay›, öpüp,
koklamay›. Bunu bile çok gördüler.
Kolay m› san›rs›n›z bin bir çileyle
büyüttü¤ünden kara topra¤a vere-
cek bir et parças›n›n bile kalmama-
s›n›? Kolay m› san›rs›n›z bir anan›n

baflka analar›n yürek yang›n›na ta-
n›k olmas›n›? Hele bütün bunlar›
gördükten sonra. Hiç kolay de¤il
inan›n bana" dedi. 

Dinleyenlerden birço¤u sayg›l›-
ca bafllar›n› önlerine e¤diler. ‹flte
Ayfle Ana. Aziz'ini kaybedeli daha
ne kadar oldu ki. Bu yang›n›n sahip-
leri öpmeye doyamad›¤›n› ömrünün
8'inde yakmam›fl m›yd›? Kald›r›yor
bafl›n› ve bak›yor Gülcan’›n gözleri-
nin içine. Yakal›yor gözlerindeki bir
tutam atefli ve koyuyor yüre¤inin
ortas›na. Anlad›m diyor. Kald›r›yor
bafl›n› ömrünün sonlar›na do¤ru
merdiven dayam›fl ‹bifl Day›. O da
yakal›yor Gülcan'› gözlerinden ve
ihtiyarl›¤›na inat bir ç›rp›da çekip
al›yor bir tutam atefli Gülcan'›n göz-
lerinden. Ve bast›r›yor yüre¤ine. O
da anlad›m diyor. Al›p Gülcan'›n
gözlerinden birer tutam atefli bas›-
yorlar yüreklerine tek tek dinleyen-
ler ve hepsi b›rak›yor elindeki kova-
lar›. Kofluyorlar Da¤l›o¤lu'na, Ya-
maçl›'ya, Kiremithane'ye, Yeflilev-
ler'e. Kofluyorlar yüre¤inde bir tu-
tam atefl tafl›mayanlar› bu yang›nda
beraber yanmak için davet etmeye.

Bugün 2 Temmuz, Çukurova'n›n
s›caklar›nda 33 canla beraber yan-
ma günü. Bugün 2 Temmuz bir ana-
n›n yüre¤inin da¤lan›fl›n›n 60. günü.
Anadolu'nun bir anan›n yüre¤indeki
yang›n› gözlerinden çekip yürekle-
rine koymaya devam ettikleri gün.

Bugün 2 Temmuz, 33 kez yand›-
¤›m›z gündür. T›pk› 19 Aral›k
2000'inin Türkiye hapishanelerinde
28 kez yand›¤›m›z gibi... Yanmaya
devam ediyor Anadolu, yanmaya
devam ediyor Çukurova... 
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Adana'da TAYAD'l› Aileler ay-
lard›r yineledikleri tecritin kald›r›l-
mas› taleplerini hayk›rmak için 3
Temmuz’da da ‹nönü Park›'nda bir
saatlik oturma eylemi yapt›lar. "Tec-
rite Son" pankart› arkas›nda, Sevgi
Saymaz, Gülcan Görüro¤lu ve Be-
hiç Aflç›'n›n resimlerinin oldu¤u dö-
vizleri tafl›yan aileler, "Tecriti Kald›-

r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar›
att›lar. Aç›klamay› yapan fiemsettin
Kalkan, “Bask›lar›n ve katliamlar›n
kol gezdi¤i ülkemizde haklar›m›z›
almak için bedel ödemek gerekti¤ini
biliyoruz. Bu bedel bazen Sivas'ta
bazen de 19 Aral›k'ta cezaevlerinde
yak›lmak oluyor. Ama bedeli ne
olursa olsun biz mücadelemize de-

vam edece¤iz. Katliamlar ve tecrit
politikalar› bizi y›ld›ramaz" dedi.

Oturma eyleminde ise halka yö-
nelik konuflmalar yap›l›rken Trab-
zon’da yaflanan linç giriflimi hat›rla-
t›larak “linçler, provokasyonlar, ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi için verdi¤imiz
mücadeleyi durduramaz, bizi y›ld›-
ramaz” denildi. 

Eylemde s›k s›k “Gülcan Gö-
rüro¤lu Onurumuzdur” slogan› at›l-
d›.

KATL‹AMLAR L‹NÇLER B‹Z‹ YILDIRAMAZ



IMF’nin, emperyalist ve iflbirlik-
çi tekellerin ç›karlar› için pompala-
d›¤›, AKP iktidar›n›n kendini bafla-
r›l› göstermek için rakam oyunla-
r›yla fliflirdi¤i “pembe” tablo da¤›l-
d›kça, kapitalist ekonominin kapka-
ra yüzü ç›k›yor ortaya. Ve kara bu-
lutlar olup halk›n üzerine zam ya¤-
muru olarak ya¤›yor...

Halk› kapitalist ekonominin al-
ternatifsizli¤i yalan›yla uyutmakla
görevlendirilmifl burjuva ekono-
mistleri ve bizim açl›¤›m›z, iflsizli¤i-
miz büyüdükçe kasalar› fliflen “ifla-
damlar›” ba¤›r›yorlar; aman kriz
gelebilir. Kapitalizm sürekli krizler-
le içiçe varolan bir ekonomik sistem
oldu¤u için kriz gelmez, a¤›rlafl›r.
Halk›n s›rt›na yüklenen bedeller da-

ha da artabilir.
Bu da, bizim gi-
bi, ekonomisinin
ipleri emperya-
list tekellerin
elinde olan ül-
keler için her an
yaflanabilecek

bir durumdur.  Ancak bir baflka ger-
çek de; tekellerin “kriz” ç›¤›rtkanl›-
¤›n›, iktidardan daha fazla ödün ko-
parmak, emekçileri daha da yoksul-
laflt›r›p kendi kasalar›n› daha da fli-
flirecek kararlara imza att›rmak için
kulland›klar› bir yöntem olmas›d›r.
‹zleyip görece¤iz!

Gelin biz flimdi, sadece son iki
haftaya yans›yan baz› geliflmeler
›fl›¤›nda; nas›l bir sistemle yönetili-
yoruz, bize alternatifsiz diye göste-
rilen kapitalizm bizi nas›l yoksullafl-
t›r›yor? Adeta tanr›laflt›r›lan ve
elefltirilmesi dahi günah ilan edilen
özel sermaye (1950’lerde de hür te-
flebbüs diye diye propagandas› ya-
p›lan) daha iyi ve kaliteli üretim an-
lam›na m› geliyormufl?

1
Daha fazla kâr
için 13 kent 
karanl›kta kald› 

Geçen hafta 13 kent “bir anda”
karanl›kta kald›. “Ar›za” denildi. 

Peki nedir iflin asl› bakal›m:

Bir süredir elektrik üretimi do-
¤algaz ile yap›l›yor. ‹lk ar›zan›n ç›k-
t›¤› Bursagaz, 2004’te özellefltirilen

ilk flehiriçi do¤algaz iflletmesi.  

Bir de, “kendi elektri¤imizi ken-
dimiz üretiriz” diyerek, istedikleri
akarsuyun üzerine tesisler konduran
tekeller var. Otoprodüktörler deni-
yor onlara, patronlar dememek için.

Otoprodüktörler, kapitalizmin
peflkefl uygulamalar›na verdi¤i ad-
lardan biri olan ‘Yap-‹fllet’ modeli
tesislerde üretip kendi fabrikalar›n-
da kulland›klar› elektri¤in fazlas›n›
devlete sat›yorlar. Bu, önceki ikti-
dar döneminde bafllad›. Hat›rlana-
cakt›r, “enerji krizi geliyor” yayga-
ras› kopar›lm›fl, devam›nda, devlet
bu özel enerji santrallerinden pahal›
enerji sat›n almaya bafllam›fl, bunun
için gerekli yasalar ç›kar›lm›flt›.
AKP de sistemi sürdürdü. 

Ancak, do¤algaza son 1.5 y›lda
yüzde 60’a varan oranda zam yap›l-
mas›, AKP’nin, halka propaganda-
s›n› yapmak üzere, bir süre elektri¤e
zam yapmamas›, hep daha fazla kâr
isteyen patronlar› harekete geçirdi.
“Zam isteriz” dediler. Demekle de
kalmad›lar. Saat 22:00’den itibaren
flalterleri indirerek elektrik vermeyi
kestiler. Kestiler, ama ayn› saatten
sonra devletten elektrik sat›n ald›-
lar. Çünkü, elektrikte ikili bir fiyat
sistemi geçerlidir. Saat 17:00-22:00
aras›nda yüksek, 22:00’den sonra
ise düflük fiyat uygulan›yor. Soygu-

na, tekellerin iktidar destekli kur-

du¤u çarka bak›n! Pahal› saatte
devlete enerji sat, ucuz saatte dev-
letten al! ‹stersen üç saat önce sat›n
ald›¤›n› geri sat ve milyarlar kazan!
Nas›lsa yük halka bindirilir.

Devam edelim o gün olanlar;
elektrik kesintisinin yafland›¤› gün,
Bursagaz’da ar›za meydana geliyor.
Normalde elektrik vermesi gereken
Otoprodüktörler, her gün yapt›klar›
gibi, ar›zadan 10 dakika sonra flal-
terleri indirdiler. Enerji Bakanl›¤›,
“elektrik verin” dese de, “HAYIR
ÖNCE ZAM” dediler. Ve o saatler-
de artan elektrik tüketimi sistemi
çökertti. (Asl›nda çöken kapitalist
anlay›fl!) Bursagaz’daki “ar›za”, is-
teklerini dayatma f›rsat› oldu, bu es-
nada 13 kentin elektriksiz kalmas›-
n›n yarataca¤› sorunlar asla serma-
yeyi ilgilendirmedi.  

“Sayg›n” ifladamlar› bunlar Daha
fazla kâr için flantaj yapan, 13 kenti
karanl›¤a gömen bu otoprodüktörler
aras›nda kimler yok ki! ‹flte bilinen-
ler: Sabanc›, Zorlu, Koç, Ak Enerji,
Ce-Ka ‹nflaat... Sayg›n ifladamlar›
diye pazarlananlar bunlar. 

Toplam elektrik üretiminin yüz-
de 25’ini karfl›layan “Yap-‹fllet” sis-
temi ile çevirim yapan santrallerden
üçünün sözleflmesi, bir süre önce
Dan›fltay’da iptal edilmiflti. Hükü-
met ald›¤› bir kararla, bu yarg› kara-
r›n› bofla ç›kar›p patronlara sahip ç›-
karken, art›k “yarg› engeli” ç›kma-
s›n diye yeni bir yasa haz›rl›¤›nday-
d›. Tesadüf(!) ki, yasan›n meclise
gelifli ile kesintinin oldu¤u gün de
ayn›! Yasa ç›kt› elbette. Elektrik
Mühendisleri Odas› da, bu duruma
dikkat çekerek, yaflanan› bir “ey-
lem” olarak niteliyor. fiöyle diyor
EMO: “Elektrik kesintisi tehdidi ile
kamuoyunun hukuksuzlu¤a raz› ol-
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Böyle olur AKP ekonomisi
-çünkü tanr›lar› kapitalizm, 

peygamberleri IMF’dir-

Elektrikte zam oyunu 
Borsada manipülasyon 
Çift haneli enflasyon
Sa¤l›kta tasarruf
Belediyelerde Ali Dibo
Halka zam ya¤muru



mas› isteniyor. Otoprodüktörlerin,
satt›klar› elektrik için fiyat art›fl ta-
lepleri dikkate al›nd›¤›nda bu sis-
temden çekilifller bir eylem olarak
da alg›lanmas› gerekir. Elektrik ala-
n›n› tamamen piyasaya b›rak›rlarsa
kâr öncelikli tercihler sonucu Türki-
ye zorluklarla karfl›laflacak.”

Otoprodüktörlerin kuruluflu, hü-
kümetin “ar›za” aç›klamalar›n›n
do¤ru olmad›¤›n› söyleyerek, aç›k-
ça istedi¤imizi alamazsak bu durum
sürecek aç›klamas› yap›yor. Dernek
Baflkan› Önder Karaduman, serma-
yenin daha fazla kâr iste¤inin klasik
demagojisi olan “maliyetlerin yük-
sek oldu¤u”nu söyleyerek, “eyle-
mi” üstlenip flöyle diyor: “Herkes
elektrik kesintilerine haz›r olsun. ‹ki
y›ld›r hükümetin kap›s›n› afl›nd›r-
d›k, dinlemediler.”

Aç-iflsiz ya; “dinletememifl!”
Dinletmenin yolu ise flantaj. Tekstil
firmalar› da kriz yaygaras›n› yük-
seltip alm›fllard› istedikleri tavizleri. 

Sermayeyi dinleyen AKP 13 kenti
karanl›kta b›rakarak daha fazla kâr
için yap›lan bir flantajd›r yaflanan.
Hak, hukuk isteyenlerle pazarl›k
yapmamakla övünen devlet, patron-
lar›n flantaj›na boyun e¤mifltir. Sa-
bah yazar› Fatih Altayl›, “bu kadar
basit flantaja boyun e¤en devletin
gücünden flüphe duydu¤unu” söylü-
yor. Yanl›fl! O’nun gücü patronlara
karfl› de¤il ki, halkad›r. “Bu ülkede
biz de yafl›yoruz, biz de ekmek isti-
yoruz, ifl istiyoruz, adalet istiyoruz,
özgürlük istiyoruz” diyenlere karfl›
kullan›l›r. Siyasi, ekonomik, askeri,
polisiye, yarg› her yolla bu “gücü-
nü” gösterir.

Özellefltirme, özel sektör Yafla-
nanlar bize neyi gösteriyor? “Özel
sektör” dedikleri sermayenin gerçek
yüzünü ve özellefltirme üzerine ya-
lanlar›. AKP, devleti her alandan çe-
kece¤iz derken, bu tür fleylerin önü-
nü zaten kendisi açm›flt›r. Halk›n en
temel ihtiyaçlar›n›n, kârdan baflka
hiçbir hesab› olmayan özel sektöre
b›rak›lmas›n›n yaratt›¤› küçük bir
sonuçtur sadece. Ayn› durum sa¤l›k
alan›nda da yaflanmaktad›r. Do¤al-
gaz özellefltirilmifl, elektrik özellefl-

tirilmifl; özellefltirmenin, özel sektö-
rün halka daha kaliteli hizmet vere-
ce¤i söylenmifl. Duvara toslayan
koca yalanlar bunlar. 

K‹T’lerin “verimli” olmad›¤›,
özellefltirmenin ana demagojisiydi.
Peki nedir “verimlilik”? fiimdi 13
kenti karanl›kta b›rakan sistem ve-
rimli mi oldu? Kapitalist için verim-
lili¤in bir tek karfl›l›¤› vard›r; en
fazla kâr. Bunun için de en fazla sö-
mürü. Oysa, verimlili¤in baflka kri-
terleri de var. Bunlar› da ancak sos-
yalizmde görebilirsiniz. Bu alçakça
verimlilik kriterini reddeden sosya-
lizmin bir iflletmesi için verimlilik
kriteri fludur: Halk›n ihtiyaçlar›n›
karfl›l›yor, yaflam›n› sürdürmesine
yar›yorsa verimlidir. Keza örne¤in;
iflçiyi zehirleyen, topra¤›/do¤ay›/su-
yu zehirleyen, bir iflletme isterse
yüzde 400 “kâr” etsin, verimsizdir.
Sosyalizmin temeli, daha fazla kâr
üzerine oturmaz. Aslolan toplumsal
ihtiyaçlard›r. Kâr› art›rmaya yönelik
rekabet, kapitalizmin ilkesidir.
Üretkenlik, verimlilik gibi tüm ana-
lizler kâr içindir. Sosyalizm ise eko-
nomik analizlerini halk›n ihtiyaçlar›
amaçl› yapar. Sosyalizmi bafltan in-
sani k›lan nokta budur.

O zaman, “verimlilik” üzerine
nutuklar at›ld›¤›nda mutlaka sorul-
mas› gereken soru fludur: “Kimin
için verimli?” 

2
Ekonomi t›k›r›nda!
Borsalar piyasalar
manipülasyonda

‹ktidar›n “ekonomideki bahar”
söyleminin bafl tan›klar›ndan biri
düflük enflasyondu. Düflük enflas-
yon tek bafl›na bir ekonominin iyili-
¤inin delaleti olmasa da, böyle yut-
turdular. Bu tan›k da yalanc› ç›kt›!
TÜ‹K tüketici fiyatlar› endeksi-TÜ-
FE haziranda bir önceki aya göre
%0.34 art›fl gösterdi. Y›ll›k art›fl ise
%10.12’yle 22 ay sonra yeniden iki
haneli oranlara yükseldi. 

Enflasyon canavar› “buraday›m”
diyor. Enflasyonun art›fl›n›n anlam›-
n› ise, herkes yaflayarak biliyor. Ce-
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Tayyip Erdo-
¤an T‹M Ge-
nel Kuru-
lu’nda, eko-
nomide ya-
flanan “dal-
galanmay›”
de¤erlendir-
di. ‹hracatç›
patronlara
“Pani¤e ge-
rek yok” di-
yen Erdo-
¤an, halk›n üstüne zam ya¤muru fleklinde
ya¤an geliflmeleri de oldukça bilimsel, tam
bir ekonomist uzmanl›¤›yla aç›klad›. ‹flte
Erdo¤an’a göre “dalgalanma”n›n nedeni:

“Bu iflin kaderi bu. Bu her zaman ola-
cak. Geçmiflte de oldu, bugün de ol-
du, yar›n da olacak.”

Kapitalizmin krizler ekonomisi oldu¤unu
Marksizm yüz y›l önce çözümledi. “Dalga-
lanma” dedikleri bunun küçük bir d›flavu-
rumu. Krizler hem kapitalizmin do¤as›n-
dan kaynakl›d›r. Hem de -emperyalizm
aflamas›nda- spekülatörlerin, mali serma-
yenin, bir avuç emperyalist tekelin sömür-
ge ülkelerde bir anda (evet resmen bir an-
da) milyarlarca dolar› borsalardan, piya-
salardan çarpma yöntemidir. Bazen “s›cak
para” ad›yla gelir o spekülatörler ve halka
zam ya¤muruyla so¤uk dufl yapt›r›p gider.

Erdo¤an kapitalizme laf edemeyece¤i, bu
ekonomik sistemin vurgun-talan-spekülas-
yon üzerine kurulu oldu¤unu itiraf edeme-
yece¤i için, en ucuz yola baflvuruyor. ‹flin
bir baflka yan› ise, bu din bezirganlar›n›n
bütün sömürü zulmü böyle “kader” ya da
ayn› anlamda “takdir-i ilahi” diye aç›kla-
y›p halk› uyutmas›d›r. 

Hat›rlay›n bu kafa her biri bilimsel temellere
dayanan nelere “kader” demedi ki; tren
kazas›, depremler, seller... fiimdi de aleni
rakamlara, hesaba, kitaba dayal› ekono-
miyi de ayn› uyutma söylemiyle aç›kl›yor. 

Ve her “takdir-i ilahi”de halk zarar görmeye
devam ediyor. 

Kapitalizmin halleri de 
““ ttaakkdd ii rr -- ii   ii ll aahh ii ””   oo ll dduu

Tayyip: Ekonomideki
dalgalanma kader



bimizdeki paran›n, maafllar›n al›m
gücünün düflüflü. Tüketim ürünleri-
nin zamlanmas› ve yoksullaflma.

AKP’nin gizleme çabalar›na kar-
fl›n, d›fl ticaret aç›¤› da büyümeye
devam ediyor. Aç›k, may›s ay›nda
%40 artt› ve 5.4 milyar dolarla ayl›k
bazda rekor k›rd›. ‹lk befl aydaki d›fl
aç›k ise 21.6 milyar dolara ulaflt›.
Emperyalist tekelleri ihya etmek
için IMF’nin “ithalata a¤›rl›k ver”
talimat›na “tamam” denildi; elbette
aç›k büyür. Böyle böyle bu¤day sa-
tan ülkeden, alan ülke durumuna
geldik. Satan emperyalist tekel ka-
zan›yor, onlar›n Türkiye temsilcileri
kazan›yor. Kaybeden, halk.

Son yaflananlar YTL’nin de¤erini
düflürdü. Sanayi ve Ticaret Bakan›
Ali Coflkun’un bu duruma getirdi¤i
aç›klama flu: YTL zaten çok de¤er-
liydi, flimdi param›z as›l de¤erini
buldu. O günlerde de “bak›n para-
m›z nas›l de¤erlendi” nutuklar› atan
bunlar de¤il miydi? Halk› aldatmak
için her gün bir yalan. 

Bir haber de Borsa’dan. Hani
tüm burjuvalar›n ve iktidar›n yönü-
nü dönüp söyleyece¤i sözü dahi ona
göre ayarlad›¤›, flu kapitalizmin ka-
besi var ya, oradan. ‹çinde ekonomi
yazarlar›, politikac›, polisler ve “ya-
t›r›mc›lar›n” yerald›¤› bir grubun,
borsa endekslerinden manipülas-
yonlar yaparak bir anda tatl› kârlar
elde ettikleri anlafl›ld›. Borsa dedi¤i-
niz zaten tümüyle spekülasyonlar,
manipülasyonlar üzerinden döner.
Bu nedenle, operasyonun farkl›
amaçlar› olsa da, tablo ilginçtir. “Çe-
te”ye bak›n: Kimisi ülkeyi yöneti-
yor, kimisi copuyla bu düzene karfl›
ç›kan› susturuyor, birisi “en iyi sis-
tem kapitalizmdir” diye gazete kö-
flelerinden halk›n tepesinde boza pi-
fliriyor ve hepsi birlikte soyuyorlar. 

3
AKP belediyeleri
soyguna devam
ediyorlar

“Ali Dibo”; ilk kez AKP’li Ha-
tay Belediyesi’nin tüm ihaleleri
kendi partililerine, efle dosta da¤›tt›-

¤›n›n ortaya ç›kmas›yla duyuldu.
Bu tarz soygunun yöresel ifadesiy-
di. Yöresel olmad›¤›, tüm AKP’li
belediyelerin çal›flma tarz› oldu¤u
her geçen gün aç›¤a ç›k›yor. 

Son örnek, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nde yafland›. 50 milyon
YTL'lik bir ihalenin flartnamesinde
noktas› virgülüne kadar, ihaleye gi-
rebilecek flirket tarif edildi. Tarif
edilen bir tek flirketti. Sahipleri de,
iktidar yalakas› Kanal 7’nin sahip-
leriydi. Ve ihale bu tarif edilmifl flir-
kete verildi. Yine ayn› sermaye gru-
bunun; farkl› flirket isimleriyle, üç
y›ld›r belediyeden benzeri ihaleler
ald›klar›, halktan toplanan vergileri
“cukka” ettikleri ortaya ç›kt›. 

“Elhamdülillah müslüman bun-
lar” Yedikçe semiriyor, ge¤irerek
yarabbi çok flükür diyorlar sakalla-
r›n› s›vazlarken. Ve AKP soygunla-
r›n›n sadece küçük bir bölümü orta-
ya ç›kt›¤›nda da bafll›yor baflbakan
ba¤›r›p ça¤›rmaya: fiu medya var ya
flu medya... Yazmay›n, görmeyin,
halk duymas›n, birlikte yiyelim de-
mek istiyor. Soygunculu¤u, usül-
süzlükleri ayyuka ç›km›fl bakan ve
belediye baflkanlar›na kol kanat ge-
rerken dahi utan›p s›k›lmadan “hor-
tumlar› kesmekten” sözediyor. Hor-
tumun ucu nereye döndürülmüfl or-
tada! Yiyin AKP’liler yiyin! Aks›-
r›ncaya t›ks›r›ncaya kadar yiyin! Bu
han-› afiyet sizin! 

4
Gecekondular› 
y›kanlar kaçak
villada oturuyor

‹stanbul’da gecekondu y›k›mla-
r›n›n emrini veren, arkalar›na ald›k-
lar› iktidar›n polisleriyle yoksullar›
sokak ortas›nda b›rakan, yar› aç ço-
cuklar›n a¤lay›fllar›na kulaklar›n› t›-
kayan belediye baflkanlar›n›n kaçak
villalarda oturduklar› ortaya ç›kt›.
Hem de bir tanesi de¤il, hem de s›-
radan küçük belediyeler de¤l. 

‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl’›n da bulun-
du¤u 12 merkezi ilçe belediye bafl-
kan›. Onlar için “kaçak konut” diye
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Tayyip Erdo¤an burjuva bas›nla zaman za-
man çat›fl›r havas›na girer. Bugünlerde yine
ayn› havada esip gürlüyor. Daha önce Ma-
liye Bakan› Kemal Unak›tan’›n kaçak villa-
lar›, m›s›r yolsuzluklar› ortaya ç›kt›¤›nda
yine bas›na veryans›n etmifl ve “ben onla-
r›n niye yazd›klar›n› biliyorum, hortumlar›-
n› kestik de ondan” demifl ve “aç›klayaca-
¤›n›” söylemiflti. Elbette aç›kla(ya)mad›.
Varsa dahi neyi aç›klayacak, ayn› çanaktan
yalan›yorlar.

fiimdi de, ‹stanbul’da 12 Belediye Baflkan›’n›n
kaçak villalarda oturmas›, Büyükflehir Be-
lediyesi’nin usülsüz ihalesini ve di¤er AKP’li
belediyelerde “Ali Dibo” diye bilinen, efl
dost flirketlerine ihale verme olaylar›n›n
manflet yap›lmas›nda ayn› fleyi söyledi:
“Gazeteler menfaatleri kesildi¤i için bunla-
r› yaz›yorlar. Yak›nda söyleyece¤im.”

Soru 1: Madem böyle bir fley varsa, neden bu
manfletler at›lana kadar bekliyorsun da,
medya patronlar›n›n hortumlar›n› aç›klam›-
yorsun?

Soru 2: Tutal›m ki, menfaatleri kesildi¤i için
bu haberleri yap›yorlar. Yaz›lanlar yanl›fl
m› do¤ru mu? 12 belediye baflkan› kaçak
villada oturmuyor mu? Oturuyorlar. ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi resmen ihaleyi
AKP’li Kanal 7’nin sahiplerine vermek için
özel statüler uygulamad› m›? Uygulad›.
Bunlar›n üzerini örtmek için bafll›yor “med-
ya düflmanl›¤›na”. Görüntü de flu: Hortum-
lar› kesen, patronlarla çat›flan, medya sal-
tanat›na boyun e¤meyen baflbakan! Vay
be! ‹yi seçim yat›r›m›. 

Peki o medya kimdir? AKP’ye 3.5 y›ld›r en
büyük deste¤i verenler onlar de¤il mi? Tay-
yip bunu da gizliyor. Medya ise, AKP’nin
bildi¤i tüm pisliklerini, yolsuzluklar›n›, bas-
k› politikalar›n› sansürlüyor, iktidar› ç›kar-
lar› için s›k›flt›rma gere¤i duydu¤unda da
sanki yeni ö¤renmifl gibi yaz›yor. K›saca
kavgalar› rant kavgas›.

Nedir bu kavgan›n asl›



bir tan›mlama yok tabi; çünkü onlar
kendilerini bu ülkenin sahibi, mil-
yonlarca yoksulu, gecekonduluyu
kentin arazilerini istila eden çekirge
sürüleri olarak görüyorlar. 

5
AKP yeniden IMF
ile Stand-by için
zemin yarat›yor

fiu aç›k ki; AKP’nin ekonomi
politikas›n› i¤neden ipli¤e IMF be-
lirliyor. Ne diyorsa, onu yap›yor.
Eme¤in her geçen gün daha fazla
sömürüye tabi tutularak elde edilen
“iyileflmeyi” ise, “ben yapt›m” diye
anlat›p, oy avc›l›¤› yap›yor. IMF ile
yeniden bir anlaflma yap›lmayaca¤›
sözlerinin mürekkebi kurumadan
flimdi bunun zeminini olgunlaflt›r-
maya bafllad›lar bile. 

Sermayenin “kriz” korkusunu
dindirip piyasa tanr›lar›na güvence
vermek için ilk önce Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakan› Ali Baba-
can aç›klad›: “2008'den sonra da
IMF ile devam edebiliriz”. Gerek-
çesi de hayli çarp›c›. “IMF ile an-
laflma yap›l›nca, ifller daha fleffaf
yürüyor”mufl. Ne demek bu? IMF
gibi bir emperyalist sopa kafam›zda
olmazsa biz çalar ç›rpar›z, kapal›
kap›lar ard›ndan hortumlar›z... 

Ayn› günlerde Tayyip Erdo¤an
kat›ld›¤› parti kongreleri ve toplant›-
larda, t›pk› seçim öncesi meydanlar-
da yapt›¤› konuflmalara benzer ko-
nuflmalar yapmaya bafllad›. Özü
fluydu: IMF IMF diyorlar... Nedir
IMF; uluslararas› akredite kuruluflu-
dur. Sizi akredite ediyorsa, itibar›n›z
artar, kredi bulman›z kolaylafl›r. Ya-
hu zaten IMF düflman›n›z de¤il ki!
Biz de ortaklar› aras›nday›z...

Demagoji bile hafif kal›r. Bu
halk IMF’nin ne oldu¤unu yaflaya-
rak gördü, görüyor. Tüm dünya tan›-
yor. Buna ra¤men emperyalist tekel-
lerin kuruluflunu halka pazarl›yor.

Anlafl›lmas› gereken flu: AKP
yeniden iktidar olursa; d›fl politika-
da ABD’ye, siyasette AB’ye, eke-
nomide IMF’ye ba¤›ml›l›k sürecek
demektir.

6
Ve fatura halka
i¤neden ipli¤e
zam ya¤muru 

Geçen hafta; fliflirilmifl rakamlar-
la “pembeleflen” ekonominin ipleri-
nin emperyalist ve iflbirlikçi tekelci
sermayenin elinde oldu¤unu ve son
süreçte yaflanan geliflmelerin fatura-
s›n›n halka ç›kar›laca¤›n› söylemifl-
tik. Fazla beklemek gerekmedi. Dö-
viz kurlar›nda, faizlerde dalgalan-
ma, inip ç›kan borsa derken, daha o
günden bafllayan zamlar ya¤mur gi-
bi ya¤maya devam ediyor. 

Temel tüketim maddelerinden
ilaca, benzinden ulafl›ma her fley
zamland›. ‹stanbul Hali verilerine
göre; mevsim normallerine göre
(tarla ürününün devreye girmesi ne-
deniyle) düflmesi gereken patl›can,
domates, çilek, so¤an, elma gibi
ürünlerde gerileme yerine art›fl ya-
fland›. Pirinç %30 yükseldi, yeflil
mercimek 0.85 Ykr’den 1.1 YTL’ye
yükseldi. Ayn› flekilde k›rm›z› mer-
cimek de 70 Ykr’den 90 Ykr’ye
ç›kt›. Süt fiyatlar› da %2 ile zam
kervan›na kat›l›rken, ayçiçek ya¤›
da 1.4 YTL’den 1.8 YTL’ye ç›kt›. 

Sa¤l›k da ald› pay›n›. ‹laç fiyat-
lar› %5 art›r›ld› ve döviz kuru baha-
nesi ile, bu art›fl otomati¤e ba¤lana-
rak y›lbafl›na kadar her ay yüzde 5
olarak sürecek. 

Elbette benzin de durmad›. Ki,
benzine en son 28 Haziran’da zam
yap›lm›flt›, daha bir ay bile olmad›.
Son bir y›l içinde ise, tam 18 kez
zam gördü benzin. (Toplam %20) 

Bu kez, %19 artan rafine ç›k›fl fi-
yatlar›, pompa fiyatlar›na %1.4 ile
%1.3 aras›nda yans›t›ld›. LPG'deki
art›fl ise, yüzde 1.35 oran›nda.

“Zam yapmamakla” övünen ikti-
dar›n yalan›, kendisinin resmi ra-
kamlar›nda dahi görülmektedir. Son
bir y›l› kapsayan TÜFE rakamlar›n-
da, alkollü içecekler ve sigaraya
yüzde 31.11 zam yap›ld›¤›n› göste-
riyor. Ayn› dönemde, g›da ve alkol-
süz içecekler yüzde 9.22, konut
yüzde 13.23, ulafl›m yüzde 12.64 ar-
t›fl gösterdi. 

7
Soyguncu devlet
ekonomisi ve
susman›n faturas› 

Otomati¤e ba¤lanan benzin
zamlar›n›n her gündeme geliflinde,
dünya fiyatlar› flu düzeyde gibi k›-
yaslamalar yap›l›r. Ve istisnas›z bir
flekilde iktidarlar, yap›lan zamlar›
“uluslararas› piyasalar›n durumu”
ile “döviz kurlar›” ile aç›klarlar. El-
bette bunlar›n belli anlamda etkileri
vard›r. Ancak bu denli yüksek olma-
s›n› aç›klamaz. Çünkü dünyan›n en
pahal› benzini Türkiye’de.  

Bu nas›l oluyor? Örne¤in, 95 ok-
tan benzinin devlete maliyeti 919 li-
ra. Sonra iktidar bak›yor, bütçede
aç›k var, ne yapmak laz›m, bindiri-
yor benzine durmadan vergiyi. Ve
919 liraya malolan benzin 3 milyo-
nun üzerinde bir fiyatla sat›l›yor.
Soyguncu devlet ekonomisinin çar-
p›c› bir örne¤i. 

Peki AKP bunca pervas›z vergi-
yi nas›l yükleyebiliyor? Çünkü kar-
fl›s›nda bir muhalefet yok. Sendika-
lar, DKÖ’ler suskun, halk› zor araç-
lar›yla örgütsüzlefltirmifl, dinle bey-
nini uyuflturup “kadercilefltirmifl.”
Devletin vergi ve zam politikas›
adeta kan›ksanm›fl durumda. AKP
iktidar› da halk›n sessizli¤ini ahlak-
s›zca istismar ederek s›rt›na binme-
ye devam ediyor. Bir de ç›k›p “ke-
ne”den dert yan›l›yor. Bunlardan
âlâ kene mi olur; bir avuç asalak te-
kelci ile birlikte yap›flm›fllar halk›n
s›rt›na emiyorlar ha emiyorlar. Emi-
len kan›m›z›, çal›nan eme¤imizi sa-
hiplenmezsek, bu kenelere “paçala-
r› s›vamak” türü “önlemler” de kâr
etmez. Ancak silkinirsek düflürürüz
s›rt›m›zdan. 

8
Yoksulun tedavi
olmas›na gerek
yok; ÖLSÜN!

Geçen y›l SSK’lar›n devri ile
gündeme gelen, halen çeflitli yanla-
r›yla süren “Sa¤l›kta reform” aldat-
macas›n›n sonuçlar› görülmeye bafl-
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land›.
A n -
c a k
b u
s o -
n u ç ,

hiç de
iktidar›n söyledikleriyle
örtüflmüyor. Ne diyorlar-
d›; hastanelerde daha iyi
bak›m olacak, herkes sa¤-
l›k hizmetinden yararlana-
cak, kuyruklar bitecek,
ilaç bulmada zorluklar or-

tadan kalkacak ve daha binlerce
yalan. 

AKP’nin IMF patentli “reform”
oyununun önemli bir halkas›, sigor-
tal› hastalar›n özel hastanelerden de
yararlanmas›yd›. ‹lk bak›flta, -uygu-
laman›n sermayeye pazar alan› ya-
ratmak oldu¤unu görmeyenler- “ne
güzel” diyorlard›. ‹ktidar da bu yön-
de propaganda yap›yordu. Sa¤l›k
gibi bir sektörün özel sermayenin
insaf›na b›rak›lamayaca¤›, baflta Ta-
bib Odalar› olmak üzere, demokra-
tik kurumlarca defalarca dile getiril-
di, eylemler yap›ld›, ama iktidar
halk› de¤il, IMF’yi dinledi. 

fiimdi ayn› IMF “sa¤l›kta tasar-

ruf yap›n” talimat› verdi. Talimat-
taki insanl›k düflmanl›¤›na bak›n.
Sa¤l›k ve tasarruf; bu iki kavram›
yanyana getiren bir ekonomik siste-
min insana bak›fl›n› fazla yorumla-
maya ne hacet. Kapitalizmin mefl-
hur slogan›ndan uyarlarsak, “b›ra-
k›n›z tedavi olmas›nlar, b›rak›n›z öl-
sünler” demekti. Peki ne için; güya
ekonomiyi düzeltmek için. Halk›n
sa¤l›¤›n› hiçe sayarak düzelen bir
ekonominin halka faydas› olabilir
mi? Nitekim olmuyor, onlar “iyiye
gidiyor” dedikçe iflsizlik, yoksulluk
art›yor, emperyalist ve iflbirlikçi te-
keller daha fazla semiriyor. 

Evet IMF, kâr üzerine kurulu ka-
pitalizmin insanl›¤›n hiçbir sorunu-
na çözüm getiremeyece¤ini itiraf
edercesine (ve halk›n muhalefetinin
gerili¤inden dolay› pervas›z bir fle-
kilde) bu insanl›k düflman› talimat›
verdi. Yoksuldan, yetimden, ö¤ren-
cilere kitap da¤›t›p ne kadar halktan
yana oldu¤undan sözeden AKP ne

yapt›? 3.5 y›ld›r oldu¤u gibi emri
yerine getirmek için kollar› s›vad›. 1
Temmuz günü Maliye Bakanl›¤› ta-
raf›ndan bu yönde bir genelge ya-
y›nland›. “Tedavi Yard›m›na ‹liflkin
Uygulama Tebli¤i”nin 1 Temmuz
2006 tarihli Resmi Gazete de yay›n-
lanan içeri¤i dahi, IMF ile ayn› dili
kullan›p “tasarruf”tan sözediyordu.  

Genelgenin pratik ifadesi, yani
tasarrufun ne demek oldu¤u ise flu
flekilde karfl›m›za ç›k›yor. Bugüne
dek her sa¤l›k hizmeti ayr› ayr› fa-
turaland›r›l›yordu. fiimdi ayakta te-
davilerde hasta bafl›na paket ücret
ödenecek; tedavinin ve hastanenin
türüne göre 29 ile 54 YTL aras›nda. 

Bir örnek üzerinden anlatal›m.
Bir iç hastal›klar› tedavisi için -an-
laflma var ya- özel hastaneye gitti-
niz. Devlet bunun için size 44 YTL
fiyat belirlemifl. Daha önce, sosyal
güvenlik kurumlar› muayene ücreti
15 YTL olarak ödeniyordu doktora
ve istenen tetkikler (kan tahlili,
film, MR vb.) devlet taraf›ndan kar-
fl›lan›yordu. fiimdi her fley dahil 44
YTL. Bu da flu demek: Özel hastane
hekimi hastadan hiçbir tetkik iste-
meyecek, gözucuyla bak›p “muaye-
ne” edecek. Yok, tetkik isterse, has-
ta CEB‹NDEN ÖDEYECEK. 

Özel Hastaneler Platformu he-
men aç›klama yapt›: Resmi kurulufl-
lardan gelen hastalara bakmayaca-
¤›z. Bu do¤ald›; ad› üstünde “özel”,
yani kâr üzerine kurulu. 

Do¤al olmayan ise, Sa¤l›k Baka-
n› Recep Akda¤’›n halk› aptal yeri-
ne koyan demagojisi. Akda¤, hasta-
ne patronlar›na, “Sa¤l›k tatl› para

ifli de¤il” cevab› verdi. Ne güzel!
Halk› düflünen bir bakan de¤il mi? 

Peki sa¤l›k hizmetlerini özel-

lefltiren kim? AKP, uygulayan Ak-
da¤. Sermaye elbette “sa¤l›¤› tatl›
para ifli” gördü¤ü için giriyor sektö-
re. Kapitalist iflletme mant›¤›n›n
özü budur. Halk›n sa¤l›¤› de¤il ki.
Hem özel sermaye, hür teflebbüs di-
ye yat›p kalkacaks›n›z, her alanda
“özel sermayenin daha iyi hiz-
met/üretim yapaca¤›n›” söyleye-
ceksiniz, sonra halk› aldatmak için
özel sermayenin kâr iste¤ine karfl›

ç›k›yor gibi yapacaks›n›z. 

Buradan uzun uzun, sa¤l›kta ta-
sarruf yapaca¤›n›za, soygunu, sö-
mürüyü azalt›n, tekellere aktard›¤›-
n›z kârlar› azalt›n diye anlatmaya-
ca¤›z. Bunun için bafll› bafl›na bir
kapitalist sistem elefltirisi gerekli-
dir; “kamu kaynaklar›” nas›l kulla-
n›l›yor ve halk›n sa¤l›¤›nda dahi ta-
sarruf utanmazl›¤› düzeyinde “aç›k”
nas›l peydahlan›yor tüm bunlar sis-
temin iflleyiflindedir. fiimdilik sade-
ce sa¤l›kta çözümün yoluna iliflkin
bir al›nt›yla noktayal›m:

“Üretim araçlar›n›n özel mülki-
yetine ve sa¤l›k alan›ndaki özel hiz-
met sunumuna son verecek olan
sosyalist bir örgütlenme; kaynakla-
r›n özel sektör elinde plans›z bir bi-
çimde da¤›t›lmas›na ve heba edil-
mesine son verir. Sa¤l›k alan›ndaki
kaynaklar›n bunal›m dönemleri s›-
ras›nda ve yat›r›mc›lar aras›ndaki
rekabet nedeniyle de¤ersizleflmesi
olgusunu toptan ortadan kald›r›r.
Devletin, belli s›n›flar›n›n ifline ya-
rayacak ve varolan eflitsizlikleri de-
rinlefltire-
cek olan
özel sektö-
re ucuz
k re d i l e r
vb. yol-
larla kay-
nak akta-
r › m › n ›
ön leye -
rek, kamunun elin-
deki kaynaklar›n toplu-
mun tümünün yarar›na
kullan›m›n› olanakl› k›lar.” 

“Çal›flan s›n›flarca üretilen ve
sermaye taraf›ndan el konulan top-
lumsal art› ürünü (art› de¤er) yine
bütün toplumun kolektif denetimine
b›rakarak, önemli boyuttaki top-
lumsal kayna¤›n az say›daki asala-
¤›n bireysel tüketimleri için harcan-
mas›na son verir. Böylece sosyal
alanlar için harcanabilecek her tür-
lü kaynakta çapl› bir art›fl sa¤lama-
n›n olanaklar›n› yarat›lm›fl olur.”

(Sosyal Devletin Krizi ve Sa¤l›-
¤›n Ekonomi Politi¤i-‹lker Belek-
Sorun Yay›nlar›
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hakl›-
l›klar›
flimdi
daha
net!
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Sevgili okurlar›m›z merhaba! ‹s-
lamc›l›k, bugün gerek dünya gerek-
se de ülkemiz siyasetinde s›kça sö-
zü edilen bir olgu. Özellikle 11 Ey-
lül 2001 eylemlerinden sonra bu
sözedifl daha da yo¤unlaflt›. Emper-
yalizmin hedefindeki ülkelerden bi-
rinin islamc›l›¤›n iktidarda oldu¤u
‹ran olmas› veya Filistin’de Ha-
mas’›n iktidara gelmesi, “islamc›l›-
¤›” güncellefltiren farkl› geliflmeler
oldu. ‹slamc›lar›n ayr› bir güç ola-
rak dünya ve ülkemiz siyasetinde
bir rol oynad›klar› do¤rudur. Fakat
ayr› bir güç olmakla alternatif bir
güç olmak, elbette birbirinden fark-
l› fleylerdir. 

Bu sohbetimizde iflte meselenin
daha çok bu yönü üzerinde durmak
istiyoruz. ‹slamc›lar›n, ülkemiz ve
dünya siyasetinde nas›l bir rol oyna-
d›klar›na bakarak, çeflitli konularda
savunduklar›na bakarak, ne kadar
veya nas›l bir alternatif oluflturduk-
lar›n› da görmüfl oluruz.  

Mazlum: ‹slamc› ak›mlar›, da-
ha çok MSP-RP-FP-AKP çizgisinin
iktidarda halka karfl› ne yapt›klar›
aç›s›ndan veya Kanl› Pazar’dan Si-
vas’a kadar faflist katliamlarda oy-
nad›klar› rol aç›s›ndan ele al›yoruz.
Hiç kuflku yok ki bu da gerekli, çün-
kü bunlar, ülkemizdeki islamc›l›¤›n
niteli¤ini belirleyen olgulard›r. Fa-
kat biz flimdi daha çok mesela, is-
lamc›lar›n ekonomi anlay›fl› nedir?
Sömürüye ne derler? Adalet anlay›fl-
lar› nedir? Nas›l bir hukuku savu-
nurlar?.. Bu aç›lardan ele almak da-
ha iyi olacak. 

Bunu yaparken de san›r›m en iyi
yöntem, islamc›l›¤›n geliflimine
bakmakt›r. Çünkü sadece flu an flu
konuda ne diyorlar diye bir ele al›fl,
islamc› ak›mlar›n rengini tam gös-
termez. Zaten, klasik deyiflle “prog-
ramatik” olarak da flu konuda flöyle

diyorlar diye ele al›p tart›fl›lacak
fazla bir görüflleri yoktur. Düflünce
üretimi aç›s›ndan, sahip olduklar›
“dogmatik” temelden dolay› zaten
çok k›s›rd›rlar.  

Kemal: Mazlum’a kat›l›yo-
rum. Özellikle ülkemiz islamc›l›¤›
aç›s›ndan bu çok daha geçerli. Ül-
kemizde hangi koflullarda ortaya
ç›kt›klar›, nas›l bir ortamda geliflip
yayg›nlaflt›klar›, islamc› hareketle-
rin siyasal flekillenmesini belirleyen
unsurlar› da gösterir bize. 

Baflta sözetti¤imiz gibi, ‹ran ve
Filistin’de islamc› iktidarlar var bu-
gün. Tüm bask›lara ra¤men ‹ran’da
önemli ölçüde bir muhalefet olufl-
mufltur, halk›n memnuniyetsizli¤i
ise muhalefetten de büyüktür. Ha-
mas iktidar› da iktidara gelmesinin
hemen ard›ndan hayat›n çeflitli alan-
lar›nda dayatmalara bafllam›fl, k›sa
sürede Filistinliler’i bir iç savafl›n
efli¤ine getirmifltir. Bir demokrasi
gelenekleri de, gelece¤e yönelik
böyle bir düflünceleri de yoktur.
Bunlara gerekirse, sohbetimizin
ak›fl› içinde de¤iniriz, ama biz ülke-
mizdeki islamc› ak›mlar› esas ola-
rak devam edelim. 

Özlem: Geçmeden “islamc›-
l›k”tan ne anl›yoruz, neyi kastedi-
yoruz? K›saca de¤insek... 

Kemal: Evet do¤ru, bu ayr›m›
koymak iyi olacak. Mesela ülke-
mizde tarikatlar her zaman var. Ama
ülkemizde islamc›l›¤›n geliflimi ta-
rikatlarla özdefllefltirilemez. Müslü-
man bir kitlenin varl›¤› da de¤il ele
ald›¤›m›z. Bu da her zaman var çün-
kü. ‹slamc›l›ktan kastetti¤imiz, is-
lamc› ideolojinin iktidara ulaflma
arac› olarak kullan›lmas›d›r. Ele
alacaklar›m›z da bu ideoloji teme-
linde flu veya bu biçimde iktidar ol-
ma hedefi güden örgütlenmelerdir.
fiimdi devam edebiliriz san›r›m.
Buyur Mazlum. 

Mazlum: Siyasal bir düflünce
veya hareket olarak islamc›l›¤›n kö-
kenini Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
son dönemine kadar uzatabiliriz.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ulusal
hareketler sonucu “parçalanma”yla
yüzyüze oldu¤u 19. yüzy›l sonlar›n-
da, imparatorlu¤u birarada tutmak
için pan-islamizm ideolojisi gelifl-
tirildi. Osmanl›’ya karfl› ulusal sa-
vafllar›n önemli bir k›sm› “müslü-

man olmayan” halklar taraf›ndan
sürdürülüyordu, en az›ndan müslü-
man nüfusun yaflad›¤› bölgeleri Os-
manl› egemenli¤i alt›nda tutabilmek
için “pan-islamizm” Osmanl› ege-
men s›n›flar›na iyi bir seçenek gibi
görülmüfltü. Ancak “pan-islamizm”,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun I. Pay-
lafl›m Savafl› sonunda da¤›lmas›n›
engelleyecek bir etkinli¤e ulaflama-
d›. 

Pan-islamizm ve genel olarak is-
lamc›l›k Kemalist iktidar dönemin-
de geri plana itildi. Kemalistler
Kurtulufl Savafl› döneminde yer yer
islami ö¤eleri kullan›p, dini lider-
lerle görüflmeler, ittifaklar yapm›fl
olsalar da, Cumhuriyet sonras› dö-
nemde yeni kurulan sistem içinde
islamc›l›k bir engel olarak görül-
müfltür. Bu dönemde bilindi¤i gibi,
halifelik kald›r›lm›fl; medrese, tekke
ve zaviyeler kapat›lm›fl, tarikatlar
yasaklanm›fl, k›l›k-k›yafetten, dile
kadar toplumsal yaflam›n kurallar›
yeni bafltan düzenlenmifltir. Bunlar
yap›l›rken, fleriat isteyen ba¤›ms›z
bir islami gücün oluflmas› da engel-
lenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Hiç kuflku yok ki, Kemalistler de
dini kullanmak amac›yla kendi din-

sel kurumlar›n› oluflturmufl, halk›n
dini inançlar›n›, kendi kontrolleri

alt›nda iktidarlar›n› güçlendirmek
için kullanmaktan vazgeçmemifller-
dir. Fakat dedi¤im gibi, bu çok öne
ç›kar›lm›fl bir kullanma de¤ildir, da-
ha çok denetim alt›nda tutmaya yö-
neliktir.  

Bu dönemde Kürt hareketinde,

hayat›n
içindeki 
teori

‹s lamc› l ›k  -  1

Halk›n de¤il, “hak”k›n de¤il,
fleyhlerin sömürü düzeni!
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çeflitli gerici ayaklanmalarda din
damgas› olsa da yayg›n, örgütlü bir
“islamc› hareket”ten sözetmek pek
mümkün de¤ildir. 

‹slamc›l›¤›n yeniden ön plana ç›-
kar›lmas›, islamc› hareketlerin aç›k
olarak örgütlenmesi, çok ilginç bir
döneme denk düfler. Bu dönem em-
peryalizmin ülkemize yeniden girifl
dönemidir. 

Özlem: H›ristiyan emperya-
listler geliyor ve islamc› hareketleri
gelifltiriyor. ‹lginç bir nokta gerçek-
ten. 

Mazlum: ‹lginç ama ülkemize
özgü de¤il. Emperyalist ülkelerin
büyük ço¤unlu¤u, malum H›risti-
yan ülkelerdir. Ve yine bilindi¤i gi-
bi sömürgecili¤in ilk dönemlerinde
ülkelerin sömürgelefltirilmesiyle
H›ristiyanl›¤›n yay›lmas› paralel bir
seyir izlemifltir. Sömürgeci iflgal or-
dular›n›n yan›nda hep H›ristiyan

misyonerler olmufltur. Ama emper-
yalizmde ifller de¤iflmifltir. 

Emperyalizm gitti¤i her yere ge-

ricili¤i götürmüfltür. Ama bu gerici-
lik, emperyalizmin girdi¤i ülkenin

milliyeti ya da dini üzerine infla
edilmifltir.  Emperyalizm girdi¤i ki-
mi ülkelerde Budizm’i, kimilerinde
Musevili¤i, kimilerinde H›ristiyan-
l›¤› ve kimilerinde de islamc›l›¤›
gelifltirir. Çünkü emperyalizm bilir
ki, hangisi olursa olsun, dinler, hal-
k› kaderci yapar, sömürüye karfl›
geliflebilecek tepkileri yumuflatan
bir rol oynarlar. Ülkemizde de isla-
ma böyle bir rol biçilmifltir. 

Tabii, dinin böyle bir rolü tam
olarak üstlenebilmesi, “dini lider-
ler”in de bu politikaya angaje edil-
mesine ba¤l›d›r bir yan›yla. 

1950’lere kadar toplumu dene-
tim alt›nda tutmak için etkin bir
araç olarak kullan›lmayan islamc›-
l›k, bu tarihten itibaren h›zla geliflti-
rilmeye baflland›. Kuran kurslar›,
‹mam Hatip okullar›, Yüksek ‹slam
Enstitüleri gibi dini e¤itim veren bir
dizi kurum adeta bir bir a¤ gibi ül-
keyi kuflatt›. Tarikatlar alenileflti.
Yani somut bir olgu olarak bir kez

daha alt›n› çizmek gerekirse,
1945’ler sonras› ülkemizde yeni-sö-

mürgecilik iliflkilerinin geliflme-

siyle islamc› ak›mlar›n önünün

aç›lmas› birbirine paralel olmufltur. 

DP, daha iktidara gelirken tari-
katlar›n deste¤ini alm›flt›r. ‹lerleyen
süreçte muhalefetin güçlenmesiyle,
özellikle CHP karfl›s›nda güçlen-
mek için tarikatlar› daha aç›k biçim-
de destekledi. 

Kemal: fiunu da eklemekte ya-
rar var san›r›m. Mesele tabii sadece
DP ile onlar›n iliflkisinden ibaret de-
¤il. Bu önemli bir faktör islamc›la-
r›n gelifliminde. Ama bu ortam için-
de islamc› ak›mlar, y›llar›n bast›r›l-
m›fll›¤›ndan kurtularak h›zl› bir bi-
çimde siyasal arenaya ç›k›yor. Bu-
rada ald›¤›m baz› notlar var. 1945-
50 y›llar› aras›nda kurulan 20’yi afl-
k›n partinin ço¤u islami nitelik tafl›-
yan, islam› kullanarak güç olmay›
hedefleyen partilerdi. fiu örnekler
bu durumu gayet iyi yans›t›yor:
1945 y›l›nda kurulan Milli Kalk›n-

ma Partisi program›na “‹slam Bir-

li¤i-fiark Federasyonu” amac›n›
koymufltu. 1946 y›l›nda kurulan
Sosyal Adalet Partisi “Dünya

Müslümanlar› Birli¤ini” savunu-
yordu. Ar›tma Korunma Parti-

si’nin tüzü¤ünün birinci maddesin-
de “Dinci siyasi parti” oldu¤u vur-
gulanmaktayd›. ‹slam Koruma

Partisi ise amac›n› “‹slam›n yük-

selmesi, kuvvet kazanmas›, daya-

n›flmas›” olarak belirtmekteydi. Yi-
ne 1951’de Cevdet R›fat Atilhan

adl› kiflinin liderli¤inde bir parti da-
ha kuruldu; bunun ad› ‹slam De-

mokrat Partisi idi. Bu parti ülke-
mizde ‹slam ismiyle kurulan ilk
partiydi. Gerek programlar›nda ya-
z›l› amaçlara, gerek adlar›na bakar-
sak görülür ki, islamc›l›¤›n en “cü-
retli” oldu¤u dönemlerden biridir
bu dönem. Sonraki dönemlerde oli-
garfli içi çeliflkilerin geliflmesiyle is-
lamc›lar bu kadar “aç›k” olamaya-
caklard›r. Neyse, yine o döneme dö-
nelim. 

‹slamc› dergi ve gazeteler de ya-
y›nlanmaya baflland› o dönemde:
Sebilürreflat, Hür Adam, Serden-

geçti, Büyük Cihat, ‹slamiyet, Fe-

tih, Büyük Do¤u bunlardan baz›la-
r›d›r. ‹slamc› kesim a¤›rl›kl› olarak
örgütlenmeye kurumlaflmaya yöne-
lirken, baz› radikal gruplar da ç›k-
mad› de¤il. Mesela Ankara-Çorum
ilçelerinde faaliyet yürüten Kemal

Pilavo¤lu’nun fleyhli¤ini yapt›¤›
Ticani tarikat›, Atatürk büstlerine
sald›r›lar düzenliyordu.

‹slamc›lara bu “cüreti” veren
belliydi elbette. Fakat, emperyaliz-

min ve DP iktidar›n›n himayesin-
de sa¤lanan bu geliflmenin bir “di-

yeti” de olacakt› elbette. Diyet; em-
peryalizme ba¤›ml›l›¤a, faflizmin
inflas›na karfl› ç›kmamalar›, yeni dü-
zenin “kitle deste¤i” olmalar›yd›. 

Gerek tarikatlar, gerekse de par-
ti, dernek, dergi çevresinde örgütle-
nen islami ak›mlar, bu diyeti hiç tar-
t›flmaks›z›n ödediler. Yani flöyle di-
yebiliriz; ülkemizin yeni-sömürge-
lefltirilmesinde, faflizmin yukar›dan
afla¤›ya inflas›nda, islamc› potansi-
yel, destek kitle gücü olarak kulla-
n›lm›flt›r. 

Mazlum: Yine bu dönemde,
halk muhalefetinin bast›r›lmas›nda
da islamc›lar oldukça kullan›lm›flt›r.
DP iktidar›n›n son y›llar›nda
(1958’de) kurulan ve genel olarak
Vatan Cephesi olarak bilinen “cep-
he”nin bir di¤er ad› da nedir biliyor
musunuz? Milli ‹man Cephesi! Bu
cepheye kat›lanlar, “Ehli ‹man”,

kat›lmayanlar ise “Ehli Salip”

(Haçl› gavurlar›) olarak adland›r›-
l›yordu. Cepheye verilen bu ad ve
cephede yeralan ve almayanlar›n
adland›r›lmas›, DP ve o çizgidekile-
rin dine bak›fl aç›s›n›, müslümanl›¤›
nas›l kulland›klar›n› da aç›kça orta-
ya koyuyor. 

mperyalizmin ve DP iktidar›n›n hi-
mayesinde sa¤lanan bu geliflmenin
bir “diyeti” de olacakt› elbette. Di-
yet; emperyalizme ba¤›ml›l›¤a, fa-
flizmin inflas›na karfl› ç›kmamalar›,
yeni düzenin “kitle deste¤i” olmala-
r›yd›... ‹slami ak›mlar, bu diyeti hiç
tart›flmaks›z›n ödediler.

E
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Kemal: Bu süreç 1961 Darbe-
si’yle k›sa bir kesintiye u¤rasa da,
islamc›lar, darbenin ard›ndan
DP’nin devam› niteli¤indeki Adalet
Partisi’nin (AP) ‹ktidara gelmesi ile
kald›klar› yerden devam etmifllerdir.

Bugün biliyorsunuz, “islamc›
holdingler”den, “yeflil sermaye”den
çokça sözediliyor. O kesimin de
TÜS‹AD gibi, MÜS‹AD’› var. ‹s-
lamc›l›¤›n bu ekonomik zenginlefl-
mesi de yine sözünü etti¤imiz bu
DP’li, AP’li döneme uzan›r. Sadece
siyasal anlamda de¤il, ekonomik
anlamda da bu dönemde palazlan-
maya bafllad› islamc›lar. fiimdi is-
lamc› hareketlerin tarihini biraz ke-
sintiye u¤rat›p, meselenin bu eko-
nomik yan›na bakal›m. ‹stersen,
ekonomik aç›dan bu dönemi de sen
anlat Özlem. 

Özlem: Biraz önce sizin belirt-
ti¤iniz gibi, Kemalist iktidar dinci
örgütlenmeleri büyük ölçüde da¤›t-
m›flt›r. Bunu yaparken, vak›flar gibi
tarikatlara ba¤l› kurumlar›n mal
varl›klar›na da el koymufltu. Hem
bu nedenle, hem aç›k örgütleneme-
meleri nedeniyle ekonomik olarak
eski güçlerinde de¤illerdi. Fakat DP

iktidar›yla düzenin imkanlar› yine
aç›ld› onlara. 

Yeni geliflmekte olan burjuvazi
ile toprak a¤alar›n›n ve tefeci tücca-
r›n ittifak› olarak siyaset sahnesine
ç›kan Demokrat Parti, ayn› zaman-
da Kemalist iktidara-CHP’ye muha-
lif bütün sa¤c› kesimlerin bir arada
topland›¤› bir çat› örgütüydü. ‹slam-
c›lar da bu çat› alt›nda yerald›lar. 

‹slamc›lar bu dönemde DP’nin
emperyalizm ile iflbirli¤i politikala-
r›na verdi¤i deste¤in karfl›l›¤›nda,

ucuz banka kredileri al›p, o güne
kadar özellikle gayri-müslim dini
az›nl›klar›n elinde olan sanayi mal-
lar›n›n temsilciliklerini almaya yo-
¤unlaflt›lar. 

Bu geliflim artarak sürdü. Ülke

yeni sömürgecilik bata¤›na bat-

t›kça islamc›lar ekonomik olarak

da güçlendiler. Küçük ve orta öl-
çeklerde ticari kurulufllardan flirket-
leflmeye, orta boy iflletmelere yö-
neldiler. Örgütlenmelerine paralel
olarak geliflen yurtiçi ve yurtd›fl›
iliflkilerini kullanarak ithalat ve ih-
racata girifltiler. 

‹slamc›lar emperyalizme ba¤›m-
l›l›k politikalar›na verdikleri deste-
¤in karfl›l›¤›nda k›sa sürede ekono-
mik bir güç haline geldiler. Nec-

mettin Erbakan’›n 1969 y›l›nda
TOBB baflkanl›¤›na seçilmesi de bu
gücün ifadesiydi. 

Sonras› malum, emperyalizm ve
oligarfli, islamc›lara “yürü ya ku-

lum” dedi, onlar da yürüdüler. As›l
büyük s›çramal› geliflim de 1980 12
Eylül Darbesi sonras›ndad›r. Buna
ileride yine de¤iniriz san›r›m. 

Kemal: Pek ileriye b›rakma-
y›p, oradan devam edelim asl›nda.
Daha iyi olur. 

Mazlum: Ben araya baflka bir
örnek ilifltirip dedi¤iniz noktaya öy-
le geleyim. ‹ran biliyorsunuz
1979’dan beri islamc›lar›n yöneti-
minde. Bugün ‹ran’›n en zengin
adam›, dini lider Rafsancani’dir.
Geçenlerde onunla ilgili, onun zen-
ginli¤ini anlatan k›sa bir espri oku-
mufltum bir yerde. Rafsancani diyor
ki, “bir arsa alm›flt›m, içinde ‹ran
varm›fl!” ‹ran halk›n›n a¤z›ndaki
bir baflka deyifl de “Eskiden bir flah
vard› flimdi 1000 molla var”... ‹s-
lamc›l›¤›n ekonomi politikas›n› gör-
mek için ‹ran ekonomisini ele al›p
inceleyebiliriz. Ama madem biz
esas olarak ülkemizdekilerden hare-
ketle bunlar› ortaya koyaca¤›z, gene
ülkemizden devam edelim. Ülke-
mizdeki islamc›lar›n bugünlerine
bak›p, yar›nlar›n› görebiliriz. Yar›n
eskaza iktidar olsalar, Rafsancani-
ler’i haz›r say›l›r... 

‹slamc› kesimlerin ekonomik ge-
liflmesinin DP döneminde bafllad›-
¤›n›, ‘80’lerde ise bu geliflmenin
iyice h›z kazand›¤›n› belirtmiflti Öz-
lem. Sonuçta nas›l bir tablo ç›kt› or-
taya? 

Dünya nimetlerinde gözü olma-
yan fleyhlerin, hocalar›n yerini Mer-
cedeslerden inmeyen tarikat liderle-
ri, münzevi hayatlar›n yerini, en
lüks otellerde dü¤ünler ald›. Bu de-
¤iflimin özeti fludur: fieyhler pat-

ron, müridleri tarikat holdinglerin-
de iflçi, tüm tarikat ise müflteriye

dönüfltürüldü. Bu noktaya gelirken
epey bir aflamadan geçildi tabii ki.   

‘80 sonras› ilk de¤ifliklik, kitle-
sel anlamda yayg›nlaflmaya ba¤l›
olarak, tarikat, cemaat içi imkan ve
iliflkileri kâr amac›yla kullanmak

oldu. Tarikat flirketleri, tarikat hol-
dingleri böyle oluflmaya bafllad›.
Müslüman kitle, “onlar›n -laik dü-
zen sahiplerinin- karfl›s›nda güçlü
olmal›y›z” sözleriyle imkanlar›n›
seferber etmeye ikna ediliyor, buna
bir nevi “ekonomik cihad” havas›
veriliyordu. 

Tarikat holdinglerinin bir di¤er
özelli¤i, iflçilerini de özellikle kendi
müritleri, e¤er yeterli de¤ilse bile
yine di¤er islamc› kesimden seçme-
leridir. Tarikat-cemaat iliflkileri te-
melinde yürütülen iflçi-patron ilifl-

kisinde, iflçi dinin kurallar› gere¤i
“flükretmek” zorundad›r. Tarikat
holdinglerinin iflçileri, en ac›mas›z-
ca sömürülen iflçi kesimlerinin ba-
fl›nda gelmektedir. Sendikalaflma
hemen hemen yok gibidir veya iflçi
s›n›f›n›n mücadelesi diye bir derdi
olmayan islamc› sendikalar vard›r
(ki bu durumda sendikal› olmalar›y-
la olmamalar› aras›nda öyle büyük
bir fark yoktur). 

Bu yeni flekillenmenin pek çok
yan sonuçlar› da oldu. Kapitalizme
uygun, esas›nda islami tüketim ve
kültürle çok da ba¤dafl›r olmayan
ürünleri tükettirebilmek için, cema-
atlerin, genel olarak islamc›, müslü-
man kitlenin tüketim al›flkanl›kla-

r›, yaflam kültürü de de¤ifltirilmifl-
tir. Bugün art›k ifl, kapitalizmin cin-
sel hayas›zl›¤›n›n aynen tekrar edil-

slamc›lar emperyalizme ba¤›ml›l›k po-
litikalar›na verdikleri deste¤in karfl›l›-
¤›nda k›sa sürede ekonomik bir güç
haline geldiler. Erbakan’›n 1969’da
TOBB baflkanl›¤›na seçilmesi de bu gü-
cün ifadesiydi. 
Sonras› malum, emperyalizm ve oli-
garfli, islamc›lara “yürü ya kulum” de-
di, onlar da yürüdüler.

‹
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di¤i türban-tesettür defilelerine,
Peygamber’le ilgili bilboard ilanla-
r›na kadar gelinmifltir.  

‹slamc› kapitalizmin riyakârl›k-
lar›ndan biri de faizsiz bankac›l›k,
özel finans kurumlar›, çok ortakl›k
modeli adlar› verilen kurumlard›r.
Her fleyleriyle kapitalizmin iflleyifli-
ne tabi olan bu kurumlar, Allah ad›-
na, din ad›na kitlelerin nas›l aldat›l-
d›¤›n›n çarp›c› bir örne¤idir.  

Çok ortakl› model, asl›nda tipik
bir kapitalist doland›r›c›l›k meka-
nizmas›d›r. Hani bir ara meflhur “Ti-
tanc›lar” vard›. ‹slamc›lar›n yapt›¤›
da farks›zd›r. “Hep yeni ifltirakçiler
bulma ve yeni kat›l›mc›lardan
al›nan paran›n bir k›sm›n› eski or-
taklara kar pay› olarak da¤›t›p ge-
riye kalan›n› da h›zl› dönüflü olan
yat›r›m alan›na veya büyük katla-
malar yapabildikleri gayri menkul
spekülasyonlar›na aktarmak” flek-
linde süren bu sistem, bir noktada
t›kanmakta, “saadet zinciri” orada
kopmaktad›r. 

Ki bunun sonucu da bildi¤iniz
gibi, bu islamc› holdinglerin peflpe-
fle batmas› olmufl, bankerzedeler gi-
bi bir de “yeflilsermayezedeler”
oluflmufltur. 

Tarikat holdingleri elde ettikleri
kâr›, kapitalist mant›¤a uygun ola-
rak yeni yat›r›mlara dönüfltürüyor,
en irileri, tipik birer tekelci oluyor.
Di¤er tekellerden, tekelci burjuva-
lardan hiçbir farklar› yoktur nihai
anlamda. Özel mülkiyetçidirler, ser-
best piyasa ekonomisini savunurlar,
varl›klar› sömürü üzerine kurulu-
dur. 

Farkl›l›klar›, tarikat, cemaat üye-
si olmalar›d›r. Ki bu farkl›l›¤› da de-
di¤im gibi, kapitalistleflmede, tekel-
leflmede bir malzeme haline çevir-
mifllerdir zaten. Bu sayede kapita-
lizmin rekabetçi ortam›nda kendi

pazarlar›n›, kendi tüketici kitlesi-

ni yaratm›fllard›r. Tarikat iliflkileri-
ni, “din temelindeki pazar›”, di¤er
kapitalistlere karfl› kendileri için bir
avantaj olarak kullanm›fllard›r. Kur-
tulufl Dergisi’nin bir say›s›nda belir-
tildi¤i gibi: “‹flin as›l ilginç yan› bir
zamanlar televizyon seyretmek gü-

nah m› de¤il mi tart›flmas›n› yapan
islamc›lar art›k televizyon kanal›
sahibi oldular, faiz haram derken
banka sahibi oldular...”

Kuflkusuz, holdingler ve tüm bu
kapitalist geliflme, gerçekte islamc›-
lar› düzenle daha da fazla bütünlefl-
tiren bir ifllev görüyordu. Ülkemiz-
deki islamc› ak›mlar› ele al›rken, bu
nokta son derece önemli ve belirle-
yicidir. Düzen islamc›l›¤› bu zemin-
de gelifltirilmifltir. Nitekim AKP
esas olarak bu kesimlerin temsilcisi
olarak ç›kt› sahneye. 

Özlem: fiimdi size, iki islamc›
hareketin program›ndan bölümler
okuyaca¤›m. Böylelikle kendi de-
yifllerinden de ne önerdiklerini gör-
müfl oluruz:

Okuyaca¤›m ilk madde ‹BDA-
C’cilerden. Bunlar, kurmay› düflün-
dükleri sistemi flöyle tarif ediyorlar:

“(...) Ayd›nlar Aristokrasisi reji-
mi ve Büyük Do¤u ideali, ifadesini
Yüceler Kurultay›’nda bulur. Yüce-
ler Kurultay›, ‘milleti en ileri düflü-
nenlerin ve en iyi yapanlar›n kadro-
sunda özlefltirmektir.” 

Kuracaklar› düzenin yöneticileri
seçkin bir kesimi ifade eden “‹slam

Aristokrasisi” olacakt›r. Yine ken-
di deyiflleriyle bu iktidar›n “...Hal-
k›n seçti¤i de¤il, hakk›n seçti¤i” bir
iktidar olaca¤›n› belirtiyorlar. K›sa-
cas›, ‹BDA-C’nin hedefledi¤i dü-
zende iktidar halk›n iktidar› de¤il,
bir avuç islamc› ayd›n›n, ‹slam aris-
tokrasisinin iktidar› olacakt›r. Esa-
s›nda özgün bir fley söylemiyorlar:
‹ran’da Humeyni liderli¤inde olufl-
turulan yönetim, hemen hemen
böyle bir yönetimdir. Sonuçlar› da
ortadad›r, biraz önce Mazlum arka-
dafl birkaç deyiflle ortaya koydu. 

‹BDA-C’nin de, pek çok islamc›
hareket gibi, kapitalizm, özel mül-
kiyet, sömürü gibi sorunlar› yok.
Ülkeyi “islam aristokrasisi” yönete-
cek, mülkiyet de esas olarak onlar›n
elinde toplanacak... Halk›n de¤il,
“hak”k›n da de¤il, islam aristokra-
sisinin (yani düpedüz fleyhlerin) yö-
netimidir savunulan. Sermaye de
“yeflillefltirilmifl” olacak ama yine

bildi¤imiz sermaye olarak kalacak. 

Bu da Refah Partisi’nin progra-
m›ndan bir bölüm. Biliyorsunuz on-
lar›n meflhur bir “adil düzen”i vard›.
Daha sonra savunmaya, sözünü et-
meye bile korktuklar› adil düzen
flöyle tarif ediliyor bu programda:

“Adil düzen bir menfaat çat›fl-
mas›, düzeni de¤il, bir ortakl›k dü-
zenidir, bir bar›fl düzenidir. Mesela
bir iflçi daha çok kazanmak istiyor-
sa bunun yolunu ne vergi kaç›rmak-
ta ne de iflverenle bo¤uflmakta bula-
maz. Paylafl›m oranlar›n›n temel
esaslar› anayasa ile belirlendi¤i
için ve paylafl›m oranlar› ilmi kri-
terlere ba¤l› olarak uzmanlarca
saptand›¤› için daha çok kazanma-
n›n... bir tek yolu vard›r: O da daha
çok üretim yapmakt›r. Bu durumda
ise kendisi de, iflveren de, devlet de
daha çok kazanm›fl olacakt›r.”
(Bafllang›c›ndan Günümüze Re-
fah’›n Tarihsel Geliflimi, sayfa:127) 

Asl›nda dile getirdikleri en aç›k
biçimiyle Hitler’in savundu¤u

klasik faflist korporasyon anlay›-

fl›n›n bir biçimidir. 

Ekonomik anlamda islamc› her-
hangi bir hareketin çok farkl› bir
fley üretmesi de sözkonusu olama-
maktad›r. Çünkü temelde kapitalizm,
özel mülkiyet sorgulanmamaktad›r.
Bu nedenle de yoksullu¤a karfl›
önerebildikleri çözümler mesela
“zekat ma¤azalar› zinciri” gibi,
asl›nda yoksullu¤u meflrulaflt›ran,
kal›c›laflt›ran önerilerden baflka bir
fley de¤ildir. 

Kemal: Sohbetimize, ayn› ko-
nuya haftaya devam etmek üzere,
burada bir nokta koyal›m. fiimdilik
hoflçakal›n. 

uflkusuz, holdingler ve tüm bu ka-
pitalist geliflme, gerçekte islamc›la-
r› düzenle daha da fazla bütünleflti-
ren bir ifllev görüyordu.

... Ekonomik anlamda islamc› her-
hangi bir hareketin çok farkl› bir
fley üretmesi de sözkonusu de¤il-
dir. Çünkü temelde kapitalizm, özel
mülkiyet sorgulanmamaktad›r. 

K



2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta ger-
çeklefltirilen katliam, baflta Sivas, ‹stanbul
ve Ankara olmak üzere birçok kentte düzen-
lenen etkinliklerle lanetlendi ve katledilen
33 insan›m›z an›ld›. 

*

Sivas’ta AABK öncülü¤ünde düzenle-
nen anma, önceki y›llara göre kitlesel bir ka-
t›l›mla gerçekleflti. 5 bine yak›n kiflinin ka-
t›ld›¤› anmada yap›lan konuflmalarda, katli-
am›n sorumlular› lanetlenirken, flehitler için
karanfiller b›rak›ld›. Mad›mak’›n kebapç›
dükkan› yap›lmas›n› elefltiren ve müze ya-
p›lmas›n› isteyen konuflmac›lar, iktidar›n
bu yöndeki öneriyi mecliste reddetmesinin
katliam› sahiplenme anlam›na geldi¤inin
alt›n› çizdiler. Ali Baba Mahallesi'ndeki
Hac› Bektafl-i Veli Derne¤i’nden Mad›mak
önüne pankartlar›, flehitlerin resimleriyle
yürüyen binlerci kifli, öfkeli sloganlar hay-
k›rd›. Polis, kente gelenlere kimlik kontrolü yap›p, resmi-
ni çekmek suretiyle fiflleyerek, katliam›n lanetlenmesin-
den duydu¤u rahats›zl›¤› ortaya koydu.

‹stanbul Kad›köy ‹skele Meydan›'nda, HÖC’ün de
yerald›¤› devrimci gruplar, Alevi kurulufllar›, DKÖ ve
sendikalar›n düzenledi¤i mitinge kat›lan binlerce kifli, de-
¤il 13 y›l, yüz y›l da geçse diri diri yakanlar›n ve flehitle-
rin unutulmayaca¤›n› gösterdiler. Haydarpafla ve Numune
Hastanesi önünde oluflturulan kortejlerin yürüyüflüyle
bafllayan mitinge PSAKD, yöre dernekleri, HÖC, TKP,
DTP, ESP, BDSP, SODAP, DHP, HKM, EMEP, KESK,
TMMOB, Partizan, Halkevleri  gibi birçok kitle örgütü ve
siyasi parti kat›l›rken, 10 bini aflk›n kifli sloganlar›yla Si-
vas Katliam›’n› lanetledi. 

"Sivas Katliam›n› 13. Y›l›nda Unutmad›k Unutmaya-
ca¤›z" pankart›n›n en önde oldu¤u mitingte, HÖC’lüler
yaklafl›k 1500 kifliyle ve "Marafl'ta Sivas'ta F Tipleri'nde
Katledenlerden Hesap Soral›m, 2 Temmuz'dan 19 Ara-
l›k'a Diri Diri Yakanlar ‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r" pankartla-
r› ve k›z›l bayraklar›yla en kitlesel korteji olufltururken,
TKP ve PSAKD de kitlesel kat›l›m sa¤lad›. Befliktafl Çar-
fl› Grubu da "Ac›m›z› Unutmay›z" pankart›yla HÖC kor-
tejinde yerini al›rken, mitinge 200 kifliyle kat›lan Sultan-
beyli PSAKD, "Yezidin Torunlar›na ve H›z›rpaflalara Bo-
yun E¤meyece¤iz, Cemevi Hakk›m›z Engellenemez"

pankartlar› tafl›d›. 

Yürüyüflün ar-
d›ndan, miting ala-
n›nda Pir Sultan-
lar'›n yolundan yü-
rüyenler Sivas fle-
hitleri için sayg› du-
ruflunda bulundu.
Tertip Komitesi ad›-
na Mehpare Calak
taraf›ndan yap›lan

konuflmada, 13 y›ld›r Sivas'ta yak›lan ateflin sönmedi¤i
dile getirilerek, "Hâlâ yan›yor ozanlar›m›z, ayd›nlar›m›z,
gençlerimiz. Çünkü, o gün onlar› yakanlar, bugün ülkeyi
yönetmeye devam ediyorlar. Onlar, iktidar koltu¤undalar,
muhalefetteler, ordunun, polisin, M‹T'in, kontrgerillan›n
tepesindeler. Onlar, gerici örgütlenmelerin, tarikatlar›n,
ülkü ocaklar›n›n içindeler” denildi. 

F Tipleri ve ölüm oruçlar›n›n, infazlar›n, gözalt›nda
kay›plar›n, köy yakmalar›n, Kürt halk›na yönelik sald›r›-
lar›n, TMY’nin vurguland›¤› konuflman›n ard›ndan, yak›-
lan Nesimi Çimen'in efli Makbule Çimen, "Bizi yakarak,
katlederek tüketemezsiniz" diyerek Mad›mak Oteli'nin
müze yap›lmas›n› istedi. PSAKD ad›na ayr›ca bir konufl-
ma yap›l›rken, Diyanet ‹flleri’nin la¤vedilmesi talep edil-
di. Coflkunun ve öfkenin birarada oldu¤u miting  Grup
Yorum ve Vardiya Müzik Grubu'nun türküleri ve marflla-
r›yla sona erdi. 

Miting boyunca s›k s›k “Sivas'›n Ifl›¤› Sönmeyecek,
Sivas fiehitleri Ölümsüzdür, Sivas'› Unutma Unutturma,
Kahrolsun MGK M‹T CIA Kontrgerilla, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›ld›. Mitingte coflkunun
artt›¤› anlardan birisi de, sunucunun linçler üzerine yapt›-
¤› anons oldu. “TAYAD'l›lar yine Trabzon'da linç edilmek
istendi. Hep birlikte TAYAD'›n ç›¤l›¤›n› hayk›ral›m”
anonsunun ard›ndan tüm alanda "Tecriti Kald›r›n Ölümle-
ri Durdurun" slogan› hayk›r›ld›. 

Ayr›ca Zincirlikuyu ve Karacaahmet Mezarl›klar›’nda
bulunan flehitlerin mezarlar› bafl›nda anmalar gerçekleflti-
rildi ve katliam›n unutturulmayaca¤› söylendi.

Ankara’da da binlerce kifli Abdi ‹pekçi Park›’ndayd›.
HÖC’ün de yerald›¤› siyasi gruplar›n, Alevi kurumlar›-
n›n, DKÖ ve sendikalar›n kat›ld›¤› mitingte konuflan, Si-
vas’ta hayat›n› kaybeden fiair Behçet Aysan'›n k›z› Helin
Aysan, ''1993'te ben babam› kaybettim, Türkiye gelece¤i-
ni kaybetti. Ayd›nlar›m›z öldü. Türkiye gelece¤ini kay-
betti'' dedi. Mitingte yap›lan di¤er konuflmalarda, Mad›-
mak Oteli’nin müze yap›lmas› istendi. Mitingte Cahit

‹stanbul

Unutmad›¤›m›z› hayk›rd›k
Hesab›n› soraca¤›m›z gün de gelecek
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B e r -
kay bir
dinleti sundu.  

Ayr›ca Anka-
ra’da miting öncesin-
de de çeflitli etkinlikler
düzenlendi. 

1 Temmuz’da Tuzluçay›r’da
‹dilcan Kültür Merkezi’nin de yeral-
d›¤› DKÖ ve partiler taraf›ndan düzenle-
nen yürüyüflte, en önde Sivas flehitlerinin
yerald›¤› pankart tafl›nd›. “Sivas Katliam›n› Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z” yaz›l› Mamak 2 Temmuz Komitesi
imzal› ortak pankart›n yerald›¤› yürüyüfle, ‹KM’liler “2
Temmuz’dan 19 Aral›k’a Diri Diri Yakanlar ‹flbirlikçi ‹k-
tidarlard›r” pankart› ve k›z›l bayraklar ile kat›ld›. Halka
katliamdan hesap sormak için mitinge kat›l›m ça¤r›s› ya-
p›larak gerçeklefltirilen yürüyüflün ard›ndan, Tuzluçay›r
Meydan›’nda aç›klama yap›ld›. 500 kiflinin kat›ld›¤› aç›k-
lama sonunda semah gösterisi sunulurken polis provokas-
yon yaratmaya çal›flt›. Araçtan halka küfreden polisin et-
raf›n› saran kitle, arac› yumruklayarak öfkesini gösterir-
ken, eylem ‹dilcan Müzik Grubu’nun söyledi¤i türkü ve
marfllarla coflkulu bir flekilde sona erdi. 

29 Haziran’da, Alevi örgütleri temsilcileri ve üyeleri,
Mad›mak Oteli'nin müze yap›lmas› yönündeki kanun tek-
lifini reddeden AKP’nin il binas› önüne siyah çelenk b›-
rakt›lar. Panzerlerle önü kesilen grup ad›na aç›klama ya-
pan Alevi Bektafli Federasyonu Genel Baflkan› Selahattin
Özel, AKP’nin red karar› için, “en az Mad›mak kadar ca-

n›m›z› yakm›fl, AKP 13 y›l sonra Mad›mak’›
ve Alevileri yeniden atefller içinde b›rak-
m›flt›r" dedi. 

‹dilcan Kültür Merkezi, 30 Haziran
akflam› da Tek Mezar Park›’nda bir ça¤r›
etkinli¤i düzenledi. “Marafl’ta, Sivas’ta, F
Tiplerinde Katledenlerden Hesap Sora-
l›m”, “2 Temmuz’dan 19 Aral›k’a Diri Di-

ri Yakan ‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r” pankartla-
r› ve flehitlerin resimlerinin as›ld›¤› etkinlik-

te konuflan Ali Sinan Ça¤lar, Sivas’›n halk›n
muhalefetini sindirmek için gerçeklefltirildi¤ini

söyledi. 150 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte ‹dilcan
Müzik Grubu deyifller, marfllar söyledi ve 2 Tem-
muz belgeseli gösterildi. Sivas Katliam›’n› anlatan
belgeselin gösterimi, 29 Haziran’da da Dikmen Te-
mel Haklar’da yap›ld›. 

‹zmir’de 1500 kifli Bornova Stadyumu yan›n-
dan Bornova Meydan›'na yürüyerek burada bir mi-
ting düzenledi. Alevi kurulufllar›, yöre dernekleri,
devrimci gruplar, sendika ve DKÖ’lerin kat›ld›¤›
mitingte, HÖC’lüler “Sivas Katliam›’n›n Sorum-
lusu Oligarflik ‹ktidard›r” pankart›yla yerald›lar.
Önceki y›llarda tafl›nan pankartlara göre, katli-

am›n sorumlusunun devlet oldu¤u, hesap sorulaca¤› vur-
gular› pankartlarda ön plana ç›karken, sloganlar da bu
yöndeydi. Filistin ve Irak halk›n›n direniflini selamlayan
sloganlar›n da hayk›r›ld›¤› mitingte, tertip komitesi ad›na
yap›lan konuflmada da, ülkemiz ve Ortado¤u’daki gelifl-
melere vurgular yap›ld›. Katliam› gerçeklefltiren devletin
bask› yasalar›yla halk› sindirme politikas›n› sürdürdü¤ü
kaydedilen konuflmada, “halen devam eden ölüm oruçla-
r›nda 122 insan›m›z›n hayat›n› yitirmesine karfl›n sorun-
lar çözümlenememektedir" denildi ve emperyalizme, fa-
flizme, flovenizme, gericili¤e karfl› mücadele ça¤r›s› yap›l-
d›. Miting semahlarla son buldu. 

Uflak Gençlik Derne¤i üyeleri dernek binas›nda ger-
çeklefltirdi¤i anmada, türkülerini diri diri yak›lan ayd›nla-
r›m›z için söylediler.

Bursa’da ise Temel Haklar taraf›ndan Santral Ga-
raj’da bir anma eylemi yap›ld›. "19/22 Aral›k’ta Hapisha-
nelerde 2 Temmuz’da Sivas’ta Yakan Devlettir” pankart›-
n›n aç›ld›¤› anmada, “Sivas flehitlerimizin hesab›n› sor-
man›n ve özgürlü¤ümüzün yolu;  TAM BA⁄IMSIZ, bir
TÜRK‹YE için mücadele etmekten geçiyor” denildi. 

Sakarya'daki anma etkinli¤i ise bir gün önce gerçek-
lefltirildi. Gençlik Derne¤i'nin de yerald›¤› DKÖ’ler
AKM önünde toplanarak, “katliam› yapanlar, göz yu-
manlar tarih önünde halka hesap verecekler” dediler. 

Babaeski Halkevi taraf›ndan dernek binas›nda ger-
çeklefltirilen etkinlikte ise, katliam politikas›n›n sürdü¤ü-
nün alt› çizildi. 

Mersin’de Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde
anma etkinli¤i gerçeklefltirilirken, 2 Temmuz günü de
HÖC, ESP, Partizan, DHP ve TÖP taraf›ndan Tafl Bina
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önünde aç›klama yap›ld›. 

Samsun HÖC üyeleri, "Hâlâ Ya-
kanlar Yönetiyor” pankart› açarak
Süleymaniye Geçidi'nde düzenledik-
leri anma eyleminde, provokasyon-
larla, katliamlarla yönetenlerin, Si-
vas'ta 33 ayd›n› diri diri yakmalar›-
n›n üzerinden tam 13 y›l geçti¤i ha-
t›rlat›larak, “2 Temmuz 1993'tü, Ma-
d›mak’tan alevler yükseldi¤inde...
Hiç flüphesiz ki, o alevler yakacak
yakanlar›” dediler. Aç›klama s›ras›n-
da s›k s›k "Kahrolsun Faflizm Yafla-
s›n Mücadelemiz, Sivas fiehitleri
Ölümsüzdür" sloganlar› at›ld›. 

Dersim’de Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derne¤i ile HÖC, ESP, DTP,
EMEP, DHP, HKM, KESK ve
D‹SK'in oluflturdu¤u Demokrasi
Platformu üyeleri Sanat Soka¤›’nda
biraraya gelerek, “Sivas Katliam›'n›
unutmayal›m, hesap soral›m” dedi-
ler. Platform ad›na konuflan Dersim
Temel Haklar Baflkan› Murat Kay-
maz, katliam›n as›l sorumlular›n›n
yarg›lanmad›¤›na dikkat çekerek
“Emperyalizmin ve iflbirlikçilerin
katliamlar›na karfl› halklar›n kardefl-
li¤ini büyütmek, birleflik mücadeleyi
yükseltmek için birli¤imizi sürdüre-
ce¤iz” dedi.

Dersim’de ayr› düzenlenen bir
baflka etkinlik ise, Belediye Konfe-
rans Salonu’ndayd›. HÖC, DHP,
ESP, DTP, EMEP ve HKM’nin dü-
zenledi¤i etkinli¤e kat›lan 200 kifli
flehitleri and›. 

Sivas flehitleri ‹stanbul'un gece-
kondu mahallerinde de an›ld›. Gazi
Temel Haklar'dan Gazi Cemevine
kadar yap›lan yürüyüfle 300,
Esenler’deki anmaya ise 200 kifli
kat›ld›. BDSP, DHP, ESP, G.SANAT
ve HAYAT, HKM, HÖC,
PART‹ZAN, PDD, PSAKD Maltepe
fiubesi’nin  Gülsuyu Özgürlük
Meydan›'na kadar düzenledi¤i
yürüyüfle 250 kifli kat›ld›.

Kocaeli Belediye iflhan› önünde
de 250 kifli ile bir anma yap›ld›.
HÖC’ün de kitlesel kat›ld›¤›
yürüyüfle, Hac› Bektafl Veli Derne¤i,
Sivasl›lar Derne¤i, KESK fiubeler
Platformu, Dev-Sa¤l›k ‹fl, Belediye
‹fl 2 Nolu fiube, ‹HD,  Halkevleri,
ESP; EHP, TKP ve EMEP kat›ld›.
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Kurbanlar, cellatlar›ndan ne bekliyor?
2 Temmuz üzerine özellikle sol gazetelerde çeflitli yaz›lar, yorumlar yeral-

d›. Bunlardan ikisi de Birgün Gazetesi’nde yerald›. 

ÖDP Genel Baflkan› Hayri Kozano¤lu, “2 Temmuz'dan ibret al›nd›¤›n›n
en yetkili a¤›zlardan dile getirilse, belki biraz ferahlama flans›m›z
olur” dedikten sonra, flöyle devam ediyordu: “Örne¤in, Tayyip Erdo-
¤an Mad›mak Oteli'nin önünde, ‘burada yaflanan tüm ac›lar› paylafl›-
yorum, insanlara reva görülenleri lanetliyorum’ diyebilse.”

Bir di¤eri de ayn› gün Yaflar Seyman taraf›ndan kaleme al›nm›flt›. O da,
Mad›mak’›n müze yap›lmas› konusunda, “Sanata katk›lar›yla, ülke
gündeminde yeralan Güler Sabanc›, Oya Eczac›bafl›, Vuslat Do¤an,
Ümit Boyner gibi ifl dünyas›n›n y›ld›zlar›ndan ülke bar›fl› ad›na kad›n
duyarl›l›¤› göstermelerini ve bu utanc›n kald›r›lmas›n› sa¤lamalar›n›
yaral› S‹VAS flehri ad›na” istiyordu. 

Oligarflik sistemi, bu sistem içinde iktidarlar›n yerini tümüyle gözard›
eden bu ça¤r›lar, yanl›fl yerlere yap›l›yor. Ça¤r› yap›lanlar Mad›mak’›n
cellatlar› s›n›f›ndakilerdir. Yaflar Seyman -kuflkusuz- iyi niyetle, Mad›-
mak’› kebapç› olmaktan kurtarma, ad›na sesleniyor. Birincisi, sol bir
bak›flla sorulmas› gereken ilk sorunun flu olmas› gerekmez mi? Bu kat-
liam kimin ç›karlar› için gerçeklefltirildi? Kimi hizmet etti? Egemen s›-
n›flar›n gösterdi¤i fleriatç›l›k/laiklik pencereden bakmayacaksak, soru-
lar›n cevab›nda karfl›m›za o say›lan isimler ç›kacakt›r. ‹kincisi; onlar
için “Kad›n duyarl›l›¤›”n›n s›n›f ç›karlar›n›n üzerinde oldu¤u gibi bir
düflünce varsa, bu biraz da feminizm kokan bir yan›lg›d›r. Üçüncüsü,
onlar›n sanatla ilgileri, kendi gerçeklerini gizlemenin bir maskesinden
baflka bir fley de¤ildir. Elbette bir de o sanat para getiriyorsa, bu ilgi da-
ha da yo¤un olmaktad›r.  

33 ayd›n›, evlad› yak›lm›fl bir halk nas›l “ferahlar”? Bunun bir tek cevab›
vard›r; adalet yerini buldu¤unda, katliam›n siyasi, fiili bütün sorumlu-
lar›ndan hesap soruldu¤unda. “Ac›lar› paylafl›yoruz” gibi bir ucuzluk-
ta ferahl›k aramak, Alevi halk›m›za “unutun, kafl›may›n, yaralar› taze-
lemeyin” diyenlerle objektif olarak yanyana düflmektir. AKP’nin de-
mokrat olmad›¤›n›, zaten yapmayaca¤›n› “kan›tlamak” için de söylen-
mifl olsa bu söz, mant›k sorunludur. Pekala AKP ya da baflka bir ikti-
dar bu demagojiye de baflvurabilir. Unutacak m›y›z, “ferahlayacak”
(her ne demekse!) m›y›z? “Birarada yaflam” dedi¤iniz bu mudur?

‹slamc› yazarlar “Kürt sorunun çözümü” olarak Tayyip’e bu tür ak›llar ve-
riyordu. Mesela birisi, “bir Kürt anas›n›n elini öpünce nas›l bir ba¤ ku-
rulaca¤›n›” anlat›yordu köflesinde. B›rak›n yine onlar yaps›n bu tür
önerileri, sol kimli¤iyle konuflanlar de¤il. 

Baykal Mad›mak’ta de¤il K›rkp›nar’dayd›
Alevi halk›m›z, 2 Temmuz günü Sivas’tan ‹stanbul’a ülkenin dört bir ya-

n›nda ac›s›n› ve öfkesini hayk›r›rken, CHP Lideri Deniz Baykal, K›rk-
p›nar’da ya¤l› güreflleri seyretmeyi tercih etmiflti. Üstelik, o halk ki,
ony›llard›r CHP’yi s›rt›nda tafl›m›fl, destek vermiflti. Ama Alevi halk›-
n›n yüre¤inde 13 y›ld›r sönmeyen atefl O’nun umurunda olmad›. “Ne-
rede ayd›nlar›m›z› yakanlar” diye de sormad›? Nas›l sorsundu; savun-
du¤u düzenin bütün kurumlar› katliam›n sorumlusu ya da orta¤›yd›lar.
Soramazd› elbette ama diri diri yand›¤›m›z yerin kebapç› dükkan› ya-
p›lmas›na karfl› söyleyecek sözü bile yoktu Baykal’›n. Ac›y› paylafla-
cak denli bir ahlaka dahi sahip olmad›¤›n› gösterdi. 



B
in y›ll›k bir
zulüm tarihi.
Bin y›ll›k bir

direnifl. Kimi zaman bafllar›-
na vurulan k›l›ç oldu zulüm,

bazen “fiah” demekle özdefl
oldu ölüm. Kimi zaman biat is-

tediler dünün ve bugünün Yezit-
leri, bazen “inanc›n›, ibadetini,

kültürünü unutacak, bizim istedi-
¤imiz gibi yaflayacaks›n” dayatma-

s›nda geldi zalim. Kar›nlar› deflildi
Marafl’ta, bir yobaz›n çivili sopas› ol-

du Çorum’da, 40 bin bafl› vuran Ya-
vuz, soyunu sürdürüp “Komünistlere,

Alevilere ölüm” diye höyküren fa-
flist namlularda kap›lar›n›

çald›... Öldüler, k›r›ld›lar,
yasakland›lar, asimile
edilmek istendiler, yoksa-

y›ld›lar, yand›lar yak›ld›lar,
Osmanl›’n›n oyunuyla, Cum-
huriyet’in “laiklik” tuza¤›yla
aldat›lmaya çal›fl›ld›lar...
Ama onlar bir biçimde hep
direndiler. Kendileri olarak
yaflamaya ahdettiler. Ve
yaflad›lar. Kimi zaman
ayaklanmakt› yaflamak;

kimi zaman da¤lara çe-
kilerek Osmanl› dü-
zeninden ayr› bir

düzen kurmakt›;
kimi zaman ya-
saklanm›fl tür-
külerini ç›¤›ra-

rak, semaha dur-
makt› yaflamak;

bazen de asimile edil-
mek istenen kültürünü “kapal› toplum-
sal yap›lar›nda” yaflatmakt›. Gö¤ü delen
bir yumruk gibi, ba¤lamay› günefle kal-
d›ran bir baflkald›r›yd› yaflamak, zalime
boyun e¤mektense “fiah” diyerek öl-
mekti, devrimci mücadelenin içinde
gerçek kurtuluflu görmekti yafla-
mak...

‹slamiyetin hilafet döneminden
günümüze de¤in süren -belli k›sa
zaman süreçleri hariç- 1300 y›ll›k
muhalefetin ve baflkald›r›n›n tari-
hidir Alevili¤in tarihi. Egemen-
lerin tüm bask›c›, sömürücü
yöntemlerine karfl›n, haks›z

yönetimlere karfl› onurlu bir
durufla sahip oldular, zul-

mün ve sömürünün dev-

rimle yokedilece¤ini bilerek, devrimci halk
muhalefetinin en önemli unsurlar› aras›nda
yerald›lar. 

Egemen s›n›flarsa, türlü biçimlerde zu-
hur eden Alevi düflkünü, din bezirgan› iha-
netleri de yan›na alarak, bu tarihi hep unut-
turmak istediler. Unutturulmak istenen kuru
bir tarih de¤ildi, bu tarihin kazand›rd›¤›,
zulme isyan, zalime biat etmeme, uzlaflma-
ma gibi geleneklerdi. Fiili, ideolojik, kültü-
rel boyutlar› olan bu sald›r›, bugün de de-
vam etmektedir. Aleviler’in bu özellikleri-
nin 1980 öncesinden bafllayarak artan/aza-
lan biçimde devrimci mücadelede ifadesini
buldu¤unu bilen oligarfli, Alevi halk›n dev-
rimcilerle ba¤lar›n› koparma ekseninde ki
politikalara öncelik veriyor.

Bugün de bir kimlik, kültür olarak yoke-
dilmek isteniyorlar. Sindirme, katletme,
bask› alt›nda tutma gibi geleneksel araçlar›n
yan›s›ra, düzen bugün çok çeflitli araçlarla
sald›r›yor. Düzeniçilefltirmek, ehlilefltir-
mek, kendi Alevi tan›m›n› kabul ettirmek
vb. içerikli bu sald›r›, bir bütün olarak Ale-
vili¤i gericilefltirmeye çal›fl›yor. Buna karfl›
Alevi halk›m›z›n, inançlar› ve kültürleriyle
birlikte yaflama mücadelesi de farkl› kanal-
lardan yürüyor. Son y›llarda artan Alevi
dernek ve federasyonlar›, cemevleri, ayd›n-
lar boyutuyla yaflanan tart›flmalar bu müca-
delenin somut olarak karfl›m›za ç›kan halle-
ri. Ve elbette devrimci demokratik mücade-
le, yoksay›lan, bask› alt›nda tutulan bir hal-
k›n taleplerine de sahip ç›karak, izlenen on-
ca politikaya karfl›n Alevi halk›n içinde kit-
lesel, siyasal ve ideolojik boyutlar›yla varl›-
¤›n› koruyor. 

Alevili¤i inkar ve asimile 
etme politikas› sürüyor

Oligarflinin demokrasicilik oyununun
parças› olan “demokratikleflme” manevrala-
r›nda, ka¤›t üzerinde de olsa kimi düzenle-
meler yap›l›r. Çarp›c›d›r; son y›llarda artan
bu manevralar içinde dahi Aleviler’in ad›
yoktur. Baflbakan Erdo¤an’›n cemevlerini
bir ibadet yeri olarak tan›mamas› ve camiyi
adres göstermesi, bu konuda izlenen politi-
kan›n bir örne¤iydi. Cemevi isteyen Alevi-
ler’le alay edercesine “cemevleri cümbüfle-
vi” diyen zihniyetin yans›mas› olan bu çiz-
gi, sadece resmi devlet politikas›n› sürdür-
müyor. Ayn› zamanda, kopkoyu bir gericili-
¤i de temsil ediyor. Alevi halk›m›z hakk›n-
da hakaret içeren (mum söndü gibi) bütün
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söylemler de temel olarak bu kesim-
lere aittir. Yezid’den bu yana süren
bir düflmanl›kt›r onlar›n ki. Ve 12
Eylül öncesi devletin devrimcilere
ve onlarla bütünleflen Aleviler’e yö-
nelik katliamlar›nda yeralmakta
duyduklar› flehveti motive eden kay-
naklardan da biridir bu kafa yap›lar›. 

Son süreçte yine cemevi konu-
sunda yaflanan bir baflka örnek, ‹stan-
bul Sultanbeyli’de yapt›r›lmak iste-
nen cemevi meselesidir. Cemevi ya-
p›m›n› engellemek için belediyesi,
valili¤i, polisi ile hangi yollara bafl-
vuruldu¤u biliniyor. Bununla da kal-
m›yor iktidar. Aleviler’in yo¤un ya-
flad›¤› mahallenin ad›n› de¤ifltirerek,
Alevi tarihinde 40 bin insan›n ac›s›
anlam›na gelen Yavuz Sultan Selim
ad›n› veriyor. Cemevi’ni “arazi ‹SK‹
koruma alan›nda” yalan›yla engelle-
yip, ayn› yere cami yap›yor ve Alevi
halk›m›z› her türlü oyunu “yutmaya”
haz›r aptal bir topluluk yerine koyar
biçimde, ad›na da Hz. Ali Cami di-
yor. 

TRT’de halen bir tek Alevi kültü-
rünü gerçek anlamda tan›tan progra-
ma rastlayamazs›n›z. Aksine, dini
programlar d›fl›nda neredeyse her
programda AKP ile birlikte sünni
inanc› propagandas› var. Milyonlar-
ca insan› ifade eden bir inanç “yok”
kabul ediliyor. TBMM Baflkan› Bü-
lent Ar›nç '›n ‹mam Hüseyin'in an›l-
d›¤› Aflure Günü’nü “kutlamas›” da,
bir cehaletin de¤il, tan›mama, yok
sayman›n ürünüydü. Yine Alevi
Bektafli Kurulufllar› Birli¤i tüzü¤ün-
deki, “Alevi Kültürü, Alevilik, Cem,
Cem Evi Kurmak” gibi ifadelerin
yasak gerekçesiyle verilen mahkeme
karar› da, resmi yaklafl›m›n bir bafl-
ka örne¤idir.

E¤itim sisteminin bütünü ve
özellikle 12 Eylül'den sonra zorunlu
hale getirilen din dersleri, daha çok
kentleflmeyle birlikte, Alevi gençler
için sistematik bir asimilasyonu be-
raberinde getirmifltir. Kendi inançla-
r› d›fl›nda bir inanc›n gerekleri daya-
t›lan gençler, düzenin yaratt›¤› ön-
yarg›lar›n sonucu toplumsal yaflam-
da da kimli¤ini saklama ihtiyac›
duydular. Ezildiler, horland›lar, afla-
¤›land›lar. Bugün de e¤itim siste-

minde yoksayma, Alevi gençlerine
sünni inanc›n› ö¤retme anlay›fl›nda
bir de¤ifliklik yok. Bu y›l, Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›’n›n kelimenin tam an-
lam›yla ucuz bir aldatma yoluna gi-
derek kitaplarda “Alevilik” kavra-
m›na yer vermesi, içi bofl bir tan›m-
laman›n ötesine gitmedi. 

Sünnili¤i ö¤retme egemen anla-
y›fl›, bu y›l›n bafl›nda Alevi bir aile-
nin açt›¤› davada da görüldü. Derste
Sünni inançlar›n ö¤retildi¤ini, di¤er
din ve inançlarla ilgili bilgi-e¤itim
verilmedi¤ini belirterek, k›z›n›n zo-
runlu 'Din kültürü ve ahlak bilgisi'
dersinden muaf tutulmas›n› isteyen
aile, düzen hukukunun da asimilas-
yona onay vermesinin ard›ndan
A‹HM’e baflvurdu. Hükümetin
A‹HM’de yapt›¤› savunmada ger-
çekleri ters yüz eden onlarca dema-
gojiyi bir yana b›rakt›¤›m›zda söyle-
nen özetle fluydu: Biz devletiz iste-
di¤imizi ö¤retiriz. 

Aleviler ne istiyor? 
Düzen ne verebilir?

Çeflitli Alevi kurulufllar›, ayd›n
çevreler, aralar›nda tam bir ayn›l›k
olmasa da, kamuoyuna yapt›klar›
aç›klamalarda talepler s›ral›yorlar.
Her biri kendini “Alevili¤in temsil-
cisi” olarak gören ve göstermek iste-
yen bu kurumlar›n, iddialar›n›n alt›-
n› dolduracak bir somutluklar› yok-
tur. Alevili¤in tarihsel özelliklerine
ne kadar sahip ç›kt›klar›, örne¤in zu-
lüm karfl›s›nda nerede nas›l durduk-
lar›, kurulu düzenle iliflkileri de so-
runludur. Buna karfl›n, dillendirilen
taleplere bak›ld›¤›nda özetle flunlar
söylenmektedir:

- Zorunlu din dersleri kald›r›ls›n.
- Cemevlerinin ibadet yeri oldu¤u
kabul edilerek, yasal güvenceye
al›ns›n. Alevi köylerine cami yap›l-
mas›ndan vazgeçilsin. - Diyanet ‹fl-
leri la¤vedilsin. (Kimisi de Diyanet-
ten Alevilere pay ayr›ls›n diyor) -
Devlet, Türk-Sünni kimli¤i dayatma
politikas›na son versin, Alevilik bir
kimlik olarak kabul edilsin. 

Bunlar›n tümü inanç özgürlü¤ü
temelinde demokratik taleplerdir,
desteklenmelidir. 

Ancak bununla bitmiyor. Bu ta-
leplerin muhatab› olan devlet, Ye-
zid’in, Yavuz Selim’in izinde yürü-
yen devlettir. Devletin Aleviler’e
yaklafl›m› s›r de¤ildir. Böyle bir dü-
zenin, Kürt halk›na karfl› yapt›¤› gi-
bi, zorunlu kald›¤›nda kimi manev-
ralara baflvurma d›fl›nda, Alevi hal-
k›m›z›n özgürlük taleplerine cevap
vermesi mümkün mü? Oligarflinin
varl›k koflulu, kendisi gibi düflünme-
yen, yaflamayanlar›n, muhaliflerin
her koflulda bask› alt›nda tutulmas›,
yoksay›lmas› üzerinedir.

Talep dile getirilir, ancak kararl›
bir mücadele ile savunulmaz, söke
söke alma perspektifiyle hareket
edilmezse, sonuç al›namaz. Bugün
böyle bir mücadele anlay›fl› yoktur
bu kesimlerin. Örgütlülük düzeyleri
düflünüldü¤ünde ne kadar yapabilir-
ler, ayr› bir konu ancak, en genifl
Alevi halka talepleri sahiplendirme
politikalar› da mevcut de¤ildir. Bu
tablo güçsüzlü¤ü ve özellikle kendi
gücüne, Alevi halk›na güven sorunu
olan kesimlerin s›rt›n› baflka güçlere
dayamas› gibi bir çarp›kl›¤› berabe-
rinde getirmektedir. Afla¤›da ele ala-
ca¤›m›z gibi, bu durum, Alevileri
gericilefltirme sald›r›s›n›n odaklar›na
da f›rsat sunmaktad›r.

Alevili¤i gericilefltirme
sald›r›lar›n›n odaklar›

Bu odaklar› belli bafll› kategori-
ler halinde ele al›rsak, karfl›m›za
flöyle bir tablo ç›kmaktad›r: - Faflist
devlet. - Düzen partileri. - Avrupa
Birli¤i. - Düzen islamc›lar›. - ‹çten
çürüten Alevi bezirganlar›.

Bu kesimlerin politikalar› birçok
noktada kesiflmekle birlikte, kullan-
d›klar› söylemler, araçlar farkl›l›k
göstermektedir. Kimisi politikas›n›n
temeline do¤rudan yoksaymay›
oturturken, bir baflkas› “Aleviler’in
haklar› tan›ns›n” gibi kula¤a hofl ge-
len bir yaklafl›mla karfl›m›za ç›kabil-
mektedir. Ortak yanlar› ise, Alevi
kültürünün gericilefltirilmesi, Alevi
halk›n muhalif niteli¤inin yokedil-
mesi ya da törpülenerek “vitrin sü-
sü” haline getirilmesidir. 
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B u
odakla-
r›n ba-
fl › n d a
yeralan
Oligar-
flik dev-

let Alevi-
ler’i her

zaman “po-
tansiyel tehli-

ke” ve düflman ola-
rak görmüfltür. Aleviler’in solla ilifl-
kileri bunun bafll›ca nedenidir. Birçok
MGK toplant›s›n›n gündemine bu-
nun için gelmifltir Aleviler. Bu yönde
politikalar yaflama geçirilmeye ça-
l›fl›lm›flt›r. Di¤erleriyle k›yasland›-
¤›nda, devlet sald›r›y› en aç›k haliyle
yürüten durumundad›r. Tarihsel çiz-
gide sapma yoktur bu anlamda. Sin-
dir-inkar et-asimile et. Kimi zaman
biri, kimi zaman bir baflka yönü ön
plana ç›ksa da, özü budur. Örne¤in,
düzenin ‘laik-fleriatç›’ kamplaflmas›
yaratarak, buradan iktidar›n› güçlen-
dirme süreçlerinde, Alevileri “Laik-
lik” temelinde kullanabilmek için ge-
nel olarak havuç politikas› yürürlük-
tedir. Dün 28 fiubat’ta, bugün
AKP’ye karfl› oldu¤u gibi.

fieriatç›l›k gericili¤in bir oda¤›
ise, düzenin laiklik anlay›fl› da bir
baflka oda¤›d›r. Çünkü bu devlet için
laiklik, sadece kullan›lan bir araçt›r.
Osmanl› toplum düzenini dönüfltür-
me ve bir ulus devlet yaratmada
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda bir
fonksiyon görmüfltür. Sonra ise, dini
fleriatç›lar›n elinden almak ve kendi
ç›karlar› çerçevesinde kullanmak
üzere Diyanet ‹fllerini kurmufltur.
Böyle bir kurumun varl›¤› dahi,
“ben laik de¤ilim” demektir, en bü-
yük dini tarikat›n, devlet oldu¤unun
ifadesidir. Resmi Sünni devlet gele-
ne¤ine uygun örgütlenen Diyanet,
devletin dini kontrolü alt›nda tutma-
s›n›, toplumu denetleme ve yönlen-
dirmesini sa¤lam›flt›r. 

Devletin politikalar›nda Alevileri
gericilefltirmeye hizmet eden as›l
yan, iflte bu çarp›k laiklik temelinde-
ki kullanmad›r. Halklar› bölüp par-
çalayarak yönetmeyi ony›llard›r uy-
gulayan oligarfli, Kürt-Türk ya da

Alevi-Sünni kamplaflmas› yaratma-
ya çal›flt›¤› gibi, son y›llarda “laik-
lik-fleriatç›l›k” ekseninde oynuyor
ayn› oyunu. “Talihsizlik”; ony›llar-
d›r bu politikan›n hedefi olan Alevi-
ler’in bir kesiminin, bugün bu cep-
heleflmede “laiklik” arac›l›¤›yla oli-
garflik devletin saf›nda konumlan-
mas›d›r. Kuflkusuz ki bu, böyle aç›k
bir flekilde tezahür etmiyor, istisna
Alevi örgütleri ve Dedeleri d›fl›nda,
genel kitle kendini devletin saf›nda
tan›mlam›yor. Ancak “laiklik” tuza-
¤›yla objektif olarak bu konuma
denk düflüyor. Yedeklemenin CHP
ya da “Kemalist Sol” arac›l›¤›yla ya-
flan›yor olmas› ise, belli anlamda bu
noktadaki yan›lg›y› besleyen bir
baflka unsurdur. Oysa bu kesimler,
do¤rudan Genelkurmay ba¤lant›l›-
d›r. Ordu ise, Aleviler’e karfl› zulüm
politikalar›n›n oda¤›ndaki güçtür. 

Burjuva partilerin Alevi politi-
kalar›n›, faflist devletin politikalar›n-
dan ço¤u kez ay›rmak do¤ru bir yak-
lafl›m de¤ildir. Buna karfl›n, Alevile-
r’i oy deposu görme temelinde ken-
di politik hesaplar› da, yaklafl›mlar›-
na yön vermektedir. Seçim döne-
mlerinde Aleviler’in haklar›ndan
sözedenlerin, iktidar olduklar›nda
resmi Alevi politikas›n› sürdüren ol-
malar›, bu gerçeklikten ba¤›ms›z de-
¤ildir. Özellikle kendini “sol” göste-
ren CHP, DSP gibi partiler bu istis-
mar›n bafl›n› çekmektedirler. Alevi
halk›, düzene örgütlemenin köprüsü
durumunda olan burjuva partilerin,
Alevi halk›n taleplerini karfl›lamala-
r›n›n mümkün olmad›¤›, böyle bir
niyetlerinin de zaten olmad›¤› kan›t-
lanm›flt›r. 

Alevi-sol düflmanl›¤›n›
birlefltiren islamc›lar

Alevili¤i gericilefltirme odakla-
r›ndan bir di¤eri de düzen islamc›la-
r›d›r. Bunlar›n yay›nlar›nda s›kça,
Aleviler’i devrimcilere karfl› k›flk›rt-
may› amaçl› haberler görülür. Tarih-
sel olarak anti-komünist damardan
beslenen ve devletin katliam politi-
kalar›nda gönüllü olarak rol oyna-
yan bu kesimler, sald›r›lar›n› büyük
oranda bu merkezde yürütürler. Ale-

viler’le devrimci sol aras›ndaki ba¤-
lar kopar›ld›¤›nda, direnme dina-
miklerinin k›r›laca¤›n› bilirler. Ale-
viler’in Sünnilefltirilmesi, gerici is-
lamc› potada eritilmesinin önü de
ancak böyle aç›labilir. 

Emperyalizm ve oligarflik devlet-
le iliflkisi malum Fethullah Gülen
cematinin dergi ve gazeteleri, bu
kampanyada bafl s›radad›r. S›k s›k,
yeralan Aleviler’le ilgili haber ve
yorumlar›n neredeyse tamam› dev-
rimci düflmanl›¤›yla bütünleflmifltir.
Ya bir devrimcinin cenazesinin
cemevinden kald›r›lmas› vesilesiyle
gündeme getirilir, ya da durup du-
rurken “falanca Dede dedi ki...” diye
bafllayan haberlerle sola düflmanl›-
¤›n geleneksel Alevi düflmanl›¤›yla
bütünleflmesinin örneklerini sunar-
lar. Örne¤in, “Marksizmin Alevili¤in
katili oldu¤u”nu, “solun alevili¤e
büyük zarar verdi¤i”ni vb. ifllemeye
çal›fl›rlar. Bir cenazenin ortada b›ra-
k›lmas›n› savunacak kadar dinen de
ahlaks›z olan bu kesimler, ço¤unluk-
la da, Aleviler içindeki gericilere
s›rtlar›n› dayamaktad›rlar. 

Aleviler’i RP, AKP gibi partilere
çekmeye çal›flan Ehl-i Beyt Vakf› ve
ona ba¤l› “Dedeler”, ya da devletçi
Cem Vakf›, k›ymeti kendinden men-
kul “Alevi ayd›nlar›” s›kça kullan›r-
lar. ‹slamc›lar›n amac› bellidir, bu
kesimler de kendi hesaplar›n› yapar-
lar. Alevi Bezirganlar› Alevili¤i Ale-
vilik yapan de¤erlerinden ar›nd›-
rman›n kendi gerici konumlar›n›
güçlendirece¤ini düflünür. Bunun
için politik olarak Aleviler’e ve sola
düflmand›rlar. Tarihi boyunca ege-
menlerin hedefi olmufl ve salt bu
yüzden dahi siyasi bir durufl tafl›m›fl
olan “Alevili¤in siyasete alet edildi-
¤i” demagojisine s›kça baflvuran be-
zirganlar, bu zeminlerde biraraya ge-
lirler islamc›larla.

Avrupa Birli¤i Aleviler’e
özgürlük mü istiyor?

Aleviler’e yönelik gerici sald›r›-
larda bugün en sinsi biçimde yürü-
yen, Avrupa Birli¤i odakl› sald›r›d›r.
2004’te yay›nlanan AB ‹lerleme Ra-
poru'nda Aleviler’in 'az›nl›k' olarak
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tan›mlanarak, haklar›n›n verilmesin-
den sözedilmifltir. 

Peki AB gerçekten halklar›n hak-
lar›n› savunur, onlar›n kültürlerine,
kimliklerine sayg› duyar m›? Kendi
topraklar›nda yaflayan göçmenlere
yaklafl›mlar› dahi, böyle olmad›¤›na
örnektir. Keza, çok uluslu Avrupa
ülkelerinde de uluslar›n haklar› k›-
r›nt›d›r, örgütleri yasakt›r.  

O zaman nedir bu “Alevi aflk›”?
Birincisi; Avrupa emperyalizmi,

oligarfliye, tekellerin ç›karlar› için
istedi¤i politikalar› uygulatmak için
her zaman elinde bir/birkaç koz bu-
lundurur. Mesela insan haklar›. Ne
zaman Türkiye oligarflisi ayak sürü-
se, “insan haklar›n›n ihlal edildi¤i”
raporlar› yay›nlan›r. Oligarfli AB ta-
limatlar›na harfiyen uydu¤undaysa,
en büyük katilamlar, iflkenceler dahi
görülmez.  Alevili¤e bak›fl da böyle-
dir. ‹kincisi; AB’nin sömürgeci bir
güç oldu¤u, emperyalist tekellerin
birli¤i oldu¤unun üzerini örtmenin
en etkili yolu, “hak ve özgürlükler,
kültürel haklar”dan sözetmektir. Ay-
n› politika Kürt halk›na karfl› da kul-
lan›l›yor. Ancak, hem Kürtler hem
de Aleviler’e iliflkin istekleri, sömü-
rü düzeninin temellerine dokunma-
yan içeriktedir. Aksine, kayma¤›n›
büyük oranda kendisinin yedi¤i bu
düzen için tehdit olan unsurlar› dü-
zeniçine çekme politikas› izliyorlar.
Kurtuluflunu devrimde gören bir
Kürt halk›; devrimin en dinamik kit-
le taban› olan Aleviler yerine, k›r›nt›
haklara raz› olmufl Kürt ve Aleviler
ifllerine gelir.

Bu düzenin devam›nda oligarfli ile
bütünleflseler de, geleneksel devlet
politikalar›, flovenizm, yüzy›llara da-
yanan Alevi düflmanl›¤› gibi etmenler
yüzünden, oligarfli ile bu konularda
karfl› karfl›ya gelmeleri kimseyi aldat-
mamal›d›r. Tam da burada alt› çizil-
mesi gereken as›l nokta, Alevi halk›n
bir kesiminin Avrupa Birli¤i’nin bu
manevralar›na aç›k hale getirilmesi-
dir. Bu konuda, Alevi kurumlar› te-
mel bir rol oynam›fl ve oynamay› sür-
dürüyorlar. Aleviler’in haklar› konu-
sunda s›rtlar›n› AB’ye dayamaktad›r-
lar. ‹stisna birkaç› d›fl›nda “az›nl›k”
tan›m›na karfl› ç›ksalar da, söyledik-

leri özetle ‘AB’nin iste-
diklerini verin bize yeter’
minvalindedir. 

Ö r n e ¤ i n ,
yurtd›fl›n-
d a k i
A l e -
v i -
ler ’in
en bü-
yük örgütü
olan ve Türki-
ye’deki Alevi örgütleri-
ni de büyük oranda etkileyen Avrupa
Alevi Birlikleri Konfederasyonu,
2004 y›l›nda Alevi kimli¤inin ve
inanc›n›n yasal güvencelere kavufltu-
rulmas› için bir kampanya düzenledi.
AABK Baflkan› Turgut Öker, yapt›¤›
aç›klamada, toplad›klar› imzalar›,
Türkiye devlet kurumlar›n›n yan›s›ra,
AB kurumlar›na da ileteceklerini
söylüyordu. Yukar›da and›¤›m›z AB
‹lerleme Raporu’nun haz›rlan›fl›nda,
raporu haz›rlayan AB yetkilileri ile
defalarca görüfltüklerini de ifade eden
Öker, “az›nl›k” kavram›na tak›l›nma-
mas›n›, dikkat çekilen di¤er noktala-
ra bak›lmas›n› istiyordu. 

Aç›k bir flekilde AB’ye s›rt›n› da-
yayan ve haklar›n› bu çerçevede ara-
yan anlay›fl›n tek örne¤i de¤ildir
AABK ya da Öker. Reformist solu
da kapsayan Avrupa Birlikçilikten
farkl› düflünülmemesi gereken, Ale-
vi kurulufllar›ndaki AB’cilik maale-
sef yayg›n bir durumdur. Son süreç-
te gündeme gelen “Alevilik islam içi
midir, d›fl› m›d›r” gibi tart›flmalar da,
(bilimsel olarak yap›labilece¤i gibi)
AB çerçevesindeki geliflmelerden de
ba¤›ms›z de¤ildir. Özellikle baz› ke-
simler aç›s›ndan “dini az›nl›k statü-
sü” hesapl› politik bir manevra nite-
li¤indedir. 

Bu arada, Aleviler’i kullanma te-
melli yaklafl›m sadece AB için de¤il,
ABD emperyalizmi için de geçerli-
dir. O da, Alevi halk›n düzenden
memnuniyetsizli¤ini kendi ç›karlar›
için kullanma manevralar›na baflvur-
maktad›r. Bu konuda, Fikri Sa¤lar’›n
aktard›¤› bir örnek dikkat çekicidir.
Almanya’da yaflayan Hatayl› bir
Alevi’nin, ABD Konsoloslu¤u tara-
f›ndan davet edilip, “Sünni devletten

m e m -
nun musu-

nuz...” diye konuflmaya bafllad›¤›n›
aktaran Sa¤lar, benzeri tekliflerin
birçok Alevi’ye yap›ld›¤› bilgisini
veriyordu. (12/02/05, Birgün) Fikri
Sa¤lar’›n Alevi halka karfl› flovenist
bir tutum içinde olmad›¤›yla birlikte
düflünüldü¤ünde, uyar›c› bir örnektir. 

Gericilefltirmeye karfl›
dinamikler

Yukar›da özetledi¤imiz kesimle-
rin sald›r›lar› küçümsenemezse de,
“dönen dönsün ben dönmezem yo-
lumdan” diyen, zulüm karfl›s›nda bo-
yun e¤mektense boynuna inen sat›r›
tercih eden bir kültürün, gericilefltiril-
mesi o kadar kolay de¤ildir. Nitekim
bugün çok yönlü olarak, fiili, ideolo-
jik, ahlaki ve kültürel olarak kuflatma
alt›nda olan Alevi halk, zulüm düze-
nine karfl› en güçlü dinamik duru-
mundad›r. Özellikle Alevi gençli¤i,
devrimci mücadeleden koparma giri-
flimleri büyük oranda baflar›s›z kal-
m›flt›r. Keza; kültürün temel ö¤elerini
oluflturan halk dayan›flmas› temelli
yaflam biçimi kentleflme ve son y›llar-
daki ideolojik sald›r›larla y›pranm›fl
olsa da, tümden yokedilememifltir. 

Devlet katliamlar› “unutal›m”
ça¤r›lar›na karfl›n önemli bir öfke
kayna¤› olmay› sürdürmektedir. Oli-
garflinin sindirme politikalar›n›n ve
gerekti¤inde halklar› birbirine k›r-
d›rma anlay›fl›n›n sürdü¤ü bugün,
yeni Sivaslar’›n, Gaziler’in yaflanma
potansiyeli her zaman vard›r. Unut-
mamak ve buna uygun bir zihinsel
ve fiili haz›rl›k ise, önüne geçmenin
yegane yoludur. Bunun somut ifade-
si ise, devrimci mücadele içinde ör-
gütlenmektir.
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düzenin
tüm kkurumlar› iile

alevili¤i ggericilefltir-
me ççabalar›na vve ssürekli

bask› ppolitikalar›na kkarfl›n,
onlar›n ssol yyumruklar› hhâlâ ddüzene kkarfl›

s›k›lmaya ddevam eediyor. 



K
uflkusuz ki,
bir halk›n ya
da inanc›n,

kendi kimli¤ine uygun bir
flekilde yaflamas›, bunun gü-

vence alt›na al›nmas›; demok-
ratik mücadelenin bir unsuru-

dur. Devrimciler, hak ve özgür-
lükler mücadelesi çerçevesinde

bu haklar› savunurlar, savunan ke-
simlerle iliflki içinde olurlar. Dev-

rimcilerin mevcut Alevi kurulufllar›-
na yaklafl›m› da bu çerçevededir, de-

mokratik mücadelenin içinde yeral-
d›klar› oranda. 

Ancak sorun burada bitmiyor.
Çünkü, “kimlik mücadele-

si”, egemen s›n›flarla as›l
çat›flma noktas› olan s›n›f
mücadelesinin üzerine ç›-

kar›lmaya, yerine konmaya
çal›fl›lmaktad›r. Reformizmin

“sol 12 Eylül öncesinde kim-
lik mücadelesini tali gördü”
gibi ifadelerle bafllay›p,
“kimlik mücadelesini” te-
orilefltirdikleri örneklere
son y›llarda bolca rastlaya-

bilirsiniz. Aleviler ya da
Kürt halk› üzerinden

gelifltirilen bu söy-
lemin alt›nda ya-
tan mant›¤›, ulu-
sal mücadeleye
vurdu¤umuzda;

karfl›m›za ç›kan,
ulusal mücadele-

nin kimlik tan›nmas›
ile s›n›rlanmas› olmaktad›r. “Kürt-

ler’in haklar›”, kimlik, kültürel haklarla
s›n›rl›d›r. Düzenle icazet ba¤lar›n› ko-
parmama gibi etkenlerin de pay› ol-
makla birlikte, reformist kesimlerde
“Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
hakk›”ndan hiç söz etmemelerinde,
bu bak›fl aç›s›n›n etkisi büyüktür. 

Etnik, kültürel farkl›l›klar› kul-
lanma, emperyalizm aç›s›ndan ge-
leneksel bir politikad›r. Bu, kimi
zaman çok uluslu ve kültürlü ül-
keleri bölüp parçalama zemini
yap›l›rken, kimi zaman da
emekçi halklar› as›l hedeften

sapt›rma amac›yla gündeme
getirilmektedir. 

“Kimlik mücadele-

si”nin de, daha çok emperyalizmin küresel-
leflme süreci ile birlikte yo¤un olarak gün-
deme getirilmesi, bu politikadan ba¤›ms›z
de¤ildir. Bir yan› milliyetçili¤in k›flk›rt›l-
mas›na dayanan bu anlay›fl, dünya çap›nda
da küreselleflmeci sol ve ayd›nlar taraf›n-
dan pompaland›. Immanüal Wallerstein,
Bookchin, Hardt ve Negri, Noam Chomsky
gibi küreselleflmeci ayd›nlarda buna iliflkin
örnekler görülebilir. Avrupa’daki göçmen-
leri, bulunduklar› ülkelerin “devrim” mü-
cadelesinin temeline koyacak denli ileri gi-
den bu sivil toplumcu, Troçkist, küresellefl-
meci ayd›nlar, emperyalizmin solu sol ol-
maktan ç›karma politikalar›n›n ideolojik
tafl›y›c›lar› olmufllard›r. Örne¤in, bu politi-
kalar sonucu yarat›lan örnekler sunularak
“dünyada insanlar›n kendilerini ifade tarz-
lar›n›n›n, kimlikleflmelerinin sosyal/s›n›fsal
olandan kültürel olana geçti¤ini” kan›tla-
maya çal›flm›fllar ve bu durumu da “mo-
dernli¤in serüveniyle” ba¤lant›land›rm›fl-
lard›r. Yani, s›n›f tan›m›n›n de¤iflti¤i, s›n›f
mücadelesinin bitti¤i z›rval›klar› üzerinden
teoriler gelifltirmifllerdir.

Örne¤in bugün Avrupa soluna bak›ld›-
¤›nda, kimlikler, kültürler üzerine yap›lan
afl›r› vurgu, bu geliflimden ba¤›ms›z de¤il-
dir. Ayn› Avrupa solunun s›n›f mücadelesi
anlam›nda geldi¤i nokta ise içler ac›s›d›r. 

1980’lerin ikinci yar›s›ndan bafllayarak,
1990’larda daha da yo¤unlaflan bu ideolo-
jik sald›r›larda ön plana ç›kar›lan kavram-
lardan biri olan “kimlik mücadelesi”, bera-
berinde “kimlik hareketleri” kavram›n› ge-
tirmifltir. Kimdir “kimlik hareketleri”? Ör-
ne¤in, Amerika'daki eflcinsel hareketleri,
siyahlar›n demokratik hareketleri ya da ge-
nel olarak inanç ya da milliyet temelindeki
az›nl›k hareketleri birer "kimlik hareketi"
olarak nitelenen hareketlerdir. 

Bugün de emperyalizm -belli bir s›n›rda
tutmak kayd›yla- dünya çap›nda ideolojik
olarak etkide bulundu¤u sol kesimler arac›-
l›¤›yla, ülkemizde ise reformizm ve Kürt
milliyetçili¤i bunu yapmaktad›r. Yerli oli-
garfliler statülerini koruman›n gere¤i, bu
mücadelelerin karfl›s›nda konumlan›rken,
emperyalist burjuvazi aç›s›ndan, ulusal-
kültürel kimlik temelindeki mücadeleler
halk›n iktidar› için yürütülen s›n›f mücade-
leleri ile bütünleflmedikçe zarars›zd›r. Ak-
sine destekler gerekti¤inde. Zira bilirler ki,
as›l korkular› olan, sömürü düzenlerine ve
her milliyetten, inançtan halklar›n yaflad›¤›
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ac›lara son verecek olan s›n›f müca-
delesiyle bütünleflmeyen böyle bir
mücadele anlay›fl›, devrim mücade-
lesini yavafllatan bir unsur ifllevi gö-
rür, kitleleri düzeniçi taleplerde s›-
k›flt›r›r, iktidar› için mücadeleyi dü-
flünemez hale getirir. Kimlik üzerin-
den siyaset yapanlar›n ortak payda-
s›, Alevileri kurulu düzenle bir fle-
kilde bar›flt›rma siyasetidir. Düzeni-
çili¤in kaç›n›lmaz sonucu olan bu
durum, oligarflinin de ayn› kimlik
siyaseti üzerinden oynamas›na ze-
min sunmaktad›r. Basit kültürel
haklar ya da “falanca kimli¤i tan›-
yoruz” manevralar›, düzenin as›l ni-
teli¤inin kitleler nezdinde pusland›-
r›lmas›na, kimi zaman tümüyle per-
delenip kendini yoksullaflt›ran bir
gücü alk›fllamas›na kadar varan bir
çarp›kl›¤a hizmet edebilmektedir. 

Soruna Alevi halk›m›z aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda, bugün için tümüyle
bir “kimlik mücadelesi”ne kilitlen-
me sözkonusu de¤ildir. Elbette bu
yönde çeflitli kesimlerden çabalar
mevcuttur. Tümüyle gerici bir rol
oynayan, Alevileri sa¤ partilere ka-
dar sürüklemek isteyen Alevi bezir-
gan› kurum ve “ileri gelen ayd›nlar”
olabilece¤i gibi, kendini solda ta-
n›mlayan kurulufllarda da bu çaba

mevcuttur. AB’den
destek alan

(s›rt›n› daya-
ma tavr›,
o l i g a r fl i y e
h a l k l a r ›

düflman-
l a fl t › r -
m a d a
da koz
v e r -
m e k -
tedir.
Bölü-
cülük
p r o -

pagan-
d a l a -
r › n d a
kullan-
makta-
d›rlar)
k i m i

A l e v i

kurulufllar›n›n özellikle Alevi genç-
leri devrimci mücadeleye karfl› k›fl-
k›rtma giriflimleri, bu çabadan ba-
¤›ms›z de¤ildir. Alevi kurulufllar›
baz›nda, kendi mücadelelerini genel
hak ve özgürlükler mücadelesinden
ayr› görmedikleri yönündeki söy-
lemler yok mudur? Vard›r elbette.
Devrimci etkinin daha yo¤un oldu-
¤u kesimlerin genel tavr› budur. Bir
baflka kesimin bu tür söylemleri ise,
pratik karfl›l›¤›n› bulmaktan uzakt›r,
söylem ya da en iyi ihtimalle “zih-
ni” düzeyde kalmaktad›r. 

Gericilefltirmeye karfl›
barikat›n yolu

Bugün için Alevi halk›m›z nez-
dinde, bu yaklafl›m›n sonuç alama-
mas›, çeflitli Alevi derneklerine üye
olsalar dahi, as›l olarak gözlerinin
devrimci mücadelede olmas›n›n bir-
çok nedeni vard›r. 

Bunlar›n bafl›nda; Alevi halk›m›-
z›n devrimci hareketlerle olan tarih-
sel ba¤lar› gelmektedir. Düne naza-
ran, kitlesellik anlam›nda bir gerili-
yifl oldu¤u do¤rudur, ancak bu du-
rum Alevi halk›n “Kimlik mücade-
lesi” eksenine çekilmesinden çok,
mücadelenin genel sorunlar›ndan
kaynakl› bir durumdur, di¤er etken
daha talidir. 

‹kinci etken ise, Alevi dernekle-
rinin kurulufl süreciyle ilgilidir. Si-
vas katliam› ve Gazi Ayaklanmas›
bu sürecin önemli faktörleridir. Her
iki devlet katliam›na karfl› Alevi
halk›n örgütlenme ihtiyac›, “kim-
lik” kayg›l› olmaktan öte, “bir olma
diri olma” anlay›fl› daha egemen ol-
mufltur. Kald› ki, gerek kurulufl sü-
recinde gerekse de gecekondu ma-
hallelerinde, çeflitli kentlerde bu ku-
rumlarda özellikle gençlik potansi-
yeli ya devrimci hareketlerin için-
dedir ya da bir flekilde iliflkilidir. 

Alevili¤in tarihsel geliflimi de,
asl›nda siyasal bir öz tafl›r. Yaflad›¤›
sorunlarda da, aya¤a kalk›fllar›nda
da hep siyasal bir içerik olmufltur.
Kimli¤ini kültürünü yaflama talebi,
s›n›fsal konumlar› gere¤i, örne¤in
yoksullu¤a isyanla bütünleflebilmifl-

tir. 

Alio¤ullar› ya da zaman içinde
anlam genifllemesiyle Ali taraftarla-
r› anlam›n› kazanan Alevilik, dinsel
gerekçelerden yola ç›k›p toplumsal
bir yaflam tarz›na ulaflm›fl, islamiye-
ti kabullenen topluluklarda egemen
dinsel görüfle ve bask›lara karfl› bir
inanç hareketi niteli¤ine bürünmüfl-
tür. Ve yine zaman içinde istenildi¤i
kadar gözden ›rak tutulmaya çal›fl›-
l›rsa çal›fl›ls›n, s›n›flar savafl›n›n ge-
liflmesi, halklar›n kendi iktidarlar›n›
kurma çabas› içinde Aleviler, yüz-
y›llard›r süren ezilmifllik ve d›fllan-
m›fll›klar›n›n etkisiyle bu savafla
hep aktif olarak kat›lm›fl ve en h›zl›
siyasallaflan kesimlerden biri ol-
mufllard›r. 

Cumhuriyet’le birlikte kapitaliz-
min geliflmeye bafllamas›, Alevi
topluluklar›ndaki geleneksel ekono-
mik yaflam, üretim ve tüketim iliflki-
leri giderek parçalanm›flt›r. Büyük
flehirlerde ve Avrupa kentlerindeki
sanayi bölgelerinde büyük bir Alevi
nüfus oluflmufltur. Bu yay›lma ve
da¤›lma ile mevcut üretim iliflkileri-
ne ve kültürüne her gün daha fazla
eklemlenmifl ve düzeniçinde erimifl-
lerdir. Bunun do¤al sonucu da mev-
cut s›n›flar savafl›nda Alevi olman›n
ötesinde de taraf olmak durumunda
kalmalar›d›r. Aksini düflünmek de
mümkün de¤ildir zaten. Çok genifl
bir kesim ekonomik aç›dan gerile-
yerek, kent yoksullar› ordusuna ka-
t›lm›flt›r. Bugün büyük kentleri dol-
durmufl olan gecekondularda da
yoksul Alevi halk› çok büyük bir
oran oluflturmaktad›r. 

Tüm bu s›n›fsal, sosyolojik ger-
çeklerin üzerine ç›kar›lan, ondan
soyutlanan bir “kimlik” mücadelesi,
kaç›n›lmaz olarak Alevi halk›n ken-
di gerçe¤ine çarpaca¤› gibi, bu çer-
çevede elde edilecek hiçbir fley, so-
runlar›n›n kayna¤›n› oluflturan dü-
zende ciddi bir de¤iflimi getirmeye-
cektir. Öte yandan, Alevi halk›m›za
yönelik bugün yönelen gericilefltir-
me temelli sald›r›lar›n karfl›s›nda
kurulacak en güçlü barikat da, an-
cak bu zeminde, s›n›f mücadelesi ile
bütünleflme oran›nda mümkündür. 
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Cemevi yapabilmek için AKP’li
belediyeye karfl› verdi¤i mücade-
leyle gündeme gelen Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derne¤i (PSAKD) Sul-
tanbeyli fiubesi, bir süredir tasfiye-
lerle gündemde. Dernek yönetimi
ve Sultanbeyli halk›, cemevi temeli-
ni atmalar›ndan bir süre sonra, Ge-
nel Merkez’in tasfiye karar›n› ö¤-
rendiler. Ne olmufltu da, PSAKD
Merkezi onlar› görevden alm›flt›?
Alevi kültürü ve geleneklerine uy-
gunsuz davran›fllar› m› olmufltu,
rantç›l›k m› yapm›fllar, Alevili¤i
yüzy›llard›r inkar eden devletle giz-
li anlaflmalar içine mi girmifllerdi?.. 

fiube Baflkan› Sadegül Çavufl,
Yönetim Kurulu Üyelerinden ‹s-

mail fiahin ve Bayram Demirezen

ile, Genel Merkez taraf›ndan yöne-
tim kurulu üyesi olarak atanan, an-
cak bu görevi kabul etmeyerek isti-
fa eden Ercan Gümüfl ile görüfltük. 

Tüzük Çi¤nendi

Görevden al›nman›zla ilgili flu
anki durum nedir? Karara iliflkin ek
aç›klama, gerekçe sunuldu mu?
Herhangi bir girifliminiz oldu mu? 

Sadegül Çavufl: fiu anki durum
flöyle: Ankara'ya gidildi. Genel bafl-
kanla görüflüldü fakat bizi muhatap
almad›, orada insanlar›n sordu¤u
sorular› cevaplad›. Bizi dinlemedi¤i

için sorunu
ABF’ye (Ale-
vi Birlikleri
Federasyonu)
tafl›d›k. ABF
araflt›rma ko-
mitesi kura-
cak. Sultan-
beyli'nin du-
rumunu arafl-
t›rmak ve
hakl› olan ta-
raf› ortaya ç›-
karmak için.

G e n e l

Merkez, ‘kamuoyuna ve flube bafl-
kanlar›na’ bafll›kl› bir aç›klama ya-
y›nl›yor. Aç›klamada flube yöneti-
minin “geçici” olarak görevden
al›nd›¤›n› söylüyor. Fakat bize gön-
derdi¤i görevden alma karar› “geçi-
ci” de¤il, tamamen görevden alma-
ya yönelik. Bu iki aç›klama aras›n-
da bir çeliflki oldu¤unu görüyoruz.
Bize sadece yaz› geldi herhangi

bir savunma sorulmad›. Ne top-
lant›larda ne de baflka bir yerde
bunlar› tart›flmad›lar. Tepeden inme
bizleri görevden ald›lar. Nedenini
sordu¤umuzda bizi muhatap alma-
d›lar, nedeni sunulmad›.

Görevden al›n›rken dahi tüzü¤e
uyulmad›. Tüzü¤ün 21. maddesi 1-
C f›kras›n› okudu¤umuzda bunu gö-
rebiliriz. Bizden sonra yedek üyele-
rin yönetime gelmesi gerekir fakat
onlar› da görevden alm›fllard›r. Da-
va açt›k yürütmeyi durdurmak için,
mahkeme devam ediyor. fiu anda
biz görevimizi yap›yoruz, yeni ge-

len, merkezin atad›¤› yönetimin

ço¤u ise kendi iradesiyle istifa et-

mifllerdir. Genel Merkez’in bu do¤-
rultuda yeni bir yönetim atamas› ge-
rekir fakat bunu da yapmad›. Genel
Merkez Yöneticisi Erdal Y›ld›r›m,
“Defterleri teslim etmezseniz po-

lis zoru ile gelir, al›r›z” dedi. Biz
de “size yak›flan budur” dedik.
“Defterleri alabilmeniz için gelip
buradaki halka aç›klama yap›n” de-
dik. Ama gelmediler, Genel Merkez
kimseyi göndermedi. Belediyenin
yapamad›¤›n› Genel Merkez yapt›.
Belediye bizim araçlar›m›z› 7 kere
ba¤lad›. Buna ra¤men bizler cemevi
yap›m› için çal›flmalar›m›za devam
ettik, fakat Genel Merkez’in bu
davran›fl› çal›flmalar›m›z› durdurdu. 

AKP’li Belediye: Biz Genel 
Merkezle Anlaflt›k

Beton arac›n› ba¤layan belediye-
yi protesto etmek için 25 May›s’ta

107 kifli ile gitmifltik. Belediye bafl-
kan› o zaman flöyle dedi; “Sizin ge-

nel baflkan ak›ll› insan sen ortal›¤›

provoke ediyorsun. Sen ç›k ben

halk› ikna ederim. Biz Genel Mer-

kez’le, yukar›daki 800 metrekare

arsa üzerinde anlaflt›k." 

26 May›s’ta belediye baflkan›
Ankara'ya gitti. 8 gün sonra (4 Hazi-
ran) görevden al›nd›k. 9 Haziran sa-
bah› belediyeden gelen yaz›da, “in-

flaat› sökmezsiniz 1-5 y›l aras› ce-

za verilecek" deniyordu. Ertesi gün
‹stanbul Valili¤i karar defterimize el
koyuyor. Sonraki gün savc›l›k bizi
ifadeye ça¤›r›yor. Bunlar›n tesadüf
olmad›¤›n›, bilinçli haz›rlanan bir
komplo oldu¤unu düflünüyoruz.

PSAKD'nin demokratik iflleyifli
nas›ld›r? Karar ve denetim organ-
lar› nas›l çal›fl›r? 

Genel Merkez’in demokratik bir
iflleyifli yoktur. Bunu Sultanbeyli
fiubesi’ni görevden alarak göster-
mifltir. Çal›flmayan, ifl yapmayan bir
flubeyi Genel Merkez’in görevden
alma yetkisi vard›r. Genel Merkez
bu flubeyi disiplin kuruluna devre-
der, disiplin kurulu flubenin ya da
üyenin savunmas›n› al›r, 30 gün
içinde karar verir. Yani görevden al-
ma karar›n› disiplin kurulu verir.
Ama bize bu flekilde uygulanmad›.
Yani bizler disiplin kuruluna ça¤r›l-
madan görevden al›nd›k. Disiplin
kurulunun yapmas› gerekenler;
uyarma, k›nama, geçici ç›karma,
üyelikten ç›karma...

Neden savunman›z› alma gere¤i
duymad›klar›n› aç›klad›lar m›?

Olmad›. Böyle bir aç›klama yap-
mad›lar flu ana kadar. 

Di¤er PSAKD flubelerinin tepki-
si ne oldu bu tasfiye karfl›s›nda?

Tepki gösterenler de oldu göster-
meyenler de. Karar› do¤ru bulmad›-
¤›n› söyleyenlerin tepkisi de yeterli
de¤ildi. Telefonla arad›lar, yanl›fl
oldu¤unu söylediler. Desteklerini
sözlü olarak bize ifade etmekten
baflka bir fley yapmad›lar. fiubelerin
bu tasfiyeci karara karfl› pratik her-
hangi bir tepkileri olmad›. Hepsi
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sessizli¤ini korudu. Tüm flube bafl-
kanlar›na yaz› yollad›k, gelin içi-
mizdeki sorunu çözelim dedik, ama
hiçbiri yanaflmad›. Çünkü flubeler
bizlere karfl› herhangi bir tav›rdan
kaynakl› de¤il, tamamen Genel
Merkez’in politikas›ndan kaynakl›,
onlardan çekindikleri için bu teklifi-
mize yanaflmad›lar. Korkular›, kay-
g›lar› var. Bizler de bu politikay›
teflhir etmek için bas›na ve halka
yazd›¤›m›z bildirileri da¤›tt›k.

Genel Merkez Cemevi ‹çin
Mücadeleden Kaçt›

Sultanbeyli'de Cemevi yap›m›,
belediyeyle, iktidarla bir çat›flmay›
göze almay› gerektirdi. Sizin bunu
göze ald›¤›n›z kamuoyunca bilini-
yor. Bu kararla bir ilgisi var m› siz-
ce, bir icazetçilik mi sözkonusu?

Evet, Genel Merkez mücadele-
den kaçt›. Bugüne kadar hiçbir ce-
mevi yasalarla yap›lmad›. Yasalar
Alevilere cemevi hakk› tan›m›yor.
Sizler müslümans›n›z, müslümanla-
r›n ibadet yeri camilerdir, mescitler-
dir diyorlar. Genel Baflkan Kaz›m
Genç'in mücadele anlay›fl› yasal
prosedürlerle s›n›rl›d›r. Ama yasalar
Alevilere böyle bir hak tan›m›yor.
Biz flunu çok iyi biliyoruz ki, ceme-
vi hakk›m›z› yasalarla de¤il müca-
deleyle alaca¤›z. Bu mücadelede
"yasad›fl›" denilip tutuklanabiliriz
ya da bir polis, belediye müdahale-
sine karfl› koyarken yaralanabiliriz,
ölebiliriz. Bu mücadele bedel öde-
meyi gerektiriyor. Yüzy›llard›r Ale-
viler bedel ödeyerek haklar›n› ka-
zanm›flt›r. Kaz›m Genç bunu göze
alamad›¤›ndan devletle karfl› karfl›-
ya gelmekten korktu ve önümüzü
kesmek için elinden geleni yapt›, en
sonunda da görevden ald›. Görev-
den almas›n›n en somut nedeni bu
mücadeleyi göze alamamas›d›r.

Komplolar› Çökmüfltür

Sizler de görevden al›nd›n›z, siz-
ce nedir gerçek neden?

‹smail fiahin: Toplum ad›na ya-
p›lan mücadelenin önünü kesmek
için yap›lm›flt›r. Genel Merkez ken-

di ç›karlar› için cemevi yönetiminin
ilerlemesini istememifltir. Kendi po-
litikalar› için ve iktidarla karfl› kar-
fl›ya gelmemek için yönetimi görev-
den alm›flt›r. Buradaki çal›flmadan
mevcut iktidar rahats›zd›r. Kaz›m
Genç’de iktidarla iliflkilerini boz-
mamak için bizi yönetimden alm›fl-
t›r. Cemevi arsas› üzerinde büyük
bir rant var. Kaz›m Genç ve Genel
Merkez buna alet oluyor.

Bayram Demirezen: Biz yöne-
tim olarak göreve bafllad›¤›m›z an-
dan itibaren Genel Merkez’in ç›kar-

lar›na ters düfltü¤ümüz için bir ta-
k›m komplo ve oyunlarla bizi gö-
revden ald›lar. Ve bunun için komik
gerekçeler öne sürdüler. Alevi kül-
türünde böyle bir fley yoktur. 

Bundan sonra nas›l geliflir?
‹smail fiahin: Genel Merkez

bundan sonra hiçbir fley yapamaz.
Komplolar› çökmüfltür. En kötü ih-
timal flubeyi feshetme yoluna gide-
cektir. Ancak bizler yönetim ve Sul-
tanbeyli halk› olarak cemevimizi
yapaca¤›z.
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Ahlaka ayk›r› ifle alet olamam
Genel Merkez’in yönetim kuruluna atad›¤›, fakat 
bu görevi kabul etmeyerek istifa eden Ercan Gümüfl

Görevden alman›n nedeni nedir sizce?
Ercan Gümüfl: Genel Merkez’in Sultanbeyli yönetimini pasifize etmek

istemesidir bir nedeni. Bir nedeni de iktidar›n ve belediyenin burada cemevi
yap›m›na karfl› oldu¤undan kaynakl›, Genel Merkez de bafl›n›n a¤r›mamas›
için belediye ile anlaflma yaparak birtak›m komplolarla yönetimi alm›flt›r. Be-
nim düflünceme göre bu arsa üzerinden rant sa¤lamak isteyen gruplar var. Ve
bunlar belediye ile birlikte buradaki arsan›n cemevi yap›lmamas› için u¤rafl›-
yorlar. Genel Merkez de buna alet oluyor.

Yeni atanan yönetimde siz de vard›n›z, istifa ettiniz. Neden?
Burada yap›lan iflin do¤ru olmad›¤›n›, ortada bir haks›zl›k oldu¤unu dü-

flündüm. Görevi kabul etmenin orada bulunan arkadafllara ve o halka sayg›-
s›zl›k oldu¤unu düflündüm. Yap›lan ifl ahlaka ayk›r› ve hukuksuzdur. Beni de
buna alet etmek istediler. Ama buna izin vermedim.

‹ktidarlar her zaman kendisi gibi düflünmeyenlere engel olmaya çal›flm›fl-
t›r. Buradaki Alevi örgütlenmesine engel olmak istiyorlar. fiu andaki iktidar
Sultanbeyli'yi kendi kaleleri olarak görüyor ve buna karfl› her türlü oyunu oy-
nuyorlar. Komplonun bundan ba¤›ms›z oldu¤unu düflünmüyorum. Bundan
sonra Genel Merkez’den bir beklentimiz yok. Bugüne kadar buradaki çal›fl-
malara destek olmad›lar. Biz yap›lacak çal›flmalar› halk olarak yapmal›y›z.

Cemevi
temeli
engelle-
melere
ra¤men
kararl›l›k
sonucu
at›labil-
miflti



15 y›l geçti 12 Temmuz
1991’den bu yana. Baz›lar›n›n “po-
lisle Devrimci Solcular aras›nda bir
düello” gibi gördükleri 12 Tem-
muz’un Türkiye halklar›na ve dev-
rimcilere karfl› aç›lan büyük bir sa-
vafl›n ilk büyük sald›r›lar›ndan biri
oldu¤u bugün art›k çok daha aç›k. 

‹rili ufakl› nice 12 Temmuz ya-
flad›k o günden bu yana. “Bize ölüm
yok” dedik, “Öldüler yenilmediler”
dedik, “Katletseniz de, bayra¤›m›z
ülkemizin her taraf›ndan dalgala-
nacak” dedik, “Kahramanlar Öl-
mez Halk Yenilmez” dedik... Dedik,
her biri bir dönemin, her biri bizi
biz yapan ideolojimizin ve her biri
dünyan›n Türkiyesi’nde devrim için
savaflman›n gerçe¤iydiler.

Büyük düfllerimiz, büyük ideal-
lerimiz, büyük hayallerimiz ve bü-
yük bir iddiam›z var. Ama direnifl
ve savafl sözkonusu oldu¤unda asla
hayalci olmad›k. Tam tersine, ayak-
lar›m›z›, dünyan›n ve ülkemizin
gerçekleri üzerine bast›k s›ms›k›.
Çünkü gerçeklerden koptu¤umuz-
da, iddiam›z› gerçeklefltirme flans›-
m›z da olmayacakt›. Gerçe¤i bil-
mek, kabul etmek ve iddial› olmak,
birbirini tamaml›yordu. Türkiye
gerçe¤ini yanl›fl tahlil edenlerin ha-
yallerini gerçeklefltirme flanslar› da-
ha bafltan yokedilmifl demekti. fiöy-
le yazd› devrimci hareket 12 Tem-
muz’un ard›ndan:  

"12 Temmuz emperyalizm ve oli-
garfliye karfl› ciddi bir iktidar sava-
fl›na haz›rlanan devrimci hareketi-
mizin iç savafl süreci boyunca alabi-
lece¤i darbelerden sadece biridir.
12 Temmuz'dan daha büyük kay›p-
lar› göze almadan yola ç›kan bir
hareketin zaten 'büyük oynamak' gi-
bi bir güç ve iradesi olamaz."

Dünyan›n her yan›nda böyle ge-
liflmiflti devrimler. Bizde, dünyan›n
Türkiyesi’nde farkl› olmas› için bir
neden var m›yd›? S›n›flar mücade-

lesinin hüküm sürdü¤ü her kar›fl
üzerinde, devrimcilik bedel ödeme-
yi gerektiren bir nitelik iken, bizde
neden ve nas›l farkl› olabilirdi ki?
Hele ki, emperyalizmin, 20. yüzy›-
l›n tümünde rastlanandan daha fazla
hukuku ve adaleti ayaklar alt›na al-
d›¤›, pervas›zlaflt›¤› bir dünyada,
devrimci olmak, devrim iddias›n›
sürdürmek, sosyalizmi savunmak,
“12 Temmuz'dan daha büyük kay›p-
lar›” göze almadan mümkün olabilir
miydi? 

‹flte emperyalizmin yoketme ve
tasfiye sald›r›s›na karfl› Büyük Dire-
nifl’te 122 flehit verdik. Gerekirse
daha da verece¤iz. Mesele flu ki, bu
kadar büyük bir sald›r›ya, kapsaml›
bir kuflatmaya karfl›, devrim iddias›-
n› sürdüren bir güç ve iradenin sahi-
biyiz. 

Tarihe bakt›¤›n›z zaman, ilk gö-
zünüze çarpanlardan biri, o güne
kadar sürüp geldi¤iniz yoldur. O yo-
lu Marksist-Leninist bir anlay›flla ve
sosyalist bir cüretle yürüyenler, dö-
nüp bakt›¤›nda görür ki, yol enge-
beli, dolambaçl›d›r ama yolda yürü-
yenlerin do¤rultusunda en küçük bir
sapma yoktur. Tarihin durmaks›z›n
karfl›m›za ç›kard›¤› engelleri aflacak
güç ve iradeyi gösteremeyenlerin
ise, kendi tarihlerine bakt›klar›nda
görecekleri, zig-zaglar, sapmalar ve
istikrars›zl›klard›r. Kimileri dönüp
bakt›¤›nda, o yolu görür ama o yol
üzerinde kendilerini göremezler. fiu
veya bu yöne sapm›fl, tarihin o an›-
n›n, aflamas›n›n gerektirdi¤i siyasi
öngörüyü veya bedel ödeme cüreti-
ni gösteremedikleri için o anda yo-
lun d›fl›na savrulmufllard›r. 

Tarihin adeta çevresinde flekil-
lendi¤i bu yol, devrim yoludur. 12
Temmuzlar, 17 Nisanlar, 19 Aral›k-
lar, Büyük Direnifller, bu yol üzerin-
dedir. 

Bu yol, ideolojik, politik, strate-
jik pek çok aç›dan tan›mlanabilir.

Herkes ona baflka bir ad verebilir.
Ama e¤er ayn› yoldan sözediliyor-
sa, hiç kimsenin reddedemeyece¤i
özellikleri vard›r o yolun. Yine 12
Temmuz sonras› dedi¤imiz gibi:

“Savafl ve ölüme haz›r olma, bi-
zim siyasi amaçlar›m›za ulaflman›n
birer gere¤idirler. Siyasi amac›m›z›,
insanlar›m›za güzel, adaletli, de-
mokratik, sömürünün ve bask›n›n
olmad›¤› bir gelecek yaratmak ola-
rak ifade ediyoruz. Bu politik amaç-
lar›m›za ulaflmak için ölmek gerek-
ti¤inde, çat›flmay› ve ölümü, Tem-
muz flehitleri gibi elimizde silah›-
m›z, dilimizde sloganlar›m›z ve
marfllar›m›zla onurlu bir flekilde
karfl›lamaya haz›r olmam›z gerekti-
¤ini söylüyoruz.” (Bize Ölüm Yok,
syf: 26) 

Bu yol, buna haz›r olabilenlerin
kararl›l›kla ve dosdo¤ru yürüyebile-
ce¤i bir yoldur. 

Önder yoldafllar›m›z, kadrolar›-
m›z, militanlar›m›z, bulunduklar›
üsler kuflat›ld›¤›nda iflte bunun için
kurflun ya¤murlar› alt›nda umudun
bayra¤›n› dalgaland›racak, tilililer
çekecek, kan›n›n son damlalar›yla
umudun ad›n› duvara nakfledecek ve
katliamc›lara “as›l siz teslim olun!”
diyecek kadar haz›r, metanetli, id-
dial› ve cüretliydiler. 

Mesele asla ve asla, basit anla-
m›yla korkakl›k ve cesaret meselesi
de¤ildir. “Savafla ve ölüme haz›r ol-
maktan” sözeden devrimci hareket,
hemen peflinden flunu ekliyordu:
“Ancak bu, her fley demek de¤ildir.
Bir Marksist-Leninist için politik
amaçlar›na hizmet edecek tarzda
kendini savafl için donatmak esas-
t›r.”(Bize Ölüm Yok, syf: 26)

Haz›r olmak ve kendini donat-
mak, birbirine ba¤l›yd› zaten. Ancak
kendini politik amaçlar› do¤rultu-
sunda donatabilenler, savafla ve ölü-
me de haz›r olabilir ve ancak savafla
ve ölüme haz›r olanlar, o politik
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12 Temmuz’da öldük, yenilmedik
122 fiehit verdik, yine yenilmedik...



amaçlar› gerçeklefltirme do¤rultu-
sunda bir mücadele sürdürebilirler-
di.

12 Temmuz 1991, nas›l bir döne-
me denk düflüyordu dünyada ve ül-
kemizde, hat›rlayal›m ve hat›rlata-
l›m 12 Temmuz flehitlerinin o mey-
dan okuyan tav›rlar›n›n öyle bir dö-
nem içinde ne anlama geldi¤ini:

“Do¤u Avrupa ve Sovyetler Bir-
li¤i'nde Lenin'in, Stalin'in heykelleri
y›k›l›r, sosyalizmin bayra¤› delinir,
kurumlar› da¤›t›l›r, kazan›mlar› bir
bir yok edilir ve inançs›zl›k yay›l›r-
ken; 12 Temmuz savaflç›lar›n›n
Marksist-Leninist tutumu, ihanet
dalgas›na karfl› kurulan devrimci
bir barikat anlam›na gelir. Onlar›n
kuflatma alt›ndaki gür sesleri, Kü-
ba'da ‘sosyalizmden dönmeyece¤iz’
diyenlerin onurlu sesine kat›lm›fl-
t›r.” (Bize Ölüm Yok, syf: 30-31)

12 Temmuz’da sosyalizmi sa-
vunduk kurflun ve bomba ya¤murla-
r› alt›nda. Kurflun ve bombalar üze-

rimize ya¤ar-
ken kurdu¤u-
muz barikatlar-
da, bedenleri-
mizi tutuflturur-
ken savundu¤u-
muz yine ayn›y-
d› ve hâlâ ayn›-
d›r.   

“Onlar› yitir-
mek büyük bir
kay›psa, onlar›n
an›lar› bu kay›p-
tan onlarca, yüz-
lerce kez daha bü-
yük bir devrimci
mirast›r” demifltik
12 Temmuz flehit-
lerimizin ard›ndan.
Büyük Direnifl, bu
mirasa sahip ç›k-
man›n kan›t›, onla-
r›n an›lar›n› yaflat-
man›n onurudur. 

Düflman hâlâ ay-
n›, Türkiye gerçe¤i
hâlâ ayn›. 12 Tem-
muz Katliam›’n›n ar-
d›ndan katilleri "He-

pinizi tebrik ediyorum,
gözlerinizden öpüyorum" diyerek
kutlayan ‹stanbul Emniyet Müdürü
Mehmet A¤ar, flimdi baflbakanl›¤a
talip. 12 Temmuz 1991’in Baflbaka-
n› Mesut Y›lmaz, ayn› görev için
yeniden ortal›¤a düflmüfl. Ve ortal›k
A¤arlar, Y›lmazlar’dan geçilmiyor. 

Tarih, dünden bugüne nerede ol-
du¤unuzu gösterir size. Biz o tarihe
bakt›¤›m›zda, onun en parlak sayfa-
lar›nda görüyoruz destanlar›m›z›.
12 Temmuz’a bakt›¤›m›zda bugü-

nü görüyoruz. Bugüne bakt›¤›-

m›zda 12 Temmuz’u görüyoruz.

Yolun bir ucunda Niyaziler, ‹bolar,
Sabolar, Sinanlar, Faz›llar var tüm
ö¤reticilikleriyle. Yolun bugününde
Niyaziler’in, ‹bolar’›n, Sabolar, Si-
nanlar, Faz›llar’›n ö¤rencileri var;
ustalar›n› aflmaya çal›flan.    

Onlar›n ö¤rencileri, dünyada ve
ülkemizde, tarihte efli benzeri görül-
memifl bir direnifl yaratt›lar. Efli gö-
rülmemifl bir barikat kurdular em-
peryalizmin sosyalizmi yoketme sal-

d›r›s›na karfl›. Efli görülmemifl bir fe-
dakârl›kla savafl›yorlar barikatlarda.
“Bize ölüm yok” diyerek devrediyor
bayra¤›n› barikatta düflen direniflçi.
Son nefesini verirken “al›n band›m
bir baflka yoldafl›m›n aln›nda parla-
maya devam edecek” diyor “ya
ölüm, ya zafer” kararl›l›¤›yla. 

“Sosyalizm öldü” ç›¤l›klar›n›n
her yan› sard›¤› 1991’in 12 Tem-
muz’unda, Niyaziler, “her kurflunda,
her sloganda, her düflüflümüzde yok-
sul bir Afrikal›n›n, Asyal›n›n, Latin
Amerikal›n›n, Ortado¤ulunun yüre-
¤indeki kurtulufl umudunu güçlen-
dirdi¤imiz” bilinci ve misyonuyla di-
rendiler. Dünyan›n dört bir yan›na
umudu yay›yoruz yine. “Siz bize ör-
nek oluyorsunuz!” diyor emperyaliz-
min tecriti alt›nda yaflayanlar. Umut
bu; yeflertmesi, büyütmesi, yaflatma-
s› kolay de¤il. Çok emek istiyor, çok
sab›r istiyor, çok bedel istiyor. 

Fakat yafl›yor iflte umut. O emek
verildi¤i, o büyük tahammüle sahip
olundu¤u, o bedeller ödendi¤i için
yafl›yor. Umut yaflad›¤› için ve onlar,
12 Temmuz’da ölümsüzleflenler,
umudun yaflayaca¤›ndan emin ol-
duklar› için “bize ölüm yok” dediler. 

Tarih üzerindeki o yolda, iki ira-
de k›yas›ya çarp›flmaya devam edi-
yor. Emperyalizm ve oligarfli, 12
Temmuzlar’la, 19 Aral›klar’la, hüc-
relerle bize iradesini kabul ettirme-
ye çal›fl›yor; onun iradesini kabul
etmek demek, yoldan ayr›lmak de-
mek. Düflman›n dayatmas›, “bu yol-
da yürümekten vazgeçeceksiniz ya
da öleceksiniz!” diye karfl›m›za ç›-
k›yor. Bizim irademiz, “ya sosyalist
düflüncelerimizle yaflayaca¤›z, ya
da bu yolun üzerinde ölece¤iz” di-
yor. Ama asla bu yoldan dönmeye-
ce¤iz diyor irademiz. Dönmüyoruz.
‹rademiz, devrimimizin, halk›m›-
z›n, sosyalist yar›n›m›z›n gücünü
temsil ediyor. Bu iradeyle, ölüleri-
mizi bir bayrak gibi tafl›y›p bu yol-
da yürümeye devam ediyoruz. 

Çünkü savafl›n ve ölümün içiçe
geçti¤i bu yol, 12 Temmuz flehitleri-
mizin yolu, Büyük Direnifl flehitleri-
mizin yolu, zafer yoludur. 
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“Huzurunu bozmak istiyorlar
Trabzon’un”; böyle bir klifle yap›fl-
m›fl Trabzon’u yönetenlerin a¤›zla-
r›na. Düflünmeyen, sorgulamayan
insanlar da etkileniyor bu klifleden. 

“Huzur” denilen nedir, bozmak
isteyen kim, onlar›n hiç yeri yok bu
kliflede. 6 Nisan, 10 Nisan 2005’te,
25 Haziran 2006’da, linç giriflimle-
riyle bu flehrin tarihine yaz›lan
utanç verici sayfalar, bu klifleyle
hakl› gösterilebilir mi!

Oligarflinin “huzur”dan ne anla-
d›¤›n› biliyor bu ülke. “Huzur” sa¤-
lamak için yap›lan 12 Eylül Darbe-
si’nden biliyor. Onlar›n gözünde
“huzur”lu yer, herkesin susturuldu-
¤u, kimsenin haks›zl›klara, adalet-
sizliklere, sömürüye, zulme itiraz
etmedi¤i bir yerdir. ‹flte Trabzon’u
da bu hale getirmek istiyorlar. Hak-
s›zl›klara, adaletsizliklere karfl› ç›-
kan cüretli bir ses oldu¤u için TA-
YAD’l›lar› “huzuru bozmakla” suç-
luyorlar. 

Nas›l “huzuru bozmufl” TA-
YAD’l›lar? Meydan Park’ta “Kah-

rolsun Amerikan ve Avrupa Em-

peryalizmi” diye hayk›rm›fllar.
“Irak’ta iflgale hay›r” demifller
orada. “Tecrite Son Verin” diye
pankart açm›fllar. Zamm›, zulmü, ifl-
kenceyi elefltiren bildiriler da¤›t-
m›fllar.  

Bir flehri güzellefltiren, o flehrin
dürüst, namuslu, ahlakl›, haks›zl›k-
lara boyun e¤meyen, zalimin karfl›-
s›na dikilme cesareti gösteren onur-
lu insanlar›d›r. Bir flehir ne zaman ki
böyle insanlardan yoksun kal›r, ne
zaman ki böyle insanlar susturulur,
o flehir iflte o zaman Ç‹RK‹NLE-
fi‹R!

Hiçbir flehrimizin çirkinlefltiril-
mesine izin vermeyece¤iz. Bu ülke-
de sömürü ve zulüm oldukça, hak-
s›zl›klar, adaletsizlikler oldukça,
katliamc›lar›n, soyguncular›n, k›fl-
k›rt›c›lar›n, emperyalizmin “milli-
yetçi” etiketli uflaklar›n›n huzurunu
bozmaya devam edece¤iz.  

‘Huzur’un düflmanlar›: 

Linççiler, polis ve onlar›n des-

tekçileri

Polisin gözü önünde darp suçu-

nu iflleyen linççilerdir. Demokratik
bir hakk›n kullan›m› engellemek su-
çunu iflleyen linççilerdir. Ama polis
bir tek linççiyi gözalt›na bile alma-
y›p, TAYAD’l›lara sald›rmakta, on-
lara biber gaz› s›k›p coplamakta, bir
yere kapat›p orada iflkence yapmak-
tad›r. Polis, linççilerin yapt›¤›ndan
daha fazla fliddet uygulam›flt›r TA-
YAD’l›lara. “Sivil” görünümlü linç
giriflimini, devletin resmi linci izle-
mifltir. Bu mu devlet ad›na “güven-

li¤i” sa¤lamak? Böyle olmad›¤› gün
gibi aç›k. Polis linççilere “dost”,
adaleti, özgürlü¤ü savunanlara düfl-
mand›r. 

Polisin bu aç›k tavr›na ra¤men,
devletin polisine hâlâ tek söz söyle-
meyen, üstelik polise “kurtar›c›”

rol yükleyen herkes (baflta burjuva
medya olmak üzere), baya¤› bir

yalanc› ve linççilerin orta¤›d›r. 

Amac›na ‘tam’ulaflmayan

bir k›flk›rtma

25 Haziran’daki linç sald›r›s›,
devletin linç politikas›na devam et-
ti¤ini gösterdi¤i kadar, ayn› zaman-
da bir “k›flk›rtman›n” da geri tepme-
sidir. TAYAD’l›lar, geçen hafta yap-
t›klar› aç›klamada buna dikkat çe-
kerek flunlar› belirttiler. 

“Geçen y›l 6-10 Nisan tarihle-
rinde yaflanan linç girifliminden
sonra çal›flmalar›m›z sonucunda
provokatörün polis ve devlet oldu¤u
Trabzon halk›na anlat›lm›flt›r, bu
çal›flmalar›n sonucudur ki 25 Hazi-
ran tarihinde çevrede bulunan in-
sanlar sald›r›ya kat›lmam›flt›r. Sal-
d›r›y› sarhofl oldu¤u anlafl›lan faflist
bir serseri bafllatm›fl ve yine polisin
getirdi¤i yaklafl›k 15 kifli sald›r›ya
kat›lm›flt›r. Sald›r› esnas›nda etraf›
galeyana getirmek için çabalayan
sivil polisler baflar›l› olamay›nca
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...6 NNisan
...10 NNisan

...25 HHaziran
Bir kkentin uutanç ggünleri



arkadafllar›m›z› zorla Meydan
Park’ta bulunan tuvalete sokmufl ve
linç güruhu toplamaya çal›flm›flt›r,
yine baflar›l› olamay›nca ‘kahra-
man polis’i oynamak için arkadafl-
lar›m›z› kurtar›yormufl flovu yapma-
ya çal›flm›fllard›r... Yaflanan olay›n
özeti bu kadard›r.”

Polis oraya bir grup daha faflisti,
mafyac›y› y›¤abilir, daha kalabal›k
bir “linç güruhu” oluflturabilirdi. Yi-
ne yapabilirler. Mesele bu de¤il.
Mesele, kendi ekme¤inin peflinde
olan, namusuyla yaflayan, saf inanç
milli duygular tafl›yan s›radan in-
sanlar›n bu k›flk›rtmalara gelmeme-
sidir. Trabzon halk›n›, a¤z› lefl gibi
kokan sarhofl faflistler, mafyac›lar
de¤il, k›flk›rtmalara gelmeyenler
temsil ediyor. 

Trabzon halk›! Linççileri,
k›flk›rt›c›lar› tecrit edin! Onlar›n ya-
lanlar›na, aldatmalar›na prim ver-
meyin. Bak›n linç güruhunun bafl›n›
çekenlere; ayyafllar, faflist mafyac›-
lar, flovenist k›flk›rtmalar›n yaratt›¤›
rant› geçim kap›s› yapanlard›r. Bu
kadar pislik biraraya geliyorsa, ya-
p›lan iflin “temiz bir ifl” olmas›
mümkün müdür? Linççiler, emper-
yalizmin uflaklar›, Trabzon halk›n›
kand›rmay› baflard›klar› ölçüde,
flehriniz kirlenecek, lekelenecektir. 

Trabzon halk› ve herkes, so-

run, bak›n, AKP iktidar› uzun za-

mand›r süren linç sald›r›lar› karfl›-
s›nda ne yap›yor? Son sald›r› karfl›-
s›nda ne yapt›?.. Önceki say›m›zda
“Linçlerin sorumlusu AKP’dir”
demifltik. Aradan bir hafta geçti.
Usulen bir “k›nama” aç›klamas› ve-
ya “gereken yap›lacak, soruflturula-
cak” türünden bir aç›klama bile
yoktur. AKP, geçen sürede, linç

politikas›na ve linççilere deste-

¤inin ‘tam’ oldu¤unu göster-

mifltir. Linççilerin bu ülkenin hü-

kümeti ve bu ülkenin ordusu, polisi
taraf›ndan korundu¤u bir ülkede,
halk›n hiçbir yerde huzuru ve gü-
venli¤i yok demektir. Linçlerin, fa-
flist sald›r›lar›n durdurulmas›n› ikti-
dardan, polisten bekleyenler daha
çok beklerler. E¤er bu ülkenin yafla-
nacak bir ülke olmas›n› istiyorsak,
faflizmin resmisinin de, sivilinin de
karfl›s›na dikilerek, haklar›m›z› ve
özgürlüklerimizi difle difl savunarak
bunu kendimiz sa¤layaca¤›z. 
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‹flte provokatör: 

Ad›: Hikmet

Mesle¤i: Polis
25 Haziran tarihindeki sald›r›y›

da bizzat polis örgütlemifltir. Ad›n›n
Hikmet oldu¤unu ö¤rendi¤imiz
TMfi’de görevli sivil polis, 6 Nisan
2005 tarihindeki linç girifliminde ol-
du¤u gibi 25 Haziran tarihindeki aç›klamada da aktif rol alm›fl ve insanlar›
k›flk›rtmaya çal›flm›flt›r. 

Savc›l›¤a Not: Evet, burada bir “güvenlik görevlisini” hedef gösteri-
yoruz. Fakat bu köfledeki haberden ne yaz›k ki savc›lara bir “dava konusu”
ç›kmaz. Çünkü B‹R‹NC‹S‹; sözkonusu “güvenlik görevlisi”nin soyad› belli
de¤il. Resmi yok. Yani “hedef gösterme” fiilinin unsurlar› eksik. ‹K‹NC‹S‹;
yasa “terörle mücadele eden güvenlik güçlerini hedef göstermeyi” suç
say›yor. Burada sözkonusu olan ise “terörle mücadele eden” de¤il, bizzat
kendisi büyük bir flehrin meydan›nda terör yaratan, olay› önleyen de¤il, olay
ç›karan bir güvenlik görevlisidir. 

Bu anlamda, sözkonusu sivil polis flahs› bizden önce savc›lar›n araflt›r›p
aç›¤a ç›karmas› ve hakk›nda ifllem bafllatmas› gerekmektedir! 

??

Trabzon’da bir rahibin öldürülmesinden sonra, bu
kez de Samsun'daki ‹talyan Katolik Kilisesi'nin Rahibi
Pierre Brunissen’e sald›r›ld›. 2 Temmuz’da gerçekleflti-
rilen b›çakl› sald›r›da rahip kalças›ndan yaraland›. 

Son dönemde neredeyse her olay› “aman büyütme-
yin, turizmimiz olumsuz etkileniyor” tavr›yla örtbas et-
me gayretinde olan AKP hükümeti ve burjuva medya,
rahibe sald›r› olay›nda da ayn› tavr›n› sürdürdü. 

Zaten, klasik aç›klama da haz›rd›: Sald›rgan flizof-

ren biriydi, yani o da bir meczup’tu. Fakat flu soru ha-
la aç›ktad›r: fiizofrenler, psikopatlar, meczuplar niye
hiç mesela bir iflkenceci polise, bir devlet yetkilisine
yönelmiyor da, oligarflinin k›flk›rtmalar›yla hedef hali-
ne getirdiklerine sald›r›yor? Rahibe sald›r›dan, flove-

nizmi, “kendinden olmayan” herkese
karfl› düflmanl›¤› k›flk›rtanlar sorum-
ludur. ‹slamc›, “ulusalc›” düzen güç-
leri, emperyalizme karfl› gerçek bir
mücadeleye giriflmiyor ama floveniz-
mi alabildi¤ine k›flk›rt›yorlar. Halk›n emperyalizme
tepkilerini, ülke içindeki “yabanc›lara”, Kürtler’e, ay-
d›nlara, devrimcilere yöneltiyorlar. Ayyafl serserileri,
mafya çetelerini, psikopatlar› alçakça sald›r›lar› için
dolduruyor, kullan›yorlar.  

K›sa aral›klarla iki rahibe yöneltilen sald›r›, bu ül-
kenin yöneticilerinin “hoflgörü ülkesiyiz” sözünün bofl
bir fliflinme oldu¤unu da göstermiyor mu? “Kendinden
olmayan herkese düflman” olan faflistlere dur diyelim!

Bu kez de Samsun'da bir rahip b›çakland›

Soru: Meczuplar neden hep devletin gösterdi¤i ‘hedef’lere yöneliyor?



Trabzon’da 25 Haziran 2006’da
gerçeklefltirilen linç giriflimi sonra-
s›nda, ülke genelinde tüm devrimci
demokratik çevreler, ayd›nlar sald›-
r›y› elefltirdiler do¤al olarak. Ancak
Trabzon’da “sol” ad›na baz› farkl›
sesler de yükseldi. 

Gerçekte Trabzon’daki baz› sol
kesimler, geçen y›lki linç sald›r›lar›
sonras›nda da baz› tereddütlü, olum-
suz, icazetçi, korkak tav›rlar alm›fl-
lard›. O günlerde, her zamanki grup-
çu, rekabetçi mant›k içinde sald›r›y›
sadece “TAYAD meselesi” olarak
görmeleri, körlük, subjektivizm vb.
diye de¤erlendirilebilirdi. Fakat bu-
gün linç sald›r›lar›n›n niteli¤i, nas›l,
hangi amaçla sürdürüldü¤ü konu-
sunda her fley aç›kça ortadayken, bu
tav›rlar nas›l izah edilecek?

Önce Trabzon’daki baz› sol ke-
simlerin tavr›na iliflkin TAYAD’l›la-
r›n “Devrimci Demokrat Kurum

ve Kiflilere” bafll›¤›yla yapt›¤› aç›k-
laman›n baz› bölümlerini geniflçe
aktarmak istiyoruz. 

***

TAYAD’l›lar ‘sol’a soruyor:
Elefltirilmesi gereken kim?

“25 Haziran 2006 tarihinde ili-
mizde bas›n aç›klamas› yapan TA-
YAD’l›lar’a yönelik yap›lan faflist
sald›r›dan sonra çeflitli tart›flmalar
yafland›. Bu tart›flmalara ve bize yö-
nelik yap›lan suçlamalar› cevapla-
mak istiyoruz.

TAYAD kampanyas› bünyesinde
yaklafl›k bir ayd›r iki haftada bir
Meydan Park’ta bas›n aç›klamas›
yap›yoruz. 25 Haziran tarihinde ya-
flanan sald›r› d›fl›nda di¤er aç›kla-
malar›m›zda hiçbir sorun yaflanma-
m›flt›r. 25 Haziran tarihindeki sald›-
r›y› da bizzat polis örgütlemifltir. 

(...) Ülkemizde 6 y›ld›r devam
eden bir direnifl var, tarz›n› be¤enir-
siniz be¤enmezsiniz, ölüm orucu

direnifli devam ediyor. F Tipi hapis-
hanelerin kapat›lmas› talebiyle de-
vam eden ölüm orucu eyleminde
bugüne kadar 122 insan hayat›n›
kaybetti... Bizler de TAYAD’l› Aile-
ler olarak ölümlere dur demek için
6 y›ld›r canla baflla u¤rafl›yoruz.
Trabzon’da defalarca bas›n aç›kla-
mas›, bildiri da¤›t›m›, afifl asma tar-
z›nda eylemlerimiz oldu, belirli dö-
nemlerde ilimizde açl›k grevi ve
ölüm orucu da yap›ld›. Bu eylemler
s›ras›nda defalarca sald›r›ya u¤ra-
d›k, gözalt›na al›nd›k, tutukland›k.
... Tecritin kald›r›l›p ölümlerin dur-
durulmas› için bugüne kadar yapt›k-
lar›m›z› bundan sonra da yapaca¤›z.

Trabzon’da son yaflanan sald›r›-
dan bizi sorumlu tutan çevreler

var, kimi dost görünümlü, kimi
aç›ktan düflman. Trabzon Valisi

Hüseyin Yavuzdemir yapt›¤› aç›kla-
mada yine bizi suçlu göstermifl, sal-
d›rganlar› ve polisi aklamaya çal›fl-
m›flt›r. (...) Trabzon’da ç›kan Kara-

deniz Gazetesi sald›r›n›n bafl›n› çe-
kiyor, Karadeniz Gazetesi yazarla-
r›ndan Murat Taflk›n ve M. As›m

Güner olaylardan sonra yazd›klar›
yaz›larla halk› k›flk›rtmaya çal›fl-
m›fllard›r.

Trabzon SDP ‹l Baflkan› Musa

Yavuzy›lmaz yapt›¤› aç›klamada
suçlu olarak bizleri göstermifl, ora-
da sald›ran faflist grubun ve olaylar›
yönlendiren polisin hiçbir suçu yok-
mufl gibi tüm suçu bizde ve yapt›¤›-
m›z aç›klamada bulmufltur. Yine ay-
n› kifli ‹HD’de yaflanan tart›flmada
muhatap olmamas›na ra¤men sal-
d›rgan bir tav›r sergilemifl ve “biz
onlara (linç güruhuna) benzeme-
yiz” diyerek tehditte bulunmufltur.
Sosyalist oldu¤unu iddia eden bir
partinin il baflkan› böyle tav›r sergi-
lerse, bize sald›ran faflistlere diye-
cek bir fleyimiz kalmaz!

Trabzon ‹HD ve ÖDP yapt›klar›
bas›n aç›klamas›nda sald›ranlar› k›-
namaktan çok bizlerin de sald›r›da

pay›m›z oldu¤unu ve bu olaylar›n
iflimize geldi¤ini vurgulam›fllard›r.
Bu sald›r› TAYAD’a yönelik de¤il-
dir, bu sald›r› haklar ve özgürlükler
mücadelesi veren herkese karfl›d›r.
Bizi böyle elefltirenler yar›n ayn›
alanda ayn› kiflilerin sald›r›s›na u¤-
rayabilirler, polisin ve faflistlerin
bahanesi bitmez, “hani bayra¤›n›z
nerede, niye slogan att›n›z, pankar-
t›n›z niye k›rm›z›, gözünüzün üstün-
de niye kafl›n›z var...” bunlar saçma
sapan bahanelerdir ve her zaman
böyle bahaneler bulabilirler. Bu
yüzden k›nanmas› ve elefltirilmesi
gereken polisin ve faflistlerin yapt›-
¤› sald›r›d›r, TAYAD de¤ildir.

Çeflitli köfle yazarlar› ve demok-
ratik kitle örgütü temsilcileri “siz de
ç›kmay›n alana” diyorlar, insanla-
r›n ölmesini izleyemeyiz, o alanda
linçte olsak, öldürülsek de yine ç›-
kaca¤›z, gerçekleri anlatmaya de-
vam edece¤iz. Meydan Park’ta ya-
flananlar›n sorumlusu biz de¤iliz,
provokasyonu örgütleyen polis ve
sald›ran faflistler sorumludur.

Yine büyük tart›flmalara yolaçan
[bir olay da] ‹HD’de yap›lan bas›n
aç›klamas›nda polise karfl› ald›¤›-
m›z tav›rd›r. ‹HD insan haklar› ih-
lallerine u¤rayan insanlar›n geldi¤i
bir kurum olmas› gerekirken bir ifl-
kenceci polisin bas›n aç›klamas›na
kat›ld›¤› bir kurum olmas›na her za-
man itiraz ederiz ve edece¤iz de.
Orada tart›flt›¤›m›z ve aç›klamaya
kat›lmas›n› istemedi¤imiz kifli biz-
lere defalarca iflkence yapm›fl
TMfi’de görevli bir sivil polistir. Bir
iflkencecinin insan haklar› kuru-
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25 HHaziran 22006 
Trabzon MMeydan PPark›

‘Sol’da da ‘huzuru’ bozulanlar m› var?
Çözüm ‘alanlara ç›kmamak’ m›?



munda yeri yoktur, olmamal›d›r da.
‹flkencecilere her zaman ve her yerde
tav›r almaya devam edece¤iz, bu ko-
nuda yap›lacak hiçbir demagoji yok-
tur, sözkonusu kifli bir iflkenceciyse
yap›lacak tek fley ona tav›r almakt›r.

Trabzon TAYAD’l› Aileler ola-

rak dost ve düflmanlar›m›za bir kez
daha sesleniyoruz, tecrit kald›r›lana
kadar mücadelemiz devam edecek.
Ne sahte dostlar›m›z›n sald›r›lar› ne
de düflman sald›r›lar› bizleri y›ld›ra-
maz, do¤ru bildi¤imiz yoldan yürü-
meye devam edece¤iz. Demokratik
kitle örgütlerini tecrit konusunda da-
ha duyarl› olmaya ve hakk›m›zda ya-
p›lan demagojilere tav›r almaya da-
vet ediyoruz.”

*** 

Ad› geçenlerin TAYAD’l›lara
bir aç›klamas› olmal›d›r!

TAYAD’l›lar›n aç›klamas›n›n
üzerine eklenecek fazla bir söz yok-
tur. “Sol” ad›na, dahas› “sosyalistlik”
ad›na sergilenen tav›rlar, tek keli-
meyle vahim’dir. 

Ve bu noktada, geriye, linç sald›r›-
lar›n›n bafllang›c›na dönmek gerekir.
O zaman da “sol” ad›na sergilenen
buna benzer olumsuz tutumlar, solda
tart›fl›lmam›fl, mahkum edilmemifltir.
fiunlar› o zamandan belirtmifltik:

“Sol hem de¤erlendirme hatalar›
yapt›, hem de pratik tav›r gelifltirme-
de eksik kald›. (...) Sald›r›ya, benmer-
kezcili¤in ve grupçulu¤un buland›rd›-
¤› bir gözle bakmak, ‘bizim ilgimiz
yok’ gibi apolitik bir tutum sergile-
mek, ‘Atatürk’e yaslanma ihtiyac›
duymak, devletin ‘güvenlik kuvvetle-
rini’ alk›fllamak, bunlar devrimcili¤i,
sosyalistli¤i bir yana b›rak›yoruz,
DEMOKRAT bir tutumun gösterge-
leri de¤ildir.” (Ekmek ve Adalet, 1
May›s 2005, say›: 156)

O zaman haftalarca tart›flmaya,
solun gündeminde tutmaya devam et-
tik konuyu. Yukar›daki al›nt›n›n erte-
si haftas›nda “bu kepazelik tart›fl›la-

cak m›?” diye sorduk. Ve flu ça¤r›y›
yapt›k:

“Bir fley olursa “sahiplenmeye-
ce¤ini belirten bu demokratl›k tart›-

fl›lmal›d›r. 
Bunu görmezden gelenler, bu tav-

r› meflrulaflt›r›rlar. Devrimcili¤in,
demokratl›¤›n içinin biraz daha bo-
flalt›lmas›na hizmet ederler. Toplant›-
da yeralan ve almayan tüm sol ke-
simleri... tart›flmaya ça¤›r›yoruz. 

‘Tekil’, ‘yerel’ diye düflünme ya-
n›lg›s›na düflmeden, bu anlay›fl›n
üzerine gidilmelidir.” (Bkz. Ekmek
ve Adalet, 8 May›s 2005, say›: 157)

Sonraki hafta yine devam ettik.
“Olaylar yerel, zihniyet merkezi” di-
yerek bir ça¤r› daha yapt›k: “Sorun
flu veya bu hareketin sorunu de¤ildir.
Sorun tüm solun sorunudur. Tüm sol
bu tav›rlar› k›namal›, mahkum etme-
lidir.” (Bkz. Ekmek ve Adalet, 15
May›s 2005, say›: 158) 

Sonuç?

Bu tav›rlar tart›fl›lmad›¤›, mah-
kum edilmedi¤i için yeniden ortaya
ç›kabiliyor. Mahkum edilmedi¤i için,
faflistlere karfl› mücadele etmeyen
SDP’nin il baflkan› ç›k›p, TAYAD’l›-
lar› tehdit etmeye yelteniyor.

Tecritte 122 ölümü seyrettikleri
yetmiyormufl gibi, sorumsuz bir pifl-
kinlikle seyretmeyenleri suçlamaya
kalk›fl›yorlar.  

ÖDP, SDP ve ‹HD, Trabzon’da
ortaya ç›kan bu çarp›k tav›rlar›n›
mahkum etmeli, tav›rlar›n›n özeleflti-
risini vermeli ve linç sald›r›lar›n›n
karfl›s›nda bir devrimci gibi, bir de-
mokrat gibi durmas›n› bilmelidirler. 

Bu gruplar, boyun e¤erek, sine-
rek, “uslu sol” görünümü vererek mi
faflist sald›r›lar› püskürteceklerini sa-
n›yorlar? 

Soruyoruz bu gruplara: Binalar›na
kapan›p kalarak, mücadeleyi tatil
ederek, zulme, sömürüye karfl› ey-
lemlerinden vazgeçerek mi bozacak-
lar linç provokasyonlar›n›?

Ne öneriyorlar mesela Trab-
zon’daki TAYAD’l›lara? Baflka yer-
deki TAYAD’l›lar tecrite karfl› ç›ks›n
ama siz ölümleri seyredin... Tav›rlar›-
n›n baflka anlam› yok. Peki yar›n

her yer Trabzon olursa??? 

Trabzon ÖDP ve SDP, bu soruya
bir cevap, TAYAD’l›lara bir aç›klama
borçludur!
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Trabzon Valisi’ne 
Suç Duyurusu 

‹zmir Barosu avukatlar›ndan
Noyan Özkan, Trabzon Valisi
hakk›nda suç duyurusunda bu-
lundu.

Avukat Özkan, linççileri ko-
ruyup TAYAD’l›lar› suçlayan
aç›klamalar› nedeniyle, Vali Hü-
seyin Yavuzdemir'le ilgili sorufl-
turma aç›lmas› için ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›'na baflvurdu. Özkan, va-
linin sözlerinin “linç giriflimle-
rine cesaret verip teflvik etti¤ini,
görevini kötüye kulland›¤›n›”
belirtti¤i baflvurusunda, linç giri-
flimine neden olan kifli ve ku-
rumlar›n saptanmas›n›, valinin
uyar›lmas›n›, iddialar hakk›nda
mülkiye müfettifli görevlendiril-
mesini istedi.

“Götürmeyin bizim 
adamlar›m›z›...”

Kemal Kerinçsiz ve çetesi, 6
Temmuz’da TESEV taraf›ndan
düzenlenen bir toplant›dayd›lar
yine. TESEV, Avrupac› bir kuru-
lufltur, bu yönüyle elefltiriyi faz-
las›yla hakeden bir kurumdur.
Ama Kerinçsiz Çetesi asl›nda
buna de¤il, bu ülkenin gerçekle-
rinin -milyonlarca Kürt yoksulu-
nun köyleri yak›larak yerlerin-
den zorla göç ettirilmesinin- dile
getirilmesini engellemek için
oradayd›lar. 

A¤›zlar›ndan salyalar ak›ta-
rak ba¤›r›p ça¤›rd›lar, hakaretler
ettiler, en son yumruklar›yla sal-
d›r›ya geçtiler. Polis ancak o za-
man usülen ve lütfen onlar› sa-
lon d›fl›na ç›kard›. ‹flte o aflama-
da, güruhtan biri polise flöyle ba-
¤›rmaya bafllad›: “Götürmeyin
bizim adamlar›m›z›, onlar bu
devlet için u¤rafl›yorlar.” 

Bu söz, s›rt›n› devlete yasla-
y›p sald›r›lar düzenleyen provo-
katörlerin, linççilerin ruh halini
çok net bir biçimde ele veriyor. 
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TAYAD’l› Aileler geçen hafta
düzenledikleri tecriti protesto ey-
lemlerinde, ayn› zamanda Trab-
zon’da yaflanan linç giriflimini de
lanetlediler ve oligarflinin faflistleri
kullanarak örgütledi¤i bu teröre bo-
yun e¤meyeceklerini hayk›rd›lar.

*

Samsun’da da Açl›k Grevi 
Samsun’da da iki TAYAD’l› 29

Haziran’dan itibaren Süresiz Açl›k
Grevi’ne bafllad›.

Hacer Örgülü ve Merve Yavuz
eylemlerini, Hürriyet Mahallesi Sü-
leymaniye Caddesi Sefa Sokak
No:4 Kat:2'deki evde sürdürürken,
eyleme bafllad›klar› gün bir bas›n
toplant›s› düzenlediler. Merve Ya-
vuz, "bu zulmü sansürleyerek, halk-
tan saklayarak çözemezsiniz. Elbet-
te tecrit duvarlar›n› parçalay›p,
sansürü delece¤iz. Tüm bu zulüm,
sömürü ve bask› politikalar›na kar-
fl› süresiz açl›k grevindeyiz" dedi.

Kentte her hafta oldu¤u gibi, 1
Temmuz’da da oturma eylemi ya-
p›ld›. Süleymaniye Geçidi'nde
"Tecrite Son” ve "Bu ‹nsanlar Öl-
mesin Diye Açl›k Grevindeyiz” ya-
z›l› iki pankart aç›ld›. Hacer Örgülü
ve Merve Yavuz da "Tecritin Kald›-
r›lmas› ‹çin Açl›k Grevindeyiz" ya-
z›l› önlükleri ile eyleme kat›ld›lar. 

*

AKP Tecrite Son Ça¤r›lar› 
Karfl›s›nda Sa¤›r!
Di¤er kentlerde süren açl›k grev-

leri ve protesto eylemlerinden baz›-
lar› flu flekilde:

‹zmir'de TAYAD’l› Aileler 21.
haftada da Konak Kemeralt› giriflin-
de tecriti anlatmaya devam ettiler.
Sevgi Saymaz Onurumuzdur, Behiç
Aflç› Onurumuzdur, Gülcan Görü-
ro¤lu Onurumuzdur” sloganlar› at›-
lan eylemde konuflan Sebahattin Fi-
lazo¤lu,  Buca Forbes Girifli’nde aç-
l›k grevine devam ettiklerini hat›rla-

tarak, “bizler oradaki
eylemimize ve buradaki
aç›klamalar›m›za tecrit
son buluncaya kadar de-
vam edece¤iz. Bugün Buca For-
bes’te d›flar›da devam eden açl›k
grevimizin 40. günündeyiz" dedi.

AKP iktidar›n›n tecrite son ça¤-
r›lar›na kulaklar›n› t›kamas›na de¤i-
nen Filizo¤lu, “Fakat Günefl Balç›k-
la S›vanmaz. ‹ktidar kabul etse de
etmese de, bu ülkede 6 y›ld›r devam
eden tecrit ve buna karfl› her flekliy-
le süren çok güçlü bir direnifl var!”
fleklinde konufltu. Aç›klaman›n ar-
d›ndan, Sivas Kapal› Hapishane’de
tek kiflilik hücrede tutulan Nursel
Demirdövücü'nün gönderdi¤i tecriti
anlatan mektubu okundu.

Açl›k grevinin parkta sürdü¤ü
yerlerden olan Hatay’da da oturma
eylemlerinin 19.’su 30 Haziran’da
yap›ld›. Ulus Meydan›'ndaki eylem-
de, devrimci tutsak Rabbena Hane-
dar’›n tecriti anlatan mektubu oku-
nurken, "Sana Tecriti Anlatmak ‹sti-
yorum. Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” pankartlar› aç›ld›. Aç›k-
lamay› yapan Niyazi Harnubo¤lu,
Trabzon’daki linç giriflimini hat›rla-
tarak, “AKP hükümeti, tecrit soru-
nunu çözece¤i yerde tecrite karfl›
mücadele eden TAYAD'l›lara azg›n-
ca sald›r›s›n› sürdürüyor. Buradan
AKP'ye bir kez daha sesleniyoruz:
Bu tür sald›r›larla tecrit gerçe¤ini
gizleyemez, 122 ölümü saklayamaz-
s›n›z” dedi. Kendilerinin de 30 gün-
dür Antakya Büyük Park›'nda açl›k
grevi yapt›klar›n› belirten Har-
nubo¤lu, “sald›r›lar bizim tecrite
karfl› mücadelemizi engelleyemeye-
cektir” diye konufltu. 

*

Yurtd›fl›nda açl›k grevleri 
ve eylemler sürüyor
Yurtd›fl›nda TAYAD Komite’nin

ça¤r›s› ile gerçeklefltirilen süresiz
açl›k grevleri sürerken, çeflitli ey-

lem ve etkinliklerle, direniflin sesi
ve oligarflinin tecrit zulmü Avrupa
kamuoyuna ulaflt›r›l›yor.

‹sviçre TAYAD Komite, Basel
Barfüsserplatz Meydan›’nda 29 Ha-
ziran’da bir gösteri yap›p bildiri da-
¤›tt›. Eylem, ayn› zamanda, Türki-
ye'ye iade amaçl› tutuklanan Erdo-
¤an Elmas içindi. TAYAD Komi-
te'nin de içinde oldu¤u "Erdo¤an E.
Özgürlük Komitesi" pankart aç›p
bildiri da¤›tarak imza toplad›. 

Bu arada, 30 günlük açl›k grevi-
ni sürdüren Cemal Altu¤, Önder Al-
kaya ve Musa Karakufl’u ziyaret
eden, Sosyal Demokrat Parti Basel
Kanton Milletvekili Mustafa At›c›
ile Ulusal Parlamento’da D›fl ‹liflki-
ler Komisyonu üyesi Milletvekili
Dr. Remo Gysin, 29 Haziran’da, ey-
lemin sürdü¤ü Basel Kültür Merke-
zi’ne ziyarette bulundular. Her iki
milletvekili de, bu konuda giriflim-
de bulunacaklar›n› ifade ettiler. 

‹sviçre Basel’de bir baflka eylem
ise, açl›k grevindeki TAYAD Komi-
te üyeleri taraf›ndan Filistin halk›
için yap›ld›. ‹srail’in sald›r›lar›n› 29
Haziran’da Basel Filistin ile Daya-
n›flma Komitesi ile birlikte Barfüs-
serplatz’da düzenledikleri eylemle
protesto ettiler. Eylemde “Yaflas›n
Filistin Halk›n›n Mücadelesi” dö-
vizleri tafl›nd›.

Almanya Köln’de, ifl sözleflme-
lerinin iptaline karfl› grevde olan,
Ver.di Sendikas›’na ba¤l› Köln oto-
büs floförlerini ziyaret eden TAYAD
Komite üyeleri, iflçilerin direnifline
destek verirken, ölüm orucu üzerine
de iflçilere bilgi verdiler. 28 Hazi-
ran’da, Köln - Ebertplatz'dan pat-
ronlar›n merkezine yürüyen iflçiler
burada miting düzenlediler. Ber-
lin'de ise, direnifli anlatmak için
stand aç›ld›. Bush’un Almanya’ya

Linç terörü tecriti herkese 
anlatmam›za engel olamaz

Samsun



gelece¤i 13 Temmuz için de ça¤r›lar
yap›ld›. Wuppertal flehir merkezin-
de de 29 Haziran günü yüzlerce bil-
diri da¤›tan TAYAD Komite üyele-
ri, daha sonra Frederich Engels’in
evini ziyaret ettiler.

Fransa'n›n Paris baflta olmak
üzere çeflitli kentlerinde afiflleme ve
bildiri da¤›t›m› hafta içinde devam
etti. Hafta sonu ise standlar aç›ld›.
Paris'te 30 Haziran’da Türkiyeli
Göçmen Dernekleri ve TAYAD Ko-
mite’nin düzenlemifl oldu¤u kam-
panyay› ve ölüm orucu direniflini
desteklemek için Strasburg St. De-
nis Meydan›’nda bir aç›klama ya-
p›ld›. Eylemde "Türkiye’de 6 y›lda
122 tutsak öldü. Sorumlusu Türkiye
devleti ve Avrupa Birli¤idir" pan-
kart› aç›ld›. Ayn› gün dernek loka-
linde Devrimci Demokrasi, At›l›m
ve ‹flçi Köylü okurlar›, açl›k grevci-
lerini ziyaret ettiler. 

1 Temmuz’da, Paris'teki 30 gün-
lük açl›k grevine destek olmak ama-
c›yla, 5 Cephe taraftar› ile 2 Dev-

rimci Demokrasi okuru ve 2 ‹flçi
Köylü okuru ikifler günlük açl›k
grevine bafllad›lar. Ayn› gün Paris'in
merkezi meydanlar›ndan Les Hal-
les'de pankart as›larak stand kurul-
du. Bildiriler da¤›t›lan etkinli¤e ‹flçi
Köylü ve Devrimci Demokrasi
okurlar› da destek verdiler. Akflam
saatlerinde ise, K›z›lbayrak okurlar›
açl›k grevcilerini ziyaret ettiler. Zi-
yaret s›ras›nda Paris Gençlik Grubu
bir müzik dinletisi verdi. 

‹ngiltere'nin baflkenti Londra'da
ise, açl›k grevinin yan›s›ra, merkezi
bölgelerde bilgilendirme standlar›,
bildiri, afifl, toplant›lar ve pankart
asma faaliyetleri devam ediyor. 30
Haziran'da üç ayr› yere "Türkiye
Hapishanelerinde 122 ‹nsan Öldü
Duydunuz mu?  Türkiye’de Tecrite
Karfl› Süren Ölüm Orucu 6. Y›l›n-
da" yaz›l› pankartlar as›ld›. 1 Tem-
muz’da ise, ‹ngiliz BBC binas›
önünde, temsili hücre yerlefltiren
TAYAD Komite üyeleri, ölüm oru-
cunda yaflam›n› yitirmifl insanlar›n

resimlerinden oluflan bir pano ve
da¤›t›lan bildirilerle tecriti duyurdu-
lar. Ayn› içerikte bir eylem de Co-
vent Garden Meydan›’nda yap›ld›. 

Avusturya’da da 30 günlük aç-
l›k grevi ile birlikte yap›lan baz› ey-
lemler flöyle: 27 Haziran’da Viya-
na’da bildiriler da¤›t›ld›. 28 Hazi-
ran’da kentin birçok bölgesine afifl-
lemeler yap›ld›. Açl›k grevcileri, 30
Haziran’da, Filistin halk›na destek
için yap›lan eyleme “‹srail Emper-
yalizmin Deste¤iyle Katlediyor’ ya-
z›l› önlükleriyle kat›ld›lar.
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... Edirne F Tipi Hapis-
hanesi’nden Ali Osman
Köse’nin 4 Haziran 2006
tarihli mektubundan:

“....Önümde bir dilekçe
var: Konusu flöyle: “Ezan

sesinin yüksek, rahats›z edici fle-
kilde yay›n yap›larak ezan›n iflken-
ce arac› olarak kullan›lmas› hak-
k›nda...”

Öyle yüksek sesle yay›n yap›-
yorlar ki... Ve öyle uzun sürüyor
ki... T›pk› cunta koflullar›ndaki ka-
kafoniler gibi... fiimdi sürekli de¤il

sadece. Hele bir sabah ezan›n›n
sesi var ki... Ezan 04.40 gibi bafl-
l›yor. En az 10-15 dakika sürüyor
olmal›... Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›’na “ezan sesinin iflkence arac›
olarak kullan›lmas›ndan vazgeçil-
mesi” ve “ezan sesini iflkence ara-
c› olarak kullananlar hakk›nda suç
duyurusu” içerikli [dilekçeler yaz-
d›m]. Bir ara san›r›m ar›za yapm›fl-
t›, bir hafta kadar sesi ç›kmam›flt›.
O günler d›fl›nda müthifl rahats›z
edici... Tabi sabahlar› da ezan se-
si iflkencesi sonras› uyumak hiç
mümkün olmuyor.”

El ifli faaliyetinden
men cezas›!

Önceki hafta Sincan F
Tipi’nde tutulan Cem Gö-
çer’in yapt›¤› el iflleri hak-

k›nda “örgütsel motifler” tafl›d›¤›
gerekçesiyle imha karar› verildi.
Kendisine de 1 ay el ifli “faaliyetin-
den men”!!! cezas› verildi.

K›r›klar F Tipi’nde bir tutuklu
felç edildi

‹zmir K›r›klar 2 No'lu F
Tipi Cezaevi'nde müeb-
bet hapis hükümlüsü
Bayram Kaymak, tedavi

için götürüldü¤ü hastanede yanl›fl
i¤ne sonucu felç edildi. 

Adalet Bakanl›¤› konuya iliflkin
(sorumlulu¤unda olmas› gereken
insanlar› katletmeyi politika olarak
benimsedi¤i için olsa gerek) so-
rumluluk duymam›fl olacak ki, flu
ana kadar hiçbir aç›klama yapma-
d›, soruflturma yapmad›. 

Hapishanelerde TTECR‹T VVar !!

HABERLERTECR‹TTEN

Cunta ‘‹stiklal Marfl›’ ile

iflkence yap›yordu, AKP ezanla

uluslararas› ssansüre kkarfl› 
BBC öönünde eeylem
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Armutlu halk› bir
kez daha sokaklar-
dayd›. Otoyol yap›-
m› bahanesi ile evle-
rinin y›k›lmas›na kar-
fl› ç›kan 5 bin kifli, 1
Temmuz günü çevre
mahallelerden gece-
kondu emekçilerinin
de kat›l›m› ile oto yol
flantiyesinin yap›ld›¤›
Fatih Sultan Mehmet

Köprüsü'ne yürüdü. 

AKP iktidar›n›n gecekondulara yönelik sald›r›lar› sürerken, Armutlu hal-
k›, evlerini y›kt›rmama kararl›l›¤›n› bir kez daha gösterdiler. Armutlu son du-
rakta toplanarak, “Baflbakan fiafl›rma Sabr›m›z› Tafl›rma, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Hakl› Davam›z›n Onurlu Mücadelesinde Yol Yap›m› Ad› Al-
t›nda Yap›lmak ‹stenen Y›k›mlara Karfl›y›z” yaz›l› pankartlar tafl›yan binler-
ce kifli, sloganlarla flantiyeye yürüdü.

Talep ve öfkelerini dile getiren dövizler de tafl›yan halk, imar ve ›slah
planlar› yap›lana kadar mahallelerinde bir tek evi dahi y›kt›rmayacaklar›n›
hayk›rd›. “Zengine Yol Yoksula Zulüm Olmaz, Filistin'i Y›kan ‹srail Ar-

mutlu'yu Y›kan AKP” dövizleri ve ‹stanbul'un 12 belediye baflkan›n›n ka-
çak villada oturdu¤unu gösteren küpürleri tafl›yarak, AKP’nin gerçek yüzü-
nü teflhir eden halk›n öfkesine karfl›, yüzlerce polis flantiyeyi korumaya ald›. 

Burada Armutlu Mahalle Konseyi ad›na aç›klama yapan Mustafa Ayr›ç,
AKP hükümetine seslenerek, “Ne çabuk unutuldu gecekondulara verilen va-
atlerle al›nan oylar. fiimdi tüm vaatler yalan oldu” dedi. Tayyip Erdo¤an'›n
gecekondululara iliflkin olarak söyledi¤i, “Gecekondular s›rt›m›zda bir ur-

dur bunu söküp atmal›y›z” sözünü hat›rlatan Ayr›ç, “As›l ur olanlar, ye-

tim hakk› yiyenler, ülkenin tüm kaynaklar›n› emperyalist iflgalcilere

peflkefl çeken yerli iflbirlikçilerdir” diye konufltu. Tüm gecekondu halk›na
“gelin birlik olal›m” diye seslenen Ayr›ç’›n konuflmas›n›n ard›ndan, gece-
kondu yoksullar› sloganlarla eylemlerine son verdiler. 

Armutlu ve çevre mahallelerden yafll›, genç, çocuk, sakat, türbanl› binler-
ce kiflinin yerald›¤› eyleme, birkaç ay önce y›k›mlara direnen Derbent halk›
da destek verdi. 

Armutlu’yu y›kt›rmayaca¤›z!

Bakanl›¤a siyah çelenk
Hakim ve savc›lara yap›lan %40'l›k zam-
ma karfl›n, memurlara zam verilmemesini
protesto eden BES üyeleri, 29 Haziran’da
Adalet Bakanl›¤›'na siyah çelenk b›rak-
t›lar. Ankara 1 ve 2 No’lu fiubeler’in eyle-
minde konuflan 1 No’lu fiube Baflkan› ‹bra-
him Özger, "Ad› d›fl›nda, emekçiler aç›s›n-
dan, uygulad›¤› tüm politikalar› kara olan
AKP hükümetinin, bölücü emek düflman›
uygulamalar›na devam etti¤ini” söyledi.

Seyhan içisi yürüdü
Seyhan Belediyesi’nde iflten at›lan tafleron
temizlik iflçileri, her hafta oldu¤u gibi bu
çarflamba da ‹nönü Park›’nda topland›lar.
‹fle al›nmalar› talebini yineleyen iflçiler, bu-
radan “Seyhan ‹flçisi MENSA ‹flçisi Omuz
Omuza, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar›yla belediye binas›na yürüdü. ‹flçiler
ad›na konuflan Osman Kutgi, “Biz ifle dön-
mek, çal›flanlar ise at›lmamak için birlefle-
rek, özellefltirmeye, iflten atmalara karfl›
bir cephe kurmak zorunday›z” dedi.

SCT grevine destek
Mersin’de grevde bulunan SCT Filtre Fabri-
kas› iflçilerini ziyaret eden KESK ve D‹SK’e
ba¤l› sendika yöneticileri, iflçilere erzak yar-
d›m›nda bulunurken, mücadelelerini sonuna
kadar destekleyeceklerini ifade ettiler.
D‹SK/Tekstil Bossa fiubesi, E¤itim-Sen ve Ge-
nel-‹fl flube baflkanlar›, iflçilerin örgütlü bu-
lundu¤u Birleflik Metal-‹fl’i 1 Temmuz günü
ziyaretlerinde, tüm Mersin ve Tarsus halk›n›
bu direnifle destek vermeye ça¤›rd›lar. 

Duman Deri’de direnifl
Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde ku-
rulu bulunan Duman Deri’den haziran ay›
sonunda iflten at›lan iflçiler, fabrika önünde
direnifle geçtiler. 
Patronun “siparifl alamad›m” bahanesini öne
sürerek, 4 iflçiyi iflten atmas› ve iflten atma-
lara devam edece¤ini söylemesi üzerine bafl-
layan direniflte, Deri-‹fl üyesi iflçiler, diren-
mekte kararl› olduklar›n› söylediler. 

Limter-‹fl’ten valilik önünde eylem
Limter-‹fl Sendikas› üyesi tersane iflçileri, 30 Hazi-

ran’da ‹stanbul Valili¤i önünde yapt›klar› eylemle, tutuklu
bulunan Limter-‹fl Genel Baflkan› Cem Dinç ile E¤itim Uz-
man› Kamber Sayg›l›'n›n serbest b›rak›lmas› istediler. Çe-
flitli sendika ve DKÖ’ler taraf›ndan desteklenen eylemde
"TMY Fiilen Uygulan›yor, Sendikac›lar Tutuklan›yor. Sen-
dikac›lara Özgürlük, TMY'ye Hay›r" yaz›l› pankart tafl›nd›. 

Sendika ad›na aç›klama yaparak söz, eylem, örgütlen-
me hakk› önündeki engellerin kald›r›lmas›n› isteyen Lim-
ter-‹fl Örgütlenme Uzman› Levent Akhan, bask›lar›n mü-
cadelelerini y›ld›ramayaca¤›n› söyledi.
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Adaletsizli¤in,
haks›zl›¤›n eflit-
sizli¤in her ge-
çen gün büyü-
dü¤ü, yeni TMY
yasalar›yla hak-
lar ve özgür-
lüklerin bask›-

larla k›s›tlanarak yokedilmek istendi¤i bir sürecin
içindeyiz. Bir yandan yüz binlerce iflçi, memur, köylü
IMF programlar›na mahkûm edilirken di¤er yandan
onlar›n çocuklar›, yani bizler YÖK disiplin yönetme-
likleriyle, iflsizlikle, polisiyle bask› alt›na al›n›p sustu-
rulmak isteniyoruz.

Gençli¤in halk için bilim halk için e¤itim diye,
iflsizli¤e açl›¤a son diye hayk›ran sesi hep susturul-
mak istendi. Egemenler gençli¤i ‘80 öncesinin dene-
yimi ›fl›¤›nda yozlaflt›r›lmas›, ›slah edilmesi gererken
bir topluluk olarak gördü. 

Ne yapm›flt› ki gençlik, tehdit olarak görüyordu? 

Gençlik; üniversitelerde, liselerde gerici, faflist
e¤itime karfl› ç›k›yordu. Gençlik; mahalleleri, sokak-
lar› saran faflist çetelere karfl›, yozlaflmaya karfl› di-
renifli örgütlüyordu. Gençlik; halk›n en önünde ba-
¤›ms›z bir ülke için mücadele veriyordu. 

‹flte bunun için ›slah edilmeliydi. Dürüstlük, na-
mus, onur, özgürlük, mertlik kavramlar›na burun k›-
v›rmal›yd›lar. Dilleri, düflünceleri, giyimleri, iliflkileri
gençli¤i gençlik yapan ne varsa de¤iflmeliydi. Bunun
için iflkencehanelere tafl›nd›, olmad›. Alkol bata¤›na,
birahanelere, kafe barlara diskolara gömülmeye ça-
l›fl›ld›. Tek amaç düflünceyi unutsundu.  Unutmal›yd›
haklar›n›, do¤ru ve güzel olan›. Aslolan yeni kuflak-
lar›n beyinlerinde hapishaneler kurmakt›. Her fley
buna göre ince planland›. Ve uyguland›. 

Yine de baflaramad›lar.

Bütün bu yozlaflt›rma, kimliksizlefltirme politika-
lar›na ra¤men gençli¤in direnen yan›n› yokedemedi-
ler. ‹flte bizler bu do¤rultuda DEV-GENÇ'ten ald›¤›m›z
mirasla kurduk GENÇL‹K FEDERASYONUMUZU.

Amac›m›z tüm gençli¤i
tek bir çat› alt›nda birara-
ya getirmek. Hem gençli-
¤in hem de ülkemizin ya-
flad›¤› sorunlara çözüm
bulmak, elimizden al›n-
maya çal›fl›lan haklar›m›z
için mücadele etmektir.
12 Eylül’den sonra yay-
g›nlaflt›r›lan apolitiklefltir-
me, örgütsüzlefltirme ve
can al›c› noktalardan biri
olan yozlaflt›rma politika-
lar›ndan en çok gençlik
etkilendi. Federasyonu-
muzu kurarken de ifade
etmifltik; düzenin yozlafl-
t›rma ve apolitiklefltirme-

sinin karfl›s›nda alternatif kültürümüzle var olaca¤›-
m›z›. 

Bütün bir e¤itim ö¤retim y›l› boyunca sorufltur-
malara, bask›lara, gözalt›lara, okuldan at›lmalara,
tutuklamalara karfl› yapt›¤›m›z protestolarla, etkin-
liklerle, okudu¤umuz aç›klamalarla, örgütledi¤imiz
kampanyalarla anlatt›k gerçekleri. Oynanan oyunlar
arkas›ndaki amaçlananlar› anlat›p, çözümün örgüt-
lenmekten geçti¤ini söyledik. 

2005-2006 e¤itim y›l›n›n bitti¤i flu günlerde flim-
di de Gelenekselleflen 4. Yaz Kamp›m›z› yapaca-
¤›z. Bir yanda e¤lence ad› alt›nda ahlaks›zl›¤›n kol
gezdi¤i, ç›lg›nl›k ad› alt›nda kendinden geçercesine
hoplan›p z›pland›¤a ya da içki masalar›nda s›z›l›p ka-
l›nd›¤›, köpük partilerinde kendini bilmez bir flekilde
"dans" edildi¤i düzenin sundu¤u e¤lence kültürü,
yani kültürsüzlü¤ü ve ahlaks›zl›k sunuluyor. Herke-
sin kendi dünyas›na hapsoldu¤u düflünmekten üret-
mekten, paylafl›mdan uzak bir “tatilin” karfl›s›nda bu
sene 4.sü olan yaz kamp›m›z› yapaca¤›z. 10 günlük
tatil kamp›yla e¤lenirken ö¤renecek, hep beraber
bir fleyler üretirken kolektivizmi yaflataca¤›z. Kamp
süresince ülkemizin dört bir yan›nda kurulu dernek-
lerimizden gelen arkadafllar›m›zla türküler söyleye-
rek, halaylar çekerek, horon teperek, efe oyunlar›n-
da diz k›rarak, hep birlikte kendi kültürümüzle, ge-
leneklerimizle 10 gün geçirece¤iz.  

Düzenin adeta tek seçenek olarak gösterdi¤i yoz,
bencil, ahlaks›zl›klar›n diz boyu oldu¤u "e¤lence"nin
tek seçenek olmad›¤›n›, kendi kültürümüzle düflü-
nerek, üreterek ve paylaflarak e¤lenebilinece¤ini,
mutlulu¤un yoz e¤lencelerden, bencillikten de¤il,
üretmekten ve kolektivizmden geçti¤ini bir kez da-
ha gösterece¤iz. Düzenin istedi¤i bofl beyinli bir
gençlik olmayaca¤›m›z› göstermek için; 8-18 Tem-
muz tarihleri aras›nda Çanakkale-Ayvac›k ilçesine
ba¤l› Küçükkuyu Beldesi’nde bulunan Do¤a Kamp
Alan›’ndaki kamp›m›za tüm genç arkadafllar›m›z da-
vetlidir. 

Gençlik Federasyonu

Gençlik kamp›na 
davetimizdir

gS ençlikte:öz

Gençli¤in ttaleplerinin
sesi ooldular

Miraslar›na ssahip
ç›karak BBa¤›ms›z

Türkiye iiçin 
mücadele eettiler



28 Haziran’da ‹.Ü. Ö¤renci Kül-
tür Merkezi'nde bulunan Halk Bilim
Kulübü'nde Gençlik Derne¤i üyesi
Günay Da¤ faflistlerin sat›rl› b›çakl›
sald›r›s›na u¤ram›flt›. Ülkü Ocakla-

r›’ndan gelen ve “okulun reisleri”
diye adland›r›lan faflistler, Günay
Da¤'› takip ederek Halk Bilim Ku-
lübü'ne girer girmez sald›rm›fl ve
Da¤, iki kolundan ve bafl›ndan sat›r,
b›çak darbeleri ile yaralanm›flt›. 

Sald›r› ertesi günü Ö¤-
renci Kültür Merkezi önünde
‹stanbul Gençlik Derne¤i
üyeleri taraf›ndan protesto
edildi. "Faflizmi Döktü¤ü

Kanda Bo¤aca¤›z" pankar-
t›n›n aç›ld›¤› eylemde "Bas-
k›lar Bizi Y›ld›ramaz, Kah-
rolsun Faflizm Yaflas›n Mü-
cadelemiz" dövizleri tafl›nd›.

Aç›klamay› yapan Harika Y›lmaz,
sald›r›ya iliflkin bilgi vererek flunla-
r› söyledi: 

"Her gün faflist sald›r›lar yafl›-
yoruz. Y›llard›r tek tek devrimci de-
mokrat ö¤rencilere pusu at›lmas›na,
devrimci ö¤rencilerin kaç›r›larak
iflkence ile öldürülmesine, 16 Mart
katliam›na ve bugüne dek yaflad›¤›-
m›z tüm sald›r›larda, önde ellerinde
sat›r, b›çak, döner ve silahlar›yla

faflistler, arkalar›nda ad›m ad›m on-
lar› koruyan polisleri görüyoruz.”

Bas›n›n “sa¤ sol çat›flmas›” ha-
berlerini elefltiren Y›lmaz, bu sald›-
r›lara gençli¤in boyun e¤meyece¤i-
ni ifade etti. Günay Da¤’›n da kat›l-
d›¤› eylem, "Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Kahrolsun Faflizm
Yaflas›n Mücadelemiz” sloganlar›
ile sona erdi.
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Gençlik faflist teröre boyun e¤meyecek
‹flte GGünay DDa¤’›
sat›r vve bb›çakla
yaralayan ffaflist-
lerin iisimleri:
Mehmet GGökay
Akça, TTanju
Mert, HHakan
Çatak, HHakan
Hançer, ZZafer
Kuran vve FFatih.

Sakarya: 
Faflist Sald›r›
Sakarya Üniversitesi ö¤ren-

cisi üç kifli, 29 Haziran’da fa-
flistlerin sald›r›s›na u¤rad›. So-
yismilerini ö¤renemedi¤imiz
Okay, Ergün ve Nurcan isimli
ö¤renciler, gündüz saatlerinde
Serdivanda semtinde 15 kiflilik
faflist grup taraf›ndan, coplar,
kalaslarla darp edildiler. Evleri-
ne giden ö¤rencilere, çevrede
bulunan iflyerlerine önceden
yerleflerek pusu kuran faflistler,
ö¤rencilerin slogan atmas› ve
akabinde mahalle halk›n›n top-
lanmas› üzerine, yak›n bir yere
park ettikleri minibüsle kaçt›lar.
Ö¤renciler, yüzlerinden ve vü-
cutlar›n›n çeflitli yerlerinden ya-
raland›lar. 

Sald›ranlar›n ö¤renci olma-
d›klar› bilgisini veren Sakarya
Gençlik Derne¤i, faflist sald›r›y›
lanetlerken, devrimci gençli¤i
y›ld›rma amaçl› oldu¤unu ancak
baflaramayacaklar›n› söyledi. 

Polis 
seyretti, 
faflistler 
avukat 
dövdü

28 Haziran'da sat›rl› b›çakl› faflist
sald›r›n›n yafland›¤› bir baflka yer de
Marmara Üniversitesi’ydi. Hukuk Fa-
kültesi son s›n›f ö¤rencileri Özcan
Nazik, Ali Yüksel, Mahmut Serhat
Karagöz ve Diren Yeflil, okul ç›k›fl›n-
da tekbir getiren faflistlerin sald›r›s›na
u¤rarken, durumu a¤›r olan Diren Ye-
flil halen hastanede bulunuyor. 

Ö¤renciler, sald›r›n›n askerlerin
gözü önünde yafland›¤›na dikkat çe-
kerken, hiçbir hukuki ifllem yap›lma-
mas›na tepki gösterdiler. Diren Ye-
flil'in babas› Düzgün Yeflil, sald›r›dan

polisi sorumlu tutarken, bafl›ndan ya-
ralanan Ali Yüksel, “Her zaman kap›-
da duran polis o gün yoktu. Sald›r›-
dan sonra geldiler fakat olay› ülkücü-
lerin gerçeklefltirdi¤ini ö¤renince de
polisler çekip gittiler” dedi.

Mahmut Serhat Karagöz ise, sal-
d›rganlar› tan›d›¤›n› ifade ederek,
bunlardan birinin Volkan isimli “ül-
kücü” oldu¤unu, di¤erlerini de ertesi
günü Üsküdar Ülkü Oca¤›'na girer-
ken gördü¤ünü belirterek, “Serbest
flekilde dolafl›yorlar” dedi.

Tam bir faflist terör klasi¤i!

Hrant Dink Davas›nda tekrarlanan senaryo
Ayd›nlara aç›lan davalar, flovenist gösterilerin, faflist sald›r›lar›n bir baflka me-
kan› olmaya devam ediyor. Bu konuda yap›lan haberlere, elefltilere karfl›n,
iktidar ayn› tutumunu sürdürüyor. Hrant Dink, Arat Dink, Serkis Serokyan ve
Ayd›n Engin'in “yarg›y› etkileme” suçlamas›yla yarg›land›klar› davan›n 4
Temmuz’da fiiflli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruflmas›nda, yine
ayn› faflist güruh, polislerin gözleri önünde sald›rd›, yarg›y› etkilemeye çal›fl-
t›, terör estirdi. Bir önceki mahkemede Dink’e tafl/çakmak vb. atan faflistler,
bu kez de Dink’in avukatlar›ndan Deniz Ceylan'› yumruklad›lar. Ayd›nlar ve
avukatlar›na yönelik sözlü sald›r›lar ise duruflma bitene kadar sürdü.

1 ö¤renci komada faflistler polis korumas›nda
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7 Kas›m 2005 tarihin-
de YÖK'ü protesto etmek
için Ankara K›z›lay Mey-
dan›'nda ö¤rencilerin
yapmak istedi¤i eyleme
polis sald›rm›fl, çok say›-
da kifliyi gözalt›na alm›fl
ve 20’si tutuklanm›flt›. On-
lardan biri olan Nurgül
Acar’›n tutuklanmas›nda

ise burjuva bas›n do¤rudan etkide
bulundu, pek sevdikleri deyimle
“yarg›y› etkiledi.” Ö¤rencilerden
17’si ilk duruflmada b›rak›l›rken,
hukuki durumu ayn› olan Acar b›ra-
k›lmad›. 

Suçu büyüktü! Trabzon’da tecri-
ti protesto ediyor, Rize’de tecritin
katletti¤i bir devrimcinin mezar›n›
ziyaret ediyor, linç edilmek isteni-
yor, yeniden ç›k›yor meydanlara.
Üstelik bir de gelmifl YÖK’ü protes-
to ediyor Ankara’da... Bunu bir hak
ve özgürlük savunucusu genç de¤il,
ancak olsa olsa bir “Seyyar eylem-
ci” yapar!!! Hepsi de demokratt› bu
bafll›klar› atanlar›n, hak ve özgür-
lüklerden sözetmeyi pek severlerdi,
ama hak ve özgürlükler mücadelesi
veren bir devrimciyi hedef göster-
mekten çekinmediler. Biz de tahliye-
si sonras› Nurgül Acar ile görüfltük. 

*

Niye YÖK’ü protesto ettiniz?
Nurgül Acar: YÖK, 12 Eylül

Amerikanc› faflist cuntas›n›n ürünü.
Cunta halk›n muhalefetini ezmek
için getirilmifltir, bu da YÖK’le ö¤-
renciler üzerinde 25 y›ld›r sürmek-
tedir. Ben kendi okudu¤um okulda
YÖK’ün anti-demokratik uygula-
malar›yla karfl›lafl›yorum. En temel
ö¤rencilik haklar›m›z elimizden
al›nm›fl durumda. Halk çocuklar›na
üniversite kap›lar› kapat›l›yor. 

Bir fley daha; 6 Nisan’da Trab-
zon’da yaflad›¤›m olaylardan kay-
nakl› okuldan uzaklaflt›r›ld›m. Bana
sahip ç›kaca¤›na linç güruhuna sa-
hip ç›kan da YÖK üniversitesiydi.  

Gözalt›nda neler yaflad›n›z?
‹flkenceyle al›nd›k. Dayak yedik.

Hakaretlere maruz kald›k. Emniye-
te gidene kadar da emniyetin içinde
de bu böyle sürdü. 

Aleyhinizde bas›nda ç›kan ha-
berler vard›. Ne düflünüyorsunuz?

Bas›n›n nerde durdu¤una bakmak
gerekiyor diyece¤im. Onlar›n punto-
lar›n›n alt›nda objektif haber yap›yo-
ruz, tarafs›z haber yap›yoruz gibi ya-
z›lar vard›r. O yaz›lar ne kadar çoksa

onun tam aksine yapt›klar› haberler-
le bunun böyle olmad›¤›n›, onlar›n
burjuvaziyle halk aras›ndaki savaflta
burjuvazi taraf›nda olduklar›n› çok
rahat görebiliyoruz. Böyle bak›ld›-
¤›nda benim için yap›lan haberlerin
neden yap›ld›¤›n› anlayabiliyorum.
Sansürde oldu¤u gibi.

Tutuklanman›zda, daha fazla tu-
tuklu kalman›zda bunlar›n da etkisi
oldu¤unu düflünüyor musunuz?

Düflünüyorum, çünkü 17 kifli
tahliye oldu ve tahliye olan arkadafl-
lar›mdan hiçbir fark›m yok. Dosya
incelendi¤inde de bu böyle. Tek
fark bas›nda ç›kan haberler. Bu ha-
berler burjuvaziye hizmet ediyor.
Hukuk da bunu dinleyerek karar al›-
yorsa, o da burjuvaziye hizmet edi-
yordur. Kald› ki bir devrimcinin tu-
tulmas›ndaki mant›k, mücadeleden
koparmak tecrit etmektir. Ne kadar
yat›r›rsam kard›r diye bak›ld›¤› için,
hakk›mda da bu haberleri ‘malze-
me’ diye gördüler san›r›m. Yani ba-
s›n hedef gösterdi beni. 

Son olarak flunu söylüyorum:
K›z›lay’a gitme nedenlerimi say-
m›flt›m. Bir neden de tecrittir. Çün-
kü YÖK’e karfl› ç›kman›n tecrite
karfl› ç›kmayla ayn› oldu¤unu düflü-
nüyorum. YÖK’ün uygulad›¤› man-
t›k da tecritin mant›¤› ile ayn›.

Nurgül Acar: Medya hedef gösterdi

Elaz›¤’da yap›lan 1 Ma-
y›s eylemine polisin tezgâh-
lad›¤› linç giriflimi ve sald›-
r›n›n ard›ndan gözalt›na al›-
nanlar›n yarg›lanmas›na 30
Haziran’da baflland›. 

1 May›s 2006 eylemine
sald›r›lm›fl, gözalt›na al›nan ve tu-
tuklanan 54 kifli hakk›nda, tümüy-

le keyfi ve gayri-hukuki bir uygu-

lamayla iki ayr› dava aç›lm›flt›. 

43 kiflinin tutuksuz olarak yarg›-
land›¤› dava ayr›, 11 kiflinin tutuklu
olarak yarg›land›¤› dava ayr› olarak
görülmektedir. 30 Haziran’daki
yarg›lama, tutuksuz olarak yarg›la-
nanlar›n ilk duruflmas›yd›. 

Mahkeme sonras› bir bas›n
aç›klamas› yapan Elaz›¤ Haklar ve

Özgürlükler Cephesi (HÖC), tutuk-
lu bulunan 11 kiflinin tahliye edil-
mesini istedi. Hozat Garaj›’nda bir
protesto eylemi yapan HÖC üyele-
ri “1 May›s’ta Tutuklananlar

Serbest B›rak›ls›n - HÖC” yaz›l›
pankart açarak, Elaz›¤ 1 May›s da-
vas›ndaki hukuksuzluklar› teflhir
ettiler. 

“11 kiflinin tutukluluklar›n›n iki
ay› aflk›n bir süredir devam etti¤i,
bilinçli bir flekilde davan›n aç›lma-
s› uzat›larak ne kadar yat›r›rsam

kard›r mant›¤› güdüldü¤ü-
nün” belirtildi¤i aç›klama-
da, 1 May›s’›n her koflulda
savunulmaya ve kutlanmaya
devam edilece¤i vurguland›. 

Elaz›¤ 1 May›s Mahkemesi
1 May›s Hakt›r, Yarg›lama 

Gerekçesi Yap›lamaz!

TMY Yürürlükte

TMY henüz yasallaflmadan Elaz›¤’da
uygulanmaya baflland›. Nisan ay›nda Di-
yarbak›r halk›na karfl› yap›lan sald›r›lar›
k›namak için yap›lan aç›klama nedeniyle
savc›l›k, Elaz›¤ Temel Haklar Baflkan› Hüse-
yin Çelik hakk›nda “suçu ve suçluyu öv-
mekten” dava açt›. 29 Haziran’da 1.Sulh
Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucu
Çelik’e 1 ay hapis cezas› verilip, 500 YTL
para cezas›na çevrildi.
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Belçika-Türkiye-Hollanda poli-
sinin iflbirli¤iyle iki ay önce tutukla-
nan ve iki ayd›r Hollanda’da tutsak
bulunan DHKP-C Enformasyon
Bürosu çal›flanlar›ndan Bahar Kim-
yongür, 4 Temmuz’da ç›kar›ld›¤›
mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›l-
d›. 

Hollanda’n›n baflkenti Lahey’de
yap›lan duruflmada, mahkeme
“Kimyongür için isnat olunan suç-
lar›n, san›¤›n Türkiye'ye iadesini
gerektirmedi¤i ve bu nedenle derhal
serbest b›rak›lmas› gerekti¤ine” ka-
rar verdi. Tahliye edilen Bahar
Kimyongür, Brüksel’e döner dön-
mez yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda,
karar›n do¤al oldu¤unu, do¤al ol-
mayan›n tutuklanmas› oldu¤unu be-
lirterek, Türkiye’ye iliflkin gerçek-
leri anlatmaya devam edeceklerini
vurgulad›. 

Tutuklanmas›n› gerektirecek
hiçbir fley yoktu ortada. Sözü edilen
sadece Türkiye’nin “iade istemi”ydi
ki, o istemin gerekçesi de “D›fliflleri
Bakan›’n› protesto etmek” gibi, bu-
güne kadar rastlanmad›k bir iade
gerekçesiydi. 

Belçika-Türkiye-Hollanda ara-
s›ndaki komplocu iflbirli¤inin bel-
gelerle kan›tlanmas› da komplocu-
lar›n iflini zora soktu. Komployu
sürdürmelerinin ve sonuçland›rma-
lar›n›n koflullar› zay›flad›. 

Hiç kuflku yok ki, bu sonuçta en
önemli paylardan biri de, Knokke
Davas›’nda “terör yasas›” gerekçe
gösterilerek verilen karardan itiba-
ren Belçika’daki ilerici, demokrat
çevrelerin yürüttü¤ü haklar ve öz-
gürlükler mücadelesidir. 

CLEA (‹fade ve Örgütlenme Öz-
gürlük Komitesi)’nin önderli¤inde
gelifltirilen bu demokratik muhale-
fet, Kimyongür’ün Belçika devleti-
nin de içinde yerald›¤› aleni bir
komployla tutuklanmas› karfl›s›nda,
“terör yasas›”na karfl› muhalefeti
ayd›n kesimlerin, parlamenterlerin
de kat›l›m›yla geniflletti. Ve bu mu-
halefet, Belçika ve Hollanda üzerin-
de önemli bir bask› unsuru oldu. 

Bahar Kimyongür’ün tahliyesini
“sevinçle” karfl›lamayanlar da vard›
elbette. AKP iktidar›n› ve “terör”
denilince “devletçi”likten milim
sapmayan burjuva bas›n› memnun
etmedi bu karar. Bas›n›n Kimyon-
gür’ün tahliyesi için seçtikleri bafl-
l›klar bunu gösteriyordu. “Kırmızı
bültenli DHKP-C'li serbest” (Sa-
bah), “DHKP-C'li iade edilmiyor”
(Radikal), “Hollanda DHKP-C'li
teröristi serbest bıraktı” (Yeni fia-
fak).... Çok üzülmüfllerdi. Fehriye
Erdal’› iade ettirebilmek için Sa-
banc›’n›n avukat›ndan bile daha
fazla iflgüzar yay›nlar yapm›fl, bafla-
ramam›fllard›. Kimyongür’ü de iade
ettiremediler. Bir teki bile, iktidara
“Bir D›fliflleri Bakan›’n› protesto et-
ti diye birinin iadesi istenir mi, bu
nerede olursa olsun demokratik bir
hak de¤il mi?” sorusunu sormad›
mesela. DHKP-C’lilerin “demokra-
tik hakk›” olmaz çünkü onlara göre.   

Avrupa demokrasisinde 

‘‹fade Özgürlü¤ü’ için... 

Kimyongür’ün tahliye edilme-

sinden önceki günlerde, CLEA
(‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Ko-
mitesi), Kimyongür’ün Türkiye’ye

iadesine karfl› etkinliklerini sürdü-
rüyordu. 

30 Haziran’da Belçika’n›n Liege
Kenti’nde düzenlenen destek kon-
seri de bunlardan biriydi. Konserin
ad› “ifade özgürlü¤ü için konser”di.
Knokke Davas› sonuçlar›yla, Kim-
yongür’ün tutuklanmas›yla, art›k
çok aç›kt› ki, burjuva demokrasisi-
nin merkezlerinde de ifade özgürlü-
¤ü, terör yasalar›n›n, komplolar›n
tehdidi alt›ndayd›. 

Latin Amerikal› Siyasi Mülteci-
lerle Dayan›flma Derne¤i’nde ger-
çeklefltirilen etkinlikte, CLEA Li-
ege Sözcüsü Jean-Claude Paye

yapt›¤› konuflmada son yaflanan ge-
liflmelerin ABD ve AB’de gelifltiri-
len “teröre karfl› mücadele” politi-
kas›n›n bir sonucu oldu¤unu belirte-
rek, “DHKP-C’nin fliddete baflvu-
ran bir örgüt oldu¤u” tart›flmalar›na
iliflkin de flöyle dedi: “Demokrasi-
nin olmad›¤› yerde, bazen bir örgü-
tün verdi¤i sosyal mücadelede uy-
gulad›¤› fliddet meflru olabilir.”

Jean-Claude Paye, hapishaneler
konusuna da de¤inerek flunlar› söy-
ledi: “Türkiye’de hapishanelerin
düzeldi¤i yönünde söylentiler olu-
yor. Türkiye Avrupa modelini ald›,
art›k kaba bir iflkence yok, izolas-
yonla içten bir iflkence var.”

Paye’›n ard›ndan sözalan, gece-
nin düzenleyicilerinden Tülay

Umay da “terörizm” konusuna de-
¤inerek “DHKP-C’liler 35 y›ld›r
varlar, yeni bir gelecek kurmak iste-
yen insanlar, terörist de¤iller” dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan çeflitli
ülkelerden sanatç›lar farkl› dillerde
flark›lar seslendirerek, geceyi enter-
nasyonal bir ruhla sona erdirdiler. 

Hollanda’da Tecrite 

Karfl› Açl›k Grevi

Bahar Kimyongür, tahliye edil-
meden önce Dordrecht Hapishane-

Bahar Kimyongür Serbest!
Belçika-Hollanda-Türkiye üçlüsünün komplosu bozuldu:
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si’nde açl›k grevindeydi. Çünkü,
Kimyongür, Dordrecht 29 Hazi-
ran’da ziyaret sonras› yap›lmak is-
tenen ahlaks›z aramaya karfl› koy-
mufl, bu nedenle de tecrite al›n-
m›flt›. Ahlaks›z aramay› kabul et-
memesi nedeniyle hapishane ida-
resi taraf›ndan 4 gün tecrit cezas›

verilmiflti. Ayr›ca Kimyongür’e bu
zaman içinde televizyon, mektup
alma ve yazma yasa¤› konuldu.
Ceza kapsam›nda verilen hapisha-
nenin tek tip elbisesini giymeyi de
kabul etmeyen Kimyongür’e bu
nedenle de 4 gün boyunca hücre-

sinden ç›kamayaca¤› bildirildi. 

Bahar Kimyongür iflte bu gelifl-
meler üzerine “siyasi tutsak oldu-
¤unun kabul edilmesi” talebiyle
açl›k grevine bafllam›flt›. 

Kimyongür’ün avukat› da açl›k
greviyle ilgili yapt›¤› aç›klamada,
“insanlar› demokratik faaliyetle-
rinden dolay› hapishanelere at›-
yor, sadece ve sadece politik ne-
denlerle oluflturulan iade dosya-
lar›n› kabul ediyor...  Ama ‘siyasi
tutsak’ kimliklerini tan›m›yorlar”
diyerek, burjuva demokrasisinin
çeliflkisini vurguluyordu. 

Musa Aflo¤lu’ndan 

Mektup: 

“As›l zorluklar d›flar›-
dakilerin... Biz dokuz met-
rekareyi, siz tüm yaflam›
mücadeleyle doldurmak
zorundas›n›z”

DHKC Enformasyon Bürosu
Sözcüsü Musa Aflo¤lu 4 ayd›r a¤›r
tecrit uygulamas› alt›nda Brugge
Hapishanesi’nde tutuluyor.

Hiçbir tutsak ile görüfltürülme-
yen, günde 1 saat tek bafl›na hava-
land›rmaya ç›kar›lan Aflo¤lu’yu
ayr›ca her 30 dakikada bir, bir gar-
diyan hücre kap›s›n› açarak denet-
liyor. Mektuplar›na getirilen k›s›t-
lama ise henüz bir ay önce kald›-
r›lm›flt›. Aflo¤lu bir mektubunda
yaflad›klar›n› flöyle anlat›yor:

“Moral ve coflkunuzun yerinde

olmas›, d›flar›da yaflam›n ve kav-
gan›n sürüyor olmas› hiçbir tecrit
uygulamas›n›n baflar›ya ulaflama-
yaca¤›n›n göstergesidir. Ve tecrite
teslim olmamak, her flart alt›nda
umudu taze tutmam›z›n teminat›
da budur.

Birçok yoldafl›m›z›n s›n›r tan›-
mayan fedakârl›klar›na tan›k ol-
dum y›llarca. Devrimci olman›n,
aln› dik yaflaman›n, teslim olma-
man›n ve yaflaman›n bir öznesi ol-
man›n hep bir bedel istedi¤ini ö¤-
rendim. Mutluluk da buydu bence;
bir avuç olmaya ra¤men teslim al›-
namazlar›n yan›nda olmakt›. Bun-
dan dolay› flimdiye kadar olan ya-
flam›mda hep mutlu oldum diyebi-
lirim. Ödenmesi gereken bedeller
de bu mutlulu¤un do¤al bir parça-
s›d›r... 

(...) Tecriti uygulayanlar; düze-
ne ayk›r› devrimci kimli¤i teslim
alabilmek için kiflinin insani, top-
lumsal iliflki ve üretimini alabildi-
¤ince k›s›tlayarak iflkenceyi uzun
zamana yayarlar. Ve zaman içinde
teslim almaya çal›fl›rlar. Tabii bu-
rada sadece teslim alma giriflimi
yoktur, bizim davam›zda da oldu-
¤u gibi intikam alma içgüdüsü de
vard›r. Onlar› mutlu edecek olan
da budur. Ama teslim olunmad›¤›
sürece ne tecrit amac›na ulafl›r ne
de onlara intikam alman›n sevinci
yaflat›l›r.

‹flte, onlara avuçlar›n› yalatt›¤›-
n› bilmek, uygulanan ve uygulana-
bilecek tüm eziyetlere direnme
gücünü sürekli art›r›r. 

(...) As›l zorluklar size kalm›fl
do¤rusu. Sonuçta biz burada do-
kuz metrekareyi siz ise tüm yafla-
m› ve dünyay› mücadeleyle dol-
durmak ve her türlü bask›y› gö-
¤üslemek zorunda kal›yorsunuz.
Ve baflar›yorsunuz da... Yapt›klar›-
n›z çok önemli ve çok daha önem-
li baflar›lara imza atacaks›n›z. ...
Onlar›n zavall›l›klar›, sizlerin
meflrulu¤umuzu her flart alt›nda
yaflatman›z bizlere yeterinden da-
ha fazla direnme gücü veriyor.”

Musa Aflo¤lu

Belçika

'Guantanamo ve 
demokrasi çeliflmez'

ABD Adalet Bakan› Alberto R.
Gonzales, Kahire’de yapt›¤› aç›kla-
mada, gazetecilerin Guantanamo’yla
ilgili sorular› üzerine “Guantanamo
ile demokrasiyi dünyaya yayma mis-
yonlar› aras›nda herhangi bir çeliflki
bulunmad›¤›n›” savundu. 

Hakk›nda hiçbir suçlama olmad›-
¤› halde insanlar› aylarca, y›llarca
tutsak etmek gibi anti-demokratik bir
uygulamay›, “demokrasiyi yayma”
misyonuyla ba¤daflt›rmak da ancak,
emperyalist flarlatanl›¤a ve teröristli-
¤e yak›fl›rd›. 

Frans›z emperyalizmi de
Guantanamo’nun orta¤›

ABD'yi Guantanamo konusunda
elefltiren ülkelerden biri olan Fran-
sa'n›n istihbarat güçlerinin Guantana-
mo'daki Fransa vatandafl› tutsaklar›
sorgulad›¤› ortaya ç›kt›.

LibÈration Gazetesi’nde yay›nla-
nan belgelerde, “ABD'li askerlerle ifl-
birli¤i mükemmel” diye de rapor ve-
riliyor. Avrupa emperyalizminin
maskesi bir kez daha düfltü. 

Yunan Gençli¤inin 
Eylemleri Sürüyor

Yunanistan gençli¤inin yeni e¤i-
tim yasas›na karfl› eylemlerinin sür-
dü¤ü bir dönemde; Ekonomik Yar-

d›mlaflma ve Kalk›nma Örgütü

üyesi ülkelerin e¤itim bakanlar›n›n
27-28 Haziran tarihlerinde Yunanis-
tan’da yapt›klar› zirve protestolarla
karfl›land›.

Propilea Meydan›’nda toplanan
yaklafl›k befl bin kifli, E¤itim Bakanl›-
¤›’na do¤ru yürüyüfle geçti. Bir süre
sonra çevik kuvvet polisleri gaz bom-
balar› ve coplarla ö¤rencilere sald›r-
d›. Ayn› saatlerde Lagonisi’de yap›-
lan gösteriye de polis sald›rd›. 

28 Haziran’da da E¤itim Bakanla-
r› zirvesine yönelik ö¤rencilerin ve
iflçilerin kat›ld›¤› protestolar sürdü. 



48

9 Temmuz 2006 / 60

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹zmir
fiubesi’nin Türkiye Barolar Birli¤i
Baflkan› Özdemir ÖZOK’a hitaben
yaz›lan bir aç›klamada yeralan bilgi-
ler, bu düzeni savunman›n bir hukuk-
çular örgütünü getirdi¤i nokta aç›s›n-
dan hayli ibret verici bir örnek teflkil
ediyor. Barolar Birli¤i, Terörle Müca-
dele Yasas› haz›rl›klar› sürerken,
"Türkiye ve Terörizm" bafll›kl› bir ra-
por haz›rl›yor ve nas›l bir yasal dü-
zenleme olmas› gerekti¤ini öneriyor. 

‹stedi¤i yasan›n özünü flu flekilde
ifade ediyor Barolar Birli¤i: "Ülke-

nin maruz kald›¤› tehditlerin flidde-

tine uygun olarak kontr-terör veya

anti-terör dozaj› güçlü de¤iflimler

planlanmal›...”

Bir “sivil” hukuk kurumunun do-
¤al olarak hukuku savunmas›n›, ya-
saklara karfl› hak ve özgürlüklerin ge-
niflletilmesini istemesini beklersiniz.
Bunun için burjuva hukukçusu olmak
yeterlidir, fazlas›na da gerek yoktur.

Ancak faflizm kendi hukukunu sis-
temin ruhuna göre düzenledi¤i gibi,
sivili resmisi ile hukuk kurulufllar›n›
da buna göre flekillendiriyor. ‹l baro-
lar› nezdinde devrimci demokrat avu-
katlar›n dirençleri sonucu tüm baro-
larda sonuç alamasa da, Barolar Birli-
¤i’nde hayli mesafe katetti¤i aç›kt›r. 

Belle¤inizi zorlay›n; Barolar Birli-
¤i’nin hak ve özgürlükler anlam›nda
tek bir tane dahi giriflimi, aç›klamas›
olmad›¤›n› görürsünüz. Buna karfl›l›k
tersi yönde sicili oldukça kabar›kt›r.
12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz ve baba-
s›n›n infaz›nda, özel timcileri aklayan
rapor haz›rlamas›; 2002’de Piflmanl›k
Yasas›’n› savunmas›; 2000’de F Tip-
leri’nin aç›l›fl›n› erteleme oyununa ik-
tidar cephesinden kat›lmas›; o dönem
ki baflkan› Eralp Özgen’in “F Tiple-
ri’ni çok be¤endi¤ini” söylemesi; yi-
ne ayn› y›l 6 Eylül’de adli y›l bafllan-
g›c› konuflmas›nda, “TBB birer suç
okulu niteli¤i tafl›yan, baz› örgütlerin

hücre evi niteli¤ine dönüflmüfl olan
ko¤ufl sistemine karfl›d›r. Oda sistemi-
ne bir an önce geçilmelidir” konufl-
mas›; avukatlar›n ezici ço¤unlu¤unun
hukuk savunma temelinde F Tipi’ni
elefltirmesine karfl› “flimdiden hüküm
vermemek laz›m” sözleri... Örnekleri
ço¤altmak mümkün ama gereksiz.

122 ölüm hüküm vermek için ye-
terli olmam›fl olacak ki, Barolar Birli-
¤i F Tipi suskunlu¤undan sonra, ayn›
zihniyetin ürünü olan “kontr-terör”
söylemiyle karfl›m›zda.

CHP çizgisindeki yönetimin, Ge-
nelkurmay talimat›yla hareket eden
cephenin ön saflar›nda “vurufltu¤u”,
bu anlamda da ordunun istedi¤i bütün
düzenlemeleri savundu¤u biliniyor.
Bu rapor da kuflkusuz bundan ba¤›m-
s›z bir durum de¤ildi. Vahim olan ise,
ülkedeki onbinlerce avukat›n bu yö-
netim taraf›ndan temsil ediliyor olu-
fludur. Ç›kar›lan TMY’nin “kontr-te-
rör dozaj›” istedikleri yüksekli¤e eri-
flebildi mi, bilemiyoruz; ancak bu dil,
bu kafa yap›s› hiç yabanc› de¤ildir. 

“Kontr-terör” kavram›n› ve bu
çerçevede emperyalizmin bütün NA-
TO üyesi ülkelerde yürüttü¤ü savafl›,
1 May›s ‘77ler’den, Marafllar’dan,
Çorumlar’dan biliyoruz. 11 Eylül’den
bu yana Amerika’n›n ayn› “terör teh-
didi” söylemiyle ülkeleri iflgal etti¤i,
bombalad›¤›, tehdit etti¤i ise süren bir
politika. Yine, oligarflinin kanl› sici-
lindeki bütün katliamlar, infazlar, ka-
y›plar bu adla yap›ld›. Susurluk tam
da ayn› söylemle örgütlendi.

ÇHD flubesinin de vurgulad›¤› gi-
bi, Barolar Birli¤i devlet terörünü sa-
vunuyor. Al›nt›lad›¤›m›z cümle bu te-
rörün ta kendisidir. Ve o terörün önce
hukuku katletti¤i dünya ve ülkemiz
nezdinde çok iyi bilinmektedir. Baro-
lar Birli¤i de kendi özgülünde bu ger-
çe¤i teyid ederken, hukuk katilinin
elindeki b›çakta kendisinin de parmak
izi oldu¤unu itiraf etmektedir.

TMY Protostolar›

✖ 30 Haziran’da, Yüksel Cad-
desi’ndeki ‹nsan Haklar›
Heykeli’ni siyah bezle kapa-
tan DKÖ ve siyasi partiler,
“Türkiye’de insan haklar›
yoktur” dediler. HÖC’ün de
yerald›¤› eylemde çeflitli ku-
rumlar ad›na konuflmalar ya-
p›l›rken, bu yasan›n demok-
ratik mücadeleyi engelleye-
meyece¤i vurguland›. Ankara
HÖC Temsilcili¤i eyleme,
“Terörle Mücadele Yasas›
Halklar›n Mücadelesini En-
gelleyemez, Kahrolsun TMY
Yaflas›n Haklar ve Özgürlük-
ler Mücadelemiz” gibi döviz-
ler ile kat›ld›. 

✖ ‹HD Bursa fiubesi, “Hak ve
Özgürlükleri K›s›tlayan
TMY Geri Çekilsin” bafll›kl›
bir panel düzenledi. fiube
Baflkan› Abdülaziz Akyol’un
yönetti¤i panelde, yasan›n
“Toplumsal muhalefeti tes-
lim almak için” haz›rland›¤›-
na dikkat çekilirken, konufl-
mac›lardan ÇHD Genel Sek-
reteri Selçuk Koza¤açl›, “Bu
yasan›n engellenmesi için
çokça ihlal edilmesi gereki-
yor. Yayg›n olarak ihlal edi-
len bir kanunun ifllevi yok-
tur” dedi. 

✖ Fransa’da FDHF, FGIF,
FTIF, Bir-kar, TAYAD Komi-
te ve Odak çevresi, 2 Tem-
muz’da düzenledikleri ey-
lemle, TMY’nin geri çekil-
mesi ça¤r›s› yapt›lar.

Faflizmi Savunan Baro!
Barolar Birli¤i: “Kontr-terör dozaj› yüksek düzen-

lemeler istiyoruz



Yaflar Kemal
Sözlerime Miletli Filozof Tha-

les'le bafllayaca¤›m. Y›llard›r onun
birkaç sözüyle birlikteyim. Thales di-
yor ki: "Halklar›n türkülerini yara-
tanlar kanunlar› yapanlardan daha
güçlüdür."

Sizleri bekleyen dünyada neler en
belirgin? Sizin kufla¤›n›z›n üstesinden
gelmesi gereken sorunlar ne? Dünya-
m›zdaki yokluk, açl›k, tamamen bo-
zulmufl bir gelir da¤›l›m›... Dünyada-
ki dillerin yokolmas›, kültürlerin yoz-
laflmas›... En önemlisi de do¤a k›r›-
m›yla birlikte insano¤lunun soyunun
da tükenmesi... Karfl›lar›nda da müca-
deleniz için dayana¤›n›z, bilim ve sa-
nat.

Tüketilen dünyan›n ç›¤l›¤›, dünya-
n›n her yerinde kendini duyuruyor.
Y›lan›n kabu¤undan s›yr›lmas› inan›l-
mayacak kadar zor bir ifltir. Görme-
yen bu ac›y›, zorlu¤u hayalleyemez
bile. Ben birkaç kere gördüm. Yürek
paralay›c›yd›. Ça¤›m›zda dünya her
yönüyle kabuk de¤ifltiriyor. De¤erler
alt üst olmufl. ‹nsan› insan yapan bir-
çok de¤er yokoluyor. O yok olan de-
¤erlerin yerine de hiçbir de¤er gele-
miyor. Böylesine kabuk de¤ifltiren bu
dünyada, y›lan kabu¤unu de¤ifltirir-
ken onun yerine baflka bir kabuk, ha-
z›r geliyordu. Ölen de¤erlerin yerine,
o çapta bir de¤er gelmiyor. ‹nsan bu
de¤iflimin ac›s›n› yürekten duymaz
olur mu? 

Dünyam›zdaki de¤iflim do¤al bir
de¤iflim olsayd›, ölen bir de¤erin yeri-
ne onun daha geliflmifli gelseydi, bafl-
ka bir kültürden sözedilebilirdi. So-
run, toplumlara yapay bir kültürün ya-
ni tüketim kültürünün zorla, çok ge-
liflmifl iletiflim araçlar›yla kabul etti-
rilme sorunudur. Bu yapay tüketim
kültürü uydurmad›r, insanl›¤›n gelifl-
mesinde do¤al bir sonuç de¤ildir, bir
çarp›kl›k, bir hastal›kt›r...

Bugünkü dünya düzeni dünyam›z›
bitirebilir. Do¤a k›r›m›, savafl k›r›mla-
r›yla bafla bafl gitmeye bafllad›. Do¤a
k›r›m›n› kim yap›yor? Bunu teknolo-
jinin üstüne at›yorlar. Teknoloji kimin
elinde, insanl›¤› sömürenlerin. Savafl

ve do¤a k›r›m› sürdü¤ü sürece insan-
l›¤›n sonu yaklafl›yor diyebiliriz. Tek-
noloji, dünyam›z› ç›karlar› u¤runa bu
hale getirmifl bir az›nl›¤›n elinde. Tek-
noloji, insanl›k de¤erlerine sahip ç›-
kanlar›n eline geçince, can çekiflen
dünyam›z› kurtaracak gene teknoloji
olacakt›r.

Sanat, ça¤›m›z›n tüketici oburlu-
¤unun, bu insanca olmayan davran›fl›-
n›n karfl›s›na ç›kt›kça gerçek sanat
olabiliyor. Sanatsal karfl› ç›kmalar,
ancak politik karfl› ç›kmalarla birle-
flince sa¤l›kl› ve etkili olabiliyor. Ge-
risi biraz da laf ü güzaft›r, gerisi tüke-
ticinin oburlu¤una katk›d›r demeye de
dilim varm›yor. Çünkü ne olursa ol-
sun, her biçim sanat›n birinci ifli bafl-
kald›r›d›r. Kökeninde baflkald›r› olan
sanat, ça¤›m›z›n ilerici insanl›¤›yla
birlikte baflkald›rd›kça, kal›c›l›¤›n›
gerçeklefltirecektir. Sanat, ça¤›m›zda
da tüketicilik hastal›¤›yla, bütün de-
¤erleri yoketmeye çal›flan bu belayla
elbette savaflacak.

Dünya dünya oldu olal› çok mec-
bur insan ç›km›fl, ‹sa'dan Che Guave-
ra'ya. ‹nce Memedler’in ç›k›fl noktas›
da bu. Bu dünya, baflkald›r›n›n s›rt›n-
da duruyor. ‹nsanl›k birçok de¤erini
yitiriyor. E¤er birgün insanl›k baflkal-
d›rma de¤erini de yitirirse, kiflisel,
hem de toplumsal baflkald›r› niteli¤ini
unutursa, iflte o zaman aya¤a kalka-
maz, yok olur. Ben, her insan› yarat›-
c› sayd›¤›m gibi, her insan›n içinde de
bir baflkald›r› kurdu oldu¤una inan›-
r›m. O baflkald›r› "mecbur" insan› da
yarat›r. Onun için ‹nce Memedler, her
ça¤da olacakt›r.

fiunu hiç unutmamal›y›z, bütün de-
¤erleri afl›nd›ran tüketim biçimi, önce
sanat› vuracakt›r. Sanat insanl›¤›n sa¤-
l›¤›d›r, de¤erlerine sahip ç›kmas›n›n
simgesidir. Bu simge özsel nitelikleri-
ni korudukça, öteki de¤erlerin de bir
çeflit savunucusu olacakt›r. Bunu bilen
tüketimcilerin de boy hedeflerinden
birisi sanat olacakt›r.

Tüketim toplumu bir doyumsuzlar
toplumudur. Her gün, her an yeni du-
yumsuzluklar yarat›l›yor ve insanlar
birer obur canavar haline getiriliyor.
Sanat bu duyumsuzlu¤a, oburlu¤a, bu

sakatl›¤a uyum sa¤lad›¤›
sürece ortal›kta c›l›z bir gö-
rüntü olacak, sonra da yitip
gidecektir.

Ça¤›m›zda tüketimcile-
rin topluma benimsetmeye
çal›flt›¤› bir kültür var. Bu,
yapay bir kültürdür. Tüketi-
cilik insanl›k yaflam›nda ne kadar ya-
pay bir olaysa, kültürü de öylesine ya-
pay olmal› de¤il mi? ‹flte bu yapayl›k
gerçek kültürün yerini alabilir mi? ‹n-
sanl›k, binlerce y›ld›r gelifltirdi¤i, ya-
ratt›¤›, korudu¤u de¤erlerinden bu ka-
dar çabuk vazgeçecek mi? Kendisini
üreten ve yaratan insano¤lu, bu büyük
yetene¤ine gene baflvurmak, bunun
için de büyük bir savafl›m vermek ge-
re¤ini duymayacak m›? Ben büyük
maceralardan geçerek gelmifl büyük
insanl›¤›n, de¤erlerini korumak için
can›n› difline takaca¤›na inan›yorum.
‹nsanl›¤›n birikimi günümüzün bütün
olumsuzluklar›n›n üstesinden gelebilir.

Üstünde yaflad›¤›m›z bu topra¤›n
kültürleri dünya kültürüne yard›m et-
mifl, kaynak olmufl kültürlerdir. Bu
topra¤› p›t›rak alm›fl bugün, ama bü-
tün Anadolu'yu p›t›rak otu sarm›fl de-
¤il. P›t›rak hiçbir fleye yaramayan,
ekinlerin içinde biten yap›flkan bir ot-
tur. Anadolu'da yarars›z kiflilere p›t›-
rak gibi derler. Öyle bir iyi talih ki bü-
tün topra¤›m›z› p›t›rak sarm›fl de¤il.
Küçük de olsa bir umut ›fl›¤› parl›yor.
Bu ülkeden Naz›m Hikmet, Hakk›
Tonguç, Pertev Naili Boratav geçmifl-
tir ve daha niceleri... Bütün ülkeleri
etkisi alt›na bu tüketim toplumu kül-
türü, ana kültürü y›prat›r ama çürüte-
mez. Hele Anadolu'nun büyük kültürü
kökümüzde dururken. 

Her fleye karfl›n, her fleye karfl›n,
diyorum. Anadolu'da yaflayan her
halk kendi ana dilini kullanacak. Ken-
di ana dilinde e¤itim görecek, kitaplar
yazacak, filmler çekecek.

Dünya binlerce çiçekten oluflmufl
kültürler bahçesidir. Kültürler her za-
man birbirlerini beslemifltir. Her kül-
tür insanl›k için bir zenginliktir. Uy-
garl›klar da birbirini beslemifltir. Ana-
dolu'nun co¤rafyas› ise bu zenginli¤i
bir flölen gibi yaflatm›flt›r...

(Sabanc› Ün. kapan›fl töreninde yapt›¤›
konuflmadan özetlenmifltir.)
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‹nce Memedler her ça¤da olacakt›r
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kültür

Taksim’deki yerini Okmeyda-
n›'na tafl›yan ‹dil Kültür Merkezi, 1
Temmuz'da Sibel Yalç›n Direnifl
Park›'nda 2000 kiflinin kat›ld›¤› bir
flenlikle aç›l›fl›n› yapt›. ‹KM emek-
çileri, yapt›klar› aç›l›fl konuflmas›n-
da, devrimci kültür alan›n›n köken-
lerinin 1980 öncesine dayand›¤›n›
belirterek flunlar› söylediler:

Sald›r›lara sanat›n ve sosyaliz-
min gücüyle karfl›
koyduk “Bedeller
ödenerek kazan›lan

bu alanda kurumsal olarak,
19 y›l› aflk›nd›r devrimci sa-
nat alan›nda mücadelemizi
sürdürüyoruz. Bu yollar ko-
lay afl›lmad›. ‹ktidar, dev-
rimci sanat›n gücünü bildi-
¤i için, kurumumuzu sürekli
bask› alt›nda tutmaya çal›fl-

t›, sald›r›lar›-
n› hep sür-
dürdü. Bu
sa ld › r › lara
sanat›n ve
sosyalizmin

gücüyle karfl› koyduk. Bizi bu güç
hep ayakta tuttu. Asla ideallerimizi
gerçeklefltirmekten vazgeçmedik.
Yasaklar peflimizi hiç b›rakmad›
ama onlara asla teslim olmad›k..."

‹KM emekçileri konuflmalar›n›
sürdürürken, park›n dört bir yan›,
a¤açlar›n üzeri, balkonlar gecekon-
du emekçileriyle, gençlerle doldu.
Çünkü bu ses, onlar›n sesiydi, Grup
Yorum Korosu türkülerini m›r›ldan-
d›lar gecenin karanl›¤›n› delercesi-
ne. S›ca¤a ald›rmadan, gelece¤in
Yorumcular›yla halaya durdular
omuz omuza. 

Korodan sonra tiyatro sanatç›s›
‹smail Y›ld›z, Grup Yorum'un albü-
münde de okudu¤u Felluce fliirini
okudu. Y›ld›z ayakta alk›fllan›rken,

mesajlar›n ard›ndan ‹dil'in küçük
çocuklar›, Grup Yorum Çocuk Ko-
rosu sahnede yerini ald›. Onlar da
söyledikleri Yorum flark›lar›yla hak
ettiler alk›fllar›. Ard›ndan, uzun y›l-
lar ‹dil Kültür Merkezi'nin kolektif
çal›flmas›n›n içinde yeralan flair ‹b-
rahim Karaca ve Ruhan Mavruk fli-
irlerini sundular emekçilere. 

‹dil Tiyatro Atölyesi, haz›rlad›¤›
mizansenle, Ayfle Gülenler'in gele-
ne¤inin devam› olduklar›n› gösteri-
yorlard›. Grup Yorum sab›rs›zl›kla
beklenirken, Ortaköy Kültür Mer-
kezi'nden, ‹dil Kültür Merkezi'ne
devrimci kültür cephesinin tarihini
anlatan sinevizyon gösterimi, ayn›
zamanda Yorum’un nas›l efsanelefl-
ti¤inin de kareleriydi. 

Ve devrimci müzi¤in efsane gru-
bu sahneye ç›kt›¤›ndan inene kadar
coflku da en üst seviyede oldu. Bir-
biri ard›s›ra söyledikleri flark›lara,
marfllara havai fiflekler efllik eder-
ken, Hakl›y›z Kazanca¤›z marfl›
binlerce kifliyle birlikte söylendi. 

‹KM yyeni yyerinin aaç›l›fl›n›
halkla bbirlikte yyapt›

Nesin Vakf›’ndan onurlu ayd›n tavr›
Nesin Vakf› ile Alaçat› Belediyesi aras›nda 17 Mart 2006 tarihinde im-

zalanan protokolle 5-8 Temmuz tarihleri aras›nda vak›f taraf›ndan Alaça-
t›'n›n çeflitli yerlerinde konser, söylefli, sergi gibi etkinliklerden oluflan ''Ala-
çat› Aziz Nesin Kültür ve Sanat Buluflmas›'' yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Ancak, belediye Grup Yorum ve Mazlum Çimen'in de yerald›¤› gece
konserlerini iptal etti. Bunun üzerine, belediyenin sansür-
cü tutumunu protesto eden Nesin Vakf› Yöneticisi Ali Ne-
sin, etkinlikleri tümden iptal ettiklerini duyurdu ve ''Da-
vetlilerden Grup Yorum ve Mazlum Çimen'in gelmemesi
için belediyeye bask› yap›lm›flt›r. Aziz Nesin ad› alt›nda
düzenlenen bir etkinli¤in, sansürcü bir bask›ya dayanama-
yarak korkuya teslim olmas›na ortak olamazd›k'' dedi.

Etkinliklere kat›lacak olan ayd›n ve sanatç›lardan; Ata-
ol Behramo¤lu, Haluk Çetin, Zeynep Oral, Vecdi Sayar ve
Vedat Türkali de bu protestoya kat›ld›lar.

Nesin Vakf›’n›n bafl›n› çekti¤i, di¤er ayd›n ve sanatç›-
lar›n destek oldu¤u bu tutum, örnek olmufltur. Bu ülkenin,
“korkuya teslim olmayan” ve “korkuya teslim olanlara or-
tak olmayan” ayd›nlara ihtiyac› vard›r. 

Yozlaflmaya 
karfl› eetkinlik

Bahçelievler Temel Haklar yozlafl-
maya karfl› yürütülen kampanya
çerçevesinde 30 Haziran’da, Beste
Dü¤ün Salonu'nda bir etkinlik dü-
zenledi. 

Salona, “Uyuflturucuya, Kumara,
Fuhufla, Çeteleflmeye ‹zin Verme-
yelim" pankart› as›l›rken, derne¤in
Çocuk Korosu’nun türkülerinin ar-
d›ndan Anadolu kültürünü canlar›
pahas›na savunan devrim flehitleri
için kalkt› yumruklar havaya. Say-
g› duruflu sonras› yap›lan konufl-
malarda, yozlaflt›rmaya karfl› birlik
ça¤r›s› yap›ld›. 

Daha sonra s›ras›yla, mahali sanat-
ç› Ali fiahin, K›smet Y›ld›z, Bahçe-
lievler Temel Haklar Müzik Grubu
ve Grup Yorum türkülerini seslen-
dirirken, fliirler okundu ve Koma
Afliti Folklor Ekibi gösteri sundu.
Behiç Aflç›’n›n mesaj› ise, 350 kifli-
nin sloganlar›yla karfl›land›. 

Tav›r DDergisi
Temmuz ssay›s›
ç›kt›. BBayilerde...


