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Günefl do¤mak üzereydi. Her zaman oldu-
¤u gibi iki katl› evlerinin toprak dam›n›n
üzerine ç›kt›. Evin arkas›nda uzanan da¤la-
ra bakt›. Fark›nda olmadan bir iç çekti. “Ni-
ye gelmiyor bunlar” diye m›r›ldand›. Yüre¤i
sab›rs›zl›kla çarp›yordu. Hele ortal›kta do-
laflan söylentiler yok muydu? ‹nsan› çile-
den ç›kar›yordu. “Senin toz kondurmad›¤›n
insanlar önderlerini arkadan hançerleyenle-
rin pefline tak›lm›fllar” diyorlard›. Do¤ru muy-
du? ‹flte bundand› sab›rs›zl›¤›... Akflam yat-
maya haz›rlan›yordu ki, kap›n›n çal›nd›¤›n›
duydu. Hemen f›rlay›p “kimsiniz?” diye sor-
du. Karfl›dan tan›d›k bir ses cevap verdi. 

- Benim, Abdi.  

Abdi’yi liseden tan›yordu. Birlikte pankart as-
m›fl, bildiri da¤›tm›fllard›. ‹lk kez onunla ya-
k›ndan tan›m›flt› Cepheliler’i. Kap›y› açt›, ge-
rillalar› içeri davet etti. Nurhan’›n so¤uk dav-
ran›fllar› ilk bak›flta göze çarp›yordu. Nurhan’›
tan›mayan gerillalar pek üstünde durmad›lar.
Ama tan›yanlar, özellikle de Abdi flafl›rm›flt›.
Abdi ilk f›rsatta sordu Nurhan’a:

- Neyin var, ne oldu sana?

- Size darbeci diyorlar, do¤ru mu?
Gülümsedi Abdi. Sorunu anlam›flt›. Her za-
manki e¤iticili¤iyle tane tane anlatt›. Nur-
han’›n duymak istedi¤i cevab› almas›yla evin

içini coflkulu bir hava sarm›flt›. 

- “Bir daha ne zaman gelirsiniz Allah bilir, ha-
z›r gelmiflken ben de sizinle gelece¤im” diye
tutturdu. Gerillalar daha sonra gelip almaya
söz verene kadar da yakalar›n› b›rakmad›. 

Günler birbirini koval›yor, Nurhan bekliyordu.
Ama bekledikleri yerine ald›¤› bir haberle sar-
s›ld›. Abdi’nin (Abdi fieker) de içinde oldu¤u
12 gerilla flehit düflmüfltü. Onlara evini açm›fl,
lokmalar› paylaflm›fl, özlemlerine ortak olmufl-
tu. Gayri duramazd›. Sevdas›n› da¤lar›n ›l›k
yeline verip yoldafllar›n›n hesab›n› sormak isti-
yordu. Kim demiflti “k›z bafl›na yapamazs›n”
diye. Eylem, Behiye, Selvi nas›l yapm›flsa, o
da öyle yapacakt›. Onlar›n yerini alacakt›. Sel-
vi’nin gülen gözlerini hat›rlad›kça gö¤sü dara-
l›yordu. Annesi Nurhan’›n gidece¤ini seziyor,
engellemeye çal›fl›yordu. “Bofla u¤raflma ana,
yolu yok gidece¤im, sizi seviyorum, ama onla-
r› ve kavgay› da seviyorum, benden ne ister-
sen iste, yaln›z arkadafllar›m›n intikam›n› al-
mama engel olmaya çal›flma” dedi anas›na.

Gidecekti. Ama önce flehit yoldafllar›na
karfl› son görevini yerine getirecekti. Ab-
di’nin cenazesi komflu köyde topra¤a veri-
lecekti. Bütün arkadafllar›n› toplad›. Ab-
di’nin cenazesi görkemli olmal›yd›. Abdi’yi
tan›yan çoktu, büyük bir kalabal›k toplan-
m›flt›. Arkadafllar›yla birlikte kalabal›¤a ka-

r›flt›lar. Kalabal›¤› saran askerin bafl›ndaki
yüzbafl›, kitlenin önüne geçmifl ba¤›r›yordu:

- Kimliklerinizi göstereceksiniz. 

Kitlenin içinden elinde umudun bayra¤›n› ta-
fl›yan Nurhan’›n sesi yükseldi. 

- Kimliklerimizi göstermiyoruz. Cenazemizi
istedi¤imiz gibi kald›r›r›z, engel olamazs›n›z. 

Yüzbafl› sesini iyice yükseltip talimatlar ya¤-
d›rd›. 

- Al›n o k›z›, ad›n ne senin?

- Benim ad›m halk, gel alabiliyorsan al. 

Birkaç asker Nurhan’a do¤ru yöneldi. ‹nsanlar
hemen Nurhan’›n çevresini sard›. Vermediler
onu. Yüzbafl› çaresiz askerlerini geri çekti.

Görevi henüz bitmemiflti Nurhan’›n. Abdi’nin
mezar› bafl›nda son kez seslendi yoldafl›na,
söz verdi.

Zorunlu olarak iki ay daha bekledi. ‹ki ay de-
¤il iki y›ld› sanki. Nihayet bekledi¤i haber
geldi... Da¤larla randevusu kesilmiflti. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 1 Eylül
7 Eylül
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Nurhan AAzak

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Gülay KKAVAK - l972 Zonguldak-Ulus, Kirazc›k
Köyü do¤umludur. 1990’da bir DEV-GENÇ’li olarak
mücadeleye kat›ld›. Gençli¤in yönetici kadrolar›ndan
olan efli Erol Yalç›n, evliliklerinin üzerinden iki ay
geçmeden katledildi. Gülay, hiç tereddüte düflmeden
mücadelesini sürdürdü. 1994’te tutsak düfltü. 1996
Ölüm Orucu’nda ikinci ekipte yerald›. 2000’deki hüc-
re sald›r›s›nda da Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm
Orucu Ekibi’ndeydi. 19-22 Aral›k katliam›ndan sonra
fiiflli Etfal Hastanesi’nde zorla müdahaleye maruz
kald›. Bir süre sonra katliamc›lar onu tahliye etti¤in-
de, tahliye rüflvetini reddetti. ‹hanete meydan okuya-
rak kahramanl›¤›n yolunu seçti ve 7 Eylül 2001’de
Armutlu direnifl mahallesinde ölümsüzleflti. 

"Uçsuz bucaks›z 
s›rada¤lardan, yorgun ve
bezgin ovalara do¤ru
bahar seliyle akan; yoksul
mahallelerin çamurlu
sokaklar›n›,
solgun duvarlar›n› 
çiçekleyen, umudun 
türkülerini söylemeye 
geldik!

Merhaba Dostlar!...

Tam 20 y›l önce bu söz-
lerle "merhaba" demifltik
size. Aradan 20 y›l geçti.
Belki çok fley de¤iflti ama
de¤iflmeyen bir fley var:
Bizler hep umudun 
türkülerini söyledik!..
Yine bir araday›z iflte, hep 
birlikte umudun türküleri-
ni söylemek için....
Umudun kor aleviyle
yanan yüreklerimizin
s›cakl›¤›yla bir kez daha
MERHABA!... 

20 y›l öncesiydi. 12 Eylül
sonras›yd›. Korkulara
korku, bask›lara bask›,
karanl›klara karanl›k 
eklenmiflti. ‹flkenceler, tek
tip elbiseler, sevk zincirle-
ri ve idam sehpalar› vard›
yan› bafl›m›zda. Açl›k  grev-
leri, ölüm oruçlar› vard›
bir de, can pahas›na yafla-
m› savunan... Eme¤inin
karfl›l›¤›, özgürlü¤ü ad›na
kavgaya duran halk›m›za; 
kar alt›nda tohumlara
güç, zindan karanl›¤›nda-
ki hayk›r›fla soluk olmak
için "Bizim de türküleri-
miz var!" diyerek uzun, 
upuzun bir yola ç›kt›k.
Uzak yamaçlardan s›yr›l›p
gelmekte olan seher düfl-
leriyle, bu düflün bir gün
gerçe¤e dönüflece¤ine
olan sonsuz inanc›m›zla
bafllad›k yürüyüflümüze...

�Sözler

● “Tafl› ddelen ssuyun 
gücü dde¤il, ddamlalar›n›n
süreklili¤idir.”

20 y›ld›r damla damla, 
kaset kaset, türkü türkü
kayalar› delen Grup
Yorum’un 20. y›l›n› 
kutluyoruz. 

Yürüyüfl

● "Sürekli yyapt›¤›m›z flfley 
ne iise bbiz ooyuz. OO zzaman
mükemmellik bbir eeylem
de¤il, bbir aal›flkanl›kt›r."

Aristoteles

● “Kararl›l›k kkeskin bbir
b›ça¤a bbenzer, bbir kkerede vve
dümdüz kkeser. KKarars›zl›k
ise kkör bbir bb›çak ggibi kkesti¤i
her flfleyi pparçalar vve yy›rtar.”

Jan Me Keithen

Aydemir fifiAH‹N
(Niyazi)

Nurhan AAZAK
(Eylem)

Asuman KKOÇ
(Makbule)

Hülya AATEfi
(Perihan)

Orhan KKORKURT
(Hasan)

3-4 Eylül 1994’te Dersim’in Çemiflgezek ‹lçesi’ne ba¤l› Ulukale Köyü Arasor Deresi mevkiinde süren çat›fl-
malarda flehit düfltüler. Dersim ‹brahim Erdo¤an K›r Gerilla Birlikleri Hayri Koç Müfrezesi’ne ba¤l›yd›lar. 

Grup komutan› Aydemir Hekimhanl›, Orhan Kahramanmarafll›, di¤er üç savaflç› ise Dersimli’ydiler. Zor dönem-
lerin militanlar› olarak umudun bayra¤›n› da¤larda dalgaland›rd›lar. 

Vietnam devrimi-
nin önderi, halk savafl›-
n›n kurmaylar›ndand›.
Dünya halklar›n›n “Ho

Amca”s›yd›. 1925’te yakt›¤› kurtulufl atefli,
Amerikan emperyalistleri Vietnam’dan ko-
vuluncaya kadar sönmedi. 3 Eylül 1969’da
aram›zdan ayr›ld›¤›nda parlak bir zafer b›-
rakm›flt› miras olarak. Marksist-Leninistler,
“‹ki Üç Daha Fazla Vietnam!” fliar›yla onun
savafl›n› sürdürüyorlar. 

Ho CChi MMinh 
3 Eylül 1969 

1Eylül 1992’de ‹s-
tanbul Avc›lar’da iflken-
cecilere yönelik gerçek-
lefltirilen bir eylemde fle-
hit düfltü. SDB komutan-
lar›ndan olan Karagöz,
1968 Sivas do¤umluydu. 

Ali RR›za KKARAGÖZ 

7 Eylül 1991’de
Hollanda’da faflistler
taraf›ndan katledildi.

Dursun IIfiIK

“Yokedilmek iistenen oonursa, nna-
mussa, aahlaksa; bbir iinsan oonursuz
yaflayabilir mmi? BBir iinsan nnamussuz
yaflayabilir mmi? ‘Yaflar›m’ cevab›n› vve-
ren öölüdür. OO iinsan dde¤ildir.”

(Gülay Kavak)



Terörle Mücadele Yasas›’nda ya-
p›lmas› düflünülen de¤ifliklikler,

AKP demokrasisinin niteli¤ini ve
esas olarak da faflizmin demokrasi-
cilik oyununun hiç de¤iflmeyen ya-
p›s›n› gösteriyor. AKP, 1 Haziran’da
yürürlü¤e soktu¤u yasalar ve flimdi
de bu de¤iflikliklerle halka adeta
flöyle demektedir: “Ey halk, ben
sizle, sizin demokrasi özleminizle
oynuyorum, dün o ‘demokratiklefl-
me’ yasalar›n› AB manevras› ve de-
mokrasicilik oyunu için ç›karm›fl-
t›m, flimdi de benim as›l anlay›fl›m›
yans›tan bu yasalar› ç›kar›yorum..”

AKP böyle bir cümleyi hiç telaf-
fuz etmeyecek olsa da, ortada

pervas›z bir oyun ve aldatmaca ol-
du¤u aç›kt›r. Ve bir kez daha belirt-
meliyiz ki bu oyunun ve aldatmaca-
n›n sürmesinde, etkili olmas›nda, en
az bu düzenin iflbirlikçileri kadar,
“AB’ye uyum yasalar›n› ç›kard›¤›
için AKP desteklenmeli” diyen,
AB’ye uyum yasalar›yla gerçek bir
demokratikleflmenin, hatta “demok-
ratik devrim”in yafland›¤›n› söyle-
yen reformist sol da sorumludur. ‹fl-

te AKP gerçe¤i de, AB gerçe¤i de
ç›r›lç›plak karfl›m›zda. Bu gerçekte
halka karfl› “Terör Yasalar›” var. Bu
gerçekte kat›ks›z bir faflizm var. 

AKP iktidar›, halk›n her türlü
mücadelesini “terör” olarak

görmektedir. “Teröre karfl› mücade-
le yasas›”n› da bu mant›kla flekillen-
dirmektedir. AKP’nin TMY’de yap-
may› düflündü¤ü de¤iflikliklere ba-
kanlar, burada demokratik eylemle-
rin, yasal yay›nlar›n, demokratik ör-
gütlenmelerin “terör” kapsam›nda
de¤erlendirildi¤ini göreceklerdir.
“Terör flüphesi” bile, tüm hak ve öz-
gürlüklerin ortadan kald›r›lmas›na
gerekçe yap›labilmektedir bu de¤i-
flikliklere göre. AKP’nin peflpefle ç›-
kard›¤› bu yasalara bak›p AKP’nin
niteli¤ini görmek önemli ama daha
önemlisi, sistemin niteli¤ini gör-
mektir. AKP veya baflka bir düzen
partisinin sistemin bu niteli¤ini de-
¤ifltiremeyece¤ini görmektir. 

Oligarflinin “demokratikleflme”
oyunu, ony›llard›r oldu¤u gibi,

bu kez de faflizmin daha da pekiflti-

rilmesiyle noktalanm›flt›r. Bu “de-
mokratikleflme”nin AB müdahale-
siyle yaflanmas› da bunu de¤ifltir-
memifltir. 

AKP kadrolar›, Kanl› Pazarlar’›n,
Milliyetçi Cepheler’in suç or-

taklar› aras›ndad›r. Kökleri emper-
yalizmin besleyip büyüttü¤ü yeflil
kuflaktad›r. Ama AKP ayn› zamanda
“köksüz” bir partidir. ‹ktidar olmak
için köklerini reddedenlerin olufltur-
du¤u bir partidir. Bu nedenle hiçbir
konuda tutarl›, kararl› bir politikas›-
n›n olmas› beklenemez. Onun poli-
tikalar› iktidar olmay› sürdürmek
üzerine flekillenir. Bunun için dü-
meni bir AB’ye, bir ABD’ye, bir
BOP’a, bir islamc›l›¤a çevirir. De-
mokrasi için, özgürlükler için, oli-
garflinin flu veya bu kesimiyle çat›fl-
maya girebilece¤ini düflünmek,
AKP’yi tahlil edememektir. Kald›
ki, bu ülkede oligarfli içi çat›flma,
her zaman tali, ertelenebilir olmufl-
tur. 12 Mart cuntas›nda da, 12 Eylül
cuntas›nda da oligarfli içi çat›flmalar
bir süre sonra uzlaflmayla sonuçlan-
m›flt›r. “Devletin bekaas›”, baflka
deyiflle oligarflinin uzun vadeli ç›-
karlar›, hepsinin uzlaflma noktas›d›r.
Bu uzlaflma noktas›n›n politik karfl›-
l›¤›, halka karfl› bask› politikalar›n-
da uzlaflmad›r.

AKP ve Genelkurmay aras›nda
çeliflki aramak ve varsayd›klar›

bu çeliflkiler üzerine politika yap-
mak, nesnelli¤in d›fl›na savrulmak-
t›r. AKP ve Genelkurmay aras›nda-

Halk›n her türlü mücadelesinin “terör” olarak bast›r›lmaya
çal›fl›ld›¤› yerde, devrimci demokratik mücadelenin

meflrulu¤unun savunulmas› ve düzene dayat›lmas›, daha
zorlu bir mücadeleyi ve bedel ödemeyi gerektirecektir.

Halk›n mücadelesi
“terör” de¤ildir
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ki çeliflkiler, nüanst›r. S›n›flar mü-
cadelesinin sürdürülüflü aç›s›ndan
belirleyici bir özellik tafl›mazlar.
AKP’nin TMY’deki de¤ifliklikleri
sadece Genelkurmay istedi¤i için
yapt›¤›n› sananlar veya AKP Kürt
sorununda bir fley yapmak istiyor
ama Genelkurmay engel oluyor di-
ye düflünenler, yan›l›yor. Nüanslar
bir yana b›rak›ld›¤›nda, temelde bu
politikalarda hemfikirdirler. Bu
hemfikirli¤e son tahlilde Avrupa ve
ABD emperyalizmi de dahildir. 

Emperyalizm ve yeni-sömürge-
lerdeki iflbirlikçi yönetimler,

“teröre karfl› mücadele” konusunda,
muhtevada oldu¤u kadar, biçimde
de ortak bir anlay›fla yönelmektedir-
ler. AB’ye uyum manevras›yla ülke-
mizdeki “demokrasicilik oyu-
nu”nun ömrü uzat›lm›flt›r ve bugün
için bu kadar› yeterli görülüp, hal-
k›n mücadelesinin sindirilmesi ve
tasfiyesi hedefine yo¤unlafl›lm›flt›r.
Bunun ilk aç›k göstergesi, AB’nin
19-22 Aral›k katliam› ve F tiplerin-
deki tecrit zulmü karfl›s›nda tak›nd›-
¤› tav›r olmufltur. Demokrasi müca-
delesini AB’ye endeksleyen anlay›-
fl›n “A‹HM’e gideriz” politikas›,
katliam› onaylayan ve teflvik eden
Avrupa gerçe¤ine çarpm›flt›r. Bugün
1 Haziran’da yürürlü¤e giren faflist
yasalarla, TMY’deki de¤iflikliklerle
ilgili durum da ayn› olacakt›r.  

Bu süreç, Kopenhag Kriterleri’-
ne dayanarak, Avrupa demok-

rasisine öykünerek sürdürülen mu-
halefetin zeminini de ortadan kal-
d›rmaktad›r. Hak ve özgürlükleri
savunman›n, demokrasi için müca-
delenin ölçüsü “AB” olamaz. Bu-
nu ölçü alanlar, birgün temel hak
ve özgürlükleri rafa kald›ran faflist
uygulamalar› savunmak durumun-
da kal›rlar. Oligarflik iktidar› bu
noktadan elefltiremezler bile. De-
mokrasi savunulacaksa, halk için
demokrasi bak›fl aç›s›yla savunul-
mal›d›r. Burjuva demokrasisinin
savunucular›, bir noktaya kadar biz
burjuvazinin diktatörlü¤ünü de¤il,
sistemin hak ve özgürlüklerini sa-
vunuyoruz diye idare edebilirler.
Fakat öyle bir nokta gelir ki, bur-
juva demokrasisini savunmakla

burjuva diktatörlü¤ünü savunmak
aras›ndaki ayn›l›k, gizlenemez ha-
le gelir. Bu süreç öyle bir süreçtir.
Ya AB’cilikte ›srar edilerek AB ül-
kelerinde ve ülkemizde peflpefle ç›-
kar›lan Terörle Mücadele Yasala-
r›’ndaki politikalar onaylanacak ya
da gerçekten demokrasi mücadele-
si vermek için AB’cilikten vazge-
çilecektir. 

TMY’deki de¤ifliklikler, halk›n
ekonomik, demokratik, siyasi

tüm mücadelesinin, devrimci dü-
flüncenin her türlü propagandas›-
n›n “terör” olarak nitelendirilmesi-
ni daha aleni hale getirmektedir.
Ancak bu anlay›fl, AKP hükümeti
iflbafl›na geldi¤inden bu yana zaten
varolan bir anlay›flt›r. AKP, muha-
lefetin en s›radan biçimlerine bile
tahammülsüzlükte kendinden ön-
ceki iktidarlar›n ço¤unu geride b›-
rakm›flt›r. Kimilerinin gözleri
AKP’nin peflpefle ç›kard›¤› “uyum
yasalar›”yla perdelendi¤i için bun-
lar› görmezden geldilerse de, yafla-
nan buydu. Memurlardan iflçilere,
gecekondu yoksullar›ndan ö¤ren-
cilere, köylülere kadar her kesimin
eylemi, muhalefeti “marjinallik-
le”, “terör iflte böyle gelifliyor”
suçlamalar›yla ve “f›rça”larla,
“azarlar”la karfl›land›. AKP iktida-
r›nda bunun birçok örne¤i vard›r.
Son örnek, demokratik haklar›n›
kullanmaktan sözeden KESK kar-
fl›s›nda Devlet Bakan› M. Ali fia-
hin’in tehdit ve flantaj dolu aç›kla-
mas›d›r. “Yapamazs›n›z, bafl›n›z›
bir yerlere toslars›n›z” üslubuyla
yap›lan bu tehdit, Terörle Mücade-
le Yasas›’n› yapan zihniyetin teza-
hürüdür. Ayd›nlara hakaretler ya¤-
d›ran generallerin, bir konferans
nedeniyle onlar› vatan haini ilan
eden Adalet Bakanlar›’n›n, infaz-
lar, iflkenceler, tecrit ve katliam
karfl›s›nda bugüne kadar k›l›n› k›-
p›rdatmayan kurumlar›n kafa yap›-
s› ve izleyicisi olduklar› politika
da ayn›d›r. 

Nesnel bir bak›fl aç›s›yla bu ül-
keye bakan biri için, bu ülke-

de demokrasinin oldu¤unu kan›tla-
mak zor, faflizmin oldu¤unu kan›t-
lamak kolayd›r. Fakat gelin görün

ki bizler, özellikle ülkemizin ay-
d›nlar›na, belli sol kesimlerine
karfl› demokrasinin olmad›¤›n› fa-
flizmin oldu¤unu anlatmaya çal›fl-
mak durumunda kal›yoruz. Çünkü
sözünü etti¤imiz bu kesimler, ülke
gerçe¤inin çarp›t›lmas›nda oligar-
flinin en büyük yard›mc›lar› duru-
mundad›rlar. 

Genelkurmay Baflkan› Hilmi
Özkök, MGK toplant›s› ve

bildirisini yeterli görmeyip, ertesi
gün bir aç›klama daha yapt›. Öz-
kök, bu aç›klamas›nda “Herkes
elini tafl›n alt›na koysun” diyerek
“Topyekün mücadele” ça¤r›s›n›
devam ettirdi. AKP, 3 Ekim’de
AB’yle bafllayacak müzakereler
öncesi “m›nt›ka temizli¤i” anla-
m›nda birkaç göstermelik ç›k›fl ya-
parken “topyekün mücadelede”
Genelkurmay’›n orta¤› olarak üze-
rine düfleni yapmaya devam edi-
yor. Oligarflinin halka karfl› yeni
bask› ve yasaklar getirmeye çal›fl-
t›¤›, provokasyonlar›, iflkenceleri,
infazlar› sürdürdü¤ü bir ortamda,
Türkiye solu, bofl tart›flmalarla,
düzeniçi manevralarla u¤raflamaz.
Faflizme ve emperyalizme karfl›
mücadele, bu manevralar u¤runa
mu¤laklaflt›r›lamaz. 

Halk›n her türlü mücadelesinin
“terör” olarak bast›r›lmaya

çal›fl›ld›¤› yerde, devrimci demok-
ratik mücadelenin meflrulu¤unun
savunulmas› ve düzene dayat›lma-
s›, daha zorlu bir mücadeleyi ve
bedel ödemeyi gerektirecektir.
Mevcut demokratik mevzileri ko-
rumak için difle difl bir direnifl ge-
rekecektir. Tüm devrimci, demok-
ratik partiler, demokratik kitle ör-
gütleri, böyle bir mücadeleye haz›r
olmal›d›rlar. Biz, Yeni Terörle Mü-
cadele Yasalar› karfl›s›nda da di-
renme mevzisinde olaca¤›z. Terör
demagojisi karfl›s›nda hiçbir mev-
zimizi terketmeyece¤iz. Hak ve
özgürlüklerimizi kullanmaktan
vazgeçmeyece¤iz. Meflru olan
biziz. Solun her kesiminin olmas›
gereken yer de bu meflru direnme
mevzisidir. 
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Önce, Genelkurmay 2.
Baflkan› ‹lker Baflbu¤, Terörle Mü-
cadele Yasas›’n›n gözden geçirile-
rek, ihtiyaca cevap verecek hale ge-
tirilmesini istedi. Ard›ndan Genel-
kurmay Baflkan› “yetkilerinin k›s›t-
land›¤›ndan” flikayet etti. Genel-
kurmay’›n TMY’de yap›lmas›n› is-
tedi¤i de¤ifliklikler 10 A¤ustos’ta
Adalet Bakanl›¤›’na gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü de
geçen hafta, Adalet Bakanl›¤›'n›n
TMY'yle ilgili kurdu¤u komisyona,
TMY'de yap›lmas›n› istedi¤i de¤i-
fliklikleri tek sayfal›k bir metin ha-
linde iletti. 

Polisin isteklerinin hepsi “tek
sayfa”dan ibaretse, fazla bir fley is-
temiyorlar demek ki diye düflünüle-
bilir. Faflizmin mant›¤› tek bir cüm-
leye de s›¤d›r›labilir. Ki polis de öy-
le yapm›flt›r. 

Polisin 9 talebi: 
1- Gözalt› süresi uzat›ls›n. 2- Ör-

güt isimlerine yay›n yasa¤› getiril-
sin. 3- Yaz›l› propaganda engellen-
sin. 4- Sözlü propaganda engellen-
sin. 5- Propaganda suç say›ls›n ve
halen TCK'n›n 220. maddesinde dü-
zenlenen propaganda suçu TMY
kapsam›na al›ns›n. 6- Poster, örgüt
bayra¤›, flama, üniforma benzeri
giysiler de bu kapsamda cezaland›-
r›ls›n. 7- Propagandaya arac›l›k
eden bas›n yay›n kurulufllar›n›n so-
rumlular›na da ceza verilsin. 8- Gö-
zalt›na al›nan flah›slar›n avukat›na
ve ailesine an›nda haber verilmesin,
24 saat sonra verilsin. 9- Hapisha-
nelerdeki tutsaklar› yeniden iflken-
celi sorguya alabilelim. 

9 maddede özetlenen mant›k;
her türlü muhalif devrimci düflünce-
nin susturulmas›d›r. Bunlar› sustur-
mak için de polisin ellerinin tama-

men serbest b›rak›lmas›d›r. Polis,
hiçbir hukuk kural›yla, yarg› kuru-
muyla s›n›rland›r›lmayaca¤› bir ifl-
leyifl istemektedir. Baflka bir deyifl-
le, “AB’ye uyum” ad›na ç›kar›lan
yasalardan “muaf” tutulmas›n› iste-
mektedir. 

Demokratikleflme de, 
faflistleflme de AB’ye 
uyum k›l›f›na uyuyor

Genelkurmay’›n TMY’nin yeni-
den gözden geçirilmesi iste¤i gün-
deme geldi¤inde, Adalet Bakan›
Cemil Çiçek, “bu aflamada öyle bir
fleye gerek yok” diye aç›klama yap-
m›flt›. Oysa ki, Çiçek bu aç›klamay›
yapt›¤› s›rada, zaten kendi emri al-
t›ndaki bakanl›kta TMY’de yeni dü-
zenlemeler yapmak için bir komis-
yon çal›flma halindeydi. 

Çiçek’in görevlendirdi¤i komis-
yon, çoktan bir tasar› haz›rlam›flt›
bile. Haz›rl›k, Genelkurmay tali-
mat›yla h›zland›r›ld›. Geçen hafta
bu tasar›n›n baz› maddeleri bas›na
yans›d›. Tasar›ya iliflkin bas›na yan-
s›yan bilgiler, Adalet Bakanl›¤› ta-
raf›ndan reddedilmifl olmakla bir-
likte, yans›yanlar ve aç›klamalar,
TMY’deki de¤iflikli¤in mant›¤›n›
kesin olarak gösteriyor. Genelkur-
may’›n, Emniyet’in istekleri ve
AKP’nin yaklafl›m› ortada. Dolay›-
s›yla bu de¤iflimden daha fazla ya-
saktan, daha fazla terörden baflka
bir sonuç ç›kmas› ihtimal dahilinde
de¤ildir. 

Kald› ki, art›k ne Genelkurma-
y’›n ve polisin, ne de AKP’nin, “Te-
rör yasalar›n›” a¤›rlaflt›r›rken, fazla
demagojiye de ihtiyac› kalmam›flt›r;
çünkü art›k terör yasalar›n› a¤›rlafl-
t›rmak da “AB’ye uyum” çerçeve-
sinde savunulabilmektedir. Genel-

kurmay, “Bat›’da ne
varsa, bizde de o olsun”
demektedir. Avrupa
emperyalizmi, faflist
diktatörlüklere rahmet
okutacak terör yasalar›
ç›karmaya devam ettik-
çe, böyle olmas› da do-
¤ald›r. 

Avrupa ülkelerinde en temel in-
san haklar›, en temel hukuki kav-
ramlar rafa kald›r›labilmektedir ar-
t›k. ‹ngiltere’nin haz›rlad›¤› son Te-
rörle Mücadele Yasas›’nda, “terör
eylemi yapma flüphesi olan” de¤il,
“propaganda yapma flüphesi olan”›n
bile gözalt›na al›n›p s›n›rd›fl› edile-
bilmesi öngörülmektedir. 

Son derece çarp›c› ve ö¤retici-
dir; TMY’nin düflünceyi, propagan-
day› terör suçu sayan meflhur 8.
maddesi “AB’ye uyum” ad›na kal-
d›r›lm›flt›; flimdi benzer maddeler,
yine “Bat›’ya uyum” ad›na isteni-
yor. 

AKP’nin tasar›s›n› 
kimler haz›rlad›, 
tasar›da neler var?
Adalet Bakanl›¤›’n›n TMY’yi

gözden geçirmek için oluflturdu¤u
komisyonda flu kurumlar›n temsilci-
leri yer al›yor: Baflbakanl›k, Adalet,
Milli Savunma ve ‹çiflleri Bakanlı-
¤ı, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Jan-
darma Genel Komutanl›¤›, Genel-
kurmay ve M‹T temsilcileri. 

Tüm yasalar›n haz›rlan›fl mant›-
¤›nda oldu¤u gibi, yasa, “halk için”
de¤il, “halk›n huzuru, güvenli¤i
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Tüm hak ve özgürlüklere düflmanlar
Hak ve özgürlükleri kullanacak halka düflmanlar

Terörle Mücadele Yasas› De¤il
Halka Zulüm Yasas›

Genelkurmay ve 
polis, 

bütün ülkeyi 
bir hapishane, 

tüm halk› tutsak, 
ve kendilerini 

tutsak halk›n gardiyan›
olarak 

görüyorlar;
Terörle Mücadele 

Yasas›’n› iflte böyle bir
zihniyet 

haz›rl›yor!



için de¤il, “DEVLET ‹Ç‹N” haz›r-
land›¤›ndan dolay›, tasar›y› da sade-
ce devletin temsilcilerinin haz›rla-
mas› do¤ald›r. Ama düzenin sahip-
leri hukuktan o kadar korkuyorlar
ki, düzenin meflru, yasal hukuk ku-
rumlar›n›n, mesela barolar›n temsil-
cileri dahi yoktur komisyonda.

Komisyonun baflkanl›¤›n› ise, 1
Haziran’da yürürlü¤e giren faflist
yasalar›n “mimar›” Prof. Sulhi
Dönmezer’in yerini ald›¤› anlafl›lan
Prof. Dr. Feridun Yenisey yapmak-
tad›r. 

Böyle bir komisyonun haz›rlad›-
¤› tasar›da yeralan maddeler de do-
¤al olarak komisyonun niteli¤ine
uygundur. ‹flte 2 Eylül’de Bakanlar
Kurulu’na sunulaca¤› aç›klanan tas-
laktan bas›na yans›yan baz› madde-
ler: 

▼Suç ifllenece¤i flüphelenilen
yerle haberleflme olanaklar›n›n s›-
n›rland›r›lmas› 

▼Kiflinin belirli zaman dilimi
içerisinde, bir yerleflim yerinde bu-
lunmas›n›n engellenmesi 

▼Kiflinin belli bir bölgeye girifl
ve ç›k›fllar›n›n k›s›tlanmas› 

▼Kiflinin sahip oldu¤u pasa-
port, sürücü belgesi vb. her türlü
belgeye geçici olarak el konulmas› 

▼Kiflinin fizik kimli¤ini belir-
lemeye yarayacak foto¤raf, parmak
izi veya DNA örne¤inin al›nmas› 

▼Gözalt› sürelerinin 15 güne
ç›kar›lmas› 

▼Yakalanan kiflinin yak›nlar›na
yakaland›ktan 12 saat sonra haber
verilmesi.

Düzen, “düflünceden” 
korktu¤unu bir kez 
daha itiraf ediyor
Polisin isteklerine, tasar›dan

yans›yan maddelere bak›ld›¤›nda
öncelikli olarak görülen, demokra-
tik mücadelenin etkisizlefltirilmesi
hedefidir. Hat›rlanaca¤› gibi, gelifl-
tirilmeye çal›fl›lan bu bask› dalgas›,
Mersin’deki bayrak provokasyo-
nuyla bafllam›fl ve çeflitli biçimlerde
bugüne kadar sürdürülmüfltür. Bu
dönemde generallerin ve polis flef-
lerinin yapt›¤› bütün aç›klamalarda,
hedef olarak dergiler, gazeteler, der-
nekler, partiler gibi demokratik ku-
rumlar gösterilmifltir. TMY’de ya-

p›lmas› düflünülen de¤ifliklikler de
a¤›rl›kl› olarak bunlara yöneliktir. O
kadar ki, mesela bundan önce defa-
larca gözalt›lara tutuklamalara bafl-
vurup bir fley tutturamad›klar› 1
May›slar’daki sembolik giysili yü-
rüyüfllere karfl› özel maddeler yaz-
d›rmaktad›rlar Terör Yasas›’na. Pro-
pagandan›n sözlüsünün, yaz›l›s›n›n,
görselinin yasaklanmas› için ayr›
ayr› maddeler ihdas etmektedirler.
TMY’nin kald›r›lan 8. maddesinin
esas› zaten “düflünce”yi terör suçu
saymakt›. Kendi yasalar›na uygun
yay›n yapan dergilerin, kendi yasa-
lar›na uygun faaliyet yürüten de-
mokratik kitle örgütlerinin devrimci
düflünceleri, sosyalizmi savunmala-
r› engellenmek isteniyor flimdi. Bu
gidiflle, bir zamanlar›n en az TMY
kadar tart›fl›lan ünlü “s›n›f’lardan
sözetmeyi cezaland›ran” 141-142.
maddelerine dönmeleri de çok uzak
de¤ildir.  

Keza, düzenlemelerde “Örgütün
simgelerini tafl›mak” gibi, her dö-
nem hukuki anlamda tart›fl›lan ve
faflizmin keyfi olarak kulland›¤›
maddelere yer verilmektedir. Bu
düzenlemeler, k›rm›z›-yeflil-sar›n›n
veya herhangi bir y›ld›z›n veya “bir
sakall›n›n” resminin de gözalt›, ifl-
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Halkın Hukuk Bürosu:
“Terör ne gerçekten?”

Halkın Hukuk Bürosu, 18 A¤ustos’ta yapt›¤› aç›kla-
mayla TMY’deki de¤ifliklik haz›rl›klar› de¤erlendirile-
rek, flunlar vurguland›: 

“Taslakta yer alan hükümler tüm ülkenin F tipi ha-
pishaneye çevrilmeye çalıflıldı¤ının açık kanıtıdır. Se-
yahat özgürlü¤ünden, yaflama hakkına, iletiflim özgür-
lü¤ünden düflünce ve ifade etme hakkına kadar insanın
insan olmaktan kayna¤ını alan ve ezilenlerin egemen-
lerle yüzlerce yıllık mücadeleleri sonucu kazanılmıfl
"en temel insan hakkı" olarak nitelenen ve anayasal gü-
vence altındaki haklar terörle mücadele demogojisi al-
tında ortadan kaldırılıyor.

Emperyalist saldırganlı¤ın günümüz dünyasındaki
gerekçesi "teröre karflı savafl" iken ülkemiz egemenleri-
nin bu gerekçeden nasiplenmemesi düflünülemez. 

Peki terör ne gerçekten? ‹flçinin zam istemesi, ifl-
sizin ifl istemesi mi? Memurun toplu sözleflme hakkı,
sendikasını istemesi mi? Ö¤rencinin akademik, demok-

ratik, bilimsel e¤itim istemesi mi yoksa? Ezilen ulusla-
rın tanınmayı istemesi, anadilinde e¤itim istemesi, in-
karı asimilasyonu reddetmesi mi? Gecekondulunun ba-
rınma hakkı istemesi, tutuklunun insanca koflullar talep
etmesi, anaların yavrum ölmesin demeleri mi yoksa?
Köylünün üretim yapmayı istemesi, düflük faizle kredi
talep etmesi mi yoksa? Hangisi?

‹ktidar sahipleri, emperyalistler beyleri gibi bunların
hepsi terörist, hepsi marjinal grup demifl ve damgala-
mıfltır. fiimdi de terörist dediklerine daha fazla fliddet ve
zor kullanmanın, her fleyi suç ve ceza olarak normlan-
dırmanın zamanı gelmifltir. 

‹flte böyle düflündüler Terörle Mücadele Yasası çı-
karmaya hazırlananlar...

Kendisi gibi düflünmeyen herkesi cezalandırma
amacı ile hazırlanan Terörle Mücadele Yasası’nın çalıfl-
malarına derhal son verilmelidir.Bu amaç ile oluflturu-
lan komisyon da¤ıtılmalıdır. Siyasi iktidarın terörle
mücadele adı altında tüm ülkeyi terörize edip infaz ve
iflkenceleri meflrulafltırmasına izin verilmemelidir. Tüm
bu neden ve taleplerle hukukçuları ve tüm halkımızı
mücadeleye ça¤ırıyoruz.”



kence, tutuklama gerekçesi olmaya
devam etmesi demektir.  

“Propaganda”y› “terör suçu” sa-
y›p önlemeyi amaçlayan bu de¤iflik-
likler d›fl›nda, örne¤in gözalt›n› ha-
ber verme süresinin uzat›lmas›, ha-
pishanelerden tutsaklar› sorguya al-
ma gibi, iflkenceyi daha rahat ve
pervas›z yapabilecekleri koflullar›
sa¤lamay› amaçlamaktad›rlar.
AB’ye uyum yasalar›n›n ard›ndan
ilk f›rsatta gündeme getirilen bu ya-
sal de¤ifliklikler, oligarflinin zihni-
yetinde bir milim de¤iflikli¤in olma-
d›¤›n›, oligarflik diktatörlü¤ün an-
cak bu faflist zihniyetle sürdürülebi-
lece¤ini bir kez daha herkese gös-
termifl olmal›d›r. Kimse kendini al-
datmas›n; sistem ayn› kald›kça bir
“zihniyet” de¤iflimi mümkün de¤il-
dir. Zihniyet, bir “üstyap›” kurumu-
dur ve o zihniyeti belirleyen mevcut
düzenin yap›s›d›r.      

TMY’nin mant›¤› 
ülkeyi F tiplefltirmektir
Taslaktan yans›yan maddelerde-

ki mant›k, bir ülke yöneticilerinin
de¤il de, mesela bir Nazi Kamp›’n›n
yöneticisinin zihniyetini yans›tmak-
tad›r. Bu tasar› ülkemizi yönetenle-
rin, tüm ülkeyi bir toplama kamp›
gibi, bir F tipi hapishane gibi gör-
düklerinin kan›t›d›r. ‹stedi¤imiz ye-
re girifl ç›k›fllar› istedi¤imiz zaman
yasaklayal›m, istedi¤imiz kiflilere

istedi¤imiz zaman yasak koyal›m,
haberleflme, seyahat özgürlü¤ünü
istedi¤imiz zaman ortadan kald›ra-
l›m...  

Demokrat, ilerici hukukçular,
TMY’de yap›lmas› düflünülen de¤i-
flikliklerin, düzenin kendi faflist
anayasas›yla bile çeliflti¤ini, orada
tan›nan hak ve özgürlükleri rafa
kald›rd›¤›n› söylüyorlar. Ancak
böyle bir itiraz›n AKP iktidar› için
önemi yoktur. Bu düzenin tüm ikti-
darlar›, “düzenin bekas›” için Su-
surluklar’da, kitle katliamlar›nda,
provokasyonlar› gerçeklefltirirken,
düzenin yasalar›n› çi¤nemekte hiç-
bir mahzur görmeyen bir anlay›fl›n
sahibidirler.  

12 Eylül Cuntas›’n›n ülkemizi
bir yar›-aç›k hapishaneye çevirdi-
¤ini söylerdik. Bask› yasalar›n›n
üzerine yenilerini ekleyen her ikti-
dar, 12 Eylül uygulamalar›n› geride
b›rakm›flt›r. Ola¤anüstü hal, s›k›-
yönetim koflullar›, valilere, polise,
jandarmaya tan›nan yetkilerle,
“ola¤an” hale dönmüfltür. Fakat
kendilerini toplama kamp› yönetici-
si gibi, halk› da bu toplama kamp›-
n›n tutsaklar› gibi gören zihniyete
bunlar da yetmemifltir ve durmadan
yeni yetkiler istemektedirler. 

Bu tasar›, Baflbakan’›n “güven-
lik mi özgürlük mü ikileminde öz-
gürlükten yana olaca¤›z” aç›klama-
s›n›n peflinden haz›rlanmaktad›r.

Eskaza Baflbakan tercihini bir de
“güvenlikten” yana yapsaym›fl, ne
olacakt› acaba?

“Güvenlik mi özgürlük mü?...”
Bunlar, sömürücü egemen s›n›flar›n
“az›nl›k” iktidarlar›na özgü ikilem-
lerdir. Ço¤unlu¤un, yani halk›n ikti-
dar oldu¤u bir düzende, bunlar bir-
birinin alternatifi olmaz. Fakat fa-
flist düzende formülasyon bellidir;
sömürü düzeninin güvenli¤i, halk›n
hak ve özgürlüklerini yokederek
sa¤lanmaktad›r. Hak ve özgürlükle-
ri gasbetmenin sihirli kelimesi ise
“terör”dür. Bunun için faflist uygu-
lamalar, esas olarak Terörle Müca-
dele Yasalar›’nda toplanmaktad›r. 
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Yetmez bbeyler, bbu yyetkiler
size yyetmez. 

Siz ddüdü¤ü ççald›n›z mm›,
70 mmilyon ooldu¤u

yerde, ssizin kkarfl›n›zda
esas ddurufla ggeçmeli. 

Hatta ssiz ddüdü¤ü
çald›¤›n›zda, hherkes ttek

s›ra oolup ggönüllü oolarak FF
tipi hhücrelerini ddoldurmal›. 
Size ppadiflahlar›n, kkrallar›n,

imparatorlar›n yyetkisi
laz›m.

Yasa dda nnedir?
Hukuk dda kkimdir?

Sizin iiki dduda¤›n›z›n
aras›ndan çç›kan yyasa,

namlunuzdan çç›kan hhukuktur. 
Nas›l, iistedi¤iniz TTMY’de ssadece bbu

iki mmadde yyazsa yyeter mmi? 
Biliyoruz yyetmez, ssize bbu dda yyetmez.

“ordu, küreselleflme dejenerasyo-
nunda benli¤ini yitirmedi...”

Duyun da inanmay›n!
Orgeneral Hurflit Tolon, 1. Ordu Komutanlı¤ı görevi-

ni, ‹lker Baflbu¤'a devretti¤i törende, esip gürlemifl. Ay-
d›nlara çatan Tolon, TSK’ya iliflkin de flunlar› söylemifl:

“Ordu, küreselleflme dejenerasyonunda benli¤ini
yitirmemifl”; 

Onun için mi emperyalizmin küreselleflme politika-
lar›na kay›ts›z flarts›z uyum gösterdiniz, onun için mi
Irak’ta Amerikan askeri olmak için can att›n›z? Onun
için mi Afganistan’da Amerikan bekçili¤i yap›yorsu-
nuz?.. Onun için mi “küresel güç” ABD, bafl›n›za çuval
geçirdi¤inde boyun e¤diniz?..

Yine Tolon’a göre, “Ordu, geliflimi için yabancı

kaynaklı reçetelere ihtiyaç duymam›fl”...

Koca orgeneral, ya kendi ordusunu hiç tan›m›yor,
ya karfl›s›ndaki herkesi aptal san›yor ya da befl y›ld›zl›
yalanlar söylüyor. Herhalde hepsi geçerli.  

ABD ambargo koyunca toplar›na, tanklar›na koya-
cak mermi bulamayan sanki bu ordu de¤il (hatta bir za-
manlar donlar› bile USA damgal›yd›). Sanki bugün kul-
land›klar› bütün uçaklar›n, helikopterlerin, Amerikan
yaz›l›m› bilgisayar programlar›yla yönetildi¤ini bilmi-
yor Tolon. TSK’y› “iç savafla göre” örgütlendiren reçe-
te, yabanc› kaynakl› de¤il mi sanki?

Bu generaller “emekli” olunca tüm gerçeklikten ko-
puyorlar anlafl›lan. Sanki o kadar y›l, o rütbelerle emper-
yalizme hizmet eden kendileri de¤ilmifl gibi birden “ulu-
salc›” kesiliyorlar, birden TSK’n›n nas›l bir ordu oldu¤u-
nu unutuyorlar. Siz iyisi mi emekli generalleri dinleme-
yin, dinleseniz de tek kelimelerine inanmay›n...  



Türkiye oligarflinin Avrupa em-
peryalistlerinin iflbirli¤i ile gerçek-
lefltirdi¤i ve kamuoyunda “sahte
belgeli dava” olarak bilinen, 1 Ni-
san Davas›’na 24 A¤ustos günü de-
vam edildi. 

Türkiye’nin son y›llarda gördü-
¤ü en büyük komplolar›ndan biri
olan 1 Nisan Davas›’nda bugüne
kadar 74 kifli de¤iflik zamanlarda
tahliye oldu. Her duruflmada kendi
hukuksuzluklar›, yasad›fl›l›klar›,
yapt›klar› iflkenceler teflhir edildi¤i
halde, hala tutuklu bulunanlar ve
avukatlar› taraf›ndan bunlar dile ge-
tirilmesine ra¤men aralar›nda gaze-
tecilerin, dernek yöneticilerinin de
bulundu¤u 8 kiflinin tutuklulu¤u de-
vam ediyor.

“Gerçekler Kazanacak”

Her duruflma öncesinde oldu¤u
gibi Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri ACM önündeydiler. ‘Adalet
‹stiyoruz’ yaz›l› önlükleri giyen
HÖC’lüler, tutsaklar›n getirilmesiy-
le “Sahte Belgelerle Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n”, “Adalet ‹stiyo-
ruz” sloganlar› att›lar. Daha sonra
bas›n aç›klamas› yapan HÖC üyele-
ri, komploya son verilmesini istedi-
ler. 

Derya Güler’in yapt›¤› aç›kla-
mada, 1 Nisan 2004’te gerçekleflen

bask›nlar, sahte belgeler düzenlen-
mesi hat›rlat›larak, 82 kiflinin “ko-
mik” bir gerekçe ile “diskette ad›n
ç›kt›” denilerek tutukland›¤› belir-
tildi. Güler; “bir kez daha adalete,
hukuka inananlara sesleniyoruz;
‘biz komplo yapar›z siz bozars›n›z’
diyen polisin haz›rlad›¤› sahte dis-
ketlerle 82 kiflinin tutuklanmas›n›n
gerekçeleri ve mahkeme heyetinin
iddialar› nas›l delil gösterilerek 74
insan yarg›lan›p serbest kald›larsa,
halen tutuklu bulunan 8 kifli de ayn›
iddialarla yarg›lanmaktad›rlar” di-
ye konufltu. Mahkemelere defalarca
geldiklerini hat›rlatan Güler, konufl-
mas›n› flöyle sürdürdü:

“Polisin komplo ve yalanlar›na
son verin, yaflanan bu hukuksuzlu¤u
durdurun, sahte belgelerle tutukla-
nanlar› serbest b›rak›n diye hayk›r-
d›k. Ve bu gerçe¤i hayk›rmaya de-
vam edece¤iz. Komplo ve hukuksuz-
lu¤a karfl› gerçe¤in kazanaca¤›n-
dan eminiz.”

200’den fazla kifli “Sahte Belge-
lerle Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n” pankart›n›n arkas›nda adalet is-
te¤ini hayk›rd›. 

Heyet Tatilde, 
Hukuksuzlu¤a Devam...

Davaya bakan mahkeme heyeti-
nin ‘adli tatilde’ olmas› nedeniyle

duruflmada bir ilerle-
me kaydedilemedi.
Aleni hukuksuzluk ve
komplo bu kez de “ta-
til” bahanesiyle sürdü-
rülmüfl oldu. Dava 7
Ekim 2005 tarihine er-
telendi. Tutuklu bulu-
nan; Gülizar Kesici,
fiadi Özbolat, Mehmet
Yayla, Perihan Demir-
k›ran, Metin Yavuz,
Mehmet Ali Kaya, Ze-
liha Koyup›nar ve Ali
Uluda¤'›n tutuklulu¤u

devam ettirilirken, erkek tutsaklar
onursuz arama dayatmas› nedeniyle
ayakkab›s›z geldiler. 

Yaklafl›k 17 ayd›r keyfi olarak 8
kiflinin tutuklulu¤unun sürdürüldü-
¤ünü belirten Avukat Taylan Tanay,
tek “delilin”, Ekmek ve Adalet Der-
gisi'nde ele geçirildi¤i iddia edilen
dökümler oldu¤unu hat›rlatarak,
“arama, zaptetme, el koyma, çö-
zümleri kaydetme hukuka ayk›r› bir
flekilde yap›ld›” dedi. Kollu¤un ni-
telemesinin maddi temellerden yok-
sun ve hukuka ayk›r› oldu¤unu vur-
gulayan Av. Tanay konuflmas›n›
flöyle sürdürdü: 

“San›klar›n çizdi¤i iddia edilen
fakat kolluk taraf›ndan çizildi¤i or-
tada olan hiyerarflik flema dayanak-
s›z kald›. Örgütün çeflitli bölgelerin-
de sorumlu olarak gösterilen kifliler
savc›l›ktan serbest b›rak›ld›. Belçi-
ka ile Türkiye'deki iki telefon ara-
s›nda bir sinyalden bahsediliyordu.
Belçika'dan ö¤rendik ki ortada böy-
le bir fley yokmufl ve bu telefonlar-
dan birisini 2 y›l önce kolluk ele ge-
çirmifl. Bu koflullarda tutuklamaya
hiçbir neden olmad›¤› için tahliye
talebinde bulunuyorum.” 

Bu Bir Komplo Davas›d›r

Kand›ra 2 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi’nde tutuklu bulunan fiadi Öz-
bolat da, davan›n bir komplo oldu-
¤unu kaydederek tahliye talebinde
bulundu. Ekmek ve Adalet Dergisi’-
nin Genel Yay›n Yönetmeni oldu¤u
için tutukland›¤›n› belirten Gülizar
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1 Nisan Davas›’nda komplo mahkemede sürüyor

Hukuksuzluk ‘Tatilde’



Kesici ise, “ben bu derginin genel ya-
y›n yönetmeni oldu¤um için, daha ön-
ce 9 y›l hapis yatt›¤›m için ve 19 Ara-
l›k Operasyonu'nu yaflayanlardan biri
oldu¤um için tahliye edilmedim. S›rf
daha önce gözalt›na al›nd›klar› için
bu davada gözalt›na al›nanlar var. Bu
ülkede gözalt›na al›nmayan var m›?
Bu dergi yasal da dergide çal›flmak
yasad›fl› m›?” diye sordu.

Savunmalar›n ard›ndan savc›n›n
istemine uyan mahkeme, 8 kiflinin
“kaçma flüpheleri” iddia ederek tahli-
ye taleplerini reddetti. 

Protesto Eylemleri
1 Nisan Davas› öncesi, komployu

protesto ve davaya ça¤r› amaçl› çeflit-
li eylemler gerçeklefltirildi. 

Halklar ve Özgürlükler Cephesi
‹stanbul Temsilcili¤i, 22 A¤ustos gü-
nü Taksim’deki Avrupa Birli¤i Bilgi
Bürosu önünde eylem yapt›. Atatürk
Kültür Merkezi’nden AB Bilgi Büro-
su’na sloganlarla yürüyen HÖC’lüler,
“Sahte Belgelerle Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› tafl›d›lar.
fiair Ruhan Mavruk’un da destek ver-
di¤i eylemde, AB Bilgi Bürosu karfl›-
s›nda bir aç›klama yapan Derya Güler,
hukuksuzlu¤un Avrupa deste¤iyle ya-
flama geçirildi¤ini hat›rlatarak, “tu-
tuklananlar serbest b›rak›lana, hu-
kuksuzluk son bulana kadar adalet ta-
leplerimizi ülkemizde ve dünyada du-

yurmaya devam edece¤iz” diye ko-
nufltu. 125 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,
sembolik olarak iki disket maketi ya-
k›ld›. 

Esenyurt Temel Haklar, 19
A¤ustos günü Cumhuriyet Meyda-
n›'nda yapt›¤› eylemde, “Adalet ‹sti-
yoruz” pankart› açt›. Mahkemeye ka-
t›l›m ça¤r›s› yap›lan konuflman›n ar-
d›ndan halka bildiri da¤›t›ld›.

Gülsuyu-Gülensu HÖC Temsilci-
li¤i de ayn› Gülsuyu Heykel’de aç›k-
lama yapt›. Aç›klamada, 1 Nisan Da-
vas›’n›n d›fl›nda, Gençlik Federasyo-
nu duruflmas›na da ça¤r›da bulunuldu.
“Adalet ‹stiyoruz” pankart› aç›lan ey-
lem s›ras›nda halk alk›fllarla destek
verdi. Gebze Temel Haklar taraf›n-
dan yap›lan eylemde de 1 Nisan ve
Gençlik Federasyonu mahkemesine
ça¤r›lar yap›l›rken, “Adalet ‹stiyoruz”
pankart› aç›ld›. 

19 A¤ustos günü Okmeydan›’nda
da hukuksuzlu¤a karfl› Okmeydan›
Temel Haklar üyeleri eylem yapt›lar.
Anadolu Kahvesi Dura¤›’nda yap›lan
aç›klamada “Adalet ‹stiyoruz" pan-
kart› ve dövizleri  tafl›n›rken, aç›kla-
may› yapan Vedat Akdemir, hukuk
lincine son verilmesini istedi. 

20 A¤ustos günü Nurtepe’de Dilan
Pastanesi önünde toplanan Nurtepe
Temel Haklar üyeleri, "Adalet ‹stiyo-
ruz" pankart› açt›lar ve sahte disket
maketi yakt›lar. “Komplolar Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” dövizleri tafl›nan ey-
lemde konuflan Gözde fiahin, 1 Ni-
san’da yaflananlar›n, bu ülkede hak ve
özgürlüklerden yana olan, ba¤›ms›zl›k
isteyen herkesin bafl›na gelebilece¤ine
dikkat çekti.

20 A¤ustos günü komplonun pro-
testo edildi¤i yerlerden biri de ‹kitel-
li’ydi. ‹kitelli HÖC’lüler, ‹kitelli Cad-
desi’nde flamalar ve “Adalet ‹stiyoruz,
Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” dövizleri tafl›d›lar. Yap›lan
aç›klamada, “Hukuksuz bir flekilde tu-
tuklu bulunan 8 kiflinin özgürlü¤ü he-
pimizin özgürlü¤üdür” denildi. 

Samsun HÖC üyeleri de 23 A¤us-
tos günü Çiftlik Caddesi Süleymaniye
Geçidi’nde yapt›klar› eylemle sahte
belgelerle tutuklananlar›n serbest b›-
rak›lmas›n› istediler.
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AB Bilgi Bürosu önü / ‹stanbul

Londra’da Piknik
21 A¤ustos günü ‹ngilte-

re’nin baflkenti Londra’da,
Anadolu Halk Kültür Merkezi
taraf›ndan “Anadolu Halk Sof-
ras›” ad›yla bir piknik düzen-
lendi. 300 kiflinin kat›ld›¤› pik-
nikte, ‹ngiltere’de “terör” de-
magojisi ile gelifltirilen anti-de-
mokratik bask›c› süreç ve F tip-
leri üzerine konuflmalar yap›l›r-
ken, AHKM müzik grubu ve
H›d›r Kutan’›n Türkçe, Zazaca
ve Kürtçe türküleriyle halaya
duruldu. 

Sosyalizm 
Semineri 
“Neden Ba¤›ms›zl›k, De-

mokrasi ve Sosyalizm ‹stiyo-
ruz?” konulu seminerler devam
ediyor. 21 A¤ustos günü Al-
manya’n›n Duisburg flehrinde,
Anadolu E¤itim Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen seminer,
Marksizm-Leninizm’in ustala-
r›na ve Türkiye devriminin ön-
derlerine ba¤l›l›¤›n ifadesiyle
bafllad›. 

Ba¤›ms›zl›k düflüncesinin
dünü, bugünü, küreselleflme ve
yeni dünya düzeni propaganda-
lar›n›n etkisi, halk kurtulufl sa-
vafllar›, Türkiye’de ba¤›ms›zl›k
ile demokrasi aras›ndaki kop-
maz ba¤ gibi konular›n ele al›n-
d›¤› seminerde, güncel bir ör-
nek olarak 21 A¤ustos tarihli
Hürriyet Gazetesi’ndeki “fiart
flurt yok silah› b›rak›n” manfle-
tinde ifade edilen, solun dü-
zeniçine çekilmesi yönündeki
kampanyaya de¤inildi. 

Seminer, “Havana Röporta-
j›” filminin izlenmesiyle son
buldu.
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Memur sendikalar› ile hükümet
aras›ndaki “toplu görüflmelere” haf-
ta bafl›ndan itibaren devam edilir-
ken, alanlarda dile getirilen talepler,
at›lan sloganlar ile, AKP Hüküme-
ti’nin masaya getirdiklerinin birbi-
riyle alakas›z, aras›nda da¤lar kadar
fark oldu¤u görüldü. 

22 ve 24 A¤ustos’ta devam eden
görüflmelerde hükümet, ilk alt› ay
için yüzde 2.5, ikinci alt› için yüzde
2.5 olmak üzere toplam yüzde 5’lik
bir zam önerisi getirdi. Bu öneri
sendikalar taraf›ndan reddedilirken,
24’ündeki görüflmelerde buna sey-
yanen zam eklemesi de yap›ld›. An-
cak tüm bunlar, memurlar›n beklen-
tilerini karfl›lamaktan çok uzakt›.
Kamu-Sen ve Memur-Sen, önerileri
“de¤erlendirece¤iz” derken, KESK
bu öneriyi kabul etmelerinin müm-
kün olmad›¤›n› dile getirdi.

24 A¤ustos görüflmelerinin ar-
d›ndan bir aç›klama yapan KESK
Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tom-
bul, hükümetin önerilerinin adeta
kamu çal›flanlar› ile dalga geçmek
anlam›na geldi¤ini dile getirirken,
Pazartesi günü ülke genelinde me-
murlar› iflyerleri önüne ç›kmaya,
eylem yapmaya ça¤›rd›. 29 A¤ustos
günü yap›lacak görüflmelere sendi-
ka yönetimleriyle birlikte gelecek-
lerini, bunun, süreci toplu sözleflme
sürecine dönüfltürme amaçlar›n›n
bir parças› oldu¤unu ifade eden
Tombul, AKP iktidar›n›n “kaynak
yok” aç›klamalar›na da tepki göste-
rerek, “kaynak vard›r. Sorun bu
kaynaklar› kullanma fleklidir” dedi.
KESK, “kaynak yok” söylemine
karfl›da bir yaz›l› aç›klama yaparak,
çeflitli verilerle kaynaklar›n nas›l
kullan›ld›¤›n› ortaya koydu. 

Birlikte mücadele ça¤r›s›
‹smail Hakk› Tombul partilere,

sendika ve demokratik kitle örgütle-
rine de ça¤r› yaparak, “bu süreci

birlikte örmeliyiz, bu mücadele he-
pimizindir” diye konufltu. E¤itim-
Sen Genel Baflkan› Alaattin Dinçer
de, flube baflkanlar› toplant›s› öncesi
yapt›¤› aç›klamada, sermaye iktida-
r›n›n sald›r›lar›na de¤inerek, tüm
emekçilerin, ezilenlerin ve demok-
rasi güçlerinin birleflik mücadelesi-
ni yaratmak için herkese önemli gö-
rev ve sorumluluklar düfltü¤ünü
vurgulad›. 

KESK yönetiminin, emekçile-
rin, halk güçlerinin birlikte mücade-
lesini örme sözünün pratikte karfl›l›-
¤›n› bulmas› elbette herkesin iste¤i-
dir. Bunun önünde engel olan dayat-
mac›, grupçu anlay›fl›n, statükocu-
lu¤un afl›lmad›¤› koflullarda, nas›l
gerçekleflece¤i ise KESK yöneti-
mince cevaplanmas› gereken bir so-
ru olarak orta yerde durmaktad›r.

AKP sözlerini tutmad›

Görüflmelerde ele al›nan konu-
lardan biri de, geçen y›l üzerinde
mütab›k olunan 52 maddenin hangi-
lerinin yaflama geçirildi¤iydi. So-
nuçta, bunlardan 33 maddenin AKP
iktidar› taraf›ndan yerine getirilme-
di¤i, unutturuldu¤u ortaya ç›kt›. Ak-
sini beklemek hayalcilik olurdu. Bu
y›l da ayn› yöntemi uygulayaca¤›n-
dan kimsenin kuflkusu olmas›n. Me-
murlar›n istedi¤i insanca yaflam üc-
retini “ek yük getirir” diye reddeden
bir hükümet, sadece sermayeye,
IMF’ye verdi¤i sözleri yerine getir-
mektedir. Grevli, toplu sözleflmeli
sendika hakk› konusunda da söz
verme, yerine getirmeme, oyala-
ma takti¤ini izliyor iktidar. Bir yan-
dan “biz de istiyoruz” diyor, sonra
“ama...” diyerek anayasa de¤iflikli-
¤i, mecliste mütabakat gibi ifli yo-
kufla sürme taktiklerine baflvuruyor. 

AKP’nin gündeme getirdi¤i ana-
yasa de¤iflikli¤i paketinde, kendi is-
tedi¤i maddelerin üzerini örtmek
için memura grevli, toplu sözleflme-

li sendika hakk› maddesini yerleflti-
riyor, ayn› anda meclis gündemine
getirdi¤i Kamu Personeli Yasa Ta-
sar›s› Tasla¤›'nda grev, toplu sözlefl-
me hakk›n› kesin olarak yasakl›yor.
Hükümet ad›na görüflmelere kat›lan
M. Ali fiahin’in daha ilk görüflme-
lerde sendikalara kabul ettirmeye
çal›flt›¤› Kamu Personeli Yasa Ta-
sar›s› Tasla¤›’nda ‘yasaklar’ bölü-
münde flöyle deniliyor: 

“Memur ve sözleflmeli perso-
nelin greve karar vermeleri, grev
düzenlemeleri, ilan etmeleri ve bu
yolda propaganda yapmalar› ya-
sakt›r.”

AKP gerçek yüzünü yalan ve de-
magojiyle gizlemeye çal›fl›rken, s›-
k›flt›¤›nda da tehdide baflvurmakta-
d›r. Emekçilerin eylem karar› üzeri-
ne konuflan Devlet Bakan› M. Ali
fiahin’in 25 A¤ustos günkü aç›kla-
mas› tam da bu çerçevedeydi. “‹flye-
rini terk etmeyiz, ifl b›rak›r›z” de-
menin suç ve devleti tehdit etmek
oldu¤unu iddia eden fiahin, flöyle
konufltu: “Devlet tehditlere boyun
e¤mez. Grevli, toplu sözleflmeli sen-
dikay› en fliddetli ben savunuyorum.
Bunun önündeki engel sendikalar-
d›r, uzlaflmaz tav›rlar›d›r. Hükümet
nezdinde devleti tehdit eder, eylem
yapar›z derseniz, bu olmaz.”

Tehdit, yalan, demagoji her fley
var. Direnerek hak isteyen herkesin
karfl›s›na ayn› “devlet tehditlere bo-
yun e¤mez” demagojisiyle ç›k›yor-
lar. Bu kafan›n “masa”dan anlama-
yaca¤› aç›kt›r. 

Toplu Sözleflme Hakk›m›z, 
Grev Silah›m›z
Bu arada görüflmeler sürerken,

alanlarda ve “toplu görüflme çad›r-
lar›nda” ise grevli, toplu sözleflmeli
sendika talebi ön plana ç›k›yor. Ka-
mu-Sen ve Memur-Sen bu talebi
daha çok usulen dile getirirken, yo-

Grev Hakk› AKP’nin 
Gündeminde Yok!

emek
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6 ay önce iflten ç›kart›lan ve 1 ay
boyunca çeflitli eylemlerle hak ara-
yan 84 Bursaray iflçisi, ifl mahkeme-
sine açt›klar› "ifle iade" davas›n› ka-
zand›. Bilirkifli'nin de “siyasi rant
sa¤lamak amaçl› iflten ç›kar›lma”
raporu verdi¤i karara ra¤men
AKP'li Büyükflehir Belediye Baflka-
n› Hikmet fiAH‹N, “sadece ‘KÖTÜ
N‹YET’ tazminat›n› ödeyeceklerini,
ifle tekrar almayacaklar›n›” aç›klad›.
Bunun üzerine iflçilerin17 A¤us-
tos’ta Bursaray önünde yapt›klar›
eylemde konuflan Yücel Tafltan,
“kötü niyet tazminat› de¤il ifllerimi-
ze dönmek istiyoruz.” dedi.

¤un l a fl -
m a l a r › -
n›n üc-
r e t l e r
üzerinde
o l d u ¤ u
ve k›sa
v a d e d e
bilinçsiz
memur-
lar› oya-
lamay› hedefledi¤i görülüyor.
KESK eylemlerinde ise ilk talep;
Toplu Sözleflmeli, Grevli Sendikal
Hak Ve Özgürlükler. Çeflitli kent-
lerde KESK taraf›ndan yap›lan ey-
lemlerde de, emekçiler grevli, toplu
sözleflmeli sendikal hakk›n kendile-
ri için olmazsa olmaz gördüklerini
dile getirdiler.  

‹zmir’de Konak eski Sümer
Bank önünde toplanan emekçiler,
“Biz; Toplu Sözleflmeli, Grevli Sen-
dikal Hak Ve Özgürlükler, ‹nsanca
Yaflan›r Bir Ücret, ‹fl Güvenceli ‹s-
tihdam, Ücretsiz Nitelikli Yayg›n
Kamu Hizmeti, Demokratik Bir
Türkiye ‹çin Mücadele Ediyoruz”
yaz›l› pankart açt›lar. fiubeler plat-
formu dönem sözcüsü Musa Sever,
“Toplu sözleflme ve grev hakk› sen-
dikal mücadelenin olmazsa olmaz›-
d›r” dedi ve mücadeleye devam
edeceklerini vurgulad›. KESK ‹zmir
fiubeler Platformu, 24 A¤ustos günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda da
emekçilerin taleplerini dile getirdi.
BES Yönetim Kurulu Üyesi Emine
Ercan, ücretlerinin art›r›lmas›n›,
gasbedilen haklar›n›n verilmesini ve
örgütlenmenin, grevli, toplu sözlefl-
me hakk›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas›n› istedi. Ercan, kad›n
emekçilerin yaflad›¤› sorunlar› da s›-
ralayarak, çözümünü talep etti. 

Ankara’da Emekli Sand›¤›
önünde toplanan BES’li memurlar,
toplu görüflmelerin emekli, dul ve
yetimleri de kapsamas›n› isterken,
eyleme çeflitli DKÖ ve iflçi sendika-
lar› da destek verdi. K›z›lay’daki
YKM ma¤azas› önünde toplanan
Tüm Bel-Sen üyesi belediye emek-
çileri de, belediyelerde çal›flan
emekçilerin sorunlar›na hükümetin
duyars›z kald›¤›n› dile getirdiler.

Emekçi-
ler eflit
ifle eflit
ücret ta-
lebinde
b u l u n -
d u l a r .
S E S ’ l i
memur-
lar, 24
A¤ustos

günü KESK’e ba¤l› sendikalar›n
destekledi¤i eylemle, “paras›z sa¤-
l›k” talebinde bulunarak, toplu gö-
rüflmeler sürecine iliflkin Ankara
Numune Hastanesi önünde taleple-
rini dile getirdiler. 

KESK’li memurlar, toplu görüfl-
melerin 3. turuna geçilirken, “talep-
ler zinciri” oluflturarak, YKM önün-
den tek s›ra halinde MEB’e kadar
yürüdüler ve görüflme heyetini top-
lu sözleflme, grev hakk› sloganlar›y-
la u¤urlad›lar. 

KESK’li memurlar ‹stanbul’da
da eylemler gerçeklefltirdiler. 24
A¤ustos günü ‹stanbul Defterdarl›¤›
önünde yap›lan eylemde, “Sözlefl-
meli Köle Olmayaca¤›z” pankart›
açan emekçiler, “Kamu Reformu
Aldatmacad›r, Emekçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Sosyal Güvencemiz
Gasbedilemez” dövizleri tafl›d›lar.
Eylemde konuflan BES 1 No'lu fiu-
be Baflkan› Ejder Erbulan, hüküme-
tin toplu görüflmeyi, kendilerinin
hiçbir sat›r›na halel getirmedi¤i
IMF program›n› onaylamaya ortak
aramak olarak ele ald›¤›n› ve AKP
iktidar›n›n yüzünü, sermaye çevre-
lerine, emperyalist kurumlara çevir-
mifl tam gaz ilerledi¤ini ifade etti.
Ayr›ca Çapa T›p Fakültesi’nde de
emekçiler eylem düzenlediler. 

23 A¤ustos günü KESK Mersin
fiubeler Platformu taraf›ndan yap›-
lan yürüyüflte "Toplu Görüflme
Hakk›m›z Grev Silah›m›z, Emekçi-
yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan-
lar› at›l›rken, HÖC de emekçilerin
yan›ndayd›. Ayr›ca KESK’li me-
murlar; Bursa, Band›rma, Diyarba-
k›r, Zonguldak ve daha birçok ilde
bas›n aç›klamalar› ile Toplu sözlefl-
me, grev hakk› baflta olmak üzere,
taleplerini dile getirdiler.

Bursaray’da eylem

Çukurova Holding’in 20 ayd›r
ücretlerini ödemedi¤i 1300 iflçi
ad›na, 19 A¤ustos’ta ‹stanbul'a ge-
len bir grup iflçi, Yap› Kredi Plaza
önünde oturma eylemi bafllatt›.
“Açl›k Grevindeki Çukurova ‹flçi-
lerine Destek Yürüyüflü” yaz›l› ön-
lükler giyen iflçiler “‹flçilerin Bir-
li¤i Sermayeyi Yenecek” ve “Bir-
lefltik, Güçlendik, Kazanaca¤›z”
sloganlar›n› att›lar. ‹flçiler Anka-
ra’da görüfltükleri Çal›flma Bakan›
Baflesgio¤lu’nun sorunlar›na çö-
züm bulmad›¤›n› dile getirdiler ve
“hakk›m›z› alana kadar burada
oturaca¤›z” dediler. ‹flçilerin eyle-
mi sürerken, Adana’da da 11 iflçi
açl›k grevini devam ettiriyor.

Yap› Kredi Plaza
önünde eylem

Ege Temel Haklar, 119 gündür
grevde olan G‹MAS iflçilerini ziya-
ret etti. 20 A¤ustos günü Çi¤li Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
G‹MAS’a giden Ege Temel Haklar
üyeleri, grev çad›r›ndaki iflçilerle
görüfltü ve desteklerini sundular.
‹flçiler, 118 kifli ile bafllayan dire-
niflte 87 kifli kald›klar›n› söylerken,
patronun tafleron iflçilerle grevi k›r-
ma yoluna gitti¤ini ifade ettiler.

G‹MAS iflçisine destek

emek

istanbul
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D‹SK Ankara Bölge Temsilci-
li¤i, iflten at›lan Coca-Cola iflçile-
riyle ilgili olarak, 19 A¤ustos gü-
nü Yüksel Caddesi'nde yapt›¤› ey-
lemde, “Coca-Cola'y› Tüketme!”
kampanyas›n› duyurdu. Eylemde,
“Yasad›fl› Uygulamalara Karfl› ‹fl-
çilerle Dayan›flma ‹çindeyiz. Co-
ca-Cola'y› Boykot Ediyoruz, Sür-
günler Durdurulsun” dövizleri ta-
fl›n›rken, D‹SK Genel Baflkan Ve-
kili Mahmut Seren, kampanyay›
mahalle ve sokaklara kadar yaya-
caklar›n› belirtti. Eyleme, TAYAD
da destek verdi. 

‹zmir’de ise, 24 A¤ustos günü
Nakliyat-‹fl üyeleri taraf›ndan Ko-
nak’ta bir aç›klama yap›ld›.

D‹SK: ““Coca CCola'y› 
Tüketme!”

Özellefltirilmeye karfl› eylemle-
rin yap›ld›¤› limanlardan biri olan
‹skenderun Liman’›nda direnen ifl-
çileri ziyaret eden HÖC’lüler, iflçi-
lere üzerinde “dirine dirine kaza-
naca¤›z” mesaj› yeralan çiçekler

sunarken, biz de
ifl yerlerini terk
etmeme eylemi
yapan iflçilerle
görüfltük.  

Liman-‹fl fiube Sekreteri Ethem Uslu, özellefltirme politikas›n›n kendisi-
ne karfl› oldu¤unu dile getirirken, “gücümüz yetti¤ince bu liman› satt›rma-
yaca¤›z, bu nedenle ifl yerlerimizi terk etmeme karar› ald›k” diye konufltu.
Türk-‹fl'in destek vermedi¤inden yak›nan Uslu, “Türk-‹fl, hükümetin ya-
n›nda yeral›yor bize hiçbir deste¤i yok” sözleriyle, sendikal ihaneti tek
cümleyle anlatt›. Uslu, di¤er sendikalar›n tüm bu sald›r›lar› izlemesi karfl›-
s›nda da bir gerçe¤e dikkat çekiyor; “bilinsin ki bugün bize ise yar›n s›ra
onlara gelecek. Biz istiyoruz ki, sendikalar, kitle örgütleri birlikte hareket
edersek baflaraca¤›m›za inan›yoruz.”

Çare Genel Grevde
‹flçilerden Müntecep Deveci ise, limanlar›n zarar etti¤i yalan›na itiraz

ediyor. 1990 y›l›na kadar kar eden kurulufllar›n, bu tarihten sonra hiçbir ya-
t›r›m yap›lmayarak bilinçli flekilde zarar ettirildi¤ine dikkat çeken Deveci,
“1 senelik verileri ‹HC bedelini buraya yat›r›m olarak versinler. E¤er biz
buray› 2-3 seneye kadar kar eden bir kuruma çevirmezsek, ne eylem yapa-
r›z ne de burada çal›fl›r›z. Benim diyece¤im bu kadar” sözleriyle tepkisini
ifade ediyor.  

fiaban Taze adl› iflçi de, ‹skenderun Liman›’n›n Ortado¤u’ya bir köprü ifl-
levi gördü¤ünü belirtirken, Haflim Sevimli, tek çareyi tüm emekçilerin ge-
nel greve ç›kmas›nda görüyor. Türk-ifl Baflkan› Salih K›l›ç'›n Mersin Liman-
‹fl'e ziyaretinde söyledi¤i “üretimden gelen gücün kullan›laca¤›’ sözünü ha-
t›rlatan Sevimli, “ama flu ana kadar bu gücün kullan›ld›¤›n› görmedik.
Umar›z bugünden sonra kullan›l›r. Salih K›l›ç bizi henüz ziyaret etmedi,
bekliyoruz” diye konufltu. 

KESK'e ba¤l› Büro Emekçileri
Sendikas› (BES) hakk›nda, tüzü-
¤ündeki “...üyelerin kültürlerini
gelifltirmeyi, ana dillerini kullan-
may› amaçlar” ifadesi nedeniyle
bafllat›lan soruflturmada takipsizlik
karar› verildi. Bas›n Savc›l›¤›’n›n
karar›n› de¤erlendiren BES Genel
Baflkan› Bülent Kaya, karardaki
ifadelerin, E¤itim-Sen davas›n›n
karar›n›n siyasal bir karar oldu¤u-
nu gösterdi¤ini söyledi.

BES’e “takipsizlik”

Türkiye Maden ‹flçileri Sendi-
kas›, yaz›l› bir aç›klama yaparak,
Erdemir Grubu'na ba¤l›, Divri¤i'de
kurulu Erdemir Maden'de, görüfl-
melerin anlaflmazl›kla sonuçlan-
mas›yla, 2 Eylül'de bafllamak üzere
grev karar› al›nd›¤›n› duyurdu.
Madende 400 iflçi çal›fl›yor ve Er-
demir, ‹skenderun ve Karabük De-
mirçelik'in hammadde ihtiyac› bü-
yük ölçüde buradan karfl›lan›yor.

Erdemir Maden’de
grev karar›

Mahmutbey-Göztepe'de Ruth
Tekstil iflçileri, 23 A¤ustos’ta yap-
t›klar› eylemle, çal›flma koflullar›n›
ve alacaklar›n›n ödenmemesini
protesto ettiler. Esenler Temel
Haklar’›n da destek verdi¤i eylem-
de, iflçiler, kölelik koflullar›nda ve
yasalar çi¤nenerek çal›flt›r›ld›klar›-
n› ifade ederek, “flimdi de iflçilik
alacaklar›m›z ve k›dem tazminatla-
r›m›z› vermemek için iflveren tara-
f›ndan doland›r›lmaya çal›fl›l›yo-
ruz. Bizim birli¤imiz ve mücadele-
miz bofla gitmeyecek. Bu mücade-
lemizi di¤er iflçi kardefllerimizle de
birleflerek büyütece¤iz" dediler. 

24 A¤ustos günü oturma eylemi
bafllatacaklar›n› söyleyen iflçiler,
eylemlerini “‹flçiyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z" slogan›yla bitirdiler.

Ruth Tekstil iflçisi
hakk›n› ar›yor

‹skenderun liman iflçileri: 
‘Türk-‹fl’in deste¤ini görmedik’

emek



AKP iktidar›n›n, b›rak›n toplu
sözleflmeyi, grev hakk›n›, toplu gö-
rüflmeye dahi tahammülü olmad›¤›-
n› en aç›k haliyle, Devlet Bakan› ve
Baflbakan yard›mc›s› Mehmet Ali
fiahin’in yukar›ya ald›¤›m›z aç›kla-
malar› göstermektedir. 

2. tur görüflmelerin ard›ndan, 25
A¤ustos günü yapt›¤› bu aç›klama
ile konfederasyonlar›, daha do¤rusu
KESK’i tehdit eden fiahin, ‹smail
Hakk› Tombul’un dile getirdi¤i gi-
bi, “aba alt›ndan sopa gösterme”
politikas› izlemiyor; do¤rudan so-
pay› KESK’e sall›yor. E¤itim-
Sen’in kapat›lmas› karar›n›n da
kendilerine ait oldu¤unu itiraf eden
AKP sözcüsü, KESK’i yola getirme
sürecini devam ettirmektedir. Hiç-
bir geri ad›m düzen için yeterli de-
¤ildir, hep daha fazlas›n› isteyecek
ve en küçük bir muhalifli¤i kalma-
yana kadar bu süreci götürecektir.
Ta ki, KESK Türk-‹fl’leflene kadar. 

Ya bu sürecin önüne barikat örü-
lür ya da nereye sürüklerse, sa¤a so-
la e¤reti tutunmalarla zaman kaybe-
dilip, Türk-‹fl liman›na yanafl›l›r...

fiahin’i, yüzbinlerce üyeli bir
konfederasyona karfl› bu düzeyde
cüretli k›lan›n, baflta E¤itim-Sen’in
kapat›lmas› karar› sonras› at›lan ge-
ri ad›m, “grev hakk› olmazsa masa-
ya oturmay›z” de-
yip, ard›ndan otur-
man›n ve en genel-
de KESK reformist
yönetiminin müca-
dele anlay›fl› oldu¤u
aç›kt›r. Bu ayr›ca
de¤erlendirilmeli-
dir. Ancak flimdi,
AKP iktidar›na,
KESK’i tehdit ve

gözda¤› ile y›ld›ramayaca¤›n›, bas-
k› alt›na alamayaca¤›n› ve “biz ne
dersek o” anlay›fl›n› dayatamayaca-
¤›n› gösterme zaman›d›r. 

Bu anlamda, aç›klaman›n yap›l-
d›¤› günün akflam› Baflbakanl›k
önüne E¤itim-Sen üyelerinin yürü-
mesi ve “fiahin’in özür dilememesi
durumunda pazartesi günkü görüfl-
meleri kilitleyece¤iz” aç›klamas›
yap›lmas›, yerinde bir “refleks” ol-
mufltur. Ama bununla yetinilmeme-
lidir. 

‹ktidar›n, “toplu sözleflmeli,
grevli sendikay›, bu tav›rlar›yla on-
lar engelliyor” demagojileri deflifre
edilmeli, bu hakk›n söke söke al›na-
ca¤› pratik olarak sergilenmelidir.
Bunun yolunun rutin ve giderek kit-
leselli¤ini yitiren bas›n aç›klamalar›
olmad›¤› aç›kt›r. Karfl›m›zda, faflist
bir zihniyet, emekçilere karfl›; bas-
k›dan, sindirmekten, susturmaktan
baflka hiçbir politikas› olmayan bir
iktidar vard›r. “Bu tutumun hükü-
metin demokratikleflme süreciyle
çeliflti¤ini” kimse düflünmesin, ya-
n›lmas›n. Oyun böyle sürmekte ve
zorland›klar› yerde gerçek yüzlerini
göstermektedirler. Hayali bir “de-
mokratikleflme süreci” ile kimse
kendini aldatmas›n. AB’cilik u¤ru-
na destek verilen AKP, bundan öte-

si de¤ildir. 
Demokratik eylem, sendikalar›n

en meflru, do¤al haklar›d›r. Bu ikti-
dar›n alt›na imza att›¤› “uluslararas›
anlaflmalarda” da yazar bu, tarihsel
ve siyasal olarak da kazan›lm›fl en
meflru hakt›r. 

Grev hakk›n› tan›mayan iktidar,
eylem hakk›n› da yoketmek iste-
mektedir. fiahin, eylem yapan, dire-
nen memurlar›n nereye “çarpaca¤›-
n›” da aç›klamal›d›r. Ne yapars›n›z?
Yine kapatma davas› m› açars›n›z?
Tutuklar m›s›n›z? Sürgünleri mi
devreye sokars›n›z? Devrimci me-
murlar›n sendikalar›n› kurmak için
alanlara ç›kt›¤› ilk günden bu yana
kullan›ld› tüm bu yöntemler.

Yine yapabilirler! Dün devrimci
memurlar bedel ödemeyi göze al-
d›klar› için bugün KESK vard›r.
Bugün de sendikalar, devrimci, de-
mokrat, öncü emekçiler bedeller
ödemeye haz›r olarak sald›r›lar›n
karfl›s›na dikilebilirler.

fiahin’in sözleri s›radan bir teh-
didin ötesinde, nas›l bir sendika is-
tediklerinin ifadesidir. Eylem yap-
mayan, direnmeyen, hak istemeyen,
ne verilirse raz› olan bir sendikac›-
l›k istiyorlar. ‹stedikleri vitrinlerini
süsleyecek sendikad›r. fiahin’in
aç›klamas›n›n hemen ard›ndan “3.

tur görüflmeleri ön-
cesinde eylem yap-
ma niyetimiz yok”
aç›klamalar› yapan
Kamu-Sen ve Me-
mur-Sen tam da bu
anlay›flta olduklar›-
n› ortaya koymufl-
lard›r. KESK ise,
tam tersini ortaya
koyabilmelidir. 
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“‘Eylem yapar›z, iflyerlerini terk etmeyiz, ifli yavafllat›r›z, durdururuz’
diyenlere sesleniyorum. Yapamazs›n›z! Devlet hiçbir tehdide boyun
e¤mez. Onlar iç tüzüklerindeki anadilde e¤itim maddesi nedeniyle yarg›
duvar›na çarpt›. fiimdi eylem yapar›z diyorlar. Yapamazs›n›z. Yaparsan›z
yeniden bir yerlere çarpars›n›z.” (Baflbakan yard›mc›s› Mehmet Ali fiahin)

KESK tehditlere boyun e¤memeli



Gençlik Federasyonu taraf›ndan yü-
rütülen "Ne Amerika Ne Avrupa Ba¤›m-
s›z Türkiye, ‹flbirlikçili¤e Son" kampan-
yas›n›n son eylemi olan Ankara yürüyü-
flünde tutuklanan 6 federasyon üyesine
destek veren 300’den fazla Gençlik Fede-
rasyonu üyesi, Ankara Adliyesi önündey-
di. Gençlik Federasyonu üyeleri ‹stanbul
baflta olmak üzere çeflitli kentlerden 25
A¤ustos günü Ankara’da toplanarak, ba-
¤›ms›zl›k mücadelesinden vazgeçmeye-
ceklerini hayk›rd›lar. 

Ba¤›ms›zl›k fiiar›yla 
Yola Ç›kt›lar

Gençlik Federasyonu üyeleri, 24
A¤ustos günü ‹stanbul’dan “Ba¤›ms›z
Türkiye” fliar›yla yola ç›kt›lar. Galatasa-
ray Postanesi önünde toplanan federas-
yon üyeleri, buradan TÜYAB'a kadar slo-
ganlarla yürüdüler. TAYAD, Temel Hak-
lar Federasyonu ve Grup Yorum’un da
destek verdi¤i vatansever gençlik, “Ne
Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z Türkiye,
‹flbirlikçili¤e Son” yaz›l› önlükler giye-
rek, “Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›-
lanamaz” pankart› açt›lar. S›k s›k “Bu Va-
tan Bu Halk Bizim, Kahrolsun Emperya-
lizm", “Ö¤renciyiz, Hakl›y›z, Kazanaca-
¤›z” sloganlar› atan federasyon üyeleri
ad›na konuflan Hasibe Çoban, gözalt›la-
r›n, iflkencelerin ve tutuklamalar›n kendi-
lerini mücadeleden vazgeçirmeyece¤ini

kaydederek, destek ça¤r›s›nda bulundu.
Grup Yorum türküleri ile gençli¤in müca-
delesinin yan›nda olurken,
TÜYAB önünden otobüs-
lerle Ankara'ya hareket
edildi. 

Bu esnada, bir ö¤renci-
nin ailesi, çocuklar›n›n ba-
¤›ms›zl›k için mücadele et-
mesine karfl› ç›karak zorla
engel olmaya çal›flt›. Bur-
juva bas›n, ba¤›ms›zl›k is-
teyen gençlerin yarg›lan-
mas›n›n utanc›n›, davaya
iliflkin geliflmeleri de¤il, bu
olay› ön plana ç›kar›rken,
gençli¤in apolitikli¤inden
yak›nmalar›n da asl›nda ne
kadar ikiyüzlüce oldu¤unu gösterdiler. 

Gençlik Yine Ankara’da 
Yine Ba¤›ms›zl›k ‹stiyor

25 A¤ustos sabah› Ankara 11. A¤›r
Ceza Mahkemesi önünde yüzlerce ö¤ren-
ci topland›. 

Adliye binas› içine girmek isteyen fe-
derasyon üyelerinin önü  polisler taraf›n-
dan kesildi ve içeri girmelerine engel
olundu. Yaflanan tart›flmalar›n ard›ndan
temsilci bir grup adliye binas›na girer-
ken, 300 genç, mahkeme karfl›s›nda bulu-
nan parkta sloganlar ve marfllarla bekle-

di. “Ba¤›ms›zl›k isteyen Gençlik
Yarg›lanamaz, Ne ABD Ne AB
Ba¤›ms›z Türkiye ‹flbirlikçili¤e
Son” pankart› ve ayn› içerikte dö-
vizler açan gençler, bask›lar›n, gö-
zalt› ve tutuklamalar›n vatansever
gençli¤in ba¤›ms›zl›k yürüyüflünü
durduramayaca¤›n› bir kez daha
gösterdi. 

Bu arada Temel Haklar Fede-
rasyonu da, “Ba¤›ms›z bir ülke is-
teyen gençlerimiz yarg›lan›yor sa-
hip ç›kal›m” bafll›¤›yla bir aç›kla-
ma yaparak ça¤r›da bulundu.
Gençlik Federasyonlular  parkta

bir bas›n aç›klamas› yapt›-
lar. Federasyon ad›na aç›k-
lamay› okuyan  Hasibe Ço-
ban flunlar› söyledi: " Bu-
gün AKP iktidar› da ülke-
mizin tüm kaynaklar›n› em-
peryalizme peflkefl çekmek,
halk›m›za daha fazla yok-

sulluk ve zulüm uygulayabilmek için AB
ve ABD’ye s›rt›n› dayam›fl ve bunun ad›-

na demokratikleflme diyerek bask› ve zul-
münü flirin göstermeye çal›flm›flt›r. Bu-
nun içindir ki kendisine muhalif olan, ba-
¤›ms›zl›¤› savunan bütün sesleri bask› ve
zorla susturmaya, sindirmeye çal›flmakta-
d›r. (...)

Gençlik Federasyonu olarak, 35 y›ll›k
DEV-GENÇ tarihinden ald›¤›m›z güç ve
inançla ba¤›ms›zl›k mücadelemizi sürdür-
meye devam edece¤iz " dedi. Aç›klama-
n›n ard›ndan kitle marfllar ve halaylarla
coflkulu bir flekilde duruflma saatini bekle-
meye bafllad›. 

Mahkeme saat 14.00’te tutsak gençli-
¤in savunmalar›n›n al›nmas› ile bafllad›.
Duruflmaya tutuksuz san›k Ekrem Kaya
da kat›ld›. S›ras›yla sözalan U¤ur Eyilik,
Musa Kurt, Hasan Baklac›, Mert Kavak,
Onur Özdemir ve Fatih Beygirci ö¤renci
olduklar›n›, demokratik bir haklar› olan
bas›n aç›klamas› yapmak istediklerini,
s›rf bu nedenle 7 ay› aflk›n zamand›r
tutuklu olduklar›n› belirttiler. Savunma s›-
ras›nda mahkeme baflkan›n›n tek tek “ne-
den ayakkab›s›z geldin?” sorusuna, vatan-
sever gençlik “gidifl- dönüflte tam 10 kez
arama yap›l›p gardiyanlarca ç›kar›l›yor;
biz de geri giymiyoruz” fleklinde cevap
verdi. Mahkeme baflkan› da gençli¤in em-
niyette susma hakk›n› kullanmas›n› ve
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Vatansever gençlik yarg›lanamaz!
"Ne Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z Türkiye, ‹flbirlikçili¤e Son" dedikleri için

tutuklanan Gençlik Federasyonu üyelerinin mahkemesinde, 300 vatansever
genç, ayn› slogan› att›



mahkemeye ayakkab›s›z gelmifl olmas›-
n› tutanaklara geçirdi.

Av. Selçuk Koza¤açl›  ve Av. Özgür
Y›lmaz da duruflmada sözalarak dava-
n›n hukuksuzlu¤unu somut delillerle
ortaya koydular.  Mahkeme heyeti Ha-
san Baklac›, Mert Kavak, Onur Özde-
mir, Fatih Beygirci' nin  tahliyesine ka-
rar verirken U¤ur Eyilik ve Musa
Kurt'un tutuklu yarg›lanmas›n›n deva-
m›na, duruflma tarihinin 20 Ekim'e erte-
lenmesine karar verdi. 

Hukuksuzluk Mahkemede
De Devam Etti
Mahkeme bitiminde Musa Kurt’un

annesi ve kardeflinin ‘böyle adalet olur
mu?’ diyerek tepkilerini koymalar› üze-
rine gerginlik yafland›. Mahkeme bafl-
kan› ailenin derhal polisçe tutulmas›n›,
haklar›nda tutanak düzenlenmesini ve
bir sonraki celseye al›nmamas›n› istedi.
Tutanak tutulmas› üzerine bu haks›zl›¤a
müdahale eden Av. Selçuk Koza¤açl›
için de heyete sayg›s›zl›k ve hakaretten
soruflturma izni verilmesini talep etti. 

Mahkeme ç›k›fl›nda alk›fllar ve slo-
ganlarla adliye önüne geçen kitle ad›na
aç›klama yapan Hasibe Çoban, mahke-
mede yaflanan hukuksuzlu¤u anlatt›.
Çoban, “biz gücümüzü tarihimizden,
hakl›l›¤›m›zdan ve meflrulu¤umuzdan
al›yoruz. Bu güçle adalet için, ba¤›m-
s›zl›k için mücadelemize kesintisiz de-
vam edece¤iz” dedi.

Eylem boyunca “Adalet ‹stiyoruz,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ba-
¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lana-
maz, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n,
Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› hayk›r›ld›. Hep
birlikte Gündo¤du marfl›n›n söylenmesi
ve alk›fllar eflli¤inde otobüslere binil-
mesi ile eylem sona erdi. 

Mahkemeye ça¤r› eylemleri
BA⁄IMSIZLIK ‹STEYEN 
GENÇL‹K SUSMAYACAK

Gençlik Federasyonu üyeleri, du-
ruflma öncesinde da¤›tt›klar› bildiriler,
yapt›klar› eylemlerle ba¤›ms›zl›k iste-
yen gençli¤in susmayaca¤›n› hayk›r›r-
ken, duyarl›l›k ve sahiplenme ça¤r›lar›

yapt›lar.

19 A¤ustos günü, Taksim’deki Ata-
türk Kültür Merkezi önünde toplanan
Gençlik Federasyonu üyeleri, buradan
sloganlarla AB Bilgi Merkezi önüne
yürüdüler.

"Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yar-
g›lanamaz" pankart› ve “Yaflas›n Tam
Ba¤›ms›z Türkiye” ve “Ba¤›ms›zl›k ‹s-
teyen Gençlik De¤il Vatan› Emperya-
lizme Satanlar Yarg›lans›n” dövizleri
açan gençlik, yürüyüfl s›ras›nda s›k s›k
sloganlar att›. 

AB Bilgi Merkezi polisin yo¤un ko-
rumas›na al›n›rken, emperyalist bir ku-
rumun önünde oluflan görüntü, Türkiye
gerçe¤inin resmini veriyordu. Bir yan-
da k›z›l bayraklar› ve ba¤›ms›zl›k slo-
ganlar›yla devrimciler, karfl›lar›nda ise
emperyalist Avrupa’n›n güvenli¤ini
alan kolluk güçleri...

Burada yap›lan aç›klamada, 17
Ocak’ta Ankara’da yaflanan sald›r› ve
tutuklamalar hat›rlat›l›rken, bugün AKP
iktidar›n›n ülkemizin tüm kaynaklar›n›
emperyalizme peflkefl çekti¤i, halk›m›-
za daha fazla yoksulluk ve zulüm uygu-
layabilmek için s›rt›n› AB ve ABD'ye
dayad›¤› ve bunun ad›na da demokra-
tikleflme diyerek meflru göstermeye ça-
l›flt›¤› ifade edildi. Hasibe Çoban’›n
yapt›¤› aç›klama, “Ba¤›ms›zl›k müca-
delemizi sonuna kadar devam ettirece-
¤imizi tekrarl›yoruz" sözleri ve slogan-
larla son buldu. 

Gençlik Federasyonu’nun bir baflka
ça¤r› eylemi de, 21 A¤ustos günü, Ba-
k›rköy Özgürlük Meydan›'ndayd›. Bu-
rada yap›lan aç›klamada, 17 Ocak sal-
d›r›s›n›n, ba¤›ms›zl›k isteyen herkese
karfl› yap›lan bir sald›r› oldu¤una dikkat
çekildi. Gençler, aç›klaman›n ard›ndan
kitlesel olarak bildiri da¤›tt›lar. "Ne
Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z Türkiye,
‹flbirlikçili¤e Son" yaz›l› önlükler giyen
federasyon üyelerine halk›n ilgisi,
emekçilerin Türkiye iktidar› gibi dü-
flünmedi¤ini gösteriyordu. 

Polisin, üzerinde ba¤›ms›zl›k iste¤i-
nin yerald›¤› bildirileri okuduktan sonra,
keyfi flekilde “bunlar› da¤›tmayacaks›-
n›z” demesine ra¤men, gençler bildirile-
rini da¤›tmaya devam ettiler. 

22 A¤ustos günü ise Taksim Tram-
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Ony›llard›r bbu ssloganla yyürüyor
gençlerimiz. VVe TTam BBa¤›ms›z
Türkiye ggerçek oolana kkadar bbu
yürüyüflü ddurdurmaya kkimsenin

gücü yyetmeyecek



vay Dura¤›'nda bir araya gelen 30
federasyon üyesi, bildiriler da¤›ta-
rak, halka neden ba¤›ms›zl›k iste-
diklerini ve neden sald›r›ya u¤ra-
y›p tutukland›klar›n› anlatarak ça-
l›flmalar›n› sürdürdüler. Gençlik,
Galatasaray Lisesi önüne kadar da-
¤›tt›¤› bildiriyi burada okuyarak
halka ça¤r› yapt›. 

Ertesi günü gençli¤in sesi bu
kez Kad›köy’de yank›land›. Kad›-

köy Haldun Taner Tiyatrosu önünden
Bo¤a Alan›’na ve Kad›köy'ün di¤er
sokaklar›na da¤›larak bildiri da¤›tan
gençler, Ba¤›ms›z Türkiye fliar›n› bir
kez daha hayk›rarak, anti-emperyalist,
vatansever herkese duruflmaya kat›l-
ma ça¤r›s› yapt›lar. 

19 A¤ustos günü ‹kitelli Temel
Haklar taraf›ndan bir film gösterimi

yap›larak gençli¤e destek verildi. ‘Filisti-
ne Veda’ adl› filmin gösterildi¤i etkinlik-
te, gençli¤e destek konuflmalar› yap›ld›.
Ayr›ca, birçok mahallede yap›lan 1 Nisan
komplo davas› ile ilgili eylemlerde, genç-
li¤in duruflmas›na da ça¤r›lar yap›ld›. 

Mersin'de de Gençlik Federasyonu
üyeleri, 23 A¤ustos günü Taflbina önünde
yapt›klar› eylemle, Ankara’da görülecek
duruflmaya ça¤r›da bulundular. 

“Ba¤›ms›zl›k isteyen gençlik yarg›-
lanamaz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
konuflan Özkan Kay›kç›, “ülkemizin ba-
¤›ms›zl›¤›n› savunan haklar ve özgürlük-
lerden, adaletten hukuktan yana olan
herkesi 25 A¤ustos’ta yan›m›zda görmek
istiyoruz” dedi. Gençli¤e, DHP ve SDP
de destek verdi ve aç›klaman›n ard›ndan
çarfl› merkezinde bildiriler da¤›t›ld›.
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Üniversitelerde yo¤unlaflan sorufl-
turmalara ve cezalara iliflkin olarak
Gençlik Dernekleri taraf›ndan 18
A¤ustos günü Ankara’da Mimar Mü-
hendisler Odas›’nda bas›n aç›klamas›
düzenlendi. 

Ankara Gençlik Derne¤i Üyesi
Eray Destegül’ün okudu¤u aç›klama-
da, soruflturma terörünün tatil süre-
cinde de durmad›¤›n› DTCF ve OD-
TÜ’de aç›lan soruflturmalarla iki ö¤-
renci okuldan at›l›rken 32 ö¤rencinin
uzaklaflt›rma cezalar›yla yüz yüze
kald›¤›n› söyledi.

Ülke genelinde halk kesimlerine
yönelik bask› ve sindirme politikala-
r›ndan sözeden Destegül, DTCF ve
ODTÜ’de ceza verilen ö¤rencilerin
isimlerini s›ralad›. Kendisi de iki haf-
ta okuldan uzaklaflt›r›lan Destegül,
polis-jandarma-rektörlük iflbirli¤ine
dikkat çekti ve soruflturmalarda pek
çok usulsüzlü¤ün yap›ld›¤›n› söyledi.

Örnek olarak Engin Bozkurt ve Umut
Soytafl’›n dosyalar›nda delil olarak
montaj yap›lm›fl foto¤raflar›n kulla-
n›ld›¤›n› ifade eden Destegül, sorufl-
turmay› yürüten heyetin, belgelerin
gizli tutulmas›n› da bu hukuksuzlu-
¤un kan›t› olarak gösterdi. 

Aç›klamada, soruflturmalar›n ama-
c›n›n, mücadele eden, susmayan dev-
rimci-demokrat ö¤rencileri sindirmek
oldu¤u ifade edildi ve “bizler ülkemi-
zin ayd›n gençleri olarak tüm bask› ve
yasaklara ra¤men dün oldu¤u gibi bu-
gün de mücadele etmeye devam ede-
ce¤iz” denildi. 

Daha sonra, gençli¤e destek veren
kurumlar ad›na konuflmalar yap›ld›.
E¤itim-Sen, TMMOB, ÇHD, BES,
Ankara Temel Haklar, TAYAD ile
Tunceliler Yard›mlaflma ve Dayan›fl-
ma Derne¤i’nin destek verdi¤i aç›kla-
mada, soruflturmaya u¤rayan ö¤renci-
ler de söz alarak konufltular. 

Ö¤rencilerin ard›ndan s›ras›yla;
ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza-
¤açl›, E¤itim-Sen yönetiminden ‹s-
mail Sa¤d›ç, Tunceliler Derne¤i Bafl-
kan Yard›mc›s› ‹brahim Ögeyik, BES
ad›na Mehmet Karaaslan, Temel Hak-
lar ad›na ‹smail Özmen ö¤rencilere
destek veren konuflmalar yapt›lar. 

Soruflturma TTerörüne SSon VVerin!

Onlar, TTürkiye hhalk›na ggerçekleri aan-
latmaktan, bba¤›ms›zl›k mmücadelesi-
ne çça¤›rmaktan aasla yy›lmayacaklar.
Çünkü oonlar bbu ttopraklardaki bba-
¤›ms›zl›kç› ggençli¤in ssesi oolan DDEV-
GENÇ ggelene¤ini ssürdürüyorlar.

ODTÜ'lü ö¤rencilere
bu kez de dava

ODTÜ'de ders gören polis-
lerin kampüse silahla girmele-
rini protesto eden ve rektörlük
taraf›ndan çeflitli cezalar veri-
len ö¤renciler hakk›nda bu kez
de savc›l›k harekete geçti. 

Ankara Cumhuriyet Savc›-
l›¤›, 20 ö¤renciye, “e¤itim ve
ö¤retim kurumlar›na girilmesi-
ne, kifliler veya eflya üzerinde
zor kullanarak engel olmak”
suçlamas›yla 4 y›la kadar hapis
istemiyle dava açt›.

Ö¤renciler geçen y›l›n 6 Ni-
san’›nda ODTÜ kurs gören po-
lislerin kampüse silahla gelme-
lerini protesto etmifl ve jandar-
man›n sald›r›s›na u¤ram›fllard›.
Burjuva bas›n›n sözde demok-
rat yazarlar› dahil, hedef göste-
rilen ö¤rencilerin “susturulma-
s›” ç›¤l›klar› at›lm›flt›.

Savc›l›¤›n davas› da Genç-
lik Federasyonlu ö¤rencilerin
aç›klamas›nda protesto edilir-
ken, bir kez daha gençli¤i sin-
dirme, susturma konusunda
düzenin bütün kurumlar›n›n
hemfikir oldu¤u görüldü. 
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ABD Baflkan Yardımcısı Dick
Cheney, kendi ülkesinde de yükse-
len “Irak'tan çekilme” talebine ce-
vap verirken iflgalci Amerikan kuv-
vetlerinin “acımasızca savaflaca¤ı-
nı ve gerekirse direniflçileri tek tek
avlayaca¤ını” söyledi.

18 A¤ustos günü eski askerlere
konuflan Cheney, Irak'ta ABD'nin
zaferinin kritik önem taflıdı¤ının da
alt›n› çizerek, “bazıları, ABD'nin
sinirlerinin bozulaca¤ını ve gardı-
mızın düflece¤ini düflünüyor. Bunlar,
yanıldıklarını anlayacak” diye ko-
nufltu. (19 A¤ustos, Bas›n)

Dünyan›n en geliflmifl, en mo-
dern silahlarla donat›lm›fl ordusuna
sahip “süper gücün” en tepesindeki
isimlerden biri söylüyor bunlar›. Bu
sözler iki yönüyle ö¤reticidir. 

Birincisi; Cheney, tüm dünyan›n
öfke ile izledi¤i Amerikan katliam-
lar›n›n, iflkencelerinin, hukuksuzlu-
¤unun sürece¤ini ifade etmektedir.
S›radan bir Amerikan çavuflu aç›-
s›ndan, insanlardan sözederken “av-
lamak” kavram›n›n kullan›lmas›
belki bu derece “sorunlu” de¤ildir.
Yönetici elitin “çavufllaflmas›” ise,
dünyay› yönetenlerin, siyasi, eko-

n o m i k
gelece¤i-
ne yön
verenle-
rin kafa

yap›lar›n› göstermesi aç›s›ndan
önemlidir. Ne Irak’ta ne Afganistan,
ne de Guantanamo ya da dünyan›n
baflka topraklar›nda yaflanan Ameri-
kan katliam ve iflkenceleri, münferit
ya da yereldeki komutanlar›n hasta-
l›kl› kafa yap›lar›n›n ürünü de¤ildir.
Bush’tan sonraki “ikinci adam” po-
zisyonundaki Cheney’in kafa yap›-
s›, tüm bunlar›n bir devlet politikas›
olarak uyguland›¤›n› göstermekte-
dir. 

Örne¤in bugünlerde, burjuva ba-
s›n her ne kadar gizlemeye çal›flsa
da, Türkmenler’in yo¤un olarak ya-
flad›¤› Telafer kentinde günlerdir
bombard›man sürüyor. Kent hava-
dan, karadan cehennem atefllerine
tutuluyor. Kaç Irakl›’n›n öldü¤ünün
ise hesab› tutulmuyor. Sald›r›larda
onlarca kiflinin hayat›n› kaybetti¤i,
halk›n kenti terketmeye çal›flt›¤›, en
temel su, sa¤l›k, g›da gibi ihtiyaçla-
r›n› karfl›layamad›¤› haberleri geli-
yor. Hangi savafl hukuku aç›klar
böyle bir tabloyu? Ya da Felluce’yi? 

“Direniflçileri tek tek avlamak”
hastal›kl› bir kafan›n hayali olman›n
ötesine geçemese de, yoksul halk-
lara bak›fl›n bir ürünüdür. Afganis-

tan’› havadan
bombalayan B-
52’lerden birinin
pilotu, afla¤›da in-
sanlar›n bafl›na
bombalar ya¤d›r›r-
ken kendisini fut-
bol maç›nda gibi
hissetti¤ini geçi-
yordu telsizlerden.
Guantanamo’da ç›-
r›lç›plak soydu¤u
esirlere iflkence ya-
parken resim çekti-
ren kad›nl›-erkekli
Amerikan askerleri
de, kuflkusuz en te-
peden emri verilen
bu iflkence seansla-
r›ndan büyük zevk
ald›klar›n› gizlemi-

yor ve o “an”› belgeliyorlard›. 
Bush’un “terörisler bizim mede-

niyetimizi, kültürümüzü yoketmek
istiyorlar” dedi¤i kültürün yans›ma-
lar›d›r bunlar. 

Cheney’in bu sözleri ayn› za-
manda büyük bir aczin ifadesidir.
Daha düne kadar “bir avuç Baasç›,
yabanc› terörist” dedikleri direniflçi-
ler karfl›s›nda, dünyan›n süper gü-
cünün nas›l acz içinde oldu¤unu
göstermektedir. Tek tek avlayarak
bir halk› tüketme hayali kuruyor
emperyalist kafa. Oysa, Ameri-
ka’n›n kendi içinden dahi gerçekle-
ri dile getirenler art›yor. 

Örne¤in, Bush’un kendi partisi
olan Cumhuriyetçi Parti’nin Sena-
törleri’nden Chuck Hagel, Irak’›n
Vietnam’laflmas›na dikkat çekti ge-
çen hafta. Ayn› zamanda ''Vietnam
Savafl› Kahraman›'' olan Senato D›fl
‹liflkiler Komitesi Üyesi Chuck Ha-
gel flöyle diyordu: 

“Irak'a daha fazla ABD askeri
göndermek art›k çözüm de¤il. Gi-
derek Vietnam'dakinden farkl›
olmayan bir problemler yuma¤›-
na saplan›yoruz. Irak'ta ne kadar
uzun kal›rsak, durum Vietnam'a
o kadar benzeyecek. Son 2.5 y›la
hangi standarttan bakarsan›z ba-
k›n, kazanamad›¤›m›z› göreceksi-
niz. Beyaz Saray'›n anlayamad›¤›
flu; art›k baraj y›k›ld›!”

‹stedi¤iniz kadar direnifl üzerine
karfl› propagandalar yap›n, isterse-
niz “tek tek avlama” hayalleri kurun
ya da kuklalar›n›za bir hükümet
kurdurun, “›l›ml› islam” modelli
Anayasalar haz›rlat›n; tüm bunlar
senatörün dile getirdi¤i Irak gerçe-
¤ine çarp›p döner. Direniflçilerin
kent sokaklar›n› kontrol etti¤i, bir
Felluce yerlebir edilirken yeni Fel-
luceler’in yarat›ld›¤› bir Kurtulufl
Savafl›’yla hiçbir güç bafl edemez.

“Y›k›lan baraj”, bir halk›n dire-
nifle geçmesidir. Kürt-fiii iflbirlikçi
yönetici ittifak›n›n varl›¤› bu gerçe-
¤i de¤ifltirmiyor. ‹flgal alt›ndaki bir
ülkede “halk›”, halk olma bilincini
tafl›yan ve bu bilinçle direnenler
temsil edebilir sadece, iflbirlikçiler
de¤il. 

Amerikan ‘av›’

iflgal kkarar›n›, kkolay zzafer uumarak bböyle aal-
m›fllard›. fifiimdi ddirenifl kkarfl›s›ndaki aaczlerini
ortaya kkoyuyorlar vve ““Irak'ta nne kkadar uuzun
kal›rsak, ddurum VVietnam'a oo kkadar bbenzeye-

cek” ttart›flmalar›na eengel oolam›yorlar. HHer
fley hhesap ddahilindeydi! BBir ttek flfley; hhalklar›n
gücü vve ddirenme kkararl›l›¤› bbu hhesaplar›n ttü-

münü aalt üüst eetti, ddaha dda eedecek...
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Direniflçiler ve halk ba¤›ms›zl›k
istiyor, iflgalin son bulmas›n› istiyor.
Peki iflbirlikçiler ne istiyorlar? Bar-
zani-Talabani iflbirlikçili¤i; s›rt›n›
emperyalizme dayam›fl, bölgede
“yeni bir ‹srail” olma potansiyelini
bar›nd›racak, ama ad›nda “Kürdis-
tan” olan bir “devlet” istiyor. Ha,
bunun koflullar› flimdi yok mu; o za-
man federasyonla bu sürece geçeriz,
diyor. 

fiiiler ise, devlet yönetiminin ‹s-
lami temellere dayanmas›n›, yöne-
timde mutlak söz sahibi olmay› isti-
yor. ‹slami temellere dayal› bir kuk-
la yönetimin, ‹slamc›l›kla ne alaka-
s› var! Zalimle kolkola girmifl bir
inanç, milliyetçili¤in ikiz kardefli
olabilir sadece. Ki, burada da halk-
lar›n hiçbir ç›kar› yoktur. ‹flgalci ise,
bir an önce anayasan›n yap›lmas›n›
ve tüm dünyan›n karfl›s›na ç›k›p,

“bak›n bir devlet inflaa ettik” diye-
bilmeyi hesapl›yor.

fiii, Kürt, Sünni bütün gruplar
aras›ndaki anlaflmazl›klar›n afl›ld›-
¤›n›, bir anayasan›n yap›ld›¤›n› var-
saysan›z dahi, bunun direnifl üzerin-
de geriletici bir etkisi olmad›¤› gibi,
Amerika’n›n ka¤›ttan devletinin ku-
rumlaflmas›na da ne kadar hizmet
edece¤i tart›flmal› olacakt›r.

Tekelci burjuva medya, istisnai
kimi yazarlar› ayr› tutarsak, hep ‹s-
rail cephesinden bakm›fl, Filistin di-
renifline “terör” yaftas› yap›flt›rma-
ya çal›flm›flt›r. Filistin özgürlük mü-
cadelesinin meflrulu¤unu yoketmek,
hakl›l›¤›na gölge düflürmek, emper-
yalizmin dünya hakimiyeti aç›s›n-
dan önemlidir. Bu direnme dinami-
¤i ne denli terörize edilirse, emper-
yalistlerin sald›rganl›¤› da o düzey-
de “meflru” hale getirilecektir.

Tekelci medya, flimdi bu rolünü
yerleflimcilerin boflalt›lmas›nda ser-
gilenen tiyatro oyununda gösteri-
yor. Gazze’ye y›¤›lan 900 uluslara-
ras› gazeteci, istisnas›z bütün med-
ya kanallar› tiyatronun oyuncular›-
na kameralar›n› “zoom” yaparak bir
“trajedi” izletiyor. Yerleflimciler sal-
ya sümük, “çaresiz direnme” rolle-
rini oynarken, askerlerle omuz
omuza gözyafl› döküyorlar. 

Ayn› topraklarda 2000 y›l›ndan
bu yana 23.000 Filistinli’nin evleri
‹srail buldozerleri ile y›k›l›rken o
gazeteciler yoktular. Ne de Cenin
katliam›n› bu kadar medya ordusu
izledi. Filistinin ony›llard›r yaflad›¤›
ac›lar›n hiçbirini, insanlar›n vicdan-
lar› hedeflenerek böyle dramatize
etmedi ayn› medya.

Yerleflimcilerin kim oldu¤unu
tan›mayanlar›n bu görüntülerden et-
kilenmesi do¤ald›r. Burjuva medya-
n›n yay›nlar›na bak›ld›¤›nda ma¤-
dur durumda olan yerleflimciler;
BM hukukuna göre de o topraklarda

yasad›fl› olan, sivil görünümlü an-
cak askerileflmifl ve ‹srail devleti ta-
raf›ndan dünyan›n de¤iflik bölgele-
rinden toplanarak yerlefltirilmifl un-
surlard›r. Onlarca Filistinli’yi bizzat
katletmifllerdir. Filistin topraklar›-
n›n ilhak edilmesinin simgesidirler.
Filistin’in ba¤r›na saplanan kara
hançerdir yerleflimciler.

Hal buyken ülkemiz bas›n› dahil
dünya bas›n›n›n yay›nlar› tam bir
utanmazl›k ve riyakarl›k örne¤idir.

Öte yandan Gazze fieridi’ndeki
yerleflim yerlerinin kald›r›lmas›n›
“iflgalin sona erifli” gibi göstermek
de, yalan›n bir baflka yüzüdür. Böy-
lece, Filistin mücadelesinin meflru-
lu¤u zedelenmek istenmekte-
dir. Gazze’nin karadan, denizden,
havadan kuflatmas› sürecek. Bat›
fieria’da ise yeni yerleflim yerleri
inflaa ediliyor. Utanç duvar› sonu-
cunda ise, 60 bine yak›n Filistinli
Kudüs’ün d›fl›nda b›rak›lacak.

“fiaron neden çekildi” diye so-
ranlar, 22 A¤ustos günü bizzat fia-
ron’un yapt›¤› aç›klama ile, sorula-
r›n›n cevab›n› ald›lar.

‹srail'deki Jerusalem Post Gaze-
tesi’ne konuflan fiaron, “baflka çe-
kilme olmayaca¤›n›” söyledikten
sonra ekliyor: “Maaleh Adumim
yerleflkesi geliflmeye devam edecek
ve Kudüs'e ba¤lanacak. Maaleh
Adumim ve Ariel yerleflkeleri sonsu-
za kadar ‹srail'in bir parças› olarak
kalacak. Bat› fieria'da bundan son-
ra tahliye yap›lmas›n› kabul etme-

yece¤iz.”
Yeni topraklar› ilhak etmek ve

Bat› fieria’da kal›c›laflmak için, ‹s-
rail aç›s›ndan stratejik önemde ol-
mayan bölgelerden çekilmifltir. El-
bette direniflin pay› ayr› konudur. 

‹nflaa faaliyetlerinin, daha do¤ru
deyiflle Filistin topraklar›n›n ilhak›-
n›n sürece¤ini söyleyen fiaron, em-
peryalist medyan›n nas›l bir alçakça
oyunun tafllar›n› döflediklerini de
anlat›yor. 

Bat› fieria’y› “E-1” denilen plan-
la ikiye bölme hesab› yapan ‹srail
için, “yeni yerleflim olmayaca¤›n›”
söyleyen “Yol Haritas›”n›n da pra-
tik de¤eri yoktur. ‹srail ç›karlar›na
göre yap›lan bu emperyalist “Yol
Haritas›” dahi, siyonist devlete yet-
miyor, daha fazla iflgal ve ilhak› da-
yat›yor. Elbette ABD deste¤iyle...

Birkaç bin yerleflimcinin ‹srail
askerleri ile karfl›l›kl› sergiledikleri
tiyatro, ne fiaron’u bar›flç› yapar, ne
de Bat› fieria ve Do¤u Kudüs’ü
ilhak etme hesab› tutar. Emperyalist
deste¤e ve her türlü psikolojik savafl
yöntemlerine karfl›n, Filistin’in öz-
gürlük mücadelesi meflrulu¤unu ko-
ruyacak, direnecek ve ülkesinin öz-
gürlü¤ünü sa¤layacakt›r. 

“Zavall› Yerleflimciler” Tiyatrosu
Kasap fiaron’un Bat› fieria Plan›



Ayd›nlar›n ça¤r›s›na ve Tayyip
Erdo¤an’›n Diyarbak›r’da “Kürt so-
runu”ndan sözetmesine iki kanal-
dan cevap verildi. Birinci olarak,
PKK, “bar›fl ve demokratik çözüm
yolunun aç›lmas›na imkan sa¤la-
mak için” bir ay süreyle pasif sa-
vunma konumuna çekilme karar›n›
aç›klarken, ikinci olarak MGK,
“sorun”u yine yoksayan bir aç›kla-
ma yaparak inkar ve imha politika-
s›n›n sürdürülece¤ini aç›klad›. Ça¤-
r›c› ayd›nlar, PKK’nin karar›n› “ye-
tersiz” buldular, generaller de ay-
d›nlar› elefltirdi. Bu arada “Tayyip
ezber bozdu” aç›klamas› yapan DE-
HAP yöneticileri, “ezberlenmifl”
gerekçelerle mahkemeye ç›kar›ld›-
lar, yurtd›fl›na ç›k›fl yasa¤› konuldu,
yeni oluflum DTH hakk›nda da so-
ruflturma aç›ld›. 

Bu tabloya bakan›n görece¤i iki
fley vard›r; Kürt meselesinde, Tür-
kiye bildik Türkiye’dir, oligarflinin
politikalar› aflina politikalard›r, Kürt
sorununun çözümü için at›lm›fl bir
ad›m görülmedi¤i gibi, yak›n vade-
de de bir ad›m görülmemektedir.
Ayd›nlardan AKP’ye, PKK’den Ge-
nelkurmay’a kadar herkes bir “AB
çerçevesi”nden sözetmektedir ama
o çerçevenin Kürt halk›na ne getir-
di¤i ve getirece¤i konusunda da bir
belirsizlik hakimdir... K›sacas›, Tür-
kiye’nin gündeminde “Kürt sorunu-
nun çözümü” de¤il, “çözümsüzlü-
¤ü” vard›r.  

Oligarflinin “ezberinde” 
bir de¤ifliklik yoktur
MGK’n›n 23 A¤ustos tarihli top-

lant›s› ve sonuç bildirisi, oligarfli-
den, Baflbakan’›n ayd›nlarla görüfl-

mesi ve Diyarbak›r konufl-
mas› do¤rultusunda bir “aç›-
l›m” bekleyenleri hayal k›-
r›kl›¤›na u¤ratt›. Bu hayal
k›r›kl›¤›, “bile bile” yaflan-
m›flt›r; bir, Tayyip Erdo¤an’›n söz-
lerine olmayan bir misyon yüklen-
mifl, iki, bu ülkedeki iktidar yap›s›
görmezden gelinmifltir.  

MGK toplant›s› öncesinde Ge-
nelkurmay sorunun “Kürt sorunu”
de¤il, “terör sorunu” oldu¤u aç›kla-
mas›n› yaparak zaten s›n›rlar› çiz-
mifltir. MGK bildirisinde geçen flu
cümle özellikle dikkat çekicidir: 

“Cumhuriyet hükümetlerinin
öncelikli hedefi, Anayasa’da öngö-
rülen görevleri yerine getirerek bu
amaca ulaflmakt›r. Ulusun ba¤›m-
s›zl›¤› ve bütünlü¤ü ile ülkenin bö-
lünmezli¤i korunarak bu hedefe
ulafl›laca¤› da kuflkusuzdur.”

MGK, bilindi¤i gibi, en az›ndan
resmi olarak üyelerinin yar›s›n›
hükümetin oluflturdu¤u bir organd›r.
Ancak yukar›daki cümlenin hükü-
mete ait olmad›¤› aç›kt›r. Birileri
MGK bildirisinde hükümete görev-
lerini hat›rlat›yor. Generaller,
“MGK demek biz demektir”, diyor-
lar bu metinle. Ve yine bu metin,
hükümetlerin ne kadar iktidar ol-
du¤unun da bir göstergesidir. 

Faflizmi, oligarflik iktidar gerçe-
¤ini, bu iktidar içinde Genelkur-
may’›n rolünü yoksayanlar, y›llard›r
oldu¤u gibi, burjuva politikac›lar›n
üç befl sözünün pefline tak›l›p, sonra
yine hayal k›r›kl›klar› yaflamaya de-
vam edeceklerdir. 

Hükümet demek, iktidar demek
de¤ildir. Kürt sorunu gibi bir sorun-
da, hiçbir hükümet, emperyalistler-

den, MGK’dan, oligarflinin öteki
kesimlerinden ba¤›ms›z bir karar ve
politika uygulayamaz. 

Nitekim, MGK’dan önce, Tay-
yip Erdo¤an’›n konuflmas›na ilk

“balans ayar›” bizzat hükü-
met içinden yap›lm›flt›r.
Hükümet sözcüsü Cemil
Çiçek’in, 22 A¤ustos’ta
yapt›¤› aç›klama, Kürt me-
selesinde oligarflinin 80
y›ll›k politikas›n›n sürece-
¤inin teyididir. 

Çiçek, “Baflbakan'›n
konuflmas› Anayasa’n›n
3'üncü ve 66'›nc› maddele-

ri kapsam›nda de¤erlendi-
rilmeli” deyip, bu maddelerde
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bir bütündür. Dili Türk-
çe’dir”, “Bu maddenin de¤ifltiril-
mesi teklif edilemez” yazd›¤›n› ha-
t›rlat›yordu. 

Bu Anayasa, zaten inkar ve asi-
milasyonun Anayasas›’d›r. Yap›-
lan konuflman›n “bu Anayasa çer-
çevesinde de¤erlendirilmesi gerek-
ti¤ini” söylemek, bu politikan›n de-
vam ettirilece¤ini söylemektir. 

Sözün özü, oligarfli cephesinde
yeni bir çözüm yoktur. Ezberinde
bir de¤ifliklik yoktur. AB çerçeve-
sinde “Kürtçe kursa, yay›na izin ve-
rilmesi” de bu ezberi ve oligarflinin
çözümsüzlü¤ünü de¤ifltirmemifltir
ve de¤ifltirmeyecektir. AB politika-
lar›, k›smi baz› haklar içerir ancak,
nihai olarak Kürt halk›n› düzen
içinde tutmaya ve ilhak-asimilasyon
sürecinin devam›na hizmet eder.
Emperyalist politikalar›n muhteva-
s›nda, ulusal sorunlar için bundan
daha öte bir çözüm bulunamaz. Ya-
p›lan üç befl göstermelik yasal de¤i-
flikli¤in AB taraf›ndan “yeterli” ka-
bul edilmesi, bunu herkese göster-
mifl olmal›d›r. K›sacas›, oligarflinin
ezberinde bir de¤ifliklik olmad›¤›
gibi, bu politika, emperyalist ç›kar
ve politikalarla da son tahlilde
uyumludur.  

Düzenin manevralar›na 
düzeniçi karfl›l›k
KONGRA-GEL, “Türkiye'de
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Ayd›nlar›n ça¤r›s›... hükümetin 
tavr›... PKK’nin ateflkesi...

Kürt sorununu

ÇÖZER M‹ ?



bar›fl ve demokratik çözüm yolu-
nun aç›lmas›na imkan sa¤lamak
için 20 A¤ustos - 20 Eylül 2005 ta-
rihleri aras›nda silahl› güçlerini ak-
tif savunmadan pasif savunma po-
zisyonuna çekti¤ini” aç›klad›.

KONGRA-GEL’in karar› esas
olarak, düzeniçi bir manevraya ve-
rilmifl düzeniçi bir karfl›l›kt›r. Kulla-
n›lan ifadeler de göstermektedir ki,
bu karara gerekçe olarak gösterilen
olgularda “Kürt sorununa çözüm”
perspektifi yoktur. Kürt sorununun
çözümü önce Öcalan taraf›ndan hak
k›r›nt›lar›na indirgenmifl, bu k›r›nt›-
lar verildi¤i durumda Kürtler aç›-
s›ndan bir fleyin de¤iflmedi¤i görül-
müfl, bugün ise, “sorun”, Kürt milli-
yetçi hareketin düzeniçinde yerala-
bilmesine indirgenmifltir. “Bar›fl ve
demokratik çözüm yolunun aç›lma-
s›”ndan kas›t, Kürt milliyetçili¤ine
düzeniçileflme yolunun aç›lmas›d›r.
PKK, Öcalan’›n tutsak düflmesin-
den bu yana izledi¤i düzeniçileflme
çizgisinde ›srar etmekte, ancak kon-
jonktür bunu da mümkün k›lma-
maktad›r. 

PKK, açmazlar›n› daha fazla dü-
zeniçileflerek aflmaya çal›flt›¤› için,

bu süreçte “bar›fl” karar›nda da, “sa-
vafl” karar›nda da inand›r›c›l›¤›n›
büyük ölçüde kaybetmifltir. Emper-
yalizmin ve oligarflinin dayatmalar›
karfl›s›nda her ikisinde de bir “ka-
rarl›l›k ve istikrar” sergileyeme-
mektedir. Son “bir ayl›k eylemsiz-
lik” aç›klamas› da, gerek muhteva-
s›, gerek üslubuyla bu karars›zl›k ve
istikrars›zl›¤›n bir ifadesi olmufltur.   

PKK’nin yapt›¤› aç›klamada,
“ayd›nlar›n ça¤r›s›” için “Toplu-
mun en duyarl› kesimi olan bir grup
ayd›n çevresinin bar›fl giriflimi bafl-
latmas›yla birlikte Türkiye'de Kürt
sorununun bar›flç›l çözümü için
olumlu bir havan›n yarat›ld›¤›” de-
¤erlendirmesini yapmas›, hala süre-
cin niteli¤ini ve ayd›nlar›n ça¤r›s›-
n›n bu süreçte nas›l bir rol üstlendi-
¤ini tahlil edemedi¤ini gösteriyor. 

ÖDP damgal› ayd›nlar ça¤r›s›,
aç›k bir teslimiyet ça¤r›s›yd›. Bu
ça¤r›da silahl› bir PKK’ye yer ol-
mad›¤› gibi, silahs›z bir PKK’ye de
yer yoktur. Dahas›, ulusal ve siyasal
olarak kendi kimli¤i ve iddias› olan
hiçbir güce yer yoktur. Tamamen
düzene uyumlu bir “Kürt alternati-
fi” yaratmak istemeleri de bunun

sonucudur. Ki, sözkonusu ayd›nla-
r›n birço¤u bu amac› gizlemiyor,
aç›kça yaz›p söylüyorlar da. Tayyip
Erdo¤an’›n aç›klamas›n›n da bir
tasfiye politikas›na denk düfltü¤üne
flüphe olmasa gerek. 

Bunlar bilinmesine ra¤men, hala
ayd›nlar›n ça¤r›s›na, Erdo¤an’›n
konuflmalar›na “olumlu” roller bi-
çilmesi, onlarda bir “çözüm ›fl›¤›”
aranmas›, PKK çizgisinin açmaz›n-
dan ve t›kanm›fll›¤›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Bu t›kanm›fll›k, Kürt
sorununda, Kürt milliyetçili¤inin de
çözümsüzlü¤ü temsil etti¤ini göste-
rir. 

Mücadelenin meflrulu¤una
sahip ç›k›lmadan, hiçbir
çözüm savunulamaz
Önce 150 küsur imzayla ça¤r›

yapan, ard›ndan Baflbakan’la görü-
flüp “son derece iyimser izlenimler”
elde ettiklerini söyleyerek “silahlara
veda” ça¤r›s› yapan ayd›nlar,
PKK’nin ald›¤› karar› be¤enmedi-
ler. Peki her fley ayd›nlar›n ça¤r›la-
r›na uygun olsa ne olurdu? Kürt so-
runu çözülür müydü veya en az›n-
dan çözüm yoluna girer miydi?

Birincisi; ayd›nlar›n tavr›nda
herhangi bir sorunu “çözüm” pers-
pektifi ve kararl›l›¤› yoktur. Onlar›n
tek kararl›l›¤› “silahlar› susturma”
kararl›l›¤›d›r. 

fiiddeti ve halk›n direnifl hakk›n›
her koflulda reddeden hiçbir anlay›fl,
emperyalizm ve faflizm karfl›s›nda
demokrasiyi savunamaz. Ayd›nlar›n
önerdi¤i de demokrasi de¤il, em-
peryalizmin ve faflizmin verdi¤i ka-
dar demokrasidir. Kürt sorununa
önerdikleri çözüm de, emperyaliz-
min ve faflizmin çözdü¤ü kadarl›k
bir çözümdür. Bu politikada, s›n›r-
lar› tamamen egemen s›n›f belirle-
yecek ve ezilen, sömürülen halka da
o s›n›rlar› kabul etmek düflecektir. 

Önerdikleri de zaten budur. On-
lar›n zihnindeki çözümün en genifl
ve en kapsaml›s›, AB’nin istedi¤i
kadar çözümdür. Ki bu soruna yu-
kar›da de¤indik. 

Ayd›nlar ve onlarla ayn› paralel-
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KONGRA-GEL, bir ay eylem-
sizlik karar›n›, Genel Baflkanlar›
Zübeyir Aydar’›n kat›l›m›yla Brük-
sel’de bir bas›n toplant›s›yla aç›kla-
yacakt›. Ancak Türkiye’nin giriflim-
leri sonucu Belçika toplant›y› ya-
saklad›, Aydar’›n tutuklanaca¤›n›
aç›klad›. 

Zübeyir Aydar, bu engellemeye
iliflkin flunlar› söyledi: “Bar›fla, çö-
züme iliflkin mesaj verece¤imiz ve
iyi niyet gösterisi yapaca¤›m›z bafl-
tan biliniyordu. Bunun bilinmesine
ra¤men böyle bir giriflimlerde bu-
lundular.”

Bütün mesele de buradad›r. 

Emperyalizm, her fleyinize ben
karar verece¤im diyor. Benim iznim
olmadan “bar›fl”› bile savunamaz-
s›n, benim çizdi¤im s›n›rlara gele-
ceksin diyor. 

Ayn› mant›kla, tam da bu aç›kla-
man›n öncesine denk gelen ziyaret
gününde, ‹mral›’da Öcalan’›n ziya-
ret hakk› tamamen keyfi flekilde
gasbedilmifltir. Kürt milliyetçi hare-
ket “yumuflama, güven art›r›c›
ad›mlar gerek”, “Öcalan’a yakla-
fl›m bizim için ölçüdür” derken, oli-
garfli, tecriti dayat›yor, “senin en
yak›c› sorununu bile kaale alm›yo-
rum” diyor.    

Evet, Belçika’n›n tavr› da, Ge-
nelkurmay’›n tavr› da bir k›flk›rtma-
d›r; fakat ayn› zamanda en geri ko-
flullarda bir teslimiyeti dayatma po-
litikas›n›n tezahürleridir. 

At›lan her geri ad›mda, verilen
her tavizde, PKK’yi ve Kürt hareke-
tini nelerin bekledi¤ini göstermek-
tedir. Herkes hesab›n› bunlara göre
yapmal›. 

‘Bar›fl’a Brüksel ve ‹mral› Yasa¤›



de Demokratik Toplum Hareketi,
PKK’den “Türkiye demokratik ka-
muoyunun genel beklentilerini dik-
kate alarak en kısa sürede koflul ve
süre içermeyen bir eylemsizlik-
ateflkes kararı almas›” istiyorlar. 

Bu ça¤r›lar, Avrupa emperyaliz-
minin politikas›na hizmet ediyor;
PKK, bizzat kendi çevre ve destek
güçleriyle ve demokratik çevrelerce
kuflat›larak, etkisizlefltirilmek ve
tasfiye edilmek istenmektedir.
AB’ci çözümün en önemli parçala-
r›ndan biri de budur zaten.  

Bu politikalar
TEMELDEN yanl›flt›r
PKK’den ÖDP’ye, AKP’den ay-

d›nlara kadar flu anda “Kürt sorunu-
na çözüm” kavram›n› s›kça telaffuz
eden kesimler, AB’ci politikalarda
hemfikir olmalar›na karfl›n, birbirle-
rinin politikalar›n›, aç›klamalar›n›
be¤enmemektedirler. 

Bir politika, herkesi, her kesimi
memnun edemez. Bu do¤al oland›r.
Ancak bir politikan›n kendi iç tutar-
l›l›¤›na sahip olup-olmamas›, politi-
kadan memnun olunsun ya da olun-
mas›n de¤iflmez. Bu kesimlerin po-
litikalar›, bir iç tutarl›l›¤a sahip de-
¤ildir. Ve bu kesimler, temeldeki bu
tutars›zl›k nedeniyle takiyyecilik,
icazetçilik, demagoji, halk› aldatma
gibi yöntemlere baflvurmak zorunda
kalmaktad›rlar. AKP, Avrupac› ama
ayn› zamanda faflizmi de sürdürelim
diyor; PKK fliddetin zaman› dol-
mufltur diyor ama hala silahl› bir ör-
güt, reformizm AB’yle çözülür di-
yor ama AB’nin “terörle mücadele
yasalar›” ortada, ayd›nlar her türlü
fliddete karfl›y›z diyor ama oligarfli-
nin fliddeti karfl›s›nda güçsüz, çare-
siz... Sorun flu ki, meseleye halkla-
r›n cephesinden bakmay›p, burjuva
çözümler çerçevesinde bakt›klar›
için, burjuvazi de sürekli en geri çö-
zümleri ve teslimiyeti dayatt›¤› için
politik ve pratik olarak “arada” kal›-
yorlar. Ne tam AB’ci olabiliyorlar,
ne tam AB’ye karfl›. Ne anti-emper-
yalist olabiliyorlar, ne de emperya-
list cepheye aç›kça kat›labiliyorlar.
Devrim diyemiyorlar, ama düzeni

de bu haliyle tam manas›yla savu-
nam›yorlar... Hemen hepsi için ge-
çerli olan “Ne ‹sa’ya, ne Musa’ya
yaranamama” durumu da temelde-
ki bu tutars›zl›klar›n sonucudur. 

Ne ça¤r›c›lar, ne hükümet, ne de
PKK, bu politikalardan bir sonuç
alamaz. Çünkü bu politikalar temel-
den yanl›flt›r. Temeldeki yanl›fll›k,
sorunu yanl›fl tan›mlamakt›r. Te-
meldeki bu yanl›fll›k nedeniyle de
bu politikalar, döne döne çözüm-
süzlük üretmektedirler. 

Kürt sorunu, Kürt halk›n›n kendi
kaderini tayin hakk› sorunudur. Ve
bunun için de Kürt sorunu, bir dev-
rim sorunudur. Burada elbette AB
yasalar›yla “yukar›dan demokratik
devrim” gibi uyduruk teorilerden
de¤il, devrimci bir partinin önderli-
¤indeki devrimden ve o devrimin
sonucunda kurulacak devrimci halk
iktidar›ndan sözediyoruz. Ulusal
sorunlar›n çözümü, emperyalizmle
birlikte, halklar›n kurtulufl mücade-
lelerinin bir parças› olmufltur, kimse
tarihi geriye çeviremez. Kimse bur-
juvazinin ulusal sorunlar› çözdü¤ü
bir dünyada yafland›¤›n› iddia ede-
mez. Burjuvazinin günümüzde ulu-
sal sorunlara yapt›¤› tek müdahale
milliyetçili¤i k›flk›rt›p kendine sö-
mürge devletler yaratmakt›r. Bunu
ulusal sorunlar›n çözümü olarak
görmek, tarihi bir yan›lg›d›r. 

Emperyalizm ve oligarflik ikti-
darlar, sömürgelefltirilmifl, ilhak
edilmifl ülkelerin halklar›na hiçbir
ulusal hak tan›mazlar diye bir fley
yok. Tan›yabilirler; ülkemizde AB

yasalar›yla Kürtçe kurs, yay›n hakk›
tan›nd›¤› gibi tan›yabilirler. Biraz
daha fazlas›n› da tan›yabilirler hat-
ta. Ancak bunlarda amaç, ulusal so-
runu çözmek de¤il, ulusal müca-
deleleri tasfiye etmek’tir. Yani ulu-
sal hak k›r›nt›lar›yla ulusal sorunun
gerçek çözümünü rafa kald›rmakt›r. 

Emperyalistlerin ve iflbirlikçile-
rinin ve reformizmin “çözüm”ünde
emperyalizmden kurtulufl ve
Kürt halk›n›n iradesi yoktur. Dev-
rimci çözümü, tüm öteki çözüm for-
müllerinden ay›rdeden temel özel-
liklerden ikisi budur. 

Bir; emperyalizmin sömürgesi
olmaya devam eden hiçbir halk›n
ulusal sorunu çözülmüfl say›lmaz. 

‹ki; faflizmin hala iktidar oldu¤u
hiçbir ülkede ulusal sorun çözülmüfl
olamaz. 

‹flte bu iki kesin tarihsel ve bi-
limsel gerçekten dolay›, Kürt soru-
nunun çözümü, ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi mücadelesiyle mümkün-
dür. Emperyalizme karfl› ba¤›ms›z-
l›k, faflizme karfl› demokrasi müca-
delesi vermeyen hiçbir kesim, hiç-
bir parti, Kürt sorununun çözümünü
savunamaz. 

21.yüzy›l›n Türkiyesi’nde, ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için sürdürülen anti-emperyalist,
anti-oligarflik mücadele, Kürt soru-
nunun tek çözüm zeminidir. Kürt
sorununun çözümünü isteyen tüm
demokrat, ilerici, yurtsever güçlerin
birleflmesi gereken zemin budur. 
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CHP Genel Baflkan› Deniz Bay-
kal, “Kürt sorunu” demenin teröre,
PKK’ye prim vermek oldu¤unu ile-
ri sürerek, “demokratik aç›l›m, so-
runu çözmez” dedi. 

“Aslan sosyal demokratlar”, oli-
garflinin en gerici, en flovenist, en
katliamc› politikas›n› savunuyorlar
aslanlar gibi. 

Demokrasi çözmez, peki ne çö-

zer? Baykal’›n tek bir cevab› var:
“Örgütü yoketmek”!

Zaten ony›llard›r bunu yapm›yor
musunuz? Ony›llard›r bunu yapma-
n›za ra¤men, hala ortada duran so-
run ne sorunu öyleyse?

Ama Baykal’da mant›k arana-
maz art›k. ‹flkencecide, infazc›da ne
kadar mant›k aranabilirse, Bay-
kal’da da o kadar aranabilir.

“Kürt” kelimesini duyunca MHP’lileflen CHP’nin yeni incisi

“Çözüm demokraside de¤il” 



1890 ta-
rihli yasayla
kurulan Ha-
midiye Alay-
lar›, bizzat
A b d ü l h a -
mid’in deyi-
fliyle Kürt-
ler’i “Os-
manl›laflt›r-
mak” gaye-
sini güdü-

yordu. 

Hamidiye Alaylar› oluflturulur-
ken Rusya'daki Kazak Alaylar› mo-
del al›nm›flt›r. Kazaklar, savaflç›l›k-
lar› ve Çar’a ba¤l›l›klar›yla bilinir-
lerdi. Çarl›k, Kazak Alaylar›’n›,
hem di¤er ülkelerle savafllarda, hem
de ülke içindeki isyanlara, grevlere
karfl› kullan›yordu. Buna karfl›l›k
Kazaklar, vergi ve askeri harcama-
lardan, zorunlu askerlikten muaf tu-
tulurdu, ayr›ca ele geçirdikleri top-
raklar› ve savafl ganimetlerini kendi
mülkiyetlerine geçirme imtiyaz›na
sahiptiler. Kürt afliretleri de bu ayr›-
cal›klar› elde etmek için Hamidiye
Alaylar›’na kat›ld›lar.  

Osmanl› Hamidiye Alaylar›’yla
“bir taflla birçok kufl” vurmufl olu-
yor, hem Kürtler'den askeri güç ola-
rak yararlan›yor, onlar arac›l›¤›yla
Kürdistan ve Bat› Ermenistan'da
Osmanl› otoritesini sa¤l›yor, hem
de Kürtler’i asimile etme politikas›-
n› uyguluyordu. 

II. Abdülhamid'e gönderilen bir
rapora göre, Hamidiye Alaylar›'nda
yeralan afliretler flunlard›: Zilan,
Karapapak, Ademanl›, Hayderanl›,
Celali, fiazili, Cemadanl›, Cibranl›,
Z›rikanl›, S›pkanl›, Hüsnanl› (Hase-
nan), Mukri (Mugri), Milan, fiems›-
ki, fiukufti, Takuri (Tagori), Milli,
Karakeçi, Tay, Miran, Ertufli, Kays
(Qays), Berazi afliretleri.

Dersim afliretlerinden hiçbiri
Hamidiye Alaylar›’na al›nmam›flt›r.
Daha sonra bu yönde bir karar al›n-

m›fl olsa da hayata geçmemifltir. Gü-
ney Kürdistan'daki afliretlerin ço¤u
da Hamidiye Alaylar›’na kat›lmay›
reddetmifl, bunun için çeflitli dire-
nifller gerçeklefltirmifllerdir. 

Asimilasyonun kurumlafl-
mas›: Afliret Mektepleri

Sultan Abdülhamid'in Hamidiye
Alaylar›’yla birlikte oluflturdu¤u ku-
rumlardan birisi de afliret mekteple-
ridir. Afliret mekteplerine özellikle
Hamidiye Alaylar› içerisinde yera-
lan Kürt beylerinin çocuklar› al›n›-
yordu. Bu mekteplerle, daha önce
Hristiyan çocuklar›n›n devflirme yo-
luyla Müslüman yap›larak Osmanl›
Devleti’ne kazand›r›lmas› gibi Kürt-
ler içinde de Osmanl›’ya ba¤l›, hal-
k›na yabanc›laflm›fl iflbirlikçi bir ta-
baka oluflturulmak istenmifltir. 

‹lk afliret mektebi 3 Ekim
1892'de ‹stanbul Befliktafl'ta aç›ld›
(bugünkü Kabatafl Lisesi, afliret
mekteplerinin ilk binas›d›r). Okul-
lar yat›l›yd›. Abdülhamid'in Osman-
l› topraklar› üzerinde yaflayan halk-
lar› “Panislamc›” görüflte birlefltir-
meyi amaçlayan politikas›na uygun
bir müfredat› vard›. Okuldan mezun
olanlar 6 ay boyunca Harbiye'de as-
keri e¤itim gördükten sonra te¤men
rütbesiyle memleketlerine dönerek
ba¤l› bulunduklar› afliret alaylar›nda
göreve bafll›yorlard›. 

1897’den itibaren afliret mektep-
leri mezunlar›n›n bir k›sm›,  Harbi-
ye’ye de¤il Mekteb-i Mülkiye'ye
gönderilmeye ve ondan sonra da na-
hiye müdürü, kaymakam olarak
atanmaya baflland›. Kürt bölgelerin-
deki askeri ve yerel yöneticiliklere
asimile edilmifl, Osmanl›’ya ba¤l›
“Kürt”ler’in atanmas›n› mümkün
k›lan bu sistemle, ulusal itiraz ve
uyan›fl›n önü kesilmifl oluyordu. 

‹lginç bir nokta, afliret mekteple-
rindeki afliret beyi çocuklar›n›n ayn›
zamanda geliflebilecek isyanlar kar-
fl›s›nda bir nevi "rehin" durumun-
da olmalar›d›r. Bu yüzden birçok
afliret reisi, bu okullara kendi ço-
cuklar› yerine yoksul halk çocukla-
r›n› gönderiyordu. 

Afliret mekteplerinde uygulanan
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Bölüm 2

Geçiş sürecinde Kürtler

Yaz› dizimizin birinci bölü-
münde Kürdistan tarihinde özet
bir gezinti yapm›fl, Kürdistan’›n
do¤al s›n›rlar›ndaki ilk fiili ve
resmi bölünmeyi, ilk isyanlar›,
ilk katliamlar› anlatm›fl ve ifl-
birlikçili¤in ilk kurumlaflmala-
r›ndan biri olan Hamidiye Alay-
lar›’na kadar gelmifltik. 

1900’lerin bafllar›ndan Kur-
tulufl Savafl›’na kadarki dönem
bir “geçifl” dönemidir ve bu dö-
nem de Kürtler aç›s›ndan
birçok “ilk”i bar›nd›r›r. Bunlar
aras›nda baflka halklar›n güç-
süzlefltirilmesinden yarar um-
ma, bölge devletlerine dayana-
rak politika yapma, düzeniçi
konumlar karfl›l›¤›nda uzlaflma
gibi Kürt tarihinin sonraki dö-
nemlerini de etkileyecek olum-
suz “ilk”ler de vard›. Bunlar o
dönem için bir yere kadar nor-
mal görülebilirdi. Çünkü Kürt-
ler’in “uluslaflmas›” geriydi;
ama bu politika tarz›, yüzy›l
boyunca etkisini sürdürmeye
devam etti. Ve Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u, ‹ran fiahl›¤›, küçük-
burjuva diktatörlükler, bu zaaf-
lar› sonuna kadar kullanarak
Kürdistan’›n de¤iflik parçalar›n›
ilhak politikas›n› ve imha ve
asimilasyonu sürdürebildiler. 



kendi halk›na yabanc›laflt›rma, Os-
manl›laflt›rma politikalar›na ra¤-
men, Osmanl›’n›n planlar›na ayk›r›
bir geliflme olur, Kürt ö¤renciler ‹s-
tanbul'daki Kürt ayd›nlar›yla iliflki-
ye geçerler. Bu iliflki ayn› zamanda
afliret mekteplerinin de sonu olur.
1907’de ö¤rencilerin ö¤le yeme¤ini
be¤enmeyerek direnifle geçmesi ba-
hane edilerek okullar kapat›l›r. An-
cak Hamidiye Alaylar›’n›n ve afliret
mekteplerinin kapat›lmas›na ra¤-
men, bu iki uygulaman›n baflar›s›z
oldu¤u söylenemez. Öyle ki, resmi
tarihte bile istibdatç›l›¤›yla, sansür-
cülü¤üyle an›lan 2. Abdülhamid, bu
dönem Kürdistan'da yayg›n olarak
"Bave Kurdan" (Kürtlerin baba-
s›) s›fat›yla an›lmaktayd›. 

Öte yandan, okullar kapat›lmas›-
na ra¤men bu asimilasyoncu zihni-
yet sonraki dönemlerde hep yürür-
lükte oldu. Önce ‹ttihat Terakki dö-
neminde, daha sonra da Cumhuriyet
döneminde, “Türklefltirme” e¤itim
müfredat›n›n temel amaçlar›ndan
biri olurken, afliret mekteplerinin
özel ifllevini de Yat›l› Bölge Okulla-
r› üstlenecekti. 

Kürtler’in Ermeniler’e 
karfl› k›flk›rt›lmas›

Hamidiye Alaylar› kurulufllar›n-
dan itibaren Kürdistan'da ve Erme-
nistan'›n bir bölümünde yaflayan
halklara karfl› tam bir bask› arac›
haline geldiler. Alaylar köy bas›yor
köylülerin mallar›n› gasbediyorlar-
d›. Özellikle Sultan Abdülhamid'in
yönlendirmesiyle "gavur" Ermeni-
ler’e karfl› her türlü bask›y› mübah
görüyorlard›. Bunda Osmanl› Dev-
leti’nin "Ermeniler ayaklanarak
Kürdistan’› da kapsayacak bir dev-
let kuracaklar" fleklinde yapt›¤›
propagandalar›n da etkisi vard›. 

Hamidiye Alaylar›’n›n Ermeni-
ler’e karfl› ilk olarak kullan›ld›¤›
büyük katliam, Sasun katliam›d›r. 

1891 y›l›ndan itibaren Ermenile-
r’in "kalesi" gözüyle bak›lan Sasun
bölgesinde Ermeniler’e yönelik sal-
d›r›lar bafllar. Ermeniler buna karfl›
direnirler. 1892'de içinde Hamidiye
Alaylar›’n›n da yerald›¤› Osmanl›

ordusu Sasun'u kuflatmas›na ra¤men
flehre giremez. 1894 y›l› bafl›nda Sa-
sun’a karfl› Hamidiye Alaylar›’n›n
da içinde oldu¤u büyük bir sald›r›
bafllar. Direnifl k›r›l›r, binlerce Er-
meni katledilir. Katliamdan kurtula-
rak kaçmaya çal›flan birçok Ermeni
de pefllerindeki Hamidiye Alaylar›
taraf›ndan Rusya ve ‹ran s›n›rlar›
içinde öldürülürler. Baz› tarihçiler,
1896’ya kadar devam eden sald›r›
dalgas›nda 300 bin Ermeni'nin
katledildi¤ini belirtmektedir. "Bu
katliamlar›n planlanmas› ve ger-
çeklefltirilmesi Osmanl› idarecileri-
ne ait olmakla beraber (baz› istis-
nalar hariç) Kürtler de bu barbar
hareketlere canla baflla kat›ld›lar ve
e¤er gerçe¤i belirtmek gerekirse,
Ermeni vilayetlerindeki bütün k›-
r›mlar Kürtler’in eliyle yap›lm›flt›."
(Garo Sasuni, Kürt Ulusal hareket-
leri ve 15. yy Günümüze Ermeni
Kürt ‹liflkileri, Syf.124)

"Özellikle din ayr›m› bu kanl›
olaylarda en önemli rolü oynamak-
tayd›. Bir ulusa Allah yolunda savafl
k›l›c› çektirdiler, ç›karlar› için di¤er
ulusun kanlar›n› döktürdüler...” (M.
Emin Zeki, Kürdistan Tarihi,
Syf.137)

Sason katliam›nda oynad›klar›
rol sonras›nda Hamidiye Alayla-
r›’n›n halk üzerindeki bask›s› ve ba-
fl›na buyrukluklar› artt›. Art›k sald›-
r›lar sadece Ermeniler’e de¤il, Ha-
midiye Alaylar›’na mensup olma-
yan Kürt ve Arap afliretlerine de yö-
nelmiflti. Bu da iktidar› rahats›z et-
meye bafllad›. 

‹kinci meflrutiyetin ilan›ndan
sonra ‹ttihat ve Terakki, Hamidiye
Alaylar›’n› da¤›tarak ellerindeki si-
lah ve rütbeleri geri almak istedi.
Baz› alaylar silahs›zland›r›ld›, afliret
reisleri tutukland›. Ama iktidar tep-
kiler karfl›s›nda geri ad›m atarak
Hamidiye Alaylar›'n›n ismini "Afli-
ret Hafif Süvari Alaylar›" olarak de-
¤ifltirip, yard›mc› birlikler olarak
yeniden düzenlemekle yetindi. Os-
manl› yönetimi, hem yeni bir isyan-
dan çekindi¤i ve hem de ileride bu
alaylar› Ruslar’a karfl› kullanmay›
düflündü¤ü için, alaylar›n hepsini

da¤›tmad›. 

"Hürriyet, Eflitlik, Kardefl-
lik"ten Kürtler’e Düflen

Meflrutiyetin ilk döneminde ‹tti-
hat ve Terakki’nin dilinde "Hürri-
yet, Eflitlik, Kardefllik" slogan›  var-
d›. ‹ttihat ve Terakki’nin önderli¤in-
de kurulan "Müttefika-i Osmani-
ye" adl› örgütlenme de bu slogan›n
ifadesi gibiydi. 17 Nisan 1909’da
kurulan "Müttefika-i Osmaniye",
imparatorluk s›n›rlar› içindeki ulus-
lar›n birli¤i demekti. Cemiyet flu
örgütlerden olufluyordu: “Osmanl›
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti, Osman-
l› Ahrad F›rkas›, Ermeni Daflnük-
sütyun, Rum Cemiyet-i Siyasiyesi,
F›rka-i ‹bad, Arnavut Baflkim Ku-
lübü, Kürt Teavvün Kulübü, Çer-
kes Teavvün Klübü, Bulgar Kulübü,
Mülkiye Mezunin Kulübü, Cemiyet-
i T›bbiye-i Osmaniye ve bütün gaze-
teler." (Naci Kutlay, ‹ttihat Terakki
ve Kürtler, syf 155)

"Hürriyet, Eflitlik, Kardefllik"
slogan› tüm halklar› kendisine çeki-
yordu do¤al olarak. Kürt ayd›nlar›
da bu çekimin d›fl›nda kalmad›. Sür-
gündeki birçok insan -ki aralar›nda
birçok Kürt önderi de vard›- yeni-
den ülkeye dönebildi. Kürtler içeri-
sinde etkin bir yeri olan Bediüzza-
man Said-i Kürdi (Nursi) meflruti-
yetin ilan›yla afliretlere çekti¤i telg-
raflarda "‹stibdat'dan en çok Kürtle-
rin çekti¤ini ve mutluluklar›n›n
meflrutiyette oldu¤unu" söyleyerek
meflrutiyet'e sahip ç›kmalar›n› isti-
yordu. Çok uzun sürmeyecek bu
"özgürlük" döneminde her alanda
birçok örgütlenmeler oluflmaya bafl-
lad›. Kürtler’in önde gelen isimle-
rinden Emin Ali Bedirhan, fierif Pa-
fla ve Seyit Abdülkadir'in öncülü-
¤ünde 1908 y›l› sonunda "Teali ve
Terakki Cemiyeti" kuruldu. Cemi-
yet "Kürt Teavvün ve Terakki
Gazetesi"ni yay›nlamaya bafllad›.
Cemiyet üyeleri bir süre sonra
Kürtçe Bilgiler Yayma Cemiyeti’-
ni kurdular. Cemiyetin Bitlis, Di-
yarbak›r, Mufl, Musul ve daha baflka
yerlerde de flubeleri aç›ld›. 

Ne var ki, meflrutiyetin ilan›n
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üzerinden bir y›l geçmeden ‹stan-
bul'da 31 Mart gerici ayaklanmas›
patlak verdi. Ayaklanma bast›r›ld›.
Güçlerini pekifltiren ‹ttihat ve Te-
rakkiciler olay›n sorumlusu olarak
gördükleri II. Abdülhamid'i tahttan
indirerek yerine V. Mehmet Reflat'›
getirdiler. (27 Nisan 1909)

Tarihin bu dönemecinde de
Kürtler zararl› ç›kt›lar. 31 Mart ola-
y›nda birçok Kürt aflireti Abdülha-
mid'ten yana tav›r ald›lar. Bundan
dolay› Kürt dernekleri ayaklanma-
c›larla iliflkileri olduklar› gerekçe-
siyle kapat›ld›lar. Bu, ‹ttihat ve Te-
rakki’yle Kürt ayd›nlar› aras›ndaki
iliflkinin de sertleflmesini getirdi. 

Ve yine bu dönemde Kürtler ara-
s›ndaki önderlik kavgalar› ve iç çe-
liflkiler, ‹ttihatç›lar’›n Kürtler’e kar-
fl› bafllatt›¤› mücadelede büyük bir
f›rsat oldu. "Rakipler, birbirini Türk
hükümeti kat›nda itibardan düflür-
mek için, karfl›l›kl› olarak '‹hanet,
Rusya'yla iliflki ve ayr›l›kç›l›k' suç-
lamalar›nda bulundular. Bundan
yararlanan hükümet 1911 y›l›na
do¤ru, Kürt siyasi ve e¤itim cemi-
yetlerini da¤›tt›... " (Celile Celil vd.,
Yeni ve Yak›n Ça¤da Kürt Siyaset
Tarihi, syf; 67-68)

Kürtler’in bu legal çal›flma döne-
mi k›sa da olsa önemli etkiler yarat-
t›. Derneklerin kapat›lmas›yla Kür-
distan'daki siyasi çal›flmalar›n oda-
¤›nda bu kez medreseler oturdu. 

Osmanl› oyunu; halklar› 
birbirine karfl› k›rd›rma

‹ktidar›n› pekifltiren ‹ttihat ve
Terakki içinde giderek Türkçü-Tu-
ranc› düflünce egemen olur. Bu da
Osmanl› s›n›rlar› içinde yaflayan di-
¤er uluslara karfl› bask›lar›n artmas›
demektir. 

Baz› Kürt afliretlerinin gerici
ayaklanma s›ras›nda padiflahtan ya-
na tutum tak›nmas›, baz› Kürt afli-
retlerinin ise, feodal yap›lar›n›n bo-
zulaca¤› kayg›s›yla bafltan itibaren
meflrutiyete karfl› ç›kmas› nedeniy-
le, ‹ttihat ve Terakki iktidar›, bunlar
üzerine yönelmekte gecikmez. 

Dersim’e düzenlenecek say›s›z

seferin ilki, ‹ttihat ve Terakki iktida-
r›n›n ilk dönemindedir. 

Uzun süredir vergilerini öde-
meyen, Osmanl› egemenli¤ini ta-
n›mayan Dersim afliretleri üzerine
“Sefer” görevi, 4. Ordu Komutan›
Mehmet Zeki Pafla’ya verilir.  Der-
sim üzerine 24 tabur asker gönderi-
lir. Yap›lan plan oldukça basittir;
"Afliretler birbirlerinden çok uzak
ve da¤›n›k vaziyettedirler. Bunlar›n
hiç bir vakit birleflerek toplu halde
hareket edecek kudretleri ve güçleri
olmaz. Her hareket ayr› ayr› tedip
olunur... birleflseler bile cephanele-
ri çok s›n›rl›d›r. Çaresizlik içinde
aman dileyerek silah b›rakmaya
mecbur edilebilinirler." (Aktaran
M. Kalman, Belge ve Tan›klar›yla
Dersim Direniflleri, syf. 95)

Ancak “Dersim’e sefer olur, za-
fer olmaz” sözü de o zamandan tari-
he kaydedilmeye bafllan›r. fiiddetli
çat›flmalar yaflanmas›na karfl›l›k da-
¤a çekilen halka karfl› Osmanl› or-
dusu ciddi bir baflar› kazanamaz. ‹s-
tenilen amaca ulafl›lamadan harekat
sona erdirilir.

‹ttihat ve Terakki’nin hedef ald›-
¤› kesimlerden biri de Ermeniler’-
dir. Ekonomik gücü eline geçirmek,
çarp›k da olsa "bat›l›laflmak" isteyen
‹ttihatç›lar, ticarette en büyük güç-
lerden biri olan Ermeniler’e sald›r›-
lar› bu nedenle k›flk›rtm›fllard›r. Bu
katliamlarda Kürt afliretlerini kulla-
nan ‹ttihat Terakki iktidar›, Kürt
ayaklanmalar›na karfl› da Ermenile-
r’i kullanmaktan geri durmam›flt›r.

1912-13’teki Balkan Savafl› Os-
manl› yönetimine pahal›ya mal ol-
du. Savafl›n getirdi¤i y›k›mla bofla-
lan devlet hazinesini doldurmak
için, halktan ve afliretlerden al›nan
vergi miktarlar› art›l›rken, Kürtler’e
düzenli orduda askerlik yapma zo-
runlulu¤u da getirildi. Al›nan bu ka-
rarlar büyük bir tepkiyle karfl›land›.
‹ttihat ve Terakki’nin bu yeni uygu-
lamalar›na karfl› ilk ayaklanma
1914'te Bitlis'in Hizan ‹lçesi’nde
bafllad›. Ayaklanman›n önderli¤ini
Molla Selim yapmaktayd›. ‹çiflleri
Bakan› olan ‹ttihat ve Terakki ön-
derlerinden Talat Pafla, Bitlis ve Van

Valileri’ne gönderdi¤i telgraflarda
kendilerine “askeri hal” ilan etme
yetkisi verirken,  ayaklanman›n sert
flekilde ezilmesini buyurdu. Ve öyle
de oldu. ‹ttihat ve Terakki bu ayak-
lanmay› di¤er halklara gözda¤› tefl-
kil etmesi için özellikle çok sert bir
flekilde bast›rm›flt›. Bölgedeki Er-
meniler de, Kürtler’in mallar›na
mülklerine el koyaca¤› korkusuyla,
ayaklanmay› bast›rmak için Osman-
l› ordusuyla birlikte hareket ettiler. 

Bölge devletlerine yaslanma 
politikas› k›skac›nda...

Osmanl› s›n›rlar› içerisinde bu
olaylar yaflan›rken Kürdistan’›n
‹ran s›n›rlar› içinde kalan bölümü
de sakin de¤ildi. 

‹ran’da, 1906’da, Osmanl›’dan
önce “Meflrutiyet” benzeri bir hare-
ket geliflmiflti.  ‹ran’da fiah rejimine
karfl› burjuva demokratik taleplerle
gerçekleflen ve “Anayasal Devrim”
diye adland›r›lan bu ayaklanma s›-
ras›nda da Kürtler nesnel gerçeklik-
leri nedeniyle tek vücut bir hareket
sergileyemezler. Kürt afliretlerinin
bir k›sm› demokratik talepler yan›n-
da yeral›rken, bir k›sm› da fiah’›
destekler. 

1907-08 dönemindeki Kürt
ayaklanmalar›nda ise, 1905 Rus
Devrimi’nin etkisiyle Kürt afliret re-
isleri yavafl yavafl "özerklik", "‹çifl-
lerine kar›fl›lmamas›" gibi istekleri
zay›f da olsa telaffuz etmeye baflla-
d›lar. Ancak bu talep, daha çok
‹ran'da etkin olan Rusya veya ‹n-
giltere'ye dayan›larak dile getiril-
meye çal›fl›l›yordu. Hayderan Kon-
federasyonu Reisi Hüseyin Pafla,
Zilan Aflireti Reisi Selim Pafla gibi
büyük Kürt feodalleri, “Rusya yan-
l›s›”, bir di¤er k›s›m ise, ‹ngilte-
re’yle ittifak içindeydi. 

Bir de Osmanl›’yla iflbirli¤i için-
deki Kürt önderleri vard›. ‹ran
fiah'›n›n güçsüzlü¤ünü de¤erlendi-
ren II. Abdülhamid ve daha sonra ‹t-
tihat ve Terakki, özellikle Hamidiye
Alaylar›'ndan ve Kürt afliretlerden
oluflan güçlerle ‹ran s›n›rlar›na karfl›
sald›r›lar gerçeklefltirip yeni yerleri
ele geçiriyordu. Osmanl› yönetimi
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ele geçirdikleri topraklardaki Kürt
afliret reislerine imtiyazlar ve hedi-
yeler vererek, onlar› kendi taraf›na
kazan›yordu. 

Bir süre sonra, tüm ‹ran Kürdis-
tan’›n› ve ‹ran’› ele geçirmek için
yine Kürtler’e dayanan bir plan yü-
rürlü¤e konuldu. Eski ‹ran fiah› Mu-
hammed Ali'nin kardefli Abdülfatih
Mirza, ‹ran Kürdistan› ve Azerbay-
can'da Osmanl› deste¤iyle ayaklan-
d›. Bu giriflim baflar›l› olursa, Mirza
kendisini ‹ran fiah› ilan edecek ve
Osmanl›lar'›n himayesine girecekti. 

Ayaklanma ‹ttihat ve Terakki'nin
silah ve para yard›m›yla 1911’de
bafllad›. Osmanl› birliklerinin de
deste¤iyle ‹ran Kürdistan›'ndaki bir-
çok aflireti kendi saflar›na kazand›.
Fatih Mirza kendisini Kürdistan
Hükümdar› ilan etti. Ard›ndan
Tahran'a do¤ru sefer haz›rl›klar›na
bafllad›. Ama Osmanl› iflbirlikçili¤i
nedeniyle güç toplayamad›¤› gibi
bir süre sonra ordusu da¤›ld›. 

Fatih Mirza, 1912’de etraf›na
toplad›¤› güçlerle yeniden ayaklan-
d›. ‹ttihat  ve Terakki yeniden ken-
disiyle iliflkiye geçerek yard›m
önerdi. Ancak bir önceki ayaklan-
mada oldu¤u gibi halk›n tepkisiyle
karfl›laflmaktan korkan Fatih Mirza
bu teklifi kesin olarak geri çevirdi. 

‹stedikleri cevab› alamayan ‹tti-
hatç›lar bunun üzerine ayaklanma-
n›n bast›r›lmas› için ‹ran'a yard›m
önerdiler. ‹ran da bu teklifi reddede-
rek ayaklanmay› kendi güçleriyle
bast›rd›. 

‹ran-Irak-Türkiye-Suriye aras›n-
da, yüzy›l boyunca onlarca kez tek-
rarlanacak olan bu politika, ilk kez
bu dönemde bu kadar aç›k hale dö-
nüflmüfltü. Bölge devletleri, kendi
ç›karlar› için Kürt ayaklanmas›ndan
yana olabiliyor, ama ertesi gün ayn›
ayaklanmay› bast›rmaya da kalk›fla-
biliyorlard›. Bölge devletlerinden
birine yaslanmak, tarihin hiçbir dö-
neminde Kürtler’e yarar sa¤lama-
yan bir politika oldu, ama tarihten
ders ç›karmayan, afliret ç›karlar›n-
dan ötesini hesaplamayan Kürt fe-
odal, milliyetçi önderlikler bu poli-
tikada ›srar ettiler. 

1. Paylafl›m Savafl›’nda 
Kürtler ve büyük soyk›r›m

Osmanl› ‹mparatorlu¤u 1. Payla-
fl›m Savafl› bafllad›¤›nda Alman em-
peryalizmine her türlü deste¤i sun-
mas›na karfl›n tarafs›z oldu¤unu ilan
etmiflti. Ancak 29 Ekim 1914'te Os-
manl› Liman›’ndan hareket eden iki
Alman Destroyeri Rusya'n›n Kara-
deniz k›y›lar›n› topa tutmas›yla fi-
ilen Almanya saflar›nda savafla gir-
di. Rusya ve ‹ngiltere Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’na savafl ilan etti. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun sa-
vafla girmesiyle Kürdistan da savafl
alan› oldu. Kürt afliretlerinin büyük
k›sm› savaflta Osmanl›'n›n yan›nda
yerald›lar. Bunun çeflitli nedenleri
vard›. Kürtler’i Rus cephesinde
kendi ç›karlar› için kullanmak iste-
yen Almanya ve Osmanl› onlara
birçok vaatte bulundu. Bu vaatlerin
en bafl›ndaysa ileride Kürdistan'a
özerklik verilece¤i gelmekteydi.
Bu vaatle birlikte etkin olarak iflle-
nen bir propaganda da Kürdistan'›n
Rusya destekli Ermeniler taraf›ndan
ele geçirilece¤iydi. Kürtler’i savafla
çekmek için kullan›lan önemli bir
silahta elbetteki dindi. Bu nedenle
emperyalistler aras›ndaki paylafl›m
savafl› kutsal bir hileyle örtülerek
"cihad" ilan edildi. Osmanl›’n›n bu
çal›flmalar› sonucunda Kuzey Kür-
distan'daki afliretlerin büyük bir k›s-
m› Osmanl› saflar›na çekildi. 

Az say›da baz› afliretler de Kürt-
ler’e otonomi verilmesi kofluluyla
Ruslar’la anlaflma yapm›flt›. 

Savafl›n bafllamas›ndan bir süre
sonra Kürtler tek tek ya da gruplar
halinde savafl alan›ndan kaç›p Rus-
lar’a s›¤›nmaya bafllad›lar. Bunun
tek nedeni savaflmak istememek de-
¤ildi. Bu da önemli bir etkendi ama
bunun yan›nda silah, cephane, erzak
eksikli¤i de cepheden kaç›flta önem-
li derecede etkiliydi. Osmanl› özel-
likle yeni ve yeterli say›da silah›
Kürt birliklerine göndermiyordu.
Osmanl› için Kürtler “güvenil-
mez”di; fieyh Ubeydullah Ayaklan-
mas›’nda oldu¤u gibi yeni silahlarla
firar edebileceklerini ve bunu ileri-

de olas› bir ayaklanmada kullana-
caklar›n› düflünüyordu Osmanl›. 

1. Paylafl›m Savafl›'n›n bafllama-
s›yla Ermeniler de örgütlendiler.
Birçok Ermeni, Rus ordusu safla-
r›nda Osmanl›’ya karfl› savafla ka-
t›l›yordu. Ruslar’›n ilerleyifli karfl›-
s›nda tutunamayan Osmanl› ordusu
Ermeniler’in içte güçlenmesinden
korkarak Ermeniler’e karfl› yeni bir
katliam dalgas› bafllatt›. 

1915’te Van bölgesi Ruslar’›n
eline geçti¤inde, cephe gerisinde
“tehlike oluflturduklar› gerekçesiy-
le” Ermeniler Suriye'de bulunan
toplama kamplar›na sürülmeye bafl-
lad›lar. Bu sürgün s›radan bir sür-
gün olman›n ötesindeydi. Birçok
Ermeni yolda ya sald›r›lar sonucun-
da ya da açl›k, yorgunluk, salg›n
hastal›k vb. nedenlerle öldü, öldü-
rüldü. Toplam 1-1,5 milyon aras›n-
da Ermeni’nin katledildi¤i bu soy-
k›r›mda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›-
n›rlar› içindeki hemen her yerde
katliam yap›lmas›na karfl›n en flid-
detlileri Kürdistan'da yafland›.
Birçok Kürt aflireti bir ulusu tümden
yoketmeye yönelik bu katliamlarda
yerald›. Osmanl› yönetimi, özellikle
Reaya Kürtler’e, Ermeniler’den el
koyacaklar› mülkleri ve servetleri
kendilerine mülk edinme izni vere-
rek Ermeniler’in üzerine salm›flt›r. 

Katliamlara kat›lmay›p tersine
Ermeniler’i koruyan Kürt afliretleri
de vard›r. Mesela “Dersim Ermeni
kurtaran ocaklardan biri olmufl ve
bu sayede 20.000 Ermeni hayatta
kalabilmifl”tir. Ancak bu Kürtler’in
bu katliamdaki tarihsel rolünü de-
¤ifltirmemektedir.  

Ermeni sorununu katlederek, yo-
kederek "çözen" ‹ttihat ve Terakki
iktidar›, bir süre sonra bu kez Kürt-
ler’e ve Rumlar’a karfl› benzer poli-
tikalar uygulamaya bafllad›. 1915-16
y›llar›nda Kürtler’in, Rus ve Ermeni
sald›r›lar›ndan korunmas› bahane-
siyle Bat› Anadolu'ya gönderilme-
leri kararlaflt›r›ld›. Bu yolculuk da,
daha önce Ermeniler'in ç›kt›¤› ölüm
yolculu¤undan farkl› olmayacak, il-
hak-imha-asimilasyon tarihinde ka-
ra bir sayfa daha aç›lacakt›... 
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Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapis-
hanesi’nde gerçeklefltirilen sald›r›y›
ve onlarca tutsa¤›n yaral› bir flekilde
sürgün edilmesini protesto etmek ve
sorumlulardan hesap sormak için,
Adalet Bakanl›¤› ve Ceza ve Tevki-
fevleri Genel Müdürü ile görüflmek
için ‹stanbul’dan gelen aileler, 19
A¤ustos günü, Yüksel Caddesi’nde
gerçeklefltirdikleri yürüyüflün ard›n-
dan bir aç›klama yapt›lar. 

“F Tipi Hapishanelerde ‹flkence-
ye Son! Sürgünler Durdurulsun!”
pankart› ve “Tecriti Kald›r›n Ölüm-
leri Durdurun, F Tiplerinde ‹flken-
ceye Son, Sürgünler Durdurulsun”
yaz›l› dövizlerin tafl›nd›¤› eylemde
konuflan TAYAD Baflkan› Mehmet
Güvel, 19 Aral›k katliam›n›n ard›n-
dan aç›lan F tiplerinde tecrit iflken-
cesinin uyguland›¤›na dikkat çeke-
rek, “bu tecrit koflullar› alt›ndaki ev-
latlar›m›z›n bir yandan da iflkenceli
operasyonlar yap›larak, baflka ha-
pishanelere keyfi sürgün sevkler
gerçeklefltirilmektedir” dedi.  

Tutsaklar›n birçok temel hak ve
özgürlüklerinin k›s›tland›¤›ndan,
yokedildi¤inden sözeden Güvel,
sürgün sevklerin Adalet Bakanl›¤›
emriyle gerçekleflti¤ine dikkat çe-
kerek, sevkler ve daha sonra götü-
rüldükleri hapishanelerde tutsakla-
r›n maruz kald›klar› iflkence, bask›

ve hak gasplar› hakk›nda bilgi ver-
di. Son olarak 18 A¤ustos 2005 Bo-
lu F Tipi Hapishanesi’nde, arama
bahanesiyle hücrelere giren asker
ve gardiyanlar›n, tutsaklara sald›r-
d›¤› belirtilen aç›klamada, birçok
tutsa¤›n yaraland›¤› ifade edildi. 

Güvel flöyle konufltu:

“Aylard›r ‘hapishanelerde neler
oluyor bilmek hakk›n›z’ diyerek tec-
rit gerçe¤ini anlat›yoruz. Hala duy-
mad›k, görmedik diyenlere bir kez
daha sesleniyoruz. 19 Aral›k katli-
am sald›r›s›, bugün de sevk ve sür-
günlerle, iflkencelerle sürüyor. TA-
YAD’l› Aileler olarak; gerçekleri
hayk›rmaya devam edece¤iz.”

Güvel, Ceza ve Tevkifevleri Ge-
nel Müdürlü¤ü ile görüflmede dile
getirilecek talepler hakk›nda bilgi
verirken, “F tipi hapishanelerde 5
y›ld›r oldu¤u gibi, bugün de yaflana-
cak ölümlerin nedeni uygulanmakta
olan a¤›r tecrit koflullar›d›r. Evlatla-
r›m›z›n sürgün sevkler ve iflkenceler
sonucu sakat kalmalar›na, katledil-
melerine gözyummayaca¤›z. Baflta
Adalet Bakanl›¤› olmak üzere tüm
sorumlulara sesimizi duyurmak
için, defalarca oldu¤u gibi bugün
bir kez daha “Adalet var” denilen
bakanl›¤›n kap›s› önünde F tipi ha-
pishanelerde yaflanan zulmü hayk›-
raca¤›z” diye konufltu. 

Aç›klaman›n ard›ndan 10 kiflilik
bir heyet Ceza ve Tevkifevleri Ge-
nel Müdür yard›mc›s› ile görüfltü.
Ç›k›flta heyet ad›na aç›klama yapan
Ahmet Kulaks›z, görüflmeden iste-
dikleri sonucu alamad›klar›n›, ses-
siz kalman›n erdem say›ld›¤› bir sü-
reçte yaflad›klar›n›, ancak tutsakla-
r›n iflkence görmemesi için asla ses-
siz kalmayacaklar›n›, iflkenceyi,
tecriti ve sürgün sevkleri gündemde
tutmak için bundan sonra da müca-
deleyi sürdüreceklerini, yine gele-
ceklerini ifade etti. 

Heyetin görüflmesi s›ras›nda,
kitle Yüksel Caddesi’nde sloganlar,
türküler ve marfllarla bekleyiflini
sürdürerek, daha sonra Abdi ‹pekçi
Park› ve Karfl›yaka Mezarl›¤›’ndaki
flehit mezarlar› ziyaret edildi. 

Okmeydan›’nda yürüyüfl

Tecrite, sürgünlere karfl› ‹stanbul
Okmeydan›’nda da bir etkinlik ger-
çeklefltirildi. 
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TAYAD’l› Aileler Adalet Bakanl›¤› ile görüfltü

AKP katliamc›l›k ve 
iflkencede ›srar ediyor

Ankara

Ankara

Tecritin, iflkencelerin sorumlusu
Adalet Bakanl›¤› ile görüflmede
dile getirilen talepler:

◆ Sürgünler durdurulmal›, sürgüne
gönderilenler geri getirilmelidir.

◆ Tekirda¤ 1 ve 2 No’lu F Tipi,
Bolu F Tipi Hapishaneleri’nde ve
di¤er hapishanelerde bask› ve sal-
d›r›lara son verilmelidir.

◆ Sürgünlerden dolay› aç›lan tüm
disiplin soruflturmalar› ve cezala-

r› ortadan kald›r›lmal›d›r.
◆ Sürgüne gönderilen F tiplerinde

kalan tutuklu ve hükümlülerin
muayene ve tedavileri Tabip Oda-
lar› taraf›ndan yap›lmal›d›r.

◆ Havaland›rma kap›lar›n›n aç›l-
mamas›, aile, avukat görüfllerinin
engellenmesi, çocuklar›m›z›n efl-
ya ve evraklar›n›n verilmemesi,
haberleflme haklar›n› kullanmala-
r›n›n engellenmesi gibi sorunlar›
derhal çözülmelidir. 



21 A¤ustos akflam› Okmeydan›
Dikilitafl Afl›k Veysel Park›'nda top-
lanan 300 kifli, "Tecrite Sürgüne
Operasyona ‹flkenceye Son” pan-
kart› açarak, halk›n alk›fllar› aras›n-
da mahalle içinde sloganlarla yürü-
dü. K›z›l bayraklar, dövizler ve sür-
günde iflkenceye maruz kalan Tekin
Tangün'ün foto¤raflar›n›n tafl›nd›¤›
yürüyüflte, “Yaflas›n Ölüm Orucu
Direniflimiz, F Tipinde ‹flkenceye
Son, Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur” sloganlar› at›ld›.

Yürüyüflün ard›ndan, Sibel Yal-
ç›n Direnifl Park›'nda bir etkinlik
gerçeklefltirildi. fiiirlerin okundu-
¤u, direniflin mizansenlerle anlat›l-
d›¤› ve feda ateflinin yak›ld›¤› et-
kinlikte, Karanfiller Müzik Grubu
türküler söyledi. 350 kiflinin kat›l-
d›¤› etkinlik Hakl›y›z Kazanaca¤›z
marfl›n›n hep birlikte söylenmesi ve
sol yumruklar havada ‘rap rap yü-
rüyüflü’ yap›lmas›yla son buldu. 

Zulümde ›srar politikas›
AKP iktidar› ve onun Adalet

Bakanl›¤›; tecrit koflullar›n› a¤›rlafl-
t›rarak, iflkenceyi sürekli hale geti-
rerek, tutsaklar›n en insani, demok-
ratik haklar›n› yokederek, sürgün-
ler dayatarak, en pasif protesto ve
hak aramay› fliddetle cezaland›ra-
rak, “hapishaneler sorunu”nun ko-
¤ufl sorunu olmad›¤›n› bir kez daha
göstermifltir. Her fley boyun e¤dir-
meye, teslim almaya, kifliliksizlefl-

tirmeye yönelik gelifltirilmekte-
dir. ‹flkenceli sürgünleri gündemine
alan iktidar, F tipleri ile 5 y›ld›r tut-
saklar› örgütsüzlefltiremedi¤ini de
itiraf etmekte ve sürgünlerle da¤›t-
ma politikas› uygulayarak bir kez
de “flans›n›” böyle denemektedir. 

AKP iktidar› sadece zulüm, bas-
k›, yasak üreten bir iktidard›r. D›fla-
r›da halk›n de¤iflik kesimlerini terör
demagojisini kullanarak bask› ve
zulümle sindirmeye çal›flan AKP,
despot yüzünü en aç›k haliyle tut-
saklara karfl› sergilemektedir. 

TAYAD’l›lar›n Ceza ve Tevki-
fevleri Genel Müdürlü¤ü ile görüfl-
melerinde dile getirdikleri talepler,
en insani taleplerdir. Bunlar› dahi
yerine getirmeyen, iflkenceleri, tec-
rit hücrelerini savunan bir iktidar›,
“demokratikleflmeci... sorun çözü-
cü” gibi gösterenler, “flans tan›nma-
s›n›” savunanlar, bu iflkenceler kar-
fl›s›nda anlaml› suskunluklar›yla
zulmün sinsi orta¤› olmaya devam
edeceklerdir. 

AKP sürgünlerle de sonuç ala-
mayacak. 5 y›ld›r ölümlerle teslim
alamad›¤› tutsaklara yine bafl e¤di-
remeyecek, örgütlülüklerini yok-
edemeyecek. Tutsaklar örgütlü ol-
maya, insan gibi, düflünceleriyle
birlikte yaflayabilmek için ölümüne
direnmeye devam edecekler. Tarih
de; iktidar›n zulmünü, devrimcile-
rin flanl› direnifllerini yazacak! 
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DHKP-C Davas› tutsaklar›n›n, 30
Temmuz sald›r›s›ndan sonra bafl-
latt›¤› süresiz açl›k grevi devam
ediyor. Sürgün-sevklerin, sald›r›la-
r›n son bulmas›, sürgün edilen tut-
saklar›n geri getirilmesi talebiyle
yap›lan eyleme iliflkin aç›klama
yapan TAYAD, sürgün operasyo-
nunun iflkenceyle yap›ld›¤›n› ifade
etti. Tutsaklar›n gittikleri hapisha-
nelerde de iflkence ve bask›n›n sür-
dü¤ü, Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ne
sürgün edilen 15 tutsa¤›n tek kifli-
lik hücrelere konularak tüm hakla-
r›n›n gasbedildi¤i ve her gün defa-
larca sald›r›ya u¤rad›klar› belirti-
len aç›klamada, sürgünlerin tecriti
koyulaflt›rd›¤› vurguland›. TAYAD
eylemin sürdü¤ü hapishaneleri flu
flekilde s›ralad›: Edirne, Kand›ra 1
ve 2 No’lu, Tekirda¤ 1 ve 2 No’lu,
K›r›klar, Sincan, Bolu F Tipleri ile,
Elbistan, Gebze, Sivas, Ulucanlar,
Kürkçüler, Uflak ve Bayrampafla
Hapishaneleri.

Süresiz açl›k grevi

Oligarflinin flehit devrimcilerin me-
zar tafllar›ndan duyduklar› korku ye-
ni de¤ildir. Bu, o devrimci nezdinde
yarat›lan kahramanl›¤›n, sayg›nl›-
¤›n, topra¤a düflen tohumun fidanlar
vermesinden duyulan korkudur. Bu-
günlerde korkunun adresi Mersin
Yenice'de U¤ur Türkmen'in mezar›.
Mezar tafl›n› k›rd›lar, resmini parça-
lad›lar, yetmedi. Jandarma flimdi de,
mezar bekçisi ve çevredekilere, “zi-
yarete gelenleri yazmalar›” ve “ken-
dilerine bildirmeleri” talimat› verdi.

Mezar korkusu bitmiyor

Sald›r›lara bir yenisi de 18 A¤us-
tos’ta Bolu F Tipi’nde eklendi.
“Arama” bahanesiyle hücrelere gi-
ren jandarmalar devrimci tutsaklara
sald›rd›lar, çok say›da tutsak yara-
land›. Sald›r›n›n, gardiyanlar ol-
maks›z›n sadece jandarma taraf›n-
dan yap›lmak istenmesinden kay-
nakland›¤› ö¤renildi. 

Bolu F Tipi’nde sald›r›

‹stanbul // OOkmeydan›
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Ölüm orucu sürüyor
Fidan Kalflen Ölüm Orucu
Ekibi (12. Ekip), 9 May›s
2005’ten bu yana direniflini
sürdürüyor. 25 May›s’ta Te-
kirda¤ F Tipi’nde Faruk Ka-

d›o¤lu ile ilk flehidini verdi. Halen
DHKP-C Davas› tutsaklar› Serdar
Demirel Sincan F Tipi’nde, Fatma
Koyup›nar Gebze M Tipi’nde ve yi-
ne ayn› hapishanede TKEP/L Dava-
s›’ndan tutsak Serpil Cabadan ölüm
orucunu sürdürüyorlar. 

Disiplin cezalar›yla
boyun e¤dirme çabas›

‹flkenceli sürgünlere bafl-
vuran hapishane idareleri,
sürgünleri protestolar› da ce-
zaland›rarak tutsaklara boyun

e¤dirmeye çal›fl›yor. Sincan F Tipi
Hapishanesi’ndeki tutsaklardan
Rabbena Hanedar’›n 10 A¤ustos ta-
rihli mektubundan aktar›yoruz:

“... Biz de sürgün sevkleri pro-
testo ve sorumlular›n cezaland›r›l-
mas› talebiyle 5 A¤ustos’ta süresiz
açl›k grevine bafllam›flt›k. Dün ge-
lip, ‘yasa gere¤i; açl›k grevi yapt›-
¤›n›z için hakk›n›zda disiplin so-
ruflturmas› aç›ld›’ diyerek ifade
vermeye ça¤›rd›lar. “Aç›lan sorufl-
turman›n keyfi oldu¤unu, ifade ver-
meyece¤imizi, versek de sonucu
de¤ifltirmeyece¤ini, çünkü ceza ver-
mek amac›yla aç›ld›¤›n›, ancak ne
soruflturman›n ne de verilecek ceza-
lar›n açl›k grevi yapmam›za, diren-
me hakk›m›z› kullanmam›za engel
olamayaca¤›n›, esas olarak açl›k
grevine gitme nedenlerini ortadan
kald›rmalar›... gerekti¤ini” belirtip
gitmedik. Yar›n da bu paralelde so-
ruflturman›n iptalini isteyen bir di-
lekçe verece¤iz. Ama sonucun de¤i-
flece¤ini sanm›yorum. “Disiplin

Kurulu”; F tiplerinin hem savc›s›,
hem hakimi, hem de infazc›s›. Ba-
kal›m ne “ceza” kesecek. Sonucu
yazar›m, tabi mektup al›p-verme ce-
zas› vermezlerse...”

“Gereksiz yere 
marfl söylemek...”

Edirne F Tipi’nde de du-
rum farkl› de¤il. Her fley so-
ruflturma ve “ceza” gerek-
çesi yap›larak, tutsaklar tes-

lim al›nmaya çal›fl›l›yor. 

Ali Osman Köse’nin 8 A¤us-
tos’ta Deniz Demirkap›’ya gönder-
di¤i mektup “örgütsel propaganda
ve örgütsel haberleflme yap›ld›¤›”
gerekçesiyle imha edilerek gönde-
rilmedi. Ali Osman Köse 14 Tem-
muz tarihli mektubunda karar› flöy-
le de¤erlendiriyordu: “Propaganda
k›staslar›n› biliyoruz; do¤ruya do¤-
ru, yanl›fla yanl›fl deyince; yaflanan
olay ve olgular›, gerçek tan›mlar›y-
la ifade edince F tipinde ‘propagan-
da’ oluyor. Ama ‘örgütsel haberlefl-
me’yi, bu konuda F tipi kriterlerini
anlayamad›m. Hep imhas›na-veril-
memesine karar› veriliyor, nas›l an-
layabilirim ki! 12 A¤ustos’ta Disip-
lin Kurulu’nun iki karar› tebli¤ edil-
di. Biri, Mehmet Baflba¤’›n mektu-
buyla ilgili. Gerekçe: “Örgütsel pro-
paganda yap›ld›¤› görülmüfl, ayr›ca
açl›k grevini övücü ve yüceltici ifa-
deler tespit edilmifltir”. Di¤eri de,
“gereksiz olarak marfl söylemek ve-
ya slogan atmak” fiilini iflledi¤iniz
anlafl›lm›fl ve disiplin soruflturmas›
aç›ld›¤›na iliflkindi. Direnme hakk›-
na sald›r› oldu¤u için savunma yap-
mayaca¤›z. Ceza iletildi¤inde itiraz
ediyoruz ‹nfaz Hakimli¤i’ne. 10
A¤ustos’ta slogan att›¤›m›za dair
tüm bloka soruflturma açt›lar. Ama
sloganlar› eksik alm›fllar. “Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz” slogan›n›

bizim d›fl›m›zdakiler atm›yorlar.
Ancak onlar›n da att›klar›na dair ih-
barlam›fl muhbirler... 

Burada slogan›n karfl›l›¤› “ha-
berleflmeden men” cezas›. Her gün
iki kez atmam›za ra¤men bana ilk
kez açt›lar. Haks›zl›klar›n› onlar da
biliyor. Tekirda¤ 2 No’lunun kriter-
leri daha farkl›ym›fl. Metin Ya-
vuz’dan gelen 12 A¤ustos tarihli
faksta yaz›yor: 11.00’de slogan at-
t›klar› için zorla-döverek içeri so-
kup havaland›rma kap›lar›n› kapat›-
yorlarm›fl. C‹K’lerinde öyle bir ceza
yok oysa...

Hangi resim as›l›r?
F tipi hücrelere herhangi bir
resim, amblem asman›n ya-
sak oldu¤u yazar yönetme-
liklerde. Bütün yasaklar gi-
bi, bu da “baz› amblem ve

resimler” için geçersizdir. Tekirda¤
F Tipi Hapishanesi kantininde a¤us-
tos bafl›ndan itibaren “bayrak ve
Atatürk posteri sat›fllar› bafllad›¤›”
anonsu yap›ld›. Yani bir simge olan
bayrak as›labilir, Mustafa Kemal
resmi as›labilir hücre duvarlar›na.
Ama, yasalar taraf›ndan yasaklan-
mam›fl, örne¤in Marks’›n, Lenin’in,
Mahir Çayan’›n resimleri as›lamaz. 

‘Erol Zavar ölsün’
raporu
Kanser hastas› olan ve 4
yıldır tecrit koflullarında tu-
tulan Erol Zavar hakk›nda,
'hapishane koflullarında te-

davisi mümkün' raporu verildi. 

18 ay içinde 6 kez ameliyat olan
ve 30’a yak›n tümör al›nan Zavar
hakk›nda Adli T›p taraf›ndan veri-
len bu rapora karfl›n, Ankara Tabip-
ler Odası'n›n, 'ileri derecede kanser
oldu¤u, tetkiklerinin Sa¤lık Bakan-
lı¤ı tarafından veya üniversite has-
tanesince tekrar yapılıp karar veril-
mesi'' yönünde raporu bulunuyor.

Erol Zavar olay›, AKP iktidar›-
n›n nas›l so¤uk kanl› bir flekilde bi-
lerek, planlayarak cinayet iflleyen
bir iktidar oldu¤unu gösteriyor.

Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN
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Dersim’de halka, devrimci de-
mokrat güçlere karfl› sald›r› ve bas-
k›lar yo¤unlafl›rken, bunlara karfl›
durman›n tek yolunun örgütlülük
oldu¤u gerçe¤i de kendini dayat›-
yor. ‹flte bu bilinçle hareket eden,
Hozat ilçesindeki devrimci, demok-
ratlar, 17 A¤ustos günü Hozat Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’ni kurduklar›n› duyurdular.
“Dersim halk›na yönelik sald›r›-
lara karfl› bir mücadele mevzisi
olaca¤›z” denilen aç›klamada de-
mokratik mücadelenin ve örgütlülü-
¤ün önemine vurgu yap›ld›. Aç›kla-
mada flöyle denildi:

“Bask› politikalar›na karfl› halk
kesimleri aras›nda meydana gelen
y›lg›nl›k ve savrulufllar› engellemek
için hayat›n bizlere dayatt›¤› bir zo-
runluluk olan örgütlü mücadele te-
mel hedeflerimiz aras›ndad›r. Bun-
ca sald›r›ya gö¤üs germek ancak ör-
gütlü mücadele ile mümkün oldu¤u
gibi alternatif yaflam tarz› da ancak
bu flekilde yarat›l›r. 

Dersim merkez ve Hozat’ta kur-
mufl bulundu¤umuz ve genelde ül-
kemizin özelde ise bölgemizin te-
mel sorunlar›na e¤ilerek sürdürdü-
¤ümüz mücadele ile, Temel Haklar
ve Özgürlükler Dernekleri’ne yeni
bir mevziden omuz vererek büyü-
mekteyiz.

Bölgemiz
i n s a n › n › n
maddi ve ma-
nevi olarak
y›prat›l›fl›n›n
t e m e l l e r i n i

1938 katliam politikalar›nda gör-
mekteyiz. Binlerce insan›m›z›n en
vahfli yöntemlerle katledildi¤i bu ta-
rih halen insanlar›m›z›n içinde bir
vahflet tablosu olarak kalmaktad›r.
S›n›fsal yap›s›ndan dolay› ezilen,
hor görülen Dersim insan›, Kürt
Alevi kimli¤iyle ayr› bir bask›ya ta-
bi tutulmufltur. 1970’li ve 1980’li
y›llarda yükselen devrimci potansi-
yel içerisinde önemli bir noktada
duran Dersim halk› her defas›nda
onurlu kimli¤inden taviz vermeden
mücadelesine devam etmifltir. Zira
bu topraklar ihaneti ba¤r›nda tafl›-
mam›flt›r. 

1990’l› y›llarda t›rmand›r›lan
devlet terörü, OHAL uygulamalar›
ve ambargolarla devam etmifltir.
Da¤ bafllar›nda katledilen insanlar,
faili meçhuller ve katliamlar ile hal-
ka gözda¤› verilmek istenmifltir.
Ambargo ile insanlar›m›z açl›¤a
mahkum edilerek y›ld›r›lmaya çal›-
fl›lm›fl fakat baflar›lamam›flt›r. He-
deflerine ulaflamayan devlet in-
sanlar›m›z› köylerinden ç›kararak,
evlerini yakarak nedamet getirmesi-
ni beklemifltir. Halk›m›z› sanki ye-
rinden yurdundan eden kendisi de-
¤ilmifl gibi, utanç verici yard›m po-
litikalar›yla insanlar›m›z› muhtaç
hale getiren devlet, yine de istedik-
lerini baflaramam›flt›r. 

Son dönemde gençli¤e yönelik
yozlaflt›r›c› politikalar uygulayarak
amac›na ulaflmaya çal›flan devlet,
k›zlar›m›z› fuhufla, erkek çocuklar›-
m›z› uyuflturucuya teflvik ederek
toplumsal dinamiklerimizi dumura
u¤ratma politikas› gütmektedir... 

Haydar fiahin adl› insan›m›z›
geçmifli artmayan yöntemlerle kat-
leden J‹TEM gerçe¤i ile bugün bir
kez daha görüyoruz ki; OHAL en
vahfli ve insanl›k d›fl› uygulamalarla
devam etmektedir.  

Devletin askeri, ekonomik ve
ideolojik sald›r›lar›na karfl› Seyit
R›zalar ile boy veren ve bugün F ti-
pi hapishanelerde devam eden dire-
nifl gelene¤imizi örgütlü bir flekilde
devam ettirebilmek için bütün Ho-
zat halk›n› Dersim Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i – Hozat fiube-
si çat›s› alt›nda mücadele etmeye
ça¤›r›yoruz.

Dersim’de bask›lara cevap: 

Hozat Temel Haklar

AKP Yarg›y› 
Dinlemedi

“Ölüm orucuyla
ilgili eyleme ka-
t›lma” gibi bü-
yük bir suç ifl-
leyen ö¤retmen
Hacer Koçak
sürgün edildi

Ölüm oruçlarıyla ilgili bir eyleme ka-
tıldı¤ı gerekçesiyle ö¤retmenlikten atıl-
d›ktan sonra, mahkeme karar›yla görevi-
ne dönen Hacer Koçak, bu kez de sürgün
edildi. “Görev yerinde kalmasının sakın-
calı oldu¤u” karar› veren Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Koçak’›, Hatay'ın Kumlu ilçe-
sinde bir köye sürgün etti. 

Mersin Alsancak Lions ‹lkö¤retim
Okulu'nda görev yapan 15 yıllık ö¤ret-
men Hacer Koçak, geçen yıl›n temmuz
ayında Temel Haklar’›n bir eylemine ka-
tıld›¤› için, MEB Yüksek Disiplin Kuru-
lu'nca “devlet memurlu¤undan çıkarıl-

masına” karar verilmiflti. Mahkeme kara-
r› ile dönen Hacer Koçak yeniden Mer-
sin’e atand›, Mersin Milli E¤itim Müdür-
lü¤ü de eski yerinde göreve bafllatt›. An-
cak bir ay geçmeden, MEB Atama Yö-
netmeli¤i'nin “bulundu¤u yerde kalma-
sı sakıncalıdır” maddesine dayand›r›la-
rak sürgün edildi.

“Sak›nca”; iktidar›n sansürle gizleme-
ye çal›flt›¤› tecrit gerçe¤ine karfl› ç›kmas›.
Ne büyük suçmufl ölüm orucuyla ilgili
bir eyleme kat›lmak. Hatta bu da yetmez
Hacer Koçak, dillere destan e¤itim siste-
minin düzelmesi için idam edilmelidir!

Ölüm tehdidi
Dersim Kültür Derne¤i üyesi

Müslüm Sönmez, kendini M‹T
üyesi olarak tan›tanlarca ölümle
tehdit edildi. Dersim Temel Hak-
lar, DHP, Partizan ve ESP taraf›n-
dan 24 A¤ustos günü yap›lan bir
eylemle olay protesto edilirken,
tehdit edenlerin 34 YDC 60 plaka-
l›, viflne rengi UNO marka araç
kulland›¤› söylenerek, sorumlula-
r›n bulunmas› istendi. “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›lan
eyleme DEHAP da destek verdi.



� Rize ve Yoz-
gat'ta sel; Rize'nin
Çamlıhemflin ‹lçe-
si’nde meydana ge-
len heyelanda 4 kifli
yaflam›n› yitirdi. ‹l-
çeye ba¤lı Çayır-
düzü Köyü’n-
den Ayfle Ku-
yumcu, çocuk-
ları Mustafa ve
Zeynep ile akrabala-
rı Meral Kuyumcu ha-
yat›n› kaybetti. Heyelanda,
Rize’nin birçok ilçesinde
yollar tahrip oldu, karayollar›
aras›ndaki ba¤lant› kesildi. ‹ki
hafta önce de Trabzon ve Rize’de
meydana gelen sel ve heyelanda, 8
kifli ölmüfltü. 

Yozgat’ta da, 20 A¤ustos günü
Çad›rard›ç Beldesi’nde yo¤un ya-
¤›fl sonucu Hac›a¤a Deresi taflt› ve
dere kenar›nda bulunan mevsimlik
tar›m iflçilerinin çad›rlar›ndan bir
bölümü sele kap›ld›. Sular›n sürük-
ledi¤i üç kifliden Süleyman Sa¤ (12)
ve Aysel Deniz (12) ile Günefl De-
niz (35) isimli kad›n iflçinin cesetle-
ri bulundu. ‹flçilerin Urfa’dan çal›fl-
mak üzere Yozgat’a geldikleri ö¤re-
nildi.

Rize’deki selin ard›ndan aç›kla-
ma yapan Trabzon Temel Haklar
do¤al afetlerin, devletin politikala-
r›yla birlikte cinayete dönüfltü¤ü-
nü dile getirdi ve flöyle dedi: 

“Bugüne kadar yaflanan deprem
ve sel felaketlerinde Sabanc›lar’›n,
Koçlar’›n villalar› y›k›lmam›fl, ya-
k›nlar› ölmemifltir. Bu yaflananlar
do¤al afet olsayd› onlar›n da zarar
görmesi gerekirdi.

Sistem onlara bedelli askerlik,
bize ölüm, Onlara kale duvarlar›
ard›ndaki villalar, bize y›k›lm›fl ge-
cekondular, Onlara gökdelenlerde
yaflamlar, bize depremlerde, sel fe-
laketlerinde ölümleri reva görmek-
tedir. Ölümler, y›k›lm›fl gecekondu-
lar, felaketler kaderimiz de¤ildir!
Kendi kaderimizi baflkalar›n›n elle-
rine b›rakmayal›m. ‹nsanca yaflam
ve bar›nma hakk› için Trabzon Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Derne-

¤i’nde birleflelim, mücadele edelim,
hesap soral›m.”

� Salg›n hastal›klar; A¤rı'nın
Do¤ubeyazıt ‹lçesi'nde 2 bin kifli,
ishal nedeniyle hastaneye baflvurdu.
Mehmet Emin Çekim (27) ve Emi-
ne Dinçer isimli kiflilerin ayn› ne-
denle yaflamını yitirdi¤i aç›klan›r-
ken, ishalin nedeni konusunda, yet-
kililer çeliflkili aç›klamalarda bu-
lundular. A¤rı Valisi Yusuf Yavafl-
can, “hastalı¤ın içme sularından
kaynaklanmıfl olabilece¤ini düflünü-
yoruz” derken, Sa¤l›k Bakanl›¤›
yoksul halka “damacana suyu için”
ça¤r›s› yapt›.

Halk, yetkilileri bir haftad›r de-
vam eden bu duruma karfl› duyars›z
kalmakla suçlarken, ancak iki insan
ölünce Do¤ubeyaz›t’› hat›rlamalar›-
n› ise, insana verilen de¤erin göster-
gesi olarak de¤erlendiriyorlar. Bu
arada ilçede hastane, teçhizat ve
doktor yetersizli¤i de baflgösterdi.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n gönderdi¤i he-
yetin raporunda flöyle diyordu: “Su
kirlili¤inin oldu¤u böyle durumlar-
da de¤iflik hastal›k tablolar› beklen-
meli. Bakteriyal, viral, paraziter is-
haller yan›nda, viral hepatit A, tifo,
paratifo gibi birçok hastal›k görüle-

bilir....” Yani, isha-
lin sar›l›k ve tifo
salg›n›na dönüfl-
mesi tehlikesi var.
Peki buna karfl›
devletin bir önlemi
var m›? Hay›r! O,
Formula-1 ile
nas›l dünyan›n
hayranla izle-
di¤i bir ülke
o l d u ¤ u m u z

masal›n› anlat›-
yor. Vitrine ç›kar›-
lan Formula-1’in
arkas›nda ise, yüz

y›l önceki dünyada,
Afrika’n›n en yoksul ülkele-

rinde rastlanan salg›n hastal›k-
lar, temiz içme suyu sorunu yafla-

n›yor. 

Salg›n hastal›klar Do¤ubeyaz›t
ile bitmiyor. Dergimizde daha önce
de yer verdi¤imiz gibi, iktidar›n
saklamas›na karfl›n, ülkenin baflken-
tinde, aralar›nda hekimlerin de bu-
lundu¤u 130 kifli kolera tedavisi gö-
rüyor. Dersim’de ise, "K›r›m-Kon-
go kanamal› atefli" (bitlerden hay-
vanlar arac›l›¤›yla insana geçen bir
hastal›k) tehlikesi yaflan›yor, ki bu
salg›ndan geçen yaz 20 insan›m›z
hayat›n› kaybetmiflti. 

Bitlis Hizan’da fiarbon, Sakarya
Hendek’te belirlenemeyen bir has-
tal›¤›n koyunlar› sürüler halinde öl-
dürmesini de bunlara eklemeliyiz.
CHP Milletvekili Mehmet Nefl-
flar’›n araflt›rmalar›, iktidar›n halk›n
sa¤l›¤› konusundaki vurdumduy-
mazl›¤› ve bunlar› gizlemeye çal›fl-
t›¤›n› gözler önüne seriyor: 

“Büyükbafl hayvanlarda verem
oran› yüzde 67'ye yükseldi. Trifli-
noz, Bruselloz gibi hayvanlardan
bulaflan hastal›klar salg›na dönüfl-
tü. Güneydo¤u'da flark ç›ban› hort-
lad›. 2000'de 271 olan dizanteri va-
kas› bu yaz 11.500'ü geçti."

� Varto depremi ve ‘ucuz
hayatlar’; Mufl'un Varto ‹lçesi'nde
19 A¤ustos 1966 yılında meydana
gelen ve 2400 kiflinin ölümüne ne-
den olan Varto depreminde yaflamı-
nı yitirenler, Güzelkent Güzellefltir-
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Sel, hastal›k, açl›k... 

Böyledir ahvalimiz



me ve Kalkındırma Derne¤i tarafından ya-
pılan bir etkinlikle anıldı.

Köy mezarl›¤›nda toplanan halk, “Evle-
rimiz Güçlendirilsin Ölmek ‹stemiyoruz,
19 A¤ustos Depremini Unutmayaca¤ız,
Deprem Kaderimiz De¤ildir ve ‹nsan Haya-
tı Bu Kadar Ucuz Olmamalıdır” yazılı pan-
kartlar tafl›d› ve saygı duruflunda bulundu.
Dernek Baflkanı Erdinç Saran, “Uzmanlar
bas bas ba¤ırıyorlar. ‘Do¤u'da büyük bir
deprem bekleniyor’ diyorlar. Oysa herkesin
gözü sadece ‹stanbul'da. Sanki Do¤u'da
Varto'da olacak depremin hiçbir önemi yok-
mufl gibi. Sanki burada yaflanacak deprem-
de ölecek insanlar önemsizmifl gibi. Artık
bizim sesimiz de duyulsun. 39 yıl evvel Var-
to'da meydana gelen depremden sonra hala
evleri teslim edilmemifl yüzlerce aile var.
Yapılan evler yine depremde yıkılma tehli-
kesi taflıyor. Evlerimiz güçlendirilsin ya da
ölmemiz beklensin. Oysa Varto halkının ca-
nı bu kadar de¤ersiz de¤il, hiçbir yörenin,
hiçbir halkın hayatı bu kadar ucuz gözden
çıkarılmamalı” diye konufltu. 

� AKP’nin ‘Müreffeh Türkiye’si’ simit
bile yiyemeyenler; Devlet ‹statistik Ensti-
tüsü'nün 2004 yılı hane halkı tüketim harca-
maları arafltırması; AKP iktidar›n›n “müref-
feh Türkiye’sinde” 14 milyon insan›n sefa-
let içinde, günde iki simit iki çay bile ala-
mayacak durumda oldu¤unu ortaya koydu. 

Hesaplamaya göre; en yoksul yüzde
20'lik dilimde yeralan 13 milyon 925 bin
731 kiflinin günlük harcama tutarı 2.5 dola-
rın altında kal›yor. Ki günlük bu harcama
(1.3 milyon lira) miktar›, 2 simit ve 2 çaya
bile yetmiyor. Buna karfl›n, en zengin yüz-
de 20'lik dilimde yeralan 14 milyon 787 bin
117 kiflinin her biri için günlük ortalama
harcama tutarı bir y›l içinde, 7.7 dolardan
9.2 dolara çıkm›fl. 

� Hala otobüs dura¤›nda yafl›yorlar;
Güzeltepe’de kirada oturduklar› gecekon-
dular›n y›k›lmas›n›n ard›ndan, baflka bir ev
kiralayacak gücü olmayan dokuz yoksul ai-
le, hala otobüs duraklar›nda yafl›yor. 

Y›k›mlar› protesto eden 3 kifli, duraktaki
yaflamlar›n› kentin merkezine tafl›yarak ey-
leme dönüfltürdüler. 20 A¤ustos günü Tak-
sim’de bulunan otobüs duraklar›ndan birine
naylon çad›r geçirip “ev” haline getiren ge-
cekondu yoksullar›, “gözlerden uzak” ya-
flamlar›n› canland›rd›lar ve hangi koflullar-
da yaflad›klar›n› gösterdiler.
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'Kentsel Dönüflüm Projesi'nin “sosyal” hiçbir yönünün bu-
lunmad›¤›, temel amac›n rant ve gecekondulardaki dinami¤in
da¤›t›lmas› oldu¤u her geçen gün daha da aç›kl›¤a kavufluyor.
Küçükçekmece Belediye s›n›rlar› içinde, proje kapsam›na al›nan
bölgelerin temel özellikleri fazla rant getiren bölgeler olmas›. 

Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, tepkileri, “Kentsel dönüflüm
sadece y›k›m de¤ildir” diye yat›flt›rmaya çal›fl›rken, Yeflilova
Mahallesi halk›, toplad›klar› 3800 imzal› dilekçe ile imar plan-
lar›n›n ve kentsel dönüflüm projesinin iptali için suç duyurusuna
haz›rlan›yor. ‹lçede, ‹kitelli Ziya Gökalp Mahallesi-Ayazma ve
Mehmet Akif Mahallesi-Tepeüstü bölgesi, Yeflilova Mahallesi
gibi yerler proje içinde bulunuyor. Yeflilova halk› yazd›klar› di-
lekçelerde flöyle dediler: “Yaln›zca birkaç müteahhiti zengin et-
me h›rs› içinde olmayan hiçbir belediye baflkan›n›n, gayrimen-
kul maliklerine sormadan, böylesine bir hukuksuzlu¤a teflebbüs
etmesi mümkün de¤ildir. Ask›ya ç›kar›lan imar planlar›nda her
mahallenin en çok rant getiren k›s›mlar›n› kentsel dönüflüm
kapsam›na alan bu hukuksuzlu¤a karfl› hakk›m›z› arayaca¤›z.”

➫ Rant bölgeleri ‘kentsel dönüflüm’de

➫ Yozlaflmaya karfl› ailelere e¤itim
Ankara ‹dilcan Kültür Merkezi'nin 28 May›s tarihinden bu

yana çeflitli eylem ve etkinliklerle süren 'yoz kültüre hay›r' kam-
panyas› çerçevesinde, bu kez de ailelere yönelik bir etkinlik
gerçeklefltirildi. 20 A¤ustos günü Mamak Cengizhan Mahalle-
si'ndeki Demokrasi ‹lkö¤retim Okulu bahçesinde anne ve baba-
lar› toplayan ‹KM, yozlaflt›rma politikalar›na karfl› bir e¤itim
semineri gerçeklefltirdi. Rehber ö¤retmen Hümeyra To¤an’›n
konuflmac› olarak kat›ld›¤› etkinlikte, ailelere madde ba¤›ml›l›-
¤› konusunda bilgi verildi. '‹nsan neden ba¤›ml›l›k yapan mad-
delere ihtiyaç duyar? Çocu¤umuzun madde ba¤›ml›s› oldu¤unu
nas›l anlar›z? Ba¤›ml› insanlara nas›l yaklaflmal›y›z? Ba¤›ml›-
l›kla ve yozlaflmayla nas›l mücadele edilir?” gibi sorular›n ce-
vapland›¤› seminere aileler ilgiyle kat›ld›lar, sorular yönelttiler. 

‹dilcan Kültür Merkezi ad›na yap›lan konuflmada, sorunun
kayna¤›n›n yoksulluk ve düzenin yozlaflt›rma politikalar› oldu-
¤u belirtilerek, “hep birlikte gelece¤imiz için kendi sorunlar›-
m›z›n çözümü için mücadele etmeliyiz” denildi.

➫ “Ulafl›m zamm› geri çekilsin”
Ege Temel Haklar, ‹zmir’de ulafl›ma yap›lan zamlar›n geri

çekilmesi için 18 A¤ustos’ta imza kampanyas› bafllatt›. 18 Ey-
lül’e kadar her gün saat 15.00 ile 20.00 aras›nda aç›k olacak ve
Konak, Buca ve Karfl›yaka’da
aç›lacak standlarda imzalar topla-
n›yor. “Ulafl›m Zamlar› Geri Çe-
kilsin” pankart› açan ve önlükler
giyen dernek üyeleri, megafon ile
halka kat›l›m ça¤r›s› yaparak,
“Haks›z zamlara karfl› sessiz kal-
mayaca¤›z” dediler.



Mersin’de ‘bayrak provokasyo-
nu’ ve ard›ndan Trabzon’da linç gi-
riflimi ile bafllayan süreç, devam
ediyor. Oligarfli, faflist güçleri kulla-
narak flovenizmi k›flk›rt›yor ve bunu
da “halk tepkisi” olarak lanse ede-
rek meflrulaflt›r›yor. Kimi zaman
“resmi” provokatörler devreye so-
kuluyor, kimi zaman da MHP’li fa-
flistler gayri-resmi provokatörler
olarak “vatandafl” k›l›¤›nda görev-
lendiriliyor. Provokasyonlar›n en
temel amac› halk muhalefetini bas-
t›rmak iken, oligarfli içi çat›flmalar-
da da kullan›l›yor. AKP iktidar›n›n
“provokasyonlara dikkat” genelgesi
yay›nlamas› da, özellikle MHP’nin
oda¤›nda oldu¤u provokasyonlar›n
kendi iktidar›na karfl› olmas›n›n bir
sonucuydu. Ama ayn› AKP, provo-
kasyonlar karfl›s›ndaki “vatandafl›n
tepkisini anl›yoruz” tavr› ve provo-
katörleri cezaland›rmamas›yla, bü-
yük bir ikiyüzlülü¤ü de sergiliyor.
Trabzon’da bu gerçek aç›kça ortaya
ç›km›flt›. 

Geçen hafta içinde de Marafl’›n
Elbistan ‹lçesi’nde, Trabzon Maç-
ka’da ve ‹zmir Seferihisar’da pro-
vokasyon ve linç giriflimleri sahne-
lendi. MHP’li faflistler yine ön plan-
dayd›, polis ve jandarma yine pro-
vokasyonlara zemin haz›rlayan,
bizzat k›flk›rtan konumundayd›lar.

� SEFER‹H‹SAR: ‘Kahpe
Diyarbak›rl›’
20 A¤ustos günü ‹zmir’e ba¤l›

Seferihisar'da, bizzat jandarman›n
k›flk›rtmas› ile bir linç giriflimi ya-
fland›. Ürkmez beldesinde otopark
tart›flmas›n›n ard›ndan, 5 kiflilik bir
grubun jandarma ile tart›flmas›, fa-
flistler taraf›ndan “PKK’liler jandar-
maya sald›rd›” fleklinde propaganda
edilerek, provokasyon yarat›ld›. Yi-
ne “bozkurt iflaretleri” yapan bir
grubun yönlendirdi¤i güruh, 5 kifli-
yi linç etmeye çal›flt›. Naim Do¤an

Balgün, Veysel Seyfi Balgün, Eyüp
Balgün, ‹brahim Halil Bedük ve
U¤ur Tan›k isimli kifliler tutuklan›r-
ken, adliye ç›k›fl›nda da yine güru-
hun sald›r›s›na maruz kald›lar.  

Kuflkusuz, Türkiye’nin her ye-
rinde her an jandarma ya da polisle,
park ya da benzeri s›radan bir ne-
denle insanlar›n tart›flmalar› yaflana-
bilir. Ama hiçbir yerde de “askere
kalkan elleri k›rmak” için yüzlerce
insan sokaklara dökülüp linç girifli-
minde bulunmaz. Seferihisar’da
böyle bir geliflmenin yaflanmas›, 5
kiflinin Diyarbak›rl› olmas›yla bafll›-
yor ve haz›rk›ta bekleyen faflistlerin
t›pk› Trabzon’da oldu¤u gibi,
“PKK’liler gösteri yap›yor” söylen-
tisini yaymas› ile boyutlan›yor. 

Linç edilmek istenen ‹brahim
Halil Bedük’ün ailesi, 24 A¤ustos
tarihli Milliyet’te yeralan demeçle-
rinde, Kürt olmad›klar›n›, Arap ol-
duklar›n› anlatmaya, PKK’li olma-
d›klar›n› ispatlamaya çal›fl›yorlard›.
Milliyet’in güya “provokasyonlara
dikkat çekmek, uyarmak” amaçl›
yay›nlar›nda bu röportaj›n bafll›¤›na
“Kürtçe bilmeyiz...” sözünü ç›kar-
mas›, adeta Kürtçe bilmeyi, Kürt ol-
may› potansiyel suç olarak gören
bir zihniyetin tezahüründen baflka
ne olabilirdi. 

Olay›n ger-
ç e k l e fl m e s i n e
iliflkin efli tutuk-
lanan Naime
Balgün’ün anla-
t›m› flöyle: “Pa-
zar günü ‹pek-
kum Plaj›’na ve
sonra Ürkmez
Park›’na gittik.
A r a ç l a r › m › z ›
park ettik. U.T.
hatal› park yap-
t›. Bu s›rada
kahvede oturan
jandarma uzman

çavufl, ‘çekin lan araban›z› oradan’
dedi. A¤abeyim N.D.B. ‘neden kü-
für ediyorsun?’ dedi. Uzman çavufl,
‘sen nerelisin’ diye sordu. A¤abe-
yim, ‘Diyarbak›rl›y›m’ dedi. Uzman
çavufl, ‘kahpe çocu¤u’ diye küfret-
meye bafllad›. ‘Bunlar PKK’l› as-
kere sald›r›yor’ diye ba¤›rmas›yla
ortal›k birbirine girdi... Bizler Arap
kökenliyiz. Kürtçe bilmeyiz...” (24
A¤ustos, Milliyet)

Meselenin bir uzman çavuflun
›rkç› faflist kafa yap›s› olmad›¤›
aç›kt›r. Olay›n daha sonra bu denli
büyümesi, faflistlerin devreye so-
kulmas› ve olay›n ard›ndan yap›lan
resmi aç›klamalar, hiç de masum bir
durum olmad›¤›n› göstermektedir. 

MHP Genel Baflkan Yard›mc›s›
Oktay Vural: “Vatandafl terörün
yay›lmas›n› istemiyor, önlem al›n-
mas›n› istiyor. Ama siz ‘Kürt soru-
nu’ diye bir aç›l›m yapar, güvenlik
güçlerinin arkas›nda olmad›¤›n›z
mesaj› verirseniz, halk böyle tepki
gösterir.” (24 A¤ustos, Milliyet)

Seferihisar Kaymakam›   Meh-
met Gödekmerdan: “Vatandafl
devlete ve askere karfl› hakarete pa-
buç b›rakm›yor.”

Belde Belediye Baflkan›: “Bö-
lücü terör örgütü lehine gösteri ya-
p›ld›¤› haberi yay›l›nca bu tür fley-
ler yaflanmas› normal hale geldi.”

Linç güruhunu kimlerin meflru-
laflt›rd›¤› ortada. Tüm bu aç›klama-
lar, bir süredir ülke genelinde yara-
t›lmak istenen havan›n paralelinde-
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Provokasyonlar Sürüyor 
Seferihisar, Trabzon, Elbistan; yar›n neresi?

‹zmir // SSeferihisar



dir ve provokasyonlar›n bilinçli bir
politikan›n ürünü oldu¤unu tart›fl-
mas›z olarak kan›tlamaktad›r. 

�Maçka: ‘Linç güruhu
devreye sokuldu
Bir baflka örnek de Trabzon’un

Maçka ‹lçesi’nde, 22 A¤ustos gü-
nü yafland›. Bir grup PKK’li ile po-
lis ve özel tim aras›nda yaflanan ça-
t›flman›n ard›ndan, bir PKK’li kat-
ledilirken, ad› Sinan Gencer olarak
aç›klanan PKK militan› yaral› ola-
rak yakaland›. “Bozkurt iflareti” ya-
pan faflistlerce k›flk›rt›lan ve yön-
lendirilen kalabal›k bir grup, yaral›
Gencer’i linç etme girifliminde bu-
lundu. Çat›flman›n yafland›¤› yere
bayrak asma, yürüyüfl ve sloganlar-
la süren flovenist histeri; bölgede
faflist provokatörlerin ne denli per-
vas›zlaflt›klar›n› aç›kça gösterdi. 

� Elbistan: Provokatör
rolü bu kez poliste
20 A¤ustos günü DEHAP El-

bistan ‹lçe binas›na bask›n düzen-
leyen ve 4 kifliyi gözalt›na alan El-
bistan Emniyet Müdürlü¤ü'ne ba¤-
l› polisler, “Bunlar Elbistan'a
bomba koyuyor, bunlar terörist”
diyerek provokasyon yaratmaya
çal›flt›lar. 

Polis, bask›n esnas›nda çevre-
deki esnaflar› provoke ederek parti
binas›na sald›rtt›. 20 kiflilik bir
grup sloganlar atarak parti binas›na
yürüdü. DEHAP Marafl ‹l Baflkan›
Metin Gönülflen, bask›lar›n 18
A¤ustos tarihinde Mehmet Sin-
cer’in anmas›ndan sonra bafllad›¤›-
n› ve faflist güçlerin kullan›ld›¤›n›
dile getirdi ve “yaflananlardan
kayg› duyuyoruz, her an her fley
olabilir” dedi.

Elbistan’da polisin söyledikleri-
nin ayn›s›n›n Seferihisar’da jandar-
ma subay› taraf›ndan söylenmesi
bir tesadüf olmasa gerek. En ucuz
provokasyon yöntemi kullan›lmak-
ta ve kimi zaman polis, kimi zaman
asker, kimi zaman da MHP’li fa-
flistler bu takti¤in uygulay›c›s› ol-
maktad›rlar. 
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Provokasyonlara 
karfl› mücadele

Bu son üç olay, oligarflinin önü-
müzdeki süreçte de faflistleri kullana-
rak provokasyonlar yaratmaya devam
edece¤ini göstermektedir. Genelkurmay’›n “teröre karfl› topyekün müca-
dele” söylemiyle de örtüflen provokasyon politikas›, bir yönetme biçimi-
dir. Muhalefeti sindirmenin, devrimci demokratik mücadelenin meflrulu-
¤unu yoketmenin ve faflizmin bask› ve katliamlar›n› meflrulaflt›rman›n
arac›d›r. Bu politika, flovenizmin gelifltirildi¤i bugün, kendine çok daha
uygun bir zemin bulmaktad›r. fiu an için halklar› birbirine çat›flt›rma yö-
nünde bir politikadan sözedilemese de, flovenizmin kontrollü bir flekilde
yükseltildi¤i ve gerekti¤inde böyle bir çat›flma için zeminin olgunlaflt›r›l-
d›¤› söylenebilir. 

Hat›rlatal›m ki, bu sadece MHP’nin politikas› olarak görülmemelidir.
Onun siyasi hesaplar› vard›r. Ancak bu hesaplar oligarflinin hesaplar›yla
bütünleflmedi¤inde hiçbir anlam ifade etmez. MHP’yi kullanan devlet,
provokasyon politikas›n›n as›l sahibidir. Provokasyonlara karfl› mücade-
le de buna göre flekillenmelidir. Halk›n bir kesiminin flovenizmin kitle
gücü haline gelmesine, devrimci, demokrat, ilerici güçlere, yurtseverlere
karfl› kullan›lmas›na izin verilmemelidir. Burada bir kez daha Trabzon’un
ard›ndan, HÖC’ün tüm sola önerisini hat›rlatmak istiyoruz. HÖC, tüm
sola; Türkiye çap›nda gerçekleri aç›klama kampanyas› düzenlenmesi-
ni önermiflti. Bu öneriden uzak duran, flovenizmin yükseltilmesine ve fa-
flizme karfl› mücadeleyi de¤il, silahl› mücadeleye karfl› “mücadeleyi”, po-
litikalar›n›n ana eksenine oturtanlar da böyle bir sald›r› sürecinin d›fl›nda
kalamayacaklar›n› yaflayarak göreceklerdir. 

Kitlelere gerçekleri aç›klamak, flovenist politikalar, k›flk›rtmalar ve
provokasyonlar konusunda uyarmak ve e¤itmek, tüm solun görevidir.
Umar›z ki, bu geliflmeler karfl›s›nda bir kez daha oligarflinin ne yapmaya
çal›flt›¤› görülür. 

Provokasyonlar ve 
burjuva medya

Provokasyon politikas›n›n uygulan-
mas›nda burjuva medyan›n küçümsene-
mez bir rolü vard›r. Faflistleri, linç güru-
hunu vatandafl” diye pazarlayanlar›n
“provokasyonlara dikkat” çekmesinin
hiçbir anlam› yoktur. Daha dün TA-
YAD’l›lar› suçlu gibi gösteren, hak ve öz-
gürlüklerin nerede nas›l kullan›laca¤›n›n, daha do¤rusu kullan›lmamas›
gerekti¤inin reçetelerini yazan sizler de¤il miydiniz? 

Eli kanl› faflistleri masumlaflt›ranlar, suçlar›na da ortak oluyorlar de-
mektir. Bu yay›n politikas›ndan vazgeçin! Faflistlerin gerçek yüzlerini,
provokasyonlarla ne amaçlad›klar›n› anlat›n! Faflist flef Bahçeli’nin “ül-
kücüler soka¤a inmeyecek” yalanlar›n›n karfl›s›na, linç güruhunu kimle-
rin k›flk›rtt›¤›n› göstererek ç›k›n! Hak ve özgürlükler mücadelesini kara-
lama, terörize etme politikas›ndan vazgeçin!... 

‹flte o zaman “dikkat!” uyar›lar›n›n bir anlam› olacakt›r. 



AKP iktidar›n›n “demokratiklefl-
me” manevralar›n›n alt›n›n ne kadar
bofl oldu¤u, her gün yaflanan gelifl-
melerle daha da netlefliyor. Yeni Te-
rörle Mücadele Kanunu ile bask›y›
art›rma haz›rl›klar› sürerken, “te-
rör” demagojisi ile provokasyonlar,
infazlar, iflkenceler, gözalt› ve tu-
tuklamalar yo¤unlafl›yor. 

� ‹NFAZLAR: Geçen hafta
Hakkari’de Yusuf Yaflar’›n özel tim-
ler taraf›ndan infaz edilmesinin ar-
d›ndan, Van'›n Özalp ‹lçesi'ne ba¤l›
Yukar› Tulgal› Köyü'nde Ersin Ka-
rabulut isimli 17 yafl›ndaki genç,
'dur' ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle
askerlerce infaz edildi. 15 A¤ustos
akflam›, amcas›n›n o¤lu Cengiz Ka-
rabulut ile birlikte kaybolan koyun-
lar›n› aramak isteyen Karabulut,
aç›lan atefl sonucu bafl›na ald›¤› tek
kurflunla yaflam›n› yitirdi. Köylüler
19 A¤ustos’ta kimliklerini olay ye-
rine b›rakarak infaz› protesto eder-
ken, Özalp Cumhuriyet Savc›l›¤›,
dava dosyas›na gizlilik karar› koya-
rak, infaz›n üzerinin örtülece¤ini
flimdiden ilan etti.  

‹nfazlar sadece Do¤u ve Güney-
do¤u kentleriyle s›n›rl› kalm›yor. ‹s-
tanbul’un orta yerinde de 15 A¤us-
tos akflam› bir genç, ayn› gerekçe-
lerle “dur” ihtar›na uymad› diye
katledildi. Otomobille Sar›gazi
Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye dö-
nerken yolda jandarma ekibi tara-

f›ndan aç›lan atefl sonucu vurulan
Suat Kandemir, üç gün sonra hasta-
nede yaflam›n› yitirdi. ‹stanbul Vali-
li¤i taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
her zaman oldu¤u gibi, infaz hakl›
gösterilmeye çal›fl›ld› ve ''dur'' ihta-
r›na uymad›klar› için “arac›n lasti-
¤ine 1 el atefl aç›ld›¤›” söylendi.

Halkla alay eder gibi, arac›n las-
ti¤ine atefl aç›l›p, bir insan›n bafl›n-
dan vurulmas›n› izah eden devlet,
asl›nda izaha ihtiyaç duymayan,
“biz yapt›k oldu, kimse hesap so-
ramaz” diyen devlettir. 

Olay›n ise; Suat Kandemir ve
kardeflleri Fuat ve Taner’in babala-
r›n›n arabalar›yla gece gezmeye
ç›kmalar› ve Sar›gazi yolunda jan-
darmay› görünce arabay› kullanan
Suat’›n ehliyetinin olmamas› nede-
niyle arac› park ederek eve yaya git-
mek üzere iken, Suat Kandemir’in
park etme esnas›nda jandarman›n
atefliyle kafas›ndan vurulmas› flek-
linde oldu¤u bilgisi verildi. 18
A¤ustos’ta ‹HD ‹stanbul fiubesi'nde
aç›klama yapan Suat Kandemir'in
ailesi de, adelet istiyordu.

Türkçe bilmeyen Bingöllü anne
Gaza Kandemir, “o¤lumu öldürdü-
ler” derken, kardefli Fuat Kandemir
ise, “insanlar›n soka¤a ç›kmas› da
m› yasak, e¤lenmesi de mi yasak?
Hastanenin önünde abim vurulmufl-
ken bütün jandarma bana giriflti, ifl-
kence yapt›lar. Sar›gazi Karako-
lu'na götürdüler. 24 saat kald›m ai-
leme haber verilmedi” fleklinde öf-
kesini dile getirdi ve vücudundaki
iflkence izlerini gösterdi. Ard›ndan
konuflan Taner Kandemir de, abisi-
nin arabay› park ettikten sonra vu-
ruldu¤unu hat›rlatarak, kendisini
döven askerlerin, 'abini ben vurdum
lan’ diye konufltuklar›n› anlatt›. 

� TUTUKLAMALAR: Bur-
sa’da 1 May›s kutlamalar›na yöne-
lik operasyonlar ve tutuklamalar,

aradan geçen 4 aya ra¤men sürüyor.
23 May›s'ta bafllayan 1 May›s’›n
meflrulu¤unu yoketmeye yönelik tu-
tuklamalara bir yenisi de 22 A¤us-
tos günü eklendi. Bursa Temel Hak-
lar üyesi Talip Arslan, gözalt›na
al›nmas›n›n ard›ndan ç›kar›ld›¤›
mahkemede, “1 May›s’ta yasad›fl›
slogan atmak" iddias› ile tutukland›.
Hat›rlanaca¤› gibi ayn› gerekçeyle
tutuklanan birçok kifli ilk mahkeme-
lerinde serbest b›rak›lm›flt›. 
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Fuat Kan-
demir, a-
bisini kat-
leden jan-
darman›n
iflkencele-
rine ma-
ruz kald›

BÖYLE YÖNET‹YORLAR
infazlar, iflkence ve bask›lar

Demokratik Haklar Platformu, An-
kara, Adana ve Erzincan'da bas›n
aç›klamas›na kat›ld›klar› gerekçe-
siyle çal›flanlar›n›n tutuklanmas›n›,
21 A¤ustos günü ‹stanbul Galatasa-
ray Lisesi önünde protesto etti.
DHP ad›na konuflan Cihan Kalmaz,
bask›lar›n Genelkurmay onayl› ol-
du¤una dikkat çekerek, “Genelkur-
may kumandal› bu yeni sald›r› kon-
septi, hasm›n› etkisizlefltirmek için
her türlü sald›r›y› mübah say›yor”
diye konufltu. Eylemde; "Gözalt›lar,
Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz. Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n", "Mercan fiehitleri Ölümsüz-
dür", "Devlet Terörüne Son" yaz›l›
pankart ve dövizleri aç›ld›.

DHP tutuklamalar› 
protesto etti

Sivas Mad›mak katliam› san›klar›n-
dan Muhammed Nuh Kılıç'ın 7.5 yı-
la hükümlü olmasına ra¤men, bugü-
ne kadar hakk›nda ‘k›rm›z› bülten’
dahi ç›kar›lmad›¤›n›n deflifre olma-
s›n›n ard›ndan, bülten ç›kar›ld› ve
Almanya’dan iadesini istedi. Ama
ne isteme! Belgelerin eksik gönde-
rilmesi ve K›l›ç’›n sadece gösteriye
kat›lm›fl gibi gösterilmesi nedeniy-
le, Almanya iade talebini reddetti.
Alevi Bektafli Federasyonu, Pir Sul-
tan Abdal Vakfı taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarda, “Hükümet sanıkların
yakalanması konusunda ciddi bir
yaklaflım içinde de¤il” denildi. 

Katliamc›y› AKP koruyor



Dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda
elimize ulaflan, yürüyüfl öncesi ça¤-
r› eylemlerine yer veriyoruz...

MARMARA’DAN ‹NC‹RL‹K’E
YÜRÜYORUZ...
Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordinas-

yonu, 20 A¤ustos günü ‹stanbul’da
Taksim Gezi Park›’nda kitlesel bir
aç›klama düzenledi.

26-28 A¤ustos aras›nda gerçek-
lefltirilecek ‹ncirlik Yürüyüflü’nün
program›n›n aç›kland›¤› eylemde,
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!” pankart›
aç›ld›. Emperyalizm ve iktidar› pro-
testo eden sloganlar at›l›rken, aç›k-
lamay› yapan Ümit Efe, “Bizler em-
peryalizme ve iflgale karfl› ç›kanlar
ülkemizin birçok ilinden 26 A¤us-
tos tarihinde yola ç›kacak, il il bü-
yüyen konvoylar›m›z, büyüyen öf-
kemizle yürüyece¤iz. ‹stanbul’dan
Ankara’ya il il büyüyen yürüyüflü-
müze, yaflad›¤›m›z topraklar›n her
bölgesinden yürüyüflçüler de kat›la-
cakt›r. 27 A¤ustos’ta devam edecek
olan yürüyüfl, 28 A¤ustos’ta ‹ncirlik
Üssü önünde bitecektir” dedi. Eyle-
me ço¤unlu¤u HÖC’lülerden olu-
flan 180 kifli kat›ld›.

Koordinasyon 23 A¤ustos günü
de Temel Haklar Federasyonu bina-

s›nda bir bas›n toplant›s› düzenleye-
rek yürüyüfl hakk›nda bilgi ver-
di. Emperyalizmin suçlar›n›n sergi-
lendi¤i sinevizyon gösteriminin ar-
d›ndan, koordinasyon temsilcilerin-
den Eyüp Bafl, Figen Yüksekda¤ ve
Ümit Efe konufltular. 

Eyüp Bafl, yürüyüflün gerekçele-
rini aç›klarken, Figen Yüksekda¤
“neden ‹ncirlik?” sorusunu cevap-
land›rd›. Ümit Efe ise koordinas-
yonun yürüyüfl program›n› aç›klad›.
Buna göre, yürüyüflün ‹stanbul’da
Galatasaray Lisesi'nin önünden bafl-
layaca¤›, Gebze, ‹zmit, Bursa, Eski-
flehir, Ankara, Konya, Mersin ve
Adana yolunun izlenece¤ini belirte-
rek; Karadeniz'deki yürüyüflün Ho-
pa'dan, Do¤u ve Güneydo¤u'daki
yürüyüflün ise Dersim'den bafllaya-
ca¤›n› dile getirdi. 

Kocaeli’de; HÖC, ESP ile
BDSP taraf›ndan 20 A¤ustos günü
Belediye ‹flhan› önünde aç›klama
yap›ld›. "Ortado¤u'da  iflgalci poli-
tikalara destek olan devlet, bu top-
raklarda, F tiplerinde tecrit uygula-
malar›, iflkenceler devam etmekte-
dir” denilen aç›klamada “‹flgalci
ABD Ortado¤u’dan Defol, ‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n" sloganlar› at›ld›. 

Gebze’de ise, 19 A¤ustos günü
Cumhuriyet Meydan›’nda HÖC ve
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26 A¤ustos günü ç›kt›lar yola. ‹l il
büyüyen konvoylar›yla, büyüyen
öfkeleriyle yürüyorlar. Dergimiz
elinize ulaflt›¤›nda, Türkiye’nin
dört bir yan›ndan toplanan devrim-
ciler, demokratlar, anti-emperya-
listler de Adana’da, ‹ncirlik Üssü
önünde olacaklar. Yürüyüflün nede-
nini, yürüyüfl öncesi yapt›klar› ey-
lemlerde okuduklar› aç›klamalarda
flöyle anlat›yorlard›:

◆ Emperyalistlerin ve iflbirlikçileri-
nin halklara karfl› uygulad›¤› zulme
karfl› ç›k›yoruz. Bu karfl› ç›k›fl›n ge-
re¤i olarak da ülkemizin dört bir
yan›ndan anti-emperyalist ve iflgal
karfl›t› güçlerin kat›ld›¤› ‘‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n’ talepli yürüyüflü-
müzü gerçeklefltiriyoruz.

◆ Yürüyüflümüzün hedefi emper-
yalizmdir. Gerekçemiz, emperya-
lizmin kanl› tarihi ve bugün halkla-
ra karfl› uygulad›¤› zulümdür.

◆ Yürüyüflümüzün hedefi iflbirlik-
çi iktidard›r. IMF'nin emirleriyle
iflçisini, köylüsünü, memurunu aç-
l›¤a, yoksullu¤a mahkum eden, em-
peryalizmin jandarmal›¤›n› yapan
bir iktidar vard›r karfl›m›zda. Bu ik-
tidar emperyalistlerin iflgalci politi-
kalar›na destek vermekte, Kürt hal-
k›na karfl› imha ve inkar politikala-
r›n› sürdürmekte, topyekün sald›r›-
lar, katliamlar, F tiplerinde 5 y›ld›r
süren tecrit uygulamalar› ve iflken-
celerle  devrimcileri, demokratlar›,
vatan›n› seven ve ba¤›ms›z özgür
bir ülkede yaflamak isteyenleri zap-
turap alt›na almak istemektedir. 

◆ Emperyalizmin zulmü alt›nda in-
leyen, direnen dünya halklar›n› se-
lamlamak için yürüyoruz.

◆ Ülkemiz topraklar›ndan Ortado¤u
ve tüm dünyan›n yoksul-emekçi in-
sanlar› ad›na emperyalizme nefreti-
mizi hayk›rmak için yürüyoruz.

◆ Emperyalistlerin savafl ve sald›r›
araçlar›n›, askerlerini konuflland›r-
d›klar› ‹ncirlik Üssü'nü ülkemizde
istemedi¤imiz için yürüyoruz. 

◆ Ulusal onurun ayaklar alt›na al›n-
mas›na, iflbirlikçili¤e karfl› ba¤›m-
s›zl›k için yürüyoruz.

‹ncirlik’e Yürüyoruz



ESP üyeleri taraf›ndan yap›lan ey-
lemde, koordinasyon imzal› “‹ncir-
lik Üssü Kapat›ls›n” pankart› aç›ld›.
Ertesi günü de, Eski Çarfl› Çeflme
önünde yürüyüfle kat›l›m ça¤r›s›
gerçeklefltirildi. "Kahrolsun Emper-
yalizm Yaflas›n Mücadelemiz" slo-
ganlar› at›lan eyleme halk›n ilgisi
yo¤un olurken, eylemin ard›ndan
HÖC'lüler ve ESP'liler koordinas-
yon bildirilerini da¤›tt›lar.

Marmara’da yürüyüfl çal›flmalar›
yap›lan bir baflka kent Bursa’yd›.
20 A¤ustos’ta yap›lan aç›klaman›n

ard›ndan Heykel civar›nda toplu
halde bildiri da¤›t›ld›. Bildirilerin
da¤›t›ld›¤› Gemlik’te, Yürüyüfl oku-
ru iki kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›-
na al›nan Tuncel Ayaz ve Selda Bu-
lut daha sonra serbest b›rak›ld›lar.

EGE’DEN ‹NC‹RL‹K’E 
YÜRÜYORUZ...
‹zmir'de koordinasyon üyeleri,

17 A¤ustos günü Buca fiirinyer Tan-
safl önünde bildiri da¤›tarak halka
ça¤r› yapt›. Megafonla konuflmala-
r›n yap›ld›¤› bildiri da¤›t›m› s›ras›n-
da, "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” ön-
lükleri giyildi. 

20 A¤ustos günü ise HÖC’ün de
yerald›¤› koordinasyon bileflenleri-
nin yan›s›ra; BDSP, Deri-‹fl ‹zmir
fiubesi ve Belediye-‹fl 2, 4 ve 6
No’lu fiubeleri taraf›ndan Karfl›ya-

ka çarfl› giriflinde bir eylem düzen-
lendi. “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde anti-
emperyalist sloganlar öfkeyle at›ld›. 

Eskiflehir’de valili¤in bildiri ya-
sa¤›n›n da protesto edildi¤i eylemin
ard›ndan Karfl›yaka Çarfl›s› ve Ko-
nak Kemeralt›’nda bildiri da¤›t›ld›.

Ertesi günü koordinasyon üyele-
ri Yamanlar Pazaryeri’nde bildiriler
da¤›tarak halka konuflmalarla yürü-
yüfle kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular.
Bu s›rada polis keyfi flekilde bildiri
da¤›t›m›n› engellemeye çal›fl›rken,
olay› görüntüleyen ‹zmir muhabiri-
miz de polisin hakaretlerine maruz
kald›.

24 A¤ustos günü ise Belediye-‹fl
‹zmir fiubeleri AKP Konak ilçe bi-
nas› önünde yapt›klar› eylemle yü-
rüyüfle destek vereceklerini aç›kla-
d›lar. Koordinasyon bileflenleri de
Bornova Metrosu önünde bildiri da-
¤›t›mlar›n› sürdürdüler. 

KARADEN‹Z’DEN ‹NC‹RL‹K’E
YÜRÜYORUZ....
Samsun’da 20 ve 24 A¤ustos

günlerinde Çiftlik Süleymaniye Ge-
çidi’nde, iki ayr› aç›klama düzenle-
yen HÖC’lüler, yürüyüflü Samsun
halk›na duyurdular. Eylemde konu-
flan Derya Özkaya, yürüyüflün ge-
rekçesini aç›klarken, “Kahrolsun
Emperyalizm, Yaflas›n Mücadele-
miz” sloganlar› at›ld› ve yürüyüflün
Karadeniz program› aç›kland›.  

Hopa’da da ayn› gün Hopa
Meydan›’nda pankart açarak eylem
yapan koordinasyon bileflenleri, ba-
¤›ms›zl›k için yürüdüklerini dile ge-
tirdiler. Eylemin ard›ndan ilçe hal-
k›na bine yak›n bildiri da¤›t›ld›. 

Bir baflka Karadeniz kentinde,
Trabzon’da da gerçek vatansever-
lerin sesi duyuldu. 20 A¤ustos günü
Meydan Park'ta HÖC, DÜK, Kald›-
raç ve YDG taraf›ndan yap›lan ey-
lemle, ‹ncirlik Yürüyüflü duyuruldu.
Trabzon'daki linç ma¤durlar›ndan
Zeynep Erdu¤rul taraf›ndan yap›lan
konuflman›n ard›ndan “Kahrolsun
ABD Emperyalizmi” slogan› at›ld›. 

Trabzon'da bir baflka faaliyet de

imza kampanyas› oldu. Trabzon Te-
mel Haklar’›n 23 A¤ustos günü aç-
t›¤› imza stand›na Trabzon halk› yo-
¤un ilgi gösterdi. Valili¤in alan ya-
saklar› imza stand› aç›lmas›nda da
kendini gösterirken, daha önce linç
girifliminin yafland›¤› sokaklarda,
Temel Haklar üyelerinin bildiriler
da¤›tmas›, polisin provokasyon ya-
ratmad›¤›nda, hiçbir sorunun yaflan-
mayaca¤›n› gösterdi. Yaklafl›k bin
adet bildiri da¤›t›l›rken; Trabzon
halk›, bildirileri ilgiyle okudu. 

DO⁄U/GÜNEYDO⁄U’DAN
‹NC‹RL‹K’E YÜRÜYORUZ...
Dersim’de 20 A¤ustos günü ko-

ordinasyon bileflenleri olan HÖC,
ESP ve HKM taraf›ndan “‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n” pankart› aç›larak
bir aç›klama gerçeklefltirildi ve ar-
d›ndan halka, esnafa ‹ncirlik Yürü-
yüflü ile ilgili bildiri da¤›t›ld›.

Ayn› gün Malatya’da da AKP
binas› önünde eylem vard›. HÖC,
ESP ve DHP taraf›ndan düzenlenen
eylemde, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”
önlükleri giyildi ve iflbirlikçi iktidar
protesto edildi. 

Tüm Türkiye’de oldu¤u gibi, 20
A¤ustos günü Elaz›¤ da eylemdey-
di. Hozat Garaj›’nda toplanan HÖC,
DHP ve Tunceliler Derne¤i üyeleri
ad›na konuflan HÖC Temsilcisi Hü-
seyin Çelik, yürüyüfle kat›l›m ça¤r›-
s› yapt›. 24 A¤ustos günü ise HÖC
ve ESP’liler kent merkezinde bildi-
ri da¤›t›m› yapt›lar. 

Ad›yaman’da Demokrasi Park›
önünde yap›lan eylemde konuflan
Dervifl Ayd›n Akkoç, emperyalistle-
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‹zmir

Eskiflehir

Adana



rin dünya halklar›na kan kusturdu-
¤una, milyonlarca insan› katletti¤ine
ve girdi¤i her ülkeyi ya¤malad›¤›na
dikkat çekerek, “topraklar›m›zda
Amerikan üssü istemiyoruz” dedi.

‹ÇANADOLU’DAN ‹NC‹RL‹K’E
YÜRÜYORUZ....
Oligarflinin iflbirlikçilik kararla-

r›n› ald›¤› baflkentte de yürüyüfl
ça¤r›lar› ve ba¤›ms›zl›k sloganlar›
yank›land›. 20 A¤ustos günü Yüksel
Caddesi’nde biraraya gelen koordi-
nasyon bileflenleri, bildiriler da¤›tt›-
lar ve aç›klama yapt›lar. “‹ncirlik

Üssü Kapa-
t›ls›n” pan
k a r t › n › n
aç›ld›¤› ey-

lemde konuflan Gökhan Menet,
AKP Hükümeti ve Genelkurmay’›n
iflbirlikçilikte hemfikir olduklar›na
dikkat çekti. 

Valilik taraf›ndan koordinasyon
bildirisinin keyfi flekilde yasaklan-
d›¤› Eskiflehir’de de 20 A¤ustos
günü Adalar Migros önünde koordi-
nasyon taraf›ndan bir aç›klama ile
yürüyüfl duyuruldu. Pankart ve dö-
vizlerin aç›ld›¤› eylemde, talepler
s›ralan›rken, “Emperyalistler ‹flbir-
likçiler 6. Filo'yu Unutmay›n" slo-
gan› coflku ve öfkeyle hayk›r›ld›. 

AKDEN‹Z’DEN ‹NC‹RL‹K’E
YÜRÜYORUZ....
Ba¤›ms›zl›k yürüyüflçülerini

karfl›lamaya haz›rlanan Adana’da
20 A¤ustos günü ‹nönü Park›'nda
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan, kent
merkezinde toplu olarak bildiri da-

¤›t›ld›. Aç›klamada koordinasyon
ad›na konuflan HÖC’lü Özcan H›r,
‹ncirlik Yürüyüflü’ne herkesin kat›l-
mas›n› istedi. 

Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinas-
yonu Antalya bileflenleri, 18 A¤us-
tos günü ÇGD Gazeteci Evi’nde dü-
zenledikleri bas›n toplant›s›yla ‹n-
cirlik’e yürüyeceklerini aç›klad›.
Funda Özceylan, bu ülkenin gerçek
sahipleri olarak iflbirlikçili¤i reddet-
tiklerini dile getirdi. 

Mersin'de 18 A¤ustos günü ma-
hallelerde bildiriler da¤›tarak yürü-
yüfle kat›l›m ça¤r›s›nda bulunan ko-
ordinasyon bileflenleri, Mersin poli-
sinin, mahalleyi kuflatma, halk› kor-
kutma giriflimlerine karfl›n ajitasyon
çekerek faaliyetlerini sürdürdüler.
HÖC, Partizan, ESP, DHP ve BDSP

üyeleri, 3 saat boyunca 2 bin kifli-
ye koordinasyonun ça¤r›s›n› ulafl-
t›r›rken, 21 A¤ustos günü de Site-
ler Yenipazar Mahallesi'nde bildi-
riler da¤›t›ld›. Ertesi günü de Tar-
sus’ta HÖC ve Partizan taraf›ndan
bildiri da¤›t›m› ve halka yönelik
konuflmalar yap›ld›. 

Koordinasyon bileflenleri, ka-
t›ld›klar› radyo ve TV programlar›
ile de yürüyüfle ça¤r›y› Mersin hal-
k›na ulaflt›rmaya çal›flt›lar. 

20 A¤ustos’ta ise ülke genelinde
yap›lan aç›klamalara paralel olarak
Taflbina önünde toplanan Koordi-
nasyon bileflenleri, “‹ncirlik Kapa-
t›ls›n” sloganlar› att›lar. Eyleme,
Birleflik Metal-‹fl Sendikas› da des-
tek verdi ve aç›klaman›n ard›ndan
çarfl› merkezinde bildiri da¤›t›ld›.

Hatay’da ise 20 A¤ustos günü
koordinasyon bileflenleri ile
BDSP’liler, Ulus Meydan›'nda yap-
t›klar› aç›klamada "‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n" pankart› açt›lar. Bayrak-
lar›n tafl›nd›¤› eylemde konuflan
Muhsin Çobano¤lu, "Emperyalist-
lerin savafl ve sald›r› araçlar›n›, as-
kerlerini konuflland›rd›klar› ‹ncirlik
Üssü'nü ülkemizde istemiyoruz”
fleklinde konufltu. Aç›klamada, Es-
kiflehir'de vali taraf›ndan kampanya
bildirilerinin yasaklanmas› protesto
edilirken, daha sonra halka bildiri-
ler da¤›t›ld›. 
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Trabzon

‹ncirlik Yürüyüflü, son süreçte en fazla kurum ve
kurulufl taraf›ndan desteklenen eylem özelli¤i
de tafl›yor. Elimize ulaflan bilgilere göre, yürü-
yüfle kat›lan, destekleyen kurumlar flöyle: 

Kat›l›mc›lar: Irak'ta ‹flgale Hay›r Kordinasyonu
(HÖC, ESP, HKM, DHP, ÖMP, EHP, Kald›raç,
PDD, Devrimci Hareket, ‹flçi Mücadelesi, ILPS,
Partizan), MAYA, BDSP, Belediye-‹fl ‹st. 2 No’lu
fiube, Tuzla Deri-‹fl, BES ‹st. 1 No’lu fiube, Emek-
li-Sen ‹st. 2 No’lu, Mersin ve Adana fiubeleri,
ÇEM-DER Genel Merkezi, ÇHD Genel Merkezi,
Genel-ifl 2 No’lu Bölge, Genel-ifl 3,7 ve Trakya
fiubeleri, D‹SK, Limter-‹fl, Adana Genel-ifl Bölge
Tem, Belediye-‹fl Adana fib., Emekli-Sen Adana
fib., Hava-ifl Adana fib., Tüm Bel-Sen Adana fib.,
SES Mersin fib., ‹zmir Belediye-‹fl 4 No’lu fib. 

Destekleyenler: SODAP, ÇHD ‹st. fib., Emekli-Sen
‹st. 1, 3 ve 4 No’lu fiubeleri, Tekstil-Sen, Filistin
Halk› ile Dayan›flma ‹nisiyatifi

Genifl Kat›l›m



Bundan tam 20 y›l önce ç›kt›lar
yola. Grevlerde, üniversite gençli¤i-
nin eylemlerinde, gecekondu dire-
nifllerinde; hayat›n içinde tan›d›k
onlar›. Hayat›n içinden s›yr›l›p gel-
diler. Kavga yükseldikçe onlar›n da
sesi yükseldi. Kavgan›n, eme¤in,
halk›n sesi onlar. Kökleri Anado-
lu’nun derinliklerinde, kavga gibi.
Sesleri isyan, Anadolu gibi. Türkü-
leri öfkeli, umutlu ve ac›l›, bizim in-
sanlar›m›z gibi. Ezgileri Anado-
lu’dan And Da¤lar›’na uzan›r, dev-
rimcilerin sesi gibi. Bask›lar, yasak-
lar, tutuklamalar, gözalt›lar karfl›-
s›nda direngen, sesi olduklar› kav-
gan›n yi¤it neferleri gibi... 

Konserleri yasakland›, defalarca
gözalt›na al›nd›lar, iflkencelerden
geçirilip san›k sandalyelerine otur-
tuldular, tutukland›lar, ama onlar›
yarg›layamad›lar. Kimi zaman suç-
lar› “örgüt üyeli¤i”ydi, kimi zaman
ise "her an örgüte yard›m yatakl›k
yapabilecekleri”ydi. As›l suçlar›n›

egemenler de biliyordu ki, onlar
kavgan›n türkülerini söyledikleri
içindi bunca korku ve düflmanl›k. 

Grup Yorum; 20. y›l›nda dinleyi-
cilerinin karfl›s›na bir tarihin onuru-
nu tafl›yarak ç›kt› 20 A¤ustos gece-
si. Saatler öncesinden Harbiye Aç›k
Hava Tiyatrosu’nun önünde binler-
ce insan kuyruk oluflturmufl, daha
türküleri duymadan coflkulu halay-
lara durmaya, yumru¤unu s›k›p öf-
kesini hayk›rmaya haz›r bekliyordu. 

Harbiye Aç›k Hava Tiyatro-
su'nun 5 bin kiflilik kapasitesi Yo-
rum ile birlikte bunun çok üzerine
ç›kt› yine. 20. y›l konserinde 7 bin
kifli, Harbiye’yi t›kl›m t›kl›m doldu-
rurken, binlerce insan konseri ayak-
ta izledi. Her y›l yap›lan Harbiye
konserlerinin bu y›l çok daha an-
laml› olaca¤› günler öncesinden
belliydi. Binlerce kifli, bir y›ld›r
bekledikleri konsere bu kez daha bir
heyecanla koflarak gelmifllerdi. Bu
özlem ve heyecanla, daha Yorumcu-

lar sahneye ç›kmadan alk›fllar slo-
ganlar bafllad› Harbiye’de...

Grup Yorum onlar› daha fazla
bekletmedi ve sahnedeki yerini ald›.
Dakikalarca süren alk›fl tufan› kesil-
di¤inde, Yorumcular, 20 y›l önce ilk
konserlerini verirken dinleyicilerine
verdikleri mesaj› tekrar okudular ve
yine ayn› duygularla dolu olduklar›-
n›, ayn› heyecan› duyduklar›n› ifade
ettiler. “Merhaba” ile bafllad›klar›
konser boyunca, herbirini farkl› Yo-
rum üyesinin okudu¤u, çeflitli bafl-
l›klardan oluflan konser metni dinle-
yicilerin yo¤un alk›fllar›yla karfl›-
land›. Yorum’un do¤uflundan bask›-
lara, yasaklara; Yorum’un bir okul
olmas›ndan umudun türkülerine;
hapishanelerden örnek ald›klar› us-
talara; TAYAD’dan Yorum’un halk
oldu¤una kadar, Yorum’u Yorum
yapan tüm de¤erler ifllenmiflti kon-
ser metninde.

Yorum elemanlar›n›n, konserin
izleyen dakikalar›nda yapt›klar› ko-
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20 yy›ld›r hhiç ddinmeyen bbir ccoflku

Grup YYorum 220. yy›l›nda HHarbiye’de 77 bbin kkifliye sseslendi



nuflmada, "20 y›l› geride b›rakt›k.
Bu tarihin yarat›c›lar›, sadece sah-
nede gördü¤ünüz bizler de¤iliz. Bi-
ze flekil veren, bizi biz yapan büyük
bir ailemiz var. Bize güç veren bu
ailemizdir... Grup Yorum halkt›r,
Grup Yorum sizsiniz” sözleri binler-
ce kifli taraf›ndan coflkulu flekilde
alk›fllarla karfl›land›.

Yaklafl›k 15 y›ld›r Grup Yo-
rum’un yap›mc›l›¤›n› üstlenen Ka-
lan Müzik’in sahibi Hasan Salt›k’a
ve flark› sözleriyle Grup Yorum’un
her zaman yan›nda olmufl ‹brahim
Karaca’ya özel teflekkür etmeyi de
unutmam›fllard› Yorum elemanlar›.
Ve TAYAD… Grup Yorum için de
hep ayr› bir yeri olan TAYAD’a te-
flekkür edip, TAYAD’l› Aileler’i
temsilen ölüm orucu flehidi Muhar-
rem Karademir’in annesi Zeynep
Karademir’i sahneye ça¤›r›p karan-
filler verdiler. Bu esnada Büyük Di-
renifli selamlayan sloganlar at›ld›.

12 Eylül faflizminin görüntüleri
ile bafllay›p Grup Yorum'un 20 y›l
öncesi görüntüleri ile devam ederek
bugününe gelen bir sinevizyon gös-
terimi yap›l›rken, görüntülerin her
karesi alk›fllarla karfl›land›. Ayçe
‹dil Erkmen için özel bir bölüm, us-
talara ayr›lm›fl bir bölüm ve befl da-
kikal›k bir kurgu yerald›.

Tutsak Grup Yorum üyesi ‹hsan
Cibelik’in ve ölüm orucu savaflç›s›
Serdar Demirel’in mesajlar›n›n
okunmas›ndan sonra, binlerce kilo-
metre öteden, yurtd›fl›ndaki Yorum
eleman› Ufuk Lüker’in görüntülü
mesaj› izletildi. Bafltan sona büyük
bir coflkunun hakim oldu¤u gecede,
ilk albümlerinden son albümlerine
kadar, 28 türkü ve marfl› söyleyen
Grup Yorum, bir de halay potpori
bölümü haz›rlam›flt›, bu flark›lar›n
aras›nda, yine gelenek oldu¤u üzere
yak›nda ç›kacak albümlerinden
“Senin ‹çin” adl› flark›y› söylediler. 

Grup Yorum okulundan yetiflen
sanatç›lardan Efkan fieflen ve Hilmi
Yaray›c› da 20. y›l›nda Yorum’la
birlikte sahneye ç›kt›lar. Efkan fie-
flen, Yorum'dan ayr›lal› çok oldu¤u-
nu belirterek, “o günleri halen say-
g›yla an›yorum. Ben ve eski Yorum

elemanlar› geçmiflimizle gu-
rur duyuyoruz" diyerek tür-
külerini seslendirdi. Hilmi
Yaray›c› ise, Yorum’u yaflat›l-
mas› gereken bir de¤er olarak
gördü¤ünü ifade ederken,
birçok türküyü seslendirdi,
vokal yapt›. 

Hiç ddurmayan hhalay,
hep ss›k›l› yyumruklar

Konser boyunca; “Yorum
Susmaz Susturulamaz, Tür-
küler Susmaz Halaylar Sürer,
Yaflas›n Ölüm Orucu Direni-
flimiz, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede” ve
“Umudun Ad›"n› hayk›ran
sloganlar atan binlerce kifli,
Yorum’la umudunu tazeledi
Harbiye’de. Marfllarda “rap
rap yürüyüflleri” yapt› sahne
önünde, Cemo’yu yumruklar›
s›k›l› söyledi, Büyük Direnifli
anlatan marfllarda kahraman
flehitleri selamlad› yürekten,
“zafer yak›nda” diye hayk›-
r›rken gözleri parlad›, binler-
cesi zafere ayarlad›klar› elle-
rini hiç indirmediler, omuz
omuza halaylarla sal›n›rken,
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ile
coflkular› doru¤a ç›kt›.

‹dil Kültür Merkezi ve
TAYAD'l› Aileler'in stand aç-
t›¤› konserin son bölümünde,
sahnenin üstüne as›l› olan
"Grup Yorum 20. Y›l›nda"
yaz›s›n›n yak›lmas›yla halay
çeken kitlenin coflkusu bir kat
daha artt›. Daha sonra sahne-
nin önlerine yerlefltirilen fi-
fleklerin atefllenmesiyle kon-
ser alan› adeta ayd›nland›. 

Harbiye Aç›k Hava Tiyat-
rosu, 20 Temmuz tarihi bir
konsere tan›kl›k etti yine. 

“20. y›l konserimiz, tür-
külerimizin hiç susturula-
mayaca¤›n›n garantisidir”
diyen Grup Yorum, “bir son-
raki Harbiye konserine kadar
elveda!” sözleriyle veda etti
izleyicilerine.
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20 y›l öncesiydi. 12 Eylül sonras›yd›. Korkula-
ra korku, bask›lara bask›, karanl›klara karanl›k
eklenmiflti. ‹flkenceler, tek tip elbiseler, sevk
zincirleri ve idam sehpalar› vard› yan›bafl›m›z-
da. Açl›k grevleri, ölüm oruçlar› vard› bir de;
can pahas›na yaflam› savunan eme¤inin karfl›-
l›¤›, özgürlü¤ü ad›na kavgaya duran halk›m›-
za; kar alt›nda tohumlara güç, zindan karanl›-
¤›ndaki hayk›r›fla soluk olmak için ‘Bizim de
türkülerimiz var’ diyerek, uzun, upuzun bir
yola ç›kt›lar. Uzak yamaçlardan s›yr›l›p gel-
mekte olan seher düflleriyle, bu düflün bir gün
gerçe¤e dönüflece¤ine olan sonsuz inançlar›y-
la bafllad›lar yürüyüfllerine... Uçsuz bucaks›z
s›rada¤lardan, yorgun ve bezgin ovalara do¤ru
bahar seliyle akan; yoksul mahallelerin ça-
murlu sokaklar›n›, solgun duvarlar›n› çiçekle-
yen, umudun türkülerini söylediler.

Grup Yorum al›nteri döken iflçidir. Grup Yorum
tarlalarda elinde t›rpan ekin biçen köylüdür.
Yok pahas›na çal›flan memurdur. Bin bir zor-
lukla okumaya çal›flan ö¤rencidir. Grup Yo-
rum da¤lar›n doruklar›n› mesken tutan flahan-
d›r, hapishanede özgür tutsakt›r. Grup Yorum
halkt›r. Grup Yorum flu an karfl›m›zda duran
bu deryad›r, Grup Yorum sizsiniz.



Venezuella'da düzenlenen 16.
Emperyalizme ve Savafla Karfl›
Gençlik ve Ö¤renci Festivali’ne
Türkiye’den kat›lan Gençlik Fede-
rasyonu üyeleri Ferhat Özdemir ve
Aygün Kumru ile festival ve Venezu-
ella gözlemleri üzerine konufltuk.

Enternasyonal Ba¤lar Geliflti

Öncelikli olarak festivale iliflkin
bilgi verebilir misiniz?

FERHAT ÖZDEM‹R: Festiva-
li Dünya Demokratik Gençlik Birli-
¤i düzenliyor. Birli¤in bileflenleri
içinde genellikle eski sosyalist ülke-
lerin komünist partilerinin gençlik
örgütleri var. 4 y›lda bir farkl› ülke-
lerde düzenlenen oldukça büyük bir
organizasyon. Panellerden standla-
ra, ülkelerin tan›t›m günlerine kadar
uzanan genifl bir program› var. Ör-
ne¤in panellerde emperyalizm, Irak,
e¤itim, bilim, aile, gençli¤in emper-
yalizme karfl› mücadelesi... gibi ko-
nular mevcuttu. Tart›fl›ld› ve gençli-
¤in çözüm ve mücadelesi sonuç
deklarasyonlar›yla aç›kland›. Anti-
emperyalist mahkemede emperya-
lizmin suçlar› s›raland› ve tüm ülke
delegasyonlar›n›n yerald›¤› mahke-
mede emperyalizm mahkum edildi. 

Bu seneki festivale ev sahipli¤i
yapan Venezuella, kendi kültürünü
ve ülkenin içinde bulundu¤u anti-
emperyalist mücadeleyi delegelerle
paylaflt›. Devlet Baflkan› Hugo Cha-
vez Latin Amerika'n›n anti-emper-

yalist mücadele gelene¤ine,
ABD'ye karfl› mücadelenin gerekli-
li¤ine ve Venezuella'n›n art›k sosya-
lizme yürüyen bir ülke oldu¤una
çokça vurgu yapt›. Bolivarc› devri-
mi sürdüreceklerini, bedel ödemek-
ten de kaç›nmayacaklar›n› anlatt›.

132 ülkeden 20 bine yak›n kifli
kendilerini, ülkelerini ve ülkelerin-
deki sosyalist, anti-emperyalist mü-
cadeleyi aktard›. Kendi pratiklerini
delegelerle paylaflt›. Gruplar aras›n-
da enternasyonal ba¤lar geliflti.

Mücadelemizi Anlatt›k

AYGÜN KUMRU: Festivale
dünyan›n her yerinden anti-emper-
yalist mücadele veren binlerce in-
san ve örgüt kat›l›yor. Biz de Genç-
lik Federasyonu olarak ülkemizde
verdi¤imiz ba¤›ms›zl›k demokrasi
ve sosyalizm mücadelesini anlat-
mak, ayn› zamanda enternasyonal
mücadeleyi güçlendirmek amac› ile
bu festivale kat›ld›k. 

Sahiplendi¤imiz ve devam ettiri-
cisi oldu¤umuz 36 y›ll›k DEV-
GENÇ' in mücadele tarihi enternas-
yonal dayan›flman›n örneklerine sa-
hiptir. Halk için bilim halk için e¤i-
tim talebiyle yürüttü¤ümüz akade-
mik-demokratik mücadele ile ülke-
mizin ba¤›ms›zl›¤› ve sosyalizm
için verdi¤imiz mücadele birbirin-
den ayr›lamaz. Çünkü demokratik,
paras›z e¤itim hakk›na sahip olmak
halk iktidar› ve sosyalizmle müm-
kün. Bugün emperyalizme karfl› be-
deller ödeyerek büyük bir mücadele
veriyoruz. Gençlik Federasyonu
olarak emperyalizmin yarg›land›¤›
bu festivalde yerald›k çünkü bugün
mücadelemizi dünyaya duyurmak
da emperyalizme karfl› verdi¤imiz
savafl›n bir parças›.

FERHAT ÖZDEM‹R: Her
grup gibi biz de ülkemizi ve ülke-
mizdeki devrimci mücadeleyi kat›-
l›mc›larla paylaflt›k. Açt›¤›m›z ma-

sada ülkemizin siyasi ve eko-
nomik koflullar›n›, hapishane-
leri ve tutsaklar›n direniflini,
gençli¤in durumu ve mücadele
gelene¤ini anlatt›k. Ayr›ca
Gençlik Federasyonu olarak

haz›rlad›¤›m›z ‹spanyolca broflürle-
rimizi da¤›tt›k. Gerek delegelerin
gerekse Venezuella halk›n›n broflür-
lerimize yo¤un bir ilgisi vard›. 

Festivali genel olarak nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?

FERHAT ÖZDEM‹R: Bu tür
organizasyonlarda dünya solu bir-
likte olma ve ba¤lar›n› gelifltirme
imkan›n› yakal›yor. Gençlik Fede-
rasyonu olarak bizim için de bir ilk-
ti. Enternasyonal anlamda kendimi-
zi tan›tmak ve di¤er ülkelerin anti-
emperyalistleri ve sosyalistlerini
daha yak›ndan tan›mam›z için bir
f›rsat oldu. Ülkemizdeki mücadele
tarihinin ve gelene¤inin dünya ça-
p›nda bir de¤eri ve önemi oldu¤unu
bir kez daha gördük. 

Sosyalizmi Kurma Sözü

Venezuella’ya iliflkin izlenimleri-
niz ne oldu? Chavez sosyalizmi kur-
maktan sözediyor...

AYGÜN KUMRU: Latin Ame-
rika ülkelerinin koflullar› ülkemizin
koflullar›yla benzerlikler gösteriyor.
ABD iflbirlikçisi iktidarlar, sürekli
faflizm, oligarfli, kontrgerilla katli-
amlar›, kay›plar... Ve elbette büyük
bir mücadele var.

Venezuella’da anti-emperyalist,
halkç› bir iktidar var. Chavez
1998'den beri iktidarda. 1994-98
aras›nda Küba'da sürgünde kal›yor.
Ve 1998’de iktidara geliyor. Bili-
yorsunuz, 2002’de ABD'nin örgüt-
ledi¤i bir darbeye maruz kal›yor ve
onbinlerce yoksulun sahiplenmesi,
baflkanl›k saray›na yürümesi ve or-
du içindeki ilerici subaylar›n sahip-
lenmesi ile darbe püskürtülüyor. 

Chavez ordudan ve gecekondu-
lardan yo¤un destek görüyor. Halk
Chavez'e karfl› büyük bir sevgi,
ba¤l›l›k besliyor. Bunun kayna¤›n-
da da verdi¤i sözler ve kimi uygula-
malar› var. Chavez, halka eflitlik ve

40

28 A¤ustos 2005 / 15

Aygün KKumru vve FFerhat ÖÖzdemir

Gençlik Federasyonu üyelerinin Venezuella izlenimleri

Ba¤›ms›zl›k mücadelemizi anlatt›k



adalet, sosyalizmi kurma sözü ver-
mifl. Küba ile sürekli dayan›flma ha-
linde, emperyalizme karfl› en büyük
deste¤i Küba'dan ve Fidel’den al›-
yor. Aralar›nda s›cak bir devrimci
iliflki var. Tabii ki, ideolojik, politik
zemini var bu iliflkinin. Chavez sos-
yalist oldu¤unu, kurtuluflun sosya-
lizmde oldu¤unu s›k s›k belirtiyor.

Ancak Venezuella henüz sosya-
list bir ülke de¤il. Emperyalist te-
keller genifl bir pazara sahip, yok-
sullar ve zenginler aras›ndaki eko-
nomik, siyasi, kültürel çeliflkiler
çok büyük ve netleflmifl durumda. 

Hugo Chavez ç›kard›¤› yasalar-
la, yapt›¤› reformlarla yönetim biçi-
mini sosyalizme götürmeyi hedefli-
yor. Yasalarla olup olmayaca¤›,
egemen s›n›flar›n direnci, emperya-
lizm faktörü farkl› bir tart›flma, an-
cak bugün Chavez'in bu festivale ev
sahipli¤i yapmas› emperyalizme
karfl› aç›k bir durufl sergilemesi
olumlu bir tav›r. Tersinden, festiva-
lin Venezuella'da yap›lmas›n›n bir
amac› da Chavez'e destek vermekti.

Venezuella yoksul halk› Baryo-
lar’da (baraka) yafl›yor. Baryo deni-
len bu gecekondu evleri bizim gece-
kondular›m›za benziyor, asfalts›z
ara sokaklar ve görünüflleri dilleri
farkl› da olsa sokaktaki insanlar›yla
bizim gecekondular›m›za benziyor.
Dünyan›n neresinde olursa olsun,
dilleri, dinleri, renkleri ayr› olsa da
ezilen yoksul halklar›n yaflad›klar›

ac›lar ayn›. Çektikleri bir oldu¤u gi-
bi kurtulufllar› da bir.

Polis ve askerin halkla iliflkileri
çok s›cak. Bizi karfl›layan asker ve
polisler zafer iflaretleri yap›yordu.
Askerler sol yumruklar›n› kald›r›p
ülkemize hoflgeldiniz diyordu. Cha-
vez’in orduda örgütlenmeye verdi¤i
önem biliniyor. 

E¤itim ve sa¤l›k ücretsiz. E¤itim
sistemini gelifltirmek, halk›n oku-
ma-yazma oran›n› yükseltmek için
her mahallede ad›na "Misyon" deni-
len e¤itim birimleri oluflturulmufl.
Burada çal›flan gönüllü e¤itimciler
(Kübal› ö¤retmenler de var) tüm
halka ücretsiz e¤itim veriyorlar. Yi-
ne her mahallede 24 saat aç›k ve üc-
retsiz sa¤l›k kurumlar›nda Küba'dan
gelen binlerce doktor çal›fl›yor.
Chavez öncesi bizim ülkemizde ol-
du¤u gibi hastalar paras›zl›ktan te-
davi göremiyormufl. fiimdi Küba
sa¤l›k sistemini bafltan afla¤› örgüt-
lüyor ve Kübal› doktorlar gönüllü
olarak görev yap›yorlar. Daha sonra
onlar›n yerini Venezuellal› doktor-
lar›n almas› hedefleniyor. Kübal›
doktorlar› gördü¤ümüzde sosyaliz-
min insana verdi¤i de¤eri, enternas-
yonalizmi daha iyi anl›yoruz.

‹flportac›l›k iflsizli¤in bir yans›-
mas›. Venezuella'da binlerce insan

iflportac›l›k yaparak geçiniyor. Bafl-
ka bir sorun da evsizler. Bu konu ile
ilgili olarak, içinde e¤itim, sa¤l›k ve
spor tesislerinin oldu¤u ve iflsizlere
ifl ve ev olana¤› sa¤layan siteler ya-
p›lm›fl durumda. Biz de festival bo-
yunca bu sitelerde kald›k.

Venezuella'da tarihsel olarak
ulusal önder kabul edilen Simon
Bolivar'›n büyük bir önemi var. La-
tin Amerika'da Bolivarc› olmak ba-
¤›ms›zl›k ve sosyalizm istemekle
eflde¤er. Duvarlarda “Chavez No
Seva" (Chavez Gitmeyecek) yaz›la-
malar›, sosyalizm sloganlar›, Boli-
var'›n, Che'nin, Miranda'n›n,
Marks'›n, Stalin'in devrimci önder-
lerin resimleri çizili. Yani Venezuel-
la halk› sosyalizm istiyor.

Karfl› devrimciler de var. Halk
Chavez karfl›tlar›na "Köpekbal›¤›"
diyor. Burjuvazi halktan korkusunu
özel güvenlikleri ve elektrikli tel ör-
güleriyle aç›kça ortaya seriyor. Fes-
tivalin ilk günü yap›lan yerel seçim-
lerde Chavez'i destekleyen partiler
kazand›. Chavez’i desteklemek ve
iktidara güç katmak için kurulan
onlarca parti var. Halk, devrim iler-
ledikçe ABD'nin sald›rabilece¤ini
bekliyor. Bu nedenle hem e¤itim
hem silahlanma olarak temel bir ör-
gütlenme içerisindeler. 
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Gençlik Federasyonu olarak bizim için
de bir ilkti. Enternasyonal anlamda ken-
dimizi tan›tmak ve di¤er ülkelerin anti-
emperyalistleri ve sosyalistlerini daha

yak›ndan tan›mam›z için bir f›rsat oldu.
Ülkemizdeki mücadele tarihinin ve gele-

ne¤inin dünya çap›nda bir de¤eri ve
önemi oldu¤unu bir kez daha gördük.

Ba¤›ms›zl›k mücadelesinde 
gençlik en ön saflarda

Tüm dünyada emperyalizme karfl›
geliflen mücadelede gençli¤in yerini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

AYGÜN KUMRU: Gençlik di-
namikli¤i ve at›lganl›¤›, yeniliklere
aç›k olmas›, haks›zl›klara karfl› saf
tutabilmesi ve iyi bir gelecek isteme-
si ve bunun için mücadele etmesiyle
emperyalizmin hep hedefidir. Çünkü
iyi bir gelecek ancak sosyalizmde
mümkün. Bu yüzden gençli¤in dina-
mik özellikleri emperyalizm taraf›n-
dan çürütülmeye, yoz kültürün içine
çekilmeye çal›fl›l›yor. Örne¤in ülke-
mizde oligarfli yasalarla, gerici faflist
e¤itimle, kültürel sald›r›larla gençli¤i
sürekli bask› alt›nda tutuyor. Gençli-

¤i sadece zevk, ç›kar ve h›rs peflinde
koflan, sistemin hizmetçisi, zarars›z
köleler haline getirmek istiyor. 

Bugün düzenle çeliflkisi olan
gençlik “bireysellik”, “özgürlükçü-
lük” gibi ne anlama geldi¤i dahi bel-
li olmayan ve gücünü esas›nda em-
peryalizmden alan çarp›k bir ideoloji
ile zarars›zlaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor.
Bu ideolojinin karfl›s›nda durman›n
tek yolu gençli¤in örgütlü mücadele-
sidir. Ki dünyada emperyalizme kar-
fl› çeflitli flekillerde verilen ba¤›ms›z-
l›k mücadelelerinde gençlik en ön
safta yerini al›yor. Bizim Seherleri-
miz, Birtanlar›m›z, Canan ve Zehra-
lar›m›z gibi. Biz de vatansever dev-
rimci gençlik olarak 36 y›l›k bir mü-
cadele tarihi ve köklü gelenekleriyle
ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm
mücadelesi veriyoruz. 
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9-15 A¤ustos tarihleri aras›nda
Venezuela’da bulunan DHKC Enter-
nasyonal Heyeti’nin Halk›n Sesi
TV’de yay›nlanan gözlemlerinden
bir bölüm aktar›yoruz.

***

Daha ilk bak›flta, Venezuella’n›n
sosyo-ekonomik ve s›n›fsal yap›s›
itibariyle Türkiye ile çok benzerlik-
leri oldu¤unu görebiliyoruz. Türkiye
gibi bir yeni-sömürge ülkesi. Türki-
ye oligarflisi gibi Venezuella oligar-
flisi iflbirlikçi ve darbeci. En son ör-
nek, seçimle gelen Chavez’e karfl›
11 Nisan 2002’de, TÜS‹AD’›n ikizi
FEDECAMARAS’in destekledi¤i
72 saatlik baflar›s›z darbedir.

Türkiye halk› gibi Venezuella
halk› da yoksul. Her yerde gecekon-
dular var. Ormanl› tepelerin bafl›nda
yuvalanm›fl tek gözlü kondular, d›-
flar›dan özellikle Küçükarmutlu’yu
hat›rlat›yor. Gecekondu halk› ve or-

du Venezu-
ella’n›n en
önemli güç-
leri konu-
m u n d a .
T ü r k i -
ye’den ge-
len bir dev-
rimci için
do¤al ref-
leksi gere-
¤i, askerle-
rin bu denli
s a m i m i
davranma-
lar› ilk
etapta fla-
fl›r t ›c›d›r.
Çünkü or-
du deyin-
ce, halka
kurflun s›-
kan, dipçik
vuran, ev-
leri talan
eden, or-

manlar› yakan,
köy meydanla-
r›nda falakaya
yat›ran halka
düflman bir bask›
ayg›t› akla geli-
yor. Oysa rütbesi

ne olursa olsun Venezuellal› asker-
lerle konufltuk ve onlara Cephe’yi
anlatt›k. Devrimci, Marksist-Leni-
nist kimli¤imizle ifade ettik kendi-
mizi. Cephe bayra¤›n› sallamaktan
hiç çekinmediler, hatta birçok kez,
Cephe Enternasyonal Heyeti’yle
özel olarak ilgilendiler, askeri araç-
lar›yla getirip götürdüler. Venezuella
polisinden de ayn› ilgiyi gördük.

Türkiye ordusunun tersine Vene-
zuella askeri ABD emperyalizmi ve
oligarflinin hizmetinde de¤il, halktan
yana bir hükümetin hizmetindedir.
Venezuella ordusunun niteliklerini
belirleyen birçok etkenden sözedile-
bilir. Ama Venezuella’n›n Küba ile
olan iliflkisi, kuflkusuz en önemli ne-
denlerdendir. Ayr›ca siyasal olarak
ordusu, Latin Amerika’n›n 19. yüz-
y›ldaki efsanevi önderi Simon Boli-
var’›n düflüncesine ba¤l›d›rlar.

Bolivar sadece Venezuella’da de-
¤il, tüm Latin Amerika’da birlefltiri-
ci bir unsurdur. Simon Bolivar’›n
önderlik etti¤i kurtulufl savafl› sonu-
cu, bugün Venezuella, Kolombiya,
Panama, Ekvador ve Peru’nun bu-
lundu¤u tam 5 milyon kilometrelik
devasa bir toprak ‹spanya Kraliye-
ti’nden kurtar›ld›. Dolay›s›yla Latin
Amerika’da tüm halk›n birli¤ini sa¤-
laman›n yolu, El Libertador yani
“Kurtar›c›” s›fat›yla an›lan Simon
Bolivar’in tarihsel ve siyasal miras›-
na sahip ç›kmaktan geçmeyi gerekti-
riyor. Bilindi¤i gibi, Chavez’in bafl-
latt›¤› devrimci sürecin ismi “Boli-
varc› Devrim”. Chavez, Bolivar’›n
‹spanyol sömürgecilerine yapt›¤› gi-
bi, ABD’yi tüm Latin Amerika’dan
ve Karaipler’den kovmak ve yerine
birleflik bir Latin Amerika kurmak
istiyor.

Bu çerçevede, ABD emperyaliz-
minin dayatmak istedi¤i sömürgeci
ve talanc› Amerika Serbest Ticaret
Antlaflmas›’na (ALCA) karfl›, tüm
Latin Amerika ve Karaip ülkeleri

aras›nda dayan›flma, paylafl›m ve
sosyal eflitli¤e dayal› Amerikalar’›n
Bolivarc› Alternatifi (ALBA) ad›nda
bir ortak pazar haz›rl›yor.

Chavez’in fizi¤i itibariyle, k›z›l-
derili ve siyahi kar›fl›m› yap›s› nez-
dinde, Amerikan k›tas›nda yüzy›llar-
ca katliamlara u¤ram›fl ve köleleflti-
rilmifl halklar› görebiliyorsunuz.
Dolay›s›yla Chavez’in iktidarda ol-
mas› yüzy›llarca imhaya u¤ram›fl bu
iki halk›n, sömürgecilere, emperya-
listlere vurulan bir tokat olmas›,
halktan yana olmas› nedeniyle takdir
ediyorsunuz. Chavez halk› etkile-
mekte baflar›l›. Rahat, halk dilinden
konuflmas›yla bir halk adam›, ko-
nuflma yaparken dahi halkla flakala-
fl›yor, dertlefliyor, samimi bir halk
sevgisi hissediliyor.

Siyasal olarak; Chavez’in gittik-
çe sosyalist mirasa çok daha fazla
sahip ç›kma e¤ilimi gözleniyor. Bo-
livarc› devrimini “anti-emperyalist”
ve “anti-oligarflik” diye nitelendiri-
yor. Lenin’i, Mao’yu, Ho Chi
Minh’i övmekten, ABD’ye meydan
okumaktan çekinmiyor. Hz ‹sa’y›
ise “tarihin ilk devrimcisi” olarak ni-
telendiriyor. "Oligarfli’nin de¤il,
h a l k › n
‹sa’s›ndan
sözediyo-
rum" diye
de ekli-
yor. Pe-
flinde bü-
yük bir
g u r u r l a
k o fl a n
c o fl k u ,
umut dolu
b i n l e r c e
y o k s u l
genç, yafl-
l›, kad›n,
erkek var.
M i l y o n -
larca in-
san için
C h a v e z
“devrim”
ve “halk”
d e m e k .
Konufltu-
¤ u m u z

Rütbesi ne olursa olsun
Venezuellal› askerlerle

konufltuk ve onlara Cep-
he’yi anlatt›k. Devrimci,
Marksist-Leninist kimli-

¤imizle ifade ettik kendi-
mizi. Cephe bayra¤›n›

sallamaktan çekinmedi-
ler, birçok kez, Cephe

Enternasyonal Heyeti’yle
özel olarak ilgilendiler

Chavez’in gittikçe sosya-
list mirasa daha fazla

sahip ç›kma e¤ilimi göz-
leniyor. Bolivarc› devrimi
‘anti-emperyalist, anti-
oligarflik’ diye nitelendi-
riyor. Lenin’i, Mao’yu,

Ho Chi Minh’i övmekten,
ABD’ye meydan okumak-

tan çekinmiyor.

“Venezuella Halk› 
Sosyalizm ‹stiyor”



Venezuellal›lar, 2002’nin k›fl ayla-
r›nda ve 2003 bafl›nda oligarflinin
düzenledi¤i sabotaj ve karfl›-devrim-
ci grevler s›ras›nda, “Chavez, bizi
yar› yolda b›rakamazs›n, aç›z, peri-
flan›z ancak vatan için, bizim için
dayanacaks›n, iktidar› onlara ter-
ketmeyeceksin” diye uyard›klar›n›,
moral verdiklerini hat›rlat›yorlar. Bu
ülkenin gerçek sahipleri oldu¤unu
farkeden, sosyalizm isteyen onurlu
bir halk gördük.

Bolivarc› devrimci süreci göz-
lemlemek aç›s›ndan festivali izleme-
miz verimli oldu. Bolivarci hükü-
met, dünyan›n befl k›tas›ndan gelen
gençler için ellerinden geleni yapt›.
Misafirperverli¤in genel olarak yok-
sul halklar›n kültürü oldu¤unu his-
settik.

Cephe Enternasyonal içinse, Tür-
kiye devrimci mücadelesini Ameri-
kan k›tas›na tan›tmak aç›s›ndan çok
olumlu oldu. Mahirler’den bugüne
Cephe tarihinin anlat›ld›¤› bir bildi-
rimiz vard›. Ayr›ca stand›m›zdaki
Cephe gerillas› ve 1 May›slar’da çe-
kilmifl resimler çok ilgi gördü. Geril-
la mücadelesinin Amerika k›tas›nda

ayr› bir de¤eri var. Cephe’ye duyu-
lan sayg› ile yüzy›llard›r, Tupac
Amaru, Tupac Katariler’den, Sandi-
nolar’a, Cheler’e bir isyanlar k›tas›-
na çeviren ve Guatemala, El Salva-
dor, Nikaragua, Kolombiya, Peru,
fiili ve Uruguay’da flehit düflmüfl on-
binlerce gerillan›n kan›n›n, kahra-
manl›klar›n›n unutulmad›¤›n› hisset-
tik.

Stand›m›za olan ilgi oldukça bü-
yüktü. Hondurasl› bir gencin, “ben
y›llardan beri mücadelenizi takip
ediyorum. Hayranl›k duyuyorum. Si-
ze yard›m etmek istiyorum” diye ko-
nuflmas›, Brezilyal› bir gencin, 8 y›l
sonra Cepheliler’e rastlamaktan
duydu¤u mutlulu¤unu ifade etmesi,
ABD’li genç bir bayan›n ölüm orucu
flehitlerinin foto¤raflar› karfl›s›nda
gözyafllar›na hakim olamamas›, Tür-
kiye devriminin kazand›¤› sayg›nl›-
¤›n sadece birkaç örne¤idir.

Yapt›¤›m›z sohbetlerde Latin
Amerikal› devrimciler, tarihimiz
karfl›s›nda hiç yabanc›l›k çekmedik-
leri gibi, biz de onlar›n mücadelele-
rinde kendimizi gördük. K›saca, La-
tin Amerika halklar›yla geçekten ay-

n› direnifl dilini konufluyoruz. Fakat,
Latin Amerika’n›n genelinde, Türki-
ye’yi tan›yan devrimci demokrat in-
san›n say›s› oldukça az. Türkiye’de-
ki mücadeleyi bilen ise tecrite karfl›
direnifli uzaktan duymufl sadece. Bu-
nun d›fl›nda, pek bir fley bilmiyorlar.
Latin Amerikal› devrimciler aras›n-
daysa, Cephe’yi daha iyi tan›yan,
özellikle Kolombiyal›lar ve fiilililer-
dir. Çünkü onlar için DHKC; Türki-
ye’nin FARC’›, ELN’si, FPMR’si,
MIR’›d›r...
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Latin Amerikal› devrimciler, tarihi-
miz karfl›s›nda hiç yabanc›l›k çek-
medikleri gibi, biz de onlar›n mü-
cadelelerinde kendimizi gördük.

K›saca, Latin Amerika halklar›yla
ayn› direnifl dilini konufluyoruz.

1998'deki kas›rgalarda Orta
Amerika'n›n büyük zarar görmesi-
nin ard›ndan ortaya ç›kan ciddi
sa¤l›k sorunlar›n›n çözümü için Fi-
del taraf›ndan kurulan Latin Ameri-
ka T›p Okulu ilk mezunlar›n› verdi.
5 Orta Amerika ülkesinin liderleri-
nin kat›ld›¤› törende, 28 ülkeden
Küba'ya gelip paras›z t›p e¤itimi
alan 1600 gence diplomalar› veril-
di. Genç doktorlar ald›klar› e¤itimi
yoksal halklar›na hizmet için kulla-
nacaklar›n› dile getirirken, Küba
sosyalizminin k›tan›n, yoksullar›n
sorunlar›na, -bütün olanaks›zl›kla-
r›na ra¤men- sahip ç›k›p çözümler
üretmesiyle, bir kez daha sosyaliz-
min yüceli¤ine tan›k olundu. 

22 A¤ustos günü tören için Kü-
ba’da bulunan Chavez’in de konufl-
tu¤u ve ABD Savunma Bakan› Do-

nald Rumsfeld’in Fidel ile Cha-
vez’in “dostlu¤unun bölgedeki de-
mokrasiyi tehdit etti¤i” sözlerine
cevap verdi¤i törende a¤›rl›kl› ola-
rak sa¤l›k, e¤itim gibi sorunlar
gündemdeydi. Buna karfl›n ABD
emperyalizmine hak etti¤i cevap
verildi.

Rumsfeld, ABD ç›karlar›n› teh-
likeye sokan Bolivya’daki halk ha-
reketlerini, Chavez ve Fidel’in des-
tekleyip k›flk›rtt›klar›n› dile getir-
miflti.

Chavez, dünya bar›fl› için as›l
tehdidin, kendisi ve Küba lideri Fi-
del Castro de¤il, ABD Baflkan›
Bush oldu¤unu söyledi. ''Dünyada-
ki en büyük y›k›c› güç ve en büyük
tehdit, Amerika'n›n uygulad›¤› em-
peryalizmdir. Dünya, bu yolda iler-
lemeye devam ederse, y›k›m kaç›-

n›lmaz olacak'' diyen Chavez, Fi-
del’in bafl›nda bulundu¤u iktidar›n,
Küba halk›n›n yönetti¤i devrimci
bir demokrasi oldu¤unu söyledi. 

Karl Marx Tiyatrosu'ndaki dip-
loma törenine kat›lan Chavez, Kü-
ba ve Venezuella bayraklar› tafl›yan
halk› selamlarken Küba lideri Cast-
ro da ABD’nin suçlamalar›n› red-
detti ve
“ C h a -
v e z ’ i n
d e v r i m i
L a t i n
Amerika
ba¤›ms›z-
l › ¤ › n a
ikinci kat-
k›y› yap-
mak için
do¤ru bir
zamanda
o r t a y a
ç›km›flt›r”
dedi. 

“As›l ttehdit AABD emperyalizmi”
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Sevgili okurlar merhaba. Gece-
kondular tart›flmam›z›n ikinci bölü-
müne, geçen hafta sözümüzü son-
land›r›rken belirtti¤imiz gibi, gece-
kondu semtlerindeki yozlaflmaya
karfl› mücadeleyi ele alarak bafllaya-
ca¤›z. 

Mazlum: Öncelikle flunu be-
lirtmeliyiz ki, gecekondu semtlerin-
de yozlaflmaya karfl› mücadelenin
baflta Temel Haklar olmak üzere,
semtlerdeki örgütlülüklerin, k›smen
solun di¤er kesimlerinin gündemine
girmifl olmas› olumludur. Ancak bu
konuda yap›lanlara bakt›¤›m›zda,
görünen bu çal›flman›n, tabiri caizse
biraz amatör, biraz yüzeysel yürü-
tülmekte oldu¤udur. 

Geçen haftaki sohbetimizde de
vurguland›. Gecekondu halk›na sal-
d›r›, çok yönlü bir sald›r›d›r; bunun
karfl›s›nda biz de çok yönlü bir mü-
cadele yürütmek zorunday›z. Nedir
bunlar? Bir yandan y›k›mlara karfl›
direnifli örgütlerken, bir yandan
mafyaya, faflist örgütlenmelere,
yozlaflmaya karfl› mücadeleyi örgüt-
leyece¤iz ve bir yandan da o alan-
daki mücadeleyi, ülke genelindeki
mücadelenin bir parças› haline geti-
rece¤iz. Bunlar›n da her biri kendi
içinde birçok yönü bar›nd›r›r. Ele
ald›¤›m›z yozlaflt›rma sald›r›s›na
karfl› mücadele oldu¤una göre, bu
da sab›rl›, ›srarl› bir çal›flmay› ge-
rektiriyor. “Kitlelere git-
meme” sorunu bu nokta-
daki mücadeleyi de zay›f-
lat›c› bir unsur olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. Bu konuda
aç›lan kampanyalar›n ki-
misi, klasik eylemlerle
yürütülüyor. Böyle bir
mücadele gösterilerle,
meflaleli yürüyüfllerle,
klasik bildiri da¤›t›m›yla
s›n›rl› ele al›namaz. Bun-
lar, bu konudaki çal›flma-
m›z›, varsa bir kampanya-

m›z› halka duyurmak, soruna dikkat
çekmek veya semtteki çetelere karfl›
bir güç gösterisi için ilk ad›mlar
olabilir. Ama o kadar.

Yozlaflt›rmaya karfl› mücadele
ciddi, yayg›n, planl› bir kitle çal›fl-
mas› olmadan hiçbir sonuç yarat-
maz. Çal›flmalar›n içine ev kad›nla-
r›n›, semtin yafll›lar›n›, çocuklar›n›,
gençlerini çekmek, onlar› bu müca-
delenin yürütücüleri haline getir-
mek gerekir.  Tabii bu da klasik bir
“dernek iflleyifli” ile olmaz. Halk
Meclisi elbette farkl› bir örgütlenme
biçimidir. Fakat kitle çal›flmas› için-
de bu anlay›fl› belli ölçüler içinde
sürdürmeliyiz. ‹ster Temel Haklar
gibi bir dernek bünyesinde, isterse
de daha genifl mahalle örgütlenme-
leri içinde, halk›n kendisinin tart›fl-
t›¤›, karar ald›¤›, kendi kararlar›n›
uygulad›klar› bir iflleyifl oluflturul-
mal›d›r. Y›k›mlara karfl› mücadele,
yozlaflt›rmaya karfl› mücadele, özel-
likle böyle bir iflleyifle son derece
elveriflli bir zemin sunar. 

Öte yandan, yozlaflt›rmaya karfl›
kampanya, sorunun niteli¤inden do-
lay›, herhangi bir kampanya konusu
gibi ele al›namaz zaten. Aylarca,
y›llarca o semtteki çal›flman›n hiç
de¤iflmeyen bir parças› olmak duru-
mundad›r. 

Birsen: Mazlum arkadafl›n be-
lirtti¤i gibi, mesele bir kampanyal›k

mesele de¤il. Kampanyalar, esas
olarak soruna dikkat çekmek, o ko-
nudaki mücadelede bir at›l›m yarat-
mak amaçl›d›r. Ben Mazlum arka-
dafl›n söylediklerine ek olarak biraz
daha somuta yönelik  konuflmak is-
tiyorum. Özellikle bu konuda yürüt-
tü¤ümüz çal›flmalardan ç›kard›¤›-
m›z sonuçlar var.

Yozlaflmaya karfl› çal›flma:

Bir; en genifl kitleye ulaflacak
tarzda yürütülmeli. Ne da¤›tt›¤›m›z
bildiri say›s›, ne kap›s›n› çald›¤›m›z
ev say›s› hiçbir aflamada bize yeter-
li gelmemeli. 

‹ki; bu konuda bir çal›flma bafl-
latt›¤›m›zda mutlaka bir “hedef kit-
le” belirlemeliyiz. Bu “hedef kitle”,
yozlaflmadan en çok etkilenen veya
etkilenmenin yak›n›nda olan kesim-
leri içeren kitledir. Do¤rudan bu
“hedef kitle”ye ulaflmayan bir çal›fl-
ma orada somut bir sonuç yaratm›fl
olmaz. 

Üç; mümkün oldu¤unca genifl
bir kesimi kültür, ahlak, ideoloji,
namus konusunda ideolojik e¤itim
faaliyetlerinin içine çekmeliyiz.
Bunlar grup çal›flmalar›, paneller,
ev, kahvehane toplant›lar› gibi çok
çeflitli biçimlerde olabilir ama bir
biçimde mutlaka yapmal›y›z. Çün-
kü flöyle bir tehlike var; savafl açt›-
¤›m›z uyuflturucu, fuhufl gibi fleyle-
ri giderek meflrulaflt›ran, kan›ksa-

tan, normal görülme-
sine yolaçan bir anla-
y›fl da geliflmektedir. 

Dört; uyuflturucu-
lar›n etkileri, sonucu,
mafyan›n çal›flma tar-
z›, fuhuflun ortaya ç›-
k›fl biçimi gibi konu-
larda, bu konulardaki
bilim adamlar›n›n, uz-
manlar›n da katk›s›n›
sa¤layarak “teknik”
bir ayd›nlatma çal›fl-
mas› da yürütmeliyiz. 

hayat›n
içindeki 
teori

Gecekondular - 2

Konut ssorununu hhalk›n
iktidar› ççözer
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Befl; alternatif kültürel, sportif,
ekonomik, sosyal faaliyetler örgüt-
lemeli ve bu faaliyetlere en genifl
kesimleri çekmenin yöntemlerini
gelifltirmeliyiz. Bunda da ilk akla
gelen, folklor kursu ve futbol turnu-
vas› oluyor. Bu konuda da ufkumu-
zu geniflletmeliyiz. Daha yayg›n,
kitlesel, semtte ilgi ve çekim merke-
zi olabilecek sosyal, kültürel faali-
yetlerden, ekonomik anlamda daya-
n›flmay› sa¤layacak aflevi, koopera-
tif gibi organizasyonlar oluflturma-
ya, yafll›lar-çocuklar için ayr› etkin-
likler düzenlemeye, semt halk›n›n
gelene¤inde varolan olumlu sosyal-
kültürel adetleri canland›rmaya ka-
dar birçok yöntem düflünülebilir. 

Biraz önce belirtti¤im gibi, bun-
lar bir yan›yla güç, imkan sorunu-
dur. Ama bafltan bu gücümüz, imka-
n›m›z yok denilip vazgeçilirse, bu
güç ve imkanlara hiçbir zaman sa-
hip olamay›z. Tersine, mesele, bun-
lar› yapabilmeyi hedefleyen bir ba-
k›fl aç›s›na sahip olmakt›r. Çal›flma-
y› bu bak›fl aç›s›yla yürüttü¤ümüz-
de, hiç hesapta olmayan güçlerin,
imkanlar›n aç›¤a ç›kt›¤›n› görürüz.
Semt içinden, d›fl›ndan çok daha
farkl› kesimleri bu çal›flmalar›m›z›n
içine katabiliriz. 

Özlem: Esas›nda bu tür faali-
yetler örgütlemek, sadece gecekon-
du semtlerindeki çal›flmalar için de-
¤il, tüm alanlar için geçerli. Ve
önemli olan klasik birkaç faaliyet
biçimine tak›l›p kalmamakt›r, de-
¤erlendirebilece¤imiz birçok faali-
yet biçimi olabilir. Biraz önce Bir-
sen yafll›lar, çocuklar için özel et-
kinlikler düzenlemekten sözetti.
Bana göre, çocuklar› parka götür-
mek de bir flekilde hayat› örgütle-
mektir. Örneklerine rastlam›fls›n›z-

d›r, on-yirmi y›ld›r ‹stanbul’da olup
da, denizi sadece ‹stanbul’a göçetti-
¤inde gören insanlar var. Oligarfli
gencini, yafll›s›n›, çocu¤unu her
fleyden mahrum b›rak›yor. Ve sonra
onlar› bireycilefltirip yozlu¤un, bi-
reycili¤in batakl›¤›na atmaya çal›fl›-
yor. Bunun karfl›s›nda gelifltirece¤i-
miz çok fley olmal›. 

Kemal: “Alternatif yaratmak”
derken mesele fludur: Biz halk› ör-
gütlülüklerde biraraya getiremez-
sek, dayan›flmay› örgütleyemezsek,
hayat›n her alan›n› dolduramazsak,
oligarfli böl-yönet politikalar›n›,
yozlaflt›rma yöntemlerini uygula-
mak için önünde bofl bir alan bula-
cakt›r. Do¤umundan dü¤ününe,
cenazesine kadar ac›s›nda, sevin-
cinde birlikte olmak, örgütlülükleri-
mizle o hayat›n içinde olmak gere-
kiyor. De¤ilse, çal›flmalar›m›z “d›-
flar›dan” bir faaliyet olarak alg›lan›r
ki o zaman istenilen sonuçlar› yarat-
mak zordur. Bilinçlendirme, örgüt-
lenme, meclisler yaratma, devrime
kanalize etme, bunlar, halkla dev-
rimcilerin içiçe oldu¤u, kaynaflt›¤›
koflullarda mümkün olabilir. E¤er
bugün baz› semtlerin mücadele aç›-
s›ndan ayr› bir yeri varsa, bu kay-
naflma sa¤lanm›fl oldu¤u içindir. Bu
anlamda hangi konuda kampanya
yürütüyor olursak olal›m, iflin özün-
de bu bütünleflmenin yatt›¤›n› hiç
ak›ldan ç›karmamal›y›z.  

Gecekondu semtleri olgusu, bu
ülkede devrime kadar sürecek bir
olgudur. Önceki sahbetimizde belir-
tildi¤i gibi, gecekondularda olan,
gerçekte hayat›n her alan›nda olmak
için de bir zemine sahiptir. Hep söy-
ledi¤imiz gibi “gecekondular bi-
zimdir”. Bu siyasal olarak böyledir.
Ama bütünüyle fiili bir gerçek de-
¤ildir. Bunu fiilen gerçeklefltirmek
devrimi büyütmektir. Yoksul semt-
lerdeki çal›flmaya böyle bakt›¤›m›z-
da, iflte ancak o zaman yukar›da
Birsen’in, Özlem’in anlatt›¤› yarat›-
c›l›¤›, sabr› ve kararl›l›¤› gösterebi-
liriz.     

Evet, biraz önce belirtti¤im gibi,
gecekondu olgusu, devrime kadar
sürecek. Niye? fiöyle ki, gecekon-

dular oligarflinin bir açmaz›d›r. Oli-
garfli gecekondulardan rahats›z ama
gecekondular› yaratan da kendisi.
Bir yandan tasfiye etmek istiyor
ama öte yandan uygulad›¤› politika-
larla yeni gecekondu semtlerinin
oluflmas›na yolaç›yor. Oligarfliyi
böyle bir açmaz›n içine iten kapita-
lizmin ülkemizdeki geliflme flekli-
dir. Oligarfli bu açmaz içinde ne ya-
p›yor; y›kabildi¤i kadar›n› y›k›p tas-
fiye etmek, y›kamayaca¤›n› da yoz-
laflt›r›p etkisizlefltirmek... Gecekon-
dular› neden yokedemedi¤i ve ede-
meyece¤i, konut sorunun neden çö-
zülmedi¤i ve nas›l çözülece¤i konu-
suna getiriyor bizi. ‹sterseniz soh-
bete buradan devam edelim.  

Mazlum: Kentlerin kendisi bir
“açmaz” zaten ya da baflka bir de-
yiflle “çeliflkiler yuma¤›”. Köleci
dönemin, feodal dönemin uygarl›k-
lar› yapt›rd›klar› büyük, görkemli
kentlerle an›l›yordu. Ancak kentlefl-
me esas olarak sanayileflmeyle bü-
yük bir ivme kazand› ve yayg›nlafl-
t›. Yani kentleflme hemen her zaman
uygarlaflmayla birlikte an›lan bir
kavramd›. Ama paradoksal olarak,
kentler ayn› zamanda yoksullu¤un,
sefaletin en uç boyutlar›n›n ortaya
ç›kt›¤› yerler oldu. ‹lginçtir gerçek-
ten. Kentler belli dönemlerde hem
sundu¤u refahla çeliflkileri törpüle-
yici bir rol oynam›fl ama ayn› za-
manda çeliflkilerin en keskin biçim-
de ortaya ç›kt›¤› bir zemin olmufl-
lard›r. 

Konut sorunu tabii ki sömürü-
nün sonucunda ortaya ç›kan bir so-
rundur. Bu nedenle de dünya çap›n-
da bir sorundur. Daha önce de örnek
verildi¤i gibi, dünyan›n hemen tüm
büyük flehirlerinde ‹stanbul’un, An-
kara’n›n, ‹zmir’in gecekondu semt-
leri gibi yerler vard›r. Birleflmifl
Milletler, 1982 y›l›nda ald›¤› bir ka-
rarla 1987 y›l›n› konut y›l› ilan et-
miflti. Bu çerçevede aralar›nda Tür-
kiye'nin de bulundu¤u birçok ülke-
ye konut yap›m› için kredi sa¤land›.
Ne var ki çarp›kl›k ve ya¤ma düze-
ni burada da kendisini gösterdi. Ko-
nut yap›m› için oluflturulan fondan
ülkemizde 3 trilyon harcanarak

ep söyledi¤imiz gibi “gecekondular
bizimdir”. Bu siyasal olarak böyledir.
Ama bütünüyle fiili bir gerçek de¤ildir.
Bunu fiilen gerçeklefltirmek devrimi
büyütmektir. Yoksul semtlerdeki çal›fl-
maya böyle bakt›¤›m›zda, iflte ancak o
zaman gereken  yarat›c›l›¤›, sabr› ve
kararl›l›¤› gösterebiliriz. 
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9500 konut üretildi. ‹flin garibi, bu
konutlar, gelir düzeyi yüksek ke-
simlere hitabeden konutlard› ve on-
lara sat›ld›.  

UNESCO’nun hesaplar›na göre,
bütün dünyada, y›lda, her bin kifli
için 8-10 oran›nda konut yap›lmas›
gerekiyor. Ancak sömürge ülkelerin
ço¤unda bu oran yani y›ll›k konut
yap›m oran› bin kifli için 2-4’tür.
Birçok ülkede ise 1'in alt›ndad›r.
Tüm yeni-sömürgelerin en büyük
flehirlerinin büyük gecekondu ku-
flaklar›yla çevrilmifl olmas› iflte bu-
nun sonucudur. Gökdelenler ve ge-
cekondular›n, günümüzde s›n›fsal
çeliflkinin, zengin-yoksul, sömüren-
sömürülen ayr›m›n›n simgesi olma-
s› tesadüfi de¤ildir. Kapitalist uy-
garl›¤›n, teknolojik geliflmenin orta-
s›nda tenekeden, kartonlardan, bri-
ketlerden, naylonlardan bir çeliflki-
ler an›t› yükseliyor. 

Bu sorunu çözmek, yani insanla-
r› asgari ölçüde sa¤l›kl› birer "bar›-
na¤a" kavuflturmak gerçekte kapi-
talist sömürü mekanizmas›n›n ifl-
leyifliyle çeliflmez. Herkese bir ko-
nut imkan› yaratmak, kapitalist sö-
mürüyü ortadan kald›rmaz. Hatta
sermaye, kitlelerin bu alandaki ihti-
yaçlar›ndan kar elde etmeye elverifl-
li bir sektör de yaratm›flt›r. 

Nas›l ki fabrika gidifl-gelifllerine
servis koyma uygulamas› asl›nda ifl-
çiye hizmetten çok, patronlar› daha
pahal› ulafl›m masraf›ndan kurtar›-
yor ve ücretleri, dolay›s›yla mali-
yetleri daha düflük tutma imkan› ve-
riyorsa, emekçileri ister lojman, is-
ter sosyal konut ad› verilsin birer
konuta kavuflturmak da asl›nda ser-
mayeye daha karl› sömürü olana¤›
verebilir. Nitekim Hollanda ve ‹n-
giltere'de emekçi s›n›flar›n uzun
mücadeleleriyle elde edilmifl bir
hak olarak (ki bunda sosyalizmle
rekabetin sonucu olan “sosyal dev-
let” politikalar›n›n da rolü vard›r),
konutlar›n ucuz kira karfl›l›¤› kulla-
n›lan kamu mal› say›lmas›, böylesi
bir 'toplumsal hizmet'in kapitalist
sömürünün ortas›nda da uygulana-
bilir oldu¤unu gösteriyor. Ne var ki,
burjuva açgözlülü¤ü, ekonomiye

“kar, daha fazla kar” amac›n›n ha-
kim olmas›, asl›nda teorik olarak
mümkün olan› uygulanabilir olmak-
tan ç›karm›flt›r. 

Burjuvazi ‹ngiltere, Hollanda gi-
bi ülkelerde de konut sorununa ilifl-
kin önceki çözümlerden bugün art›k
vazgeçiyor, konut edinmeyi bir sos-
yal uygulama olmaktan ç›kar›p tek-
rar ticari faaliyetin ortas›na at›yor. 

Yeni sömürgelerde ise, kapitalist
geliflmenin çarp›kl›¤›, bafltan itiba-
ren böyle bir fleye zaten imkan ver-
memifltir. D›fla ba¤›ml› yap›, serma-
ye birikiminin kendine özgü koflul-
lar›, iflbirlikçi egemen s›n›flar için
burjuva reformist çözümleri bafltan
imkans›zlaflt›rm›flt›r. Emperyalizme
ba¤›ml›l›k ve kapitalizmin geliflme
biçimi, kentleflme biçimini de do¤-
rudan etkilemifltir. 

Ulafl›m a¤›, halk›n ülke çap›nda-
ki ihtiyaçlar›na göre de¤il, tüm ül-
keyi, belli bafll› birkaç kente ba¤la-
mak üzerine infla edilmifl ve bu
kentler, ucuza kapat›lm›fl eme¤in ve
ürünlerinin topland›¤› merkezler
durumuna getirilmifltir. Bu yap›
içinde ülkenin kaynaklar› ve emek
gücü belli merkezlerde toplan›rken,
buna uygun kent alt yap›lar›na mas-
raf edilmemesi, çarp›k kentleri do-
¤urmufltur. Baflka bir ifadeyle, sana-
yileflmenin h›z›yla kentleflmenin h›-
z› ayn› olmam›flt›r. 

Montaj ve hizmet sektörüne da-
yal› çarp›k sanayi, ihtiyaçtan fazla
insan› kentlere çekerken, k›rda ek-
mek kap›lar›n›n kapanmas›yla köy-
den flehirlere göç de artm›flt›r. Kent-
sel nüfus art›fl›ndaki patlama, özel-
likle, 1950’lerden sonraki döneme
tekabül eder. "Küçük Amerika" ha-
yalleri, kentlerde büyük gecekondu
bölgeleri yarat›r. Tar›mda ABD kre-
dileriyle gerçekleflen makineleflme
(baflta traktör olmak üzere tar›m
araçlar›n›n yayg›nlaflmas›), k›rsal
alanda büyük bir iflgücü fazlal›¤›n›
ortaya ç›kar›r, iflsiz kalan köylüler
ifl-güç sahibi olmak umuduyla bü-
yük kentlere do¤ru yollara düfler.
Özellikle ilk dönemlerde Karadeniz
ve Do¤u Anadolu, bu göç dalgas›-
n›n bafl›n› çeken bölgelerdir.  

Kentlerde altüst edilen eski top-
lumsal yap›lar›n yerine, daha iyisi
kurulamad›¤›ndan ve yerinden oy-
nat›lan nüfus hareketini karfl›laya-
cak çözümler üretilemedi¤inden,
kentleflme sanayileflmeden önde git-
mifl, k›rsal kesimden gelen insanlar,
çözülemeyen sorunlar›yla birlikte
kentleri doldurmufllard›r. Gecekon-
dular bu tablonun kaç›n›lmaz sonu-
cudur. Sistemin çözemedi¤i sorunu
halk›n kendisinin çözmesidir. 

1950'de % 18.5 olan kentli nüfus
1960'larda % 25.2'ye, 1970'lerde %
35.7'ye, 1980'de ise % 45.4'e yük-
selmifltir. fiimdilerde % 50'yi geç-
mifltir... 1980’li y›llarda biri ekono-
mik, di¤eri siyasal iki olgu, köyden
kente göçü normal oranlar›n da üze-
rine ç›kard›. 24 Ocak ekonomisiyle
birlikte, 12 Eylül döneminin getir-
di¤i h›zl› yoksullaflma ve sosyal çö-
küntünün etkisi kendisini göç ista-
tistiklerinde göstermekte gecikme-
di. 1980-85 y›llar› aras›nda k›rsal
nüfus mutlak olarak % 5.2 azald›.
Bunu hemen 1980 sonu, ‘90 bafl›n-
daki do¤rudan bask› ve terörden
kaynakl› büyük göç izledi, ki bu göç
dalgas› da 3 milyonu aflk›n insan›
kent nüfusuna dahil etmifltir.  

Bu geliflimi, gecekondu sorunu-
nun temelinin yeni-sömürgecilikle
at›ld›¤›n› göstermek için anlatt›m.
Bu temel üzerinde sorun büyümeye
devam ediyor. Dolay›s›yla sorunun
çözülmesi, bu temel ortadan kalk-
mad›kça mümkün de¤ildir; çarp›k
kapitalist yap› devam etti¤i ve buna
paralel oligarflinin ç›karlar›n› esas
alan politikalar yürürlükte oldu¤u
müddetçe gecekondu sorununun çö-
zümü mümkün olmayacakt›r. 

Kemal: Dikkat edilirse, bugü-
ne kadar hiçbir düzen partisi, seçim
vaadi olarak bile, gecekondularda

ecekondu sorununun temeli yeni-
sömürgecilikle at›lm›flt›r. Bu temel
üzerinde sorun büyümeye devam
ediyor. Dolay›s›yla sorunun çözül-
mesi, bu temel ortadan kalkmad›k-
ça mümkün de¤ildir; gecekondu
sorununun çap›, oligarflinin çözebi-
lece¤i noktay› aflm›flt›r. 
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yaflayan milyonlarca insan›m›za
“sizi gecekondulardan kurtaraca-
¤›z” demedi. Gecekondulara tek va-
adedebildikleri “yasad›fl› evlerinin
tapusunu vermek” oldu. Neden?
Çünkü gecekondu sorununun çap›,
çoktan çözüm noktas›n› aflm›flt›r. 

Ülkemizdeki konut aç›¤› rakam›
bile kesin bilinmemekte, çeflitli ku-
rumlar›n verdi¤i rakamlar birbirini
tutmamaktad›r. Ama verilen en dü-
flük rakamlar› bile esas alsak, 2-3
milyon konut aç›¤› vard›r ve her y›l
ortalama 200-300 bin konut ihtiyac›
eklenmektedir bu rakama. Keza, on
y›l içinde IMF politikalar›na paralel
olarak tar›mda büyük bir tasfiyenin
yaflanaca¤› da hesaba kat›l›rsa, ko-
nut sorununu çözmenin burjuvazi-
nin boyunu iyice aflaca¤› daha iyi
görülür. 

Çarp›k kapitalist geliflme ve bü-
yüme planlar›yla, konut sorununu
kendisi yaratan oligarfli, inflaat ve
yerleflim konusundaki plans›z,
programs›z, anarflik ve talanc› yap›-
s›yla konut sorununu iyice çözüm-
süzlefltirmektedir. Kentlerin “ar-
sa”lar›, inflaat ve emlak sektörü, ar-
sa spekülatörlerinin, inflaat tekelle-
rinin ellerine teslim edilmifltir. Ki
onlardan ne “halkç›” ne de “ulusal”
bir çözüm plan› beklenemeyece¤i
aç›kt›r. 

Özlem: Burada flunu da ekle-
yelim isterseniz. Konut sorunu de-
yince elbette bundan esas olarak ge-
cekondular anlafl›l›yor ama sorun
gecekondularla da s›n›rl› de¤ildir.
Benim çal›flmaya haz›rlan›rken bak-
t›¤›m bir kaynakta flu rakamlar var:

1975 nüfus say›m rakamlar›na
göre Türkiye'de toplam hane halk›-
n›n % 55.8'i 1-2 odal› konutlarda

yafl›yor. Varolan toplam konutlar›n
% 44'ü de çürük veya onar›ma muh-
taç konut olarak nitelendiriliyor. Yi-
ne ayn› istatisti¤e göre, konutlar›n
% 37.9'unun mutfa¤›, % 26.6's›n›n
tuvaleti, % 45'inin banyosu, %
49'unun elektri¤i, % 58'inin kent su-
yu bulunmuyor. 

Bu rakamlar bugün de¤iflmifl
olabilir, ancak gecekondu semtle-
rinde olmay›p da 1-2 odal› ve bir
standart evin gerekli bölümlerinden
yoksun konutlarda yaflayanlar›n da
konut sorunu var ve bu da ülkemiz-
de önemli bir oran oluflturmaktad›r. 

Kemal: Evet tabii konut soru-
nu deyince, belirtti¤in kesimin so-
rununu da eklemek gerekir. Ben
kald›¤›m yerden devam edeyim. 

Kentlerdeki bu y›¤›lma, elbette
sadece “konut” sorununu yaratma-
d›. Gecekondular olgusu, bafll› bafl›-
na toplumsal-siyasi boyutlar içe-
ren bir olguya dönüflmüfltür. Eski ‹s-
tanbul Valileri’nden Hayri Kozakç›-
o¤lu’nun "güvenlik sorununun ba-
fl›nda gecekondu sorunu geliyor"
fleklindeki tespiti, bunun bir ifade-
siydi. Daha sonra burjuvazinin çe-
flitli sözcüleri taraf›ndan bu olgu de-
¤iflik biçimlerde dile getirildi. Ko-
nut aç›¤›n›n ve yoksullu¤un yaratt›-
¤› öfke, kentleri çepeçevre kuflatm›fl
ve bu kendi siyasal bilincini, kültü-
rünü yaratm›flt›r. Yani art›k burjuva-
zi aç›s›ndan gecekondu sorununun
çözümü salt “konut sorunu”nun çö-
zümü olmaktan da ç›km›flt›r. 

Her fleye özel mülkiyet ölçüsüy-
le yasall›k tan›yan sistem, halk›n
kamuya yani tüm topluma ait hazi-
ne topraklar›nda hakk›na el koyup
konutunu yapmas›na tahammül
edemiyor. Bu anlamda gecekondu
y›k›mlar›nda da sorun, bu konutla-
r›n sa¤l›¤a ve yaflam flartlar›na,
kentsel yerleflim planlar›na uygun
olup olmamas› de¤ildir. Gecekon-
dulara sald›r›rken bu gerekçeleri
göstermeleri, hapishaneleri yak›p
y›karken “ko¤ufllar sa¤l›¤a uygun
de¤il” gerekçesinin gösterilmesi gi-
bidir. ‹ktidarlar›n gecekondulaflma-
ya bak›fllar›nda temel sorun, halk›n

gecekondu yap›m› ile kendi sorunu-
nu çözmeye yönelerek egemen s›-
n›flar›n ç›karlar›na göre iflleyen kar
ve özel mülkiyet çarklar›n› bozma-
s›, otoriteyi zaafa u¤ratmas› ve ege-
men s›n›flar› tehdit eden siyasi bir
potansiyeli içlerinde sürekli büyüt-
meleridir. Devrimcilerle siyasi ikti-
darlar› konut sorununda karfl› karfl›-
ya getiren nokta da buras›d›r. 

Birsen: Bu nokta da oldukça
önemli. Çünkü bu karfl› karfl›ya ge-
liflte, devrimciler sanki halk›n gece-
kondularda yaflamas›n› savunuyor-
mufl gibi bir tablo ortaya ç›k›yor. ‹s-
terseniz buna da de¤inelim. 

Kemal: Devrimciler elbette
halk›n sa¤l›ks›z, çevre koflullar› hiç-
bir insani ve do¤al ihtiyaca cevap
vermeyen, alt yap› hizmetlerinden,
bütün sosyal standartlardan yoksun
yerlerde yaflamas›n› istemiyorlar.
Halk, gecekondulara lay›k de¤ildir,
"madem düzen sa¤l›kl› bir konut ve-
remiyor, o halde biz de gecekondu-
lara raz› olal›m" politikas›n› dev-
rimciler hiçbir zaman savunmad›lar.
Bunu savunmak, halk›n sa¤l›ks›z
konutlarda yaflamas›n› “çözüm”
olarak göstermek, düzenin karfl›s›n-
da çaresizli¤i onaylamakt›r. Ancak
ya¤murda kalan bir insan›n bir dam
alt›na s›¤›nmas› ne kadar do¤alsa,
ailesi ve çoluk çocu¤uyla sokakta
kalan insanlar›n kendi yapt›klar› bir
dam›n alt›na s›¤›nmalar› da o kadar
do¤al bir hakt›r. Devrimciler bu
hakk› savundular ve daima savuna-
caklard›r. Düzen, bafl›n› sokacak bir
odadan bile mahrum olan insanlara
e¤er daha iyi yaflayacaklar› birer
konut veremiyorsa, o zaman dev-
rimciler iktidara karfl› duracaklard›r.
Öte yandan devrimciler halk›n çare-
sizli¤inden vurgun vuran gecekon-
du mafyalar›n›, spekülatörleri de¤il,
bu insanlar› savundular. Devrimci-
ler bu vurguna karfl› mücadele der-
ken, arazi mafyalar›n› iktidarlar ko-
rudular. 

Sistem halka karfl›d›r ve devrim-
ciler de sistemle çeliflkileri olan,
fabrikas›nda, iflyerinde, evinde ç›-
karlar› sistemle çeliflen emekçi hal-

entlerdeki bu y›¤›lma, elbette sadece
“konut” sorununu yaratmad›. Gece-
kondular olgusu, bafll›bafl›na toplum-
sal-siyasi boyutlar içeren bir olguya
dönüflmüfltür... Konut aç›¤›n›n ve
yoksullu¤un yaratt›¤› öfke, kentleri
çepeçevre kuflatm›fl ve bu kendi siyasal
bilincini, kültürünü yaratm›flt›r.
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k› savunmaktad›r. Sorunun özü bu-
dur.  Gecekondulaflma, halka konut
hizmeti ulaflt›ramayan bugünkü dü-
zene özgü bir sorundur. Sistem bu
sorunun çözümünü gecekondular›
y›kmakta buluyor. Devrimcilerin
politikas› ise, tam tersine halk›n ko-
nut edinme mücadelesini destekle-
mek, bugünkü sa¤l›ks›z konutlafl-
madan kurtularak her türlü sosyal
hizmeti içeren sa¤l›kl› konutlar in-
flaa edilmesi için mücadele etmektir. 

Burjuvazinin iktidar› tehlikeye
girdi¤inde yapmayaca¤› "fedakar-
l›k" yoktur. Polise, orduya, korucu-
lara, silah ve teçhizata, ola¤anüstü
"güvenlik" önlemlerine trilyonlar
ak›tabilirler ama halk›n sorununu
çözmeye s›ra gelince, bütçeleri ku-
rur. Birkaç onbinlik, birkaç yüzbin-
lik konut aç›¤›ndan sözetmiyoruz.
Milyonlardan sözediyoruz. Milyon-
larca konutsuza konut yetifltirmeyi
ve her y›l yüzbinlerce insan› sa¤l›k-
l› konutlara yerlefltirmeyi ancak te-
mel sorunu halk›n sorunlar›n› çöz-
mek olan bir halk iktidar› baflara-
bilir. Bu ne vaat  ne de ekonomik
durum gerekçe gösterilerek halktan
istenecek sab›r sorunudur. Aksine
halk›n yaflam koflullar›n› bir an ön-
ce insani yaflam koflullar›na çevir-
meyi gerektiren temel bir ihtiyaç
sözkonusudur. Dolay›s›yla konut
sorunu, halk›n iktidar›n›n öncelik-
leri aras›nda yeral›r. Her fley kap-
saml›, kararl› bir planlama, uygula-
ma ve bu konuda halk›n denetimini
sa¤lama sorunudur. Gerisini halk›n
seferberli¤i halledecektir. Bir halk
iktidar›n›n görevi, ilk aflamada her-
kese sa¤l›kl› toplumsal standartlara
uygun bir ev verebilmek olmal›d›r.
Bunu tarihte sosyalizmden baflka
hiçbir sistem baflaramam›flt›r. Bura-
da uzun uzun rakamlar, istatistikler
aktarmaya gerek yok ama herkes
sosyalist ülkelerde konut sorununun
çözüldü¤ünü teslim etmektedir.
Sosyalist ülkelerde bir kiflinin dahi
sokakta ya da parkta yatmak zorun-
da kalmayaca¤› koflullar oluflturul-
mufltur. Halk›n devrimci iktidar› da
en öncelikli ve temel ifllerinden biri
olarak bunu sa¤layacakt›r. 

Mazlum: Yani bazen burjuva-
zinin, bazen reformizmin çarp›tt›¤›
gibi, bizim bu düzeniçinde konut
sorununu çözme gibi bir politika-
m›z da, beklentimiz de yoktur. Biz
gecekondu halk›n›n evlerini savu-
nurken, sadece en do¤al hak olarak,
halk›n bar›nma ve direnme hakk›n›
savunuyoruz. Halka bugün konut
sorununda yap›labilecek en yerinde
müdahale, onlar›n kendi güçleriyle
mücadele etmelerine ve örgütlen-
melerine önderlik etmektir. Dev-
rimciler böyle bir “yard›m›n” en
önünde olmaktan hiçbir zaman ka-
ç›nmad›lar. AKP’nin gecekondulara
karfl› “kentsel dönüflüm projesi”
ad›yla bafllatt›¤› y›k›m sald›r›s›, iflte
bu “yard›m”›n her zamankinden da-
ha genifl çapta yap›lmas› görevini
önümüze koymufltur. Bu noktaya
iliflkin son olarak yine prati¤imize
dair birkaç noktay› belirtmekte ya-
rar var. Y›k›mlara karfl› mücadeleyi,
dozerler soka¤›n bafl›na dayan›nca
barikat kurup direnmenin öncesini
ve sonras›n› içeren bir tarzda ele al-
mal›y›z. 

Dozerler gelip dayanmadan ör-
gütlenme yapmak, y›k›m›n hedefi
olan kesimlerle semtin di¤er kesim-
lerini birlefltirmek, farkl› gecekondu
semtlerinin mücadelesini birlefltir-
mek, bugünün görevleri olarak gö-
rülmelidir. Mahallelerde çal›flt›¤›m
döneme dair bir eylemi anlatay›m
yeri gelmiflken. “Gecekondulardan
Geliyor Halk” sözü, özellikle Gazi
ayaklanmas› sonras› hemen herke-
sin diline yerleflen bir sözdür. Ama
ilk o zaman kullan›lmad›. 1980 so-
nunda gecekondulular GEYAD’da
örgütlenmifllerdi. GEYAD’›n ‘89
sonunda yapt›¤› ve bugün için de
örnek teflkil eden bir eylemde tafl›n-
m›flt› bu pankart. ‹stanbul’un onlar-
ca gecekondu semtinden binlerce
gecekondulu taleplerini hayk›rmak
için Büyükflehir Belediyesi önünde
toplanm›fllard›. Gerçekten kitlenin
en önünde tafl›nan pankartta yazd›¤›
gibi “Gecekondulardan Geliyor
Halk” sözüne uygun bir tabloydu. 

Tüm gecekondu semtlerinde ay-
n› sorunlar yaflan›yordu ve tüm ge-

cekondulular güçlerini birlefltirip
ç›km›fllard› iktidar›n karfl›s›na. Bu,
bugünkü görevlerimizden birine de
örnek teflkil ediyor. 

Gecekondu halk›n›n mücadele-
sinde bir di¤er nokta, bu mücadele-
yi halk›n di¤er kesimlerine, di¤er
demokratik kurumlara maletme ko-
nusundaki yetersizliktir. Mesela, bir
ö¤rencilerde, memurlarda, iflçilerde
durum böyle de¤ildir. Onlar yapt›k-
lar› her eylemde, etkili-etkisiz de ol-
sa, sorundan di¤er kesimleri haber-
dar ederler, ça¤r›lar yaparlar. Ama
gecekondu y›k›mlar›na karfl› müca-
delede tersine bir “içe kapan›kl›-
l›k” ortaya ç›km›flt›r. Bunun afl›lma-
s› da önümüzde duran görevlerden
biridir. Mesela mimarlar, mühendis-
ler y›k›ma karfl› direniflimizde niye
yan›m›zda olmas›nlar? Barikatlarda
çat›flmasalar da, dozerlerin karfl›s›n-
da “konut sorununun çözümü y›k›m
de¤ildir” yaz›l› bir pankartla tav›rla-
r›n› dile getiremezler mi? Veya iflçi,
memur sendikalar›; o semtlerde
oturmuyor mu onlar›n üyeleri, niye
onlar› gecekondu direnifllerinde bir
biçimde yeralmaya ça¤›rmayal›m,
ortak demokratik protestolar örgüt-
lemeleyim... Gecekondu emekçile-
ri, sendikalar›n, odalar›n, gençlik
derneklerinin kat›l›m›yla, belediye-
lerin önünde niye birlikte eylem
yapmas›nlar? Demek istedi¤imiz flu
ki, hakl› ve meflru bir direnifl, halk›n
tüm kesimlerine maledilmelidir. 

Kemal: Evet arkadafllar, gece-
kondular üzerine sohbetimizi bura-
da noktalayal›m art›k. Gelecek say›-
m›zda bir baflka konudaki sohbeti-
mizde buluflmak üzere hoflçakal›n.
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ozerler gelip dayanmadan örgütlen-
me yapmak, y›k›m›n hedefi olan ke-
simlerle semtin di¤er kesimlerini
birlefltirmek, farkl› gecekondu semt-
lerinin mücadelesini birlefltirmek ve
bu mücadeleyi halk›n iflçi, memur
di¤er kesimlerine, di¤er demokratik
kurumlara maletmek, gecekondular-
daki mücadelenin bugünkü görevleri
olarak görülmelidir.
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1 May›s Mahallesi’nde uyuflturu-
cu ve mafya çetelerine karfl› müca-
dele ile Kurtköy’de y›k›mlara karfl›
mücadelede, ESP’nin At›l›m’da yer-
alan haberlerdeki çarp›tma, abart› ve
grupçulu¤un kendini ortaya koydu-
¤u gerçekd›fl› anlat›mlar›na karfl›,
‹stanbul Anadolu Yakas› HÖC
Temsilcili¤i taraf›ndan dergimize
ulaflt›r›lan bir yaz›ya yer veriyoruz. 

***

(...)

1 May›s Mahallesi’nde esrar sa-
tan ve uyuflturucu kullanan bir gru-
bun 13 Temmuz akflam› devrimcile-
re yönelik sald›r›s› sonras›na iliflkin
At›l›m Gazetesi’nde flunlar yaz›ld›:

- "ESP'liler kitlelerin öfkesini so-
ka¤a tafl›ma ve hesap sorma hatt›n-
dan emekçileri sokaklara ça¤›rd›lar.
Halkla birlikte barikatlar kuran
ESP'lilere di¤er devrimci yap›lar da
kat›ld›."... "Üç ayr› yerde barikatlar
kuruldu." (Say›: 147)

GERÇEK: Halk›n öfkesini so-
ka¤a tafl›yan ça¤r› HÖC'lüler tara-
f›ndan sald›r›n›n akabinde yap›lm›fl-
t›r. 

1 May›s Mahallesi'nde sald›r›
sonras› kurulan ilk barikat tüm siya-
setlerin kat›l›m›yla ortak kurulmufl,
ikinci ve üçüncü barikat ise HÖC'lü-
ler taraf›ndan kurulmufltur. 

- "Bu eylemde HÖC siper yol-
dafll›¤› kavramlar› d›fl›nda küçük
hesaplara düflerek eylem içinde ey-
lem yapt›." (Agd.) 

GERÇEK: Niçin HÖC ayr› yü-
rümüfltür? Bunun gerekçesi yoktur
haberde. Çünkü; sald›r›n›n ertesi gü-
nü akflam için yap›lacak yürüyüflün
haz›rl›k toplant›s›nda ortak tafl›na-
cak pankart›n imzas› ilk baflta
ESP'liler taraf›ndan "Güzellefltirme
Derne¤i olsun" diye dayat›ld›. Bu
imza kabul görmeyip "1 May›s Hal-
k›" olarak tüm siyasetler taraf›ndan
ortaklafl›ld›ktan sonra ESP bunu ka-
bul etmeyerek kendisinin istedi¤i

imzay› dayat›yor. Bunun üzerine
HÖC “herkes kendi pankart› ve im-
zas›yla kat›ls›n” diyerek toplant›dan
ayr›ld›. Küçük hesaplar peflinde olan
kim, ortak eylemi kendine mal etme
hastal›¤›ndan kurtulamayanlar belli-
dir.

- "Yozlaflma karfl›t› platform, 24
Temmuz'da bir halk flenli¤i organize
etti. fienlikte 400 mahalle emekçisi
halaya durdu." (8 siyasi yap› ve 15
yöre derne¤i...) "HÖC ise, ortak
platformdan ayr› olarak, flenlikten
bir gün sonra kendi flenli¤ini düzen-
leyerek mücadeleyi parçalay›c› tutu-
munu sürdürdü." (At›l›m: 148)  

GERÇEK: Sald›r›dan sonra aç›-
¤a ç›kan öfkeyi bir flenlikle daha da
boyutland›rmak ve dayan›flmay›
güçlendirmek için Anadolu Temel
Haklar, 1 May›s halk›na flenlik ça¤-
r›s›nda bulunmufltur. Yer olarak da
Pir Sultan Abdal Derne¤i'nin bahçe-
si düflünülmüfltür. Bunun ESP ve
platform taraf›ndan duyulmas› üze-
rine h›zla flenlik organize etmeye
yönelmifller ve yer olarak da ayn›
yeri seçmifllerdir. Pir Sultan Derne¤i
ise görüflmeye gelenlere "bu, siyasi
eti¤e s›¤maz" cevab›n› vermifltir. Bu
f›rsatç› yaklafl›m, rekabetçilik sonuç
olarak kat›l›mda kendini göstermifl-
tir. 30'a yak›n dernek ve siyasi çev-
renin flenli¤ine kat›l›m 300-350 ci-
var›ndad›r. Bu f›rsatç›l›¤a ertesi gün
yap›lan Temel Haklar'›n flenli¤ine
kat›lan 2000'in üzerindeki halk ge-
reken cevab› vermifltir. Kald› ki flen-
li¤i ilk duyuran›n Temel Haklar ol-
mas› nedeniyle de bölen ve parçala-
yan as›l olarak platformdur. Yani,
Temel Haklar birgün sonra yapma-
m›fl, esas›nda platform birgün önce
“yang›ndan mal kaç›rmaya” çal›fl-
m›flt›r.

ESP’nin çarp›tma ve yalanlar›
sadece 1 May›s Mahallesi'nde de¤il-
dir. Kurtköy’de yaflanan y›k›m dire-
niflinde de ayn› kültürü ve siyaset

tarz›n› görmekteyiz. 

- "Geceyi barikat bafl›nda geçi-
ren halk jandarmayla yap›lan gö-
rüflmenin ard›ndan, 'y›k›mlar›n 5
Temmuz gününe ertelendi¤i' haberi ile
sabah saatlerinde sloganlar eflli¤inde
barikatlar› kald›rd›." (At›l›m: 145)

GERÇEK: 30 Haziran'da kuru-
lan barikatlara jandarma müdahale
etmek istedi. Bunun üzerine ESP'li
bir kifli jandarmayla görüflerek bari-
katlar›n ertesi sabah kald›r›lmas›n›
kabul etti. Sonras›nda barikat yerle-
rinde HÖC'lüler yaln›z olarak üç ge-
ce nöbet tuttular.

- "Kurtköy'de halkla kaynaflm›fl,
halk›n sevgilisi olmufl bir önder par-
ti gerçe¤i vard›. Halk› toplant›larda
buluflturan, halkla birlikte karar
alan, ortak bir iradeyi aç›¤a ç›kar-
tan, sözü ve eylemiyle halka güven
veren, sevgisi ve s›cakl›¤›yla halk›n
yüre¤inde yer eden bir siyasal anla-
y›fl›n ürünüydü kazan›lan bu önder-
lik düzeyi. Bir kez daha görüldü ki,
önderlik, ancak halk›n somut, ger-
çek taleplerinin, ihtiyaçlar›n›n ya-
n›tlanmas› zemininde yakalanabilir.
Toplumsal çeliflkilerin patlak verdi¤i
anlarda halk, dostunu ve düflman›n›
belirleyen o alevli dönemeçlerde ön-
cünün güvenilir omzunu omuz ba-
fl›nda hissederse, önderleflmenin de
yolu aç›lmaktad›r." (Agd.)

GERÇEK: Evet Kurtköy-Cam-
bazbay›r›'nda yaflananlar bir siyasi
anlay›fl›n ürünüydü. ESP'nin bir ça-
l›flmas› vard› mahallede, do¤ru. An-
cak bu çal›flma da¤›n fare do¤urma-
s›yd›. Gerçekli¤ini yans›tmayan,
abart›lar üzerine flekillenen bu bak›fl
pratikte kendini gösterdi. Halk›n ira-
desi yap›lan yürüyüflü soka¤›n d›fl›na
tafl›mak istedi¤inde ESP'liler taraf›n-
dan engellendi... Halk ‘barikat trafi-
¤e aç›lmas›n’ derken, ESP barikat›
trafi¤e açt›... Halk Pendik Belediyesi
önünde haklar›n› kazan›ncaya dek
oturma kararl›l›¤› gösterirken, ESP
baflta olmak üzere di¤er yap›lar,
(HÖC'e) ‘otobüslerin geri dönece¤i-
ni’ söyleyerek oturma eylemini sona
erdirdiler. Halka ise, ‘belediye önüne
yine gelinece¤ini bu kararl›l›ktan
vazgeçilmeyece¤ini buray› yol eyle-
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ESP’nin Çarp›tmalar› ve Gerçekler
1 MMay›s MMahallesi vve KKurtköy’de yyaflananlar



yeceklerini’ söylemifllerdir.
Gerçek dönüfl nedenini halktan
saklam›fllard›r... Yine barikat-
larda direnifl sürerken ESP'liler
megafonla “da¤›l›yoruz daha
fazla zaiyat vermenin bir anla-
m› yok” diyerek direniflten
“düzenli bir halde” geri çekil-
diler... (Her ne kadar çekilirler-
ken bafllar›na bir hal gelmeme-
si için yol gösterilmesine ihti-
yaçlar› olsa da...) Örnekleri is-
terseniz daha da s›ralayabiliriz,
ama gereksizdir. 

Halkla bütünleflmenin yan-
s›mas› olan "önderlik düzeyi"
iflte bunlar!

Devam edelim:

- "ESP, befl ayl›k bu süre-
cin, bafl›ndan itibaren hiçbir
an›n› kaç›rmaks›z›n içinde ve
önündedir. Genifl halk toplan-
t›s›nda seçilen halk komisyo-
nu, halk›n denetimine aç›kt›r
ve sürecin motor gücü olmufl-
tur. Temel kararlar, genifl halk
toplant›lar›nda al›nm›flt›r.
Emekçi demokrasisinin iflletil-
di¤i bir süreç olmufltur. Halk,
fikrinin ve eme¤inin gücünü
görmüfltür. Temsilcilerini seç-
mifltir.

- "Baz› siyasi çevrelerin,
aç›¤a ç›kan bu halk iradesini
tan›mama, halk komisyonunu
la¤vedip devrimci gruplardan
oluflan bir komite kurma yöne-
limine girmesi, 'Halk komisyo-
nunu tan›m›yoruz' demesi ise,
halk›n moralini bozmaktan ve
halk› devrimcilere karfl› so¤ut-
maktan baflka bir ifle yarama-
m›flt›r. Bu, kitlelere tepeden
bakan bir siyaset tarz›d›r. Bu
olumsuz tutumlar hala sür-
mektedir." (Agd.)

GERÇEK: Oluflturulan
komisyon ne zaman tüm ko-
misyon üyelerinin kat›l›m›yla
bir karar alm›flt›r? Var m›d›r
böyle bir karar? Hay›r! Befl-al-
t› komisyon üyesinin karar›
tüm komisyon üyelerinin dü-
flünceleri diye yans›t›lmam›fl
m›d›r?.. 

Kendinizi kand›rmay›n!.. 

En basit örne¤i Pendik Be-
lediyesi önünde yaflananlard›r:
Halk iradesi orada kalmay› sa-
vunurken geri dönülmüfltür. 6
Temmuz günü barikat trafi¤e
aç›lm›flt›r. Barikat sürecinde
halk›n iradesiyle sürekli tart›fl-
malar yaflanm›flt›r... Demek
halk›n “sevgili öncüsü” böyle
olunuyor. Olmayan komisyo-
nun ESP'nin reklam› ifllevini
görmekten baflka bir fonksiyo-
nu yoktur. Ki halk›n iradesini
temsil edebilecek bir komis-
yon kurma ve kurulacak bu
komisyonun içerisinde gere-
kirse her siyasi yap›dan bir ki-
flinin yeralmas› karar› al›nd›.
Bu kararda ESP de vard›.
ESP'yi tan›yanlar, e¤er yazd›k-
lar› do¤ru olsayd›, böyle bir
karara ortak olmayaca¤›n› çok
iyi bilir. 

‹smi "Halk Komisyonu"
olan, ama kararlar› ESP'nin al-
d›¤› ve bunu komisyona dahi
duyurmadan hayata geçirmeye
çal›flt›¤› bir anlay›fl kime, ne
ad›na "kitlelere tepeden bakan
bir siyaset tarz›" suçlamas›n›
yöneltir? Bunu ancak, kendine
zoraki öncülük misyonu yarat-
maya çal›flan bir ruh hali ve si-
yaset tarz› yapabilir. 

Ümraniye 1 May›s Mahal-
lesi, Kurtköy Cambazbay›r› ve
di¤er mahallelerde yaflan›lan
geliflmelere iliflkin gerçekleri
anlatmaya devam edece¤iz...
Yalan ve çarp›tmalarla halk al-
dat›lamaz, “öncülük” böyle
hiç kazan›lamaz. Gerçekler
halk›n önünde yaflananlard›r.
Gerçeklerden korkmay›n, kaç-
may›n. Ki isteseniz de bunu
yapamazs›n›z, gerçekler mu-
hakkak sizi bulur.

‹stanbul Anadolu 
Yakas› HÖC Temsilcili¤i
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✔✔ HHer flfley ggöstermelik
Cemil Çiçek’in tehditleri sonras› ertelenen Er-
meni Konferans› 23 Eylül’de yap›l›yor. Res-
mi Ermeni tezine karfl› ç›kanlar›n görüflleri-
nin yeralaca¤›, Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeki
konferans›, Baflbakan’›n istedi¤i ortaya ç›k-
t›. Durun! Erdo¤an’›n demokratlaflt›¤›n›, mu-
halif düflünceye hoflgörü gösterdi¤ini zan-
netmeyin. Konferans›n, “AB müzakereleri
bafllamadan yap›lmas›n›n iyi olaca¤›n›” söy-
lemesi, durumu yeterince aç›kl›yor. Bu ülke-
de, hele AKP döneminde her fley gösterme-
lik, her fley vitrin ve AB’nin gözünü boyamak
için. 

✔✔ AKP kkadrolaflmas› ttiyatroda 
AKP iktidar›n›n kadrolaflmad›¤› alan yok. S›-
ra, Devlet Tiyatrolar›’nda. Devlet Tiyatrolar›
Genel Müdürü Lemi Bilgin, Kültür Bakan›
Atilla Koç taraf›ndan görevden al›nd› ve hiç-
bir mesleki yetene¤i olmayan baflka bir isim
atand›. Bu geliflme üzerine Devlet Tiyatrola-
r›’n›n 12 bölge müdürü dayan›flma ve pro-
testo için istifa etti. Rejisörler provalar› dur-
durdu. Oyuncular birbiri ard›s›ra tepki gös-
terdi, kimisi oynad›klar› oyunlardaki rollerin-
den istifa ettiler. 

✔✔ Ya kkatliamlar›n›z›n ffilmleri?
CHP Milletvekili Canan Ar›kman, Öcalan’a
“vicdan azab› çektirmek” için, her gece sey-
rettirmek üzere, “terör eylemlerinin sonuçla-
r›n› gösteren bir video filmi” haz›rlanmas›n›
önerdi. Peki bu ak›ll› sosyal demokrat da;
sosyal demokrat iktidarlar döneminde ger-
çeklefltirilen katliamlar›, koskoca bir Kürt ta-
rihinde kaç on bin insan›n hunharca katledil-
mesinin dökümanterlerini her gece izleyebi-
lir mi? Örne¤in Sivas, Marafl katliamlar›n›,
Kasaplar Deresi’nden akan kan›, 33 kurflu-
nu, Ulucanlar’›, 19 Aral›k katliam›n›... vicda-
n› s›zlamadan izleyebilir mi? 

✔✔ Laiklik vve AAleviler
Hac›bektafl’ta yap›lan Hac› Bektafl Veli Kültür
Etkinlikleri Sempozyumu'nun sonuç bildirge-
si neredeyse tümüyle “laiklik” vurgusu üzeri-
ne oturtuldu ve Aleviler’deki parçalanmaya
dikkat çekildi. Kendisini sahte ulusalc›larla
birlikte tan›mlayan ve “üniter laik devletin”
umudu (siz bunu kitle taban› okuyun) olarak
gören Alevilik anlay›fl›, tarihinde kaç kez “üni-
ter laik devletin” katliamlar›na maruz kald›¤›-
n› unutmamal›d›r. Tarihini unutan, ayn› tarihi
yeniden ve yeniden yaflamaya mahkumdur.

not düflüyoruz


