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Direniflte 200’lü günleri geçeli epey ol-
mufl. Hastane sürecinde zaman zaman
bilincinin gidip geldi¤i günler de olmufl.
Bütün bunlara ra¤men dikkatle gözlü-
yor, ziyaretçiler, refakatçiler, aileler,
herkesi gözlüyor, anlamaya çal›fl›yor. O
hengame ve yo¤unluk içinde kimin can› s›k-
k›n, kim durgun, kim üzgün, kimin ne ihti-
yac› var... hep fark›nda. Bütün bunlarla il-
gili olarak kimi zaman kendisi, kimi zaman
refakatçileriyle mücadele etmeye çal›fl›yor. 

Bir arkadafl›m›z çok s›k olmayan aral›klarla
Ümüfl’ü ziyaret ediyor. K›sa sohbetleri olu-
yor. Bu arkadafl› gördü¤ünde üzerinde hep
ayn› gömle¤in olmas› Ümüfl’ün gözünden
kaçm›yor. Hali vakti iyi oldu¤unu düflündü-
¤ü bir ziyaretçiye gömlek siparifli veriyor.
Arkadafl ziyarete geldi¤inde güzel bir hedi-

ye paketiyle gömle¤i arkadafla veriyor;
“eminim sana çok yak›flacakt›r” diyor. 

Ümraniye Hapishanesi’ndeyken direnifl bafl-
lamadan önce komüncüdür Ümüfl. Herfleye
yetiflir. Üstün aç›l›r, üstünü örter, bir fleyin
eksiktir, temin eder, sessizce koyar raf›na.
Tek tek kontrol eder, kimin neyi eksik, ne-
ye ihtiyac› var, neyi kaybolmufl... Küçük
küçük hediyeler verir, senin ihtiyac›n var
der. Öyle anaç bir flefkati vard› ki... Bir de
tabii çok ac›mas›z. Ne düflünüyorsa söyler,
hiç sak›nmaz. Dolays›zd›r. Diplomasiyi bil-
mez. Ve öyle güzel halk hikayeleriyle anla-

t›r ki insan›n gerçekli¤ini... Ya dersin,
“sen nereden biliyorsun bunlar›?”... “Ai-
lemden” der, “benim annem, babam böy-
le anlat›r...” Asl›nda o halk›n bilgeli¤ini,
yüceli¤ini, dobral›¤›n› temsil eder ko¤ufl-

ta. Ben onun tuvalet temizli¤inden araflt›r-
ma yapmaya “hay›r, yapmam, yapamam”
dedi¤ini duymad›m. Öyle çok ifli olur ki, yi-
ne de yapar, kalkar ilgilenirdi. En nefret et-
ti¤i iki ifl, yazmak ve topluluk karfl›s›nda
konuflmakt›r. Yap denilince onu da yapar,
naz-niyaz bilmezdi...

Bana göre o saflar›m›zdaki kad›nlar›n çok
dikkat çekmeyen özgün bir türünü simgeli-
yor. Anadolu kad›n›n›n onur kavgas›n› anla-
t›yor. Nas›l kimlik kazan›l›r, nas›l kal›plar
k›r›l›r... Hem de kimsenin gözüne bak›p k›-
yameti koparmadan anlat›yor... 
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Zeynep EEsra BBOLAYIR 

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

Seher fifiAH‹N

‹stanbul Mimar Sinan Üni-
versitesi’nde rehberlik ve daya-
n›flma çal›flmalar›na karfl› ger-
çeklefltirilen polis sald›r›s›nda po-
lisler taraf›ndan üniversitenin
üçüncü kat›ndan afla¤› at›ld›. Befl
gün komada kald›ktan sonra 8
Eylül 1991’de flehit düfltü.

Vedat ‹‹NAN

11 Eylül 1994’te
Dersim Mazgirt’e ba¤l›
Dar›kent Beldesi’nde,
Kürt milliyetçileri tara-
f›ndan öldürüldü. Müca-
dele okuru bir ö¤ret-
mendi.

Mehmet SSOYLU

12 Eylül
1979’da Kars
Yeni Mahalle’de
faflistler taraf›n-
dan katledildi.

Yüksel KKAfiIKÇI

12 Eylül
1979’da ‹stan-
bul Okmeyda-
n›’nda faflistlerle
girdi¤i çat›flma-
da flehit düfltü.
DEV-GENÇ’liydi.

Filiz ÜÜNAL Yener TTÜRKER

9 Eylül 1998’de flehit düfltüler. To-
kat Niksar-Refladiye aras›nda, oligarflinin
askeri güçleriyle çat›flmada flehit düfltüler.
Çat›flmada Filiz Ünal vurulup flehit düfler-
ken, Yener Türker’den çat›flma sonras› ha-
ber al›namad›. Araflt›rmalar sonucunda
oligarflinin katliamc›lar› taraf›ndan vurul-
du¤u veya Kelkit Irma¤›’nda bo¤uldu¤u
sonucuna var›ld›.

Recai Dinçel Karadeniz K›r SPB’lerin-
de savaflç› olan Filiz, Tokat Turhal ‹lçesi
Çerçi Köyü’nden, Yener Ordu Mesudi-
ye’dendi.

Julius FFuçik Y›lmaz GGüney

Çekoslovakya Komü-
nist Partisi önderlerinden-
di. 8 Eylül 1943’te Nazi
iflgalinde tutuklanarak
idam edildi.

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

Ümüfl fifiAH‹NGÖZ -Yozgat fiefaatli ‹lçesi’nin Halaçl› Köyü’nden
Ümüfl, 1992’de kat›ld› mücadeleye. Ankara’da, Malatya’da, Bursa’da
görev ald›. ‹flçiye, memura, ö¤renciye devrimi anlatt›. 1997 Mart’›nda
tutsak düfltü. F tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde, en ön siperde, Ümra-
niye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Direniflin ilerle-
yen günlerinde tahliye edilmesine ra¤men ölüm orucunu Armutlu’daki
direnifl evinde sürdürdü. 330 gün boyunca açl›¤a ve zulme direnerek
14 Eylül 2001’de ölümsüzleflti.

1 fiubat 1976’da Kastamonu-‹nebolu’da
do¤du. 1996’da hapishanelerde süren ölüm oru-
cu s›ras›nda devrimcilerle tan›flt› ve mücadeleye
kat›ld›. Faflizm, sadece bir pankart ast›¤› için onu
gözalt›na al›p iflkenceden geçirdi. 19 Aral›k Kat-
liam› s›ras›nda Bart›n Hapishanesi’ndeydi. Yara-
land›. Sincan F Tipi kamp›na sevkedildi, tecriti,
iflkenceleri yaflad›. Öfke da¤lar olmufltu U¤ur’un
yüre¤inde. Kendini feda etmeye daha ölüm oru-
cuna gönüllü olarak karar vermiflti. 10 Eylül
2001’de ‹stanbul Gümüflsuyu’nda iflkenceci katliamc› çevik kuvvete
karfl› gerçeklefltirdi¤i feda eyleminde flehit düfltü. 

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

�Ça¤r›lar
‹lanlar

● Birtan Altunbafl 
Davas›
8 Eylül Perflembe 
Ank. 2. ACM. 
Saat:11.00

● Buca 19 Aral›k 
Davas›
‹zmir, 13 Eylül Sal› 
5. Asl. Ceza Mahk.
Saat: 10.30 

● Trabzon Linç 
Davas›
15 Eylül Perflembe 
1. Asliye Ceza Mahk.

Saat: 10.00

Tarih: 11 Eylül

Yer: Mehmet Akif Ersoy Piknik
Alan›  Çay›rbafl›-SARIYER

Saat: 10.00

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

Otobüs kalk›fl saati: 7.30

Otobüs kalk›fl yerleri: Gazi

Mahallesi: Cemevi önü, Son Durak,
Heykel Karayollar› Mah. Nurtepe:

Dilan Pastanesi önü, Okmeydan›:

Sibel Yalç›n Park›, Alibeyköy: Cen-
giz Topel Meydan›, Özflahmar Mar-

keti önü, Ça¤layan Dere: Trafo
önü, Gültepe: Havuz, fiiflli Camii
önü, Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi önü, ‹kitelli Temel Haklar
Derne¤i önü,  Esenler Temel Haklar
Derne¤i önü, Esenyurt Temel Hak-
lar Derne¤i önü, Bahçelievler Te-
mel Haklar Derne¤i önü, Yenibosna

Cemevi önü,  Sefaköy ‹nönü Mah.
Muhtarl›k önü, Alt›nflehir Bayram-
tepe Meydan›, Zeytinburnu ‹tfaiye
Olivium yan›, Sar›gazi Naz›m Hik-
met Park›, Pendik Esenyal› Kavak
P›nar Mahallesi, Kartal Ahmet
fiimflek Kolej önü, Gülsuyu Heykel,
1 May›s Temel Haklar Derne¤i önü,
Gebze, Dar›ca, Ulafltepe. 

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

mektir. 
BARIfi; yoksullu-
¤un, baskının, zul-
mün, acıların, kan
ve gözyaflının, flid-
detin ortadan
kalkması demek-
tir. 

BARIfi; sömürünün son
bulması demektir. 
VE BARIfi ancak halkın
kendi kendini yönetti¤i bir
ülke ve dünyada müm-
kündür. 
Böyle bir ülke ve dünya
için D‹RENMEKTEN, MÜ-
CADELE etmekten baflka
bir yolumuz yoktur.

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹

Geleneksel 3. Halk Sofras› Pikni¤i

Ankara Gençlik Derne¤i

Yeni Adresine Tafl›nd›

ADRES: Sa¤l›k -1 Sok. 

Artun Apt.  No:11/4

S›hh›ye- ANKARA

Tel: 0 312 431 13 73

Tav›r

Eylül 

2005

say›s› 

ç›kt› 

U¤ur BBÜLBÜL

1970 Antakya do¤umludur. Arap alevi bir
ailenin çocu¤udur. 1990’da mücadeleye kat›ld›.
11 kez gözalt›na al›nd› bu sürede, iflkencelerden
geçirildi. Kardeflini, yak›nlar›n› flehit verdi. Daha
büyük bir h›rsla sar›ld› mücadeleye. Akdeniz ça-
p›nda görevler üstlendi. 

1996’da ‹stanbul’da tutukland›. ‘96 Ölüm
Orucu’nda 3. Ekip’te yerald›. 19 Aral›k 2000’de,
6 kad›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› Bayrampafla
C-1 Ko¤uflu’ndayd›. Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tu-
tukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekipleri’nde ölüm orucuna bafllayan Hamide
Öztürk, 10 Eylül 2002’de flehit düfltü. 

Hamide ÖÖZTÜRK



5ay önce Trabzon’da TAYAD’l›-
lara karfl› gerçeklefltirilen linç

sald›r›s›n›n ard›ndan ›srarla sald›r›-
n›n tekil ve lokal olmad›¤›n› anlat-
maya çal›flt›k. Aradan geçen 5 ay
san›r›z dedi¤imizi yeterince do¤ru-
lad›. Linç sald›r›s› ve psikolojisi, o
günden bu yana yayg›nlaflarak de-
vam etmektedir. Trabzon’la, Kara-
deniz’le s›n›rl› kalmay›p Trak-
ya’dan Ege’ye, ‹ç Anadolu’ya uzan-
m›flt›r. Sald›r›lar›n hedefleri ise hak-
k›n› arayan memurdan, ‹ncirlik’e
karfl› yürüyen vatanseverlere ve ni-
hayetinde s›radan, suçu sadece “Di-
yarbak›rl›” olmak olan insanlara
uzanm›flt›r. 

4-5 ay önce oldu¤u gibi Trabzon,
Eskiflehir ve Sakarya’daki sald›-

r›lardan de¤il, onlarca flehirde, on-
larca kez tekrarlanan bir olaydan sö-
zediyoruz art›k. Nas›l oluyor, neden
önlenmiyor, kim örgütlüyor sorula-
r›n›n cevab› da belirsiz de¤ildir.
Linç provokasyonlar› ve psikolojisi,
kendili¤inden yayg›nlaflm›fl de¤il-

dir. Yayg›nlaflma, AKP iktidar›n›n,
Genelkurmay’›n ve burjuva medya-
n›n linç sald›r›lar›n› meflrulaflt›ran
ve teflvik eden aç›klamalar›n parale-
linde sürmektedir. 

Ço¤u yerde küçük bir grup
MHP’li faflistten, mafyac› ser-

serilerden ibaret olan provokatörle-
rin k›flk›rtmalar›n›n, AKP, general-
ler ve burjuva medya taraf›n-
dan“halk›n öfkesi, tepkisi” olarak
adland›r›lmas› sürdü¤ü müddetçe,
linç politikas›n›n oligarflinin politi-
kas› oldu¤undan kimsenin flüphesi
olmamal›d›r. AKP ve Genelkur-
may’›n linç sald›r›lar›n› onaylayan
tutumlar›na paralel olarak düzenin
tüm kurumlar› da –polis, savc›lar,
mahkemeler, burjuva medya– linç
politikas›n› sahiplenmektedirler.
Polis, linç provokasyonlar› karfl›s›n-
da hiçbir yerde önleyici de¤il, tersi-
ne “örgütleyici”dir. Savc›l›klar,
provokatörlerin aç›k darp, tehdit, ta-
ciz suçlar› karfl›s›nda k›llar›n› k›p›r-
datmamaktad›rlar. 

Linçciler karfl›s›ndaki siyasal, po-
lisiye, hukuki tutum AKP ikti-

dar›n›n provokasyondaki yerini de
ortaya koymaktad›r. AKP, bu sald›-
r›lar› belki bizzat örgütlemiyor fakat
sald›r›lar karfl›s›ndaki tutumuyla ye-
flil ›fl›k yakm›fl oluyor. Ki halk›n
mücadelesine karfl› bu ve benzeri
yöntemlere baflvurmak, AKP zihni-
yeti için hiç yabanc› de¤ildir. Bugün
örgütlemiyorsa bu, yar›n da örgütle-
meyece¤ini göstermez. AKP, bugün
için, bir yandan “düzenin bekas›”
ad›na linç politikalar›na onay verir-
ken, öte yandan bu politikan›n Ge-
nelkurmay’› ve MHP’yi güçlendire-
ce¤ini gördü¤ü için fazla da boyut-
lanmas›n› istememektedir. 

Linç sald›r›lar›nda karfl›m›za ç›-
kan yine “Susurluk tarz›” örgüt-

lenmelerdir. Provokasyonlar› baflla-
tanlar, MHP içinde örgütlenmifl ve-
ya polisle iflbirli¤i içindeki mafyac›,
serseri çetelerdir. Bunlar›n elde ha-
z›r olmad›¤› yerlerde sivil polisler
de bizzat devreye girmektedir. Su-
surluk hem zihniyet olarak, hem ör-
gütlenme olarak devam etmektedir.
Kimse bunun tersini iddia edebile-
cek durumda de¤ildir. Daha iktidara
geldi¤i ilk günden itibaren Susur-
lukçular’› himayeye soyunan AKP’nin
“Genelkurmay talimat›yla harekete
geçen, polis taraf›ndan örgütlenen
linç sald›r›lar›n›”n önünü kesmesi
mümkün de¤ildir.  

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

Linç provokasyonlar›yla demokratik mücadelenin kuflat›l›p 
sindirilmesine izin vermeyece¤imiz gibi, linç psikolojisinin,

flovenizmin halk›m›z› çürütmesine de izin vermeyece¤iz. 
Bunun için herkese görev düflüyor, 

herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. 
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linç sald›r›lar› yaflan›rken, AKP hü-
kümeti ad›na hiçbir aç›klama yap›l-
m›yor oluflu önemli bir göstergedir.
Bu tav›r, AKP’nin karakteristik “so-

runu yoksayma” politikas›n›n bir
yans›mas› de¤ildir sadece; linç sal-
d›r›lar›na verdi¤i onay›n ifadesidir.
F tipleri konusunda “bu olaylar biz-

den önceki iktidar döneminde ol-

mufltur” diyerek, Kürt sorununda da
“geçmiflte hatalar yap›lm›flt›r” söz-
leriyle, sorumlulu¤u tamamen üs-
tünden atma yöntemi izleyen Tay-
yip Erdo¤an, linç sald›r›lar› karfl›-
s›nda da sanki bu sald›r›lar tama-
men kendileri d›fl›nda oluyormufl,
kendilerinin hiçbir siyasi, hukuki,
idari sorumlulu¤u yokmufl gibi de-
meçler vermekte, arada isim verme-
den MHP’yi, BBP’yi elefltirmekte-
dir. Bunlar AKP’yi kurtarmaz. 

Mersin’deki “bayrak provokas-
yonu”yla bafllat›lan sürecin en

önemli hedeflerinden biri, devrimci,
demokratik muhalefetin polisiye ve
toplumsal bir bask› alt›nda kuflat›l›p
etkisizlefltirilmesidir. Linç sald›r›la-
r› da iflte buna hizmet etmektedir.
En demokratik, meflru talepler için
yap›lan eylemlerde bile, art›k eline
Türk bayra¤› alm›fl bir provokatör
peydahlanmaktad›r. Linç psikoloji-
sinin yayg›nlaflt›r›lmas›yla, müca-
dele etmenin, devrimciyim deme-
nin, faflizme karfl› ç›kman›n,
“Kürt’üm” demenin karfl›s›na yasal
engeller d›fl›nda “toplumsal bir en-
gel” dikilmeye çal›fl›l›yor. Böyle bir
kuflatmay› sadece ve sadece dev-
rimcilerin, demokratlar›n kararl›, il-
keli mücadelesi bozar. 

5ay önce ilk sald›r›lar yafland›¤›n-
da, provokasyonlar›, linç sald›r›-

lar›n›, tekil olarak görüp duyars›z,
tav›rs›z kalanlar, bu konuda flove-
nizmin, provokasyon politikalar›n›n
karfl›s›na ortak bir güçle ç›kma öne-
rilerine kulak t›kayan veya böyle bir
görevi bile grupçuluklar›na kurban
edenler, umuyoruz ki aylard›r süren
ve giderek yay›lan bu linç sahneleri
karfl›s›nda gereken dersleri ç›karm›fl
olsunlar. AKP dahil olmak üzere,
linç sald›r›lar›, provokasyonlar, dü-
zenin hiçbir kurumu taraf›ndan en-
gellenmeyecektir; sebebini yukar›-

da izah ettik. Kontrollü bir flekilde
kullanmaya devam edeceklerdir
(Elbette böyle bir politika, onu kul-
lananlar için de tehlikelidir ve kont-
rolü nereye kadar sürdürebilecekle-
rini bazen kendileri de belirleye-
mezler. Bu politika birgün dönüp
kendilerini de vurur. Fakat biz, bu
ülkenin devrimcileri, demokratlar›,
o zaman› beklemek durumunda de-
¤iliz).

Mücadele eden herkesi terörist,
her türlü eylemi “terör eyle-

mi” olarak damgalayan, devrimci
bas›ndan demokratik kitle örgütleri-
ne kadar demokratik mücadelenin
kurumlar›n› “terör örgütlerinin pa-
ravan kurulufllar›, yandafllar›” ola-
rak gösteren faflist politika, linç po-
litikas›n›n da zeminini oluflturmak-
tad›r. Bu zemin üzerinde, linç sald›-
r›lar›na iliflkin “... ama karfl› taraf

da flunlara dikkat etmeli” türünden
aç›klamalar yapan tüm politikac›lar,
generaller, polis flefleri, gerçekte
sald›r›lara devam iflareti vermifl ol-
maktad›rlar. Linç sald›r›lar›n› orga-
nize eden çeteler bir günde olufltu-
rulmad›¤› gibi, sald›r›lara flu veya
bu ölçüde kalabal›klar›n kat›lmas›-
na yolaçan linç psikolojisi de bir
günde ortaya ç›kmad›. Elbette bu
psikolojinin ekonomik, sosyolojik,
siyasal aç›dan kaynaklar› ayr›ca in-
celenebilir; ancak burada belirleyici
olan, oligarflinin politikalar›d›r. 

Burjuva bas›n günlerdir dü¤ün-
lerde silah s›kanlar› diline dola-

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

Düzenin tüm kurum ve politika-
lar›yla linç politikas›n› güçlen-

dirmeye devam etti¤i bu koflullarda,
devrimci demokrat hiçbir kurum,

örgüt, geliflmelere s›rt›n› dönemez.
Düzenin hiçbir kurumundan bu ko-
nuda “akl› bafl›nda” bir tav›r bekle-
nemez. E¤er sorunun bir çözümü
varsa, o bizdedir. Ve elbette sorunun
bir çözümü vard›r. Linç provokas-
yonlar›yla demokratik mücadelenin
kuflat›l›p sindirilmesine izin verme-
yece¤imiz gibi, linç psikolojisinin,
flovenizmin halk›m›z› çürütmesine
de izin vermeyece¤iz. Bunun için
herkese görev düflüyor, herkesin so-
rumluluk üstlenmesi gerekiyor. Hal-
ka gerçekleri aç›klamak, durmaks›-
z›n ak›t›lan flovenizm zehrine karfl›
tüm ulus ve milliyetlerden halk›m›-
z›n oligarfliye karfl› birlikte mücade-
lesini yükseltmek, milliyetçilik, de-
mokratl›k, solculuk üzerindeki tüm
maskeleri y›rt›p atmak görevlerimi-
zin bafll›calar›d›r. 

Demokratikleflme, AB üyeli¤i
veya “Kürt sorunu” konusunda,

AKP’ye yönelik bofl beklentiler ya-
ratanlar, iktidarla halk›n aras›ndaki
çeliflkileri yumuflatanlar, AKP’nin
linç, katliam, iflkence, tecrit politi-
kalar›ndaki sorumlulu¤unun perde-
lenmesine hizmet ettikleri gibi, pro-
vokasyonlar›n sürdürülmesine de
davetiye ç›karm›fl oluyorlar. Linç
sald›r›lar› varsa, onun karfl›s›na hal-
ka gerçekleri aç›klayarak ve halkla
birlikte ç›kaca¤›z; tüm sorunlar›
halk› örgütleyerek, halk›n mücade-
lesini yükselterek çözece¤iz. “Türk-
Kürt çat›flmas›” ihtimalinin halk›n
mücadelesine karfl› bir tehdit ve
flantaj olarak kullan›lmas›n› biz et-
kisizlefltirece¤iz. Devrimciler, de-
mokratlar bu özgüvene sahip olmak
durumundad›r. Bu özgüvenle, haya-
t›n her alan›nda kendi meflrulu¤unu
savunmak durumundad›r. AKP’nin,
Genelkurmay’›n veya baflka düzen
güçlerinin inisiyatifini, icazetini,
iradesini kabul eden her politika,
halk› zay›flat›yor, mücadeleyi geri-
letiyor. Provokatörlerin, provokas-
yonu örgütleyenlerin, siyasi olarak
destekleyenlerin karfl›s›na, meflrulu-
¤umuzla, birlikteli¤imizle ve dev-
rimci bir tutumla ç›kmal›y›z. Oyun-
lar, provokasyonlar böyle bozulur. 
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Oligarflinin; Trabzon’da doru¤a ula-
flan linç politikas›n›n örnekleri yaflan-
maya devam ediyor. Cunda Adas›’nda
yaflananlar, oligarflinin yaratt›¤› “linç
havas›”n›n rantç› faflist çeteler taraf›n-
dan nas›l kullan›ld›¤›n›n bir örne¤i olur-
ken, Seferihisar’daki linç girifliminin or-
taya ç›kan ayr›nt›lar› da, karakol komu-
tanlar›ndan mülki amirlere kadar bu po-
litikan›n nas›l içsellefltirilip bir “görev”
olarak addedildi¤ini gösteriyor. 

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

Trabzon Maçka’da HPG gerillalar›
ile özel timler aras›nda yaflanan çat›flma-
da, yakalanan bir HPG gerillas›n›n linç
edilmek istenmesine sahne olmufltu. Bu
olay burjuva medya ve yetkililer taraf›n-
dan “vatandafl›n teröre karfl› tepkisi”

diye yans›t›l›p alk›fllan›nca, çat›flman›n
yafland›¤› gün kaçan bir gerillan›n daha
sonra yakalanmas›nda da ayn› sahneler
tekrarland›. Burjuva medya yine alk›fla
dururken, ordunun subaylar› ile linç gi-
rifliminde bulunanlar›n kucaklaflma gö-
rüntüleri yans›d› gazetelere. 

Seferihisar’da Provokatörler
Netleflti, AKP Suskun

‹zmir'in Seferihisar ‹lçesi'nde 21
A¤ustos’ta yaflanan linç girifliminin ay-
r›nt›lar› ortaya ç›k›yor. Hem lince maruz
kalan, hem de tutuklanan 5 kifli ile görü-
flen avukatlar›, her fleyin uzman çavufl
taraf›ndan bafllat›ld›¤›n› aç›klad›lar. ‹z-
mir’den denize girmek için Ürkmez
Beldesi’ne giden ve lince maruz kalan
Naim Do¤an Balgün, flöyle anlatt›: 

“Çarfl›da, park etme bahanesi ile

kahvede oturan resmi bir uzman çavufl

‘Çek araban›’ diye ba¤›rd›. 'Ailem de

arabada, yafl pasta al›p ç›kaca¤›m, dur-

mayaca¤›m' dedim. Uzman Çavufl, 'ara-

ban› çek dediysem çekeceksin ulan' de-

di. Ben de 'do¤ru konufl, ne biçim konu-

fluyorsun’dedim. Ben Do¤u flivesi ile ko-

nufltu¤um için, 'sen nerelisin' dedi. 'Di-

yarbak›rl›y›m' dedim. Bunun üzerine

'Ben de Elaz›¤l›y›m ülkücüyüm. Siz

Kürt'sünüz, PKK'l›s›n›z' diye ba¤›r›nca

etraf kalabal›klaflt›. 'Ben çok Diyarba-

k›rl› s..." dedi ve elindeki kalemini b›çak

gibi karn›ma do¤ru vurdu. Birden ben

bir fley yapmadan çevredeki kalabal›k

üzerimize gelmeye bafllad›. Jandarma

bizi arabas›na bindirdi. Baflka bir uz-

man çavufl silah›n dipçi¤i ile bana vur-

du ve arac›n kap›lar›n› açarak, insanla-

r›n bizi dövmesini sa¤lad›lar.”

Eyüp Balgün de jandarma arac›nda
dövüldüklerini, karakolda erkekleri yü-
zü koyun yat›rd›klar›n›, karakol komu-
tan›n›n "sizi terörle yarg›lataca¤›m" de-
di¤ini anlatt›. Nitekim, d›flar›da toplanan
kitle bu yönde k›flk›rt›lmaya devam etti.
Siyasi hiçbir yönü olmayan bir olay, flo-
venist k›flk›rtma ve flanl› ordunun subay-
lar›n›n provokasyonu sonucu, 5 kiflinin
“terörle mücadele kanununa muhale-
fet”ten tutuklanmas›yla sonuçland›. 5
kifli adliyeye ç›kar›ld›klar›nda da yine
linç edilmek istendiler ve adliyeye fa-
flistler taraf›ndan Türk Bayra¤› as›ld›.

Bu esnada faflistler ile subaylar el ense

yaparak flakalafl›yorlard›.

Olaya iliflkin bir rapor haz›rlayan
‹HD ‹zmir fiubesi de, anlat›mlar› do¤ru-
larken, olayda MHP'lilerin ve ülkü ocak-
lar› üyelerinin yerald›¤›n›, kurt iflaretleri-
nin yap›ld›¤›n› ve linci de bu grubun ger-
çeklefltirdi¤ini belirtti. Aç›klamada, gü-
ruhun karakol, adliye gibi yerlere rahat-
ça girifline izin verildi¤i, da¤›t›lmad›¤›,
Ürkmez Belediye Baflkan› ve Kaymaka-
m›’n›n linçte bizzat yerald›¤›na, jandar-
ma komutan›n›n sivil giyimli olarak ka-
labal›¤›n içinde bu 5 kifliyi dövenler ara-
s›nda oldu¤u yönünde iddialar›n bulun-
du¤u dile getirildi ve linç girifliminde
bulunanlar hakk›nda hiçbir ifllemin ya-
p›lmad›¤› söylendi.  

C
unda Adas›’nda Rantç›lar

fiovenizmi Kulland›

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

Trabzon’dan Cunda Adas›’na...

Provokasyon ve Linç



çetesinin yaratt›¤› provokasyon,
Kürt esnaflara yönelik talan ve sal-
d›r›lara dönüfltü. 

Cunda’da rant kavgas› nedeniyle
Kürt esnaflar› kovmak isteyen faflist
çete, son birkaç ayd›r terör estiriyor,
hafta sonlar› meydanda okunan ‹s-
tiklal Marfl›’nda haz›rola geçmeyen-
ler denize at›larak, dövülerek flove-
nizm t›rmand›r›l›yordu. 

Cunda’daki restoran vb. iflletme-
lere el koymak, haraç almak isteyen
faflistler, 26 A¤ustos’ta Kürtler’in
iflyerlerine sald›rd›lar. Olay, basit bir
rant meselesiydi. Ancak, yarat›lan
flovenist hava ve linç furyas› faflist-
ler taraf›ndan kullan›ld›. Say›lar› bir
anda artan sald›rganlar “siz PKK’li-

siniz, terk edin gidin” sözleriyle, ta-
lan ettikleri iflyerlerine Türk bayra¤›
çektiler. “PKK’liler adaya gelmifl-
ler” söylentileri ile ada halk›n› k›fl-
k›rtan faflist güruh, 500 kifli ile bir-
likte iflyerlerini tahrip ettiler. Olay-
lar›n büyümesinin ard›ndan jandar-
ma ve polis Kürtler’i belediye oto-
büslerine bindirerek “korumaya” al-
d›. Ancak, Trabzon’dan bu yana ya-
flanan linçlerde s›rtlar› okflanan gü-
ruh, otobüse sald›rmaktan da çekin-
mediler.

Ada halk› olaylar› faflist esnafla-
r›n örgütledi¤ini anlat›rken, Kürtler
ise cangüvenli¤i nedeniyle Ayval›k
merkezine kaçmak zorunda kald› ve
Kürt iflçilerin onlarcas› da ifllerin-
den at›ld›. 

40-50 kiflilik bir faflist grup geli-
yor, “ya haraç verirsiniz ya da defo-
lup gidersiniz” diyor, itiraz edilince
de “PKK’liler defolun” yaygaras›
kopararak 500 kifliyi talan ve lince
ortak ediyor... Bu olay; oligarflinin
yaratt›¤› ve körükledi¤i provokas-
yon ve linç politikas›n›n, rant çetele-
ri dahil nas›l kullan›labilece¤inin,
halklar› birbirine çat›flt›rma zemini-
nin nas›l olgunlaflt›r›ld›¤›n›n bir ör-
ne¤idir. Rant çetelerini, faflistleri ce-
saretlendiren devlettir. 

“
Bunlar PKK’li, Terörist”

Kliflesi ‹zmir’de

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

ücretlerine yap›lan zamlar›n geri çe-
kilmesi için, 18 A¤ustos tarihinden
bu yana, ‹zmir’in çeflitli yerlerinde
imza standlar› açm›fllard›.  29 A¤us-
tos günü Karfl›yaka ‹fl Bankas›
önünde aç›lan standa gelen sivil po-
lisler, derne¤in faaliyetini engelle-
meye çal›flt›lar. Dernek çal›flanlar›-
n›n, polisin bu flekilde davranama-
yaca¤›n› ve faaliyetlerinin valili¤in
bilgisi dahilinde sürdü¤ünü söyle-
meleri üzerine, en ucuz yaygara pi-
yasaya sürüldü. 

Sivil polisler, çevrede toplanan
halka, “bunlar PKK’li, bunlar te-

rörist” diye ba¤›rmaya, halk› k›fl-
k›rtarak bir linç ortam› yaratmaya
çal›flt›lar. Bu esnada Temel Haklar
üyelerine de sald›rarak dövdüler.
Halk bu k›flk›rtmaya gelmedi¤i gibi,
günlerdir ne yapt›¤›n› gördükleri
devrimcileri sahiplendiler. Bu kez
polis, halka da sald›rmaya bafllad›.
Çünkü onlar “duyarl› vatandafl”
oyununu reddetmifllerdi! 

Standta bulunan dernek üyeleri

Ufuk Sayg›n, Fatih Gökhan Aslan,
Bayram ‹çlek bu hukuksuz uygula-
ma ile gözalt›na al›nmalar›n›n ard›n-
dan ç›kar›ld›klar› mahkemece tutuk-
land›lar. Gerekçe malum; "polise

mukavemet ve polise darp ve haka-

ret etmek..." Yani, polis provokas-
yon yaratacak, yasal, demokratik bir
hakk›n kullan›lmas›n› engelleyecek
ama kimse onlara itiraz etmeyecek,
ederse tutuklanacak!

Tam tersine, bafl›ndan gözalt›nda
tutulduklar› emniyete kadar darp
edilen Temel Haklar üyeleri ama
mahkemelerin ifli polisin terörünü
meflrulaflt›rmak olunca, ne provoka-
törlü¤ün hesab› soruluyor, ne de hu-
kuk gözetiliyor. Hukukun olmad›¤›,
provokatör polisin iste¤iyle insanla-
r›n tutukland›¤› yerde, en demokra-
tik haklar›n yokedilmesi, bir polisin,
faflistin provokasyon yaratmas› çok
ucuz bir ifltir. 

B
u Da ‘Sahibini’ Vuran

Linç Giriflimi

Linç giriflimlerinin meflrulaflt›r›l-
d›¤› yerde, bu politikay› bilinçli ola-
rak kullananlar da, bunun nerede
duraca¤›n› ve nereyi vuraca¤›n› her
zaman kontrol edemeyebilirler. Bir
anlamda, pimi devlet taraf›ndan ku-
rulan bir “saatli bomba”ya dönüfl-
müfltür art›k. Henüz bu aflamada ol-
masa da, 29 A¤ustos günü Deniz-
li’nin Saray ‹lçesi’nde bu konuda
küçük bir örnek yafland›. Kavga etti-
¤i Cengiz Taflç›'y› b›çakla yaralayan
Mehmet Akyüz adl› kifli, götürüldü-
¤ü polis karakolunda, Taflç›'n›n ya-
k›nlar› taraf›ndan linç edilmek isten-
di. Karakol önünde toplanan 40 kifli-
lik grup, Mehmet Akyüz'ü karakol-
dan ç›kararak hastanelik etti. 

Polis merkezinde yaflanan linç
girifliminin daha önceki devlet ör-
gütlemesi linç giriflimlerinden cüret
ald›¤›n› görmemek için ancak kör
olmak gerekir. Lince göz yuman,
linç güruhunu cezaland›rmayanlar
daha çok örnekler yaflayacaklard›r.

Son iki haftada yaflananlar karfl›-
s›nda iktidar›n “sükunet” ça¤r›s›n›n
hiçbir anlam› yoktur. Halen tek bir
provokatör tutuklu de¤ildir. 
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Ege Temel Haklar üyeleri, ulafl›m
zamlar›n›n geri çekilmesi için aç-
t›klar› imza stand›nda polisin sal-
d›r›s›na u¤rad›. Sivil polisler, hem
sald›rd›, hem de “bunlar PKK’li,

bunlar terörist” diyerek provokas-
yon yaratmaya çal›flt›. Yarg› pro-
vokatör polisin gözalt›na ald›¤› üç
Temel Haklar üyesini tutuklaya-

rak, yasad›fl›l›¤a ortak oldu.
Gözalt› ve tutuklamalar 30 A¤us-
tos günü stand›n aç›ld›¤› yerde
düzenlenen eylemle protesto

edildi. Dernek Baflkan› Nurhan
Y›lmaz, “Bu sald›r› son süreçteki
bilinçli yarat›lmaya çal›fl›lan linç
giriflimlerinden ayr› de¤ildir. Ça-

l›flmalar›m›z devam edecektir” di-
ye konuflurken, eyleme ESP,

BDSP ve DHP de destek verdi.
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Kitleler bir grup faflistin, mafyan›n
k›flk›rtmalar›na nas›l geliyor? Bir anda
nas›l linç güruhuna dönüflüyorlar? Nas›l
bir kültürdür ki 5 insan›n üzerine binler-
ce kifli gözü dönmüfl bir flekilde yürü-
yor? Bu kültür kime aittir, nereden bes-
leniyor?.. Tüm bu sorulara çok çeflitli
aç›lardan cevaplar aramak; provokas-
yonlar›n, linç giriflimlerinin karfl›s›na
barikat olabilmek aç›s›ndan önemlidir. 

T
oplumsal Hoflnutsuzlu¤un

Sa¤l›ks›z Yans›mas›

Linç olaylar› salt “toplumsal fliddet”
ile aç›klanamayaca¤› gibi, önlemleri de
bu paralelde olamaz. Evet ortada bir
fliddet olay› vard›r ama bu, halk›n ezen-
lere karfl› meflru fliddetiyle uzaktan ya-
k›ndan ilgisi olmayan bir fliddettir. Her
fleyden önce bu ayr›m konulmal›d›r. El-
malarla armutlar› ayn› sepete koyarak
buradan sonuç ç›karmaya çal›flanlar, ay-
n› zamanda lincin sosyal, kültürel, siya-
si boyutlar›n›n üzerini örtmektedirler.

Meselenin “e¤itimde” dü¤ümlendi-
rilmesi ise en ucuz yoldur. Kald› ki böy-
le kabul etsek dahi, ekonomik yap›s› gi-
bi e¤itim anlay›fl› da çarp›k olan bir sis-
temin baflarabilece¤i bir ifl de¤ildir. Dü-
flünün ki bir yandan e¤itirken, öte yan-
dan “aman örgütlenmesin, mücadele

etmesin, hakk›n› aramas›n” diye yoz-
laflt›rma politikalar›n› pompalayan bir
düzenin e¤itimi sonuç verebilir mi?

Bu hat›rlatman›n ard›ndan, linci or-
taya ç›karan, kitlelerin faflizm taraf›n-
dan kullan›lmas›n›n koflullar›n› olgun-
laflt›ran etkenleri ele alabiliriz.

Egemen s›n›flar›n da korkuyla kar›-
fl›k kabul ettikleri bir gerçek, milyonlar-
ca halk›n, deyim yerindeyse “burnun-
dan solumas›”d›r. Derin bir hoflnutsuz-

luk, temellerini yoksulluktan, eflitsiz-

likten, ezilmifllikten, iflsizlikten, hor-

lanma ve afla¤›lanmadan almaktad›r.

‹flbirlikçi iktidarlar›n emperyalizm kar-
fl›s›ndaki onursuzluklar› afla¤›lanmay›

derinlefltirmektedir. 
Düzenden hoflnutsuz k›zg›n kitleler;

örgütsüzlü¤ün ve köklü gericili¤in etki-
siyle bu tepkiyi sa¤l›ks›z bir flekilde,
yanl›fl kanallara ak›tmaktad›r. Linç bu-
nun bir örne¤idir. Futbol maçlar›ndan
s›radan bir olay karfl›s›nda gösterilen uç
tav›rlara kadar genifl bir alanda kendini
göstermektedir. 

Kapitalizmin bafldöndürücü geliflimi
teknolojide, bilimde “at›l›mlar” yapar-
ken, ayn› h›zla da toplumsal yap›lar› ve
bireyin kiflili¤ini tahrip etti. Kapitaliz-
min ihtiyac› ve sonucu olarak flekille-
nen h›zl› ve sa¤l›ks›z kentleflme bu tah-
ribat› en üst boyuta ç›kard›. Kentlerin
gecekondular›n› dolduran milyonlar,
kendilerini dipsiz bir kuyuda buldular.
Halk›n de¤erleri h›zla yokedildi ama
bunun yerine konulan ilerici de¤erler,
sa¤l›kl› bir sosyal yap› ve düflünce siste-
mati¤i de¤il, çarp›k bir flekillenme ve
de¤ersizlefltirme oldu. ‹flsizler ayn› sü-
reçte bir ordu haline dönüfltü. Yozlaflma
bir salg›n gibi yay›ld›. 

‹flte tüm bu geliflmeler karfl›s›nda ka-
pitalizm çaresizdi, halk kitlelerinin so-
runlar›n› çözecek ideolojik bir güce sa-
hip olmad›¤› gibi böyle bir amac› da
yoktur. Ve sosyolojik, kültürel olarak
köklerinden kopard›¤› kitlelerin büyü-
yen hoflnutsuzlu¤unu ve öfkesini, siste-
mi tehlikeye düflürmeyecek kanallara
ak›tman›n yollar›n› açt›. Çeflitli araçlar-
la yozlaflt›rma, öfkeyi yanl›fl yerlere, en
önemlisi de birbirlerine yöneltme gibi
yöntemler bu anlay›fl›n ürünü olarak
karfl›m›za ç›kt›. De¤er yitimi o boyuta
ulaflt› ki intihara kalk›flan birinin karfl›-
s›ndaki vicdan, ac›ma, kurtarma gibi
duygular yerini “at, at, at” diye alk›fl tu-
tan “insan”lara b›rakt›. 

Kuflkusuz egemen s›n›flar›n, kitlele-
ri kendi politikalar› çerçevesinde yön-
lendirir, etkilerken en büyük avantaj›,
onlar›n s›n›f bilincinden yoksun olmas›-
d›r. Türkiye’nin bir küçük-burjuvalar
ülkesi oldu¤u düflünüldü¤ünde, bunun
nesnel zemini de fazlas›yla mevcuttur.

fiovenizm ve Linç



Ve s›n›flar tarihi bize ö¤ret-
mifltir, faflizm, s›n›f bilin-
cinden yoksun, kendine gü-
vensiz kitleleri, yedekle-
mekte ustalaflm›flt›r.

Buraya kadar ortaya ko-
nulan olgular elbette tek
bafl›na aç›klay›c› de¤il-
dir. ‹flte oligarfli tam da bu zeminin
üzerinde flovenizmi, gericili¤i kul-
lanarak politika yapmaktad›r. 

fi
ovenizm Halklara Karfl›

Bir Silaht›r 

Linç güruhunu harekete geçiren
temel etken; kitlelerin faflist, flove-
nist propaganda ile beyinlerinin ze-
hirlenmesidir. Tarihsel kökleri olan
flovenizm dün oldu¤u gibi bugün
de, oligarflinin elinde, halklara ve
devrimcilere karfl› kullan›lan bir si-
laht›r. Halklar› birbirine düflürmek,
devrimcilere karfl› k›flk›rtmak için
her f›rsatta kullan›lmaktad›r. Dü-
zenlenen kontrgerilla eylemleri,
provokasyonlar, katliamlar ve her
f›rsatta dile getirilen; ‘Türk'ün

Türk'ten baflka dostu yoktur...

Türkiye Türkler’indir’ ifadeleri
bunun en ç›plak örne¤idir.

Bugün flovenizmin yükseltilme-
si, genel bir sürecin de¤il, özelde
Kürt halk›n›n mücadelesini ezme-
nin bir ürünüdür.  Ama tek bafl›na
Kürt düflmanl›¤› da flovenizmin
kendisi de¤ildir. Örne¤in bir K›br›s
sorunu da flovenizm için malzeme
olmufltur ve olmaktad›r. 

Kuflkusuz flovenizm bugünün de
bir sorunu de¤ildir. Halk›n mücade-
lesine paralel olarak kimi dönemler-
de yükseltilen, kimi zaman geri çe-
kilen ama objektif koflullar›n›n var-
l›¤› nedeniyle, oligarflinin elinde hiç
eskimeyen bir silaht›r. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluflundan bu
yana egemen s›n›flar›n yönetme ve
kitleleri etki alt›na alma araçlar›n›n
bafl›ndad›r. Hatta “son Türk devleti-
ni ayakta tutan” ilkeler aras›nda gö-
rülür. Faflizmin kurumsallaflmas› ile
birlikte ise daha istikrarl›, sistema-
tik bir politika haline gelmifltir. 

fiovenizmin özü, sadece ülkemi-
ze özgü de¤il, tarih boyunca “üstün

›rk, üstün insan...” anlay›fl›na da-
yanm›flt›r. Dünya halklar› onu Hit-
ler, Mussolini gibi faflist rejimlerle
birlikte tart›flmaya bafllam›flt›r. Bu
yüzden flovenizm denildi¤inde akla
Hitler, Mussolini gelir.

Emperyalist ülkelerin burjuva
demokrasisinde de, bizim gibi yeni-
sömürge ülkelerin faflizminde de
egemen s›n›flar›n kulland›¤› bir ol-
gudur. Ancak flovenizmin en azg›n
örnekleri ve en yayg›n kullan›m›n›n
faflizmde ortaya ç›kmas› rastlant›sal
de¤ildir. Faflizmin çok bilinen, "fi-

nans kapitalin en gerici, en floven

diktatörlü¤ü" tan›m› bu durumun
alt›n› da çizen bir tan›md›r. 

fiovenizmin, faflizmle birlikte
tart›fl›l›r oldu¤unu söylemifltik. As-
l›nda, felsefi kökenlerini Efla-
tunlar’a, Hegeller’e, Nietzscheler’e
kadar götürmek mümkündür. "Üs-
tün insan, ›rk" ö¤retilerini oralarda
görebiliriz. Ancak konumuz itiba-
riyle bu bölüme girmeden sadece
hat›rlatarak geçece¤iz.

Emperyalizm ça¤›yla birlikte ge-
ricileflen burjuvazi, bu sürece para-
lel olarak emekçilerin eflitlik, öz-
gürlük talepleri karfl›s›nda büyük
bir korkuyu da yaflamaya bafllad›.
Irkç› düflüncelerin yetkinlefltirilmesi
de bu süreçte flekillendi.

Eflatun, Hegel, Nietzsche ve
benzeri filozoflar›n "üstün ›rk", "üs-
tün insan" teorileri, burjuvazi tara-
f›ndan dünya siyaset sahnesine, ül-

kelerin ulusal politikalar›-
na tafl›nd› ve somut ifade-
sini sömürgecilikte buldu.
Teoriyi prati¤e tafl›yan ise
Avrupa emperyalistlerin-
den baflkas› de¤ildi. Üstün
›rk, afla¤› ›rklar› medeni-
lefltirirken, bütün yeralt› ve

yerüstü kaynaklar›na da el koyuyor-
du ayn› zamanda. Ki tüm bu zengin-
liklere “üstün ›rk” lay›k olabilirdi
sadece! 

Sömürgeci Avrupa, kendi ide-
olojisindeki “tutarl›l›¤›n” sonucu
olarak, flovenizmin en üst ifadesi
olarak Hitler’i do¤urdu.

‹talya, Almanya ve ‹spanya’da
ortaya ç›kan faflist partilerin ortak
özellikleri, flovenizm olgusundan
baflka bir fley de¤ildi. Bu partilerin
iktidarlara geliflleri ise tekelci bur-
juvazinin, devleti tam bask›c› bir te-
melde yeniden flekillendirmesinin
bir ifadesiydi. Faflizm bu ülkelerde
kimi farkl›l›klar gösterse de devle-
tin ve ulusun yüceltilmesi ortak
özellikleri olarak kaydedildi. Emek-
çilerin ayn› süreçte geliflen mücade-
leleri karfl›s›nda kapitalist çark›n
güvenli¤inin birinci kofluluydu bu
ortak özellik. Ulusu yüceltmek,

›rkç›l›¤› yüceltmekti; böyle de ol-
du ve ulusun tan›m› da buna göre
de¤ifltirildi. “Komünizm umac›s›”
ise küçük-burjuva kitleleri korkut-
man›n temel demagojisi olarak kul-
lan›ld› faflist partiler taraf›ndan. 

En belirgin olarak Almanya’da,
üstün ›rk düflüncesi, flovenizm, em-
peryalist yay›lmac›l›¤›n hem perde-
si, hem de k›flk›rt›c›s› olarak kulla-
n›l›yordu. fiovenizmin ortaya konu-
luflu ve ayn› zamanda flovenizmden
ç›kar›lan politikalar faflizmin dema-
gojik yap›s›n›n da aç›k bir gösterge-
sidir. Faflizm, ideolojisinin temeline
›rk›n üstünlü¤ünü oturtup, bu "ide-
oloji"yi y›¤›nlara benimsettikten
sonra, bunu emperyalist yay›lmac›-
l›¤›n tamamlamas› elbette çok zor
olmaz. 

Naziler Germen ›rk›ndan halkla-
r›n topraklar›n› iflgal ederken, ide-
olojik g›dalar›n› buradan ald›lar.  

Elbette flovenizmin tek ifllevi
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Devrimciler llinç ggiriflim-
lerine, pprovokasyonlara,
flovenizme kkarfl› mmücade-
lede ppropagandalarla yye-
tinmemeli, ggüncel ppolitik
taleplerle dde bbu mmücade-
leyi kkitlelere yyaymal›d›r.



emperyalist yay›lmac›l›kta görül-
mez, içte de s›n›flar mücadelesinin
üstünün örtülmesine hizmet eder.
Hitler'in deyifliyle s›n›f mücadelesi-
ne, Marksist ideolojiye karfl› "zehir-
li bir bo¤ma gaz›d›r" üstün ›rk ide-
olojisi. Bu anlay›fl elbette s›n›flar
gerçe¤ini demagojik olarak redde-
der, yoksullu¤u, s›n›flar› aç›klamas›
ise “ikincil bir önem tafl›yan iç top-
lumsal gerginlikler de¤il" ya afla¤›
›rklar›n engellemesi ya da asalak
›rklar›n bozucu etkisiydi. 

‹flte bu ›rkç›, flovenist ideolojinin
dünya hakimiyetini sa¤lamak için
milyonlarca insan›n kan› döküldü.

T
ürkiye’de fiovenizm ve

Yöntemleri

Elbette burjuvazinin çocu¤unun
yeni-sömürgelere tafl›nmamas› dü-
flünülemezdi. Faflizm oligarflilerin
yönetim biçimi olarak yeni-sömür-
gelere tafl›n›rken, Kemalist diktatör-
lü¤ün ilk y›llar›ndan bu yana varo-
lan flovenizm gelifltirildi. Ancak bi-
zim gibi ülkelerde faflizm, tabandan
gelen, küçük-burjuvazi üzerinde
yükselerek iktidar olmad›, yukar›-
dan afla¤›ya örgütlendi. Ama yine
de bir kitle taban›na ihtiyaç vard›.
fiovenizm iflte bu kitle taban›n› ya-
ratmada etkin bir politika olarak uy-
gulana geldi.

Ancak ülkemizde flovenizmi
görmek için “üstün ›rk” temeli ara-
yanlar, t›pk› faflizmin örgütleniflin-
deki yan›lg› gibi, yan›lg›ya düflerler.
Faflist ideoloji gerçek bir demagoji-
ler bütünüdür. Tekelci burjuvazinin
ç›karlar›n› savunma oda¤›nda her
türlü kal›ba girer. Çünkü faflizm için
aslolan kitleleri devlete yedekleye-
bilmektir. Bu anlamda da faflizmin
tüm demagojilerinin biçimleniflinin
ülkeden ülkeye, süreçten sürece
farkl›l›klar göstermesinde bir çelifl-
ki yoktur. 

Türkiye'de flovenizmin geçmifli-
nin Kemalist küçük-burjuva dikta-
törlü¤üne kadar gitti¤ini belirtmifl-
tik. Emperyalizm karfl›s›nda uzun
ömürlü olmayan Türk milliyetçili-
¤ini, Kürt halk›na ve çeflitli milli-
yetlere karfl› ilhak ve asimilasyon

politikalar›yla sürdüren küçük-bur-
juva diktatörlü¤ü, bunu k›sa sürede
ezen ulus milliyetçili¤i konumuna
getirerek flovenizme s›çratm›flt›r.
"Milli burjuvazi" yaratma çabas›,
"milli fluur" yaratma politikas›, flo-
venizmin ideolojik boyutunu olufl-
turmufltur.

fiovenizmin, Avrupa’da görülen
klasik faflizme uyan ideolojik bi-
çimlenmesi ise esasta sivil faflist ha-
reketin demagojisinin oda¤›na otur-
mufltur. Üstün ›rk düflüncesi sivil fa-
flistlerde Turanc›l›k olarak ifadesini
bulmufltur. ‹ki ulusun, birçok milli-
yetin yaflad›¤› bir ülkede, saf bir
“üstün ›rk” demagojisinin tutmas›
mümkün de¤ildi. Hele, emperya-
lizm karfl›s›nda Türkiye iktidarlar›-
n›n düfltü¤ü durum düflünüldü¤ünde
bu demagoji tamamen zeminsiz ka-
lacakt›r. Düflünün ki “Büyük Türki-
ye’nin” baflbakanlar›, Beyaz Saray
kap›lar›nda bir randevu için dilen-
mekte, ulusal onur ayaklar alt›na
al›nmakta, 1950’lerden bu yana ül-
ke emperyalistler ve onlar›n kurum-
lar› taraf›ndan yönetilmektedir.

Oligarfli flovenizmi klasik dema-
gojileri üzerine gelifltiremeyece¤ine
göre, bunun yerine, di¤er tüm halk-
lar›n düflman ilan edildi¤i, “dört

bir yan›n düflmanlarla çevrildi¤i”

ve “tüm uluslar›n her an Türk-

ler’i yok etmek için haz›r bekledi-

¤i” psikolojik bir ortam bilinçli bir
flekilde yükseltilmifltir. Örne¤in, te-
levizyonlar, kitaplar ve çeflitli ya-
y›nlar son iki y›ld›r sürekli Türki-
ye’nin bir ‘komploya kurban gide-

ce¤i’ fikrini iflliyor. Üstelik bunlar›
iflleyenler, ony›llard›r bu ülkeyi em-
peryalizm ad›na yöneten, kendi hal-
k›na karfl› emperyalizm ad›na sava-
flanlard›r. fiimdi AB karfl›tl›¤› k›l›f›
üzerine oturtulan bu propaganda ile
iktidar flovenizmi iktidar kavgalar›-
n›n malzemesi haline getirmeye ça-
l›flmaktad›rlar. 

Hal böyle olunca, “vatandafl”a
düflen vazife de do¤al olarak “Türklü-

¤ün savunulmas›”d›r. fiovenizmin
gelifltirildi¤i en güçlü zemin iflte bu-
ras›d›r. 

Bir Ermeni’nin, bir Kürt’ün en
küçük hak talebinde, bunun “d›fl

güçlere” ba¤lanmas› ve bir “milli
histeri” ile bast›r›lmas› yarat›lan bu
hava sayesinde mümkün olabilmek-
tedir. Ki flovenizm de¤iflik uluslar›n
yaflad›¤› topraklarda her zaman iç
düflmanl›klar› da yaratm›flt›r. 

Bugün ülkemizde flovenizmin
Kürt düflmanl›¤› üzerinden yüksel-
tilmesi, bu anlamda bofluna de¤ildir.
Bu faflist ideoloji nas›l Afrika’da
Apartheid olarak karfl›m›za ç›k›yor-
sa, ülkemizde de bugün Kürt düfl-
manl›¤› olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Oligarflik iktidar›n “Kürtler kar-
deflimizdir, bizim sorunumuz terör-
le” gibi söylemleri de, karakterine
uygun demagojilerden sadece biri-
dir. 

PKK yokken de Kürt halk› flove-
nizmin a¤›r bask›s›, asimilasyon ve
inkar›na maruz kalm›fl, b›rak›n
“Kürt sorunu”nu, Kürt’ün varl›¤›
bile inkar edilmifltir. 

Oligarfli, Kürt yurtsever hareke-
tini tehlike olarak gördü¤ü süreçten
itibaren tüm kurumlar›n›, demagoji-
lerini, politikalar›n› da buna göre
flekillendirmifltir. Okuldaki e¤itim-
den, polisinin ve askerinin kafa ya-
p›s›na kadar kopkoyu bir flovenizmi
görmek mümkündür. Ve sözde tersi
ifade edilse de oligarflinin floveniz-
mi de özünde üstün ›rk, üstün ulus
düflüncesinden g›das›n› almaktad›r.

fiovenizmin Kürt düflmanl›¤› te-
melinde kulland›¤› yöntemler, özü
itibariyle klasik faflizmin yöntemle-
rinden çok farkl› de¤ildir. Örne¤in,
bugün linçlerde kullan›lan iflsiz kit-
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“Halklar vvar oolan, ggerçek
kardeflli¤i ppekifltirmeli,

bafl ddüflman eemperyaliz-
me kkarfl› mmücadele eedil-

meli vve uuyan›k oolunmal›-
d›r. TTek ddo¤ru yyol bbudur.

Yoksa hhangi ssaflarda
olursa oolsun bburjuva flflo-
venizmine ddüflmek eem-

peryalizmin ooyununa ggel-
mektir, bbölücülüktür.”



lelere, yoksullu¤un, iflsizli¤in nede-
ni olarak Kürtler gösterilir. Bunu
“terör” diye ifade ederler ama ger-
çekte söyledikleri budur. Ya da bü-
yük flehirlerde artan suç oranlar›,
gecekondulaflmada adres yine ayn›-
d›r. Ki devletin resmi yetkililerin-
den burjuva bas›na kadar kapkaç›
Diyarbak›r ile bütünlefltirmeleri bu
anlay›fl›n ürünüdür. 

Adeta, Kürtler seslerini ç›karma-
y›p Türk olduklar›n› kabul etseler
halk›n tüm ekonomik, demokratik
sorunlar› çözülecekmifl propagan-
das› yap›lmaktad›r. 1990’larda daha
aç›k olarak “Kürtler’in Türkler’i sö-
mürdü¤ü” dahi dile getirilmifltir. Yi-
ne, Kürt halk›n›n taleplerinin ve
mücadelesinin “d›fl güçler” ile ba¤-
lant›s›n›n kurulmas›, hatta Kürt so-
runu diye bir sorunun olmad›¤› ama
d›fl güçler taraf›ndan zorla yarat›l›p
dayat›ld›¤› oligarfli taraf›ndan s›kça
ifllenen propagandad›r. Bu yolla,
halk›n “gavura alerjisi”, ulusal ola-
rak ezilmiflli¤i Kürt’e düflmanl›¤a
kanalize edilmektedir. (Burada Kürt
milliyetçi hareketin yanl›fl çizgisi-
nin de bu konuda oligarfliye güç
verdi¤ini belirtmeden geçmeyelim.)

Gerçekte sorunlar›n kayna¤›-

n›n kapitalist sömürü sistemi ve

faflizm oldu¤u gerçe¤ini gizlemek
için de iyi bir zemin sunmaktad›r
tüm bu flovenist demagojiler. Kimi
solcular›n, ayd›nlar›n demokratik-
leflmenin önünde engel olarak Kürt
yurtsever hareketini göstermeleri
de, oligarflinin flovenist demagojile-
rine soldan kan tafl›maktad›r.

Bugün tüm gerici motiflerin
Kürt düflmanl›¤›na kanalize edile-
rek ifllendi¤i bir ortam› yafl›yoruz.

fiovenizmin yükseltilmesi ve bi-
linci dumura u¤rat›lm›fl, beyni ze-
hirlenmifl kitlelerin Kürtler’e yönel-
mesi ile do¤acak ortam, kuflkusuz
oligarfli için tüm emekçi kitlelerin
hak ve özgürlükler mücadelesini
bo¤mas›, bask›y› art›rmas› için de
bir f›rsat sunacakt›r. Nitekim bugün
linçlerin, flovenist propagandalar ve
buna efllik eden terör demagojisinin
ard›ndan yeni bask› yasalar› haz›r-
lanmaktad›r ve unutulmamal›d›r ki

bu yasalar sadece Kürt milliyetçi
hareketi için de¤il. Oligarflik sömü-
rü düzeni için en büyük tehlike s›n›f
temeline dayanan bir mücadeledir
ve tasfiye edilmelidir.

fiovenizmi diri tutmak ve gelifl-
tirmek için; asker cenazelerinden
futbol maçlar›na kadar her türlü ve-
sileyi kullanan oligarflinin resmi ve
sivil yetkilileri, medyas› tam bir se-
ferberlik halindedir.  

fiovenizmin istisnas›z tüm bi-
çimlerinde anti-komünizm temel
unsur olmufltur. Komünizmi "ulusal
birli¤e düflman" ilan etmifltir. Ülke-
miz tarihi de bunun örnekleriyle do-
ludur. “Geçmifli sahiplenme” ad›na,
talanc› Osmanl› “ulusal gurur” hali-
ne getirilmifl, böylece flovenizme ta-
rihsel bir kaynak yarat›lm›flt›r. Son
süreçte yeniden Osmanl› propagan-
dalar›n›n yo¤unlaflmas› da bu çerçe-
vede düflünülmelidir.

Kitleleri "ulusun varl›¤› tehli-

kededir" ruh haline sokarak, ger-
çek çeliflkilerin üzerini örtmeye ça-
l›flan oligarfli, s›n›f mücadelelerini
de bu varl›¤a bir ihanet olarak dam-
galamay› ihmal etmemifltir. Hiçbir
temeli yokken, devrimcilerin “vatan
hainli¤i” demagojisi ile karalanma-
s›nda oldu¤u gibi. 

fiovenizm dini de kitleleri etki-

lemekte kullan›r. “Tanr›n›n yap›t›-

n› korumak için savafl›yorum" diyen
Hitler ile flovenizmle birlikte gerici-
li¤i pompalayan oligarflinin zihni-
yeti temelde ayn›d›r. Örne¤in, geri-
ci güruhlar Sivas’ta, Marafl’ta bu fle-
kilde kullan›lm›fllard›r. Gericili¤in
beslendi¤i ümmetçilik, ›rkç›l›¤a te-
zat gibi görünse de hem devrimci
düflmanl›¤›nda, anti-Kürt’çülükde
birleflebilmektedirler, hem de ülke-
mizdeki islamc›l›¤›n flekilleniflinden
dolay›, gericilik kendi özünde de
flovenizmle içiçe geliflmektedir.
Fark flu ki örne¤in Osmanl›n›n “üç
k›tadaki hakimiyeti” flovenistler ta-
raf›ndan “Türkçülü¤ün hakimiyeti”
olarak Turanc›l›k propagandas› için
kullan›l›rken, gericiler taraf›ndan da
“müslümanl›¤›n hakimiyeti” olarak
propaganda edilmekte ve o günlere
özlem duyulmaktad›r.

B
arikat›m›z; Halklar›n

Birlikte Mücadelesidir

Vatanseverlik ile burjuva milli-
yetçili¤i ve flovenizm aras›nda hiç-
bir benzerlik bulunmad›¤› gibi, hal-
k›n vatansever duygular›n›n flove-
nizm taraf›ndan kullan›lmas›na da
izin verilmemelidir. fiovenizmle
mücadelede en baflta yads›nmamas›
gereken olgu budur. fiovenizmi kul-
lanarak kitleleri k›flk›rtanlar›n karfl›-
s›na, gerçek vatanseverlerin dev-
rimciler oldu¤u gerçe¤iyle ç›k›lma-
l›d›r. Türkiye devrimci hareketinin
tarihi bu konuda zengin pratiklerle
doludur.

Bugün flovenizme, linç giriflim-
lerine karfl› barikat kurmak, devrim-
cilerin önündeki temel görevlerden
biridir. Bu mücadele ayn› zamanda
anti-faflist bir mücadeledir. Kürt
milliyetçi hareketin flovenizmi güç-
lendiren anlay›fl›na karfl› ideolojik
mücadele sürdürülürken, öte yan-
dan halk kitlelerinin oligarfli taraf›n-
dan bir güruh haline getirilmesine
karfl› fiili, ideolojik, politik olarak
mücadele yükseltilmelidir.

Kürt, Türk ve her milliyetten
halklar›m›z›n ulusal onurlar›n›
ayaklar alt›na alan, ezen, sömüren,
sindirmeye çal›flan emperyalizme
ve oligarfliye karfl› bu mücadelede
ba¤›ms›zl›k vurgusu ön plana ç›ka-
r›lmal›d›r. Halklar›n kardeflli¤i ve

birlikte mücadelesi ile tüm sorun-
lar›m›za çözüm bulunabilece¤i, bu
mücadelenin temel slogan›d›r. Unu-
tulmamal›d›r ki flovenizm halklar›
bölüp parçalamay›, birbirine düfl-
manlaflt›rarak, sorunlar›ndan uzak-
laflt›rmay› hedefler. Halk kitlelerine
sorunlar›n›n as›l kayna¤›n› göster-
meli, bunun için birlikte mücadele-
yi örgütlemenin zeminini örmeliyiz.

Yaz›m›za Hüseyin Cevahir’den
bir al›nt›yla nokta koyal›m:

“Halklar var olan, gerçek kar-

deflli¤i pekifltirmeli, bafl düflman

emperyalizme karfl› mücadele edil-

meli ve uyan›k olunmal›d›r. Tek

do¤ru yol budur. Yoksa hangi saf-

larda olursa olsun burjuva floveniz-

mine düflmek emperyalizmin oyunu-

na gelmektir, bölücülüktür.” 
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L‹NÇ, 
Türkiye 

halklar›n›n 
de¤il, 

egemen 
s›n›flar›n 

kültürüdür

6 Nisan'da Trabzon’la bafllayan sü-
reci bir hat›rlayal›m: 

6 Nisan 2005 tarihinde; Trabzon'da
F tipleriyle ilgili bildiri da¤›tan TA-
YAD’l›lara, polisin bafllatt›¤›, faflistlerin
yerald›¤› linç giriflimi yafland›. Polis
bizzat provoke eden konumundayd›.
MHP ve Türk-‹slamc› tarikatlar “bayrak
yak›ld›” yalan›n› yayd›lar. Vali, beledi-
ye baflkan› baflta olmak üzere yerel yö-
neticiler TAYAD’l›lar› suçlad›, linç gü-
ruhuna sahip ç›kt›. Emniyet müdürü
linç güruhuna “teflekkür” etti. Baflbakan
Erdo¤an, durumu “vatandafllar›n hassa-
siyeti” olarak de¤erlendirdi. Benzer de-
¤erlendirmeler, burjuva bas›ndan, di¤er
burjuva partilerine kadar yap›ld›. “Sos-
yal demokrat” CHP, “solcu” Cumhuri-
yet Gazetesi de bu kervandaki yerlerini
ald›lar ve AKP karfl›tl›¤› ad›na faflist,
flovenist bir dalgay› körükleyerek, linç
güruhunu masumlaflt›rd›lar. Yarg› ise
lince maruz kalanlar› tutuklayarak, linç
giriflimlerine yarg› cephesinden de ce-
saret verdi.

10 Nisan 2005’te yine Trabzon'da
basın açıklaması yapmak isteyen TA-
YAD’l›lara bir grup faflist sald›rd›. Bu
kez kitleleri harekete geçirememifllerdi
ama yine polisin korumas›ndayd›lar. 

‹ki gün sonra, Trabzon'daki linç giri-
flimini protesto etmek isteyen Gençlik
Derne¤i üyeleri, Adapazarı Kültür Mer-
kezi önünde, 100 kiflilik faflist güruhun
sald›r›s›na maruz kald›. Her fley polisin
gözü önünde gerçekleflti, sald›r›ya kat›-
lanlar, yönlendirenler daha sonra bas›na
da övünerek demeç vermelerine karfl›n
ne tutukland›lar ne de haklar›nda sorufl-
turma aç›ld›. 

20 Temmuz 2005 tarihinde ise bu
kez U¤ur Kaymaz ve Ahmet Kaymaz'ın
infaz edilmesi davas› nedeniyle Eskifle-
hir'e giden demokratik kitle örgütlerinin
üyelerine yönelik, sivil polislerin de
aralar›nda bulundu¤u bir grup faflist sal-
d›rd›. 

Ve son süreçte; Bursa, Maçka, Sefe-
rihisar, Cunda Adas›... süreç ayn› flekil-
de devam ettirildi.

Dikkat edin hiçbir linç girifliminde
sald›rganlar gözalt›na al›nm›yor, tutuk-
lanm›yor, cezaland›r›lm›yorlar. Aksine
ma¤durlar tutuklan›rken, devletin en te-
pesinden yereldeki yöneticiye kadar,
sald›rganlar “vatandafl-yurttafl” diye
masumlaflt›r›l›p cesaretlendiriliyorlar.

Hiçbir provokasyan, linç giriflimi ya
da faflist sald›r› durup dururken yaflan-
m›yor, “bir anl›k patlama”n›n ürünü de
de¤ildirler. Ya devletin örgütlemesi ya
bilgisi dahilinde yaflanmakta ya da on-
lar›n yaratt›¤› havan›n etkisiyle ortaya
ç›kmaktad›r. Elbette sosyolojik etkenler
gözard› edilemez ama as›l olarak bu sü-
reç bilinçli bir flekilde bafllat›ld› ve sür-
dürülmektedir. 

Genelkurmay’›n, Mersin’de bayrak
provokasyonunun ard›ndan yapt›¤›
aç›klamay› hat›rlay›n. Resmen halka
ça¤r›lar yap›l›yor, bu topraklarda yafla-
yan insanlar›n bir bölümü “sözde vatan-
dafl” ilan ediliyordu. 

6-7 Eylül ya¤ma olaylar›ndan bu ya-
na bak›n, ony›llard›r generallerin ülkeyi
böyle yönetti¤ini görürsünüz. Ya provo-
katif bir kontra eylemi yaflama geçirilir,
ya halk›n kimi “kutsal” de¤erlerine yö-
nelik yalan haberler yay›l›r ve provo-
kasyonlar yarat›l›r. MGK Genel Sekre-
terli¤i’ne ba¤l› Toplumla ‹liflkiler Daire
Baflkanl›¤›, y›llarca temelde bu tür fa-
aliyetlerin kurmayl›¤›n› yürütmüfltür.
Halk›n k›flk›rt›lmas›, yönlendirilmesi,
“terör” demagojisi ve kimi korkular›
yayarak faflist politikalar›n destek gücü
haline getirilmesi vb. politikalar “psiko-
lojik savafl” ad›yla yaflama geçirilmifltir. 

Bakmay›n “halka sükunet ça¤r›lar›”
yap›yor olmalar›na. Gerçekte kontrolle-
rinde bir flovenist dalgan›n ve her an ha-
rekete haz›r bir linç güruhunun bulun-
mas›n› isterler. Daha geçen hafta gene-
raller, “teröre karfl› topyekün mücadele”

Provokasyon ve linç politikas›n›n 

kurmaylar› ve tetikçileri



ça¤r›lar› yap›yor-
lard›. Peki kimdi
bu “topyekün mü-
cadeleyi” yapa-
cak olanlar. Dev-
let güçleri için
özel bir ça¤r›ya
gerek olmad›¤›na
göre... Cunda’da,
Maçka’da, Seferi-
hisar’da verildi
bunun cevab›.

2. Ordu Ko-
mutan› Org. fiük-
rü Sar››fl›k, Malat-
ya’da 30 A¤ustos
Zafer Bayram›
kut lamalar ›nda
yapt›¤› konuflma-
da bak›n ne diyor:

“Bütün halk›-

m›za da mesaj ve-

riyoruz. Ülke bir

mücadele içinde. Halkla beraber te-

rörün ortadan kald›r›lmas› gere-

kir... Vatandafllar›n çok dikkatli ha-

reket etmesi, provoke edilmemeleri

gerekir. Ülke ve yöre halk›n›n dik-

katli hareket etmesi laz›m yoksa bu

mücadelede yanl›fl hareket ederler-

se terörün bölge insan›na zarar› do-

kunur.”

General Malatya’dan özellikle
Kürt halk›na sesleniyor; hak talep
ederseniz, eylem yaparsan›z, biz de
bat›da birilerini harekete geçirir
provokasyon yarat›r›z ve bundan siz
zarar görürsünüz. 

“Provoke edilmemeleri gereken

vatandafl” kim ve kimler provoke
edecek?

“Provoke edilmemeleri gereken

vatandafl”; Trabzon’dan Seferihi-
sar’a provoke olan ve bunu da linç
giriflimi ile gösteren “vatandafl”t›r.
Trabzon’daki linç girifliminin ard›n-
dan, “TAYAD’l›lar da vatandafl›n

hassasiyetini gözetsin” diyen ikti-
dar yetkilileri, burjuva bas›n da ay-
n›s›n› söylemiyor muydu? Bu man-
t›¤a göre, linç güruhu, baz› kesimle-
rin eylem, talep ve davran›fllar› ne-
deniyle “hakl›” olarak “provoke
olan vatandafllar”d›r. Hukukmufl,
hak ve özgürlüklermifl, lincin top-

lumsal yap›y› tahrip etmesiymifl,
halklar›n bir çat›flmaya sürüklenme-
siymifl; bunlar›n hiçbir önemi yok-
tur bu kafaya göre. Halk sindirilsin,
“terör” dedikleri mücadeleler ezil-
sin de, ne olursa olsun!

6-7 Eylüller, Kanl› Pazarlar, Ma-
rafllar, Çorumlar hep bu mant›k ta-
raf›ndan yarat›lm›flt›r. “Provoke ol-
maya haz›r vatandafl” bulmakta da
hiç zorluk çekmemifllerdir. Çünkü
kimi zaman MHP, kimi zaman geri-
ci güçler olarak karfl›m›za ç›kan bu
kesimler, zaten bu oyunda gönüllü
olarak rol almaktad›rlar.

Genelkurmay, MHP ony›llard›r
bu oyunu sahneliyorlar. 

MHP’nin “vatan-millet-bayrak”
demagojilerinin arkas›na saklanarak
döktü¤ü kan› herkes bilmektedir.
Faflist hareket bu misyonunu asla
terk etmemifltir. Bugün “elinize si-
lah de¤il bilgisiyar al›n” gibi tiyatro
oyunlar›na ancak, inanmak isteyen-
ler ve faflist hareketi aklama amac›
tafl›yanlar inan›rlar. Ülkeyi boydan
boya kuflatan Amerikan üslerine,
IMF dayatmalar›na karfl› hiçbir
“hassasiyeti” olmayan MHP’nin,
“bayra¤› koruma” ad›na insanlar›
lince soyunmas›ndaki sahte milli-
yetçili¤i ise ayr› bir tart›flma konu-

sudur. Tarihleri boyunca oligarflinin
ve emperyalizmin verdi¤i rolü oy-
nam›fllar ve bunun karfl›l›¤›nda da
iktidar nimetlerinden yararland›r›l-
m›fllard›r. MHP bugün de provokas-
yon politikas›n›n bafl tetikçisi olma-
ya devam etmektedir.

1969’un Kanl› Pazar’›nda em-
peryalizme karfl› ba¤›ms›zl›¤› savu-
nan gençli¤in üzerine sal›nan gerici
güruh, Mehmet fievki Eygiler’in
“Kalk›n ey ehli Müslüm; din elden
gidiyor” fetvalar› ile k›flk›rt›l›rken,
2005’in Trabzon’unda MHP’li ö¤-
retmen Mehmet Ulusal, “vatan el-
den gidiyor; vurun bunlar› servetim
sizin olsun...” fetvalar›yla ayn›
oyunda kendilerine verilen rolleri
oynuyorlar. 

Ne iktidar›n, ne de düzen partile-
rinin bu oyunun karfl›s›nda hiçbir
itirazlar› yoktur. Birço¤u iktidarlar›
döneminde provokasyon, linç poli-
tikalar›na ortak ve destekçi olmufl-
lard›r. Provokasyon bir devlet poli-
tikas› olarak uygulanmaktad›r bu
ülkede. 

Trabzon’da valisi, emniyet mü-
dürü ile devletin temsilcilerinin
aç›klamalar› biliniyor. ‹flte Seferihi-
sar; orada da ayn› tablo ç›k›yor kar-
fl›m›za. Seferihisar Kaymakam› ve
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Belediye Baflkan› ve Jandarma Ko-
mutan› linç girifliminin bafl›nda,
hatta bizzat içindeler. Ve elbette yi-
ne MHP’li faflistlerle kolkolalar.

Bugün AKP de bu politikan›n
karfl›s›nda de¤ildir. Trabzon’dan bu
yana yaflananlara bak›n; AKP ikti-
dar› provokasyonlar› önleme ad›na
hiçbir fley yapmam›flt›r. ‹çiflleri Ba-
kan›, “provokasyonlara dikkat” ge-
nelgeleri yay›nl›yor ama ayn› ba-
kanl›¤a ba¤l› polisler bizzat provo-
kasyonlar›n bafl›nda, önünde yer
al›yorlar. Emniyet Genel Müdürlü-
¤ü Sözcüsü ‹smail Çalıflkan, daha
geçen hafta yapt›¤› bilgilendirme
toplantısında gazetecelerin sorusu
üzerine linç giriflimlerini, “Vatan-
dafllarımız terör olaylarına karflı du-
yarlı. Ancak bazen olumsuz görün-
tüler ortaya çıkabiliyor” diye de¤er-
lendiriyordu. “Olumsuz görüntü”
dedi¤i s›radan bir olay de¤il, linç.
Ama muhalif olan›n linç edilmesi
anlay›fl›, Osmanl›’dan bu yana terk
edilmeyen bir politika olunca, linç
de destek görmektedir. 

Cumhuriyet Gazetesi, Deniz-
li'nin Sarayköy ‹lçesi’nde polis
merkezinde tutulan san›¤›n linç
edilmek istenmesi haberini, “Her

gün linç giriflimi” gibi, durumu
özetleyen bir bafll›kla verirken, spo-
tunda; “Mersin'de bafllayan furya-

n›n, devletten gelen uyar›lara kar-

fl›n yurda yay›ld›¤›n›” söylüyordu.
(29 A¤ustos) 

Gerçekten “devletten gelen uya-
r›lara ra¤men” miydi bu yaflanan-
lar? Gerek iktidardan, gerek polis
ve ordudan yap›lan bütün “sa¤du-
yu” ça¤r›lar› ayn› kesimlerce tekzip
edilen ça¤r›lard›r. Linç giriflimini
“vatandafl tepkisi” diye adland›ran-
lar, sanki iki taraf çat›fl›yormufl gibi,
Trabzon üzerine, “iki tarafa da ya-
k›n durmayacaklar›n›” söyleyen
baflbakanlar›n sa¤duyu ça¤r›lar›n›n
bir anlam› olabilir mi? 

Tek bir provokatörün cezaland›-
r›lmas›n› b›rak›n, hükümet taraf›n-
dan, provokasyonlar ve linç giriflim-
leri üzerine tutarl›, karfl› duran bir
aç›klama dahi yap›lmam›flt›r. Aksine
her aç›klamalar›nda mutlaka meflru-

laflt›ran, masumlaflt›ran ifadelere
yerverilmifltir. Bu durum da, iktidar
olmaktan kaynakl› sorumluluklar›n›
daha da a¤›rlaflt›ran bir unsur olarak
tarihin sayfalar›na yaz›lm›flt›r. 

Linç giriflimlerinde önemli bir
unsur olarak da medya karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Sözde linç giriflimleri-
ni elefltirenler de olmaktad›r. Ama
en elefltirel yaklaflan dahi, örne¤in
PKK’li ise lincin çok da karfl› ç›k›-
lacak birfley olmad›¤›n› düflünmek-
tedir. Mesela, linç giriflimleri eleflti-
rilirken, halk›n “PKK’li zannetti¤i”
söylenmektedir. Yani, PKK’li ise
elefltirilecek bir durum yoktur. Kul-
land›klar› dile bak›n, pekala 12 Ey-
lül öncesinin eli kanl› MHP’liler ol-
du¤unu bildikleri kalabal›klar için
“vatandafl” deyimini kullanmakta-
d›rlar. Orada MHP’li olmayan kimi
k›flk›rt›lm›fl unsurlar›n bulunmas›-
n›n bir önemi yoktur; e¤er bir orta-
ça¤ uygulamas› olan linç varsa, ora-
da sadece güruh vard›r. 

Örne¤in, Maçka’da yaflanan
ikinci linç girifliminin ard›ndan 28

A¤ustos tarihli baz› gazetelerin ha-
ber bafll›klar›na bak›n: Takvim Ga-
zetesi manfletten “PKK’y› horon
tepti” diye verdi¤i haberin spotun-
da, “Maçka’da komiser vurup ka-

çan teröristi, befl gün sonra Kara-

deniz delikanl›s› yakalad›. Halk

kahramanlar› ba¤r›na bast›. Maçka

sabaha kadar horon tepti” diyerek,
linç giriflimini bayram ilan ediyor-
du. Gözcü Gazetesi “Karakolun
önünün bayram yerine çevrildi¤ini”
müjdelerken, Halka ve Olaylara
Tercüman ile Dünden Bugüne Ter-
cüman da lince alk›fla duran man-
fletleriyle “teröre karfl› topyekün
mücadele”de harekete geçirilen gü-
ruhu “kahraman halk” ilan ediyor-
lard›. Milliyet ise; “‘terörist yaka-
land›’ bayram›” bafll›kl› haberinde,
bu haleti ruhiyeyi normallefltirirken,
kullan›lan resim anlaml›yd›. Bir su-
bay ile linç güruhundan bir faflist
kucaklafl›rken gösteriliyordu. Dev-
let ile devletin yard›mc› güçleri
misyonunu 12 Eylül’den bu yana
sürdürenlerin gözyaflartan kucaklafl-
mas›yd› bu. 

Cumhuriyet Gazetesi de 29
A¤ustos tarihli nüshas›nda; PKK’li-
nin “yurttafllar” taraf›ndan linç edil-
meye çal›fl›ld›¤›n› yazarken, ayn›
haber içinde, Trabzon, Samsun, Sa-
karya’da yaflananlar da hat›rlat›la-
rak, TAYAD'l›lara linç girifliminde
bulunanlar için “yurttafllar” kavram›
kullan›l›yordu.

En basitinden hiçbirinin akl›na,
“ey vatandafl, bir suç ve suçlu varsa,
kanunlar var, size ne oluyor” gibi
sorular› sormak dahi gelmiyordu.

Oligarflinin her provokasyonun-
da amaç farkl› olsa da, örgütleyen-
leri hep ayn› olmufl, hep halk zarar
görmüfltür. Bugün de böyledir. 

Kürt milliyetçi hareketi ezmek,
devrimci mücadeleyi tasfiye etmek,
halk›n mücadelesini bast›rmak gibi
amaçlar›n yan›s›ra, oligarflinin ken-
di içindeki iktidar kavgalar›n›n ürü-
nü olarak tertiplenen provokasyon
ve linç giriflimlerinin önüne geç-
mek, en baflta iktidar›n sorumlulu-
¤udur. Göstermelik aç›klamalarla
AKP sorumluluktan kurtulamaz.
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L‹NÇ, 
Türkiye 

halklar›n›n 
de¤il, 

egemen 
s›n›flar›n 

kültürüdür

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

1
“TAYAD’l›lar Haks›zl›¤a

Maruz Kald›lar”

Ankete kat›lan 1000 kifliden %65'i
olay› ilk olarak, “Türk bayra¤› yak›ld›,
PKK bayra¤› aç›ld›, teröristler flehre in-
di, bayrak yerde süründü" vb. flekilde
duydu¤unu belirtirken, % 20'si bildiri
da¤›tanlara sald›r›n›n nedeni “bayrak
yak›ld› diye” fleklinde izah ediyor. 

Bayra¤› yakma gibi bir fleyin ol-

mad›¤›n› ö¤rendi¤inde ne düflündük-

leri soruldu¤unda ise, % 20'si “zaten
inanmad›¤›n›”, % 47'si olanlara üzüldü-
¤ünü ve TAYAD'l›lar›n haks›zl›¤a u¤ra-
d›¤›n› düflündü¤ünü belirtti. % 16's›
kand›r›lm›fll›¤a tepki duydu¤unu, % 4'ü
böyle bir fley duymad›¤›n›, % 12'si
umursamad›¤›n›, % 6's› bilinçsiz bir
toplumda yaflad›¤›m›z›, % 4'ü denmifl-
sede bunun halk› yat›flt›rmak için söy-

lendi¤ini, inanmad›¤›n›, % 1'i ise Trab-
zon'un yap›s›n›n aç›¤a ç›kt›¤›n› belirtti.

2
“Linç Giriflimcilerinin Ulu-

sal De¤erlerle ‹lgisi Yok”

Anket çal›flmas›n›n bafllang›c›nda;
Linç olay›nda ülkü ocaklar› ve Trab-
zonspor Taraftarlar Derne¤i üyelerinin
kullan›lm›fl olmas›n› neye ba¤lad›klar›
soruldu. Ancak Taraftarlar Derne¤i, al-
dat›ld›klar›n› belirterek, anketten isim-
lerinin ç›kar›lmas›n› talep ettiler. Bu
aflamadan sonra ise, sadece ülkü ocakla-
r›’n›n ismi an›larak yap›ld›.

% 48'i “ülkücülerin bu provokasyo-

na alet edilmek isteniflini onlar›n kavga-

c›, serseri yanlar›na” ba¤l›yor. % 32'si
“ülkücüler böyle bir fley yapmaz, bu
provokasyona özel olarak alet edilmedi-
ler” cevab› verirken, % 7'si milliyetçi-
liklerine ba¤l›yor. % 9'un yorum yap-
maktan kaç›nd›¤› bu soruya % 4'lük bir
kesim de sorunun onlara indirgenecek
kadar basit olmad›¤› görüflünde.

Linç girifliminde “bayrak, vatan” gi-
bi kavramlar›n kullan›l›fl›ndan yola ç›-
k›larak, linç girifliminde bulunanlar ger-
çekten ulusal de¤erlere sahip ç›kan

kifliler olup olmad›¤› da soruldu. 

Bu soruya cevap veren 1000 kifliden
%59'u “linç giriflimine kat›lanlar›n ulu-
sal de¤erlere sahip ç›kmak isteyen kifli-
ler olmad›¤›n›; serseri, iflsiz, k›flk›rt›l-
m›fl, bilinçsiz insanlar” oldu¤unu düflü-
nüyor. %18'i “bu tür insanlar da vard›”
derken, ayn› oranda bir kesim de “milli-
yetçi, ulusal de¤erlere sahip ç›kan in-
sanlar” oldu¤unu belirtiyor. %5’i ise
yorum yapmaktan kaç›n›yor.

3
“Yetkililerin Beyanlar›

K›flk›rt›c› Rol Oyand›” 

Linç girifliminin öncesi ve sonras›n-
da, hükümetten siyasi partilere kadar

Trabzon Halk› Linç Giriflimi 
Hakk›nda Ne Düflünüyor?

Bir aanket ççal›flmas›n›n ssonuçlar›
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çeflitli aç›klamalar yap›ld›. Trabzon
yerelinde de valisi, belediye baflka-
n› ve çeflitli kurulufllar aç›klamalar-
da bulundular. Peki, bu aç›klamalar
halk›n gözünde nas›l bir etki yarat-
m›flt›. Nas›l de¤erlendirmifllerdi bu
aç›klamalar›? 

‹flte 1000 kiflinin cevaplar›:

% 31'i aç›klamalar› “k›flk›rt›c›,
yetersiz, popülist, inand›r›c› bulmu-
yorum” gibi cevaplarla de¤erlendi-
rirken, % 5'i “baflka türlü olmazd›"
cevab› verdi. % 16's› "yat›flt›r›c›"
bulurken, % 2'si yorum yapmad›.
Ve % 4 gibi bir kesim de bu aç›kla-
malar› "umursamad›¤›n›” ifade etti.

4
“Provokatörler Kitlenin

Bilinçsizli¤ini Kulland›” 

Peki, Trabzonlular, bu kadar ko-
lay k›flk›rt›lmay›, bir baflka deyiflle
“galeyana gelmeyi” neye ba¤l›yor-
lard›. 250 kifli, yani % 25'i “cehalet”
cevab› veriyor bu soruya. % 16's›
"yay›lan haberlerin k›flk›rt›c›l›¤›n›n
yüksekli¤ine”, buna yak›n bir ke-
sim; % 15'i de “milli hassasiyet ve
duyarl›l›kla” aç›kl›yor. 

Di¤er cevaplar ise flöyle s›ralan›-
yor: % 12 “Trabzon'un yap›s›na”,
% 2 ekonomik s›k›nt›lara, iflsizli¤e
vb. etkenlere, % 7 bilmiyorum.

Burjuva bas›nda “ayd›n” s›fatl›
kimi yazarlar, o süreçte “Trab-
zon’da F tipi yok ki neden TAYAD

orada bildiri da¤›tt›” gibi, akla man-
t›¤a da, hak ve özgürlükler mücade-
lesine de ayk›r› fleyler yazm›fllard›. 

Trabzon halk› da böyle mi düflü-
nüyordu? 

Ankete kat›lan 1000 kifliden
% 90'› “F tipi hapishane yok diye
Trabzon'da F tipine karfl› ç›kmak
yanl›fl de¤ildi, bir haks›zl›¤a her
yerde karfl› ç›kabilir insanlar” ceva-
b›yla, köfle yazarlar› gibi düflünme-
di¤ini ifade etti. Onlar gibi düflü-

nenlerin oran› ise sadece % 5'te kal-
d›. Ay›n oranda bir kesim de cevap-
s›z b›rakt›.

5
“Demokratik Bir Hakka

Sald›r› Endifle Verici 

HÖC’lüler 1000 kifliye, sald›r›
günü da¤›t›lan TAYAD bildirilerini
okuyup okamad›klar›n› da sordu. 

% 82'i okumad›¤›n› ifade eder-
ken, geriye kalan› gazetelerden, ar-
kadafl›ndan alarak vb. biçimde oku-
duklar›n› söyledi. Okuyanlara, bil-
diri içeri¤i hakk›nda da soru yönel-
tildi. Onlar›n % 2’si tecriti bu bildi-
riyle ilk kez duydu¤unu belirtirken,
% 8’i emperyalizmin bir uygulama-
s› olan tecritin kald›r›lmas› gerekti-
¤ini % 4'ü “F tiplerindeki teröristle-
rin her fleyi hak etti¤ini” belirtmifl-
tir. % 4'ü ise "bu sorun halk› ilgilen-
dirmiyor" cevab› vermifltir.

TAYAD’l›lar›n demokratik hak-
lar›n› kullan›rken sald›r›ya maruz
kalmalar› ise en çok tart›fl›lan konu-
lar›n bafl›nda geliyordu. Ankete ka-
t›lanlar›n % 80'i bu durumun kendi-
lerini endiflelendirdi¤ini belirterek
elefltirirken, % 20'si tersine, hiçbir
endifle duymad›¤›n›, umursamad›¤›-
n› dile getirdi. 

Ankette yeralan son soru ise bu
tür provokasyonlar›n tekrar yaflan-
mamas› için ne yap›lmas› gerekti¤i
üzerineydi. % 32'si “e¤itim” der-
ken, % 30'u “TAYAD'l›lar kendini
halka daha iyi tan›tmal›” gibi bir ce-
vap verdi. % 15'i toplumsal mutaba-
kat, birlik, güven ve bar›fl gerekti¤i-
ni ifade ederken, % 6's› yap›labile-
cek bir fleyin olmad›¤›n›, ayn› oran-
da bir kesim ekonomik iyileflmenin
gerekti¤ini ifade etti. % 4'ünün “ey-
lem yap›lmas›n” cevab› verdi¤i so-
ruya, % 2'si “adalet” % 1'i “TV'ler
denetlenmeli”, % 4 “TAYAD'l›lar
uyan›k olmal›” cevaplar› verdi.

***
Anket, ortaya koydu¤u gerçekle-

rin yan›nda, kitle çal›flmas›n›n öne-
mine de iflaret etmektedir. Biz kitle-
lere gitmedi¤imizde, gerçekleri
ulaflt›rmad›¤›m›zda, büyük oranda
gerici, faflist propagandalar›n etki-
sinde kalmalar›, kaç›n›lmazd›r. 

kargafla çç›karma,
hedef flflafl›rtmak

Solcular›, TTAYAD’›
susturmak

Bildiri iiçeri¤ini
duyurmamak

Baz› kkesimlerin
sesini dduyurmak

Milliyetçi tt›rman›fl›
sa¤lamak

Bildiri dda¤›t›m›
zamans›zd›...

Bilmiyorum

6
“Provokasyonu Devlet

Düzenledi”

Ankette yer alan sorulardan bi-
ri de, bu provokasyonu kimin dü-
zenledi¤i fleklindeydi. 

Ankete kat›lan 1000 kifliden; 

% 38'i provokasyonu düzenleyeni;
“Devlet, düzen, MGK, AKP,
MHP, Polis..." gibi egemen güç-
lerle tan›mlad›. 

% 10'u PKK derken, % 5'i TA-
YAD'›, % 2'si de hem TAYAD
hem de MHP'yi ifade etti. 

% 10'u medya derken, % 5 tarikat
flefi Haydar Bafl'›n örgütledi¤ini
düflündü¤ünü ifade etti.

% 20'lik bir k›sm›n›n “bilmiyo-
rum” cevab› verdi¤i soruya,
% 10'u olay›n provokasyon ol-
mad›¤›n› dile getirdi.



Hükümet ile memur sendi-
kalar› aras›nda süren toplu gö-
rüflmelerde, 29 A¤ustos günü
yap›lan 4. tur sonucunda an-
laflma sa¤land›. Türk Kamu-
Sen ve Memur-Sen hükümet-
le ücret konusunda mütabaka-
ta var›rken, KESK anlaflmaya
flerh koydu. 

Baflbakan Erdo¤an’›n da
bir aflamas›nda kat›ld›¤› gö-
rüflmelerin sonunda, hükü-
met, “birinci ve ikinci alt› ay-
lar için yüzde 2.5'lik oranlar-
da genel zam, ek ödeme almayan
memurlara da 40'ar YTL seyyanen
zam" önerisini sundu. Türk Kamu-
Sen ve Memur-Sen bu öneriyi kabul
ederken; KESK flerh koydu. Buna
göre; temmuz itibariyle en düflük
memur maafl›n›n 120 YTL art›flla
750 YTL'ye yükseltilece¤i aç›klan-
d›. Hükümet, emekçilere verece¤i
paray›, “bütçeye 3 milyar 790 mil-
yon ilave yük getirecek” diye aç›k-
layarak, IMF ve sermayenin istekle-
ri d›fl›nda, her fleyi bir yük olarak
gördüklerini ortaya koydu.

Türk Kamu-Sen ile Memur-
Sen'in temsil etti¤i 8 iflkolundaki bu
uzlaflmaya karfl›n, KESK yetkili ol-
du¤u 3 iflkolu için Uzlaflt›rma Kuru-
luna baflvurdu. 

“Uzlaflmaya haz›r” 
girdiler, uzlaflt›lar

Görüflmeler öncesi baflbakanl›k
önünde aç›klama yapan konfederas-
yon baflkanlar›, ücret taleplerinde
revizyona gittiklerini aç›klarken,
uzlaflma mesajlar›n› daha aç›k ver-
diler.

Kamu Sen ve Memur-Sen, uslu
devlet sendikas› tav›rlar›n› ortaya
koyarken, KESK Genel Baflkan› ‹s-
mail Hakk› Tombul da, “ayk›r›” ol-
mad›klar›n›, ücrette revizyona gide-

bileceklerini belirtti ve “uzlaflmaz
bir tavr›n içinde de¤iliz. Ancak tek
tarafl› uzlaflma olmaz" sözleriyle di-
le getirdi. KESK adeta; M. Ali fia-
hin’in tehdidinin ard›ndan, burjuva
bas›nda Taha Akyol gibi kimi yazar-
lar›n elefltirdi¤i, “eski, 12 Eylül ön-

cesinin D‹SK tarz›” diye ifade ettik-
leri çizgide olmad›klar›n› ispatla-
maya, örnek gösterilen Avrupa sen-
dikac›l›¤›n› benimsedikleri mesaj›
vermeye çal›fl›yordu. 

Elbette, masaya oturman›n bir
yan› anlaflmad›r. Ama bu anlaflma,
emekçilerin ç›kar›naysa bir anlam
ifade edebilirdi. Ama art›k tüm gö-
rüflmelerin ücret üzerinden döndü-
¤ü, grevli sendika hakk›n›n “rutin
gündem” olarak konuflulup bir yana
b›rak›ld›¤›, AKP iktidar›n›n “Ana-
yasa paketimizde getirece¤iz” al-
datmacas›na “eyvallah” edildi¤i bir
masadan, emekçilerin ç›kar›na bir
sonuç ç›kmayaca¤› aflikard›.

AKP iktidar› yalanc› bir ekono-
mide iyileflme tablosu çiziyor ve
emekçilere de “bak›n ekonomi dü-
zeliyor, bu kadar zamma gerek yok”
diye istedi¤i ücreti dayat›yor. Masa-
ya ilk konulan ücretin biraz daha
üzerine ç›kmalar› bu gerçe¤i de¤ifl-
tirmiyor. Bütün görüflmelerde ayn›
oyun sahnelenir. Bunun karfl›s›nda
sendikalar›n geri ad›m atmas› da
adeta oyunun kural› olarak kan›k-

sanm›flt›r. 

“Kand›rma” siyaseti
25 A¤ustos günü bafllayan toplu

görüflmelerde nelerin konufluldu¤u,
Türkiye Kamu-Sen taraf›ndan tuta-

nak halinde internet sitesinde
yay›nland›. Bu görüflmelerde
dikkat çekici olan bir bölüm
ise, AKP hükümetinin Türk-
‹fl ile yapt›¤›, kamu iflyerle-
rindeki iflçilere dair görüflme-
lere iliflkin bölümdü. Türkiye
Kamu-Sen Baflkan›’n›n iflçi-
lere verilen zamm› örnek gös-
termesi üzerine, memurlarla
görüflmelere de kat›lan Kamu
‹flveren Kurulu Temsilcisi
Adnan Çiçek, 370 binden
fazla iflçiyi ilgilendiren söz-
leflmeleri flu sözlerle izah etti: 

“‹flçilerle memurlar› ücret art›fl-

lar› aç›s›ndan k›yaslayabilirsiniz.

Biz kamu iflçisine yüzde 10 verdik.

Ama flu realiteyi dikkate al›n, iflçile-

re verilen gelir vergisine tabidir.

Memurlarda böyle bir s›n›rlama

yoktur. Ocak, flubat, mart ay›na gir-

di¤inde iflçinin yüzde 5’i gider, tem-

muz ay›nda yüzde 5 daha gider. Bu

realiteyi sendikalar da bilirler. Gö-

rünüflte yüzde 10 zam yapt›k ama bu

ortalamaya vuruldu¤u zaman yüzde

3.4 zam yapt›k.” 

Sendikalar›n da “bildi¤i” ve or-
tak oldu¤u bu oyunda aldat›lan
Türk-‹fl de¤ildir elbette. Söylendi¤i
gibi, onlar da “bu realiteyi bilir”.
Aldat›lan 370 bin kamu iflçisidir. 

Hükümet memurlara karfl› da ay-
n› politikay› uygulamaktad›r. Hem
ilk önerdikleri rakam› ifade ediflle-
rinde, hem de üzerinde uzlaflmaya
var›lan rakamda, ayn› “kand›rma si-
yaseti” geçerlidir. KESK Araflt›rma
Merkezi taraf›ndan yap›lan aç›kla-
ma bu gerçe¤i gözler önüne ser-
mektedir. Hükümetin “aile ve çocuk
yard›mlar› ile birlikte kamu emekçi-
lerinin en düflük ücretinin 750 YTL
olaca¤›n›” aç›klarken, KESK’in he-
saplamas›, en düflük ücretin 649
YTL olaca¤›n› ortaya koymakta.

KESK aç›klamas›nda hükümetin
zam yöntemi flöyle ifade ediliyor:
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“Uzlaflmac› sendikac›ya” sermayeden alk›fl

Grev, Toplu Sözleflme Hakk›
Hangi Bahara Kald›?



“Hükümet katsay›lar› etkileme-

yen, emeklili¤e ve vergi kesintisine

tabi olmayan ek ödemeleri ücret ar-

t›fl› diye göstermeye çal›flmaktad›r.

Oysa bütçede bile ücretler ile ek

ödemeler ayr› kalemlerde gösteril-

mektedir. Hükümet kendisine mali-

yeti az olan ek ödeme ile, önerdi¤i

sefalet ücretini gizlemekte, emekliyi

ise açl›¤a mahkum etmektedir.”

“Mücadele sürecek”

Kamu-Sen ve Memur-Sen iflbir-
likçili¤inin uzlaflmas›n›n ard›ndan,
KESK 31 A¤ustos’ta toplu görüfl-
meleri de¤erlendiren bir bas›n top-
lant›s› yapt›. "Konfederasyonumu-
zun öngörüleri bu görüflme döne-
minde de bir kez daha do¤ruland›.
“Görüflme sonuçlar›, kamu emekçi-
lerinin ve emeklilerin beklentilerini
karfl›lamaktan uzakt›r" aç›klamas›
yapan KESK Baflkan› ‹smail Hakk›
Tombul, ücret ve grev hakk› üzerine
taleplerini yineledi. 

Baflbakan Yard›mc›s› fiahin’in,
toplu sözleflme hakk› tan›yacaklar›
ancak, sendikalar›n kendilerine
“güven” vermesi gerekti¤i fleklinde-
ki sözlerini hat›rlatan Tombul, “Mü-
cadele tarihimiz ortadad›r; KESK,
hükümete “güven” vermez, kamu
emekçilerine güven vermeyi tercih
eder. Hükümete güven veren sendi-
kalarla var›lacak her türlü mutaba-
kat›n, bugünkünden farkl› olmaya-
ca¤› da çok aç›kt›r” diye konufltu.

Görüflmeler masada bitse bile,
hakl› ve meflru talepler için müca-
dele programlar›n›n devam etti¤ini
belirten Tombul, “Sonbahar aylar›n-
da devam edecek mücadele günde-
mimizde Kamu Personel Rejimi de-
¤ifliklikleri, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›-
s›, 2006 y›l› bütçesi ve kamu emek-
çilerinin di¤er bütün sorunlar› var.
Biz, k›fl uykusunda de¤iliz, baz› ke-
simlere de uyanmalar›n› tavsiye
ederiz” fleklinde konufltu.

KESK Eylemleri
Toplugörüflmelerin 4. turunun

yap›ld›¤› 29 A¤ustos günü, baflba-

17

4 Eylül 2005 / 16

emek

D e v -

rimci Me-

mur Ha-

reketi (DMH), anlaflma yap›lma-
dan önce, 26 A¤ustos’ta bir aç›kla-
mayla toplu görüflme sürecini de-
¤erlendirdi. 

Hükümetin önerdi¤i zamm›n
emekçilerle dalga geçmek anlam›-
na geldi¤inin alt›n› çizen DMH, bu
durumun ayn› zamanda bu ülkeyi
IMF’nin yönetti¤inin resmi belgesi
oldu¤unu dile getirdi. Toplugörüfl-
menin bir oyun oldu¤u ve nas›l so-
nuçlanaca¤›n›n daha önce defalar-
ca izlenen bir film oldu¤u dile geti-
rilirken, bu oyunun zemininin,
grevsiz sendika hakk›n› kabul etme
ile haz›rland›¤›na dikkat çekildi.
Aç›klamada, sendikalar›n ve hükü-
metin tutumu flöyle de¤erlendirildi:

“Grevli toplusözleflmeli sendi-
kal haklar ile ilgili anayasal düzen-
leme yapaca¤›n› söyleyen AKP di-
¤er taraftan da Kamu Personeli Ya-
sa Tasla¤›’nda yaln›zca grevi de¤il
grevin propagandas›n› ve destek-
lenmesini dahi yasakl›yor. Ad›na
uzlaflt›rma kurulu denen oluflum
ise oyunun son perdesidir. Bugüne
kadar sendikalar›n da, uzlaflt›rma
kurulunun da istedi¤i de¤ifliklikleri
kabul eden bir hükümet görülme-
mifltir. Toplugörüflme masas›nda
oturmak daha en baflta anlams›z-
ken gelinen noktada hala orada
oturmak bile bile ladesten baflka
bir fley de¤ildir. ...

Kamu-Sen Baflkan› Bircan Ak-
y›ld›z bilgilendirme toplant›lar›nda
AKP hükümetine sözde “sert” söy-
lemler gönderirken; dostlar›na da
al›flveriflte oldu¤unun mesaj›n›
göndermeyi ihmal etmemifltir. Hü-
kümetle Kamu-Sen aras›ndaki tar-
t›flma AKP-MHP aras›ndaki it da-
lafl›ndan ibarettir. Memur-Sen’in
AKP’nin arka bahçesi oldu¤u ger-
çe¤i bir kez daha teyid edilmifltir.

KESK d›fl›ndaki sendikalar
kendi misyonlar› do¤rultusunda
hareket ediyorlar. Ancak KESK
hem toplugörüflme hem de di¤er
gündemlerde sürecin gerektirdi¤i
eylem ve etkinlikler düzenlemek-

ten uzak
durmufl, s›-
radanlaflan

bas›n aç›klamalar›yla kamu emek-
çileri içindeki güvensizli¤i daha da
kuvvetlendiren bir tarz› tekrarla-
makta ›srar etmifltir. AB’den de-
mokrasi, özgürlük gelebilece¤i bofl
düflünceleri KESK’e hakim anla-
y›fllar›n yüzünde tokat gibi patlar-
ken bu tarz terk edilmemifl, hala
uzlaflmac› sivil toplumcu kafa ya-
p›s›yla sendikal mücadelenin yürü-
tülebilece¤ine dair “uzayl›” yakla-
fl›mlar sergilenmektedir.

E¤itim-Sen’in kapat›lma dava-
s›nda oligarflinin dayatmas›na bo-
yun e¤enlerin IMF’nin güdümün-
deki AKP’ye karfl› etkin bir müca-
dele yürütmesini beklemek için
afl›r› bir iyi niyet içinde olmak ge-
rekir. Onlar için risksiz bedel öde-
meyen bir tarz önemlidir.

fiu sorular çok basittir:

◆ KESK'e hakim anlay›fllar,
gerçekten grevli-toplusözleflmeli
sendika hakk›n› istemekte midir?
◆ Gerçekten emekçilerin ekono-
mik, demokratik taleplerinin sonu-
na kadar arkas›nda m›d›r? ◆ fiayet
evet deniliyorsa fiili-meflru müca-
dele temelinde bunun için hangi
program hayata geçirilecektir?

Kimse kalk›p da üç tane bas›n
aç›klamas›n›, bilmem neredeki ba-
s›n toplant›s› hikayesini anlatma-
mal›d›r. Emekçilerin bunlara karn›
toktur. Geçmiflten bugüne “man-
galda kül b›rakmay›p, difl çektir-
meyle sonuçlanan pratikler”; gü-
vensizli¤i afl›p, di¤erleriyle “ayn›-
laflmay›” da beraberinde getirmifl
ve örgütsel kan kayb›n›n en büyük
nedeni olmufltur.

Sendikalar› ve haklar›m›z› ma-
sada de¤il; fiili-meflru mücadele
çizgisindeki direnifllerimizle ka-
zand›k. Gerçekten bu konudaki sa-
mimiyet, toplusözleflme ve grev
hakk›n› kazanman›n da yolunu
gösterebilecek tek adrestir. Tersini
düflünenler, geriye dönüp KESK’i
KESK yapan mücadele tarihimize
bir kez daha bakmal›d›rlar!”

DMH’den De¤erlendirme



kanl›¤a yürümek isteyen, KESK’e
ba¤l› sendikalar›n yöneticileri poli-
sin biber gazl›, coplu müdahalesiyle
karfl›laflt›lar. KESK’liler, Devlet Ba-
kan› Mehmet Ali fiahin’in gözda¤›-
n›n ard›ndan yaflanan sald›r›ya otur-
ma eylemi ile cevap verdiler. ‹smail
Hakk› Tombul, 150 kiflinin kat›ld›¤›
eylemi, "Biz söyledi¤imizi yapar›z.
Yapamayaca¤›m›z› söylemeyiz.
Masaya anlam kazand›raca¤›m›z›
söyledik. Bu tutumumuz say›n fia-
hin'e uyar› olmal›d›r. Bu tutumu da
dikkate almazsan›z, bundan sonraki
büyük eylemlerimize haz›rl›kl› ol-
mal›s›n›z" diye ifade etti.
Tombul daha sonra görüfl-
melere kat›lmak üzere bafl-
bakanl›¤a gitti. 

27-29 A¤ustos günlerin-
de baflka kentlerde de bas›n
aç›klamalar› yap›ld›. Aç›kla-
malara kat›l›m›n oldukça
düflük oldu¤u göze çarpar-
ken, grevli toplu sözleflmeli
sendika talebi masada unu-
tulsa da eylemlerde unutul-
mad›. 

KESK ‹stanbul fiubeler

Platformu Galatasaray Postanesi
önünde yapt›¤› eylemde, hükümetin
emekçilerin taleplerini yerine getir-
mesini isterken, linç giriflimleri,
provokasyonlar da protesto edildi.
Ayr›ca, SES’li sa¤l›k emekçileri de
Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’de yapt›klar› eylemde,
hükümetin zam önerisinin yetersiz
oldu¤unu dile getirdiler. 

‹zmir’de, Sümerbank önünde
toplanan emekçiler, M. Ali fiahin'in
tehditlerini protesto ettiler. Büyük-
flehir Belediyesi'ne yürüyen emek-

çilere seslenen KESK ‹zmir fiubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Musa
Sever, toplu sözleflme ve grev hak-
k›n›n ILO ile garantiye al›nd›¤›n›
belirterek, taleplerini hükümete ilet-
tiklerini söyledi. 

Elaz›¤ Büyük Postane önünde
toplanan KESK’liler, “Sadaka De-
¤il Toplu Sözleflme”, "Vur Vur ‹nle-
sin AKP Dinlesin" sloganlar› att›lar.
Diyarbak›r fiubeler Platformu ise,
AZC Plaza önünde bas›n aç›klama-
s› düzenledi. Malatya’da da eylem
yeri postane önüydü. Yap›lan aç›k-
lamada, emekçilerin toplu sözlefl-
melerde insanca yaflanacak bir ücret
talep ettikleri kaydedilerek, “Hükü-
met toplu sözleflme ve grev hakk›m›-
z› uygulamal›d›r” denildi. KESK’li-
ler fiahin’e protesto metni fakslad›-
lar. Emekçiler; Sivas, Kayseri,
Samsun, Kocaeli, Amasya, Zongul-
dak, fianl›urfa, Adana ve Ad›ya-
man’da da bas›n aç›klamalar› ile
grev hakk› talep ettiler. 

E¤itim-Sen Ankara fiubeleri,
Devlet Bakan› Mehmet Ali fiahin'in
E¤itim-Sen'e yönelik aç›klamalar›n›
protesto etmek için 27 A¤ustos gü-
nü 1 No'lu fiube önünde toplanarak
K›z›lay Postanesi’ne yürüdüler ve
fiahin'e, “bir sendikam›z tüzü¤ü ne-
deniyle duvara toslad›, yasad›fl› ey-
lemler yaparlarsa yine toslarlar”
fleklindeki aç›klamalar› nedeniyle
protesto mektubu gönderdiler.

Yürüyüfl s›ras›nda “Devlet Gü-
dümlü Sendikaya Hay›r, Emekçi
Düflman› fiahin ‹stifa” sloganlar›
at›ld›. Postane önünde konuflan E¤i-
tim-Sen Baflkan› Alaaddin Dinçer,

fiahin’in konuflmas›n›n,
devlet güdümünde sendika
olmak istemeyen emek
yanl›s› tüm güçlere, sonla-
r›n›n E¤itim-Sen'e benzeye-
ce¤i tehdidi anlam›na geldi-
¤ine dikkat çekti ve “de-

mokratikleflmeden söz eden

AKP’nin gerçek yüzü orta-

ya ç›kt›” dedi.
Ayr›ca, 27 A¤ustos’ta

‹zmir, ‹stanbul baflta olmak
üzere, E¤itim-Sen’liler fia-
hin'i protesto eden eylemler
düzenlediler. 
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Konfederasyon baflkanlar› ile
Baflbakan Erdo¤an aras›nda yap›-
lan görüflmelerde, IMF tart›flmalar›
da yafland›. Erdo¤an uzun uzun
ekonominin nas›l iyiye gitti¤ini an-
lat›rken, sendikac›lar hakl› olarak,
“o zaman neden düflük zam veri-
yorsunuz” diye sordular. 

Erdo¤an, “bütçe limitlerimiz,
imkanlar›m›z bu kadar” diyerek,
asl›nda ekonomi bahar›n› bir cüm-
le sonra kendisi yalanlam›fl oldu.
Bunun üzerine sendikac›lar, “sözü-
nü etti¤iniz limit sizin mi, IMF’nin
mi” diye sordular. 

IMF’nin memura ne kadar zam
verilmesine izin verdi¤i bas›na da-
hi yans›yan bir tart›flmayd›, ekono-
minin IMF taraf›ndan yönetildi¤i
gizlenecek bir s›r da de¤ildi. Erdo-
¤an bu soruya flu cevab› verdi: 

“Eski partim (FP) IMF’ye

karfl›yd› ama biz dünya gerçekle-

rini gördük, IMF karfl›t-

l›¤›m›z yok.”

“Dünya gerçekleri”, emperya-
lizmin dünya düzeni önünde secde-
ye varman›n, emperyalist tekellerin
ç›karlar›na göre dönen çarklar›n
basit bir difllisi olmay› kabul etme-
nin “kod ad›” oluyor burada. Erdo-
¤an’›n “dünya gerçekleri” ile kol-
tu¤u s›k› s›k›ya birbirine ba¤l›. Za-
ten, Milliyet’ten Yasemin Çongar
müjdeyi verdi, “ABD’de Erdo-
¤an’›n imaj› yavafl yavafl düzeli-
yor”mufl. 

‹flte size “dünya gerçekleri” kod
ad›yla pazarlanan söylemle neyin
kastedildi¤inin bir örne¤i. ABD
politikalar› paralelinde hareket
ederseniz, “imaj›n›z” yükselir; ama
öte yandan ülkeniz çöker, emekçi
sefalete yükselir, son y›llar›n en
büyük d›fl ticaret aç›¤› yaflan›r...
Olsun önemli de¤il, aslolan
ABD’nin gerçeklerini iflbirlikçile-
rin görmüfl olmalar›d›r.

Erdo¤an: “IMF’ciyiz” 



Tam iki y›l önce geldiler Ankara’n›n orta yerindeki bu parka.
Eylül ay›n›n zulümle, ölümlerle an›ld›¤›, gerçe¤in karanl›¤›n köy
kuyular›nda bo¤ulmak istendi¤i günlerinde, gerçe¤e ›fl›k tutmak
için geldiler. Gözlerinde umut, gözlerinde direnen yak›nlar›n›n
gücüyle çelikleflmifl bak›fllar› ilk gün nas›lsa, bugün de öyle. Çal-
d›klar› kap›larda karfl›lar›na ç›kan çözümsüzlük, onlar› umutsuz-
laflt›rmad›, duyars›zl›klara ald›rmad›lar. Bu, TAYAD’›n, 12 Ey-
lül’ün karanl›k günlerinden bu yana gelene¤iydi. Hapishanelerde
tecrit alt›nda direnen evlatlar›n›n, kardefllerinin, efllerinin, yol-
dafllar›n›n sesini herkese duyurmak, “bu ülkenin hapishanelerin-
de zulüm var, insanlar ölüyor” diye hayk›rmak, kopkoyu sansür
duvarlar›nda gedikler açmak kararl›l›¤›nda geri ad›m atmad›lar.

Daha ilk günden say›s›z engelle karfl›laflt›lar. Gözalt›na al›nd›-
lar, iflkenceler gördüler, komplolar kurulup tutukland›lar. K›fl›n
so¤u¤undan, yaz›n s›ca¤›ndan kendilerini koruyacak çad›r kur-
malar›na izin verilmedi, yan›bafl›nda kimileri çad›rlar kurarken.
Faflist provokasyonlara, polisin sald›r›lar›na maruz kald›lar, eflya-
lar› parçaland›, defalarca taciz edildiler. Tüm bu bask›lara gö¤üs
gerdiler. AKP iktidar›n›n her yöntemle y›ld›rmaya çal›flt›¤› TA-
YAD’l›lar, bu park› bir direnifl mevzisine çevirme karar›yla gel-
mifllerdi. Onlar› tan›yanlar, bir karar verdiklerinde bedellerini
ödeyerek yerine getirme konusundaki dirençlerini de çok iyi bi-
lirlerdi. Bunu hesap etmeyenler de bu 2 y›lda ö¤renmifl olmal›lar.

“Hapishanelerde neler oluyor bilmek hakk›n›z” diyerek, 120
insan›n oligarflik iktidar taraf›ndan katledildi¤ini, tecrit iflkence-
sinin kesintisiz bir flekilde sürdü¤ünü ellerinin ulaflt›¤› herkese
anlatt›lar. Böyle bir zulüm ve ölümler karfl›s›nda susman›n ne bü-
yük bir utanç oldu¤unun da an›t› oldular. Onlar›n varl›¤›, sorum-
luluklar›n› unutanlara hat›rlatan bir ifllevde kendi do¤all›¤›nda
görüyordu.

TAYAD’l› Aileler’in Abdi ‹pekçi Park›’nda 2. y›l›n› dolduran
direnifli, ilk günkü kararl›l›¤›ndan hiçbir fley yitirmedi. Abdi
‹pekçi Park›’n› hak arayanlar›n bir mekan› haline getirirken, ay-
n› zamanda demokratik mücadelede görülmedik bir kararl›l›k ve
sabr›n, hapishaneler mücadelesinde fedakar bir sahiplenmenin
örne¤ini sergiliyorlar orada. 

Gazeteler, televizyonlar iki y›ld›r yan›bafllar›nda hayk›ran bu
sesi duymama, duyurmama “baflar›s›na” imza atarken, bu sansü-
re güvenerek, seslerinin duyulmad›¤›n›, eylemlerinin hiçbir etki-
sinin olmad›¤›n› düflünenler yan›l›yorlar. Bütün egemenler tarih
boyunca böyle bakt›lar, seslerini k›st›klar› kesimlerin görülmedi-
¤ini, kimsenin onlar›n fark›nda olmad›¤›n› varsayd›lar. Ama tarih
yaz›yordu bir kez ve tarihin yazd›¤› hiçbir fleyin gizli kalmas›
mümkün de¤ildi. TAYAD’l›lar da, Türkiye topraklar›nda 5 y›ld›r
yaz›lan büyük bir destan›n son iki y›l›n›n parças› oldular. 

Abdi ‹pekçi Park›’na yolu düflen herkese, tecriti, 120 ölümü,
ölüm orucu direniflini anlatt›lar. Son haftalarda ise, Tekirda¤ F Ti-
pi Hapishanesi’ndeki devrimci tutsaklara yönelik sald›r›-sürgün-
ler ve buna karfl› devrimci tutsaklar›n bafllatt›¤› süresiz açl›k gre-
vi var gündemlerinde. Zulmün biçimi, gündemi de¤iflse de, onla-
r›n gerçe¤i anlatma gündemi 2 y›ld›r de¤iflmiyor. Hapishanelerde
tecrit sürdükçe de de¤iflmeyecek.
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5 yy›ld›r hhapishanelerde kkatle-
den, iiflkence yyapan ooligarflik
düzenin bbaflkentinde 22 yy›ld›r
zulmü hhayk›r›yorlar. OOnlar›n

sesi, Türkiye ggerçe¤idir. OOnla-
r›n ssesi, bbu ggerçe¤in kkarfl›s›n-
da bboyun ee¤meyenlerin, ddire-
nenlerin vvarl›¤›n› aanlat›yor. OOn-

lar›n ssesi, yyalan›n, ssansürün
karfl›s›nda ggerçe¤in bbir ggün

mutlaka kkazanaca¤›n› hhayk›r›-
yor. BBu ssese ggüç vverelim!

Abdi ‹pekçi’de 2 Y›l



‹flkenceli sürgünler sonucu bas-
k›n›n, iflkencenin ayyuka ç›kt›¤› Te-
kirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden iki tut-
sa¤›n mektubundan bölümler akta-
r›yoruz; inkardan gelinen, sansürle-
nen F tipi gerçe¤ini herkes bilsin
diye! Okurlar›m›z› Mustafa Tosun
ve Metin Yavuz’un mektuplar›yla
baflbafla b›rak›yoruz:

Mustafa Tosun’un 19 A¤us-

tos 2005 tarihli mektubu:

Merhaba... Operasyonu ve bura-
n›n ilk günlerini yazm›flt›m. Hak
gasplar›, keyfilikler, dayatmalar sü-
rüyor. fiimdi de “10 güne kadar

hücre cezas›” istemiyle soruflturma
açt›lar. Sald›r›lar› yazay›m önce:

Operasyonun ard›ndan hücrelere
at›ld›ktan sonra gerçekleflen sald›r›-
lar (benim ö¤renebildi¤im kadar)
flunlar:

30 Temmuz: Bülent Kemal Y›l-

d›r›m’a sald›r›ld›... 31 Temmuz:
Cemal A¤›rman, Ercan Kutlu’ya

sald›r›ld›... 1 A¤ustos: Kenan

Günyel, Mustafa Tosun, Ercan

Kutlu, Kaan Kurtulufl, Celal Yay-

la’ya sald›r›ld›... 2 A¤ustos: Ser-

dar Karaçelik, Ercan Göko¤lu’na

sald›r›ld›... 3 A¤ustos: Bar›fl Atefl,

Ercan Göko¤lu, Cemal A¤›r-

man’a sald›r›ld›... 4 A¤ustos: Ka-

an Kurtulufl, Ercan Kutlu, Celal

Yayla, Ali Koca’ya sald›r›ld›... 5
A¤ustos: Bülent Kemal Y›ld›r›m’a

sald›r›ld›... 16 A¤ustos: Ercan

Kutlu’ya sald›r›ld›... (Yürüyüfl’ün

eki: Bu mektup elimize geçtikten
sonra, 27 A¤ustos’ta Kaan Kurtu-
lufl’un slogan att›¤› ve kap›lar› döv-
dü¤ü için tekrar sald›r›ya u¤rad›¤›
haber al›nd›.) 

Sald›r›lar, slogan att›¤›m›z ge-
rekçesiyle havaland›rma kap›lar›n›
kapatmaya geldiklerinde gerçeklefl-
tiriliyor. 8-10 gardiyan ite kaka, vu-
rarak hücreye sokuyor, köfleye s›-
k›flt›r›p tekme yumruk eflli¤inde slo-
gan atmamam›z›, kap›lara vurma-
mam›z› söylüyorlar. 

Son sald›r› ise 16 A¤ustos’ta, bu-
ran›n biz sevk edildikten sonra ger-
çekleflen ilk genel aramas› s›ras›nda
oldu. Gardiyanlar›n buyurgan ve
sald›rgan tav›rlar›na, itip kakmas›na
karfl› koyan Ercan’a sald›r›ld›. 

Tüm bu sald›r›lar için suç duyu-
rusu yapt›k, yap›yoruz. Ancak di-
lekçeyle suç duyurular›m›z›n ifllem
no’lar›n› talep etmemize ra¤men
verilmedi¤i için dilekçelerimiz iflle-
me konuluyor mu, konuluyorsa ka-
ç› konuluyor, bunlar› bilemiyoruz. 

“Bilemiyoruz” demiflken, bile-
medi¤imiz bir fleyi daha yazay›m.
Hem 30 Temmuz’da giriflte, doktora
yara bereleri gösterdik, hem de daha
sonra ç›kt›¤›m›z revirde. Bu üç se-
ferde de doktorlar yaralara, morluk-
lara bak›p bizim ç›kar›lmam›z› iste-
diler; yan›m›zda kay›t etmediler, sa-
dece “edece¤iz” dediler. 
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

Bu mektuplar›, 

“F tiplerinde tecrit yok,

iflkence yok” diyen Adalet

Bakan›’na ve tüm 

F tipi yardakç›lar›na 

ithaf ediyoruz! 

➧ hergün hücrelerde, onlarca iflkenceci gardiyan›n

karfl›s›nda elleri kollar› ba¤l›

➧ revire diye ça¤r›l›yorlar, iflkenceye götürülüyorlar

➧ doktora ç›k›yorlar, iflkencenin kayda geçip

geçmedi¤ini ö¤renemiyorlar

➧giriflte ‘cehenneme hoflgeldiniz’ diye karfl›lan›yorlar

➧dilekçe veriyorlar, ak›betini ö¤renemiyorlar

➧ tüm adli kurumlar, suç duyurular›nda soruflturmaya

gerek duymuyor

➧kitap, dergi, mektup, ziyaret yasaklar› bitmiyor

➧ tüm yasaklar, cezalar, infaz hakimlikleri taraf›ndan

an›nda onaylan›yor...



Bugün de 6 arkadafl›m›z iz var
m› diye hastaneye ç›kar›ld›. Yani
sevk-sürgünden tam 20 gün sonra.
Eh, bu da yaralar›n kapanmas›,
morluklar›n geçmesi için makul bir
süre! Sonuçta kurflun-b›çak yaras›
de¤il. 

Soruflturma demifltim; hakk›-
m›zda C‹K’in 44. maddesinin J ben-
dince “kurum görevlilerine hakaret
veya tehditte bulunmak”tan sorufl-
turma aç›ld›. Soruflturman›n gerek-
çesini de yazay›m belgeden:

“... nakil geldi¤inizde, kurumu-

muza kabul ifllemleri s›ras›nda gö-

revlilere direnerek, üst aramas›n›,

foto¤raf çekilmesini, parmak izi

al›nmas›n›, kan grubu tespitini ka-

bul etmeyerek, devlet ve devlet gö-

revlileri aleyhinde tehdit edici

(Adalet Bakanl›¤›’ndan, tüm yarg›

çal›flanlar›ndan ve Ceza ‹nfaz Ku-

rumu personelinden bunlar›n hesa-

b›n›n sorulaca¤› vb.) sinkafl› küfür-

ler savurarak slogan att›¤›n›zdan ve

eylemleri daha da ileri götürerek

personele fiili sald›r›da bulundu¤u-

nuzdan dolay›...”

Kara mizah örne¤i bir sorufltur-
ma. Sabah›n köründe hücresi bas›-
larak, iflkencelerle sevk edilen, 2
No’lu F Tipi’ne daha giriflte “bura-

s› geldi¤iniz yere benzemez. Göre-

ceksiniz!”, “cehenneme hoflgeldi-

niz” diye karfl›lanan, onursuz arama
dayat›lan ve kabul etmeyince sald›-
r›lan, bu sald›r›lara hücrelerde de
maruz kalmaya devam eden bizle-
riz; ama hakk›nda soruflturma aç›-
lan da bizleriz. Nasreddin Hoca f›k-
ras› gibi; “iyi de h›rs›z›n hiç mi ka-

bahati yok?” 

Dayat›lan sevk-sürgüne direndi-
¤imiz, zor kullan›ld›¤›nda slogan
att›¤›m›z, kay›t ifllemlerini kabul et-
medi¤imiz do¤ru. Her insan›n ken-
disine dayat›lana, sald›r›lara karfl›
direnme hakk› vard›r. Bu hakk›m›z›
kulland›k. Tabii sadece bu gerçe¤e
dayanarak ceza vermek istemedik-
leri için “sinkafl› küfürler savurarak
slogan att›¤›m›z›” (o da nas›l olu-
yorsa?), hatta “fiili sald›r›”da bu-
lundu¤umuzu ekleyivermifller. Yara
bere içinde, bir odada 10-15 gardi-

yan›n karfl›s›ndayken nas›l fiili sal-
d›r›da bulunmuflsak!!! 

Yar›n bu soruflturma için yaz›l›
ifade verece¤iz... San›r›m eylül ay›
içinde “10 güne kadar hücre ceza-
s›”n› alm›fl oluruz. 

Hücre cezas› alan› tek tutuyorlar
ve kap›s›n› sadece günde 1 saat aç›-
yorlar. Bizi zaten tek tutuyorlar ve
havaland›rma kap›lar›m›z› s›n›rl›
aç›yorlar. Fiili bir hücre cezaland›r-
mas› var yani. 

1 No’ludan gelen dergilerimizi
alamad›k. Kitaplara da “5 kitap” s›-
n›rlamas› uyguluyorlar. (C‹K’e göre
art›k böyle bir s›n›r olmamas› la-
z›m!) Eski tarihli gazete ve dergiler
aramalarda al›n›yor. Bu konuda
savc›l›¤a yapt›¤›m›z suç duyurular›-
na cevap gelmeye bafllad›; “yaflam

alan› daralmas›n diye” imifl! (Ne
kadar da çok tutuklunun ferah ferah
yaflamas›n› düflünüyorlar!!!)

Eski dergileri “eski” diye vermi-
yorlar. Yenilerini ise disiplin kurulu
“sak›ncal›” bularak vermiyor. Yürü-
yüfl’ün 10, 11 ve 12. say›lar›n› da
vermediler. Bu “sak›ncal›” kararla-
r›n›n gerekçelerini okuyan biri, Yü-
rüyüfl’ü yasal, denetimlerden geçip
de toplatma karar› al›nmayan bir
dergi de¤il de, yeralt› matbaas›nda
bas›lan illegal bir yay›n zanneder.

Ancak görünen o ki, uzunca bir
süre böyle “bilim-kurgu” (ne deyim
baflka) gerekçelerle dergi yüzü gös-
termeyecekler bize. 

Yay›nlar, beyinlerdeki ve yürek-
lerdekilerin yaz›ya dökülmesidir sa-
dece. Beyinden ve yürekten ç›kar ve
yine oraya seslenirler. Bizi yay›n-
lardan mahrum b›rakabilirler de,
kayna¤a, beynimize ve yüre¤imize
ne yapabilir, nas›l engel olabilirler?
‹flte onu beceremezler. 19 Aral›k’tan
bu yana u¤rafl›yorlar o kayna¤› ku-
rutmak için... Sonuç; biz  yine
“B‹Z”iz. Çok fley yapm›fl görünse-
ler de yerlerinde say›yorlar. Tüm
u¤rafllar›n›n gelip dayand›¤› ve dur-
du¤u yer, irademiz. O iradeyi kabul-
lenecekler. Er ya da geç. 

Buradaki arkadafllardan umut ve
direnç yüklü selamlar. 

***

Metin Yavuz’un 

15 A¤ustos 2005 

tarihli mektubu:

“... tekli hücrelere geti-
rildikten sonra, hergün sa-
bah 11.00 slogan›ndan sonra

havaland›rmalar zorla kapat›lmaya
devam etti. O günlerde sürgün gelen
arkadafllara her gün sald›r›yorlard›. 

Onlara iflkencenin kesilmesin-
den sonraki çarflamba günü bana
sald›r›p iflkence yapt›lar. Sonra da
havaland›rma kap›lar›n› kapat›p gi-
diyorlar. Perflembe günü yine saat
11.00’de geldiler ve bu kez daha
yo¤un ve uzun süreli bir sald›r› ol-
du; önce hücrede, sonra havaland›r-
mada ve tekrar hücrede devam etti.
Ve havaland›rma kap›s›n› kapat›p
gittiler. Ayn› gün ‹smail ve Cem’e
de yo¤un sald›r› olmufl ve ard›ndan
revire diyerek ‹smail’i baflka bir
hücreye götürmüfller. Böylece ‹s-
mail ve Cem de tek tutulmaya bafl-
lad›lar. 

Sürgün gelen arkadafllar, gelir
gelmez açl›k grevine bafllam›fllar. Biz
de ay›n dördünden itibaren bafllad›k.
fiu an açl›k grevi sürüyor. Ve hepimi-
zin tek tek tecriti de devam ediyor...
‹flte buran›n halleri flimdilik böyle.
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Direniflçinin

100. Günü
“Bugün Serdar Abi’nin

100. günüydü. Çok güzel
bir program oldu. Muharrem Çe-
tinkaya’n›n Fidan’a fliirini kendisi
okudu insan› yüre¤inden vuran bir
sesle. Bütün tüylerim diken diken
oldu. Bugün görüfl günümdü ayn›
zamanda, Serdar Abi de malta pen-
ceresine t›rmanm›flt›. ‹nsana o hal-
de, o kadar yak›nken görüp de ula-
flamamak, s›k›ca sar›lamamak ol-
dukça a¤›r geliyor. En az›ndan yü-
züne bakarak 100. gününü kutlama
f›rsat› oldu.”

(Sincan F Tipi’nden Kamil Ka-
ratafl’›n 17 A¤ustos tarihli mektu-
bundan)



19-22 Aral›k 2000 tarihinde ger-
çeklefltirilen katliam operasyonun-
dan bu yana, ad› F tipleri ile özdefl-
leflen bir iflkence yaflan›yor ülke-
mizde. Bu iflkencenin ad›; TECR‹T. 

Ask›lar, falakalar, elektrik man-
yetolar› kullan›lm›yor, iflkencecile-
rin “gözalt› süresi” s›n›rlamalar› da
yok; zamana yayarak, yavafl yavafl
çürüten, yokeden ve ölümlere kadar
uzanan, do¤rudan insan beynine uy-
gulanan bir iflkence tecrit. 

5 y›ld›r F tipi hapishanelerde tec-
rit iflkencesini yaflayan ve tecritin
son bulmas› için direnen devrimci
tutsaklar, kendi yaflad›klar›ndan yo-
la ç›karak yazd›lar bu kitab›. 

Kitap, sekiz bölümden olufluyor:
◆ F Tipi Hapishaneler, ◆ F Tipi
Tecritin Etkileri, ◆ Fiziksel ve Psi-
kolojik Sorunlar Anketi, ◆ Tecrit ve
‹ntihar, ◆Tecrit ve Piflmanl›k, ◆ Rö-
portajlar, ◆ Tecritin Tarihi ve  Ülke-
mizde Tecrit bölüm bafll›klar› alt›n-
da, tutsaklar befl y›ld›r yaflad›klar›
süreci, tecritin yaratt›¤› tahribatlar
yönüyle ele al›yorlar. 

F tipi hapishaneler, son befl y›ld›r
Türkiye gerçe¤inin bir parças› hali-
ne geldi. F tiplerinin mimarisi de¤il-
di elbette onu gündemde tutan. Bu
mimari yap› ve çeflitli yapt›r›mlar,
kurallar bütünü içinde yaflama geçi-
rilen tecrit politikas›yd› as›l olarak.
F tipi hücrelerde her fley tecritin ya-
flama geçirilmesi, daha do¤ru deyifl-
le, planlanan etkiyi yaratmas› hesa-
b›na göre düzenlenmifl durumda. En
temel yan, tutsaklar›n birbirinden
yal›t›lmas› iken, bununla s›n›rl› kal-
m›yor, dayan›flma, paylafl›m, birbir-
lerinin insan s›cakl›¤›n› dahi hisset-
me anlam›na gelecek her fley yasak-
lan›yor. 

En özet ifadeyle, sosyal bir var-
l›k olan insan›, insan olmas›n›n
özelliklerinden soyundurmaya çal›-
flan bir politika tecrit. Düflüncelerini
de¤ifltirmek, egemen sisteme uyum-
lu düflünmeye zorlamakt›r amac›.
Bir baflka deyiflle, hücrelere att›¤›
tutuklu ve hükümlüleri “teslim al-
makt›r.” Bunun için fiziki, psikolo-
jik, her türlü sald›r› arac› kullan›l-
m›flt›r bugüne kadar ve halen sür-
mektedir. 

Boran Yay›nevi’nce haz›rlanan
kitap, bu gerçekleri somut olgularla
ortaya koyuyor. Kitap okunuldu-
¤unda, tecrite karfl› direniflin siyasi
boyutu kadar, insani anlamda da ne-
den vazgeçilmez oldu¤u daha da
netlefliyor. Bu kitapta anlat›lan ifl-
kencelerin son bulmas› için flu ana
kadar 120 insan›n hayat›n› verdi¤i
düflünüldü¤ünde, insan beynini, dü-
flüncelerini hedefleyen korkunç bir
iflkence olan tecriti uygulayan ifl-

kencecilerin nas›l bir ruh haline sa-
hip olduklar›, hangi politik ç›karlar
için bu utanca imza att›klar›, sorula-
r›n›n cevaplar› da veriliyor kitapta. 

F tipi hapishaneler ilk gündeme
geldi¤inde, özellikle Almanya’da
tecriti yaflayanlar›n anlat›mlar›, ül-
kemiz ayd›nlar›, yazarlar› taraf›n-
dan ilgi ve öfkeyle karfl›lanm›flt›.
fiimdi çok daha katmerlisi yaflan›-
yor hücrelerde. Fiziki ve psikolojik
olarak büyük bir tahribat tablosu
bugünden ortaya ç›km›fl durumda.
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
kalan tutsaklar›n haz›rlad›¤› kitap,
ayn› hapishanede kalan tutsaklar
üzerinde yap›lan bir anket çal›flma-
s›n› da içeriyor. 

Anketin “Fiziksel Sorunlar”

bafll›¤› alt›nda ele al›nan bölümün-
de, tutuklu ve hükümlülerin üçte bi-
rinden fazlas›nda varolan 7 rahats›z-
l›k dikkate al›nd›¤›nda, “tecrit ön-

cesine göre bu rahats›zl›klar›n orta-

lama 7 kat civar›nda art›fl gösterdi-

¤i” sonucuna var›l›yor. Ayn› ankette
bu rahats›zl›klar›n bafll›calar› flöyle
s›ralan›yor: Göz rahats›zl›klar›, bafl
a¤r›s›, kas-iskelet a¤r›lar›, mide ra-
hats›zl›klar›, cilt hastal›klar›, difl so-
runlar›, kalp rahats›zl›klar›.

“Psikolojik Sorunlar” Anketi
ise çok daha a¤›r bir tabloyu göste-
riyor. Yo¤un bafl a¤r›s›ndan unut-
kanl›¤a, yo¤unlaflamama, ›fl›k ve se-
se karfl› duyarl›l›¤a kadar birçok ra-
hats›zl›¤›n baflgösterme oranlar› or-
taya konulduktan sonra rakamlar flu
ifadelerle de¤erlendiriliyor: 

“Rakamlara bakt›¤›m›zda ilk

dikkatimizi çeken, rahats›zl›klar›n

görülme oran›ndaki yükseklik. Her

üç tutuklu ve hükümlüden ikisinde

bafla¤r›s› ve unutkanl›k; ortalama

her iki kifliden birinde yo¤unlafla-

mama, ›fl›¤a ve sese karfl› duyarl›l›k,

gerginlik, kulak ç›nlamas›, kolay ve

ani sinirlenme ve ortalama her üç

kifliden birinde sürekli yorgunluk

hissi, kalp çarp›nt›s›/ritm bozuklu-

¤u, nefes darl›¤›, al›nganl›k, tak›nt›-

lar ve tahammülsüzlük var.

Bafla¤r›s›, unutkanl›k gibi rahat-

s›zl›klar›n say›s›n›n yüksek olmas›

bir yana, normal koflullarda nadiren
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Yaflayanlar TECR‹T’i anlatt›

Kitapç›larda vve BBoran YYay›nevi’nde

‹stiklal Cad. Terzi Han No:378/704

Beyo¤lu/ ‹STANBUL

Boran Yay›nevi gerçekleri 
kitaplaflt›rmaya devam ediyor



görülebilecek olan ›fl›¤a ve sese

duyarl›l›k, kulak ç›nlamas› ve kalp

çarp›nt›s›n›n bu kadar yüksek

oranda olmas› dikkat çekicidir.

Tüm bu rahats›zl›klar›n bu kadar

yo¤un yaflan›yor olmas›n›n tek ne-

deni tecrittir.”

Kitab›n giriflinde, “tecritin

vahfletini anlayabilmenizin tek yo-

lu, bizler için anlatmakt›... Hiçe

say›lmay›; her gün, her an tecrit

iflkencesine maruz b›rak›lmay›;

insans›zl›¤› ve bunun y›k›m›n› an-

lat›yor bu çal›flma” diyor tutsak-
lar. Ve ilerleyen bölümlerde, tecri-
ti yaflayanlar›n, tan›k olanlar›n çar-
p›c› anlat›mlar› yeral›yor. 

O anlat›mlardan birinde, S.S.
isimli, 45 yafl›nda evli, 2 çocuk ba-
bas› tutuklunun durumu flöyle anla-
t›l›yor örne¤in: “19 Aral›k 2001’de

tahliye oldu¤unda kafas›, tek kiflilik

hücrelerde duvara vurdu¤u için k›-

r›klar içindeydi. Yavafl ve yalpala-

yarak yürüyor ve öldürülmekten

korkuyordu. Ailesinin kendi ailesi

oldu¤una dahi inanam›yordu.”

S.S belki “flansl›”, tahliye edil-
mifl, ama hala bu iflkenceyi yaflayan-
lar var. B.S. de onlardan biri: “B.S.

29 Temmuz günü ziyaretten sonra

duvarlar› yumruklamaya bafllad›.

Tekme, tokat, yumruk adeta duvarla

bütünleflti. Sonra kendi kendine ko-

nuflmaya ve küfür etmeye bafllad›.

Aradan bir zaman geçti. ‹ntihara

kalk›flt›. fiimdiki durumu ise; sa-

baha kadar uyumuyor, bazen bir

saat uyuyup ç›¤l›k ç›¤l›¤a kalk›-

yor. Durup dururken türkü söylü-

yor, oturup a¤l›yor, hiç susmu-

yor.”

Tecritin etkilerini en yo¤un ya-
flayanlardan biri olan ve intihara
kalk›flan H.T.A ise kendi durumu-
na iliflkin flunlar› söylüyor: 

“Beton zemine inen çekicin

sesleri hücrenin duvarlar›nda

yank›lan›yordu. Yan›mdaki hücre-

de de kalan yoktu. Yani havalan-

d›rmada da tektim. Halüsinasyon-

lar bafllad›. Çok garip ve benimle

alakal› olmayan kabuslar görme-

ye bafll›yordum. Hiç kimse ile ko-

nuflmak içimden gelmiyordu. Bu

uzun zaman sürdü. Bu zamanlar-

da bir söz, bir müzik, mektup, soh-

bet ilaç gibi geliyor. K›sacas› ha-

lüsinasyonlar, ç›¤l›klar, hiçbir fley

yapamama ya da anlams›zl›k, her

fley anlams›z gelmeye bafll›yor.

Mektup, kitap, TV, radyo vs. Bu

noktada yakma olay› oldu. Yani

yaflama sevinci diyoruz, intihar

diyoruz. Ancak sen onu yaparken

intihar olarak alg›lam›yorsun.”

Anlat›mlar uzay›p gidiyor; do-
lays›z bir flekilde, yaflad›klar›n› oku-
mak dahi, koyu sansürün arkas›nda
nelerin gizlendi¤ini gösteriyor biz-
lere.  Elbette kitapta sadece yaflan›-
lanlar de¤il, ayn› zamanda tecritin

bir politika olarak neden uyguland›-
¤›na dair röportajlar ve görüfller de
yeral›yor. Bunlar da somut örnekler
üzerinden ortaya konuluyor. Örne-
¤in, röportaj yap›lan tutsaklardan
biri olan fiadi Naci Özbolat flöyle ta-
rif ediyor tecritin amac›n›:

“Tecrit uygulamas›n›n temel

amac›; siyasi kimli¤in bask› uygula-

yarak ezilmeye, yokedilmeye çal›fl›l-

mas›, psikolojik sorunlar yaflatabi-

lecek koflullara mahkum etmek, al-

g›lama ve yorumlama yetene¤ini,

haks›zl›klara karfl› tepki gösterme

yetene¤ini yoketmek, ezmek ve ki-

fliliksiz, her fleye boyun e¤en bir

kifli haline getirmektir. Bu politi-

ka kuflkusuz salt F tipi politikas›

de¤il, genel olarak farkl› biçim-

lerle ama özü ayn› olan yöntem-

lerle, halka her alanda uygula-

nan bir politikad›r. Tecrit, psiko-

lojik bask›, bu politikan›n temel

araçlar›ndand›r.”

“Tecrit - yaflayanlar anlat›yor”
kitab›nda örneklerle anlat›lan tec-
rit iflkencesinin son bulmas› için,
sadece bu kitab› okumakla yetin-

memeli, ayn› zamanda bunlar› en
genifl kesimlere ulaflt›rmal›y›z. An-
cak bu koflulda, kitap yaz›lma ama-
c›na ulaflacak, iktidar›n gizlemeye
çal›flt›¤› ve bir yandan koyulaflt›ra-
rak sürdürdü¤ü bir iflkenceye karfl›
daha fazla insan bilgi sahibi olacak.
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“D›flarday-

ken hiçbir ra-

hats›zl›¤› ol-

mayan A.D.,

tecrit orta-

m›nda sa¤l›kl›

sosyal iliflkiler

k u r a b i l m e

olanaklar›n-

dan mahrum

b › r a k › l a r a k

hasta edildi.

Rahats ›z l ›¤ ›

Mart 2002’de bafllad› ve defalarca

intihar girifliminde bulunan, ya-

n›ndakilere sald›ran A., say›s›z

baflvurulara ra¤men Ekim 2003’e

kadar hastaneye yat›r›lmad›.” 
“G.K. ken-

dinden geçmifl

bir halde pen-

cereleri çarp-

maya bafllad›.

Camlar› yum-

ruklay›p k›r-

d›. Bir yan-

dan da ba¤›r›-

yordu. ‘‹nsan

hücreye s›¤ar

m› ulan, insan

hücreye s›¤ar

m›?’ diye. Elleri kesilmifl her ya-

n› kan olmufltu. Duvarlar› yum-

ruklamaya ve sert bir flekilde ka-

fas›n› vurmaya bafllad›.”

“2002 sene-

siydi. Kula¤›-

ma a¤lama

sesleri geliyor-

du. Annem a¤-

l›yordu. Ben

de bu sesleri

duyunca a¤l›-

yordum. Ka-

famdaki ses

y›lan var di-

yordu. Ben

h i s s e d i y o r -

dum. Ses diyordu ki, bu y›lanlar

Amerikan y›lanlar›, sana iflkence ya-

pacak... Kafamdaki ses diyordu ki

kendini as kurtar.”



Adalet Bakan› Cemil Çiçek, 28
A¤ustos tarihli Radikal Gazetesi’n-
deki beyan›nda, Terörle Mücadele
Yasas›'nda yap›lacak de¤ifliklikler
üzerine generaller ve polis taraf›n-
dan “AB yasalar› ç›kt› elimiz ko-

lumuz ba¤land›” mahiyetindeki
aç›klamalara çok özet bir flekilde
cevap veriyor: “AB’ye uyum yasa-

lar› diye elefltirilen yasalarda her

türlü yetki var.”

Evet, gerçe¤i de budur. “Demok-
ratikleflme” ad›na yap›lan yasalar,
ayn› zamanda “terör” demagojisine
dayanan her türlü bask›y› da içeri-
yor. Çiçek örnekler de veriyor. Ge-
nerallerin “terör örgütü propagan-
das› yapman›n suç olmad›¤›” yala-
n›na at›fta bulunarak, “bayrak yak-

mak zaten suç, silahl› örgüt propa-

gandas› yapmak zaten suç. ‹flte bir

savc› Öcalan'a 'say›n' dedi¤i için

bir kifli hakk›nda dava açt›. Bunu

'AB yasalar› geldi, böyle oldu' deni-

len yasalara göre yapt›” diyor.

Generallerin “‹ngiltere’de olan

bizde de olsun” sözüne de cevab›
var Çiçek’in. ‹ngiltere'de düflünülen
terör yasalar›n› “ola¤anüstü halin,

ola¤an hale getirilmesi” olarak ni-
telerken, verdi¤i örneklerle, asl›nda
ola¤anüstü halin fiili olarak varl›¤›-
n› ortaya koyuyor.

“Örne¤in ‹ngiltere, özel mahke-

meler kurmaya haz›rlan›yor. Bizde

bu zaten var. Eskiden DGM vard›,

flimdi A¤›r Ceza Mahkemeleri var.” 

“Ola¤anüstü Hal Yasas›, güven-

lik kuflkusu olan durumlarda kiflile-

rin bölge s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lma-

s› yetkisini OHAL Valisi’ne veriyor-

du. Oysa benzeri bir yetki zaten her

valide kendi il s›n›rlar› için var.”

Oligarfli içindeki it dalafl› zaman
zaman böyle gerçeklerin ikrar›na da
dönüflebilmektedir. DGM ile ACM

aras›nda
hiçbir far-
k›n olma-
d › ¤ › n › n ,
O H A L
yetkileri-
nin yay-
g›nlaflt›-
r›ld›¤›n›n,

AB’nin demokratikleflme yasalar›
ad›yla, bask› yasalar›n›n kurumlafl-
t›r›ld›¤›n›n itiraf edilmesinde oldu-
¤u gibi. Önceki say›lar›m›zda da al-
t›n› çizmifltik: Halka karfl› savaflta,
devletin kolluk güçleri için bir yetki
sorunu yoktur, ortada bir iktidar
kavgas› ve polisin, ordunun katli-
amlar, bask›lar, iflkenceler için daha
fazla yetki talebi var. 

Yeni TCK’da, polisin ve jandar-
man›n bütün isteklerinin yerine ge-
tirilmesi, demokrasicilik oyunu ge-
re¤i yasaya yaz›lmayanlar›n da hü-
kümet kararnameleri ile tamamlan-
mas›; bu tart›flmalar›n özünün yetki
olmad›¤›n› göstermeye yetmektedir.
Ordu, her asker cenazesini istismar
ederek “k›s›tlanm›fl yetkilerinden”
dem vururken, polisin tam da karak-
terine uygun olarak en ucuz numa-
ralara baflvurmas› (örne¤in, “yetki-
miz yok” diyerek, bir h›rs›z› yakala-
mamas›); demokrasicilik oyununda-
ki maskelere dahi tahammülü olma-
mas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Oysa AKP vitrini süslemek için
ne cambazl›klar yap›yor: “Bir ta-
rafta zecri tedbir talepleri, di¤er ta-
rafta hak ve özgürlükler var. Bu iki-
sinin dengesini tutturmam›z gereki-
yor. ‹nce bir tel üzerinde yürüyoruz,
cambazl›k yap›yoruz.” 

Kimileri ise, bu hükümetin “ter-
cihini hak ve özgürlüklerden yana
yapt›¤›n›” söylüyordu. Çiçek’in
cambazl›¤›n›n s›rr› flu; nas›l yapar›z
da demokrasicilik oyunu bozulma-
dan bask›y› daha da art›r›r›z.  

‘Topyekün mücadele’ havas› 
yaratma kampanyas›

Oligarfli, halk›n mücadelesini,
devrimci demokratik mücadeleyi
bast›rmak, yoketmek istemekte-
dir. PKK’nin eylemleri, Kürt halk›-
n›n en meflru demokratik haklar›n›

talep etmesi, bu konuda “bahane”
olarak kullan›lmaktad›r. Daha düne
kadar “terörü yenen tek ordu” safsa-
tas› ile ortal›kta dolaflan generaller,
flimdi “topyekün mücadele” ça¤r›-
s›nda bulunuyorlar.

Bu “ça¤r›ya” uyan faflistler pro-
vokasyonlar yarat›rken, kimi “ulu-
salc›” kurumlar da sözde araflt›rma-
larla polisin yalanlar›n›n alt›n› dol-
durmaya çal›fl›yorlar. Ankara Tica-

ret Odas› Baflkan› Sinan Aygün

taraf›ndan aç›klanan “suç patlama-
s›” raporu bunun tipik bir örne¤i.
Suçun kayna¤› kapitalist sistemden
beslenen patronlar, bu raporda el-
bette kapitalizmi elefltirmiyorlar,
katlanarak büyüyen kapkaç, h›rs›z-
l›k, cinayet, cinnet vb. suçlardaki
ola¤anüstü art›fl ortaya konulduktan
sonra vard›klar› sonuç flu: 

“AB yasalar›yla polisin eli ko-

lu ba¤land›, suçlular› yakalaya-

m›yorlar, böyle oluyor...”

Demek ki, bunca iflkence, katli-
am, sokaklar›n kameralarla donat›l-
mas›, hatta özel güvenlikçi ordusu-
na dahi “yakalama” yetkileri tan›n-
mas›, ATO’ya yetmiyor. 

Burjuva bas›nda birçok yazar da
bu kampanyan›n gönüllü askerleri
olarak, “AB karfl›tl›¤›” k›l›f›nda, fa-
flist bask›lar›n, yasaklar›n daha da
art›r›lmas›n›n fetvalar›n› veriyorlar.

Polisin ‘Nazi Denetim 
Modeli’ hayali ve muhbirlik 

Polis de “topyekün mücadele”
havas›n›, kendi cephesinden, muh-
birli¤i yayg›nlaflt›rmaya, meflrulafl-
t›rmaya çal›flarak de¤erlendiriyor. 

‹stanbul’da bir evde yaflanan
patlaman›n ard›ndan, “herkes kom-

flular›na dikkat etsin, en küçük flüp-

hede polise haber verin, apartman

yöneticileri kim geliyor kim tafl›nd›,

nereden geldi bilmeli...” gibi aç›k-
lamalarla halka ihbarc›l›k ça¤r›s›
yapan Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah’›n rüyas›, Nazi “denetim”
modelini yaflama geçirmek.  “Müt-
hifl” parlak fikri ise flu:  

“Emekliler oturduklar› pence-

reden, sokakta dolafl›rken gördük-

leri olaylar› polise bildirmeli.
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Polis ve askerin “yetki” talebi ve yeni TMY

Çiçek: “Her Türlü Yetki 
AB Yasalar›nda Var!”



Emekliler bir sistem içerisinde gü-

venlik çal›flmas›n›n içine sokulma-

l›.” 

‹srail’de uyguland›¤› örne¤ini ve-
ren Cerrah, tarih bilgisinin k›tl›¤›n-
dan m›, kafa yap›s›n›n daha da s›r›ta-
ca¤› kayg›s›ndan m› bilinmez ama
Naziler’i örnek göstermiyor. Oysa,
tüm bir toplumu denetleme hayalleri
kuran Naziler, Cerrah’›n hayalini
1930’lar›n Almanyas›’nda uygula-
maya çal›flt›. As›ls›z ihbarlar, iftiralar
ve infazlar birbirini izledi. Amerikan
tarihinin utanç y›llar› olan Mc. Carty-
cilik de “muhbir vatandafl” üzerine
oturmufl ve say›s›z komploya, tutuk-
lamalara neden olmufltu. 

Cerrah ve Emniyet Genel Müdür-
lü¤ü sözcüsü, muhbirlik ça¤r›lar›n›
meflrulaflt›rmak için, bunun “muhbir-
lik” de¤il, “vatandafll›k görevi” oldu-
¤unu söylemektedirler. 2002 y›l›nda,
dönemin Ankara Emniyet Müdürü
Hasan Yücesan’›n “asayifl gönüllüle-
ri” de bu demagoji üzerine oturuyor-
du. Muhbirlik, Yücesan taraf›ndan
“huzurun ve mutlulu¤un” anahtar›
olarak yüceltilirken, “muhbir vatan-
dafllara” törenlerle “muhbirlik kimli-
¤i” da¤›t›lm›flt›. ‹ki ay sonra vazgeçi-
len projede 1885 kifli bu onursuzlu¤u
kabul ederek yakalar›na kart takm›fl-
lard›. Baflvurular›n ise 17 bini buldu-
¤u belirtiliyordu. ‹lk 400 muhbire
kart verme töreninde Yücesan, alçak-
l›¤›n evrensel tarihine geçecek flu
sözleri sarfetmiflti:

“Ülkenin birlik ve beraberli¤ine

göz diken, toplumun huzurunu bo-

zanlara karfl› birlikte mücadele ede-

ce¤iz. Birlikte savaflaca¤›z. Biz mem-

leketi savunaca¤›m›za, ülkemize yö-

nelen her eli k›raca¤›m›za söz ver-

mifltik. Sizler art›k bizim silah arka-

dafllar›m›zs›n›z!”

Bu kafan›n polis flefi oldu¤u yer-
de provokasyonlar, halk› birbirine
düflürme oyunlar› biter mi? 

Cerrah yeni bir fley söylemiyor
dolay›s›yla. Ama bir an, Cerrah’›n
söylediklerinin yaflama geçirildi¤ini
düflünün; sokakta, pencere pervazla-
r›nda bir çift emekli göz, “flüphelen-
di¤i” herkesi ihbar ediyor ve bu yüz-
binlerce emekli taraf›ndan mütema-

diyen tekrarlan›yor. “Toplumsal pa-
ranoya ve cinnet hali” dedikleri, dev-
let eliyle baflka nas›l yarat›l›r? Sosyal
iliflkiler baflka nas›l tahrip edilir, halk
birbirinden flüphe duyar hale nas›l
getirilir? Tüm bunlar polis flefi için
gereksiz sorulard›r. Muhbirlik ça¤r›-
s›n› “F tipi yaflama sürükleniyo-

ruz” diye elefltiren CHP Milletvekili
Orhan Erarslan, do¤ru söylüyor; öz-
lemleri tüm halk› F tiplefltirilmifl bir
Türkiye’ye t›kmakt›r. “Muhbir va-
tandafla” da gardiyanl›k ifli veriliyor.

Bu bak›fla göre, zaten tüm halk
suçludur, dolay›s›yla denetlenmeli-
dir. Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Kuru-
lu Baflkan› Doç. Dr. Vahit B›çak’›n,
25 A¤ustos günü aç›klad›¤› araflt›rma
sonuçlar› da bunu teyid etmektedir.
B›çak, Türkiye'de nüfusa göre oran›
fazla olan flüpheli ve san›k say›s›n›n
giderek artt›¤›na dikkat çekti¤i aç›k-
lamas›nda; 1986 y›l›nda 1 milyon 79
bin 593 kiflinin flüpheli ya da san›k
iken, bu say›n›n 2003 y›l›nda 2 mil-
yon 109 bin 11'e ulaflt›¤›n› ifade edi-
yor. “Yani” diyor B›çak; “2003 y›l›n-

da, bir y›l içerisinde toplumun % 3'ü

flüpheli ya da san›k oluyor. Bu ra-

kam, bir y›lda %3 ise, 33 y›lda %99'a

ulafl›yor. Bu marjinal bir sorun de¤il.

Günlük hayat›, herkesi ilgilendiren

bir sorun ve rakamlar çok yüksek.”

“Sorun”, tüm halk›n düflman gö-
rülmesinden kaynaklanmaktad›r ve
böyle bir rejimin Cerrah gibi polis
flefleri olmas› do¤ald›r! 

Muhbirlik, çürümenin ve bir 
toplumu çürütmenin ad›d›r

Tarih içinde halklar›n “en alçakça
ifl” olarak tarif edip lanetledi¤i muh-
birlik, bir halk›n alçalt›lmas›d›r. Ve
“vatandafll›k görevi” denilerek asla
meflrulaflt›r›lamam›flt›r.

Muhbirli¤e lay›k görülenler en
baflta kendilerini alçalt›lm›fl görmeli-
dirler. “Muhbir vatandafl”›n yayg›n-
laflt›¤› yerde, büyük bir çürüme yafla-
n›yor, halk› birbirine düflmanlaflt›rma
politikalar› uygulan›yor demektir. Bu
alçakl›¤a bu topraklarda yaflayan hiç
kimse tenezzül etmemeli, alçalt›lma-
y›, afla¤›lanmay› reddetmelidir. 
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Uluslararas› Af Örgütü (AI),

25 A¤ustos günü yay›nlad›¤› ra-

porda, Türkiye'de hak ihlalleri-
nin, iflkencenin “ciddi biçimde”
devam etti¤ini dile getirdi. AI Ra-
poru’nda, “iflkence, kötü mu-

amele hala yayg›n” ifadelerine
yer verilirken, hapishaneler ve po-
lis merkezlerinin ba¤›ms›z kurul-
larca habersiz denetlenmesi, “ya-

sal ba¤›ms›z kiflilerden oluflan

bir kontrol mekanizmas› kurul-

mas›” ve “hakimlerin, polisin,

jandarman›n uluslararas› stan-

dartlar konusunda e¤itilmesi”,
iflkenceye karfl› “al›nabilecek ön-

lemler” aras›nda say›ld›.

Tüm bu ‘önlemler’ karikatüri-
ze edilerek uygulanm›fl ve “ba-
¤›ms›z” dedikleri kurullar, tam da
iflkencenin gizlenmesinin parava-
nalar› haline gelmifltir. AI’nin an-
lamak istemedi¤i bu Türkiye ger-
çe¤idir, yani faflizmin demokrasi-
cilik oyunu oynamas›d›r.

AI: “iflkence sürüyor”

Yazar Fikret Baflkaya, 29
A¤ustos günü Antakya Merkez’e
Ba¤l› Yeflilp›nar Belediyesi tara-
f›ndan organize edilen 2. Defne
Kültür Sanat Festivali’nde, 'Küre-
selleflme ve Emperyalizm' konulu
bir panele kat›ld›. Küreselleflme-
nin tarihi seyrini ve etkisini anla-
tan Baflkaya, özellefltirmeleri elefl-
tirerek flöyle dedi: 

“Özellefltirmede devlet zen-

gini koruyacak, onun polisi de

halk›n hesab›n› görecek. Bir ta-

raftan yoksulluk artarken karfl›

taraftan da demokrasi flark›lar›

söylemek iki yüzlülüktür.” 

Kapitalizmin tehlikeli bir evre-
yi yaflad›¤›na ve tüm dünyay› tah-
rip etti¤ine dikkat çeken Baflkaya,
e¤er halklar bu sald›r›lar›n karfl›-
s›na dikilmez ise geriye kurtar›la-
cak bir fleyin kalmayabilece¤ini
dile getirdi.

“Yoksullu¤un oldu¤u
yerde demokrasi olmaz”
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Ortado¤u halklar›na yönelik teh-
dit ve sald›r› üssü olan ‹ncirlik'in
kapat›lmas› için 1.5 ayd›r yürütülen
kampanyan›n sonucunda, 26 A¤us-
tos günü Türkiye’nin dört bir yan›n-
dan yürüyüfller bafllat›ld›. 

‹stanbul’da Galatasaray Posta-
nesi önünde toplanan Koordinasyon
üyeleri ve yürüyüfle destek veren
kurumlar, “‹ncirlik Üssü Kapat›l-

s›n” pankart› ve “Emperyalist Ka-

tillere ‹flbirlikçilere Karfl› ‹ncirlik

Üssüne Yürüyoruz, ABD Ortado-

¤u'dan Defol” dövizleri ile flamalar
açt›lar. Ortak aç›klamay› yapan Fi-
gen Yüksekda¤, Irak iflgaline de¤i-
nerek, AKP iktidar›n›n iflgalcilerle
iflbirli¤i yaparak, katliamlardan so-
rumlu oldu¤unu, ‹ncirlik'in bir kat-
liam üssü oldu¤unu dile getir-
di. Yüksekda¤ yürüyüflün gerekçe-
sini flöyle aç›klad›: 

“‹ncirlik, Türkiye'deki siyasi ik-

tidar›n iflbirlikçi politikalar›n ve ta-

rihinin sembolize oldu¤u yerdir.

Irak'ta özgürlü¤ü için direnen halk›

katleden ölüm mangalar› ‹ncir-

lik'ten gidiyor. Kamuoyuna aç›klan-

mayan gizli anlaflmalarla kitle imha

silahlar›, ‹ncirlik'te konuflland›r›l›-

yor. ‹ncirlik Türkiye halklar›n›n ira-

desi hiçe say›larak bizim toprakla-

r›m›z› kanl› bir emperyalist sald›r-

ganl›¤›n aleti haline getiriyor. Bu

utanc›n sorumlulu¤u iflbirlikçi siya-

si iktidara aittir. Biz bu utanc› pay-

laflmayaca¤›z. Topraklar›m›zdaki

di¤er ABD-NATO üslerini de iste-

miyoruz. Bizler 22 ilden yola ç›kan

yürüyüflçüler olarak 28 A¤ustos'ta

emperyalizme nefretimizi bir kez

daha hayk›raca¤›z.”

Grup Yorum, bu topraklar üze-
rinde ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sos-
yalizm ad›na verilen bütün kavga-
larda oldu¤u gibi, bu yürüyüflte de
marfllar›yla oradayd›. Yap›lan aç›k-
laman›n ard›ndan 300 kifli, kortej
halinde Gündo¤du ve Çavbela
marfllar›n› söyleyerek TRT binas›na
kadar yürüdü. Burada otobüslere bi-
nen Koordinasyon üyeleri ile di¤er
kurulufllar›n temsilcileri, 4 otobüsle
Gebze'ye hareket ettiler. 

Ayn› gün Do¤u, Güneydo¤u,
Karadeniz, Ege’den de yürüyüfl kol-
lar› hareket etti. ‹zmir’de Konak
Kemeralt› giriflinde toplanan Koor-
dinasyon üyeleri, yapt›klar› aç›kla-
man›n ard›ndan, “‹ncirlik Üssü Ka-
pat›ls›n” sloganlar›yla büyükflehir
belediyesi önünden yola ç›kt›lar.

Eyleme Belediye-‹fl 4 No'lu fiube de
destek verdi. Yürüyüfl kolu, ertesi
günü Eskiflehir’de ‹stanbul'dan ge-
len grupla birleflti. 

Yürüyüfl Kocaeli’de 
‹stanbul’dan ç›kan yürüyüflçüler,

marfllar›n hiç susmad›¤› yolculu¤un
ard›ndan, Gebze’ye ulaflt›lar. Geb-
ze’de yürüyüflçüler “‹ncirlik Üssü

Ba¤›ms›zl›k için yürüdük

‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Dersim,

Samsun, Antakya... 22 kentten yola

ç›kan anti-emperyalistler, kentlerin

sokaklar›n› ba¤›ms›zl›k fliar›yla

geçtiler, Anadolu topraklar›nda ba-

¤›ms›zl›k bayra¤›n›n devrimcilerin

elinde dalgaland›¤›n› bir kez daha

gösterdiler, her ad›mda büyüyen

yürüyüfl, emperyalizme ve iflbirlik-

çilere bilenen öfkesiyle ulaflt› ‹ncir-

lik’e. ‹ncirlik... Anadolu’nun ba¤r›-

na saplanan ihanet hançeri, ba¤›m-

l›l›¤›n simgesi ‹ncirlik. Yine oligar-

flinin jandarmas›n›n korumas›n-

dayd›, iflbirlikçiler yine efendileri

için Anadolu gençlerini dikmifllerdi

Yanki’nin kap› nöbetine.topraklar›m›z› eemperyalizmin üüssü oolmaktan kkurtaraca¤›z
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Kapat›ls›n-Gebze Irak’ta ‹flgale Ha-
y›r Koordinasyonu” pankartlar›yla
karfl›land›lar. Gebze giriflinden
Gebze Merkez’e kadar sloganlar efl-
li¤inde yap›lan yürüyüfl ve aç›kla-
man›n ard›ndan, kat›l›mlarla birlik-
te ‹zmit’e hareket edildi.

‹zmit'teki Koordinasyon üyeleri,
yürüyüfl kolunu Merkez Bankas›
önünde karfl›lad› ve ‹nsan Haklar›
Park›'na kadar sloganlarla yüründü.
SES, Halkevi, SDP, EMEP de Ko-
ordinasyon üyelerine destek verir-
ken, yürüyüfl boyunca, “‹ncirlik Üs-
sü Kapat›ls›n, Katil ABD Ortado-
¤u'dan Defol” sloganlar› at›ld›.
Merkezi kararla, sar› flapkal› ve be-
yaz önlüklü yürüyüflçüler, Kocaeli
halk›n›n alk›fllar›yla karfl›lan›rken,
‹nsan Haklar› Park›'nda bir aç›kla-
ma yap›ld›. Özgür Aflan’›n yapt›¤›
aç›klamada, “‹ncirlik Üssü'nü ve

topraklar›m›zdaki ABD ve NATO

üslerini istemiyoruz” denildi.

Kitle aç›klaman›n ard›ndan, Ko-
caeli’den kat›l›mlarla birlikte oto-
büslerle yola devam etti. 

Yürüyüfl Bursa’da 

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

Metro ç›k›fl›na kadar sloganlarla yü-
rüdü. Karfl›lamaya D‹SK’e ba¤l›
sendikalar ile SDP, Halkevi ve BA-
T‹S de destek verirken, emniyet
müdürlü¤ü önünden geçen kitle,
Bursa’daki gözalt› ve tutuklama te-
rörüne atfen, “Bize Gücünüz Yet-
medi Yetmeyecek” slogan›n› att›.
Yürüyüflün ard›ndan metro önünde
yap›lan aç›klamada, iktidar›n iflbir-
likçili¤ine dikkat çekilerek,
“ABD’nin Irak’ta ve Ortado¤u’da

yapt›¤› tüm katliamlardan Türkiye

devleti sorumludur. Türkiye

ABD’nin Ortado¤u’daki jandarma-

lar›ndan birisidir.” denildi. Aç›kla-
man›n ard›ndan halaylar çeken kit-
le, geceyi geçirmek üzere Bursa Te-
mel Haklar’a geçti.

Yürüyüfl Eskiflehir’de
27 A¤ustos sabah› Bursa’dan yo-

la ç›kan kitle, Eskiflehir Koordinas-
yon bileflenleri (HÖC, ESP, Maya)
ve destekçi devrimci demokratlar
taraf›ndan Yediler Park›’nda ba¤›m-
s›zl›k sloganlar›yla karfl›land›lar.
Polisin yo¤un kuflatmas› alt›nda 500
metre marfllar ve sloganlarla coflku-
lu flekilde yürüyen kitle,  Migros
önünde bir aç›klama yapt›.

Koordinasyon ad›na bas›n aç›k-
lamas›n› yapan Eskiflehir Gençlik
Derne¤i Baflkan› Onur Ertekin, “‹n-

cirlik Üssü’nün kapat›lmas› için,

emperyalizme, faflizme ve tüm katli-

amc› politikalara karfl› direnenlerin

sesine sesimizi katmak için, emper-

yalizme ve iflbirlikçilerine nefreti-

mizi hayk›rmak için ‹ncirlik Üs-

sü’ne yürüyoruz.” diye konufltu. 

Aç›klama, "Katil ABD Ortado-

¤u'dan Defol,  Irak Halk› Yaln›z De-

¤ildir" sloganlar› ile biterken, kitle
Eskiflehir'den de kat›l›mc›lar› alarak
Ankara’ya gitmek üzere yola ç›kt›.

Yürüyüfl Ankara’da 

Eskiflehir’den sloganlarla u¤ur-
lanan anti-emperyalistler, oligarfli-
nin baflkentine coflkulu sloganlar ve
marfllarla girdiler. ‹stanbul’dan, Ko-
caeli, Bursa ve Eskiflehir’den büyü-
yen öfkeleri ve coflkular›yla Anka-
ra’ya ulaflan anti-emperyalistler, To-

26 A¤ustos günü Hopa'dan yola ç›-
kan grup, Trabzon'daki yürüyüflçülerle
birlikte ‘yasakl› alan’ Meydan Park'ta
aç›klama yapt›lar. "‹ncirlik Üssü Ka-
pat›ls›n" pankart› aç›lan eylemde, ‹n-
cirlik’te y›llard›r Amerikan bayra¤›n›n
dalgaland›¤› vurgulanarak, “Sahte

milliyetçiler insanlar›, ülkesini gerçek-

ten sevenlere karfl› k›flk›rt›p provokas-

yonlar düzenlerken ‹ncirlik'i ABD'ye

teslim ediyordu. Amerika'ya karfl› sus

pus olanlar bayra¤› kullanarak iflbir-

likçiliklerini gizliyorlard›” denildi.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan baflla-
yan yürüyüfl hat›rlat›l›rken, “biz de

Karadeniz'den kat›l›yoruz bu kervana.

F›nd›¤›n, tütünün, çay›n, tulumun ve

kemençenin namusu için ‹ncirlik’e yü-

rüyoruz” denildi. 

Bu s›rada yafll› bir Trabzonlu, “si-
zinle gurur duyuyoruz, siz oldu¤unuz
müddetçe bu vatana bir fley olmaz” di-
yerek deste¤ini ifade ederken, aç›kla-
man›n ard›ndan bildiri da¤›t›m› s›ra-
s›nda da halk›n olumlu tepkileri oldu.
Yürüyüflçüler, otobüsle Ordu’ya hare-
ket ettiler. Ünye ‹lçesi’ne gelindi¤inde
ise polisin engellemesi ile karfl›lafl›ld›.
Bildiri da¤›tarak ve önlüklü flekilde
yürüyüfle izin vermeyece¤ini söyleyen
polis, ba¤›ms›zl›k iste¤inden duydu¤u
korkuyu ortaya koyarken, buna ra¤-
men eylem program› hayata geçirildi. 

Bu kez de bir polis provokatörü,
Zeynep Erdu¤rul'a sald›rmaya kalk›fl-
t›. Yürüyüflçüler provokatörü “SEN

AMER‹KALI MISIN!'' diye teflhir
ederken, yap›lan aç›klaman›n ard›n-
dan yürüyüfl Samsun'a do¤ru yol ald›.
Buradan kat›l›mlar ve yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan Ankara’da, di¤er yü-
rüyüfl kollar› ile birleflildi. 

“Amerikal› m›s›n?”
Karadeniz Kolu
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ros Sokak'ta Koordinasyon Ankara
bileflenleri ile BDSP, ÇHD, Maya
ve Odak taraf›ndan alk›fllar ve “‹n-
cirlik Üssü Kapat›ls›n” slogan›yla
karfl›land›lar. 

Bu esnada Dersim, Malatya ve
di¤er kentlerden gelen yürüyüflçüler
de kitleyle birlefltiler. Koordinasyon
imzal› pankartlar aç›larak kortej
oluflturuldu ve Abdi ‹pekçi Park›'na
yürüyüfle geçildi. Polisin dayatma-
s›na karfl›n tüm yolu trafi¤e kapatan
kitle, oligarflik iktidar›n yöneticile-
rinin kulaklar›n›n dibinde ba¤›ms›z-
l›k sloganlar›n› hayk›rd›lar. 

Yürüyüfle Ankara'dan 200 kifli
kat›l›rken, bileflenler aras›nda yera-
lan Ankara HÖC 75 kifli ile kat›ld›.
Yürüyüfl boyunca “Kahrolsun Em-

peryalizm Yaflas›n Mücadelemiz,

Filistin'de ‹ntifada Irakta Direnifl

Kazanacak” sloganlar› at›ld›. Gün-
do¤du ve Çavbella marfllar›yla par-
ka giren kitle ad›na aç›klama yapan
Necati ORT, “bizler, 1 Mart'ta 100

bin olanlar›z. Bizler bu topraklar›n

iflçi, emekçileri, onurunu, gelece¤i-

ni koruyanlar›z. Bizler 6. Filo'yu

denize dökenleriz. Ülkemiz toprak-

lar› tarihsel misyonu gere¤i, bir kez

daha emperyalizme ve iflbirlikçileri-

ne karfl› yürüyüfle geçti. Dün 6. Fi-

lo'yu denize döktü¤ümüz gibi  ‹ncir-

lik Üssü’nü de bu ülke topraklar›n-

dan söküp ataca¤›z.” diye konufltu.

Aç›klaman›n ard›ndan ‹dilcan
Müzik Grubu’nun marfllar› hep bir
a¤›zdan söylendi. Daha sonra, An-
kara’dan kat›l›mlarla birlikte büyü-
yen kervan, Konya'ya hareket etti.
27 A¤ustos gecesi Konya’dan yola
ç›kan yürüyüfl kolu, ertesi günü sa-
bah saatlerinde Mersin’e ulaflt›.

28 A¤ustos sabah› Mersin Kara-
yollar› 5. Bölge Müdürlü¤ü önünde
karfl›lanan yürüyüfl kolu, AKP Mer-
sin ‹l Binas› önüne yürüdü. Polisin
“yolu kapat›yorsunuz” bahanesiyle
kitleyi kald›r›mdan yürütmek iste-
mesine karfl›n, Koordinasyon üyele-
ri yolu trafi¤e kapatarak sloganlarla
AKP önüne yürüdüler. Burada yap›-
lan aç›klamada, tüm dünyada dire-
nen halklar selamland›. Mersin’de
kitle, Koordinasyon bileflenlerinden

HÖC, ESP, DHP ve Partizan’›n ya-
n› s›ra SES, BES, Halkevi ve ‹HD
taraf›ndan karfl›land›. Yürüyüfl kolu,
Mersin’den 500 kifli ayr›ld›.

Yürüyüfl Adana’da 

26 A¤ustos günü ‹stanbul’dan
yola ç›kan ba¤›ms›zl›k yürüyüflçüle-
ri, Adana’ya yaklafl›rken, Adana’da
onlar› karfl›lamak için Hatay’dan
gelenlerin de kat›l›m›yla Celal Ba-
yar Köprüsü’nde toplanan 300 kifli,
halaylar çekti, sloganlar att›.

‹l il kat›lanlarla büyüyen yürü-
yüfl, saat 13.30’da Adana’ya ulaflt›
ve z›lg›tlar, alk›fllar, sloganlarla kar-
fl›land›. Burada yap›lan aç›klamada
konuflan Bülent Öner, “geçtikleri
kentlerde coflkuyu ve öfkeyi büyü-
ten yürüyüflçüleri, ayn› çoflku ve öf-
keyle selaml›yoruz” dedi. Öner, ‹n-
cirlik’in emperyalistler ve iflbirlik-
çileri için önemli bir mevzi oldu¤u-
nu hat›rlatarak, bu mevzinin orta-
dan kalkma-
s›n›n da anti-
emperyalist-
ler için önem-
li oldu¤unu
belirtti.

Celal Ba-
yar Köprü-
sü’nden slo-
ganlarla ‹nö-
nü Park›’na
yürüyen kitle

◆ HÖC, 25 A¤ustos’ta Adana Narl›ca
Mahallesi'nde bir dinleti düzenleye-
rek yürüyüfle ça¤r› yapt›. 26 A¤ustos
günü ise fiakirpafla Temel Haklar
önünde bir flenlik düzenlendi. Ayn›
gün Koordinasyon üyeleri fiakirpafla
Havalan› önünde eylem yapt›. HÖC
üyesi Özcan HIR, yürüyüflün iflbir-
likçili¤e karfl› oldu¤unu vurgulad›. 

◆ Mersin Koordinasyon üyeleri, rad-
yo ve TV programlar› ile yürüyüflü
duyurmaya devam ettiler. HÖC üye-
si Nazan Ayd›n yerel kanal 33
TV’de 24 A¤ustos’ta konuk oldu¤u
programda, Mersin halk›na yürüyü-
fle kat›l›m ça¤r›s› yapt›. 26 A¤us-
tos’ta da Taflbina önünde yap›lan ey-
lemle yürüyüflün bafllad›¤› duyurul-
du. “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” pan-
kart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuflan
Hasan Biber, yürüyüflün Mersin’e
ulaflmas› ile buradan kat›l›m sa¤la-
yacaklar›n› dile getirdi. Bu arada,
yürüyüflçülerin Mersin’de konakla-
yaca¤› Kazanl› Belediye Dü¤ün Sa-
lonu için, polisin belediyeyi tehdit
etti¤i ve belediyenin konaklamay›
iptal etti¤i ö¤renildi.

◆ ‹ncirlik yürüflüne kat›lmak için
Dersim'den Ankara'ya yola ç›kan 20
HÖC’lüler, K›rflehir ç›k›fl›nda trafik
kazas› geçirdi. Kazada can kayb› ol-
mazken, minübüs flöforü Haydar
Karabulut ve Abdurahman Parlak
yaraland›lar. Arkadafllar›n› hastane-
ye gönderen HÖC’lüler yürüyüfle
kat›lmak için Ankara'ya hareket etti-
ler. 

◆ Kordinasyon Kocaeli birleflenleri,
24 A¤ustos günü, Belediye ‹fl Han›
önünden ‹nsan Haklar› Park›'na me-
flaleli yürüyüfl yapt›.

Yürüyüflçüler, Abdi ‹pekçi’de 2 y›l-
d›r emperyalizmin hücrelerine kar-
fl› ses olan TAYAD’l›lar› ziyaret etti
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burada da bir aç›klama yaparak ‹n-
cirlik’e yürüyüfle geçti. Yürüyüfle
Adana’dan HÖC’ün de yerald›¤›
Koordinasyon bileflenlerinin yan›s›-
ra, BDSP, Tüm Bel-Sen ve Haber-
Sen flubeleri de kat›ld›. 

‹ncirlik Önündeyiz

Otobüslerle ‹ncirlik Üssü’ne yo-
la ç›kan kitle, üsse 400 metre mesa-
fede kortejler oluflturarak sloganlar-
la yürüyüfle geçti. 1200 kifli, “‹ncir-
lik Üssü Kapat›ls›n, ‹flgalci ABD
Topraklar›m›zdan Defol, Katil ABD
Ortado¤u’dan Defol, Katil ABD ‹fl-
birlikçi AKP, Kahrolsun Emperya-
lizm Yaflas›n Mücadelemiz” slogan-
lar› atan kitle ‹ncirlik giriflinde pan-
zerler ve binlerce jandarma, polis
taraf›ndan karfl›land›. Çat›larda ise
keskin niflanc›lar ba¤›ms›zl›k için
dövüflenlere gözda¤› amaçl› olarak
yerlefltirilmifl, efendilerini koruma-
ya alm›fllard›. 

Bu arada
‹ncirlik Üs-
sü’ne 3 km.
uzakl›kta ve
yürüyüfl ko-
lunun üzerin-
de bulunan
A m e r i k a n
Konsoloslu-
¤u da s›k› ko-
rumaya al›n-
m›fl, girifl-ç›-

k›fllar›n yasakland›¤›
beldenin çevresine ise
jandarma ve çevik kuv-
vet yerlefltirilmiflti.

Adana’ya giriflten iti-
baren 2 km. yürüyen kit-
le, ‹ncirlik önüne gelin-
di¤inde, Ali Kartar adl›
kifli, jandarmalar›n ara-
s›nda Türk bayra¤› ç›ka-
rarak, kitleyi provoke et-
meye çal›flt›. Ba¤›ms›z-
l›k için yürüyenlerin kar-
fl›s›na Türk bayra¤›yla
ç›karak, sahte milliyetçi-
li¤in pespayeli¤ini sergi-
leyen provokatöre cevap
sloganlarla verildi. 

‹ncirlik önünde k›z›l
bayraklar dalgalan›rken,
Ba¤›ms›z Türkiye slo-
ganlar› yank›land›. Ko-
ordinasyon ad›na konu-
flan HÖC’lü Eyüp Bafl,
yürüyüflün gerekçesini
anlat›rken, Figen Yük-
sekda¤ da, üssün kapat›l-
mas›n› istedi. Ortak
aç›klaman›n ard›ndan
kurum temsilcileri ko-
nuflmalar yaparken,
HÖC üyesi Hasan Biber
de Arapça ve Türkçe fliir
okudu.

Irak’ta iflgal öncesi
kurulan ve o günden bu
yana iflgale karfl› müca-
delenin öncülü¤ünü ya-
pan Koordinasyon, bir
kez daha emperyalizme
karfl› Türkiye halk›n›n
düflüncelerinin tercüma-
n› olurken, anti-emper-
yalist mücadelede birlik
zemini oldu¤unu, en ge-
nifl ittifak› sa¤layarak bir
kez daha gösterdi. 

Haklar ve Özgür-

lürler Cephesi, bulun-
du¤u tüm kentlerde Ko-
ordinasyon ad›na yürü-
tülen çal›flmalara aktif
flekilde kat›l›rken, yürü-
yüflte de kitlesel olarak
yerlerini ald›lar.

Yürüyüflün ard›ndan

‹ncirlik Yürüyüflü; devrimci, demokratla-
r›n, bu ülkenin vatanseverlerinin, anti-emper-
yalist güçlerinin ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yere
düflürmeyeceklerini bir kez daha göstermifltir.
Devrimciler, “modas›n›n geçti¤i” söylenen
ba¤›ms›zl›k mücadelesini, bugün daha da faz-
la yükseltmenin gereklili¤i bilinciyle hareket
etmifllerdir. Ba¤›ml›l›¤›n kaç›n›lmazl›¤›n›n
dayat›ld›¤›, iflbirlikçili¤in “reel politik” ola-
rak ambalanjland›¤›, anti-emperyalistli¤in
“Bush karfl›tl›¤›” ile dejenere edilmeye çal›-
fl›ld›¤› bir süreci yafl›yoruz. Bu yalan ve çar-
p›tma dünyas›n› ancak gerçek ba¤›ms›zl›kç›-
lar, devrimciler parçalayabilirler. 

Bizim ba¤›ms›zl›k fliarlar›m›z, “Kahrol-
sun Emperyalizm” sloganlar›m›z yükseldik-
çe, emperyalistler ve iflbirlikçiler istedikleri
gibi Türkiye’yi hiçbir zaman yaratamayacak-
lar. Ba¤›ms›zl›k bayra¤› Türkiye devrimci ha-
reketinin elinde dalgalanmaya devam edecek.
‹ncirlik Yürüyüflü’nden, ayn› günlerde Anka-
ra’da arkadafllar›na destek vermek için “Ne
Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›zl›k Türkiye, ‹fl-
birlikçili¤e Son” slogan›yla yürüyen Gençlik
Federasyonu üyelerine; meydanlar, yollar bu-
nu söylüyor. 

“Ba¤›ms›zl›¤›n modas›n›n geçti¤ini” söy-
leyenler, küreselleflmecilerdir. Globalizmin
dünyay› büyük bir köye dönüfltürdü¤ü, bu
köyde “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n” esas oldu¤u
burjuvazi taraf›ndan üretilip solun çeflitli
renkleri taraf›ndan yay›lan bir teoridir. 

Ba¤›ms›zl›¤›n modas›n›n geçmifl olmas›
bir yana, ba¤›ms›zl›k düflüncesi ve hedefinin
her zamankinden daha ön plana ç›kar›lmas›
gereken bir yüzy›lday›z. Bunu devrimciler
yap›yor; ülkemiz ba¤›ms›z olacak kararl›l›-
¤›yla savafl›yorlar. Bu savaflta, ‹ncirlik’in as-
kerleri: AKP, Genelkurmay, MHP sahte ulu-
salc›lard›r. Küreselleflmeci sol da ‹ncirlik’in
askerlerinin lojistik-ideolojik hizmetlerini
görüyor... Bu yüzden onlar yürüyüflte yoktu. 

Kendi içinde kimi küçük hesaplar, rek-
lamc›, grupçu kayg›lar, birlik kültürüne denk
düflmeyen tutumlar elefltirilebilir ancak flu
aç›k ki Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu,
bu ülkede ba¤›ms›zl›ktan yana güçlerin en
güçlü mevzisi oldu¤unu göstermifltir. Burjuva
bas›n›n, hatta kendine sol diyen gazetelerin
yürüyüflü geçifltirme çabas›na karfl›n, Türkiye
solunun emperyalizme ve iflbirlikçili¤e karfl›
mücadelesinde hak etti¤i yeri alm›flt›r.



Generallerin “ulusal bayramla-
r›”, halka karfl› gözda¤› ya da iktida-
ra karfl› it dalafl› amaçl› de¤erlendir-
meleri, en az resepsiyonlar›n kendi-
si kadar bir gelenektir. 30 A¤ustos
Zafer Bayram› resepsiyonunda da
bu gelenek bozulmad›. “Teröre karfl›
topyekün mücadeleden” sözeden
generaller, bu mücadelenin DE-
HAP’›n sindirilmesi, yokedilmesi,
Kürt milliyetçi harekete karfl› her
türlü yalan›n, karalaman›n kullan›l-
d›¤› psikolojik savafl yöntemleri ve
elbette imha oldu¤unu gösterdiler.
Bu arada, generallerin OHAL’in ye-
niden getirilmesi yönündeki haber-
lere de Genelkurmay Baflkan› Org.
Hilmi Özkök hiç bayatlamayan “d›fl
güçler” demagojisiyle “aç›kl›k” ge-
tirdi. Zinhar böyle bir isteklerinin
olmad›¤›n› söyleyen Özkök, haber-
lerin kayna¤›n› ise flöyle aç›klad›:
“Araflt›rd›k, bu haberlerin kayna¤›-

n›n Yunanistan oldu¤unu ö¤rendik.”

DEHAP Hedefte

Resepsiyonun ana gündemlerin-
den birini de Batman’da çat›flma
bölgesine yürüyen halk oluflturu-
yordu. 1. Ordu Komutan› Org. Ya-
flar Büyükan›t yaflananlar›, “Türki-

ye’nin Filistin haline getirilmek is-

tenmesi” ve “Teröre karfl› mücade-

le eden Türk Silahl› Kuvvetleri’nin

etkisizlefltirilmesi” olarak de¤erlen-
dirdi ve bunun sorumlusu olarak da,
“yasal bir parti” diye tarif etti¤i DE-
HAP’› gösterdi. Son bir hafta içinde
burjuva bas›n›n yalan üzerine kuru-
lu kampanyas› ile birleflen DE-
HAP’l›lara yönelik kampanyan›n
bir parças›yd› generallerin konufl-
mas›. 

Geçen hafta, DEHAP yöneticile-
ri, Öcalan’dan “say›n” diye sözet-
tikleri için tutuklanma talebiyle
mahkemeye ç›kar›ld›lar. DEHAP
Genel Baflkan› Tuncer Bak›rhan ve

7 MYK üyesi tutuklanmad›lar, ama
“yasad›fl› örgüte yard›m etme” iddi-
as› gibi, tek kan›t› “say›n” kelimesi
olan bir suçlama ile, yurtd›fl›na ç›k-
malar›na yasak konuldu. Bununla
da bitmedi; cunta y›llar›n›n uygula-
malar›ndan olan, imza verme uygu-
lamas›na tabi tutuldular. Buna göre,
yasal bir partinin genel baflkan› ve
genel merkez yöneticileri haftada
bir gün bulunduklar› ilin emniyet
müdürlü¤üne giderek beyanda bu-
lunacak evrak imzalayacaklar. 

Ayn› günlerde; ‹çiflleri Bakanl›-
¤›, DEHAP'l› Diyarbak›r Büyükfle-
hir Belediye Baflkan› Osman Bay-
demir ve 6 üst düzey yönetici hak-
k›nda, adli soruflturma yürütülmesi
için izin verdi. Soruflturman›n en
büyük gerekçesi ise, PKK militan-
lar›n›n cenazeleri için belediye am-
bulans›n›n tahsis edilmesi gibi, hem
dini hem de geleneksel olarak do¤al
bir uygulama. 

Ama zerre kadar savafl ahlak›,
hukuku tan›mayan oligarfli, halk›n
geleneklerini, de¤erlerini de tahrip
etmek, yoketmek istiyor. 

Befliri’de yap›lan operasyonda
da oligarflinin savafl ahlak›n›n zerre-
sini tafl›mad›¤› yine görüldü. 

Oligarflinin tek bildi¤i 
“çözüm”; imha

HPG’nin “bir ay eylem
yapmama” karar›na karfl›n,
Batman'›n Befliri ‹lçesi k›r-
sal›nda 25 A¤ustos günü
operasyon bafllatan devlet
güçleri, 7 kifliyi katlettiler.
HPG, 7 gerillan›n yaflam›-
n› yitirdi¤ini aç›klarken,
bir de sivilin katledildi¤ini
duyurdu. Bölge halk› tara-
f›ndan D‹HA’ya verilen
bilgilerde ise, tam bir vah-
flet tablosu ortaya ç›kt›. 

Operasyonda bir gerilla yaral›y-
ken silahla, biri gizlendi¤i çal›l›¤›n
yak›lmas›yla, birinin de sorgulan-
d›ktan sonra infaz edildi¤i bildirildi.

Halk gerillay› sahiplendi

Generallerin “Filistin” benzet-
mesine neden olan ise, operasyon
s›ras›nda binlerce kiflinin çat›flma
bölgesine yürümek istemesi oldu.
28 A¤ustos günü, yaklafl›k 2 bin ki-
fli Tepecik ve Yal›nkavak köyleri
aras›ndaki bölgeye yürüyüfle geçti.
Kitlenin önü Befliri ç›k›fl›nda pan-
zerler ve binlerce jandarma taraf›n-
dan kesildi ve müdahale edildi.

Özgür Yurttafl Hareketi’nin ça¤-
r›s› ile, Batman ve Siirt'te toplanan
ve operasyonun durdurulmas›n› is-
teyen kitle panzerlerin önüne ç›kar-
ken, gaz bombalar›na karfl› direndi.

Yürüyüfl s›ras›nda “Bijî Serok
Apo”, “fiehid Namirin” sloganlar›
at›l›rken, DEHAP Batman ‹l Baflka-
n›’n›n da aralar›nda bulundu¤u çok
say›da DEHAP’l› da yürüyüflte yer-
ald›lar. Kitle, jandarma barikat›n›n
önüne geldi¤inde, özel harekat tim-
leri ve jandarma taraf›ndan herhan-
gi bir uyar› yap›lmadan panzerlerin
sirenleri çal›narak, müdahale edildi.
Havaya atefl açarak, kitleyi da¤›t-
maya çal›flan jandarma ve özel ha-
rekat timleri, panzerleri kalabal›¤›n
üzerine sürdü ve yo¤un olarak gaz
bombas› kulland›. Halk ise, sald›r›-
ya tafllarla, gençler molotoflarla
karfl›l›k verdi. 

Batman Belediye Baflkan› Hüse-
yin Kalkan ile askeri yetkililer ara-
s›ndaki görüflmenin ard›ndan, 'ope-
rasyon bitti' bilgisi üzerine kitle ye-
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Kürt halk›n› terörle, bask›yla

sindiremeyeceksiniz!

Batman // BBefliri



niden Befliri'ye döndü.

Halk› kurflunlad›lar
Batman’da da, yüzlerce kifli,

gerilla cenazelerinin bulundu¤u
devlet hastanesi önünde toplana-
rak flehitlerine sahip ç›kt› ve kent
merkezinde yürüyüfl gerçeklefltir-
di.

Kitleye sald›ran polis silah kul-
land› ve Hasan ‹fl isimli yurtsever
bafl›ndan vurularak katledildi. Oli-
garflinin valisi ve polis flefi, cinaye-
ti “halk› k›flk›rtmak isteyenlerin” ifli
diye aç›klarken, buna uygun olarak
da, Hasan ‹fl’in gösteriler bafllama-
dan önce öldürüldü¤ü yönünde bir
rapor düzenletti. Ancak ailesinin iti-
raz› sonucu Diyarbak›r Adli T›p ta-
raf›ndan yap›lan ikinci incelemede,
Hasan ‹fl’in gösteriler s›ras›nda vu-
ruldu¤u ortaya ç›kt›. Keza, gösteri
s›ras›nda vuruldu¤unu gören yüz-
lerce tan›k vard› ortada. 

Polisin katletti¤i Hasan ‹fl, ertesi
gün binlerce kifli taraf›ndan Batman
Devlet Hastanesi’nden al›narak slo-
ganlarla gerçekleflen 5 km’lik yürü-
yüflün ard›ndan Batman Asri Me-
zarl›¤›'nda topra¤a verildi. 

Hasan ‹fl’in ölümünü protesto
için çeflitli yerlerde gösteriler yap›-
l›rken, Diyarbak›r'›n Kayap›nar
Semti'nde yürüyüfl yapan halka po-
lis yine müdahale etti. Adana'n›n
fiakirpafla Mahallesi'nde yap›lan
gösteride de mahalle kuflat›larak
panzerlerle müdahale edildi. 

AKP’nin ‘çözümü’nün 
alt›ndan M‹T ç›kt›!

Gerillaya imha, Kürt halk›na
bask› ve sindirme operasyonlar› da-
yat›l›rken, AKP’nin “Kürt sorunu”
tan›mlamas›n›n, tarihin çöplü¤ünde
yerini alan benzeri aç›klamalar›n
yan›na büyük bir h›zla gidece¤i an-
lafl›l›yor. “Teröre karfl› savafl” de-
magojisi terk edilmedi¤i sürece,
göstermelik ad›m atmalar› dahi
mümkün de¤ildir.

Batman’da binlerce kiflinin ope-
rasyon bölgesine yürüyüflünü,
“Olay toplama kalabal›k ve bindiril-

mifl k›talardan ibarettir, halk destek-
leri yoktur” diyerek küçümseyen
Baflbakan Erdo¤an için, herhangi
bir konuda “tespit” yapmak, “söz-
ler” vermek, ucuzdur; ne de olsa ta-
kiyyecili¤in uzman›d›rlar. 

‹flte size, “yerel TV’lere Kürtçe
yay›na izin verilmesi” talimat›n›n
ak›beti. RTÜK’ün, hangi TV’lere
izin verilece¤ine iliflkin M‹T’ten
bilgi istedi¤i ortaya ç›kt›. Ancak bu
hukukd›fl›l›k o kadar ola¤an hale
getirilmiflti ki, ço¤u AKP’lilerden
oluflan RTÜK yönetimi, “sadece
bilgi istediklerini” aç›klayarak ken-
dini savundu.

Yasas› zaten ç›kar›lm›fl ama
RTÜK taraf›ndan uygulanmayan,
yerel TV’lere Kürtçe yay›n, kimile-
ri taraf›ndan, “çözümün ad›mlar›”
aras›nda say›l›yordu.

Burjuva bas›n 
‘savafl cephesi’nde

Generaller “topyekün mücade-
le” ister de, burjuva bas›n durur mu;
baflta Do¤an Medya olmak üzere,
savafl cephesine koflan burjuva bas›-
n›n sayfalar›ndan her gün bir yalan
pompalan›yor, her gün psikolojik

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

Fethullahç› Aksiyon Dergi-
si’nin, 250 ayd›n›n PKK’nin
ölüm listesinde oldu¤u haberi ise,

bu savafltaki en desteksiz at›fl›n ba-
fl›na yerleflti. Ortada güya bir “öldü-
rülecek ayd›nlar listesi” vard›, ama
ne hikmetse, Kürt yazar Mehmed
Uzun d›fl›nda kimsenin ad› geçmi-
yor ne de liste ortaya konabiliyordu. 

Aksiyon’un kontra haberi, hafta-
lar sonra, 29 A¤ustos günü Hürriyet
Gazetesi’nin manfletine tafl›nd›;
“Mehmed Uzun PKK tehdidin-

den ötürü Türkiye’yi terk et-

mifl”ti. 

Mehmed Uzun’un yurtd›fl›na
ç›kt›¤› do¤ruydu. Uzun, ç›k›fl gerek-
çesini net bir dille ifade etmese de,
flunu aç›kça söylüyordu: PKK’den
herhangi bir tehdit almad›m, Aksi-
yon’un haberi gerçek d›fl›d›r. Hürri-
yet’in haberini yalanl›yordu, ancak
Hürriyet ertesi günü, adeta bu ya-
lanlama yokmufl gibi ayn› paralelde
yay›nlar›n› sürdürdü ve genel yay›n
yönetmeni taraf›ndan, tekzibin ge-
çersizli¤i teorize edildi. Ne de olsa
“ülkenin bir mücadele içinde oldu-
¤unu” söylemiyor muydu general-
ler; elbette bu “mücadelenin” önün-
de yürüyecekti mi¤ferli burjuva
medya. Anl› flanl› tarihi savafl cep-
hesinde kazand›¤› madalyalarla do-
luydu ne de olsa.

Osmanl›’dan bu yana ayaklan-
d›klar› için, “Kürtler’in devletten

özür dilemesini” istemesi gibi akla
ziyan yaz›lar yazan Hürriyet yazar›
Özdemir ‹nce’den; Kürtler’in bölge
ülkelerini k›zd›rd›¤›n› söyleyerek,
“Bu öfkeli çevre, bu k›zg›n kom-

flular Kürtler’e hayat› dar edebi-

lir” diye, Türkiye, ‹ran ve Suriye
ad›na tehditler savuran Ertu¤rul Öz-
kök’e; köflelerden de flovenizm pro-
pagandas› ve “imha imha imha” al-
k›flç›l›¤› eksik olmuyor.

K›saca medya da tüm cephanele-
rini savafla sürmeye devam ediyor.
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20 AA¤ustos'ta TTrabzon'un MMaçka
‹lçesi'nde kkatledilen HHPG'li MMe-
sut ‹‹sa'n›n ccenaze ttöreninde 110

bin kkifli ssahip çç›kt›. 227 AA¤ustos'ta
ailesi ttaraf›ndan aal›narak NNusay-
bin'e ggötürülen vve 110 bbin kkifli tta-
raf›ndan SSuriye’nin QQamifllo kken-
tine uu¤urlan ‹‹sa'n›n ccenaze ttöre-
ninde MMaçka’daki llinç ggiriflimine
yönelik ssloganlar hhayk›r›ld›. DDer-
sim'de yyaflam›n› yyitiren HHPG’li

Süleyman TTekin’in 226 AA¤ustos’ta
yap›lan ccenaze ttöreninde dde 110

bin kkifli ggerillaya ssahip çç›kt›.



Kürt halk›n›n ac›l›, kanl› tarihin-
de dolaflmaya devam ediyoruz. Yaz›
dizimizin önceki bölümünde sürgün
yollar›nda b›rakm›flt›k Kürt halk›n›.
1. Emperyalist Paylafl›m Savafl› y›l-
lar›yd›. Ve çok de¤il, birkaç y›l son-
ra yeni bir sürgün dalgas› daha bek-
liyordu Kürt halk›n›.   

Savafl›n bafl›nda “iç cephesini
sa¤lamlaflt›rmak” gerekçesiyle özel-
likle Mufl, Bitlis, Diyarbak›r yörele-
rindeki Kürtler’i sürgün etmiflti Os-
manl›. 700 bine yak›n Kürt’ün göçe
zorland›¤› bu süreçte göç yollar›na
düflenlerin yar›dan fazlas› yollarda
açl›ktan, hastal›ktan öldü. 

1. Paylafl›m Savafl›’n›n sonlar›na
do¤ru,  her cephede yenilgiye u¤ra-
yan Osmanl› Devleti, yenilginin
ac›s›n› yine halktan ç›kar›yordu.
“Hasta adam” hala zulüm uygulu-
yor,  Kürtler’in bir k›sm› “Türk nü-

fusunun yüzde 5-10'unu aflmamak

flart›yla” Bat› Anadolu'ya yerleflti-
rilmeye çal›fl›l›yordu. Ancak Os-
manl›’n›n ömrü bu planlar› uygula-
maya yetmeyecekti. 

“Yedi düvel” Anadolu’yu 

paylafl›yor

1. Paylafl›m Savafl› Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u'nun da içinde bulundu-
¤u blokun yenilgisiyle sonuçland›.
Savafl›n Osmanl› aç›s›ndan faturas›
a¤›rd›. Osmanl›, savafl boyunca 2
milyon 850 bin kifliyi silah alt›na al-
m›flt›, Mondros Antlaflmas› imza-
land›¤›nda ise geriye sadece 560 bin

kifli kalm›flt›.
" A n a d o l u

toplam nü-

fusunun beflte

birini, erkek

n ü f u s u n u n

dörtte birini,

silah alt›na

al›nabilecek

nüfusun üçte

birini yitir-

di." (Milli

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

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

Ekim 1918’de imzalanan Mond-
ros Mütarekesi’nin 7. maddesine
göre ‹tilaf Devletleri, “güvenlikleri-

nin tehlikeye girmesi durumunda”

ülkenin stratejik bölgelerini iflgal et-
me hakk›na sahip oluyorlard›. Nite-
kim bu ve benzeri maddelere daya-
narak Mütareke'den sonra emperya-
listler birçok bölgeyi iflgal ettiler. 14
Kas›m 1918'de ‹ngiliz birlikleri ‹s-
tanbul'a ç›kt›. Güney Anadolu, Do-
¤u Anadolu, Kilikya ‹ngilizler’in
denetimine girdi.  Orta ve Bat› Ana-
dolu ‹stanbul'daki ‹ngiliz Genelkur-
may›’na ba¤land›. Akdeniz ve Kara-
deniz Limanlar›’n› egemenli¤i alt›-
na alan ‹ngilizler Samsun, Trabzon
ve Merzifon'a da birlik ç›kard›lar.
‹ngilizler 1919 y›l›n›n Ocak ay›nda
da Urfa, Antep ve Marafl'a girdiler.
Frans›z birlikleri ise Adana Bölge-
si’ni ve Do¤u Trakya'n›n önemli bir
bölümünü iflgal ederken, ‹talyanlar
Akdeniz k›y›lar›na asker ç›kard›lar.

Emperyalist devletlerin göz dik-
ti¤i yerlerin içinde, Ortado¤u'daki
stratejik konumu ve önemli petrol
kaynaklar› nedeniyle Kürdistan top-
raklar› da vard› elbette. 

Kürdistan 1. Paylafl›m Savafl›’n-
da fliddetli çat›flmalara sahne olmufl,
Osmanl›, Rus ve ‹ngilizler aras›nda-
ki savafllar Kürtler’in kitleler halin-

de k›r›lmas›na, yerinden yurdundan
göç etmesine yol açm›flt›. 

Savafl boyunca y›k›ma u¤rayan
Kürdistan topraklar› savafl sonras›n-
da emperyalistler taraf›ndan payla-
fl›lmak üzere masaya yat›r›ld›. 22
May›s 1919’da ‹ngilizler’le Fran-
s›zlar aras›nda imzalanan bir antlafl-
mayla, Musul ve Filistin ‹ngilte-
re'ye geçerken Suriye ve Kilikya
Frans›zlar’a b›rak›ld›. Böylelikle
Kürdistan topraklar› bu kez de ‹ngi-

liz ve Frans›z emperyalistleri ara-
s›nda pay edilmifl oluyordu. 

Amerikan mandas›nda 

kurtulufl aray›fllar›

Anadolu’nun iflgal edilmesinin
ard›ndan Anadolu’da yavafl yavafl
bir kurtulufl hareketi de flekilleni-
yordu. Ancak dönemin Kürt örgüt-
lenmeleri ve önderleri, baflka bir
aray›fl içindeydiler. 

Bu y›llarda faaliyet yürüten çe-
flitli Kürt örgütlenmeleri bulunuyor-
du. Bunlar›n en önemlisi Kürdistan
Teali Cemiyeti (KTC) idi. 1918’de
kurulan Kürdistan Teali Cemiye-
ti'nin Osmanl›'ya karfl› etkin bir mü-
cadelesi yoktu ancak önemi, belli
bafll› afliret temsilcilerini ve ayd›n-
lar›n› içinde bar›nd›rmas›ndan geli-
yordu. Cemiyetin birçok yöneticisi
ayn› zamanda Osmanl›'n›n çeflitli
kademelerinde görevliydi. 

Bir yanda  emperyalist iflgal, bir
yanda Anadolu’da flekillenmeye
bafllayan bir kurtulufl hareketi ve bir
yanda da di¤er uluslar›n ba¤›ms›z-
l›k mücadeleleri, Kürdistan Teali
Cemiyeti içerisinde de farkl› düflün-
celerin oluflmas›na yolaçt›. Cemiyet
içerisinde özellikle de genç kadrolar
"ba¤›ms›zl›¤›" savunup Osmanl›'ya
karfl› izlenen "›l›ml›" politikalara
karfl› ç›k›yorlard›. 

Buna karfl›l›k Cemiyet Baflkan›
Seyit Abdülkadir ise “bu zor döne-
minde” Osmanl›'n›n yan›nda olun-
mas› gerekti¤ini savunuyordu.
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"Kürtler’in istiklal istemediklerini

ancak imparatorlu¤a ba¤l› muhtar

bir idare talebinde bulunduklar›n›"

söyleyen Seyit Abdülkadir’i ba¤›m-
s›zl›ktan yana olan Kürtler de eleflti-
riyordu, Osmanl› savunucular› da.
Gazeteler, ayn› zamanda Dan›fltay
(fiuray› Devlet) baflkan› olan Seyit
Abdülkadir için "ya fiuray› Devlet

riyasetinden çekilsin ya da Kürdis-

tan'›n istiklalini istemekten vazgeç-

sin" diye yaz›yorlard›. Bu tav›r,
sonraki yüzy›l boyunca Kürtler’e
dayat›lacak asimilasyonun da ka-
rakteristik ifadesidir. “Kürt köken-
li” burjuva politikac›lar›n, general-
lerin üst düzey görevlere getirilme-
sinin koflulu cumhuriyet döneminde
de hep böyle olmufltur.

Kürtler içinde bu tart›flmalar sü-
rerken, ABD’nin aç›klad›¤› “Wil-

son ilkeleri”, Kürtler’in politikas›-
na yeni bir yön verdi. 

ABD, savafla sonradan kat›ld›¤›
için paylafl›m konusunda ‹tilaf Dev-
letleri’nin yapt›¤› anlaflmalar›n d›-
fl›nda kalm›flt›. Bu yüzden payla-
fl›mdan daha büyük pay kapabilmek
için ABD Baflkan› Wilson, 14 mad-
delik bir bildirge aç›klad›. ABD’nin
bu dönemde gelifltirdi¤i politikala-
r›n bafl›nda “uluslara haklar›n›n

tan›nmas›” geliyordu. ABD sözde
gizli antlaflmalara karfl› ç›k›p, ken-
dini savafl›n tüm ac› sonuçlar›n› ya-
flayan halklar›n gözünde bir kurtar›-
c› ve hami gibi göstermek istiyordu.

Wilson ‹lkeleri’nin 12. maddesi
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu yak›n-
dan ilgilendiriyordu. Bu maddede
flöyle deniyor; "Bugünkü Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun Türk k›s›mlar›-

na güvenli bir hükümranl›k sa¤lan-

mal›d›r, fakat halen idaresindeki di-

¤er milletlere tereddüt edilmez bir

hayat güvenli¤i ile mutlak dokunul-

maz muhtar (özerk) bir geliflme f›r-

sat› tan›nmal›d›r." (Kürdistan Teali
Cemiyeti, ‹. Göldafl, syf. 134 ) 

ABD’nin “di¤er milletlere
özerklik” politikas›, birçok kesimi
etkiledi. Emperyalizmsiz bir çözüm
düflünemeyen milliyetçi anlay›fllar
çözümü ABD himayesinde uygula-
nacak Wilson prensiplerinde arama-

ya bafllad›. Hem Türk, hem Kürt ay-
d›nlar içinde Amerikan mandac›l›-
¤›n› savunan genifl bir kesim olufltu.
‹stanbul'da Robert Koleji’nden baz›
ayd›nlar bu amaçla "Wilson Derne-
¤i"ni kurdular. Bunlar Anadolu
Kurtulufl Mücadelesi’ni ABD'nin
denetimine sokmaya çal›fl›yorlard›.
Kürtler içerisinde ise Wilson ‹lkele-
ri’ne sahip ç›kan kesimlerin bafl›nda
Kürdistan Teali Cemiyeti gelmek-
teydi. 

Wilson ‹lkeleri’ni memnuniyetle
karfl›layan KTC'nin tepki gösterdi¤i
tek nokta, emperyalizmin çizdi¤i s›-
n›rlara göre Kürdistan'›n bir k›sm›-
n›n Ermenistan topraklar› içerisinde
gösterilmesi olmufltur. Kürt ileri ge-
lenleri, sanki her fley hallolmufl gibi,
emperyalistler nezdinde Ermenis-
tan'a verilen topraklar›n Kürdistan'a
ait oldu¤unu ispatlamaya çal›flmak-
la meflguldü. 

Sevr, Kürtler için bir

kurtulufl muydu?

10 A¤ustos 1920’de imzalanan
Sevr Antlaflmas›, ayn› zamanda Os-
manl› Devleti’nin sonu anlam›na da
geliyordu. 

Sevr’e göre Osmanl›’ya sadece
‹stanbul ve çevresi b›rak›lm›flt›; o
da ‹ngiltere'nin kontrolünde olmak
üzere. Di¤er bölgeler ise emperya-
list ülkeler aras›nda pay ediliyordu.
‹zmir ve çevresi Yunanl›lar’a; Ki-
likya ve çevresi Frans›zlar’a; Mu-
sul, Diyarbak›r, Hakkari ‹ngilizle-
r’e; Güneybat› Anadolu ‹talyanlar’a
b›rak›l›yordu. Ayr›ca Ermeni ve
Kürtler’e emperyalistlerin kontrolü
alt›nda özerklik tan›n›yordu. Erme-
nistan’›n s›n›rlar› Kas›m 1920'de
ABD Baflkan› Wilson taraf›ndan be-
lirlenmiflti, Kürdistan bölgesi ise ‹n-
gilizler’in denetiminde olacakt›. 

Mondros gibi Sevr de emperya-
list paylafl›m› belgeleyen bir iflgal
anlaflmas›yd›. Ancak bu emperyalist
dayatman›n içinde Kürtler’e "özerk-

lik" tan›nm›fl olmas› nedeniyle, bu
emperyalist dayatma, Kürt milliyet-
çileri taraf›ndan savunuldu. 

Oysa Sevr'de, hiçbir millete ger-
çek anlamda bir ba¤›ms›zl›k, özerk-

lik tan›nmas› sözkonusu de¤ildir;
emperyalist devletlerin o günkü me-
selesi Osmanl›’y› paylaflmakt›r. Os-
manl› s›n›rlar› içindeki Kürt, Erme-
ni, Arap gibi milliyetleri "ba¤›ms›z-
l›k", "otonomi" vaatleriyle kendine
ba¤lamaya çal›flm›fllard›r. Baflka bir
deyiflle, emperyalistler, Kürtler’in
özerklik, ba¤›ms›zl›k özlemlerini,
kendi istila amaçlar› için kullanm›fl-
lard›r. Emperyalist politika, klasik
böl-parçala politikas›n›n bir uygula-
mas›yd›; daha 1. Paylafl›m Savafl›
döneminden itibaren bir taraftan
Kürt-Ermeni çeliflkisi yarat›lm›fl,
yeri geldi¤inde Türkler’le-Rumlar;
Kürtler’le-Ermeniler birbirine karfl›
k›flk›rt›lm›flt›r. Böylelikle emperya-
lizm güçten düflürdü¤ü, yordu¤u
halklar› kendine muhtaç hale getir-
mek istemifltir. 

Kürt milliyetçileri gerek ulusla-
raras› resmi bir belgede Kürtler’e
"otonomi" tan›nm›fl  olmas›, gerek-
se de Sevr’de Kürt delegelerin bu-
lunmas›ndan dolay› Sevr'e birçok
olumlu misyon yüklemifllerdir.
Sevr'in emperyalist niteli¤i görül-
medi¤i gibi, Sevr'deki "hayal k›r›k-
l›¤›na" ra¤men yine de övgüler di-
zilmekten geri durulmam›flt›r. 

Sevr Anlaflmas›’n›n 62. Madde-
si, ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyan hükü-
metlerinden oluflan bir komisyonun
alt› ay içinde Kürtler’in özerkli¤i-
nin koflullar›n› haz›rlamas›n› öngö-
rüyordu. 64. Maddede ise, “ba¤›m-
s›zl›k” ihtimali de öngörülüyor ve
flöyle deniyordu:

“Kürtler, bu bölgelerdeki nüfu-

sun ço¤unlu¤unun Türkiye’den ba-

¤›ms›z olmak istediklerini kan›tla-

yarak Milletler Cemiyeti Kongresi-

ne baflvururlarsa ve konsey de bu

nüfusun ba¤›ms›zl›¤a yetenekli ol-

du¤u görüflüne var›rsa... Türkiye,

bu tavsiyeye uymay› yükümlenir."

K›sacas› Sevr’e göre, yani
Sevr'e göre Van, Bitlis, Erzurum ve
Trabzon illerini içine alacak bir Er-
meni devleti kurulacak. Diyarbak›r,
Urfa, Cizre çevresinde ise emperya-
lizmin himayesinde Kürt özerk böl-
gesi oluflturulacakt›. 

Ancak emperyalistlerin “ulusal

33

4 Eylül 2005 / 16



sorunlar›” çözmek de¤il, emperya-
list ç›karlar peflinde oldu¤unun tüm
göstergeleri daha o günden ortaday-
d›. Nitekim, Osmanl› s›n›rlar› için-
deki Kürtler’in özerkli¤ini, hatta
ba¤›ms›zl›¤›n› savunan ‹ngiliz em-
peryalizmi, Güney Kürdistan'› ele
geçirdi¤inde, ilk ifli buradaki Kürt
hareketini kanl› bir biçimde bast›r-
mak oldu. Ayn› bask› ve katliamlar,
‹ran s›n›rlar› içinde kalan Kürtler’e
karfl› da uyguland›. 

Güvenilen da¤lara

karlar ya¤›yor

Bu dönemin Kürtler aç›s›ndan
kilit isimlerinden biri fierif Pafla’d›r.
fierif Pafla Paris görüflmelerine ve
Sevr'e Osmanl› delegesi olarak ka-
t›lm›flt›. Fakat Kürdistan Teali Ce-
miyeti, ‹stanbul'daki iflgal kuvvetle-
rine fierif Pafla'n›n kendilerini tem-
sil edebilece¤ini belirtti. fierif Pafla,
16 Nisan 1919'da Osmanl› delegeli-
¤inden çekildi ve Kürt delegesi ola-
rak faaliyetlerini yürüttü. Sevr Kon-
ferans›'nda Kürtler’in isteklerini,
"Birleflik Kürdistan" haritas› eflli-
¤inde dile getirdi. 

Kürt çevrelerinin kimileri onun
temsilcili¤ini kabul etmedi. Ancak
a¤›rl›kl› bir kesim öyle görmeye de-
vam etti. fierif Pafla sonuçta 24 Ni-
san 1920'de "Saltanat ve Hilafete

ba¤l›l›¤›mdan dolay›...” diyerek
Kürt delegeli¤ini de b›rakt›. 

Tabii sorun tek bafl›na fierif Pa-
fla'n›n niteli¤iyle ilgili de¤ildir. Esas
olarak ortada iç bütünlü¤ü olan bir

Kürt hareketi yoktur. Varolan çeflitli
örgütlenmeler de dar ayd›n hareketi
veya afliret örgütlenmesi olmaktan
öteye gidememifltir. Bu yan›yla
Kürt halk›n›n mücadelesine önder-
lik etmekten çok uzakt›rlar. 

Anti-emperyalist bir bak›fl aç›s›
yoktur. Paris görüflmelerinde de,
Sevr’de de Kürtler aç›s›ndan görüfl-
meler adeta Kürt-Ermeni çeliflkisi-
ne, hangi ilin kimin s›n›rlar›nda ola-
ca¤›na indirgenmifltir. 

Bel ba¤lanan tek güç emperya-
lizmdir. Çözümlenemeyen s›n›r so-
runu da emperyalistlerin insaf›na
b›rak›lm›flt›r. Ancak bu anlaflma, ge-
rek Ermeni taraf›nda gerekse de
Kürt taraf›nda çeflitli tepkilere yol
açt›. Çeflitli Kürt afliretleri, Osmanl›
yanl›s› Kürt çevreleri antlaflmay›
kabul etmediler. 

Fakat bu arada, tüm hesaplar› alt
üst eden baflka bir geliflme yaflan›-
yordu. Emperyalistlerin Sevr’deki
hesaplar›, Anadolu Kurtulufl Sava-
fl›’yla bozuldu. Emperyalistler art›k
tamamen kendi dertlerine düflecek,
Ermeniler’i, Kürtler’i öylece yüzüs-
tü b›rakacaklard›. Önce Wilson
“Prensipleri”ne bel ba¤lanm›flt›,
sonra di¤er emperyalistlerin “muh-
tariyet” sözlerine. Kurulan hayaller
bir bir y›k›ld›. Öyle ki Osmanl›
Devleti daha Ekim 1919'da ‹stan-
bul'daki bütün Kürt örgütlerinin fa-
aliyetleri için yasaklama karar› ald›-
¤›nda, Kürtler’e özerklikten bahse-
den ve asl›nda ‹stanbul’da yönetimi
elinde bulunduran ‹ngilizler buna

bile ses ç›karmad›lar. 

Kürtler yine yasaklarla, ilhak ve
iflgal edilmifl topraklar›yla baflba-
flayd›lar. Emperyalistlerden medet
umacak durumda da de¤illerdi ar-
t›k. Ne olursa halklar›n kendi yapa-
cakt›. Anadolu ve Mezopotamya,
flimdi emperyalistlerin çizdikleri s›-
n›rlarla de¤il, bir kurtulufl savafl›yla
yeniden flekilleniyordu. Peki bu ye-
niden flekillenifl içinde Kürtler’in
yeri ne olacakt›?

Kurtulufl Savafl› ve iflgal 

karfl›s›nda Kürtler

Anadolu iflgal alt›ndayd›. Kür-
distan da iflgal alt›ndayd›. Üstelik
iflgalci ayn›yd›. Baflka deyiflle, Kürt
halk›n›n da Türk halk›n›n da düfl-
manlar› ayn›yd›. Bu ayn›l›k iki hal-
k›n ortak mücadele vermesinin ob-
jektif koflulunu oluflturuyordu. 

Bu süreçte Kürt afliretleri feodal
yap›lar›n› sürdürmekteydiler. Kendi
iç dinamikleriyle bir ulusal hareket
olarak tarih sahnesine ç›kma aflama-
s›nda de¤illerdi. Emperyalist iflgal
ve geliflmeye bafllayan Kurtulufl Sa-
vafl› karfl›s›nda Kürt halk› ikili bir
tav›r gelifltirdi. Bir k›s›m Kemalist-
ler’le birlikte tav›r gelifltirirken, di-
¤er bir k›s›m ise, ya sessiz kald› ya
da emperyalist devletlerden medet
ummaya devam etti. 

Bu ikili tav›r, Kürt afliretleri için
oldu¤u kadar, ayd›n kesim için de
geçerliydi. Hakim feodal yap›, ob-
jektif olarak Kürtler’in kendilerini
bölgedeki güç durumuna göre ayar-
lamas›n› ve farkl› kesimlerle iflbirli-
¤i içinde parçalara ayr›lmas›n› bera-
berinde getirmektedir. Bundan do-
lay› da her Kürt hareketi ba¤r›nda
çeflitli yanlar› bir arada tafl›m›flt›r. 

Ulusalc› düflüncelere sahip Kürt
ayd›nlar›n›n, Kürt ulusal sorununun
ancak Türk ulusal hareketiyle bir-
likte çözülece¤i yönündeki düflün-
celeri,  Kürtler’in Anadolu Kurtulufl
Savafl›’na kat›l›fl›n›n bir nedenidir.
Bir di¤er neden ise, feodal afliretle-
rin, t›pk› Türk eflraf-ayan kesimi gi-
bi Ermeni hareketi karfl›s›nda
"mülk"lerini koruma ve Kema-
listler’in çeflitli vaatlerine ba¤lanma
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Ermeni-Kürt Çat›flmas›ndan 

Mandac›l›kta Ermeni-Kürt Anlaflmas›na
20 Kas›m 1919’da, Paris’te emperyalistlerin himayesinde yap›lan

görüflmelerde Kürtler’le Ermeniler aras›nda bir anlaflma yap›ld›. Ama ne ya-
z›k ki, anlaflma metni, ba¤›ms›zl›kç›l›¤›n de¤il, mandac›l›¤›n  bir ifadesiydi;
Ermeni ve Kürt temsilcilerinin birlikte imzalay›p emperyalistlere sundukla-
r› bu anlaflmada flöyle deniyordu:

“Sizden, uluslar›n haklar› prensibine uygun olarak 'Birleflik Ba¤›ms›z

Ermenistan' ve 'Ba¤›ms›z bir Kürdistan'›n yarat›lmas›n›, kurulacak olan

bu devletlerin, büyük devletlerin yard›m›n› alabilmesinin sa¤lanmas›n›, ül-

kelerimizin tekrar geliflmesi sürecinde bu devletlerin gerekli olan ekonomik

ve teknik yard›mlar›n› esirgememelerini rica ederiz.” (Bat›-Ermenistan Kürt
‹liflkileri ve Jenosid, M. Kalman, syf. 186 )



temelinde olmufltur. 

Kemalistler, Kürtler’i yanlar›na
çekmek için yo¤un bir biçimde “Er-
meni meselesi”ni öne sürdüler.  Ke-
malistler’in Kürtler’e yönelik pro-
pagandas› flöyle özetlenebilirdi:
“Emperyalistler ba¤›ms›z Ermenis-

tan ilan edecek, Kürdistan toprakla-

r›n› da Ermenistan’a katacaklar,

Kürtler sürülecek.” Kaz›m Karabe-
kir, Kürtler’in kendilerine kat›lmas›-
n›n  "Kürdistan'›n Ermenistan ola-

ca¤›n› anlatmakla” sa¤lanaca¤›n›
söylerken bu politikay› özetlemifl
oluyordu. Zaten Sevr ve Paris görüfl-
melerinde Ermeniler’in ve emperya-
listlerin bu tür isteklerine tan›k olan
Kürtler aç›s›ndan bu tez oldukça
inand›r›c›yd›. Bütün bunlar›n sonu-
cunda ‹ngiltere’nin hizmetinde Kürt
dernekleri, ABD mandac›l›¤› savu-
nucular› olsa da, Kürt afliretleri ge-
nellikle Kurtulufl Savafl›’na kat›l›rlar. 

Öte taraftan flu da çok aç›k gö-
rülmektedir ki, bu süreçte bir Kürt
ulusal hareketinden ve bunun Ke-
malistler’le ittifak›ndan sözedile-
mez. Feodal afliret yap›lanmas› ve
afliretler aras›ndaki çeliflkiler bunun
önünde engel durumundad›r. Bu ne-
denle Kürtler’in Kurtulufl Savafl›’n-
daki yerini ve bu dönemin sonuçla-
r›n› de¤erlendirirken, “Kürtler al-

dat›ld›lar" veya "Kemalistlerle bir-

leflmediler" gibi aç›klamalar getir-
mek, süreci izah etmeye yetmez.
Bütünlü¤ü sa¤lanm›fl bir Kürt ulu-
sal hareketi olmad›¤› için, iliflkiler
de buna göre flekillenmemifltir. 

Kemalistler ba¤›ms›zl›k savafl›n-
da Kürtler’le ittifaka, Kürtler’i Kur-
tulufl Savafl›'na katmaya özel bir
önem verdiler. Çünkü Kürtler’in
emperyalizmin "böl-parçala " poli-
tikalar›na alet olmas› durumunda
ba¤›ms›zl›¤›n tehlikeye düflece¤i
aç›kt›. Baflta ‹ngilizler olmak üzere
emperyalistlerin Kürtler üzerindeki
manevralar› etkili bir flekilde sürü-
yordu. Yani emperyalist iflgal karfl›-
s›nda Kürtler zorunlu bir ittifakt›. 

Kemalistler’in Kürtler’le ittifak
politikas›n› de¤erlendirirken Kema-
lizm'in s›n›f karakterini hiç unutma-
mak gerekir. 

Osmanl› bürokrasisinin sivil-ay-
d›n kesiminin yukardan afla¤›ya ge-
lifltirdi¤i bir hareket olan Kemalist
hareket, tüm ittifak ve politikalar›n-
da küçük-burjuvazinin s›n›f ka-

rakterine uygun olarak ikili tav›rlar
sergilemifltir. Emperyalizme karfl›
tam ba¤›ms›zl›ktan yanad›r, ama
ayn› zamanda kapitalizmi savunur.
Milli bir burjuvazi yaratmak ister,
ama iktidar›n›n sars›laca¤› endifle-
siyle burjuvazinin tekelleflmesini de
dizginlemek ister. Ayn› dönemde
geliflen Sovyet Devrimi karfl›s›nda-
ki tutumu da benzerdir; Bir yandan
emperyalizme karfl› Sovyetler’in
deste¤ini al›r, dayan›flma içinde
olurken öte yandan halk üzerinde
yarataca¤› etkiden korktuklar› için
de hep mesafeli olmufllard›r. 

Bir yandan Kürtler’i Kurtulufl
Savafl› saflar›na kazanmaya çal›flan
Mustafa Kemal, di¤er yandan Kürt
örgütlenmelerinin önünü kesmeye
çal›flmaktad›r. Kürdistan Teali Ce-
miyeti baflta olma üzere, çeflitli Kürt
derneklerinin ve klüplerinin faali-
yetleri Kemalistler’i özellikle rahat-
s›z etmifltir. Mesela M. Kemal 15
Haziran 1919'da Amasya'dan Di-
yarbak›r'a çekti¤i telgrafta Kürt der-
neklerine karfl› al›nan “önlemlere”
deste¤ini flöyle ifade etmekteydi: 

"Ülkede nifak ç›karmak isteyen

her cemiyet derhal da¤›t›lmal›d›r...

Bu gibi önlemlerin al›nmas› yurtse-

verlik görevinin icab›d›r. Bundan

dolay› ben, sizlerin Kürt derne¤i ko-

nusunda ald›¤›n›z önlemleri bütü-

nüyle onayl›yorum." (Kürt Siyaset
Tarihi, syf. 111) 

Fakat ayn› dönemde, Kemalist-
ler, Kürt afliretlerini yan›na çekebil-
mek için Kürtler’e ulusal haklar›n›
tan›ma vaadinde de bulunmufltur.
Nitekim bu vaatler etkili de olmufl
ve sonuçta çeflitli Kürt afliretleri Ke-
malistler’le birlikte hareket etmifltir.
Mustafa Kemal daha Samsun'a ç›k-
t›¤›nda flunlar› söylemektedir: 

"Kürtler’in serbest geliflimlerini

temin için ›rki ve içtimai hukukla-

r› aynen kabul edildi. Böylece ya-

banc›lar›n Kürtler üzerinde yapa-

ca¤› propagandalar›n bu flekilde

önünün de al›naca¤›, Kürtler’in

malum olmas› hususu belirtildi."
(Dünden Yar›na Kürtler, Halil Nebi-
ler, Muhsin K›z›lkaya, syf. 36 )

M. Kemal 18 Haziran 1919'da 1.
Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar
Bey'e gönderdi¤i telgrafta ise "‹ngi-

liz himayesinde bir müstakil Kürdis-

tan teflkili hakk›ndaki ‹ngiliz propa-

gandas› ve bunun taraftarlar› ber-

taraf edildi. Kürtler de Türklerle

birleflti." (Aktaran, Ö. Bak›fl, 19 Ha-
ziran 1999) demekteydi. 

Özet olarak söylemek gerekirse,
‹ngiliz k›flk›rtmas›ndan kayg› duyu-
lan bu süreç için Kürtler’in inkar›

gibi bir durum sözkonusu de¤ildir.
Tam aksine özerklik vaatlerinin ya-
n› s›ra "kardefllik", dindafll›k, birlik-
telik vurgular› s›kça yap›lmaktad›r.
Ve bu durum Kurtulufl Savafl› bo-
yunca devam edecektir...
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Vilayet-i fiarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
1919’da Anadolu'nun dört bir yan›nda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

(MHC) kurulmaktayd›. 4 bölgesel merkez oluflturulmufltu: Bat›da ‹zmir
MHC, güneyde Adana MHC, do¤uda Do¤u Anadolu’da, Vilayet-i fiarkiye
MHC, Trakya'da Trakya MHC. Cemiyetler içerisinde en güçlü olan› Vilayet-
i fiarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (VfiMHC) idi. 

Cemiyetin 4 Aral›k 1918 tarihli kurulufl bildirgesinde flunlar söylenmek-
teydi; "Vilayet-i fiarkiye'de anas›r-› galip olan Türk ve Kürtler’in hukuku

milliyesini muhafaza azmiyle alakadar baaz› zevat› marife taraf›ndan bir

heyet teflkil edilmifltir."

VfiMHC Kürtler’in oturduklar› bölgeleri iflgalden kurtarmay› amaçl›yor-
du ve Kürtler’le Türklerin ortak mücadelesini savunuyordu. Ve bir kongre-
sinde flöyle deniliyordu: "fiark vilayetlerinde Türk Kürtsüz, Kürt Türk-

süz yaflayamaz". 
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31 A¤ustos Çarflamba
akflam› Haklar ve Özgür-
lükler Cephesi taraf›ndan
‹stanbul'un Okmeydan›,
Nurtepe, 1 May›s, Esen-
ler ve  Alibeyköy Mahal-
lelerinde 1 Eylül Dünya
Bar›fl Günü vesilesiyle
meflaleli yürüyüfller dü-
zenlendi. Çeflitli flehirler-
deki Temel Haklar Der-
nekleri, aç›klamalar yap-
t›. 

HÖC’lüler, eylemle-
rinde dünyan›n ve ülkemizin açl›k,
yoksulluk, kan içinde b›rak›ld›¤› bir
dünyada,  açl›¤›n, yoksullu¤un, dö-
külen kan›n sorumlular›yla “ba-
r›fl”tan sözetmenin mümkün olmad›-
¤›n› belirterek, ülke içinde bar›fl›n
ancak halk›n devrimci iktidar›nda,
dünyada bar›fl›n ise, emperyalizmin
yenildi¤i bir dünyada sa¤lanaca¤›n›
vurgulad›lar. 

HÖC’lüler bu eylemlerinde em-
peryalizmle, oligarfliyle bar›flmaya-
caklar›n› belirtirken, bunun nedenini
aç›klayan tek bir pankart tafl›d›lar.
Tüm gösterilerde tafl›nan pankartta
flu sözler yaz›l›yd›: "Emperyalizm

ve ‹flbirlikçileri ‹flgal ve Tecritle

Katlediyor.”

*

Alibeyköy Cengiztopel Cadde-
si’nde Alibeyköy Haklar ve Özgür-
lükler Temsilcili¤i taraf›ndan düzen-
lenen meflaleli yürüyüfl eylemi, yak-
lafl›k yar›m saat sürerken, eylemde
‹stanbul HÖC Temsilcili¤i taraf›n-
dan haz›rlanan 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü bildirisi okundu. Eylem eflit-
lik, özgürlük ve adalet için mücade-
le ça¤r›s› yap›larak bitirildi. 

*

Nurtepe HÖC Temsilcili¤i’nin
düzenledi¤i yürüyüfl ise, akflam
21.00'de Çayan Mahallesi Hüseyin
Aksoy Park›'ndan bafllad›. "Adalet,
Ba¤›ms›zl›k Olmadan Bar›fl Olmaz”,
“Tecrite ‹flgal Ortakl›¤›na Son”, “Za-

fer Direnen Halklar›n Olacak” yaz›l›
dövizlerin de tafl›nd›¤› yürüyüflte,
HÖC'lüler, 5 y›ld›r süren tecrit poli-
tikas›nda katledilen devrimcileri ha-
t›rlatarak, “bar›fl” üzerine sürdürülen
tüm reformist görüflleri ve demagoji-

leri flu soruyla cevaplad›lar: “120

ÖLÜM HANG‹ BARIfi?”

*

Okmeydan›’nda HÖC’lüler, Afl›k
Veysel Park›'ndan Sibel Yalç›n Dire-
nifl Park›'na kadar "Emperyalizmle

Bar›flmayaca¤›z, Oligarfliyle Bar›fl-

mayaca¤›z, Faflizmle Bar›flmayaca-

¤›z Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n

Mücadelemiz” sloganlar›yla yürüdü-
ler. 

Irak’ta, Afganistan’da iflgale, ül-
kemiz hapishanelerindeki tecrite son
verilmesinin talep edildi¤i eylemde
“bar›fl”, iflsizli¤in ve açl›¤›n ortadan
kalkmas›, sömürünün son bulmas›
ve adalet olarak tan›mland›.

HÖC’lülerin eylemleri, hergün
bask›y›, katliamc›l›¤› destekleyip,
y›lda bir gün “bar›fl”› hat›rlayan ri-
yakar bar›flç›lara bir cevap olurken,
dünya ve ülkemiz gerçe¤inden uzak
bar›fl politikas› savunucular›na da ifl-
gal, tecrit gerçe¤ini hat›rlatan, bar›-
fl›n yolunu gösteren eylemler oldu. 

Emperyalizmle Bar›flmayaca¤›z

Oligarfliyle Bar›flmayaca¤›z!

HÖC’lüler Dünya Bar›fl Gü-
nü’nde Sultanahmet Park›’ndayd›.
HÖC’lüler “‹flgal ve Tecrite Son”
pankart› açarak, k›z›l bayraklar›
ve üzerinde iflkence resimlerinin
bulundu¤u “Hangi Bar›fl” yazan
dövizleri ile Mehmet Akif Ersoy
Park›’na kadar sloganlarla yürü-
düler. 

“Kahrolsun Emperyalizm Yafla-
s›n Mücadelemiz” sloganlar›yla
M.Akif Ersoy Park›’na gelen 200
kiflilik kitle ilk olarak burada k›sa
bir tiyatro oyunu sergiledi. Halk›n

yo¤un ilgiyle
izledi¤i tiyat-
ronun ard›n-
dan k›rm›z›ya
b o y a n m › fl
temsili 3 kan-
l› güvercin
u ç u r a n
H Ö C ’ l ü l e r
daha sonra
bas›n aç›kla-
mas› metnini
okudular. Eb-
ru Benek’in
o k u d u ¤ u

aç›klamada “Emperyalizm her gün

yeni sald›r› planlar›yla halklara

bombalar ya¤d›r›yorken; ba¤›m-

s›zl›k, demokrasi ve adalet isteyen-

ler katlediliyorken, tecrit varken,

120 ölüm varken, y›k›mlar, çeteler,

faflist sald›r›lar varken bar›fl ola-

maz!” denildi. 
Aç›klaman›n ard›ndan bir fliirin

okunmas›yla birlikte Grup Yorum
da türkülerini seslendirdi. Yo-
rum’un söyledi¤i türkü ve marflla-
r›n ard›ndan eylem kitlenin coflku-
lu alk›fl ve sloganlar›yla bitirildi.

HÖC 1 Eylül’de Sultanahmet’teydi



Gecekondular konusunu tart›fl›r-
ken, s›k s›k kitle çal›flmas›na at›f
yapt›k. Ve Özlem o sohbetimizden
sonra dedi ki “madem o kadar kitle

çal›flmas›ndan sözettik, o halde tar-

t›flmam›z› bu konu üzerinden devam

ettirelim!” Biz de peki dedik. Böy-
lelikle önceki konuyu da pekifltir-
mifl, gerek önceki konuda, gerekse
de baflka konularda s›k s›k sözünü
etti¤imiz bir kavram› biraz açm›fl
olaca¤›z. ‹lk sözü önerinin sahibi
olarak Özlem’e veriyorum; san›yo-
rum konuya haz›rlanm›fl olmal›.   

Özlem: Önerim üzerine bu ko-
nuyu ele alaca¤›m›z›n belli olma-
s›yla tabii ki bir haz›rl›¤›m oldu. Fa-
kat flöyle söyleyelim; mesela konu-
muz bir “ulusal sorun” olsa veya
“faflizm” olsa, araflt›rmak, haz›rlan-
mak nisbeten daha kolayd›r. Bu ko-
nuda ise hem kaynak yok, hem kay-
nak çok. Kitle çal›flmas› yapmak ne
demek? Benim ç›kard›¤›m sonuç flu
oldu: En k›sa ve özlü tan›m›yla
“kitle çal›flmas›, kitleleri örgütle-

mektir”.

Kitle çal›flmas› konusuna böyle
bak›nca pek çok kitap, birçok yaz›-
m›z bu konuya iliflkindir asl›nda.
Fakat bu flekildeki bir ele alman›n
da oldukça genel, dolay›s›yla bizim
aç›m›zdan yeterince somut olmad›-
¤›n›n fark›nday›m. Bu noktada ne-
leri bu bafll›k alt›nda de¤erlendire-
ce¤imizi belirlemek için önce bir
çerçeve çizmek gerek san›r›m. 

Komünist Enternasyonal (ki sö-
zünü etti¤im 3. Enternasyonal’dir)
Örgütleme fiubesi taraf›ndan haz›r-
lanan bir model tüzükte, bir “HÜC-

RE” flöyle tan›mlan›yor –bu tan›-
m›n biraz önce de¤indi¤im çerçeve-
yi ortaya koydu¤unu düflünüyo-
rum– evet, tan›m flu:

“Hücre, partinin iflçi ve yoksul
köylülerle ba¤ kurmas›n› sa¤layan
organd›r. Hücrenin fonksiyonu,

partili olmayan çal›flan emekçi kit-
leler aras›nda, sistemli komünist
ajitasyon ve propaganda yoluyla,
parti ifllerini yürürlü¤e koymak,
yeni üyeler kazanmak, parti siyase-
tini yaymak, fabrika [veya mahalle,
okul, flehir] gazetesi yay›nlamak,
fabrikadaki parti üyeleri ve iflçiler
aras›nda kültürel ve e¤itim çal›fl-

malar›n› yönetmek, hiçbir engel ta-
n›madan, y›lmadan sürekli olarak
fabrikadaki tüm resmi pozisyonlar›

kazanmak, iflçilerin [veya çal›flma
yap›lan di¤er alanlardaki kitlenin]

talepleriyle ilgilenmek, onlara dev-
rimci s›n›f mücadelesinin esaslar›n›
aç›klamak, inatc› ve kararl› çal›flma
yoluyla iflçilerin bütün mücadele-

lerinde önderli¤i ele geçirmektir.”
(Örgütlenme Üzerine, sf. 199)

Burada “kitle çal›flmas›”n›n kap-
samas› gereken hemen tüm unsur-
lar, say›lm›flt›r. Bu “hücre” nin ya-
paca¤› hemen tüm ifller, kitle çal›fl-
mas›n›n kapsam›na giriyor. Kitle
çal›flmas› nedir dedi¤imizde, bunla-
r› alt alta s›ralayarak flematik bir
aç›klama elde etmifl oluruz. 

Bu çerçeveyi aktar›rken, fluna da
dikkat çekmek istiyorum; bunlar,
kendi içinde bir bütün oluflturuyor-
lar. Ve ancak bu bütünlük içinde yü-
rütülürlerse, yap›lan, bir “kitle ça-
l›flmas›”na tekabül eder. Daha so-
mut söylersem, mesela bir yerde aji-
tasyon propaganda faaliyeti yap›yor
ama orada üye kazanma, örgütlen-
me oluflturma, e¤itim gibi faaliyet-
leri yürütmüyorsak veya üye kaza-
n›yor ama ötekileri yapm›yorsak, o
bütünlüklü bir kitle çal›flmas›na
denk düflmez. Komünist Enternas-
yonal’in bu “hücre” tan›m› asl›nda
bize flunu da gösteriyor; bir alanda-
ki kitle çal›flmas›, devrim iddias›-

n›n o birimdeki yans›mas›d›r. Kit-
le çal›flmas› devrim iddias›n› ger-
çeklefltirebilmek, kitle mücadelesini
gelifltirebilmek için neler gerekiyor-

sa, çok yönlülü¤ü ve bütünlü¤ü
içinde onlar› yapmakt›r.    

Benim girifl olarak söyleyecekle-
rim flimdilik bunlar. 

Kemal: Tan›m yapmak ve bir
çerçeve çizmekle konuya sistematik
bir girifl yapm›fl olduk. Kitle çal›fl-
mas›n› politik, örgütsel faaliyetimiz
içinde bu çerçeveden hareketle bi-
raz daha açmaya çal›flal›m. 

Kitle çal›flmas›n›n ne olup ne ol-
mad›¤›n›n tüm insanlar›m›z›n kafa-
s›nda somutlaflmas› önemli gerçek-
ten. Kitle çal›flmas›, kitlelere git-
mek, kitleleri örgütlemek, bütün
bunlar, defalarca yaz›lar›m›zda da
konuflmalar›m›zda da geçmifltir.
Geçmeye devam edecektir. Demek
ki sorunun fark›nda olmamak söz-
konusu de¤il ancak demek ki bir ya-
n›n› eksik b›rak›yoruz. Ben bu ko-
nudaki sorunumuzu flöyle özetliyo-
rum: Bir; yeterince kitle çal›flmas›
yapm›yoruz, iki; yapt›¤›m›z kadar›-
n›n da içini doldurmuyoruz, yani
Özlem’in belirtti¤i bütünlük içinde
yapm›yoruz. 

E¤er “kitle çal›flmas›” dedi¤imiz
olay kafam›zda tam somutlaflmazsa,
kitle çal›flmas›n›n hangi araçlarla,

hangi yöntemlerle, hangi hedef-

lerle yürütülece¤i kafam›zda so-

mut olmazsa, yüzlerce, binlerce
kez “kitle çal›flmas› yapmal›y›z” di-
ye tekrarlasak da bundan sonuç ala-
may›z. Mao’nun güzel bir deyifli
var; “E¤er görevimiz bir ›rma¤›

geçmek ise, bunu köprü ya da san-

dal olmadan yapamay›z. Köprü ya

da sandal sorununu çözmeden ›r-

ma¤› geçmekten sözetmek bofltur.

Yöntem (ve araç) sorununu çözme-

den, görev hakk›nda konuflmak ya-

rars›zd›r.”

Peki bir kitle çal›flmas›n›n araç-
lar›, yöntemleri, hedefleri nelerdir? 

Mazlum: Ben “hedefleri”nden
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hayat›n
içindeki 
teori

Kitle Çal›flmas›

Politikan›n hhedefi 
kitleleri kkazanmakt›r



bafllayay›m söze. Özlem’in yapt›¤›
“kitle çal›flmas› kitleleri örgütle-

mektir” tan›m›nda, asl›nda ayn› an-
lama gelen bir kelime de¤ifltirece-
¤im hedefi tarif etmek için; “kitle

çal›flmas›, kitleleri kazanmakt›r.” 

Politika, güçtür. Güçle yap›l›r,
Politikada güç, ideolojidir, örgüttür
ama en önemlisi bunlar› da ete ke-
mi¤e büründürecek olan kitlelerdir.
Bazen “oy say›s›”d›r politikada güç,
bazen “gerilla say›s›”, bazen haya-
t›n çeflitli alanlar›nda varedebildi¤in
örgütlülükler... Ama hepsi neticede
“kitleler” demektir. Bu yüzden poli-
tika, somut görünümüyle kitleleri
kazanma hedefiyle yap›l›r. Çünkü
politik hedefleri gerçeklefltirmek
için kitleleri kazanmak flartt›r. He-
defleri, yöntemleri farkl› olsa da,
burjuva örgütler aç›s›ndan da, dev-
rimci örgütler aç›s›ndan da böyledir
bu. Düzeni korumak isteyenler de,
de¤ifltirmek isteyenler de kitleleri
kazanma mücadelesi verirler. Kitle
çal›flmas›, bu mücadelenin sistemli,
planl›, çok yönlü yürütülmesidir. 

Kitle çal›flmas›nda kararl›l›k, ›s-
rar, sab›r ve baflar›, iddial› olman›n
veya iddias›zl›¤›n da göstergesidir.

Bir mahallede, flehirde bir örgüt-
lülük düflünün; kendi içine kapan-
m›fl. “Kitle çal›flmas›” arada bir bil-
diri, dergi da¤›tmak, arada onlardan
getirebildi¤ini birkaç gösteriye ge-
tirmekle s›n›rl› –yani yapt›¤› asl›nda
kitle çal›flmas› de¤il–. Bir mücadele
düflünün, belli bir çevrenin döngüsü
içine hapsolmufl. Örgütlenmelerde,
eylemlerde “sen ben bizim o¤lan”

esprisi iflte böyle ç›km›flt›r.  

Özlem’in kitle çal›flmas›n›n çer-
çevesini çizmek için aktard›¤› “hüc-
re”nin yapaca¤› ifller al›nt›s›nda, he-
men ikinci s›rada belirtilen noktaya

dikkatinizi çekmek istiyorum; ora-
da diyor ki “Hücrenin fonksiyonu,

partili olmayan çal›flan emekçi kit-

leler aras›nda...” ajitasyon propa-
ganda yapmak, yeni üye kazanmak
vs.  fiimdi bir semtteki dernek üye-
lerinin sürekli birbirleriyle, örgütlü
çevre iliflkileriyle birlikte olmas›,
bir okuldaki devrimci ö¤rencilerin
ayn› flekilde “içe kapan›k” bir çal›fl-
ma yürütmeleri, kitle çal›flmas› yap-
maman›n ta kendisidir. Oysa kitle
çal›flmas›nda mesele, tam da partili
olmayan, dernek, sendika üyesi ol-
mayan kesimlere ulaflmakt›r. Bu ko-
nuda Lenin’den flu tespiti aktarmak
istiyorum:

“Parti, iflçi s›n›f›n›n öncüsünün

milyonlarca iflçiyle olan birli¤inin

bir ifadesidir. Parti ne kadar sa¤-

lam bir öncü olursa olsun, ne kadar

iyi örgütlenirse örgütlensin, partili

olmayan kitlelerle ba¤ kurmaks›z›n

ve bu ba¤lar› artt›r›p kuvvetlendir-

meksizin ne varl›¤›n› sürdürebilir,

ne de geliflebilir. Kendi kabu¤una

çekilen, kendini kitlelerden tecrit

eden, kendi s›n›f›yla olan ba¤lar›n›

koparan, hatta gevfleten bir parti,

kitlelerin güven ve deste¤ini kaybet-

meye... mahkumdur.” (Lenin, Sta-
lin, Örgütlenme Üzerine, s.f. 146)

Oligarflinin bizi kitlelerden tecrit
etmek için her türlü yöntemi kullan-
d›¤› bir ortamda, kitle çal›flmas›
yapmamak, oligarflinin iflini kolay-
laflt›rmak, kendimizi kitlelerden
tecrit etmektir. 

Evet, özetlersem, kitle çal›flma-
s›n›n hedefi, büyük bir h›rsla, iddi-
ayla, s›n›rs›z bir emekle kitleleri ka-
zanmaya çal›flmakt›r. Her devrimci,
her örgütlenme, bunun plan›n› yap-
mak, araçlar›n› yaratmak, bunun
için gerekli emek ve sabr› ve karar-
l›l›¤› göstermek zorundad›r. 

Burada ayr›ca bir çeliflkiye iflaret
etmek istiyorum; bizde kitle çal›fl-
mas› yapmaman›n gerekçesi ço¤u
kez zamans›zl›kt›r, zamans›zl›¤›n
gerekçesi de “pratik ifllerin, eylem-
lerin yo¤unlu¤u”dur. Oysa böyle
yaparak kendimizi tam bir k›s›r
döngüye hapsetmifl oluyoruz, bu k›-
s›r döngü de bizi giderek tecrit eder.

K›s›r döngü fludur; kitle çal›flmas›
yapsak, pratik iflleri omuzlayacak
kadrolar, sempatizanlar ç›karaca¤›z,
kitle çal›flmas› yapsak, daha güçlü
eylemler örgütleyece¤iz ama eylem
gerekçesiyle kitle çal›flmas› yapma-
y›nca, asl›nda giderek eylem yapa-
maz veya güçsüz eylemler yapar
hale gelinir. Buradan flunu söyle-
mek istiyorum; burada çerçevesini
çizdi¤imiz, neleri içerdi¤ini az çok
ortaya koydu¤umuz “kitle çal›flma-
s›”, çeflitli faaliyetlerin yan›s›ra ya-
p›lacak bir ifl de¤il, devrimci faali-

yetin temelidir. Buna böyle bakma-
yan, çarp›k bak›yor demektir. 

Özlem: “Kitle çal›flmas›n›n

yöntemi” konusuna ben devam
edeyim isterseniz.  

Çal›flma yapt›¤›m›z alan› ve
alandaki kitleyi ekonomik, sosyal,
kültürel aç›dan tan›mak, kitle çal›fl-
mas›n›n yöntemi sorununu aç›¤a
kavuflturman›n ilk ad›mlar›ndan bi-
ridir. 

‹iflkilerimizin yo¤unlaflt›¤› ma-
halleler, iflyerleri, okullar d›fl›nda
kalan yerlere iliflkin bilgilerimiz ço-
¤unlukla “izlenim”lerle s›n›rl›d›r,
veyahut y›llar içinde oluflmufl baz›
önyarg›lar›n sürüp gitmesi sözkonu-
sudur; o mahalleden bir fley ç›kmaz,
oradakiler gericidir gibi... Oysa bel-
ki oluflan say›s›z yeni sokakta, ma-
hallede, semtte, okulda çok daha
uygun geliflme imkanlar› da yakala-
nabilir. Fakat böyle bir imkan› aç›¤a
ç›karabilmemiz için “çal›flma alan›-
n›n tahlili” iflini çok ciddi ve kap-
saml› biçimde yerine getirmemiz
gerekir. Falan okulda, falan sokak-
ta, falan iflyerinde halk›n hangi ke-
simleri var, çeliflkileri neler, düzen-
le, siyasi kurumlarla iliflkileri nas›l,
tepkileri, hoflnutsuzluklar›, sorunla-
r›, talepleri... Bunlar› ö¤renmenin
kendisi kitle çal›flmas›na bafllam›fl
olmak demektir zaten. Çünkü bun-
lar› uzaktan bakarak ö¤renemeyiz,
bir alan› kapsaml› tan›may› do¤ru-
dan veya dolayl› iliflkiler arac›l›¤›y-
la onlar›n içine girerek sa¤layabili-
riz zaten. 

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

O



mesine, din-tarikat iliflkileri içinde
olmas›na, günlük yaflamdaki birey-
ciliklerine, kurnazl›klar›na, apoli-
tikliklerine, duyars›zl›klar›, tek ölçü
olarak al›nmamal›d›r. Bunlar ölçü
al›nd›¤›nda bunun do¤al sonucu
“bu kitleyi harekete geçirmek zor”,

“burada örgütlenme olmaz” gibi
düflüncelere varmakt›r; ki nitekim
zaman zaman da olan budur. Oysa
kitle hareketleri, düzeniçi iliflkilerde
oluflan bu saflaflmalar›n çok büyük
bir h›zla de¤iflebildi¤ini de gösterir.
Her düflünceden, partiden, milliyet-
ten yüzbin iflçinin yürüdü¤ü Zon-
guldak direniflinden Gazi Ayaklan-
mas›’na kadar bütün büyük kitle ey-
lemleri, hareketleri, bunun kan›t›d›r
asl›nda. Haldeki durumlar› ne olur-
sa olsun, kitle çal›flmas› içinde onla-
ra bir flekilde ulaflmak, uzak gevflek,
zay›f da olsa ba¤lar kurmak, iflte
böylesi dönemlere de haz›rlanm›fl
olmakt›r. Ki kitle çal›flmas›n›n en
önemli noktalar›ndan biri budur. 

Kemal: Buna iliflkin bir ek ya-
pay›m; kitle çal›flmas›n›n k›sa vade-
li sonuçlar›yla uzun vadeli sonuçla-
r›n› da birbirinden ay›rdetmek gere-
kir. Kitle çal›flmas›, sadece “taraftar
kazanma” çal›flmas› de¤ildir. Kitle
çal›flmas›, mevcut örgütlülü¤ümüz-
le, kadro ve sempatizanlar›m›zla,
içinde yerald›¤›m›z kitlenin hare-

kete geçirilebilmesi, spontane ola-

rak harekete geçti¤inde yönlendi-

rilebilmesini hedefleyen çal›flma-
d›r. Kitle hareketleri, hep iradi olufl-
maz; tersine ço¤u zaman en az›ndan
bafllang›çtaki niteli¤i kendili¤inden-
dir. Kitle çal›flmas›n›n sonuçlar› Öz-
lem’in de iflaret etti¤i gibi, iflte tam
bu noktada gösterir kendini... Evet
Özlem, sen kald›¤›n yerden devam
et.  

Özlem: ‹lk maddeyi tekrar
edeyim; kitle çal›flmas›n› do¤ru bir
yöntemle sürdürmek için birinci
nokta, kitleyi, alan› tan›mak, bu ta-
n›maya paralel de yayg›n ba¤lar,
iliflkiler kurmakt›r. ‹kinci ana nokta,
çal›flmam›z›n halk›n hayat›n›n her

yönünü kucaklayacak flekilde ol-
mas›d›r. Baflta sözünü etti¤imiz çok

yönlülük iflte bu aç›dan önemlidir.
Bu konuda izninizle Mao’dan bir
al›nt› aktarmak istiyorum: 

“Bugün merkezi görevimiz, ge-

nifl kitleleri devrimci savafla kat›l-

maya seferber etmek...tir. E¤er yol-

dafllar›m›z bu görevi gerçekten kav-

r›yor ve devrimin ne pahas›na olur-

sa olsun bütün ülkeye yay›lmas› ge-

rekti¤ini anl›yorlarsa, o zaman ge-

nifl kitlelerin acil ç›karlar› ve refa-

h› sorununu hiçbir flekilde gözard›

etmemeli ya da küçümsememelidir-

ler. Çünkü devrimci savafl kitlelerin

savafl›d›r; ancak kitleler seferber

edilerek ve onlara dayan›larak yü-

rütülebilir.” 

Bu okudu¤um bölümde çok orji-
nal bir fley yok gibi ama öyle de¤il;
kitleleri devrimci savafla katmakla,
kitlelerin acil ç›karlar› için u¤rafl-
mak aras›nda bir ba¤ kuruyor Mao.
Al›nt›n›n devam›nda sözlerini flöyle
sürdürüyor:

“E¤er halk›, sadece savafl› yü-

rütmek için seferber eder ve baflka

hiçbir fley yapmazsak, düflman› yen-

meyi baflarabilir miyiz? Elbette ki

hay›r. E¤er kazanmak istiyorsak,

daha pek çok fley yapmam›z gerekir.

Köylülerin toprak mücadelesine ön-

derlik etmeli... iflçilerin ç›karlar›n›

korumal›; kooperatifler kurmal›...

ve kitlelerin karfl›laflt›klar› sorunla-

r›, yani yiyecek, giyecek, konut, ya-

kacak, prinç, yemeklik ya¤ ve tuz,

hastal›k ve sa¤l›k, evlenme gibi so-

runlar› çözmeliyiz. K›sacas› kitlele-

rin günlük hayat›ndaki bütün pratik

sorunlara önem vermeliyiz....

Oysa kadrolar›m›zdan baz›lar›n-

da görülen e¤ilim fludur: Onlar sa-

dece K›z›l Ordu’nun geniflletilmesin-

den... sözetmektedirler; di¤er sorun-

lara gelince, bunlar› ne tart›flmakta,

ne de bunlara ilgi duymaktad›rlar.”

(Seçme Eserler 1. syf.189, 190)

Mao, bunlar›n bir k›sm›n›, kurta-
r›lm›fl bölge esprisini de gözönünde
bulundurarak söylüyor. Bu anlamda
söyledikleri bire bir ele al›namaz
ama buradaki mant›¤› kavramak ve
almak önemlidir. 

fiimdi bunu kendi prati¤imizden,

solun prati¤inden de¤erlendirebili-
riz. E¤er bir yerdeki kitle çal›flma-
m›z, sadece onlar› eylemlere ça¤›r-
maktan ibaretse, e¤er bir yerde sa-
dece ve sadece militan kazanmaya
çal›fl›yor ama baflka hiçbir fleye kafa
yormuyorsak, e¤er bulundu¤umuz
alandaki kitleyle iliflkimiz arada bir
ba¤›fl istemek, gece, piknik bileti
satmak, dergi vermekten öteye geç-
miyorsa, orada elbette bir kitle ça-
l›flmas›ndan sözedilemez. 

Mesela, üniversiteli oldu¤um
için Kürt milliyetçilerinin üniversite
prati¤inden de çarp›c› bir örnek ve-
rebilirim; onlar›n üniversitelerdeki
çal›flmalar› uzun y›llar sadece geril-
laya savaflç› kazand›rma çal›flmas›
olmufl, onun d›fl›nda gençli¤in aka-
demik, demokratik talepleri, kültü-
rel sorunlar› onlar› fazla ilgilendir-
memifltir. Tabii bunun sonucunda da
oradaki kitlesellikleri birçok yerin
gerisinde kalm›flt›r.  

Mao da bu sorunu anlatt›¤› yerde
bir örnek veriyor. ‹ki flehri ele al›yor
bu örnekte. Birinci flehirdeki örgüt-
lenme, flehirde sadece “K›z›l Ordu’-
nun geniflletilmesi”, baflka deyiflle
K›z›l Ordu’ya savaflç› kazan›lmas›
çal›flmas› yap›yor; baflka bir flehirde
ise kitlelerin bu tür sorunlar›na ilifl-
kin de yo¤un faaliyetler yürüten bir
parti örgütünü anlat›yor. 

‹lk planda, düz mant›kla bak›ld›-
¤›nda tüm gücünü, zaman›n›, eme-
¤ini K›z›l Ordu’nun geniflletilmesi-
ne yönelten örgütlenme, daha fazla
say›da savaflç› ç›karm›flt›r diye dü-
flünülür. Ama öyle olmuyor, tersine
ikinci flehirdeki örgütlülük, K›z›l
Ordu’ya daha fazla  asker ç›kar›yor. 

Tekrar aktard›¤›m anlay›fla dö-
nersek, kitle çal›flmas›n› insanlar›n
eylemlere kat›lmas›n› sa¤lamaya
çal›flmak, daha fazla dergi da¤›tmak
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ir alandaki kitle çal›flmas›, devrim
iddias›n›n o birimdeki yans›mas›-
d›r. Kitle çal›flmas› devrim iddias›n›
gerçeklefltirebilmek, kitle mücade-
lesini gelifltirebilmek için neler ge-
rekiyorsa, çok yönlülü¤ü ve bütün-
lü¤ü içinde onlar› yapmakt›r.   

B



gibi tek yönlü, tek boyutlu ele al-
d›¤›m›zda, onlar›n özgün taleplerini
kucaklayamad›¤›m›zda, kitle çal›fl-
mas› çarp›k, sakat bir çal›flma ola-
rak flekillenmifl demektir. Bu tek
yönlü, tek boyutlu ele al›fllarda, me-
sela bir yerde yayg›n iliflkiler vard›r
ama onlar “üye kazanma”ya dönüfl-
mez veya bir yerde örgütlü önemli
say›da insan›m›z vard›r, ama orada
“örgütsüz” kesimlerle iliflkiler yay-
g›nlaflt›r›lamaz. Kimi yerde yayg›n
iliflkiler vard›r ama kadrolaflma
yoktur, kimi yerde kadrolar, mili-
tanlar vard›r ama bir türlü kitlesel-
leflme olmaz... Bu ve benzeri du-
rumlar iflte, kitle çal›flmas›n› bu bü-
tünlük içinde ele almamaktan kay-
naklan›yor san›r›m. Kitle çal›flmas›-
n› sadece halk› eyleme ça¤›rmak
olarak gören, mevcut iliflkileri için-
de bile kitlelerin ekonomik, sosyal
taleplerine, sorunlar›na, ihtiyaçlar›-
na e¤ilmeyen bir örgütlülük, bir sü-
re sonra o ça¤r›lar›n›n giderek ce-
vaps›z kald›¤›n› görür. Bizim önce-
ki çal›flmam›zda belirtilen “do¤um-

dan dü¤üne, cenazeye...” kadar
hayat›n ve halk›n her an›n›n içinde
olmak, o hayat›n her yönünü örgüt-
lenmenin ve mücadelenin bir unsu-
ru olarak görmek, Mao’nun belirtti-
¤i bu kapsay›c›l›¤› da ifade etmifl
oluyor asl›nda. 

Kemal: Kitle çal›flmas›n›n
araçlar› konusuna da sen devam et
istersen Mazlum. 

Mazlum: Asl›nda her fley bir
araç. Çok aç›klay›c› oldu de¤il mi!
Fakat gerçekten böyle. Dernekleri-
miz kitle çal›flmas›n›n bir arac›d›r,
dergiler öyle, pankartlar, paneller,
bildiriler, komiteler, e¤itim çal›flma-
lar›, hepsi bunun bir parças›. Bu an-
lamda araçlar› say›p dökmekten

çok, burada önemli olan, üzerinde
durmam›z gereken, kitle çal›flma-
s›nda kulland›¤›m›z tüm araçlar›
“hakk›n› vererek kullanmak” ol-
mal›d›r. Kan›mca, eksik yan›m›z da
buras›d›r. Birçok yerde dernekler,
sendikalar var fakat onlar› kitle ça-
l›flmas›n›n etkin bir arac› olarak kul-
lan›yor muyuz? Siyasal, kültürel
yay›n organlar› var; onlar› etkin bir
flekilde kitle çal›flmas›nda kullan›-
yor muyuz? Konuflmam›z, üslubu-
muz da kitle çal›flmas›n›n bir “ara-
c›”d›r ve olumlu da, olumsuz da rol
oynayabilir. Dahas›, kendimiz de
kitle çal›flmas›n›n en önemli arac›-
y›z. 

Dolay›s›yla, kitle çal›flmas›n›n
araçlar›n› haz›rlamak, asl›nda ken-
dimizi haz›rlamakt›r. Mesela, do¤ru
bir kitle çal›flmas› için, bizi halka
yabanc›laflt›racak her fleyden kaç›n-
mal›y›z; bu giyim de olabilir, ko-
nuflma üslubu da. Giyimiyle, konufl-
mas›yla, oturup kalkmas›yla asl›nda
zaaflar› olan birinin kitle çal›flmas›
yapmas› demek, o kitle çal›flmas›n›
uygun araçlarla yapmamak demek-
tir. Böyle bir çal›flma bizi kitleleri
kazanma hedefine ulaflt›rmaz. 

Kitlelerle, onlar›n ulusal, dini,
kültürel geleneklerine sayg› göste-
ren bir iliflki kurmak, samimi bir ya-
k›nl›k oluflturmak gibi daha dikkat
edilmesi gereken birçok yan vard›r.
Bizimle düflündüklerini paylaflabil-
meli, elefltirebilmeli, sorabilmeliler.
‹yi konuflmac›lar kadar, iyi dinleyi-
ciler olabilmeliyiz. Sözünü dinle-
medi¤imiz, düflüncelerini dikkate
almad›¤›m›z insanlar›n bize güven-
mesini bekleyemeyiz. Karfl›m›zda-
kileri küçümseyen bir yaklafl›m asla
olmamas› gerekendir. Bir konuyu
anlat›rken de bilgiççe, ukalaca de-
¤il, alçakgönüllülük içinde anlata-
bilmeliyiz. Bunlar küçük, ayr›nt› gi-
bi görünen ama kitle çal›flmas›nda
son derece belirleyici hale gelebilen
davran›fllard›r. 

Baflka mesela, ajitasyon, propa-
ganda kitle çal›flmas›n›n bir parças›
m›d›r? Evet! Öyleyse kitle çal›flma-
s›n›n bu biçiminin gerekli arac› da
propaganday›, ajitasyonu, e¤itimi,

anlafl›l›r ve etkili flekilde yapabile-
cek insanlard›r. Demek ki Mao’nun
benzetmesiyle söyleyim ben de, ›r-
ma¤› geçmek için köprü veya san-
dal laz›msa, kitle çal›flmas› yapmak
için propaganda ve ajitasyonu yet-
kin bir flekilde yapacak insanlar la-
z›md›r. Bu da “allah vergisi” de¤il-
dir, e¤itim, çal›flma, deneyim, haz›r-
l›k iflidir. Mesela, dergi kitle çal›fl-
mas›n›n bir arac› de¤il mi? Evet!
Ama dergiyi sadece b›rak›p paras›n›
almakla yetiniyorsak, üzerinde tar-
t›flm›yorsak, yeni insanlara ulaflt›r-
m›yorsak, kendimiz okumuyor ve
dolay›s›yla çevremizde tart›flt›rm›-
yorsak, ona bölgemizden, alanlar›-
m›zdan canl› haber ak›fl› sa¤lam›-
yorsak, bu arac› do¤ru kulland›¤›-
m›z söylenebilir mi? 

Kemal: Mazlum iyi bir nokta-
ya de¤indi, kitle çal›flmas›n›n en
baflta gelen arac› insanlar›m›z ve
kurumlar›m›zd›r. Ve bu noktada da
elbette öncelikle bizim kitle çal›fl-
mas› yapacak donan›mda olmam›z
flartt›r. “Parti... –diyor Stalin– ör-

gütsüz iflçi kitlesinin milyonlar›na

disiplin ruhunu ve sistemli müca-

deleyi, örgüt ruhunu ve metaneti

kazand›rmal›d›r. [ki, kitle çal›flmas›
dedi¤imiz da zaten bu] Ama parti,

ancak kendisi de disiplinin ve örgüt

ruhunun somut örne¤i ise... bu gö-

revleri baflarabilir. Bu koflullar ol-

madan, partinin, önderlik etmesi

sözkonusu bile olamaz.” (Leniniz-
min Temelleri, akt. Örgütlenme
Üzerine, sf. 151)

Kitle çal›flmas› için, baflka deyifl-
le kitleleri kazanmak için, baflta
kendimiz, örgütlülüklerimiz, yay›n-
lar›m›z olmak üzere, az›msanmaya-
cak araca sahibiz, bu noktada Maz-
lum’a kat›l›yorum, bunlar› kitle ça-
l›flmas›nda hakk›n› vererek, donata-
rak kullanmamakt›r eksi¤imiz. 

Ben son olarak kitle çal›flmas›-
n›n yöntemi aç›s›ndan bir nokta da-
ha eklemek istiyorum. Kitleler,
kimsenin “emireri” de¤ildir. Tali-
matlarla, salt ça¤r›larla ifl yapt›ra-
maz, mücadeleye kanalize edemez-
siniz. Ça¤r›m›z ancak onun taleple-
riyle uyufltu¤u zaman harekete ge-
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itleleri onlar›n ç›karlar›n› temsil etti¤i-
mize, hayatlar›m›z› onlar›n hayatlar›y-
la s›k›ca birlefltirmifl oldu¤umuza ikna
etmeliyiz. ... onlarla birlikte olmal›, coflku
ve inisiyatiflerini harekete geçirmeli, ç›kar-
lar› için ciddiyet ve içtenlikle çal›flmal› ve
üretimde ve günlük hayatta karfl›laflt›klar›
bütün sorunlar› çözmeliyiz.” (Mao)

K



çebilir. Fakat talepleriyle uyuflmas›
da yetmez. Baflka korkular›ndan,
kayg›lar›ndan da bir flekilde kurtul-
mas› gerekir. Harekete geçti¤inde
de zorluklar ve zorbal›k karfl›s›nda
geri e¤ilimler içine girebilir. Kitle
çal›flmas›, sürecin her aflamas›nda
bunlar› öngörmek, bunlara müdahil
olabilmektir. 

Gündemde olan bir sorun teme-
linde veya gündeme sokmak istedi-
¤imiz konuyu gündeme getiren top-
lant›lar, tart›flmalar içinde, kitle ba-

fl›ndan itibaren sürecin içine kat›l-
maya çal›fl›lmal›d›r. Biz esas olarak
ilk ad›m› atan, konuyu gündeme ge-
tiren olmal›, ondan sonraki her ad›-
m› kitleyle birlikte atmak hedef-
lenmelidir. O konuda nas›l bir çal›fl-
ma yürütülecek, hangi eylemler ya-
p›lacak, hangi araçlar kullan›lacak...
Bütün bunlar›n kararlaflt›r›lmas› sü-
recine kitleyi katt›¤›m›z zaman, iflte
o zaman kitlenin kendi karar›na, ey-
lemine daha büyük bir kararl›l›kla
sahip ç›kaca¤›ndan emin olunabilir. 

Elbette flunlar da ihtimal dahilin-
dedir; bizim önerdi¤imizden, dü-
flündü¤ümüzden daha geri kararlar
ç›kabilir. Olsun. Bu “kitle çal›flma-
s›”ndan, bu yöntemden vazgeçilme
gerekçesi de¤ildir. (Elbette anl›k
geliflen, an›nda tav›r al›nmas› gere-
ken olaylar bu söyledi¤imizin d›fl›n-
dad›r. Böylesi anlarda yukar›daki
flemaya uygun bir örgütlenme yap-
maya çal›flmak, kitle çal›flmas› de-
¤il, bürokratizm, kitle kuyrukçulu-
¤u olur.) Kitlelere güvenmek ve
kitlelerin güvenini kazanmak, kit-
le çal›flmas›n›n ana halkas›d›r. Bu
güven, olmazsa olmazd›r. 

K›sacas›, görülece¤i gibi, kitle
çal›flmas›nda ana noktalar, dikkat
edilecek yönler bu bak›fl aç›s›n›n
›fl›¤›nda daha da aç›l›p gelifltirilebi-
lir, çal›flman›n her bir biçimi, afla-
mas› ayr›nt›land›r›labilir. Ama esas
olan kitle çal›flmas›n›n araçlar›nda-
ki, yöntemlerindeki, hedeflerindeki
bak›fl aç›s›n› kavram›fl olmakt›r. Bu-
günkü sohbetimizde bunu ortaya
koymaya çal›flt›k. Gelecek say›ya
kadar hoflcakal›n. 
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Coca Cola Maketi Yak›ld›
‹flten at›lan Coca Cola iflçilerinin eylemleri, D‹SK’in

bafllatt›¤› "Coca Cola ‹çmeme" boykotu ile birlikte sürüyor. 

Nakliyat-‹fl ‹stanbul fiubesi üyesi iflçiler, 26 A¤ustos gü-
nü sendika önünde yapt›klar› eylemde, Coca Cola maketini
yakarak, “‹flçi Düflman› Coca Cola Defol, Ölmek Var Dön-
mek Yok” sloganlar›n› att›lar. Eylemde konuflan Nakliyat-‹fl
Genel Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, iflten at›lan iflçi-
lerinin 98 gündür direniflte olduklar›n› hat›rlatarak, iflçile-
rin, anayasal haklar› olan örgütlenme ve ifle geri dönme mü-
cadelesinden vazgeçmediklerini söyledi. Ambar iflçilerinin
at›lan iflçilere destek verdi¤ini belirten Karaosmano¤lu’nun
konuflmas›n›n ard›ndan Coca Cola fliflesinin maketi yak›la-
rak, "Cola ‹çen Bush Olsun" slogan› at›ld›.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’na Hekim Protestosu
Türkiye'nin birçok yerinden 27 A¤ustos günü Ankara’ya gelen Türk Ta-

bipler Birli¤i ve Pratisyen Hekimleri Derne¤i üyeleri, “Gelece¤imiz Karar-
t›lmas›n” yaz›l› siyah önlükleri giyerek Aile Hekimli¤i Projesi'ni Sa¤l›k
Bakanl›¤› önünde protesto ettiler. “Patronluk De¤il, Hekimlik Yapmak ‹s-
tiyoruz, Sa¤l›k Ocaklar›m›z›n ‹flletme Olmas›na Hay›r, Sa¤l›k Bakan› ‹sti-
fa” dövizlerini tafl›yan hekimler, Sa¤l›k Bakanl›¤› önüne geldiklerinde bu-
rada bir aç›klama yapt›lar. Pratisyen Hekimleri Derne¤i Baflkan› Kurtulufl
Ar›kök, aile hekimli¤i sistemi ile pratisyen hekimlik alan›n›n karmafl›k bir
hale getirildi¤ini söyledi.

Ar›kök, projenin Düzce’de uygulamaya geçmesiyle halk›n sa¤l›¤› üze-
rinde deney yap›ld›¤›n› belirterek flunlar› söyledi; “Birinci basamak sa¤l›k

hizmetleri piyasa koflullar›na sürülmektedir. Sa¤l›k çal›flanlar›na özlük

haklar›n› terk etmeye ve ifl güvencesinden vazgeçmeye zorlanmaktad›r.

Halk›n sa¤l›¤› sat›lmaktad›r.” Projenin iptalini isteyen hekimler, talepleri-
ni s›ralad›ktan sonra, bakanl›k önüne, üzerinde “Gelece¤imiz Karart›lma-
s›n” yaz›l› siyah önlük ast›lar.

Fidan Kalflen’in Babas› Yaflam›n› Yitirdi
19 Aral›k 2000’de Çanakkale Hapishanesi’nde feda eylemi yaparak fle-

hit düflen Ölüm Orucu Direniflçisi Fidan Kalflen’in babas› Kekil Kalflen, ya-
kaland›¤› kanser hastal›¤› sonucu yaflam›n› yitirdi.

Kekil Kalflen’in cenazesi, 26 A¤ustos günü Der-
sim merkeze ba¤l› Puluçay›r Köyü’nde, ailesi, ya-
k›nlar›, TAYAD’l› Aileler ve Dersim Temel Haklar
üyelerinin de kat›l›m›yla, vasiyeti üzerine k›z› Fi-
dan Kalflen’in mezar›n›n yan›nda defnedildi. Ayr›ca
19 Aral›k öncesi Fidan Kalflen’in, hapishanede ba-
bas›na hediye etti¤i karanfil ifllemeli üzerinde B‹Z
KAZANACA⁄IZ yazan mendil ve çok sevdi¤i k›-
z›n›n h›rkas›n›n da bir parças› babas›n›n vasiyeti
üzerine ailesi taraf›ndan tabutun içine konuldu. Y›l-
lard›r hapishanelerdeki tutsaklar›n dostu olan
“Kekil Amca”y› sayg›yla an›yor, yak›nlar›na ve
ailesine baflsa¤l›¤› diliyoruz.
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25 A¤ustos gü-
nü Ankara’da top-
lanan 300’den faz-
la genç; sadece
yarg›lanan arka-
dafllar›na sahip
ç›km›yor, ayn› za-
manda tarihsel yü-
rüyüflleri parale-
linde bir ad›m da-
ha at›yorlard›.
“Ba¤›ms›zl›k iste-

yen gençli¤in yar-

g›lanamayaca¤›-

n›” hayk›rmalar›
bu yüzdendi. Bu
yürüyüfl, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosya-
lizm kavgas›nda saf tu-
tan gençli¤in yürüyüflü-
dür. Bu yürüyüfl, 36 y›ld›r kesintisiz
bir flekilde sürüyor. FKF’yle yola
ç›kt›lar, DEV-GENÇ ile flaha kalkt›-
lar, Gençlik Federasyonu ile miras›
omuzlad›lar. Cuntalar, bask›lar, kat-
liamlar bu yürüyüflü kesintiye u¤-
ratsa da durduramad›, yok edemedi.
Gençlik her seferinde yeniden aya-
¤a kalkarak, Ba¤›ms›z Türkiye kav-
gas›nda en öne f›rlad›. DEV-GENÇ
ve DEV-GENÇ’liler hep varoldular. 

Kimi zaman DEV-GENÇ “pay-
lafl›lamayan bir miras” olarak görül-
dü. DEV-GENÇ’in Türkiye halklar›
ve gençli¤i nezdindeki prestijini ör-
gütleme hesab› yapanlar, yine DEV-
GENÇ prati¤inin alt›nda ezildiler.
Oysa, DEV-GENÇ miras›na sahip
ç›kmak, ayn› çizgide yürüyebilmek-
le mümkündü. “DEV-GENÇ bünye-
si”, gerçekten ba¤›ms›zl›¤› savun-
mayan, düzenin icazetine s›¤›nan,
kitlelerden kopuk anlay›fllar› bir saf-
ra gibi att›. Mahir’in yolunda yürü-
yen gençlik, bu tart›flmaya; mücade-
lesiyle, bu mirasa sözde de¤il prati-
¤iyle sahip ç›kmas›yla son noktay›
koydu. Bugün de Gençlik Federas-
yonlu ö¤renciler, tarihsel miras›n
kimde oldu¤unu gösteriyorlar.

Ankara Adliyesi önünde dalga-
land›rd›klar› bayraklar, att›klar› slo-
ganlar, Mahir’in sesiyle iflbirlikçile-
rin karfl›s›na dikilmeleri bunun ka-
n›t›d›r. Onlar, ba¤›ms›zl›¤›n sözünü
etmenin dahi lanetlendi¤i, solculu-

¤un, sosyalistli¤in içinin boflalt›ld›-
¤› bir süreçte, ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›
dalgaland›r›yorlar ve bundan onur
duyuyorlar. 

DEV-GENÇ’lilik, Mahir’in izin-
de yürümek, her fleyden önce de ba-
¤›ms›zl›k yolundan, dayat›lan tüm
bedellere ra¤men sapmamakt›r. Her
türden sapma ak›ma karfl› ideolojik
olarak netliktir. Hele, sözkonusu
olan ba¤›ms›zl›k ise bundan asla ta-
viz vermemek, küreselleflme ideolo-
jisinin, Avrupa Birlikçili¤i’nin, ifl-
birlikçi düzen güçlerinin karfl›s›nda
bu bayra¤› daha da yükseklere kal-
d›rmakt›r. 

“Gençlik” der Mahir, “ba¤›m-

s›zl›k mücadelesinde toplumun

devrimci s›n›f ve tabakalar›n› ha-

rekete geçiren bir dinamit fitilidir.”

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm kavgas›nda saf tutan genç-
lik, bugün de bu misyonuna dört el-
le sar›lmaktad›r. T›pk› 17 Ocak An-
kara yürüyüflünde oldu¤u gibi, 25
A¤ustos’ta da; haks›zl›klar karfl›s›n-
da susmayan, vatanseverlik duygu-
lar›yla, sosyalizme inançlar›yla
meydanlarda, okullarda sesleri hiç
eksik olmayan bir gençlik vard›. 

‹flbirlikçi iktidarlar gençli¤imi-
zin anti-emperyalist mücadele gele-
ne¤ini yoketmek için sadece bask›
politikalar›n› uygulam›yorlar. Ayn›
zamanda yozlaflt›rma, dejenerasyon

politikalar›ndan,
apolitiklefltirme-
den medet umu-
yorlar. Vatanse-
verli¤i tamamen
flekilsel hale geti-
rip, gerçekte yoke-
dilmifl bir gençlik
istiyorlar. Bu ko-
nuda çok da bafla-
r›s›z olduklar› söy-
lenemez. Bugün,
en özet ifadeyle,
hayalleri Avrupa
ya da Amerika’ya
“kapa¤› atmak”

olan, bu nedenle de ne
“halk için bilim, halk
için e¤itim” mücadele-
sinin içinde yeralan, ne

de iflbirlikçilerin karfl›s›na dikilen
bir gençlik tablosu a¤›rl›kl› olarak
yarat›lm›flt›r. 

Ama önlerinde 36 y›ld›r yokede-
medikleri bir engel hala durmakta-
d›r. DEV-GENÇ’liler, bu tablonun
ortas›nda, bu tabloyu de¤ifltirme
kavgas› veren, bunun için gerekti-
¤inde bedeller ödeyen en dinamik
güç olmaya devam etmektedir. An-
kara’da görülen duruflma, 6 DEV-
GENÇ’li¤inin tutuklanmas›, yüzler-
cesinin iflkencehanelere tafl›nmas›,
iflkencenin baflkentin sokaklar›na
taflmas›, bu bedellerin sadece küçük
bir örne¤iydi. Ancak, mahkeme
önünde hayk›rd›klar› sloganlarla,
bedellerin ba¤›ms›zl›k yürüyüflünü
durduramayaca¤›n› bir kez daha
ilan ettiler. Gençli¤imize vahflice
sald›ranlar, onlar› tutuklayanlar, bu
yürüyüflü durduracaklar› hayalleri
kuranlar bir kez daha yan›ld›klar›n›
gördüler o gün. Mahir yine yol gös-
teriyordu onlara, Devrimci Gençli-
¤in bayra¤› yine dalgalan›yordu ifl-
birlikçilerin baflkentinde, yine “Ya-
flas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye” slo-
gan› dillerinden düflmüyordu.

DEV-GENÇ ve DEV-GENÇ’li-
lerimiz, onurumuz oldu¤u kadar,
gelece¤e güvenimizdir. Ba¤›ms›zl›k
bayra¤›n› hiç yere düflürmeyen böy-
le bir gençli¤e sahip olmak, tüm
Türkiye halk› için büyük bir flans,
büyük bir güçtür. 

Mahirler’in izinde, 
ba¤›ms›zl›k yolunda
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Yeni bir ö¤retim y›l›na girme-
mize az bir zaman kald›. Senelerdir
yaflad›¤›m›z pratikten, nas›l bir ö¤-
retim y›l›na girece¤imiz ise s›r de-
¤ildir. Geçti¤imiz y›l yaflanan faflist
sald›r›lar, bu sald›r›lar sonucunda
ise sald›ranlar›n de¤il sald›r›ya u¤-
rayanlar›n gözalt›na al›nmas›, aç›-
lan soruflturmalar sonucu yaz süre-
cinde sessiz sedas›z verilen cezalar
ve daha sonuçlanmayan sorufltur-
malar, milyarlara varan har(a)ç üc-
retleri, liselerde ba¤›fl ad› alt›nda
tehdit ve zorla toplanan paralar, ba-
r›nma sorunu, çan e¤irisi ve adalet-
siz s›nav sistemleri ve daha birçok
sorun...

Halk›na yoksullu¤u, açl›¤›, ifl-
sizli¤i, namussuzlu¤u dayatan em-
peryalizmin iflbirlikçisi iktidarlar›n,
gelece¤ine yani gençlerine sahip
ç›kmayaca¤›, bu sorunlar karfl›s›n-
da çözüm olmayaca¤› aç›kt›r. Çö-
züm olmak flöyle dursun, bu sorun-
lara karfl› duyars›z kalmayanlar› di-
siplin cezalar›, soruflturmalar ile
y›ld›rmaya çal›flmakta, bunlarla da
yetinmeyip F tiplerinin tecrit hüc-
relerine atmaktad›r. 

Çünkü onlar üniversiteleri nas›l
daha fazla kazanç kap›s› haline ge-
tirebileceklerini, liselerde nas›l
ucuz iflçi yetifltireceklerini, sömürü
düzenine uygun kafalar›, tek tip ö¤-
renci, tek tip insan modelini nas›l
yaratacaklar›n› düflünürler.

Bizler ise halk için bilim halk
için e¤itimi savunuyoruz. Herkes
için ekmek ve adalet istiyoruz. Sö-
mürünün olmad›¤›, eflit, özgür, gü-
zel yar›nlar, yaflan›las› bir dünya
için savafl›yoruz. 

Gençli¤in üzerine bir karabasan
gibi çöken, gençli¤i kifliliksizleflti-
rerek tek tip gençlik yaratmay› he-
defleyen, har(a)çlar› sürekli artt›ra-
rak üniversite kap›lar›n› halk ço-
cuklar›na kapatan anti-demokratik,
anti-bilimsel bir kurum olan YÖK'e
karfl› mücadele ettik, ediyoruz.

Kendi emperyalist ç›karlar› için
gözünü k›rpmadan halklar› katle-

den, iflgal eden Amerika’ya karfl›
mücadele ettik, ediyoruz.

Halk› ezen, sömüren, ülkemizi
Amerika'ya, IMF'ye peflkefl çeken,
Amerika'n›n katliamlar›na ortak
olan, iflçinin, köylünün, memurun,
ö¤rencinin hak ve özgürlüklerini
k›s›tlayan, iflbirlikçi iktidarlara kar-
fl› mücadele ettik, ediyoruz.

Ülkemizde sömürünün, ya¤ma-
n›n, haks›zl›¤›n, hukuksuzlu¤un
devam› için, geçti¤imiz 5 sene içe-
risinde 120 devrimci-demokrat›n
tecrit hücrelerinde ölümüne yola-
çan ve birço¤unun da sakat kalma-
s›na sebep olan tecrit politikalar›na
karfl› mücadele ettik, ediyoruz.

Fabrikalarda sabahtan akflama
kadar çal›flan ama evini geçindire-
meyen iflçinin, eken, üreten ama
eme¤ini biçemeyen köylünün, ald›¤›
para ile ay sonunu getiremeyen me-
murun, tüm emekçilerin yan›nday›z.

Dayatmalar› kabul etmiyoruz.
Diplomal› iflsiz olmayaca¤›z. Tek
tip ö¤renci olmayaca¤›z. Eme¤imi-
zin sömürülmesine izin vermeyece-
¤iz. Hak ve özgürlüklerimiz için
mücadele edece¤iz. 

‹flte tüm bu nedenlerle, Gençlik

Federasyonu çat›s› alt›nda örgüt-

lendik. Çünkü tüm bunlar› örgüt-

süz gerçeklefltiremeyiz. 
Gençlik umutlu olmak demek-

tir. Her koflulda haks›zl›klara karfl›
mücadele etmek demektir. Böyle
bir tarihe de sahibiz. Ve zaten bu-
nun içindir ki iflbirlikçi iktidarlar›n
ilk hedefi hep gençlik olmufltur. Se-

nelerdir uygulamaya çal›flt›¤› yoz-
laflt›rma politikas›n›n ilk hedefi yi-
ne gençliktir. Uyuflturucu ve fuhufl
bata¤›na saplanm›fl, sabahlara dek
diskolarda tepinen, bireysel özgür-
lük ad›na her türlü ahlaks›zl›¤›
meflru gören, ülke ve dünya sorun-
lar›na karfl› duyars›z, bencil, birey-
ci bir gençlik yaratmaya çal›flm›flt›r. 

Ama bunda belli “baflar›lar” el-
de etseler de, gençli¤i tamamen kir-
letememifl, haklar› ve özgürlükleri
için, kendisinin, halk›n›n, ülkesinin
gelece¤i için mücadele etmesinin
önüne geçememifllerdir. 

Gençlik olarak bizlerin görevi,
sadece “kendimizi kurtarmak” de-
¤ildir. Böyle bir bireysel kurtulufl
zaten mümkün de¤ildir; “kurtulufl”
diye gösterilen de alçak, i¤renç dü-
zenin pasl› bir difllisi olmaktan iba-
rettir. Genç beyinlerimizi, heyecan
dolu yüreklerimizi bekleyen gele-
cek bu olmamal›d›r. 

Bilimsel düflünen, üretken, so-
runlara karfl› duyarl› olan, ö¤renen
ve ayn› zamanda ö¤reten olmal›y›z.
Halk›m›z›n ayd›nlar› olmal›y›z.
Kendi sorunlar›na çözüm üreteme-
yen halk›n sorunlar›na çözüm üre-
temez. Bunun için ise gençlik ola-
rak öncelikle akademik ve demok-
ratik taleplerimiz çerçevesinde bir-
leflmeli, sorunlar›m›z› birlikte tar-
t›flmal›, birlikte çözüm üretmeliyiz. 

Bizler Gençlik Federasyonu
olarak gençli¤in anti-emperyalist,
anti-faflist mücadele tarihini sahip-
leniyor, bu gelene¤i yaflatmak ve
gençlik olarak haklar ve özgürlük-
ler mücadelesinde varolmam›z ge-
reken yerde yani en önde olmak
için tüm gençli¤i Gençlik Federas-
yonu’nda birleflmeye ça¤›r›yoruz.
Hiçbir sorunumuzun çözümü bu
kokuflmufl düzende de¤il, kendi el-
lerimizdedir. 

gS ençlikte:öz
Gelece¤imize Sahip Ç›kmak ‹çin

GENÇL‹K FEDERASYONU’NDA

B‹RLEfiEL‹M

Halk›m›z›n ayd›nlar› olmal›y›z.
Kendi sorunlar›na çözüm ürete-
meyen halk›n sorunlar›na çö-
züm üretemez. Bunun için ise

gençlik olarak birleflmeli, örgüt-
lenmeli, çözümler üretmeliyiz. 
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EVLER‹M‹Z‹ YIKTIRMAYACA⁄IZ
Y›k›mlara Karfl› Emekçi Halk Koordinasyonu, Kentsel Dönüflüm Pro-

jesini ve bu çerçevede gerçekleflecek y›k›mlar› 28 A¤ustos günü Kad›köy
‹skelesi'nde yapt›¤› mitingle protesto etti. 300 kiflinin kat›ld›¤› mitingde, 

Haydarpafla Numune Hastanesi önünden “Y›k›mlar Durdurulsun Y›k›m
Planlar› ‹ptal Edilsin” “Y›k›mlara ve Özellefltirmeye Hay›r” ve çeflitli pan-

kart ve dövizlerle yürüyen kitle, Kad›köy Meyda-
n›'na sloganlarla geldi. Burada Koordinasyon üyesi
Mehmet Leylek,  Kentsel Dönüflüm Projesi'nin mi-
mar›n›n emperyalist sermaye oldu¤unu dile getiren
bir konuflma yaparken, Göç-Der Genel Baflkan› fie-
fika Gürbüz, TMMOB'den Meftun Gürdallar, ESP
ad›na Emin Orhan da birer konuflma yapt›lar. Ey-
lem, Grup Vardiya'n›n türküleriyle sona erdi.

‹stanbul Ba¤c›lar’da ve 1 May›s
Mahalleleri’nde, polis yönlendir-
mesindeki faflist çeteler, mahalle
gençlerine ve devrimcilere sald›rd›. 

Ba¤c›lar Yenimahalle’de 29
A¤ustos günü akflam saatlerinde,
Engin Gündo¤du isimli bir kifli, ser-
seri bir gruba müdahale ederken b›-
çaklanarak öldürüldü. Bunun üzeri-
ne, Ba¤c›lar HÖC Temsilcili¤i’nin
ça¤r›s› ile 30 A¤ustos günü topla-
nan 400 kifli çeteleri ve sald›r›y›
protesto etti. “Çeteler Halka Hesap
Verecek” pankart› açarak yürüyüfle
geçen kitle, Engin Gündo¤du’nun
evinin önüne geldi¤inde burada
Ba¤c›lar HÖC Temsilcili¤i ad›na
bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada,
bu olay›n ilk olmad›¤›na dikkat çe-
kilerek, “Her yerde oldu¤u gibi bi-

zim mahallemizde de çeteleflme,

uyuflturucu, fuhufl yayg›nd›r. Bilinç-

li bir flekilde daha da yayg›nlaflt›r›l-

maktad›r. Çözümü ise çetelere karfl›

birlikte mücadeledir” denildi.

“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,

Engin’in Hesab› Sorulacak” slo-
ganlar› atan kitle yeniden mahalle
içinde yapt›¤› yürüyüflün ard›ndan

eyleme son verdi. 

Çetelerin bir süredir sald›r›lar›n›
yo¤unlaflt›rd›¤› 1 May›s Mahale-

sinde ise polis deste¤inide üstlenen
mafya çeteleri, 29 A¤ustos sabah›
Anadolu Temel Haklar üyelerine si-

lahl› sal-
d › r › d a
bulundu.
Sald›r›da

Özgür isimli dernek üyesi, halk›n
müdahalesi ile yara almadan kurtu-
lurken, çete daha sonra Murat fiahin
isimli dernek üyesini araçlar›na bin-
direrek tehdit edip b›rakt›lar. 

Polisin sürekli bulundu¤u ma-
hallede cirit atan, silahl› sald›r›da
bulunan mafyan›n rahats›zl›¤›, Te-
mel Haklar’›n yozlaflt›rmaya karfl›
mücadelesidir. Ayn› konuda polis de
rahats›zd›r. Mafya-polis ittifak› her
yerde oldu¤u gibi burada da rant or-
ta¤› durumundad›rlar. 

Sald›r›n›n ard›ndan baflta Temel
Haklar Federasyonu olmak üzere,
‹stanbul’un gecekondular›ndaki Te-
mel Haklar Dernekleri aç›klamalar
yaparak olay› protesto ettiler. 

1 May›s’ta ise ayn› günün akfla-
m› bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. “1

May›s’ta Çetelere ‹zin Vermeye-

ce¤iz” pankat›yla Karakol Dura-
¤›’ndan Merkeze yürüyen Temel
Haklar üyeleri, halka ça¤r›lar yapt›-
lar. Eylem, “Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” “Yolsuzlu¤a, Yozlaflmaya ve

Y›k›mlara Karfl› Birleflelim. Gücü-

müz Birli¤imizdir” sloganlar› ve
marfllarla sona erdi.

Armutlu
Y›k›m
Plan›
“Kentsel dö-

nüflüm” bahane-
siyle gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan
gecekondular› y›kma sald›r›lar›,
Kurtköy, Bayramtepe, Okmeydan›
ve Tokatköy'den sonra flimdi de Ar-
mutlu'ya yöneldi. 

Geçen y›l, ‹TÜ ARI TEKNO-
KENT TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹R-
ME BÖLGES‹ olarak, Sanayi ve Ti-
caret Bakanl›¤› taraf›ndan, kendi
yasalar›na ayk›r› bir flekilde plan›
yap›lan, Fatih Sultan Mehmet, Bal-
taliman› ve Reflitpafla Mahalleleri'ni
kapsayan y›k›m, halk›n kararl›l›¤›
ile durdurulmufltu. Ayn› mahallele-
rin “yol” projeleriyle y›k›lmas› gün-
demde. 1 km'lik mesafe içerisinde 3
adet 4 fleritli yol yap›larak ve yine
10'dan fazla mahalle içinde 2 fleritli
ba¤lant› yollar› yap›larak, üç mahal-
lede y›k›m gerçeklefltirilmek isteni-
yor. Halk üç mahallede birlikte ha-
reket ederek, flimdiden y›k›ma dire-
necekleri mesajlar›n› veriyorlar. 

Üç mahallenin oluflturdu¤u Ma-
halle Konseyi, bu giriflimler karfl›-
s›nda halk› bilgilendirmek için du-
var gazeteleri haz›rlay›p, mahalle
halk›n›n görebilece¤i yerlere ast›lar. 

Gazetelerle halk, teknokent ve
bu plan›n gere¤i olan yol planlar› ile
birlikte Gecekondu Kanunu ve Be-
lediye Kanunu hakk›nda bilgilendi-
riliyor. 5272 Say›l› Belediye Kanu-
nu’nun, “....Kentsel dönüflüm ve ge-

liflim proje alanlar›nda bulunan ya-

p›lar›n boflalt›lmas›, y›k›m ve kamu-

laflt›rmas›nda anlaflma yolu esas-

t›r..." fleklinde biten maddesinin ar-
d›ndan flu ifadelere yerveriliyor:

“ANLAfiMIYORUZ !!!”

Duvar gazetelerinde ayr›ca ; "Bu
Yollar Teknokent'in Yollar›d›r, Yol
Bahane Rant fiahane, Yol Projesi
Sürgün ve Y›k›m Projesidir, Bar›n-
ma Hakk›m›z› Savunuyoruz, Ar-
mutlu Bizimdir Bizim Kalacak”
sloganlar› da yeral›yor.

Çeteleri Bar›nd›rmayaca¤›z
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✔✔ ““Yeflil” dde¤il ““kara” ssermaye
‹slamc› sermayenin, halk›n dini duygular›n› istismar
ederek tasarruflar›na el koymalar›, sonra da dolan-
d›rmalar› fleklinde iflleyen mekanizma son y›llarda
iyiden iyiye deflifre olurken, sermayenin “rengi” ne
olursa olsun, ahlak›n›n olmayaca¤›n›n yeni örnekle-
ri de yaflan›yor. Yimpafl, Kombassan gibi en büyük
yeflil sermaye holdinglerinin doland›r›c›l›k haberleri-
nin ard› arkas› kesilmezken, bu kez de islamc› ser-
mayenin tepe örgütü MÜS‹AD’›n eski Baflkan› Ali
Bayramo¤lu hakk›nda “toplu kaçakç›l›k” suçundan
dava aç›ld›. Dava konusu flu: Bayramo¤lu’nun flirke-
ti Filiz Çay, “Seylan Çay›” diyerek çay çöpü ihraç et-
me girifliminde bulundu. “‹slamc›l›¤›” bir sömürü yaf-
tas› olarak kullananlar doland›r›c›l›k davalar›na al›fl-
k›nd›r ve “çözümleri” de vard›r. Bayramo¤lu da, on-
larca AKP’li bakan ve milletvekili gibi, yar›n
AKP’den milletvekili seçilir, koruma z›rh›na bürünür-
se flafl›rmay›n.

✔✔ Che ssömürüsüne kkarfl› ttav›r! 
Küba devriminin önderlerinden Ernesto
Che Guevara'n›n ailesi, Che’nin ünlü fo-
to¤raf›n›n kullan›m›n› s›n›rland›rmak için
yasal savafl bafllat›yor. Guevara'n›n, y›l-
d›zl› bereli foto¤raf›n›n, içki fliflesinden
iç çamafl›r›na kadar yüzlerce üründe
kullan›lmas›na, sömürü arac› haline ge-
tirilmesi ve içinin boflalt›lmas›na karfl› ç›-
kan ailesi, foto¤raf› kullanan firmalara
karfl› dava açmaya haz›rlan›yor.

Bu durumun Che Guevara'n›n temsil etti-
¤i de¤erlerle ba¤daflmad›¤›n› belirten
ailesi, foto¤raf›n "kapitalist toplumda
tüketim nesnesi" haline getirilmesine
engel olmak istediklerini aç›klad›.  

✔✔ Erdo¤an’›n iiflkenceci kkorumalar›
Babakan Erdo¤an'ın korumaları E-5 Karayolu’nda fle-
rit de¤ifltirmedi¤i gerekçesiyle durdurdukları bir mi-
nibüsün floförünü dövdüler. Olay, Baflbakan’›n kon-
voyu Atatürk Havaliman›’na giderken ve Baflba-
kan’›n yak›n›nda cereyan etti. Dayak at›lan minibüs
floförü, yüzündeki darp izleriyle kameralar karfl›s›n-
da konuflurken, Baflbakanl›k Sözcüsü Akip Beki, pifl-
kince olay› yalanlad›. Anlafl›lan o ki Baflbakanl›k ka-
t›nda iflkence olay› “normal” karfl›lanm›fl ve vatanda-
fla dayak atan polisler hakk›nda soruflturma aç›lma-
s› yerine olay›n “yok say›lmas›na” karar verilmiflti. 

Ve bir not daha: Uluslararas› Af Örgütü, son yay›nla-
d›¤› raporda Türkiye’de iflkencenin devam etti¤ini
bildirdi. Etraf› iflkencecilerle dolu bir Baflbakan’›n
yönetti¤i ülkede, baflka türlü olmas› mümkün mü? 

not düflüyoruz

YÜRÜYÜfi Yenibosna’da
Her pazartesi günü düzenli yap›lan Yürüyüfl sat›fl-

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

Tecrit Mutlaka Kalkacak
27 A¤ustos günü ‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’nde,

“Diri Diri Yakt›lar” ve “Yaflatmak ‹çin Öldüler” filmle-
rinin gösterimi yap›ld›. Film gösterimi öncesi bir konufl-
ma yapan Dernek Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Özdemir,
bask›lara karfl› duyarl›l›k ça¤r›s›nda bulundu. Etkinli¤e
davet edilen TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel ise “tecri-
ti kald›raca¤›m›za inan›yoruz. Belki daha fazla bedel
ödeyece¤iz ama mutlaka tecrit denilen, dünyadaki en
a¤›r tahribatlara yol açan iflkence yöntemini kald›raca-
¤›z” diye konufltu.

Sürgün sevkler ve tecrite karfl›, 28 A¤ustos günü ise
‹kitelli Atatürk Caddesi'nde meflaleli bir yürüyüfl ger-
çeklefltirildi. ‹kitelli HÖC tarafından düzenlenen yürü-
yüflte “Tecrite, Sansüre, Sürgün Sevklere Son” pankartı
taflınd› ve yürüyüfl boyunca “Tecriti Kaldırın Ölümleri
Durdurun, Yaflasın Ölüm Orucu Direniflimiz, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtula-
fla Kadar Savafl" sloganları at›ld›. Hapishanelerde yafla-
nan iflkence, katliam ve baskıları megafonla eylem bo-
yunca duyuran HÖC’lüler, halkı direnifli ve tutsakları
sahiplenmeye ça¤ırdı. 

28 A¤ustos günü, Gazi
Temel Haklar'da Dev-
rim A¤›rman ve Mu-
harrem Karademir'in
mezarlar›n›n yap›lmas›
dolay›s›yla yemek ve-
rildi. 
150 kifli flehitlerini se-
lamlarken, TAYAD’l›-
lar k›z›lbayraklarla me-
zarl›¤a yürüdüler. fie-
hitlerin mezarlar› ba-
fl›nda yap›lan konufl-
malarda, Yaflar Sar›yar,
Muharrem’in feda an›-
n› anlat›rken, Yorum da
marfllar›n› flehitler için
söyledi. Anma slogan-
larla sona erdi.Gazi’de Anma
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O, aylarca kütüphanelere kapa-
n›p kendini e¤iten, gelifltiren biri ol-
du¤u gibi, b›k›p usanmadan bizdeki
dervifller gibi aylarca köy köy dola-
fl›p, halk› dinleyendi. Kitaplar›n ara-
s›nda da, köy yollar›nda da arad›¤›
tek bir fleydi: Çin devrimi. fiabloncu
de¤ildir Mao, taklitçi de¤ildir; bu
nedenle Sovyet modelini oldu¤u gi-
bi al›p Çin’e uygulamaya kalkanla-
ra bafltan itibaren mesafeli yaklaflt›,
Çin devriminin yolunun kendine
özgü koflullar›n› arad›. 

O zaman nüfusu 500 milyon
olan Çin halk›n›n yüzde 95’ten faz-
las› köylük alanda yaflamaktayd›.
Devrim bu köylü y›¤›nlar› örgütle-
meden ve emperyalizmin zay›f kar-
n› olan k›rlarda örgütlenmeksizin
mümkün olamazd›. Marksizm-Le-
ninizm’e s›k› s›k› ba¤l› olan Mao,
iflte bu koflullarda halk savafl› strate-
jisini gelifltirdi.  

1921’de, 28 yafl›nda iken
ÇKP’nin Hunan Eyaleti Sekreterli-
¤i’ne atanm›flt› Mao Zedung.
1926’da ÇKP’nin köylü örgütlen-
mesinin sorumlulu¤una getirildi. 

Ama Komünist Parti yönetimi
stratejik olarak Mao ile hemfikir de-
¤ildir. ‹flçi s›n›f›n› temel alan ayak-
lanma stratejisini savunan yani kla-
sik bir Sovyet devrimi flabloncusu

olan parti yönetimi,
Mao’nun halk savafl› strate-
jisini geri bularak uygula-
mas›na izin vermez. Olufltu-
rulan gerilla birlikleri, parti
yönetiminin yanl›fl taktikle-
riyle etkisizleflir, büyük ye-
nilgiler al›r. Mao’nun eleflti-
ri ve halk savafl›ndaki ›srar›
karfl›s›nda ise Mao görevin-
den al›n›r.  

Mao y›lmaz. Görevin-

den, gerillan›n sorumlulu¤undan
al›nmas› nedeniyle partiden de ay-
r›lmaz, küsüp geriye çekilmez. K›r-
larda, da¤larda sürdürür çal›flmala-
r›n›. Örgütler, e¤itir, ilmik ilmik ör-
meye devam eder devrimi. Okuma
yazma bile bilmeyen insanlardan
kadrolar yarat›r. E¤itimci, gerilla
komutan›, propagandist, ajitatör,
önderlik neyi gerektiriyorsa, o’dur
Mao. 

Kimsenin inanmad›¤›na o inan›r.
Kimsenin hayal bile edemedi¤ini o
hayal eder ve üstelik gerçeklefltirir. 

Mao, 1934’te kurtar›lm›fl alan-
larda kurulan Sovyet hükümetinin
baflkanl›¤›na seçildi. K›z›l Or-
du’nun komutas› da ondayd›. 

Ayn› y›l, gerici Çankay-fiek yö-
netiminin kurtar›lm›fl bölgeleri yo-
ketmek için sald›r›ya geçti¤i bir dö-
nemde, Parti yönetimi Mao’dan bu
bölgelerde sabit flekilde kalarak
Çankay-fiek birliklerine karfl› sava-
fl›lmas› talimat›n› verir. Mao ise
“hareketli bir savafl” takti¤inden ya-
nad›r. Mevcut güç durumunda kur-
tar›lm›fl bölgeleri savunmaya çal›fl-
mak K›z›l Ordu’yu k›rd›racakt›r.
Mao partinin karar›na karfl› ç›kt›ysa
da, yönetimin ›srar› üzerine partinin
politikas› uygulan›r. Ancak sonuç
parti yönetiminin karar›n›n yanl›fll›-

¤›n›n bir göstergesidir. K›z›l Ordu
kay›plar vererek geri çekilmek zo-
runda kal›r. Çankay-fiek’in birlikle-
ri ve derebeylerin, savafl a¤alar›n›n
militarist güçleri K›z›l Ordu’nun
peflini b›rakmazlar. Böylelikle K›z›l
Ordu’nun tarihe geçecek büyük ha-
rekat› bafllar. Y›l 1934’tür. 

UZUN YÜRÜYÜfi’tür bu. Aç,
donan›ms›z, sald›r›lar alt›ndaki bu
yürüyüfl tam bir y›l sürer. Yürünen
mesafe, Pekin’le Paris aras›ndaki

mesafeden daha uzundur. Açl›k, so-
¤uk, hastal›klar, batakl›klar, azg›n
nehirler ve ard› arkas› kesilmeyen
sald›r›lar, Mao’nun ordusunu k›rar
geçirir. K›z›l Ordu’nun 120 bin ki-
fliyle bafllayan yürüyüflü sona erdi-
¤inde 20 bin kifli kalm›flt›r. 

Onca kayba ra¤men, K›z›l Or-
du’nun bu büyük yürüyüflü tamam-
lamas›, yürüyüfl boyunca köylüleri
örgütlemeye devam etmesi, gericili-
¤in güçlü, donan›ml› ordusu karfl›-
s›nda direnebilmesi, Çin devrimin-
de bir dönüm noktas›d›r. 

Art›k parti içinde de Mao’nun
stratejisinin hakl›l›¤›, do¤rulu¤u ka-
n›tlanm›flt›r. Uzun Yürüyüfl, bir an-
lamda bunun mührüdür. 1935
Ocak’›nda Mao, ÇKP Politbüro-
su’na seçilir. Gerçekte bu seçim,
stratejik önderli¤inin de onaylan-
mas›d›r. 

“Kalbimin yar›s› buradaysa /

yar›s› Çindedir / Ama Sar› Nehre

do¤ru akan / Ordunun içindedir”

diyordu ya Naz›m. Sar› Nehre do¤-
ru akan ordunun önünde de Mao
vard›. Sar› Nehrin ötesi zaferdir,
halk›n iktidar›d›r. Sonunda, k›rlar-
dan kentleri kuflatarak Sar› Nehri
geçer K›z›l Ordu. Zaferden emindi
Mao. ABD’nin Japonya’ya atom
bombas› at›p tüm dünyay› dehflete

sömürge hhalklar›n 
‘uzun yyürüyüfl’ü ssürüyor
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sürükledi¤i ve tüm halklar› “atom
bombas›yla” tehdit etti¤i zamanlar-
da, emperyalizmin “ka¤›ttan kap-

lan” oldu¤unu söyleyendir. Tarih
hakl› ç›kar›r Mao’yu. Japon emper-
yalizmine, Çankay fiek gericili¤ine
karfl› sürdürülen uzun halk savafl›,
zaferle sonuçlan›r ve 1949’da Çin
Halk Cumhuriyeti ilan edilir. 

Halk savafl›n›n önderi, art›k sos-
yalizmin inflas›n›n önderli¤ini üstle-
necektir. Mao, Çin devriminden
sonra, gerek uluslararas› devrim
mücadelesine iliflkin politikalar›n-
da, gerekse de Çin’de sosyalizmin
inflas›nda çeflitli yanl›fll›klara da
düflmüfltür. Sosyalist sistemin birli-
¤ini ve dünya devriminin ç›karlar›n›
gözetmeyen ittifak politikalar›,
Çin’de alt yap› ile üst yap› aras›nda
sürekli uyumsuzluk ve dengesizlik
üreten ve burjuva e¤ilimlere aç›k
kap› b›rakan ekonomik ve siyasi po-
litikalar›, onun bafll›ca hatalar›d›r.
Fakat bunlar, Mao’nun dünya devri-
minin ustalar›ndan, önderlerinden
biri oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. 

Bu “infla” s›ras›nda eksikliklere
düflülse de, Mao, dünyan›n en kala-
bal›k, en cahil, en yoksul ülkesinde,
ülkesini emperyalist iflgalden, fe-
odal gericilikten, halk›n› açl›ktan,
yoksulluktan kurtaran bir önder ola-
rak geçecektir tarihe. 

Mao, dünya halklar›na Çin dev-
riminin zaferini arma¤an ederken,
tüm sömürge, yeni-sömürge halkla-
ra da halk savafl› stratejisini kazan-
d›rd›. Çeliflkiler, ittifaklar konusun-
da devrimci teoriye önemli katk›lar-
da bulundu. Hiçbir devrimin, hiçbir
teorinin baflka bir ülke için bir kal›p
gibi ele al›namayaca¤› Çin devrimi
ve Mao’nun teorileri için de geçerli-
dir. Mao’nun teorisinin kendisi,
flablonculu¤a karfl› teorik bir ç›k›flt›r
zaten. Mao, Marksist-Leninist teori-
yi kendi halk gerçe¤ine ve ülke ko-
flullar›na uygulaman›n ustas›d›r en
baflta. Halk savafl›yla devrime yürü-
yüflünü sürdüren dünyan›n sömürge
halklar›, Mao’yu teorisiyle, savafl›y-
la bir bayrak olarak tafl›maya devam
ediyorlar. 

“Avrupa’da bir hayalet dolafl›yor; komü-

nizm hayaleti”.

Bundan tam 157 y›l önce söylendi bu söz. Bi-
limsel sosyalizmin do¤du¤u y›llarda, Komünist
Manifesto’nun ilk cümlesiydi ve o günkü Avrupa
iflçi s›n›f› hareketinin durumunu özetliyor, onlar›n
eline en de¤erli ›fl›¤› tutuflturarak yollar›n› ayd›nlat›yordu. Bugün henüz
böyle bir süreç yaflam›yor Avrupa ama ayn› Avrupa’n›n burjuvalar› bu
korkuyu hep yaflamaya devam ediyorlar. 

‹flte bu söz, 22 A¤ustos tarihli, Almanlar’›n ünlü dergisi Der Spiegel
kapa¤›na; “Bir hayalet geri dönüyor” diye yans›m›flt›. Burjuva yay›n orga-
n›, Marks’›n zafer iflareti yapan bir resmini de yerlefltirmiflti kapa¤›na.

K›sa süre önce iki partinin birleflmesi ile kurulan Sol Parti-PDS’nin
sermayeyi korkutan yükselifli, Avrupa Anayasas›’na hay›r sonuçlar› vb. et-
kenler biraraya geldi¤inde, bir araflt›rma yapma gere¤i duymufltu Der Spi-
egel. Almanya'n›n do¤u ve bat› eyaletlerinde yapt›¤› anketin sonuçlar› ise
oldukça çarp›c›yd›. Bir gazete durumu flöyle özetliyordu örne¤in:
“Almanlar sosyalizm dedi”.... 

17 sayfa yer ayr›lan konuda, de¤iflik istatistiki bilgilere yer verilerek,
bunca anti-propagandaya karfl›n eski Do¤u Almanya’da neden hala sosya-
lizm özleminin duyuldu¤u, bu çerçevede sosyalizmden sözeden PDS’in
en yüksek oy alan parti oldu¤u gibi konular ele al›n›yor. Bir baflka yaz›da
ise konu do¤rudan Marks. Gençler, sendikac›lar bugünün sorunlar›n›n çö-
zümünü neden Marks’ta ar›yor gibi sorulara cevap aran›yordu. Marks’›n
150 y›l önceden bugünü tan›mlar gibi kapitalizmi tahlil etmesi karfl›s›nda
flaflk›nl›k ve hayretini gizlemeyen Der Spiegel’in amac› elbette Marksizmi
yüceltmek olamazd›. Bu nedenle Marks’› karalamay› da elden b›rakm›-
yorlard›. 

Araflt›rmaya dönersek, flu veriler ortaya ç›k›yor: 

''Sosyalizm iyi bir fikirdir, bugüne kadar yanl›fl uyguland›'' de¤er-
lendirmesi; bat› eyaletlerinde yüzde 56, do¤u eyaletlerinde yüzde 66. 

“Karl Marx'›n kapitalizm elefltirisinin bugün de de¤erli oldu¤u-

nu” söyleyenler; bat›da yüzde 50, do¤u eyaletlerinde yüzde 73.

Bir baflka veri daha var ki, korkunun kabusa dönüflmesinin nesnel ze-
minini oluflturuyor. Önümüzdeki 5 y›l içinde ekonominin, eflitsizli¤in dü-
zelece¤ine inananlar›n oran› bat›da yüzde 19'da kal›rken, do¤u eyaletle-
rinde yüzde 9 oldu.

Elbette Marksist-Leninistler aç›s›ndan, Marksizm’in bugün de geçerli-
li¤ini korudu¤u, insanl›¤›n kurtuluflu için tek yol oldu¤u, Marks’›n kapi-
talist ekonominin iflleyifli konusunda yazd›klar›n›n, aradan geçen zaman
ve kapitalizmin kendi içindeki de¤iflimlere karfl›n bugün için de do¤rulu-
¤unu korudu¤u konusunda kuflku yoktur. Burjuvazi de bunu çok iyi bi-
lir. Yüzy›l boyunca Marks’› lanetlemeleri, eserlerini yasaklamalar› ve bafl-
ta iflçi s›n›f› olmak üzere, nesillerin Marks’› ö¤renmemeleri için ellerinden
geleni yapmalar› bu yüzdendir. 

Mesele, Marksizm’in dünyay› aç›klamakla kalmayarak, çözüm yolla-
r›n› gösteren tek bilim oldu¤u gerçe¤ini en genifl kitlelere ulaflt›rmakta.
Marksist-Leninistler için bugün görev de budur.

“Avrupa’daki Hayalet”
ve Burjuvazinin Korkusu
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Kutsal bakireler ald›klar› paralar›
tanr›çaya sunmuyorlar ama para-
n›n, mal›n kutsall›¤› serbest piya-
sa düzeni eliyle hayat›n her alan›-
na hakim k›l›nd› çoktan. Her fley-
den önce kutsal mülkiyet hakk›
geliyor bu batakl›¤›n içinde. ‹nsan
can›, sevgi, de¤erler, ahlak gibi
fleyler bu kutsall›¤›n gölgesinde
her geçen gün bir mum gibi eri-
meye devam ediyorlar. 

ABD’de Katrina Tayfunu yüzlerce
insan›n can›n› al›rken, bölgeye
Amerikan ordusu taraf›ndan 2500
asker “kurtarma faaliyeti” ama-
c›yla gönderildi. Ama gelin görün
ki kurtarma faaliyetinde görev al-
mad›lar. Çünkü onlara çok daha
kutsal bir ifl verildi. 

Tayfunun ard›ndan sadece evler,
insanlar selin alt›nda kalmam›fl,
ayn› zamanda büyük bir YA⁄MA
da bafllam›flt›. ABD Savunma Ba-
kan› Rumsfeld Irak’› iflgal etmele-
rinin ard›ndan yaflanan ya¤mala-
ma olaylar›n› “Irak halk›n›n özgür-
lü¤ün tad›n› ç›kard›¤›” fleklinde
de¤erlendirmiflti. Amerikal›lar da
özgürlü¤ün tad›n› m› ç›kar›yorlar
bilemeyiz ama insanlar› kurtar-
mak için gönderilen birliklerin, bu
ifli b›rakarak ya¤may› önlemeyle
görevlendirilmeleri, kapitalistlerin
“kutsall›k” anlay›fl›nda “mal”›n, in-
sandan önde geldi¤ini bir kez da-
ha gösterdi bize. 

Keza, sadece ya¤may› engellemek
için ayr›ca 7500 ulusal muhaf›z da
gönderilmiflti, buna ra¤men 2500
kurtarma görevlisi “kutsal mülki-
yet”i muhafazaya istihdam edildi-

ler. 

Brezilya’da bir markette elektrikle-
rin kesilmesi ve gaz s›z›nt›s› karfl›-
s›nda içerideki müflterilerin panik-
lemesi üzerine, bütün ç›k›fllar› ki-
litleyerek birçok insan›n bo¤ulma-
s›na sebep olan market sahibi de
ayn› zihniyetle hareket ediyordu. 

Bir süre öncesine kadar TV’lerde
bir reklam yay›nlan›yordu. Pence-
reden düflmek üzere olan biri
“yard›m” diye ba¤›r›rken, apart-
mandan ç›kan baflka biri, adeta
adama yard›m edecek havas›yla
ç›k›yor ve adam›n düfltü¤ü yerde
“zarar görecek” olan lüks araba-
s›n› baflka bir yere park ederek
yeniden evine giriyordu. O’nun
“koruyacak de¤erli fleyi” vard›
çünkü. Böyle diyordu otomobil
tekeli; boflver insan›, diyordu. 

Hayat›n her alan›nda bu zihniyeti
görebilirsiniz. Sözkonusu olan ka-
pitalistlerin kendi can› de¤ilse, in-
san can›n›n hiçbir de¤eri yoktur.
Bu, kapitalizmin do¤uflundan bu
yana böyledir. Kapitalizmin yasa-
lar›na bak›n, öncelikli olarak kut-
sal mülkiyet hakk›n›n güvenceye
al›nd›¤›n› görürsünüz. Ceza yasa-
lar›nda da, en a¤›r yapt›r›mlar ön-
gürülür bu hakka yönelik durum-
lar için. Zenginle yoksul aras›n-
daki uçurum baflka türlü nas›l
meflru gösterilebilir. Mülkiyet kut-
sal olmal› ki kimse onlara “nere-
den geliyor bu çeflmenin suyu”
diye sormas›n, bu mal›n, mülkün
emekçilerin al›nteri, halklar›n kan›
can› üzerine inflaa edildi¤inin
hesab›n› sormas›n. 

Kutsal mülkiyet 
ucuz canlar

Faflizme ve Irkç›l›¤a
Karfl› Yürüyüfl

Avusturya’n›n Linz flehrinde
AFA, AT‹GF ve ADHK taraf›ndan
27 A¤ustos günü "Faflizme ve Irk-
ç›l›¤a Karfl› Yürüyüfl“ düzenlendi.
Avusturya Anadolu Federasyo-
nu’nun da kat›ld›¤› yürüyüfle
MKM de destek verdi.

Son zamanlarda Avrupa’da ye-
ni yasalarla daha da sertleflen ko-
flullara dikkatin çekildi¤i yürüyüfl-
te, hükümetlerin ekonomik sorun-
lardan yabanc›lar› sorumlu göster-
dikleri ve sürekli bunun propagan-
das›n› yapt›klar› dile getirilerek;
›rkç›l›¤›n bu flekilde gelifltirildi¤ine
vurgu yap›ld›. Oraganizasyon ko-
mitesi ad›na yap›lan konuflman›n
ard›ndan, eyleme kat›lan gruplar
tek tek sözalarak konufltular. 250
kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflte, ‘Yafla-
s›n Haklar›n Kardeflli¤i, Kahrolsun
Faflizm’ sloganlar› at›ld›. 

Tekellere Rahat Yok!
Avustralya K›tas›’nda, Syd-

ney ’de 30 A¤ustos günü düzenle-
nen “Forbes Global ifl adamlar›
konferans›” yaklafl›k bin kifli tara-
f›ndan protesto edildi. Cephe Güç-
leri’nin de en önde yerald›¤› kitle,
toplant›n›n yap›laca¤› Opera Ho-
use önünde topland›. 10 bin poli-
sin patronlar› korumaya ald›¤›, üç
askeri helikopterin havada uçtu¤u
eylemde, anti-kapitalist ve Irak’ta
iflgali protesto eden sloganlarla
yürüyüfl gerçeklefltirildi. Otel önü-
ne gelindi¤inde, polisler sald›r›ya
geçti. Kitle sald›r›ya direnerek ce-
vap verirken, 300 tekelci, can gü-
venliklerinin olmad›¤› gerekçesiy-
le yemeklerini yar›da b›rakarak
toplant›y› baflka yere tafl›d›lar.

8 kiflinin gözalt›na al›nmas›na
ve çok say›da kiflinin yaralanmas›-
na karfl›n, kitle sloganlar ve marfl-
larla otel önünden ayr›lmad›. 2 sa-
at süren eylemin ard›ndan da¤›lan
anti-kapitalistler, ertesi günü de
protestolar›n› sürdürdüler.

“Fransa'n›n dini bütün kral› Henry III, manast›rlardaki kutsal emanetleri
soymufl ve bunlar› paraya çevirmiflti. Delfi Tap›na¤›’n›n Foçal›lar tara-
f›ndan soyulmas›n›n Yunan tarihinde oynad›¤› rol herkesçe bilinir. Eski
insanlar aras›nda tap›naklar mal tanr›lar›n›n oturduklar› yerler say›l›rd›.
Buralar "kutsal bankalard›". Yetkin tüccar bir halk olan Fenikeliler için
para, her fleyin biçim de¤ifltirmifl flekliydi. Bunun için, Aflk Tanr›çalar›
ad›na yap›lan flölenlerde, kendilerini yabanc›lara teslim eden bakireler-
in ald›klar› paralar› tanr›çaya sunmalar› çok do¤ald›.” (Marks, Kapital)



Devlet Tiyatrolar› Sanatç›lar›

‘Müdahaleye, Sansüre Hay›r!’
AKP’nin gerici kadrolaflma politikas›n›n el at-

t›¤› son yerlerden biri de Devlet Tiyatrolar› oldu.
Devlet Tiyatrolar› (DT) Genel Müdürü Lemi Bil-
gin görevden al›nd›. 

Ancak AKP, pekçok kurumdaki kadrolaflma-
s›nda karfl›laflmad›¤› bir tav›rla karfl›laflt› Devlet
Tiyatrolar›’nda. 

Tiyatro sanatç›lar› bu tepeden inmeci, sanat-
tan, kültürden anlamaz, gerici anlay›fla karfl› daha
ilk andan itibaren tav›r ald›lar. 

Birçok sanatç› ve Devlet Tiyatrolar›’nda çeflit-
li kademelerde bulunan yöneticiler istifa ettiler. 

Devlet Tiyatrolar› Sanatç›lar› Derne¤i'nin ça¤-
r›s›yla ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de sanatç›lar ey-
lemler yaparak protestolar›n› dile getirdiler. Ül-
kemizdeki tiyatro sanatç›lar›n›n uzun y›llard›r
yapt›¤› en aktif ve kitlesel eylemler oldu bunlar. 

Sinema sanatç›lar› da eylemlere destek verdi-
ler. Her ne kadar eylemler ve aç›klamalarda, Dev-
let Tiyatrolar›’n› sanki bugüne kadar tamamen
“özgürmüfl”, sanki iktidarlar bugüne kadar hiç
müdahale etmiyormufl ve sanki aç›k veya dolayl›
bir sansür sahnelerde kol gezmiyormufl gibi bir
muhteva a¤›r bas›yor olsa da iktidar›n gerici uy-
gulamalar› karfl›s›nda böyle bir dinamizm göster-
mifl olmalar› yine de flafl›rt›c› ve olumlu olmufltur. 

Yap›lan eylemlerde, “Hükümetin tiyatrosu

olmaya, oyunlarda sansüre, repertuara kar›fl-

maya, siyasi müdahaleye HAYIR” denildi. 

49

4 Eylül 2005 / 16

tutsak çizgiler

Grup Yorum 7 Y›l

Sonra Antakya’da
Grup Yorum, 7 y›l aradan sonra 27 A¤ustos Cumartesi gü-

nü Antakya'da konser verdi.

Asi Bilim ve Kültür Sanat Evi taraf›ndan Antakya Çek-
mece Beldesi Festival Alan›’nda düzenlenen konsere üç bin
kifli kat›ld›. Uzun bir aradan sonra Antakya'daki dinleyicile-
riyle buluflan Grup Yorum, yaflanan elektrik kesintisine ra¤-
men konserini gerçeklefltirdi. Kesinti nedeniyle 3 saat gecik-
meli bafllayan konsere, S›yr›l›p Gelen gibi, ilk albümlerinden
flark›lar›n› seslendirerek bafllayan Grup Yorum, konserini
Türkçe, Kürtçe, Arapça türkülerle devam ettirdi. Grup Yorum
üyeleri 20. y›llar›na iliflkin de konuflmalar yapt›lar. Cihan
Keflkek, Grup Yorum'un tüm bask›lara ra¤men daha güçlü ve
kararl› bir flekilde 20 y›ld›r yoluna devam etti¤ini belirtti. 

‹ncirlik Yürüyüflü’ne kat›l›m ça¤r›s›nda da bulunan Grup
Yorum, konseri sahneyi ve dinleyicileri saran büyük bir cofl-
kuyla tamamland›.

Direnifl içinde kurulan ve dire-
nifl gelene¤ini bugüne kadar sürdü-
ren ‹stanbul 1 May›s Mahalle-
si’nde, 1-4 Eylül tarihleri aras›nda,
3. Geleneksel Kurulufl Festivali

düzenlendi. Aralar›nda Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’nin de bulundu¤u tertip komite-
si taraf›ndan organize edilen festi-
val, dergimiz yay›na haz›rland›¤›n-
da çeflitli etkinliklerle sürüyordu. 

kültür
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30 Eylül 1994 - Parti’nin

Kuruluflu ‹lan Edildi

1994’ün 30 Eylül’ünde Türkiye, iki
haberi birlikte ö¤rendi. Birincisi, es-
ki Adalet Bakan› Mehmet Topaç An-
kara’da vurularak öldürülmüfltü.
‹kinci haber ise, Mehmet Topaç’a
karfl› gerçeklefltirilen eylemi üstle-
nenlerin kimli¤indeydi. 

Devrimci Sol, 30 Mart 1994’te Parti
Kurulufl Kongresi’ni toplam›fl ve
Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-Cep-
hesi kurulmufltu. Parti ilan›n›n haz›r-
l›klar› yap›l›rken Parti-Cephe'nin ön-
deri Frans›z emperyalizmine tutsak
düflmüfl olmas›na ra¤men, Parti’nin
kuruluflu bu eylemle Türkiye ve

Dünya halklar›na duyuruldu.

ANAP hükümetlerinde bakanl›k ya-
pan Topaç bakanl›k yapt›¤› süreçte
oligarflinin halka karfl› iflledi¤i suçla-
r›n birinci dereceden sorumlular›

aras›ndayd›. Haz›rlad›¤› 1 A¤ustos
Genelgesi ile tutsaklara karfl› yo¤un
sald›r›lar gerçeklefltirilmifl, yüzlerce
tutsak iflkenceden geçirilmifl, yara-
lanm›flt›. 

Topaç’a yönelik eylemin ard›ndan
ç›kar›lan DHKC 1 No’lu Haber Bül-
teni ile hem eylem üstlenildi, hem
Parti-Cephe’nin kuruluflu ilan edildi.
Bülten’de Parti ve Cephe’nin ne için
kuruldu¤u flu cümlelerle anlat›lm›flt›:

●“Üzerinde yaflad›¤›m›z bu toprak-
larda yüzy›llard›r süren sömürü çar-
k›n› k›rmak için; 

●Vatan›m›z› özgürlefltirmek için;

●Onu, emperyalistlerin ve bir avuç
iflbirlikçisinin çiftli¤i olmaktan ç›-
karmak için; 

●‹nsanl›k onurunu korumak, namu-
sumuz ve flerefimizle yaflamak için; 

●Açl›¤a, sefalete, yoksullu¤a, iflsiz-
li¤e, hastal›¤a, ahlaki düflkünlü¤e
son vermek için, 

●Bu topraklarda yaflayan tüm ulus
ve milliyetlerden halk›n kardeflçe
yaflad›¤›, birlikte üretti¤i ve paylaflt›-
¤› Devrimci Halk ‹ktidar›’n› kurmak
için; 

●Baflta ABD emperyalizmi olmak
üzere tüm emperyalist sömürgeci za-
limlerin vahfleti alt›nda inleyen Tür-
kiye’den, bu yafll› dünyay› bir kez
daha sarsmak için Devrimci Halk
Kurtulufl Partisi önderli¤inde savafl›-
yoruz.”

tarihte 
bu ay

Eylül
◆◆
2 Eylül 1977 - ‹stanbul 1
May›s Mahallesi'nde gecekon-
du y›k›mlar›na karfl› halk diren-
di, 6 kifli hayat›n› kaybetti.  

◆◆
4 Eylül 1919 - Sivas Kong-

resi yap›ld›. Kongrede “manda
ve himaye kabul edilemez” ka-
rar› al›nd›.

◆◆
4 Eylül 1993 - DEP Millet-
vekilleri Mehmet Sincar ve
Metin Özdemir Batman'da kat-
ledildiler. 

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

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

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

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

◆◆
16 Eylül 1997 - ‹stanbul Em-
niyet Müdürlü¤ü'ne Cephe tara-
f›ndan lavl› sald›r› düzenlendi.

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

9 Eylül 1994 - DHKP-C Önderi Dursun Karatafl    

Frans›z emperyalizmi taraf›ndan tutsak edildi
Oligarflinin televizyon ve gazeteleri bu haberi sevinç
ç›¤l›klar›yla duyurdular. Sevinçlerinin büyüklü¤ü, kor-
kular›n›n büyüklü¤ünü ortaya koyuyordu. Oligarfli
Devrimci Sol önderinin Türkiye’ye iadesi için kollar›-
n› s›vad›. Ayn› günlerde Devrimci Sol taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada ise flu söylendi: “Bu Savafl› da Kaza-

naca¤›z.”

Dursun Karatafl’›n serbest b›rak›l›fl›na kadar aylarca
Türkiye’de ve Avrupa’da eylemler yap›ld›. Devrimci-
ler, halk›m›z önderine sahip ç›kt›. 26 Ocak 1995’te Pa-
ris’ten dünyaya “Dursun Karatafl’a Özgürlük” slogan-

lar›n›n yank›s› yay›l›yordu. O günkü mahkeme bu slogan›n gerçe¤e dönüfl-
tü¤üne tan›kl›k etti. Bu savafl da kazan›lm›flt›. 

◆◆


