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Turan Abi’yle Ali R›za Komutan’›n fi-
rar›ndan sonra flubede karfl›laflt›k. Bir-
birimizi tan›m›yorduk. Sadece bafl›m›zla
birbirimize selam verdik. Birlikte
DGM'ye gittik ve tutukland›k. Buca Ha-
pishanesi’ne Turan Abi dahil dört kifli götürüldük. Bizi hücreye
koydular. At›ld›¤›m›z hücre çok pis ve bak›ms›zd›. Uyumak bile
mümkün de¤ildi. Biz de sohbete bafllad›k. En yafll›m›z Turan
Abi’ydi, sözü ona b›rakt›k. Kendisini anlatmas›n› istedik. O anlat-
t›kça ben hayretle ona bak›yordum. K›n›k'›n Tafltepe Köyü’nde
oturuyormufl. ‹ki o¤lunun ad›n› da devrimci isimler koymufl. Er-
tu¤rul ve Öncü. (Ertu¤rul bir flehidin ad›yd›, Öncü ad› ise onun
devrimci bir öncüye özlemini dile getiriyordu ve y›llar sonra bul-
mufltu o öncüyü.) Turan Abi yaflayan bir tarihti adeta. 1980'li y›l-
lara kadar Devrimci Yol'un sempatizan›ym›fl. 12 Eylül darbesin-
den sonra o yine devrimcili¤i b›rakmam›fl, köydeki insanlara dev-
rimi, sosyalizmi anlat›rm›fl. Hiç umudunu kesmemifl. “Umudun
ad›” onu hakl› ç›karm›fl. 87'lerde hareketimizle iliflkiye geçiyor,
yakalan›ncaya kadar da devam ediyor bu iliflki... Bir ara köylerine
kaç gazete geldi¤ini sorunca 30 ya da 40 dedi. Ben flafl›rd›m. ‹z-
mir'de birçok mahallenin ya da TÖDEF'lilerin bile o kadar alama-
d›¤›n› bildi¤imden hem flafl›rd›m, hem sevindim. Köyde Kurtulufl

okuma gruplar›n›n oldu¤unu, her hafta bir
köylünün evine topland›klar›n›, gazetemizi
toplu okuduklar›n› anlatt›kça biz onu hay-
ran hayran dinliyorduk. "Ben Türk müsün,
Kürt müsün, alevi misin diye sorunca 'Türk

ve Çetni Alevisiyim’ dedi. Sonra Çetniler’i anlatmaya bafllad›. Top-
lam üç, dört saat kendini, köyünü, ailesini anlatt›. O anlatt›kça bi-
zim ona hayranl›¤›m›z art›yordu. O kadar sade, yal›n, do¤ald› ki
köylünün önderi, ö¤retmeni ama ayn› zamanda partimizin iyi bir
ö¤rencisiydi. Hücreden ko¤ufla verilince ilk ifli tüm yoldafllara s›k›
s›k› sar›lmak oldu. O¤lu Ertu¤rul da tutukluydu. Onunla çok gü-
zel sohbetler ederdik. Birlikte "Parti Tarihi" dersi ald›k. 

Tarihimizi, önderimizi, flehitlerimizi çok seviyordu. Bir dönem sü-
rekli yan›na gidip gelen Hüseyin Coflkun'u anlata anlata bitiremezdi. 

21 Eylül Buca direniflinde genç arkadafllar› aratmayacak flekilde
direndi ve flehit düfltü. Onu hep flöyle an›ms›yorum; havaland›r-
man›n bir köflesine oturmufl elinde kara düzen saz›:

"Karl› da¤›ndan esmedim 
Ben o yare hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver da¤lar yol ver bana"
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Turan KKILIÇ

R›fat ÖÖZGÜNGÖR

15 Eylül 1994’te
Sivas’›n Hafik ‹lçesi
Ekinözü Köyü’nde
jandarma taraf›ndan
gözalt›na al›nd› ve
karakolda iflkence-
lerden geçirildikten
sonra katledildi. Mü-
cadele Gazetesi’nin
Sivas Temsilcisi’ydi.
Sivas katliam›na
karfl› direnifli örgüt-
leyenlerden biriydi.
fiehit düfltü¤ünde
Ahmet Karlangaç K›r
Silahl› Devrimci Bir-
likleri savaflç›s›yd›.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 15 Eylül
21 Eylül

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

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

Sözlerinin eriydiler. Küçü-
karmutlu’ya sald›r›ld›¤›n› ö¤ren-
diklerinde 19 Eylül 2001’de bedenini tutuflturan üç
tutsaktan biri Tekirda¤ F Tipi’ndeki 4. Ölüm Orucu Eki-
bi Direniflçileri’nden ‹brahim Erler’di. 

1972 ‹stanbul Kas›mpafla do¤umlu Erler, direniflin
67. flehidi olarak ölümsüzleflti.

21 yafl›ndayd› Abdülbari.
Mardin’in Nusaybin ‹lçesi’nde
do¤mufl, ortaokul y›llar›ndan iti-
baren devrimcilere sempati duy-
mufl ve mücadeleye kat›lm›flt›. ‹k-
tidar›n F tiplerini gündeme getir-
mesi üzerine, TAYAD’l›lar›n müca-
delesinde yerald›. ‹zmir’de hücre-
lere karfl› mücadelenin emekçisi oldu ve nihayetinde
bu mücadelenin en ön cephesinde yeralmaya karar
vererek ‹zmir’de ölüm orucuna bafllad›. Daha sonra
ölüm orucunu Küçükarmutlu’da sürdürerek 137. gü-
nünde, 20 Eylül 2001’de direnifl evinde ölümsüzlefl-
ti.

‹brahim EErler
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● Vatansever gençlik 
yarg›lanamaz!

”Ba¤›ms›z Türkiye ‹flbirlikçili¤e
Son!” kampanyas›nda tutuklanan
ö¤renci arkadafllar›m›z›n 2. durufl-
mas›na tüm vatanseverleri ve dev-
rimcileri ça¤›r›yoruz! 

Tarih: 20 Eylül 2005

Yer: Ankara 11. ACM

Gençlik Federasyonu

●Devrimci Sol 
Ana Davas›
Tarih: 21 Eylül 2005

Yer: Üsküdar 1. ACM 

Saat: 10.00 Yusuf BBA⁄ U¤ur SSARIASLAN

Abdülbari YYusufo¤lu

Turan KKILIÇ

21 Eylül 1995’te Buca Hapishanesi’nde katledildiler. 
Yusuf, ‹zmir’in ilk DEV-GENÇ’lilerindendi. Turan, iki ço-

cuk babas› bir emekçi ve köylü önderiydi. U¤ur Liseli DEV-
GENÇ saflar›nda yetiflmiflti. Buca’da tutsakt›lar. 21 Eylül’de
oligarflinin gerçeklefltirdi¤i sald›r›ya karfl› barikatlarda di-
renerek flehit düfltüler.

Pablo Neruda
23 Eylül 1971

Victor Jara
16 Eylül 1973

Ruhi Su
20 Eylül 1985 

Devrimin, sosyalizmin, halk›n sanatç›s›yd›lar. 
fiili’de ve Türkiye’de faflizme karfl› ç›kt›lar. Faflizm

katlederek, ölüme mahkum ederek türkülerini, fliirleri-
ni susturmak istedi. Türküleri ve fliirleri hala milyonla-
r›n dilinde. 

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

●Tarih: 18 Eylül 2005

●Yer: Abdi ‹pekçi Park›

●Saat: 13.00

●Program: 
-Bas›n aç›klamas›

- Abdi ‹pekçi Park›’ndaki direnifl ve
tecrit ile ilgili söylefli

- Tiyatro: Bu fiark› Burada Bitmez

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

leri ile örnek olmaya devam etmenin,
onca sansüre, bask›ya ra¤men ses
olabilmenin gururu içindeler.

Direniflin 3. y›l›na, tüm TA-
YAD’l›larla, devrimciler ve demok-
ratlarla birlikte girmek istiyorlar. Bu-
nun için mütevazi bir program haz›r-
lad›lar ve misafirlerini bekliyorlar.  

Abdi ‹pekçi Direnifli 3. Y›l›nda

Trabzon Linç Davas›
Tarih: 15 Eylül 2005
Yer: 1. Asliye Ceza Mahk.
Saat: 10.00

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

TAYAD’l› Aileler

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

Boran Yay›nevi
Gerçekleri 

Kitaplaflt›rmaya 
Devam 
Ediyor

‹steme Adresi:

‹stiklal Cad. Terzi
Han No:378/704

Beyo¤lu/ ‹STANBUL

Tel: (0212) 245 27 35

E-mail:
boran@email.com

Kitapç›larda 
Yay›nevimizde!



Akl› ve vicdan› olanlar›n ülke-
miz ad›na utanç duymaks›z›n,

bu ya¤ma ve katliam› düzenleyenle-
re karfl› öfke duymaks›z›n bakama-
yaca¤› foto¤raflar yay›nland› gaze-
telerde. 6-7 Eylül 1955’in foto¤raf-
lar›ndan sözediyoruz. Anadolu’nun,
yaln›z Anadolu’nun de¤il, insanl›k
tarihinin en utanç verici sayfalar›n-
dan biridir 6-7 Eylül vahfleti.  

Bu vahflet, ülkemiz aç›s›ndan he-
saplafl›lmam›fl, yüzleflilmemifl

bir tarih olma özelli¤ini sürdürmek-
tedir. Gerçekte 6-7 Eylül’e iliflkin
birkaç yeni foto¤raf ve ayr›nt› d›fl›n-
da yeni bir fley yoktur. 6-7 Eylül,
tüm siyasal boyutlar›yla aç›¤a ç›k-
m›fl bir devlet provokasyonudur.
Oligarflinin baz› apoletli kadrolar›,
bu vahfleti resmen de üstlenmifller,
“Özel harp’in –yani bir devlet ku-
rumunun– gerçeklefltirdi¤i MÜ-
KEMMEL bir organizasyon oldu¤u-
nu” söylemifllerdir. 

Söylediler de ne oldu peki? 1 Ma-
y›s 1977 katliam›nda, Marafl’ta,

Sivas’ta, Gazi’de, Susurluk’ta ne ol-
duysa o oldu. Hiçbir sorumlunun
yakas›na yap›fl›lmad›¤› gibi, provo-
kasyonu ve vahfleti organize eden-
ler, devlet kat›nda terfi ettirildi. So-
rumlular›n yakas›na kim yap›flacak-
t›? Devlet mi? Sorumlu zaten kendi-
siydi! 

Dünün de bugünün de esas me-
selesi budur. 

Birkaç gazetede 6-7 Eylül belge-
lerinin yay›nlan›fl›n›, kimileri

büyük bir yan›lg›yla “özür” olarak
adland›rd›lar. Özür, yanl›fltan dön-
meyi, sözkonusu politikadan vaz-
geçmeyi içerir. Oysa böyle bir fley
yok. Oligarfli, dün 6-7 Eylül’ü nas›l
örgütlemiflse, bugünkü linç ve pro-
vokasyonlar› da, ayn› zihniyetle,
ayn› mekanizmayla örgütlüyor. 

Oligarflinin tarihi, cuntalar, pro-
vokasyonlar, katliamlar tari-

hidir! Oligarfli bu tarihi yazmaya
devam ediyor. 6-7 Eylül, onlarca
kez tekrarland› bu güzel ülkemizde.

Onlarca kez, ülkemizin caddeleri,
sokaklar›, ayn› 6-7 Eylül’ün Beyo¤-
lu’su gibi, kan içinde kald›. Hedefte
Rumlar oldu, Aleviler oldu, Kürtler
oldu, devrimciler oldu, demokratik
örgütlenmeler oldu... Ama hedefte
kim olursa olsun, tüm linç ve provo-
kasyonlar oligarflik devletin organi-
zasyonuydu. 1 May›s 1977, Marafl,
Sivas, Erzincan, Çorum, yine Sivas,
Gazi... Ve geldik bugüne: Mersin,
Trabzon, Sakarya, Eskiflehir, Bursa,
Elaz›¤, Maçka, Seferihisar, Bozü-
yük... Yar›n nerede olaca¤›n› bilmi-
yoruz ama olaca¤›n› biliyoruz. Çün-
kü oligarfli baflka türlü yönetemiyor. 

Susurluk’un üstünün örtülmesi,
bu politikan›n ve devlet örgüt-

lenmesinin devam ettirilece¤inin
aç›k ilan› de¤il miydi? Baz›lar› “ar-
t›k hiçbir fley eskisi gibi olmaya-
cak” masal›yla aldatmaya ve aldan-
maya meyilli olsalar da, gerçek
buydu. Susurluk’un merkezindeki
isimlerden biri ç›km›fl ve “bin gizli
operasyon yapt›k” demiflti. Konu-
flan devletin en üst düzey görevlile-
rinden biriydi ve “gizli operasyon-
lardan” sözediyordu. Ve üstelik
bunlar›n tümünün “devletin en üst
katlar›nda, MGK’da kararlaflt›r›l-
d›¤›n›” da aç›kl›yordu. Devlet, ken-
di yasalar›n›n da d›fl›na ç›karak hal-
ka karfl› eylemler gerçeklefltirmiflti.
‹flte bunlar›n üstü örtüldü, sözkonu-
su aç›klamalar› yapanlardan biri,
bugün DYP’nin bafl›nda. Üstü ör-
tüldü çünkü oligarflik devletin halka

12 Eylül hala sürdü¤ü için, 6-7 Eylüller’i gerçeklefltiren zihniyet
hala iktidar oldu¤u için, ülkemizde “geçmiflle hesaplaflmak”, 

ayn› zamanda “bugünle hesaplaflmak”t›r. 

Tehditlere, yeni terör yasalar›na, halk› birbirine düflürme
oyunlar›na teslim olmayaca¤›z! 

Ayn› zihniyet 
Ayn› devlet

3   Ayn› zihniyet ayn› devlet

5   Bozüyük’teki güruh linçle cevap verdi

10  50. y›l›nda 6-7 Eylül 

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

olamaz              

16  Sürgünler iptal edilsin! 

18  HÖC sordu

- Not düflüyoruz

19  “Fidan bizler için bir meflale”

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

22  “Vurun Kürt ufla¤› namus günüdür”

26  12 Eylül süren bir tarihtir

28  12 Eylül’e karfl› mücadelede dün ve

bugün

30  Eylül...    

32  AKP yine grev erteledi

35  Hayat›n içindeki Teori: Kitleleri faflizm

de¤il, devrim kazanacak! 

40  Çeteleflmeye karfl› yürüyüfl 

43  Hiç bitmeyen bombard›man

44  Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu...

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

Amerika

50  Kültür Bakan›’n› bu kez sinema

sanatç›lar› protesto etti      
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karfl› örtülü ve örtüsüz savafl› süre-
cekti. 

Hiç kuflku yok ki “bin gizli ope-
rasyon”un içinde 6-7 Eylül gibi

provokasyonlar da vard›. Kontrge-
rilla 1950’lerin bafllar›ndan bu yana
“devlet politikalar›n›” hayata geçi-
ren bafll›ca güçtü ve bu güç 12 Ey-
lül faflist cuntas› taraf›ndan daha or-
ganize, daha yayg›n ve etkili bir ko-
numa getirilmiflti. 

Biz, tüm bu ç›plak gerçeklere
ra¤men, çarp›k veya çarp›t›lm›fl

kafalar yüzünden, 12 Eylül Cunta-
s›’n›n 25. y›ldönümünde hala bu ül-
kede “12 Eylül’ün sürüp sürmedi¤i-
ni” tart›flmak durumunda kal›yoruz.
Dile kolay; radyolardan ordunun
yönetime el koyma bildirisinin
okundu¤u 12 Eylül 1980 sabah›n-
dan bu yana, tam 25 y›l geçti. 82
y›ll›k cumhuriyet tarihinin neredey-
se üçte birine tekabül ediyor. Türki-
ye 25 y›ld›r bir cunta yönetimi alt›n-
da gibi yönetilmektedir. Çünkü cun-
tayla aç›k faflist bir yönetimin yapt›-
¤› ve yapabilece¤i tüm uygulamalar
yasallaflt›r›lm›fl, kurumsallaflt›r›l-
m›flt›r. 12 Eylül Cuntas›’n›n yap›p
sonraki “sivil” iktidarlar›n yapama-
d›¤› hiçbir fley yoktur. Hatta herke-
sin zaman zaman dile getirdi¤i gibi,
bu dönem boyunca “sivil” iktidarla-
r›n yapt›klar› cuntan›n uygulamala-
r›n› kat be kat aflm›flt›r. 

12 Eylül’ün geçmiflte kald›¤›n› id-
dia edenler, bütün bu geliflmeleri

aç›klayamazlar. Kald› ki toplumsal
aç›dan tarih ve halk nezdinde hesap-
laflmas› yap›lmam›fl hiçbir dönem,
kapanm›fl bir dönem say›lamaz. 

12 Eylül hala sürdü¤ü için, 6-7
Eylüller’i gerçeklefltiren zihni-

yet hala iktidar oldu¤u için, ülke-
mizde “geçmiflle hesaplaflmak”,
ayn› zamanda “bugünle hesaplafl-
mak”t›r. 1960’lar›n sonlar›ndan bu-
güne kadarki tarihi flöyle bir hat›rla-
y›n; hangi iktidar›n tarihinde büyük
katliamlar, provokasyonlar yok?
Düflünün içlerinde bunlar›n d›fl›nda
kalabilen tek bir iktidar bulamaya-
caks›n›z. En yenisi AKP; daha üç
y›ll›k iktidar›nda linç, provokasyon,
katliam, iflkence, yasak, komplo si-

cili öteki iktidarlar› geçti. Tekrar ay-
n› sonuç ç›k›yor karfl›m›za: Çünkü
oligarfli baflka türlü yönetemiyor. 

Oligarflinin cuntalar, provokas-
yonlar, katliamlar dolu tarihini

ve bu tarihin hiçbir zaman mahkum
edilmemifl oldu¤unu unutanlar, s›k
s›k flafl›r›yorlar. Mesela AB’ye
uyum yasalar›na ra¤men, bunlar›n
nas›l olabildi¤ini anlamakta zorlan›-
yorlar. Cevap yine ayn›d›r: Çünkü
oligarfli baflka türlü yönetemez. Ve
bunu emperyalistler de bilir. ‹flte bu
yüzden bizim ülkemizde bofl hayal-
lerin ömrü hiç uzun sürmez. Daha
bir ay önce Baflbakan’›n sözlerinin
ard›ndan kurulan hayalleri hat›rla-
y›n. Ondan birkaç ay önce kurulan
AB’li hayalleri hat›rlay›n... Nas›l
tuzla buz oldu? Gerçekler karfl›s›n-
da tuzla buz olmayacak tek hayal,
devrimci hayallerdir. O, ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist Türkiye haya-
lidir.  

6-7 Eylüller, Marafllar, Sivaslar,
Gaziler, 1 May›slar, binlerce in-

faz, binlerce kay›p, onbinlerce faili-
meçhul hat›rlat›ld›¤›nda, “geçmifli
unutal›m” diyorlar. Kendini “ay-
d›n” kategorisine koyan ve “geçmi-
fli unutmakla”, daha demokratik bir
Türkiye’nin mümkün olabilece¤ini
sanan safdiller de ayn› sözü tekrarl›-
yorlar: “geçmiflin üzerine sünger
çekelim”, “intikamc› olmayal›m”...
Böyle bir geçmiflin üzerine ne infla
edilebilir? Böyle bir geçmiflin üzeri-
ne, o geçmiflle hesaplaflmadan “de-
mokrasi” kurulabilir mi? Hiçbir de-
mokrasi, katliamlarla, provokas-
yonlarla, komplolarla harc› kar›lm›fl
böyle bir temeli kabul etmez. De-
mokrasi, halka karfl› cuntalar, katli-
amlar, provokasyonlar yapm›fl bir
iktidarla yanyana olamaz. Oligarfli-
nin iktidar›n›n varl›¤›, demokrasi-
nin imkans›zl›¤› demektir.  

Türkiye’yi bugün, 6-7 Eylül vah-
fletini, 1 May›s 77 katliam›n›,

Gazi katliam›n›, onbinlerce infaz›,
kayb›, faili meçhulü gerçeklefltiren-
ler, Susurluk çetelerini örgütleyen-
ler veya onlar›n yetifltirdi¤i sivil-as-
ker kadrolar, onlar›n politikalar›n›
sahiplenen politikac›lar yönetiyor.

6-7 Eylül’ü kastederek “Allah Tür-
kiye’ye bir daha o günleri, öyle
olaylar› yaflatmas›n” demek kadar
anlams›z bir söz yoktur. Biz o gün-
leri hala yafl›yoruz. Trabzon’da ya-
flanan, Bozüyük’te yaflanan nedir?
Linç güruhunun henüz kimseyi öl-
dürmemifl, kimseye tecavüz etme-
mifl olmas› m›? Oligarflinin tüm
güçleri bu politikay› böyle savun-
dukça, meflrulaflt›rd›kça, yar›n onlar
da olur. Biz aylar önce, oligarflinin
sivil faflist çetelerin “ipini gevfletti-
¤ini” yazd›k. Oligarfli, polis, jandar-
ma, MHP veya BBP arac›l›¤›yla
provokasyonu örgütlüyor, bir nokta-
ya gelince ipi geri çekiyor. Bunun
nereye, ne zamana kadar mümkün
olabilece¤ini ise ipi tutanlar da, ipin
ucundakiler de bilemez. 

12 Eylüller’le, 6-7 Eylüller’le
mücadelemiz sürüyor ve hesap-

laflma nihayete erinceye kadar süre-
cek. Bu mücadele, salt “geçmifle dö-
nük” bir mücadele de¤il, emperya-
lizme ve oligarfliye karfl› bugün sür-
dürdü¤ümüz mücadelenin içindedir.
Cuntac› generallerin yarg›lanmas›
demokratik bir taleptir fakat 12 Ey-
lül’le hesaplaflma ona indirgene-
mez. Hesaplaflmay› ona indirgemek,
12 Eylül’ün geçmiflte kalm›fl bir
bask› yönetimi oldu¤u düflüncesine
denk düflmektedir. 12 Eylül bugün-
dür, 6-7 Eylül bugündür, bu bir an
bile unutulmamal›d›r. 

Oligarfli, dün oldu¤u gibi, bugün
de katliamlarla, provokasyon-

larla, linçlerle halk› teslim alamaya-
cakt›r. 25 y›ld›r süren 12 Eylül’ün
teslim alamad›¤›n›, onlarca 6-7 Ey-
lül’ün sindiremedi¤ini, hiçbir güç
teslim alamaz ve sindiremez. 12 Ey-
lül’e hapishanelerde ve d›flar›da di-
renmifl, o günden bu yana da fafliz-
me karfl› direnifli sürdürmüfl olma-
n›n, bu 25 y›l›n hiçbir aflamas›nda
boyun e¤memifl, uzlaflmam›fl olma-
n›n onuru, gururu ve gücüyle söylü-
yoruz bunu. Tehditlere, yeni terör
yasalar›na, halk› birbirine düflürme
oyunlar›na teslim olmayaca¤›z.
Linç ve provokasyon politikas›n›n
faturas›n› oligarfli pahal› ödeyecek.
Ve son piflmanl›¤› fayda etmeyecek. 
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TUHAD-FED’in ça¤r›s› ile Ab-
dullah Öcalan’›n tecrit edilmesini
protesto etmek üzere, Türkiye’nin
çeflitli kentlerinden toplanan binler-
ce kifli, Gemlik’e sokulmad›klar› gi-
bi, yol boyunca sald›r›ya u¤rad›lar.
Sald›r›lar, Bozüyük’te linç girifli-
mine dönüfltü. Linç giriflimi ve
Gemlik’e gidiflinin engellenmesinin
ard›ndan birçok kentte düzenlenen
eylemlere sald›ran polis ve jandar-
ma, Siirt’te bir göstericiyi katletti.

Bozüyük’te Planl› Sald›r›

4 Eylül’de yola ç›kan TUHAD-
FED’lilerin önü, ‹negöl yak›nlar›n-
da kesildi. Burada aç›klama yapma-
lar›na da izin verilmeyen binlerce
kifli, otobüslerle kentle-
re dönüfl karar› ald›. 

Otobüslerin büyük
bir k›sm› geçmiflken, en
son kalan iki otobüsün
önü, önceden örgütle-
nen kalabal›k bir grup
taraf›ndan Bilecik'in
Bozüyük ‹lçesi'nde yol
atefle verilerek kesildi.
Polisin de destekledi¤i
faflist grup, emniyet mü-
dürlü¤üne 15 metre
uzakl›kta, tam 3.5 saat
boyunca otobüsü tafla
tuttu, k›r›lan camlardan
içeri sopalarla sald›rd›. 

Otobüslerde bulunan
yafll›, çocuk, genç; 4’ü
a¤›r flekilde 144 kifli ya-
raland›. 

Sald›r› önceden
planlanm›flt› ve devletin
tepesinden yerel yöneti-
cilere kadar tümü bu
sald›r›n›n organizasyo-
nundan ya bilgi sahibi

ya da içindeydiler. Bunun için,
MHP’li belediyenin Bozüyük'ün
kurtuluflunun 83. y›ldönümü nede-
niyle ilçe stadyumunda düzenledi¤i
konser iptal edilerek kitle, sald›r›n›n
bulundu¤u yere yönlendirildi. 

Konsere gelen binlerce kifli,
MHP’li faflistlerin yönlendirilme-
sinde linç güruhuna dönüflürken, fa-
flistlerin molotof kokteylleri dahil
önceden haz›rlanm›fl sald›r› araçla-
r›n› kulland›klar› dikkat çekti. 

Emniyet Müdüründen Linç 
Güruhuna: “Hassasiyetiniz 
‹çin Teflekkür Ederim”
Linç girifliminin planl› oldu¤unu

çok iyi bilen burjuva medya, sald›-

r›n›n devlet politikas› oldu¤u gerçe-
¤ini gizlemek için yine devlet erka-
n›ndan bir “kahraman” bulmakta
gecikmedi. Camlar› yerle bir olan
otobüsün önüne ç›karak, “fethin ta-
mamland›¤›n›” haber verir edas›yla
bayrak sallayan kaymakam, “bafl
kahraman”d›. Emniyet güçleri de
“canla baflla gayret etmifller”di. 

Oysa saatlerce sald›r›ya müda-
hale etmeyen polis, sald›r›ya u¤ra-
yanlar› döverek gözalt›na almakla
kalmam›fl, bir panzerin üzerine ç›-
kan ‹lçe Emniyet Müdürü linç güru-
hu faflistlere megafonla flöyle ses-
lenmiflti: “Hassasiyetiniz için te-
flekkür ederim.” 

T›pk› Trabzon’daki linç güruhu-
na teflekkür eden emniyet müdürü
gibi. Provokasyonu örgütle, seyret,
sonra “kurtaran polis” rolüyle orta-
ya ç›k ve linç güruhuna da “olaylar›
önleme” k›l›f› alt›nda teflekkür et!
Bu da faflist linç giriflimlerinin bir
“klasi¤i” haline geldi.

Linç güruhu önceki örneklerden
ald›klar› cesaretle pervas›z flekilde
ve cezaland›r›lmayacaklar› konu-

sunda en küçük kufl-
kular› olmadan sal-
d›rmaktad›rlar. Onla-
ra bu cüreti veren, baflta
AKP Hükümeti olmak
üzere, Genelkurmay,
polis, yarg› ve burjuva
partileri ile medyadan
baflkas› de¤ildir.

‹flte bu nedenle,
birgün önce iki otobüsü
yakan, onlarca insana
katletme kast›yla sald›-
ran güruh, ertesi günü
de Bozüyük ‹lçe Emni-
yet Müdürlü¤ü ve Jan-
darma Komutanl›¤›
önünde toplanarak gös-
teri yapma cüreti gös-
termifllerdir. ‹lçeye
“Kütahya Türk Oca¤›”
yaz›l› bir otobüs ve bafl-
ka araçlarla çevre iller-
den faflistlerin de geldi-
¤i ö¤renilirken, polis
bir tek linççiyi dahi gö-
zalt›na almam›flt›r. Linç
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Bu ootobüsün iiçinde 444 iinsan, ssaatlerce ppolisin vve
jandarman›n ggözleri öönünde llinç ggüruhu ttaraf›ndan
taflland›, kk›r›lan ccamlardan iiçeri ggirenler ssopalarla

kad›n-çocuk ddemeden ddövdüler. BBir öölümün
yaflanmamas›n›n ttamamen ttesadüf ooldu¤u oolayda
otobüsteki hherkes yyaralan›rken, bbaz›lar› ddurumu
a¤›r flflekilde hhastaneye kkald›r›ld›. GGösteri hhakk›,

seyahat öözgürlü¤ü yyoktu bbu üülkede. BBuna rra¤men
DEHAP’l›lar› pprovokatörlükle ssuçlayan ddevletin
valisi, bbaflbakan›, mmedyas›; bbir kkez ddaha llinç

politikas›na vve llinç ggüruhuna ssahip çç›kt›. 

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

Bozüyük’teki Güruh 
Linçle Cevap Verdi



girifliminin ‹zmit, Bursa, Eskiflehir
gibi çevre illerden gelen faflistler ta-
raf›ndan bafllat›ld›¤› bildirilirken,
ayn› anda Eskiflehir’de de Kürtler’e
ait baz› iflyerlerine sald›r›lar gerçek-
leflmesi tesadüf olmasa gerek.

Trabzon’dan bu yana ülke gene-
linde yarat›lan flovenist hava ve linç
giriflimlerinin aç›kça devlet taraf›n-
dan teflvik edilmesi, irili ufakl› bir-
çok yerde faflistlerin “vatandafl” kis-
vesi alt›nda sald›r›lar›n› beraberinde
getirmektedir. Nitekim, Bursa'n›n
‹znik ‹lçesi’nden Gemlik yürüyüflü-
ne kat›lmak isteyen ancak engelle-
meler sonucu geri dönen 14 kifli de
gözalt›na al›nd›ktan sonra emniyet
müdürlü¤üne götürülürken bir grup
faflist taraf›ndan linç edilmek isten-
di. Peki kimse, polisin elindeki in-
sanlara sald›rma cüretini nereden
ald›klar›n› sormayacak m›?

“Sa¤duyu” Ça¤r›lar› De¤il 
K›flk›rtan Aç›klamalar

‹ktidardan generallere, siyasi
partilerden Bilecik Valisi’ne kadar
yap›lan aç›klamalar›n tümü “sa¤du-
yu” ad›na yap›ld›. Ancak hepsinde
gerçekte linç güruhuna cesaret veri-

liyor ve devam› isteniyordu.

2. Ordu Komutan› Orgeneral
fiükrü Sar››fl›k: “Provokasyonlar
var. 3-5 kifli bu iflleri yönlendiriyor.
Bunlara müdahale edecek insanlar
bu ülkede çok. Bu bak›mdan bunla-
r›n aray›fl› içerisindeyiz. ‹nan›yo-
rum ki sa¤duyu sahibi halk›m›z en
do¤ru karar› verecektir.”

Faflistlere “sa¤duyu sahibi va-
tandafl” diyen general flunu söyle-
mek istiyor; yap›n, devam edin!
“Müdahale edecek insanlar›” kendi-
lerinin buldu¤unu da itiraf ediyor
bu arada.

Tayyip Erdo¤an: “Bozüyük’teki
olaylar, DEHAP içinde öne ç›kmaya
çal›flan bir grubun provokasyonu-
dur.”

Bunu okuyan linç güruhu zerre
kadar piflmanl›k duyar m›? Ya da
flöyle soral›m, Tayyip’i dinleyen
faflistler yeni linç giriflimlerinde
bulunmaz m›? ‹ktidar suçu önle-
mek zorundad›r. Suçun ad›,
L‹NÇ’tir, demokratik eylem de¤il.
Tam tersine, Trabzon’da oldu¤u gi-
bi sald›r›ya maruz kalanlar› suçlu-
yor Erdo¤an. O zaman da, asla unu-
tulmamas› gereken flu aç›klamay›

yapm›flt›:

“Trabzon'da olan olaylarda, ta-
bii ki halk›m›z›n hassasiyeti çok
ama çok önemli. Halk›m›z›n bu
hassasiyetlerini göz önünde bulun-
durarak herkes kendi tavr›n› belir-
lemelidir ve halk›m›z›n bu milli
hassasiyetlerine dokunuldu¤u za-
man, flüphesiz bunun tepkisi farkl›
olacakt›r.”

Ayn› zihniyet devam etmektedir.
Bu aç›klamalar› duyan ve cezalan-
d›r›lmayaca¤›ndan emin olan “has-
sas vatandafl” elbette linç giriflimin-
de bulunur.

Lince sahip ç›kan bir baflka aç›k-
lama da Bilecik Valisi Musa Ço-
lak’tan: “Konvoydakiler zafer ifla-
reti yaparak ve terörist bafl›n›n pos-
terlerini göstererek ve yine sar›, ye-
flil renkli sözde örgüt bayraklar›n›
sallayarak, küfür içeren iflaretler
yaparak vatandafllar› tahrik ettiler.
Ayr›ca konvoyda bulunan otobüs-
lerden inen gösterici grup, yol üze-
rinde bulunan dükkanlar›n camlar›-
n› k›rd›. Bunun üzerine sokaktaki
vatandafllar da tahrike kap›lm›fl.”

Bu kadar ucuz, bu kadar basit ve
bu kadar yalan bir aç›klama olabilir
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Devlet yetkilileri, hükümet linç poli-
tikas›na daha dolayl› destek aç›klamala-
r› yaparken, Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu, linç
giriflimlerini yoruma gerek b›rakmaya-
cak flekilde savundu. 

7 Eylül günü, güya linç güruhunu
k›flk›rtmad›klar›n› aç›klamak için dü-
zenledi¤i bas›n toplant›s›nda, Yaz›c›o¤-
lu tam tersini yapt›. Daha önce yapt›¤›;
“devletin, milletin güvenli¤ini emanet

etti¤imiz kurulufllar sorumlulu¤unu yerine getirmez,
yasalar› kullanmazlarsa vatandafl geri kalmaz. Milletin
kendi güvenli¤ini sa¤lamak hakk›d›r” fleklindeki aç›k-
lamas›n›n 'k›flk›rtma' olmad›¤›n› savunan Yaz›c›o¤lu,
“devlet devletli¤ini yapm›yorsa evde mi oturaca¤›z?”
diyerek k›flk›rtmay› sürdürdü.

Faflizm yalan ve demagojidir sözü Yaz›c›o¤lu’nun
aç›klamalar› ile bir kez daha do¤rulan›yordu. Güya
DEHAP’l›lara iktidar müdahale etmiyordu, bu gösteri-
ler nedeniyle halk›n can güvenli¤i tehlikedeydi. Bura-

dan da flu sonuç ç›k›yordu: “'Ya devlet bafla, ya kuzgun
lefle' demifller. Devlet bafla geçmezse lefl kargalar› orta-
ya ç›kar. Devlet, devletli¤ini yapmazsa evimizde mi
oturaca¤›z? Milletin hissiyatlar›na tecavüz ediliyor,
halk k›flk›rt›l›yor. Beyler titreyin ve kendinize dönün." 

Bir yandan AKP’ye karfl› provokasyon üzerinden
politika gelifltirirken, öte yandan faflist hareket cephe-
sinde prim yapmak isteyen Yaz›c›o¤lu’nu tan›mayanlar
için k›saca hat›rlatal›m. 12 Eylül öncesi Ülkü Ocaklar›
Baflkanl›¤› y›llar›nda onlarca cinayetin emrini verdi.
Cuntan›n “tarafs›zl›k” oyunu gere¤i Mamak Hapisha-
nesi’ne at›ld›¤›nda, “devlet bizi kulland›” diyerek pifl-
manl›k getirdi. Ama anlafl›lan kullan›lmaktan ders al-
mam›fl. Son dönemde üniversitelerde yaflanan birçok
sald›r›da da BBP’nin gençlik örgütü Nizam› Alem
Ocaklar›’n›n ön plana ç›kt›¤› düflünüldü¤ünde, kulla-
n›lma konusunda oldukça gönüllü oldu¤u anlafl›l›yor. 

Yaz›c›o¤lu nas›l kullan›ld›klar›n› “unutmufl” anlafl›-
lan, belki unutmufltur, flunu da hat›rlatal›m: Emekçiler,
devrimciler 12 Eylül öncesi hiçbir faflist sald›r›y› ce-
vaps›z b›rakmad›lar. 

Muhsin Yaz›c›o¤lu Kullan›lmaktan Ders Almam›fl



ancak. Sanki hiçbir fley yokken DE-
HAP’l›lar otobüsten inmifller sa¤a
sola sald›rm›fllar! Böyle valilerin ol-
du¤u yerde ne olmaz ki! Durmadan
“tahrik olan vatandafl” bu ülkenin
yasalar›na göre de suç iflleyecek ve
vali bunu savunacak; tam da oligar-
flik yönetime uygun bir zihniyet.

Yaflananlar› “Vatandafllar ara-
s›nda karfl›l›kl› sürtüflme” olarak ni-
telendiren ‹çiflleri Bakan› Abdül-
kadir Aksu da, t›pk› Trabzon’da ol-
du¤u gibi, polisi övdü ve linç güru-
hunun “hassasiyetlerine” flu sözlerle
hak verdi: “Bizim milletçe üzerinde
hassasiyet gösterdi¤imiz de¤erlere
karfl›, güvenlik güçlerimiz de ayn›
duyarl›l›¤› göstermektedirler”.

DYP Lideri Susurlukçu Meh-
met A¤ar, linç giriflimine maruz ka-
lanlar› hedef gösterirken, CHP Li-
deri Deniz Baykal, “uyard›k” de-
mekle yetindi. 

Bakanlar Kurulu toplant›s› son-
ras›nda aç›klama yapan Bakan Ce-
mil Çiçek, hükümetin tavr›n› resmi
olarak duyurdu: “Türkiye Cumhuri-
yeti'nin tüm vatandafllar› da büyük
ölçüde hassasiyet göstermektedir.
Ancak buna ra¤men terör örgütü

yandafllar›n›n zaman zaman bunu
tahrik etme noktas›ndaki çabalar›
var”.

AKP’nin resmi politikas› iflte
budur; suçlu DEHAP’l›lar, lince de-
vam. AKP, bu aç›klamalarla aleni
olarak linç giriflimlerinin arkas›nda
durdu¤unu ifade etmektedir. Hala
anlamayanlar varsa, yeniden bir kez
daha okusunlar bu aç›klamalar› ve
elbette yeni linç giriflimlerini bekle-
sinler! DEHAP’a yönelik linç giri-
flimlerinde, Kürt milliyetçi hareke-
tin sindirilmesi, paralel olarak süren
kampanyalarla bölünüp parçalan-
mas›, bu amaçla uygulanan devlet
terörüne kitle deste¤i yarat›larak her
türlü demokratik eylemin gayri
meflru hale getirilip tecrit uygulan-
mas›; Genelkurmay ve AKP’nin
birleflti¤i konulard›r. Linç giriflimle-
rinin Kürt milliyetçi hareket ile s›-
n›rl› olmayan genel amac› ise tüm
devrimci, demokratik muhalefetin
sindirilmesidir. Ki bu konuda da
AKP ile Genelkurmay aras›nda hiç-
bir fark yoktur.

Burjuva Bas›n Savafl›!

Linç giriflimi ve sald›r›lar›n, ayn›

zamanda 6-7 Eylül’ün y›ldönümüne
gelmesi, burjuva bas›n›n riyakarl›-
¤›n›n ve Genelkurmay’›n “topyekün
mücadele” kampanyas›nda önde
kofltu¤unun daha aç›k görülmesini
sa¤lad›. 6-7 Eylül’e alabildi¤ine
sert elefltiriler yönelten burjuva ba-
s›n ve onun köfle yazarlar›, sözko-
nusu olan DEHAP’l›lara yönelik
sald›r›lar olunca, oklar›n› sald›r›ya
u¤rayanlara yöneltti. Egemen söy-
lem, “DEHAP’›n tahrik etti¤i” flek-
lindeydi ve elbette linç güruhunun
ad› da “tahrik olmufl vatandaflt›.” Ne
“tesadüftür” ki 6-7 Eylül günlerin-
deki bas›n da “as›l suçlunun, Türk-
ler’i provoke eden gayri-müslim-
ler” oldu¤unu söylüyorlard›.

‹flte birkaç örnek:

Sabah Gazetesi, “terör provo-
kasyonu” bafll›kl› haberinde linç gü-
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PKK’ye ateflkes ça¤r›s› yapan ayd›nlar›n geliflmeler
karfl›s›nda “hakl› ç›kt›k” demenin ötesinde bir tav›rlar›
yok ortada. Demokratik haklar›n linç sald›r›lar› ile yo-
kedildi¤i ve devletin bütün kurumlar›n›n bunu savun-
du¤u bir ortamda ayd›n›n tavr› bu mu olmal›?

“Kürt sorununu AB çözecek siz susun” diyen köfle
yazarlar› ve ayd›nlar, yaflananlar› da çarp›k de¤erlendi-
mektedir. Örne¤in; “Türkiye, bu yeni ve silahs›z ama
çok daha tehlikeli sald›r›ya karfl› çok sa¤lam durmal›.”
(7 Eylül Milliyet) diyor Güneri Civao¤lu. Dün “silahl›
mücadele çözümü engelliyor” diyorlard›. Bugün göste-
riler engelliyor deniyor. Yalç›n Do¤an da Kürtler’e gös-
teri yapmay›n diyenler aras›nda. Do¤an’a göre; “göste-
riler hükümetin Kürt sorununa çözüm aray›fl›n› önlü-
yor”. (7 Eylül Hürriyet) “Önce flunu görmek gerek:
PKK, DEHAP ve benzeri örgütler Kürt sorununu yeni
bir safhaya çekmek istiyor.” (7 Eylül Yeni fiafak) diyen
Ali Bayramo¤lu, linç giriflimlerini kim, nerede nas›l
bafllatt›, bunlar› bilmesine karfl›n, DEHAP ve PKK’ye
“susun, oturun, AB ne verirse raz› olun, sesinizi ç›kar›r-
san›z AB süreci sekteye u¤rar” mant›¤›yla bakt›¤› için,

suç da suçlu da birbirine kar›fl›yor. Avrupa Birlikçi cep-
hede, PKK’ye silah b›rakma ça¤r›s› yapan “ayd›n-
lar”daki bak›fl da bu çerçevededir. Örne¤in, Ahmet ‹n-
sel'e göre, “Gemlik'te miting yapmak istemek de, mitin-
ge gitmek isteyenleri linç etmeye kalk›flmak da karfl›l›k-
l› provokasyon.” Keza ‹nsel, dün silahl› mücadelenin
anlafl›labilece¤ini ama bugün gayri-meflru oldu¤unu da
vurgulamadan geçmiyor. Peki neden? Çünkü “çözüm
süreci” sözkonusuymufl. Peki kim çözecek? AB!

Gençay Gürsoy, bir yandan hükümeti linçlere kar-
fl› net tav›r gelifltirmemekle elefltirirken, öte yandan
klasik “ayd›n tutumu” ile DEHAP’a vurufllar yaparak,
“gergin ortam içinde Gemlik'te miting yapmak istemek
siyaseten do¤ru bir tav›r olmaz” diyor. 

Bu birkaç örnek, egemen bak›fl› özetlemektedir. Fa-
flizme karfl› tav›r, ayd›n› ayd›n yapan en temel özellik-
lerin bafl›ndad›r. “MHP’nin önlemek için elinden gele-
ni yapt›¤›n›” söyleyerek faflist hareketin elindeki kan›
y›kamaya çal›flan Ertu¤rul Özkökler’le, ayd›n› ay›ran
da en baflta bu olmal›d›r. Ama yukar›da ad› say›lan ve
say›lmayan mant›kta bu yoktur. Her fley ne pahas›na
olursa olsun -AB için- PKK’ye silah b›rakt›rmal›y›z
üzerine flekillenince, niyet ne olursa olsun, “topyekün
mücadele”nin dolayl› destekçileri olunmaktad›r.

‘Ayd›n’ Faflizme Tav›r Almal›



ruhuna yi-
ne “vatan-
dafl” di-
yordu. Ye-
ni fiafak
ise linci
de¤il DE-
H A P ’ › n
yürüyüflü-
nü görüyor
ve “Sabo-

taj Yürüyüflü” bafll›¤› ile olaylar›
yans›t›yordu. Ve elbette linççiler, is-
lamc› bas›na göre de “vatandafl”t›.
Hürriyet’in de bu konuda kuflkusu
yoktu. Linci atlayan gazete, “Gem-
lik olmad› varofllar› yakt›lar” bafll›-
¤›yla verdi¤i haberde, güruha “3 bin
Bozüyüklü” demiflti. 

Gösterilere Hedef 
Gözeterek Atefl Aç›l›yor

Faflistleri kullanarak linç giri-
flimleri tertipleyen devlet, polisi ve
jandarmas› ile de Kürt milliyetçi ha-
reketin demokratik eylem ve protes-
tolar›na vahflice sald›rmaktad›r.
Linç ve bu sald›r›lar kuflkusuz ayn›
politikan›n parçalar›d›r. Amaç; sin-

dirmektir, susturmakt›r. Linç girifli-
mini protesto eylemlerinin birço¤u
polisin, jandarman›n sald›r›lar›na
maruz kal›rken, çok say›da kifli ya-
raland›, bir kifli hayat›n› kaybetti.

Van'daki gösterilerde Selahattin
Urgan isimli kifli, polisin kurflunuy-
la ensesinden yaraland› ve bitkisel
hayatta. Urgan’› bitkisel hayata so-
kan polis kurflunu Siirt’te düzenle-
nen gösterilerde ise bir can ald›. Ab-
dullah Aydan (35) polis ve jandar-
man›n gösteriye müdahalesi s›ras›n-
da bafl›ndan ald›¤› kurflunla hayat›n›
kaybetti. Görgü tan›klar›, Aydan'›n,
“askeri cipin içinde bulunan rütbe-
li bir askerin otomatik silah›yla
göstericilere açt›¤› ateflle vuruldu-
¤unu, daha sonra cipin h›zla ora-
dan uzaklaflt›¤›n›” dile getirdiler. 

Ertesi günü Aydan’›n cenazesi
için toplanan binlerce kifli de polisin
coplu, gaz bombal› sald›r›s›na ma-
ruz kald›. Polis bu esnada DEHAP
il binas›n› da basarak tahrip etti ve
100'e yak›n kifliyi gözalt›na ald›. 

Bir baflka ölüm haberi de linç
havas›n›n yans›d›¤› Düzce’den gel-
di. Adana'dan Düzce’nin Karatavuk

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

“Yaflas›n Halklar›n 
Birlikte Mücadelesi”

DEHAP’l›lara yönelik linç giri-
flimi, çeflitli eylem ve aç›klamalarla
protesto edildi. 

Mersin’de Akdeniz Beldesi'nde
protesto etmek isteyen DEHAP ‹l
Kadın Kolları’n›n yürüyüflüne polis
gaz bombalar› ile sald›rd›. ‹zmir'de
korsan gösteri düzenlendi. Van’da
yürüyüfl yapan yüzlerce kifli faflist
sald›r›y› protesto etti. Adana'da ey-
lem yapan kitleye polis cop ve gaz
bombalar›yla saldırdı, ço¤u genç-
lerden oluflan göstericiler tafllarla
cevap verdiler ve yollara barikatlar
kurdular. ‹stanbul’un birçok semtin-
de yapılan yürüyüfl ve gösterilerle
Gemlik’e gidiflin engellenmesi ve
linç giriflimi protesto edilirken, po-
lisin sald›r›lar› sonucunda 120 kifli
gözaltına alındı. Hakkari'nin Yükse-
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Türkiye’de Kürt yurtsever hareketini tecrit etme po-
litikalar›n›n yo¤unlaflt›¤› flu günlerde, Alman emperya-
lizmi tarihsel rolünü sürdürerek faflizme destek verdi. 

Frankfurt’taki Özgür Politika Gazetesi, Mezopo-
tamya Haber Ajans›, Düsseldorf'taki MIR ve Köln'deki
Mezopotamia Verlag bas›ld›. Özgür Politika Gazetesi
Almanya ‹çiflleri Bakan› Otto Schily'nin karar›yla ya-
saklan›rken, Mezopotamya Haber Ajans›’n›n internet
sitesi de kapat›ld›. 5 Eylül sabah› Özgür Politika’n›n
merkezine yap›lan bask›nda tüm eflyalara el konurken,
ayn› anda Almanya’n›n birçok bölgesinde gazetenin
yazarlar›n›n evleri de bas›ld›. 

“PKK ve KONGRA-GEL'in propagandas›n› yapt›-
¤›” gerekçe gösterilerek verilen kapatma karar›, Türki-
ye faflizmine verilen bir rüflvettir. Avrupa cephesinden
flovenizme destektir. Oysa, benzeri bir dava 2000 y›l›n-
da da aç›lm›fl ve “delil yetersizli¤i” nedeniyle düflmüfl-
tü. Bugünkü karar ise hukuki de¤il, siyasi bir karard›r.

Burjuva bas›n›n, bu kararda Abdullah Gül ile Otto
Schily aras›ndaki görüflmelerin rol oynad›¤›n› dile ge-
tirmeleri bofluna de¤ildir. Almanya burjuva demokrasi-
si, Türkiye üzerindeki siyasi, ekonomik ç›karlar› teme-

linde, bu hukuksuzlu¤u oligarfliye siyasi rüflvet olarak
sunarken, “bas›n özgürdür ama Almanya’n›n güvenli¤i
önceliklidir” gibi bir söylemle, özgürlüklerden ne anla-
d›¤›n› da ortaya koymufltur. Nazi ruhunun bir hayalet
gibi üzerinde doland›¤› Alman devleti için özgürlükler,
ç›karlara kurban edilebilirdir. 

Buradan generaller, Kürt yurtsever hareketin yay›n-
lar›n›n susturulmas› yönünde aç›klamalar yaparken, ay-
n› günlerde Almanya
adeta bu talimat› ye-
rine getirmektedir.

Almanya’dan Faflizme Destek 

Karar, Özgür
Politika
önünde otur-
ma eylemiyle
protesto  edil-
di. Anadolu
Federasyonu
da bask›nlar›
protesto eden
bir aç›klama
yapt›.

SUSTURULAMAZ!



kova ‹lçesi'ndeki gösteride de polis sal-
d›r›s› ve direnifl vard›. Batman’da ise
AKP il binas› önünde toplanan halk ik-
tidar› portesto etti. 

Gülsuyu-Gülensu HÖC 6 Eylül gü-
nü Heykel'de sald›r›y› protesto eden bir
eylem yapt›. “Provokasyonlara Son,
Yaflas›n Halklar›n Birlikte Mücade-
lesi, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mü-
cadelemiz” sloganlar› atan HÖC’lüler,
yapt›klar› aç›klamada, Trabzon'da bafl-
layan provokasyon ve linç giriflimleri-
nin sürdü¤üne dikkat çekerek, sorum-
lusunun AKP iktidar› oldu¤unu dile ge-
tirdiler. Polisin kitleyi kuflatarak gözal-
t› tehdidinde bulundu¤u eylem, alk›fllar
ve sloganlarla son buldu.

Ayn› gün Malatya'da da Merkez
Postanesi önünde DTH, HÖC, ESP,
EMEP, ÖDP, YDG taraf›ndan bir ey-
lem yap›ld›. Oligarflinin kendine “iç
düflman yaratarak yönetme” politikas›-
na dikkat çekilen aç›klamada, “Biz
Kürt-Türk yurtsever, devrimci, sosya-
list ve demokrat emekçiler olarak kar-
defllikte ›srar edece¤iz” denildi. “Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza” slogan›
at›lan eylem sonunda bir faflistin sözlü
sataflmalarda bulunarak provokasyon
yaratma çabas› sonuçsuz kald›. 

Temel Haklar Federasyonu tara-
f›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, son
dönemde yaflanan linç giriflimlerinin
birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›, devle-
tin polikitas› sonucu faflistlerin, dev-
rimci, demokrat, yurtseverlerin üzerine
sal›nd›¤› belirtilerek flöyle denildi: 

“Baflta Türk Halk›na olmak üzere
tüm Anadolu halklar›na diyoruz ki;
provokasyonlara gelmeyin. Yarat›lmak
istenen ‘TÜRK-KÜRT ÇATIfiMASI’na
ve fiOVEN‹ZME karfl› ç›k›n. Faflistle-
rin, polisin, iktidar›n sizi kand›rmas›na
izin vermeyin.”

‹stanbul TAYAD taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada da linç giriflimi k›nana-
rak, provokasyonlar›n, devrimci, ileri-
ci, yurtsever tüm güçlerin tecriti, sindi-
rilmesi amac›yla yap›ld›¤› ve bizzat
Genelkurmay karar›yla gerçekleflti¤i
dile getirildi. “AKP ve Genelkurmay
provokasyonlarla, linç giriflimleriyle
flovenizmi körüklüyor” diyen TAYAD,
halklar›n birli¤i ve birlikte mücadelesi-
ne vurgu yapt›.
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TRABZON - MHP Trabzon
‹l Baflkan› Süleyman Latif Yu-
nuso¤lu, 1 Eylül tarihli yerel ba-
s›ndaki aç›klamas›nda, “Trab-
zon'da PKK'nin üs oluflturmak is-
tedi¤ini” belirterek flöyle dedi:
“TAYAD denilen derne¤in çal›fl-
malar› Trabzon'da çabalar›n bafl-
lang›c›d›r. Teröristler Trabzon'da
DHKP-C'den destek alm›fl olabi-
lir. Ancak her iki meselede de
Trabzon halk› geçit vermeyece-
¤ini göstermifltir.” 

Bu konuda bir aç›klama ya-
pan Trabzon'daki TAYAD'l›lar,
TAYAD'›n y›llard›r hem Türki-
ye'de hem Trabzon'da haklar ve
özgürlükler mücadelesi verdi¤ini
hat›rlatarak flöyle dediler: 

“MHP ‹l Baflkan› Süleyman
Latif Yunuso¤lu 6 Nisan'da pro-
vokasyon sonucu sald›r›ya u¤ra-
yan TAYAD'l›lar› 6 Nisan'daki gi-
bi hedef göstererek provokatörlü-
¤e devam etmektedir. Çünkü
MHP provokasyonlardan siyasi
rant elde etmektedir. Milliyetçilik
k›l›f› alt›nda düzen bekçili¤i ya-
parken emperyalizme karfl› hak-
lar ve özgürlükler mücadelesi ve-
renleri etkisizlefltirmekte kulla-
n›lmak onun için bir tarzd›r. An-
cak bu flekilde gündeme gelebil-

mektedir... Birgün provokatörler
gerçeklerin alt›nda ezilecektir.” 

MHP il baflkan›n›n aç›klama-
s›, 6 ve 10 Nisan linç giriflimleri-
nin aleni sahiplenilmesidir. Yön-
lendirdikleri linç güruhuna
“Trabzon halk›” ad›n› veren fa-
flist flef, bu flekilde de linci savun-
ma suçunu ifllemektedir. Savc›-
lar, mahkemeler bu aç›klamayla
ilgili olarak ne yapacaklar merak
ediyoruz; flu kamera çekimlerin-
de arad›klar› provokatörleri b›ra-
k›p, konuflanlara baks›nlar, linç
giriflimini kimlerin örgütledi¤ini
de görürler.

MHP linç giriflimini savundu

MHP’nin ““Trabzon
halk›” iiflte bbu bbir
avuç ggüruhtur

Linç sald›r›s›n› önlemek için
Bozüyük'e giden CHP Diyarba-
k›r Milletvekili Mesut De¤er, Bi-
lecik Valisi Mustafa Çolak tara-
f›ndan 'halk galeyana gelir' diye
ilçeye sokulmad›. 

21 Ekim 1993’te abluka alt›na
al›narak, 26 Ekim’e kadar dünya-
ya kapat›lan Lice’de 60’dan fazla
insan›n öldürüldü¤ü katliam ya-
flan›rken, CHP’nin Genel Baflka-
n› Deniz Baykal da ilçeye al›n-
mam›flt›. Çünkü gizleyecek suç-
lar› vard›.

Bilecik valisi de ayn›
telafl içindedir. CHP’nin
duyars›zl›¤› b›rak›n, linç

güruhunu cüretlendiren aç›kla-
malar›na ra¤men, bir duyarl› mil-
letvekilinin dahi ilçeye girifline
izin vermeyen vali neyi gizliyor?
Örne¤in, Avukat Hanife Eren’in
ilçe halk›yla görüflmelerinden ak-
tard›¤›, polisin halka “500
PKK'linin Bozüyük'ü bast›¤› ve
80 kifliyi öldürdü¤ü” yönünde
söylenti yayd›¤›n›n ortaya ç›k-
mas›n› m›? Ya da ilçede o güruh
içinde yeralmayan birilerinin bu
provokasyonun nas›l tezgahlan-
d›¤›n› anlatmas›n› m›? 

Lice’den Bozüyük’e...



6-7 Eylül 1955'te gerçekleflen
provokasyon ve ya¤ma, talan, katli-
ama iliflkin, 50. y›l›nda ortaya ç›kan
gerçekler, bir kez daha oligarflinin
tarihi boyunca provokasyonlar, linç
politikalar› ile halklar› sindirdi¤i
gerçe¤ini kan›tlad›. 50. y›l›nda yeni-
den gündeme gelmesine vesile olan
geliflme, 1956’da olaylara iliflkin
kurulan mahkemenin hakimi olan
Amiral Fahri Çoker'in arflivinin,
“vasiyeti üzerine” ölümünün ard›n-
dan Toplumsal Tarih Dergisi taraf›n-
dan yay›nlanmas› oldu.

Bu geliflmenin ard›ndan, y›llard›r
devrimcilerin dile getirdi¤i gerçek-
lerin bir bölümü burjuva bas›nda di-
ziler halinde yay›nlanmaya bafllan-
d›. Ki bu da bilinçli bir politikayd›.
Zira, kimilerinin dile getirdi¤i gibi,
böylece oligarflinin “medeni bir dev-
let gibi özelefltiri yapt›¤›” havas› ya-
rat›l›yordu. Oysa ortada ne bir öze-
lefltiri, ne de bir özür vard›. Çünkü
ayn› politikalar, ayn› devlet taraf›n-
dan halen uygulanmaktad›r.

“Özel Harp’in muhteflem bir
örgütlenmesiydi”

Y›ldönümünün, linç sald›r›lar›-
n›n, provokasyonlar›n yo¤unlaflt›¤›
bir süreçte gündeme gelmesi ise ta-
rihin bir ironisi olsa gerek. Tarih,
bugün provokasyonlar›, linç giri-
flimlerini örgütleyen oligarflinin ve

faflistlerin
ayn› yalan-
lar› 50 y›l
önce de
söyledikle-
rini, ayn›
sloganlarla
k i t l e l e r i
k›flk›rtt›k-
lar›n› anla-
t›yordu. 

6-7 Ey-
lül olaylar›
iktidardaki
Demokrat
P a r t i s i ,
Milli Em-
niyet Hiz-
m e t l e r i
( M A H ) ,

faflist ö¤renci/gençlik dernekleri,
sendikalar ve K›br›s Türktür Cemi-
yeti'nin iflbirli¤iyle organize edil-
mifltir. Orgeneral Sabri Yirmibeflo¤-
lu, Gazeteci Fatih Güllapo¤lu ile
yapt›¤› röportajda, ''6-7 Eylül de
bir özel harp ifliydi ve muhteflem
bir örgütlenmeydi. Amaca da
ulaflt›...'' diyordu. (Tempo, 9-15
Haziran 1991) 

6-7 Eylül, oligarflinin provokas-
yonlar› nas›l örgütledi¤inin de kla-
sik bir örne¤iydi.

Demagojik propagandalarla ikti-
dar olan DP’nin K›br›s sorununda
açmazlar yaflad›¤›, izledi¤i politika-
larla halk› yoksullaflt›rd›¤›, memnu-
niyetsizli¤in büyüdü¤ü ve muhale-
fetin çeflitli bask› yöntemleriyle sus-
turulmaya çal›fl›ld›¤› y›llard›. Lond-
ra'da K›br›s görüflmelerinin sürdü¤ü
günlerde, MAH (o günkü M‹T) tara-
f›ndan, Mustafa Kemal’in Sela-
nik’teki evi bombaland›. Ayn› anda
haber, DP lideri ve Baflbakan Adnan
Menderes'e yak›nl›¤›yla bilinen
M‹T'çi Mithat Perin'in ç›kard›¤› ‹s-
tanbul Ekspres Gazetesi’nin ö¤le-
den sonraki ikinci bask› ile duyurul-
du. Bu, yaflanacaklar›n iflaretiydi.
Ayn› anda, K›br›s Türk’tür Cemiye-
ti'nin öncülü¤ünde ve di¤er faflist,
gerici gençlik örgütleri, sendikalar,
DP teflkilat› ve devlet makamlar›n
telkin ve teflvikiyle yerel kalabal›k-
lar ve kente önceden getirilmifl kitle-

ler, 6 Eylül akflam› Cumhuriyet tari-
hinin bu ilk en büyük provokasyo-
nunda görülmemifl bir ya¤ma ve y›-
k›ma girifltiler. ‹stanbul'da az›nl›kla-
r›n yaflad›¤› semtlerde, günler önce-
sinden iflaretlenen evler ve iflyerleri,
“K›br›s Türk'tür, Türk Kalacak”
diye ba¤›rarak sokaklara dökülen
güruh taraf›ndan talan edilirken,
az›nl›klardan hunharca katledilenler
oldu. ‹stiklal Caddesi’nde ise ya¤ma
doru¤a ulaflt›. Gece s›k›yönetim ilan
edilirken, ‹stanbul ve ‹zmir'de; biri
papaz, üç kifli katledildi, 30 kifli ya-
raland›. Mahkeme tutanaklar›na gö-
re 4 bin 214 ev, 1004 iflyeri, 73 kili-
se, bir sinagog, iki manast›r, 26 okul
ile aralar›nda fabrika, otel, bar gibi
yerlerin bulundu¤u 5 bin 317 mekan
sald›r›ya u¤rad›. 

‹zleyen günlerde ise provokasyo-
nun amaçlar›ndan biri olan, gayri-
müslimleri göç ettirme politikas›
meyvesini verdi ve onbinlerce gay-
rimüslim ülkeyi terk etti. O günün
iflbirlikçi flovenist bas›n› bu durumu
dahi, utanmazca, “geleneksel az›n-
l›k sadakatsizli¤i” ve “yabanc› dev-
letlerle tarihi ittifak” olarak aç›kla-
maya çal›flt›. 

Bugün oldu¤u gibi o günde dev-
letin “emniyet güçleri”, ya¤mac› gü-
ruhla kolkolad›r. Polisin ya¤mac›
güruha yard›mc› oldu¤u, orduya
“zor kullanmama” emri verildi¤i,
devletin resmi belgelerinde mevcut-
tur. (Bkz: Tu¤general Hâkim fievki
Mutlugün'ün 22 Kas›m 1955 tarihli
raporu) Kitleyi yönlendiren 20-30
kiflilik organize gruplar›n, ‹stan-
bul'un birçok yerine ulafl›m›, özel
araçlar›n yan›s›ra askeri araçlarla da
yapm›fllard›r. 

Provokasyonlar›n klasi¤i:
“Suçlu komünistler”

Oligarflinin bütün provokasyonla-
r›na bak›n, solcular›n, komünistlerin
suçland›¤›n› görürsünüz. Ve hepsinde
gerçekler ortaya ç›kmas›na karfl›n bu
demagoji sürer. Örne¤in, 6-7 Ey-
lül’ün ne oldu¤u bilinmesine ra¤men,
bugün Mehmet Dülger gibi burjuva
politikac›lar›, “Rusya’n›n, komünist-
lerin ifliydi” diyebilmekteler.
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Linç, Provokasyon Oligarflinin gelene¤idir

50. Y›l›nda 6-7 Eylül



O günlerde de Demokrat Parti ile
ayn› senaryo tekrarland›. Olaylar›n
hemen ard›ndan, K›br›s Türktür Ce-
miyeti gibi kurulufllardan kifliler so-
ruflturmaya tabi tutulurken, yönelti-
len tek suçlama, olaylar öncesi Tak-
sim’de baz› Rumca gazetelerin ya-
k›lmas›ndan ibarettir. T›pk› bugün
Trabzon’daki linç güruhuna aç›lan
komik davada oldu¤u gibi. Ki DP
denetimindeki emniyet genel mü-
dürlü¤ünün siparifli üzerine MAH
mensubu General fievki Mutlugil'e
haz›rlatt›¤› fezleke ile suçu komü-
nistlere yükleme, “NATO’ya karfl›
komünistlerin tertibi” oldu¤u pro-
pagandas› da bu süreçte ifllenmeye
bafllan›r. “Kan›t” ise haz›rd›r: Naz›m
Hikmet'in K›br›s iflçilerine emper-
yalist güçlere baflkald›rma ça¤r›s›
yapan iki mektubu! 

Oysa gerçek, Emniyet Baflmüfet-
tiflli¤i taraf›ndan haz›rlanan, ancak
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›n-
dan be¤enilmeyerek, “burada komü-
nistler suçlanm›yor” diye geri çevri-
len raporunda bile mevcuttur. “Em-
niyet Baflmüfettiflli¤i'nin raporuna
göre; hükümet Yunanistan'a bask›

yapmak için küçük çapta
bir olay planlam›fl, ama
olaylar çok geniflleyince
suç komünistlere at›l-
m›flt›r.” (Dr. Dilek Gü-
ven, 6-7 Eylül)

Solcu oldu¤u bili-
nenler, komünistler, po-
lis taraf›ndan rastgele
haz›rlanm›fl bir listeye
göre tutuklan›r (Ne kadar da bugün
polisin çal›flma yöntemine benziyor
de¤il mi?!!!). Öyle ki bu listede, öl-
müfl veya askerde olan kifliler bile
vard›r. Aziz Nesin, Hasan ‹zzettin
Dinamo, Kemal Tahir, As›m Bezirci
gibi, çok say›da solcu, komünist,
TKP’li gözalt›na al›narak yarg›lan-
d›lar ve “delil yetersizli¤inden” be-
raat ettiler. 6-7 Eylül’ün bir baflka
yarg›lamas› da 27 May›s’›n ard›n-
dan Yass›ada’da yap›ld›. DP Hükü-
meti üyeleri, Baflbakan Adnan Men-
deres ve D›fliflleri Bakan› Fatin Rüfl-
tü Zorlu, 6-7 Eylül'e iliflkin olarak
''Türk vatandafllar›n› Rumlar’›n
mallar›n› tahrip için gösteri düzen-
lemek ve harekete geçirmekten'' 6
y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Bu so-

nuç DP aç›s›ndan trajikti ayn› za-
manda. MAH gibi askeri devlet ör-
gütlenmeleri ile birlikte tertipledik-
leri provokasyon üzerine kalm›flt›r.
Zira, 27 May›s generalleri için,
MAH’›n suçlanmas›, ayn› zamanda
ordunun suçlanmas› demekti. Gene-
rallerin tercihi, gerçeklerin aç›¤a ç›-
kar›lmas› de¤il, DP’ye suçu yükle-
yerek devleti aklama, 6-7 Eylül’ü
yaratan devlet politikalar›n› meflru-
laflt›rma olmufltur.

Provokatörler terfi ettiler

O dönem Özel Harp Dairesi’nde
çal›flan Sabri Yirmibeflo¤lu, bu
“muhteflem organizasyonu” gerçek-
lefltirmifl olmas› nedeniyle sürekli
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6-7 Eylül sadece ya¤ma, talan,
katletme ile yaz›lmad› tarihe, ayn›
zamanda büyük bir ahlaki çürü-
müfllü¤ün de d›flavurumuydu.

Ya¤man›n kendisinin ahlaks›zl›-
¤›, din adamlar›n›n diri diri yak›l-
mas›, mezarlar›n tahrip edilmesi bir
yana; güruh, az›nl›klardan 200'e
yak›n kad›na, k›za gözü dönmüflce-
sine tecavüz etti. Bunlardan sadece
60’›n›n Bal›kl› Hastanesi’ne bafl-
vurdu¤unu belirten Dr. Dilek Tür-
ker, gerçek rakam›n bundan çok da-
ha yüksek oldu¤unu dile getiriyor. 

Oligarflinin “hassas vatandaflla-
r›”, ayn› zamanda, bütün toplumsal
de¤erlerinden soyutlanm›fl, güruh-
laflm›fl kalabal›klardan ibarettir.
Dincilik, milliyetçilik bayra¤› onla-
r›n ahlaks›zl›klar›n›n, ya¤mac›l›k-
lar›n›n, çapulculuklar›n›n, faflistlik-

lerinin, yobazl›kla-
r›n›n perdesidir. Bu
utanc› yaratanlar,
“milliyetçi” slo-
ganlarla, “tekbir”

sesleriyle ya¤ma yapanlard›.

Kendisi gibi düflünmeyene her
türlü muameleyi reva gören milli-
yetçi, floven zihniyet, kalabal›klar›n
içine düflürüldükleri bu ahlaki çö-
küntüden rahats›z olmazlar, aksine
körüklerler. Çünkü, bu güruhu bafl-
ka türlü kullanamazlar. “Aslan gibi
delikanl›lar›m›z varken niye cop
sokal›m” diyen generaller, Do¤u ve
Güneydo¤u’da, iflkencehanelerde
binlerce tecavüz gerçeklefltiren po-
lis ve özel timlerin ahlak› ile 6-7
Eylül ya¤mac›lar›n›n ahlak› ayn›
kaynaktan beslenmektedir. Onlar
ideolojik g›dalar›n› oligarfliden al-
maktad›rlar. Bugün de linç güruhu,
bu ahlaki çöküntüyü yaflamaktad›r.
Bu çöküntünün tecavüz gibi olayla-
ra henüz baflvurmamas›, sadece ko-
flullarla ilgilidir. 

Yüzlerce kad›na tecavüz
Linç güruhunun ahlak› yoktur

Bayrak, OOsmanl› PPadiflah›,
Atatürk rresimleri ttafl›yan
ya¤ma ggüruhu, aayn› zza-

manda yyüzlerce kkad›na tte-
cavüz eederek, ooligarflinin

“hassas vvatandafllar›”n›n bbir
baflka yyüzünü ggösterdiler. 



terfi ederek, Orgeneral rütbesine ve
MGK Genel Sekreterli¤i’ne kadar
yükseldi. 

Sald›r›n›n iflareti olan bombala-
may› gerçeklefltiren de bizzat dev-
letti. Bombalamay› yapan›n Türki-
ye’nin Selanik Konsoloslu¤u’nda
görevli Hasan Uçar ile Bat› Trakya
Türkleri’nden Selanik Üniversitesi
ö¤rencisi Oktay Engin oldu¤u orta-
ya ç›kt›. Oktay Engin de yükselen-
lerdendi, daha sonraki y›llarda Tür-
kiye halk› onu Nevflehir Valisi ola-
rak tan›yacakt›. Ekspres’te haberi
yay›nlayan Mithat Perin de DP’li ve
MAH’›n bir eleman›yd›. MAH Bafl-
kan› Fuat Do¤u’ya 1962’de yazd›¤›
bir mektupta flöyle diyecekti Perin:
“25 seneyi bulan gazetecilik haya-
t›mda aç›k veya gizli hiçbir faaliyet-
ten geri durmad›¤›m› herkesten ev-
vel servisin bildi¤i kanaatindeyim”.

“Servis”in bas›n camias›ndaki
elemanlar› bugün de var ve ayn› k›fl-
k›rtma, provokasyon haberlerine de-
vam ediyorlar.

Provokasyonun nedenleri 

Provokasyondan oligarfli içi bü-
tün kesimlerin çeflitli hesaplar› var-
d›. ‹lk neden elbette K›br›s mesele-
siydi ama bununla s›n›rl› de¤ildi.

Demokrat Parti’nin hesab›, iç
ve d›fl politikada yaflad›¤› açmazlar›,

“K›br›s Türk'tür” propagandas› üze-
rinden yarataca¤› bir hava ile ört-
mek, böylece iktidar› elinde tutmak-
t›. DP’nin yaflanacaklardan tümüyle
haberi vard› ve sonraki günlerde,
D›fliflleri Bakan› Fuat Köprülü'nün
a¤z›ndan, “Bir fleyler olaca¤›n› bi-
liyorduk ama bu kadar›n› de¤il!”
sözleriyle itiraf edildi.  

6-7 Eylül’ün öncesinde DP’nin
muhalefeti bast›rma hesab› zaten
gündemdeydi. Alman D›fliflleri'nin
bir raporundan aktaran, ‘6-7 Eylül’
kitab›n›n yazar› Dilek Güven, bu
konuda flunlar› söylemektedir: 

“... daha olaylardan 15 gün ev-
vel, muhalefeti kontrol amac›yla 7
Eylül 1955 günü ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir'de s›k›yönetim ilan edilmesine
karar verilmifltir. 1956 y›l›nda mu-
halefeti bask› alt›na almak için Ba-
s›n ve Toplant› Yasas›'na getirilen
k›s›tlamalar da büyük ölçüde 6-7
Eylül olaylar›yla gerekçelendiril-
mifltir. Hükümete göre, ‹stanbul
Ekspres Gazetesi 6 Eylül'de halk›
suça teflvik etmifl ve sivil örgütler
Toplant› Yasas›'n›n verdi¤i özgür-
lüklere dayan›p yapt›klar› gösteri-
lerle ülkeyi kaosa götürmüfltür”.

Kemalist düzenin hesab› ise
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan itiba-
ren bafllayan “ulus-devlet” yaratma
projesiyle de ilgilidir. Bunun için;

onlarca milliyeti bar›nd›ran Anado-
lu’nun “homojenlefltirilmesi” ama-
c›yla 6-7 Eylül’den önce kimi politi-
kalar devreye sokulmufltur. Anlafl-
malarla az›nl›klar›n haklar›n› tan›-
yan küçük-burjuva Kemalist dikta-
törlük, fiiliyatta az›nl›klar› asimile
etmekten, sindirmekten vazgeçme-
mifltir. “Devletin kimlik politikas›
temelde Türklük üzerinden belirlen-
mifl, bu yolla millet olma, modern-
leflme ve Bat›l›laflma sürecinin ivme
kazanaca¤› ümit edilmifltir” (Dilek
Güven, 6-7 Eylül). 1942 Varl›k Ver-
gisi ile ekonomide az›nl›klar›n lider-
li¤ine son verme giriflimleri, zorunlu
göç ve iskan politikalar›, 1934
‘Trakya olaylar›' ile Yahudiler’in
göç ettirilmesi, 1930'lu y›llarda
Kürtler’e uygulanan iskan politika-
lar›, 1929-1934 aras› Anadolu Er-
menileri’nin ‹stanbul’a toplanmas›-
n› sa¤layacak göç ettirme bask›lar›;
hep bu amaçla gündeme sokulmufl-
tur. CHP’nin 1946'da haz›rlad›¤› bir
raporda, bu konuda aç›k ifadeler
vard›r. Dilek Güven taraf›ndan akta-
r›lan raporda, 1950'lere kadar Ana-
dolu’nun, Yahudi ve Hristiyan-
lar’dan temizlenmesi ve sonra ‹stan-
bul, Yunanistan'la olan ba¤lar› ve
nüfusun çoklu¤u nedeniyle Rum-
lar’dan ar›nd›r›lmas›n›n gereklili¤i
ifade edilmektedir. Nitekim 6-7 Ey-
lül bunun önemli bir ad›m› olmufl,
olaylardan birkaç ay sonra baflgöste-
ren göç dalgas›yla “ulusu homojen-
lefltirme” plan›nda önemli mesafe
katedilmifltir. 

‹stanbul’da seçmenlerin üçte bi-
rinin az›nl›klardan olufltu¤u gerçe¤i
gözönüne al›nd›¤›nda, seçim süreç-
lerinde gerek DP, gerekse de CHP,
az›nl›klara vaatlerde bulunsalar da,
temelde ayn› politikalar›n uygulay›-
c›lar› olmufllard›r.

K›br›s olay› ve Rumlar’›n hedef
gösterilmesi ise oligarflinin politika-
lar› aç›s›ndan kitleleri harekete ge-
çirmenin bir arac›d›r. Ya¤malanan
yerler sadece Rumlar’a ait yerler ol-
may›p, Ermeniler’e, Yahudiler’e ait
birçok yer de sald›r›dan büyük oran-
da paylar›na düfleni alm›fllard›r. 

Oligarflinin az›nl›klar›n mallar›-
na el koymas›ndan elbette, saks›da
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Beyo¤lu'nda aç›lan '50. y›l›nda 6-7 Eylül
Olaylar›' konulu sergi, bir grup faflistin sald›r›s›-
na u¤rad›. 

6-7 Eylül’de gözü dönmüflçesine ya¤ma ve
talan gerçeklefltiren, az›nl›klara sald›ran kafan›n
bugünkü tezahürü olan sald›rganlar, resimleri
tahrip ederken, Türk bayra¤› açt›lar ve bir aç›k-
lama okudular. Tarihleri boyunca Amerikan em-
peryalizminin tetikçili¤ini yapm›fl olan faflist

güruh, aç›klamas›nda “vatan, millet” hamaseti yapt›. 

T›pk› 6-7 Eylül’de “K›br›s Türktür Türk Kalacak” sloganlar› atanlar gi-
bi, ›rkç› “Türkiye Türktür Türk Kalacak” sloganlar› atan grubun kendileri-
ni “Türk Mücadele Birli¤i’ olarak adlandırd›klar› ö¤renildi. Grubun bafl›n-
da yeralan ise Ülkü Ocaklar› ‹stanbul ‹l Ocak eski Baflkan› Levent Temiz
‘di. Sald›rganlardan üçü gözalt›na al›n›rken, daha sonra serbest b›rak›ld›-
lar. Demokratik eylemlere kat›lanlar› tutuklayan yarg›, linç kafas›n› tehdit
olarak görmemiflti anlafl›lan!!!

6-7 Eylül’deki güruh sahnede

Sergiye
sald›r›



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

Bugünkü provokasyonlar›n
nas›l örgütlendi¤ini görmek
için 50 y›l m› bekleyece¤iz? 

Burjuva bas›nda, 6-7 Eylül örnek
gösterilerek, bugüne dönük “uyar›-
lar” yapanlar oldu¤u gibi, hem 6-7
Eylül’ün ne kadar utan›lacak bir ta-
rih oldu¤unu yaz›p, hem de bugün
oligarflinin provokasyonlar›na ayn›
söylemle destek olan köfle yazarlar›,
gazeteler oldu. Öyle ki gazetenin bir
sayfas›nda 6-7 Eylül lanetlenirken,
karfl› sayfas›nda, linç giriflimlerinden
dolay› PKK’yi, solu suçlayan haber-
ler yap›l›yor. Örne¤in, 16. sayfas›n-
da 6-7 Eylül ya¤mac›lar›na “gözü
dönmüfl kalabal›k” diyen 5 Eylül ta-
rihli Milliyet, karfl› sayfas›nda Bozü-
yük’teki linç güruhuna “Bozüyük’lü
bir grup vatandafl” diyordu.

Ayn› flekilde köfle yazarlar›nda
da benzeri tutars›zl›klar görüldü.
fiovenizmin körlefltirdi¤i beyinler,
bir tarihi lanetlerken, ayn› tarihi ya-
flatmaya gebe geliflmelere oligarfli-
nin cephesine mermi tafl›makta sa-
k›nca görmediler. 

6-7 Eylül ile bugün yaflananlar
özde farks›zd›r. Linç giriflimi, k›fl-
k›rt›lan güruh, faflistlerin, gerici
güçlerin kullan›lmas›, bas›n›n bu
k›flk›rtmada oynad›¤› rol; her fley
neredeyse ayn›. O gün az›nl›klar he-
defti, flimdi baflta Kürtler olmak
üzere muhalifler, solcular hedefte.
fiovenizm ayn› flovenizm, provokas-
yon ayn› provokasyon; bir ya¤ma-
n›n, ölümlerin olmas› bekleniyorsa,
geliflmelerin bu yöne gitti¤i de aç›k-
t›r. O zaman m› burjuva bas›n›n kö-
fle yazarlar› “lanetler” ya¤d›racak,

ne kadar utan›lacak bir tarih oldu¤u-
nu yazacaklar?

O günkü gazetelere göre as›l
suçlu, Türkler’i provoke eden
gayrimüslimlerdi. Bugün de ayn›
propaganday› yapan bas›n, bundan
50 y›l sonra m› nas›l bir politikan›n
aleti olduklar›n› yazacaklar. 

Hay›r bugün yaflanan provokas-
yonlar›, linç giriflimlerinin gerçe¤ini
görmek için 50 y›l beklemeye gerek
yok. 50 y›l önce provokasyon nas›l
örgütlendiyse, bugün de ayn› güçler
taraf›ndan, ayn› flekilde örgütlen-
mektedir.

“Milliyetçili¤i” bayrak yapan
iflbirlikçiler, flovenizmi kendi

ç›karlar› için kullan›r 

6-7 Eylül’de “milliyetçiler” Türk
bayraklar›yla K›br›s için yürüyüp
ya¤ma talan yaparken, D›fliflleri Ba-
kan› Fatin Rüfltü Zorlu, ‹ngiltere’de-
ki toplant›da “K›br›s’taki ‹ngiliz
hakimiyetinin devam etmesini”
savunuyordu. 6-7 Eylül’deki milli-

yetçili¤in temeli iflte bu kadar çürük
ve koftu. Nitekim, 6-7 Eylül’ün,
K›br›s’ta ‹ngiliz hegomonyas›n›n
sürmesini savunan Menderes hükü-
meti ile ‹ngilizler’in iflbirli¤i içinde
“masada Türkiye taraf›n›n elini güç-
lendirmek” ad›na yarat›ld›¤› yönün-
de kimi belgeler de mevcuttur. Ki
burjuva milliyetçili¤i ile iflbirlikçilik
her zaman yanyana içiçe olmufltur. 

Milliyetçili¤i kendilerine maske
yapanlar, o günden bu yana, gerçek-
te iflbirlikçilik politikalar›n› uygula-
yanlar, emperyalistler taraf›ndan,
ba¤›ms›zl›k mücadelesine karfl›, te-
tikçi olarak kullan›lanlard›r. Bugün
de bu gerçek de¤iflmemifltir. “Vatan,
bayrak” edebiyat›yla linç güruhuna
yön verenlerin, ayn› “hassasiyeti”
topraklar›m›zdaki Amerikan üsleri
karfl›s›nda, emperyalizmle kölelik
anlaflmalar›, IMF karfl›s›nda göster-
diklerini gören olmam›flt›r. 

Yeni-sömürgeleflme sürecinin en
önemli kilometre tafllar›n› döfleyen
ve bugün ülkemizin bir Amerikan
eyaleti gibi olmas›nda büyük pay sa-
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◆ “Çok, çok fena. Evliydim, iki yafl›ndayd› Lula.
Tafl dolu bir kamyon geldi. Kamyonun içinden 10-15
kifli ç›kt›, ilk evvela gazinoyu k›rd›lar. Biraraya top-
land›k, zangoç, kar›s› ve o¤luyla; papaz vard› k›zlar›
ve kar›s›yla. Bafllad›lar camlar› k›rmaya, tafl atmaya.
Aman n'apal›m derken karanl›k da oldu. Arka tarafta
bir Türk ailesi oturuyordu, biliyordu o ne olaca¤›n›.
Hemen papaz›n k›zlar›n› ald›lar, pencereden. Lula'y›
fliltenin alt›na koydum, çocu¤u öldürecekler. Tafllar
ya¤mur gibi geliyor. Evin kap›s›na geldiler. Onu da
tekmeyle k›rd›lar. Babam hemen oda kap›s›n› açt›.
Türkçeyi Türk gibi konufluyordu. 'K›r›yoruz' dedi, 'K›br›s için. Helal olsun,
vatana helal olsun' dedi, gelenler. 'Beni, kar›m›, k›zlar›m› öldürün' dedi ba-
bam. 'Yok, öldürmeye iznimiz yok' dediler, 'k›rmaya iznimiz var.”

◆ “Anneme, Müslüman kad›nlar gibi görünsün diye beyaz baflörtüsü
takt›k. Pencereye bir bayrak uydurduk. Kap›ya oturdum. Kalabal›k bir grup
önümden akt›. Kiminin elinde bir top kumafl, kiminde bir makine parças›
vard›. Bütün cadde eflya doldu. Sadece Rum evlerini de¤il, tüm gayr›müs-
limlerinkini ya¤malad›lar. Yedikule Caddesi üzerindeki bir kiliseyi atefle
verdiler. K›v›lc›mlar bizim evin üstüne düflüyordu. Sonraki gün dükkân›ma
gittim. Kepenkler k›r›lm›fl, dükkâna girilmiflti. Benim dükkâna komflum
Laz Mehmet girmifl. Sabahlar› birlikte çay içerdik. Çok a¤r›ma gitti.”

◆ "Üç parti olarak geliyorlard›. ‹lk parti ba¤›r›yor ça¤›r›yor, ikinci par-
ti Rum dükkânlar›n› k›r›yordu. Kepenkler kolay aç›lm›yordu. Haz›rl›kl›yd›
bu ifl, ellerinde demir sopalar, kepenkleri deldiler, açt›lar, ne varsa yere dö-
küldü. Üçüncü parti h›rs›zl›k için geliyordu. Kiliselere girdiler, çanlar› ça-
l›yorlard›. 12'ye kadar yani... Nas›l yaflad›k, tarif edemem."

tan›klar
konufluyor



hibi olan Menderes’in, dönemin
muhalefet lideri ‹smet ‹nönü’nün, 6-
7 Eylül olaylar› ile ilgili olarak, suç-
suz, masum solcular›n iflkencelerle
suçlanmas› yönündeki elefltirilere
verdi¤i cevap, iflbirlikçilerin dema-
gojide nas›l s›n›r tan›mad›klar›n› da
göstermektedir. ‹nönü'nün, hüküme-
ti a¤›r bir dille elefltirmesi karfl›s›nda
Menderes’in cevab›, “Paflam vatan
bu konuflmay› affetmeyecek” ol-
mufltur. “Vatan”, tam da Naz›m’›n
dedi¤i gibi, onlar›n “kasalar›”ndan
ibarettir. 

fiovenizm, egemen s›n›flar için
iktidarlar›n› sürdürmenin, siyasal
rant elde etmenin bir arac› iken,
halklar için bir batakl›kt›r. Düflünün
ki Anadolu binlerce y›ld›r medeni-
yetlere befliklik etmifl, her dilden
türkülerin söylendi¤i topraklard›.
Faflistler bugün “hani nerede Rum,
az›nl›k m› var, say›lar› ne kadar ki”
diyorlar, Kürt halk›n›n varl›¤›n› red-
dediyorlar. Peki Rum’u, Ermeni’si,
Asuri’si, Kürt’ü, Türk’ü ile halkla-

r›n kardeflçe yaflad›¤› bu topraklar
nas›l bu hale getirildi? ‹flte 6-7 Eylül
bu konuda çarp›c› bir cevapt›r. 

“Türkiye Türktür Türk Kala-
cak” slogan›n›n alt› böyle doldurul-
du. Onlarca kültürün, milliyetin ya-
flad›¤› topraklar, Türk olmayanlar
için cehenneme çevrildi, bu toprak-
lardan sürüldüler ve “Türkler’in
Türkiye’si” yarat›lmaya çal›fl›ld›.

Devletin hedefledi¤i, kimi za-
man az›nl›k, kimi zaman Kürt, kimi
zaman solcular›n üzerine sal›nan ka-
labal›klar ise sadece kullan›lan ve
tarihe adlar› utançla yaz›lan birer
güruh olmaktan öteye gidemedi-
ler. Oligarfli onlar› milliyetçi, flove-
nist k›flk›rtmalarla politikalar›na alet
ederken, iflbirlikçilik politikalar›n›
sürdürmekle kalmad›, ayn› zamanda
bu kitlelere de büyük bir yoksullu-
¤u, sefaleti reva gördü. 

“Halklar›n kardefllik orman›”
Anadolu’yu yaratal›m!

Her milliyetten, inançtan hal-

k›m›z; 6-7 Eylül “yaflanm›fl bir
utanç tarihi” de¤ildir sadece. Ayn›
zamanda oligarflinin politikalar›n›,
provokasyonlar›n› nas›l örgütledi¤i-
ni, kitleleri nas›l kulland›¤›n› anla-
mak için çarp›c› bir örnektir. Bugün
de ayn› oyun oynanmakta ve yine
flovenist, milliyetçi duygular k›flk›r-
t›lmaktad›r.

Bu oyuna gelmeyin, oligarfliye
ve onlar›n eli kanl› maflalar› faflistle-
re kendinizi kulland›rtmay›n. Bu
topraklarda yaflayan halklar olarak,
bu asalaklardan kurtulmak, yoksul-
lu¤umuza, bask›ya, zulme, provo-
kasyonlara son vermek ve bir kar-
defllik orman› yaratmak için birlefl-
meliyiz. Birleflerek, provokasyon-
larla yöneten düzeni alafla¤› etmek
için aya¤a kalkmal›y›z, onlar›n poli-
tikalar›na alet olmak için de¤il.

Unutmayal›m ki; kurtuluflumuz
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’›, Çer-
kes’i ile her milliyetten, dinden,
mezhepten halklar›n kardeflli¤i ve
birlikte mücadelesi ile mümkündür.
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➦ S›vas katliamc›lar› AKP
korumas›nda...

Sivas katliam›n›n faillerinden
Muhammed Nuh K›l›ç hakk›nda
önce ‘k›rm›z› bülten’ ç›karmayan,
ard›ndan da Almanya’dan iadesi
için sadece “gösteriye kat›ld›¤›n›”
gerekçe gösteren AKP hükümeti-
nin, ayn› katliam›n bir baflka firari
san›¤› Mehmet Y›lmaz’› da koru-
du¤u ortaya ç›kt›. Almanya’n›n
Karlsruhe Eyalet Mahkemesi Söz-
cüsü Klaus Böhm, Sivas davas›nda
idam cezas› alan Mehmet Y›lmaz’›
tutuklad›klar›n› ancak aylarca süren
tutukluluk süresince Türkiye’den
gelen belgelerin sadece “yasak yü-
rüyüfle kat›ld›¤›” fleklinde oldu¤u-
nu aç›klad›. Sözcü, böyle bir gerek-
çe ile iadenin mümkün olmad›¤›n›
da sözlerine ekledi.

Kendi mahkemelerinde “idam”
cezas› verdi¤i katilin iade edilme-
mesi için baflka ne yap›labilirdi ki?

➦ AKM’yi kim yapt›?
‹stanbul Atatürk Kültür Merke-

zi’nin y›k›larak yeni bir kültür mer-
kezi yap›lmas› tart›flmalar›n›n ya-
fland›¤› flu günlerde, Kültür Bakan›
Atilla Koç, -dili sürçerek- kültür
merkezinin “ülkücüler taraf›ndan
yak›ld›¤›n›” söyledi, sonra düzelte-
rek “komünistler” dedi. Demagog
provokatif kafa, aç›¤a ç›kan ger-
çekleri çarp›t›yor.

27 Kas›m 1970’de yak›lan Kül-
tür Saray› olay›nda, tüm provokas-
yonlarda oldu¤u gibi oligarfli solcu-
lar› suçlad› ancak olay›n provokas-
yon oldu¤u ortaya ç›kt›. 1970’li y›l-
larda gerçekleflen Marmara ve Emi-
nönü vapurlar›n›n bat›r›lmas›, Sir-
keci Gar›’n›n, Yeflilköy Havaala-
n›'n›n bombalanmas› gibi provo-
kasyonlar M‹T taraf›ndan, geliflen
devrimci mücadeleyi bo¤mak için
gerçeklefltirildi. M‹T tetikçi olarak
faflistleri mi kulland›, bilemeyiz,
ama anlafl›lan Bakan biliyor!

➦ Generalin Hizbullah
itiraf› ve demagoji...

Hava Kuvvetleri Komutan› Org.
Cömert’in Milliyet’te yeralan, “ben
daha o zaman Hizbullah konusunda
valiye söylemifltim. Devlet baflka
güç kullanmaz” sözlerinin ard›n-
dan, 2 Eylül tarihli Milliyet’te, Hiz-
bullah’› kullananlar “bu söylentiyi
PKK’nin ç›kard›¤›” demagojisine
baflvurdular. OHAL eski Valisi
Ünal Erkan, Sadettin Tantan, Mu-
zaffer Ecemifl gibi kontra flefleri,
herkesin bildi¤i bu gerçe¤i inkarla
de¤ifltiremezler. Hizbullah’› kim
nas›l kulland›, bilinmektedir. Orge-
neral Cömert’e de sormak gereki-
yor; Hizbullah’› kullanan sadece
OHAL valileri miydi? Ordu bu iflin
neresindeydi? Hizbullah cinayetle-
rinin ard›ndan tetikçiler hangi gar-
nizonlara s›¤›n›yordu? 

Oligarflinin yöneticileri iflte
böyle demagojide s›n›r tan›mazlar.
“Söylentiyi PKK ç›kard›” demek,
bütün gerçekleri bast›rman›n en
ucuz yolu.

Linç, Provokasyon Oligarflinin gelene¤idir
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Yeni adli y›l, 6 Eylül günü dü-
zenlenen törenlerle bafllad›. Bugün-
den söyleyebiliriz ki halk›n adalet
beklentisi aç›s›ndan de¤iflen hiçbir
fley olmayacakt›r. Daha ilk günden
Yarg›tay Baflkanl›¤›’nda yap›lan tö-
rende Yarg›tay-Anayasa Mahkeme-
si çekiflmesinin ön plana ç›km›fl ol-
mas›, hukuk kurumunun en tepesin-
de yeralanlar›n as›l sorununun ada-
let de¤il, güç savafl› oldu¤unu da
göstermifltir. 

Hukuk, bir üst yap› kurumu ola-
rak, alt› yap› taraf›ndan belirlenir.
Bu anlamda burjuvazinin ç›karlar›-
n›n “kanunlaflt›¤›” ve egemen s›n›f-
lar›n ç›karlar›n›n esas al›nd›¤› bir
yap›dan sözetmekteyiz. Ülkemizde
ise bu yap› faflizm taraf›ndan flekil-
lendirilmifl, yasalar›ndan kurumlafl-
mas›na kadar faflist sistemin bir par-
ças› olmufltur.

Halka karfl› suç iflleyen devlet
görevlileri, infazc›lar, iflkenceciler,
soyguncular bu mekanizma içinde
aklanm›fl, yeni suçlar ifllemeleri için
cesaretlendirilmifltir.

Yarg›tay Baflkan› Osman Ars-
lan’›n aç›l›fl konuflmas›, hukuk me-
kanizmas›n›n hukukçu de¤il, faflist
devletin bir bürokrat› gözüyle olay-
lara bakt›¤›n›n en aç›k örnekleriyle
doludur. Linç giriflimlerinin de¤er-
lendirilmesi bu konuda bir örnektir.
Arslan, linç giriflimlerine de¤indi¤i
konuflmas›nda, “artan terör olaylar›-
na yönelik provokasyonlar›n amac›-
na ulaflamayaca¤›n›” ifade ederek,
faflist güruhun sald›r›s›na maruz ka-
lanlar› “provokatör” olarak de¤er-
lendirmifl ve ne “büyük Türk” oldu-
¤unu da “Türk vatan› bölünmez bir
bütündür. Devletin üniter bütünlü-
¤ünü bölmeyi amaçlayanlar bu
emellerine hiçbir zaman ulaflamaz”
sözleriyle ifade etmifltir. 

Burjuva hukukunda dahi, yafla-
nanlara asgari bir hukuk standart›
gözüyle bakmak, en az›ndan kural-
d›r. 

Ama flu ko-
nuflman›n tek
bir sat›r›nda hu-
kukçu mant›¤›
göremezsiniz.
Örne¤in, sözü

edilen provokasyonlarda suçlu kim,
provoke eden, k›flk›rtan kim ters
yüz edilmifltir. Bunun anlam› ise
linç güruhunun yarg›n›n en tepesin-
den cesaretlendirilmesidir. Yarg›-
tay’›n bafl›n›n bu kafaya sahip oldu-
¤u yerde, yereldeki mahkemeler
linç güruhunun s›rt›n› s›vazlamaz
da ne yapar?

Adet oldu¤u üzere bu adli y›l
aç›l›fl›nda da “yarg›n›n ba¤›ms›zl›-
¤›” vazgeçilmez gündemdi. Kafas›
ba¤›ms›z olmayanlar›n, iflleyiflte ba-
¤›ms›z olmas› bir anlam ifade eder
mi bilemeyiz ama görünen odur ki,
bu tart›flma önümüzdeki aç›l›fllarda
da sürecektir.

Avukatlar ve Adliye 
Emekçileri Eylemde
Adli y›l aç›l›fl›nda sadece resmi

törenler yoktu. Hukukçular, yarg›
çal›flanlar› da eylemlerle taleplerini
dile getirdiler.

Yaz›l› bir aç›klama yapan Halk›n
Hukuk Bürosu (HHB), “hukuk ala-
n›nda de¤iflen bir fleyin olmad›¤›n›”
belirtirken, flu ifadelere yer verdi: 

“Hukuk elleri ba¤l› bir insan›
infaz ederken nerededir? Nerededir
hukuk, bir çocu¤u evinin önünde
kurflunlay›p terörist ilan ederken?
K›flk›rtmalarla meydanlarda insan-
lar linç edilirken hukuk hangi duvar
arkas›ndad›r? Hukukun üstünlü¤ü,
kanunun ba¤lay›c›l›¤› Avrupa stan-
dartlar› aras›nda m› yoksa onu ya-
panlar›n ve uygulayanlar›n gözet-
melerinde mi aranmal›? Yeni bir
adli y›la ancak sermayenin istekleri
yada AB standartlar› için de¤il hal-
k›n ihtiyaçlar›na cevap veren ka-
nunlar yap›ld›¤› zaman girece¤iz.”

Büro Emekçileri Sendikas› 2
No’lu Ankara fiubesi de adliye
önünde bir eylem yapt›. Eylemde
konuflan fiube Baflkan› Cemal Y›ld›-
r›m, ülke ekonomisinin IMF ve
Dünya Bankas› eliyle uluslararas›

sermayenin ve yerli iflbirlikçilerinin
talan›na terkedildi¤i, emekçilere
yönelik sald›r› yasalar›n›n mecliste
bekledi¤i, sokaklar›n yarg›s›z infaz
alan› haline geldi¤i bir süreçte yeni
adli y›l›n aç›ld›¤›n› hat›rlatarak, yi-
ne yarg›n›n asli unsurlar›ndan olan
yarg› çal›flanlar›n›n görmezden geli-
nece¤ini ifade etti.

1982 Anayasas›’n›n de¤ifltiril-
mesi baflta olmak üzere taleplerini
s›ralayan BES’li emekçiler, “‹nsan-
ca Yaflamak ‹stiyoruz”, “Sadaka
De¤il Toplu Sözleflme” sloganlar›
att›lar. 

Y›ld›r›m’›n ard›ndan konuflan
BES Genel Baflkan› Bülent Kaya
da, mafya-M‹T-Yarg›tay iliflkisini
hat›rlatarak, bu y›l da adli y›l›n linç
giriflimleri aras›nda aç›ld›¤›n› dile
getirdi ve “hukuk ve adalet tart›fl-
malar›n›n birlikte yürütülmesi ge-
rekmektedir” diye konufltu. 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ‹stanbul fiubesi üyeleri de
ayn› gün, Sultanahmet Adliyesi
önündeydi. Av. Hakan Günarslan,
yarg›da kadrolaflma, linç giriflimle-
ri, infazlar, Kürt sorunu baflta olmak
üzere  yaflananlara de¤inerek, “pro-
vokasyonlar›n önüne geçilmesinde
yarg›ya büyük görevler düflmekte-
dir" diye konufltu.

Barolar Birli¤i’nin ça¤r›s› ile
Ankara’da toplanan avukatlar an›t-
kabiri ziyaret ederek, avukatlar›n
sorunlar›na dikkat çekerken, ‹stan-
bul Barosu'na ba¤l› avukatlar da 7
Eylül günü Sirkeci Adliyesi'nde
toplanarak, “Bir Dakikal›k Alk›fl”
eylemini bafllatt›lar. Eylül ay› bo-
yunca devam edecek olan eylem
kapsam›nda, tüm adliye binalar›n›n
içinde saat 11.00'de bir dakika sü-
reyle alk›fl eylemi yap›lacak.

Yeni adli y›l› aç›l›fl›

fiovenizmin esiri
beyinler ‘ba¤›ms›z’ olamaz



30 Temmuz’da gerçeklefltirilen
iflkenceli sürgünlere karfl› Cepheli
Tutsaklar’›n sürgün kararlar›n›n
geri al›nmas› için bafllatt›klar› açl›k
grevi 30’lu günlerinde. Cezalarla
kuflat›lm›fl F tipi hücrelerinden bu
say›m›zda aktaraca¤›m›z haberler
de yine yasak ve cezalarla dolu. 

Ercan Kartal’›n 29 A¤ustos 2005
tarihli mektubundan aktar›yoruz:

Hak gasplar›
devam ediyor!

“Sevgi ve selamlar›m›
gönderiyor, destan›m›z›n cofl-
kusuyla s›ms›k› kucakl›yo-

rum. 

... Tekirda¤ 2 No’luya, Bolu F
Tipi’ne yazd›¤›m mektuplara cevap
ald›m. Kenan’›n yazd›¤› mektupta
anlafl›lan o ki koflullar›nda bir de¤i-
fliklik olmam›fl. ‹lk bir hafta yo¤un
sald›r›larla karfl›laflm›fllar, hak gasp-
lar› devam ediyormufl. Sosyalist ya-
y›nlar› henüz alam›yorlarm›fl. 

Genel olarak 5 y›ld›r yaflad›¤›-
m›z yasaklar, uygulamalar, 1 Hazi-
ran’dan bu yana daha sistemli, yay-
g›n bir hal ald›. Peflpefle yasaklar-
cezalar verilmekte. Bunun sonucu
örne¤in aç›k görüfl hakk›m›z tama-
men ortadan kalkm›fl durumda.
Herhangi bir nedenle disiplin cezas›
verildi¤inde -süresi ne olursa olsun-
ek olarak 6 ay aç›k görüfl hakk›n›
kullanam›yorsun. Peflpefle verilen
cezalara bak›nca yeni C‹K’le birlik-
te aç›k görüfl imkans›z. 

‹ki savunma avukat›mla halen

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

Tecriti yaflayanlara
tecrit kitab› yasak

Tekirda¤ 2 No’lu F Ti-
pi’nden Kenan Günyel’in
28 A¤ustos 2005 tarihli
mektubundan aktar›yoruz:

“Tecrit / Yaflayanlar Anlat›yor”
adl› kitab› okuyamad›k. Çünkü ve-
rilmedi. Disiplin Kurulu “kurumun
asayifl ve güvenli¤ini tehlikeye dü-
flürebilece¤i, ayn› zamanda tutuklu
ve hükümlüleri olumsuz etkileyebi-
lece¤i” nedeniye C‹K’in 62. madde
3. f›kras›na göre verilmedi. 

... Biliyorsun bu meflhur C‹K
maddesine göre dergilerin ço¤unu
alam›yoruz. fiimdi de kitaplar, top-
lat›lmam›fl olsa da bu madde ile ve-
rilmiyor. Çok “ifl bitirici” bir madde
velhas›l. 

Havaland›rma flu an 11.00-14.40
aras› kapal›. ‹tiraz ettik. “Tedbir”
amaçl› imifl. Hak gasb›n›n gerekçe-
si de “tedbir”.... Ayda dört olan gö-
rüfl hakk›m›z da üçe düflürüldü... 5
kitap s›n›r› ve eski tarihli dergilerin
içeri verilmemesi, içerde olanlar›n
da al›nmas› uygulamas›na iliflkin
itiraz baflvurumuza gelen cevap, bu
uygulamay› onayl›yor. Neye daya-
narak onayland›¤› ise belli de¤il.

Savc›l›k, “yer kaplamas›, yang›n
ç›kma ve ç›kar›lmas›na karfl› ön-
lem” diyor. Buyur burdan!!!

Sürgünler neyi
engelledi?

AKP iktidar›, tutsaklar›n
örgütlülü¤ünü, dayan›flma-
s›n› parçalamak, bask› ve
sindirme politikalar›n› oturt-

mak için 30 Temmuz sürgünlerini
gerçeklefltirdi. Ama yine sonuç ala-
mad›, alamayacak. ‹flkenceyle sür-
gün edilenlerden Tekirda¤ 2 No’lu
F Tipi’nden Serdar Karaçelik’in 28
A¤ustos 2005 tarihli mektubu anla-
t›yor:

“Dün ‘ko¤ufl’, flu bu deniyordu. 

30 Temmuz günü hücrelere ne-
den operasyon yap›ld›?

Geldi¤imiz günden beri suçlar›,
itirazlar›, gazetecilere, meclis insan
haklar› gibi kurumlara yaz›p anlat›-
yoruz. Suskun kalana bir sonrakin-
de vicdan üzerine yaz›yoruz. 

“Gazetecilik, Türkiye’ye gerçek-
leri anlatmak de¤il, evin kiras›n›
ödeyebilmek” diyen Serdar Tur-
gut’tan farklar›n› anlayacaklar› dille
ifade ediyoruz. Barolara da yazd›k. 

Bir kalemde geçtim ama öyle
kurtulufllar› yok bizden, kalemleri-
miz anlatmaya, gerçekleri yüzlerine
vurmaya devam edecek.

... Yasaklar, keyfilikler, sürgün-
ler... Ama nereye kadar?

1 No’ludan arkadafllar yaz›yor.
Sevk sürgünlerle amaçlanan› nas›l
ters yüz ettiklerine dair güzel örnek-
ler sergiliyorlar. Her ç›kan yeni ya-
y›n› müjdeliyorlar ki bu konuda zer-
re kadar kuflkumuz olmazd›. Tek
kifli de kalsa yaflam devam eder. 

Biz gelince ne de¤iflecekti?.. Ya-
z›yla aras› olmayan ve gerçekten
yazarken s›k›nt› yaflayan bir arkadafl
“siz gidince oturup yaz› yazd›m,
hem de kaç tane, gerisini sen dü-
flün” diyorsa, orada her fley biter. 

Kifliler gelip geçicidir ama o ruh
hep kal›c›d›r. ‹deolojik, kültür ve
de¤erler; bunlar yürektedir. Öyle
sökülüp at›lm›yor. 
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

Sürgünler ‹ptal Edilsin!
‹flkenceli sevkleri protesto için

bafllat›lan açl›k grevi, bir ay› aflt›... 
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‹slamc› tutsak
ölüm orucunda

K›r›klar 1 No'lu F Tipi
Hapishanesi’nde kalmakta

olan Tahsin Mert isimli, islamc› tut-
sa¤›n ölüm orucuna bafllad›¤› ö¤re-
nildi. Konuya iliflkin, Mahir Ertu¤-
rul Zevkliler isimli tutsa¤›n mektu-
bundan bir bölüme yer veriyoruz.

“Sizleri kucaklayarak ve yay›n
hayat›n›zda baflar›lar dileyerek sa-
t›rlar›ma bafll›yorum. 

Bizi tan›yorsunuz. 1 Haziran'da
süresiz açl›k grevine bafllam›fl, iki
‹slamc› siyasi mahkumuz. fiu an bi-
rimiz SAG'de, di¤erimiz ÖO'da.
Evet, arkadafl›m Tahsin Mert eylemi
ölüm orucuna çevirdi, ben ise ya-
k›nlarda çevirmeyi düflünüyorum.
Daha önce Av. Behiç Aflç›’ya yazd›-
¤›m›z bir mektubu yay›nlam›flt›n›z,
teflekkür ederim. O mektupta direnifl
sebeplerimizi ve taleplerimizi anlat-
m›flt›k, tecrit, tredman, TCK ve ba-
kanl›¤›n duyars›zl›¤› halen devam
ediyor. Dolay›s›yla eylemi b›rakma-
m›z için bir sebep de yok.

Elimizden geldi¤ince bas›n› ta-
kip ediyoruz ve üzülerek söylüyo-
rum ki tecrit gerçe¤i bilinçli olarak
gizleniyor. Böyle bir ortamda ger-
çekleri yazabilmek, ezilenlerin sesi
olmak ayr› bir önem tafl›yor. 

Bu mektubu size de¤il, daha
do¤rusu yaln›z size de¤il, tüm TA-
YAD'l›lara da yazmak, yazm›fl ol-
mak istiyorum. TAYAD'l›lar can
vermek de dahil olmak üzere çok
bedel ödediler. Bu mektup yay›nla-
n›rsa, okuyacak olan, tüm TA-
YAD'l›lara bu vesile ile teflekkürle-
rimi sunuyorum. Biliyorum ki bu
mücadele nihayet kazan›lacak, iflte
belki o zaman hakettikleri flekilde
takdir edileceklerdir. Bugün sayg›
ve teflekkürlerimi sunmaktan baflka
bir fley elimden gelmiyor.

fiimdilik bu kadar yaz›yorum. Az
sonra hep beraber türküler, marfllar
söyleyece¤iz... Tahsin'in ve komflu-
lar›m›n selamlar›n› iletiyorum. Bu-
radan size kucak kucak selam geli-
yor haberiniz olsun.”

ANTAKYA'DA SEL Y‹NE CAN ALDI
Antakya'da 3 Eylül gece yaflanan sel felaketinde bir kifli hayat›n› kaybetti.

Birkaç saatlik ya¤an ya¤murdan sonra Antakya ve civar beldelerde yaflayan
halk yine mahsur kald›. Her sel olay›ndan sonra alt yap›n›n gözden geçirilece-
¤i gereken önlemlerin al›naca¤› söylenir. Ama gördük ki altyap›n›n yetersizli¤i
halk› ma¤dur etmeye devam edecek. Selde hayat›n› kaybeden Yusuf Dikka-
ya'n›n efliyle Yukar› Döver Köyü'ndeki babas›n›n evinde görüfltük.

Eflinin, sigortas›z günlük 7 milyona ö¤le saat 13.00'ten gece 03.00'e kadar
bir lokantada çal›flt›¤›n› ifade eden Dikkaya, eflinin ifl dönüflünde P›narbafl›
Mahallesi ile Elektrik Mahallesi'nin oldu¤u kavflakta eve gelirken sel sular›na
kap›l›p hayat›n› kaybetti¤ini belirtti. Aç›lan kanala düfltü¤ünü söyleyen Dik-
kaya, flu anda üç çocu¤u oldu¤unu, onlar› nas›l okutaca¤›n› düflündü¤ünü di-
le getirerek flunlar› söyledi: “F›r›nda çal›flan iki çocu¤um haftada 55 milyon
para kazan›yorlar. Tek odal› bir evde, kirada oturdu¤umuz için çok zor
durumday›z. Çocuklar›m›n kazand›klar› bu parayla nas›l geçinece¤imizi bil-
miyorum. Sorumlular›n yarg›lanmas›n› istiyorum.”

Birtan Altunbafl Davas›nda Ayn› Senaryo
Hacettepe Üniversitesi ö¤rencisi DEV-GENÇ’li Birtan Altunbafl'›n 1991 y›l›n-

da gözalt›nda iflkenceyle katledilmesi davas›na 8 Eylül günü devam edildi. 

‹flkenceci 4 polisin yarg›land›¤› davada, her duruflmada bir uzatma, erteleme
gerekçesi bulan mahkeme heyeti, bu kez de “duruflma savc›s›n›n yerine bugünkü
duruflmaya ç›kan Savc› ‹smail Kantafl'a dosyay› incelemesi için süre verilmesine”
karar verdi. Daha önce de ayn› senaryo, de¤iflen avukatlar, de¤iflen heyet üyeleri
için gündeme getirilmiflti. 7 Eylül tarihine ertelenen duruflman›n sonunda Ankara
Temel Haklar üyeleri bir bas›n aç›klamas› düzenleyerek adalet iste¤ini
hayk›rd›lar. 

Bu duruflma da bir kez daha gösterdi ki AKP iktida-
r› ve oligarflinin yarg› mekanizmas› iflkencecilerini
“kurban” vererek, iflkence tezgahlar›n›n bafl›ndaki me-
murlar›n›n “elini so¤utmak” istemiyor.

Mercan Katliam› Heyet Raporu
Tunceli'nin Mercan Vadisi'nde 16-17 Haziran tarihinde düzenlenen operasyon sonu-

cu 17 MKP-HKO üyesinin öldürülmelerine iliflkin incelemelerde bulunan heyet, 7 Eylül
günü ‹stanbul ‹HD’de düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile haz›rlad›klar› raporu aç›klad›lar.

Av.  Roland Meister, Av. Rainer Ahues, Av. Cem Cihan, Gazeteci Rio Mondelo ve
Cafer Cangöz'ün kardefli H›d›r Cangöz'den oluflan heyet ad›na aç›klamay›, Meister yap-
t›. Görüflme ve belgelerden, öldürülen kiflilerin birço¤unun fiziksel sakatl›klar›ndan do-
lay› çat›flma imkan›na sahip olmad›¤›n›n anlafl›ld›¤›n› ifade eden Meister, “cesetlerin ta-
n›nmayacak kadar parçalanm›fl olmas›, roketlerle ve bombalarla öldürülmüfl olduklar›n›
çok net göstermektedir” dedi. Meister, yapt›klar› görüflmelerde, operasyonun aylar ön-
cesinden planland›¤› kanaatine vard›klar›n› ifade ederek flunlar› söyledi: “Türk güvenlik
güçlerinin bu insanlar› sa¤ yakalama amac› olsayd›, bu insanlar›n›n ölmeyece¤i görü-
flündeyiz. Türk yetkili makamlar›, ailelerin ve avukatlar›n keflif ve dosyadaki delilleri in-
celeme taleplerini reddetmifltir. Olay mahalli askeri kontrol alt›nda tutulmaktad›r.

“Bu konuyu A‹HM’ye götürecek misiniz” sorusuna  Meister, “daha birkaç gün ön-
ce Özgür Politika Gazetesi kapat›ld›, son birkaç ay içinde birçok yasal kurum bas›ld›
Avrupa’da. Tüm bunlara ra¤men Avrupa’dan demokrasi beklemek safl›kt›r bence” di-
ye yan›t verdi.
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Haklar ve Öz-
gürlükler Cephesi, 1
Eylül Dünya Bar›fl
günü’nde, rotas›n-
dan sapm›fl, emper-
yalizmin icazetine
s›¤›nm›fl “bar›fl” ta-
leplerine karfl›, dünya ve ülkemiz gerçe¤ine dikkat çe-
kerek, adalet talebini dile getirdi. 

Önceki say›m›zda aktard›¤›m›z gösterilere ek olarak,
HÖC’lüler Mersin, Hatay, ‹stanbul 1 May›s Mahallesi
ve Ankara’da da alanlara ç›kt›lar. 

Mersin HÖC Temsilcili¤i 1 Eylül günü Belediye
önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile iflgalin oldu¤u bir
dünyada, katliamlar›n oldu¤u bir ülkede bar›fltan
sözedilemeyece¤ini belirtti.

“‹flgale ve Tecrite Son”, “Hangi Bar›fl? Emperya-
listler ve ‹flbirlikçiler ‹flgal ve Tecritle Katletmeye
Devam Ediyor – HÖC” yaz›l› pankartlar› aç›p, kanl›
önlükler giyen HÖC üyeleri ad›na konuflan Gülbeyaz
Karaer; “Ülkemizin kentleri, sokaklar›, da¤lar› ve hapis-
haneleri kan gölüne çevrilmiflken hangi bar›fltan sözedi-
lebilir” dedi. 

‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde 31 A¤ustos ak-
flam› megafonlarla "1 Eylül Dünya Bar›fl Günü'nde eflit-
lik, adalet, özgürlük isteyelim" ça¤r›s› yap›ld›, bildiriler
da¤›t›ld›.  

1 Eylül akflam› ise meflaleli yürüyüfl yap›larak slo-
ganlarla adalet talebi dile getirildi. 

Ankara HÖC, ABD Konsoloslu¤u Önündeydi
1 Eylül Dünya Bar›fl Günü dolay›s›yla Ankara HÖC
üyeleri, zulmün sorumlusu ABD Baflkonsoloslu¤u’na
yürüyerek tepkilerini dile getirdiler. 

Ö¤len saatlerinde Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar›
Heykeli önünde toplanan HÖC üyeleri "‹flgale ve Tecri-
te Son - Ankara HÖC" yaz›l› pankart› açarak, ABD
Konsoloslu¤u’na yürüyüfle geçtiler. Eylem ABD Kon-
soloslu¤u önünde bas›n aç›klamas›n›n okunmas›yla so-
na erdirildi. 

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

✔✔ DD‹SK’in ““tarafs›zl›¤›”
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, çeflitli DKÖ’ler
taraf›ndan düzenlenen 12 Eylül’ü protesto mitingine
kat›lmayacaklar›n› aç›klad›. Gerekçesi ise; “ülkenin
içinde bulundu¤u koflullar, flovenizme karfl› oldukla-
r› gibi, Kürt milliyetçili¤ine de karfl› olmalar›” fleklin-
de aç›kland›. Mitinge kat›l›p kat›lmama ayr› bir tar-
t›flmad›r, ancak D‹SK’in mant›¤›, 1 May›s’ta “fabri-
kam› seviyorum”da ifadesini bulan, kendini düzene
ispatlama mant›¤›d›r. D‹SK, böyle bir “tarafs›zl›k” ile
o çok sözünü etti¤i “toplumsal muhalefet” rolünü oy-
namay› b›rak›n, oligarflinin politikalar›na güç ver-
mekten baflka hiçbir fley yapm›yor. 

D‹SK’e ssoruyoruz; 12 Eylül öncesi ve bugün faflist ha-
reketin yapt›¤› ile, bugün talepleri için demokratik
eylemler yapanlar› nas›l ayn› kefeye koyuyorsunuz?
Oligarflinin gelifltirdi¤i flovenist dalga ile 12 Eylül
mitingine kat›lmaman›n ne ba¤lant›s› var? Sak›n,
Genelkurmay’›n “teröre karfl› topyekün mücadele”
ça¤r›s›na “sol” cepheden destek olmas›n bu tav›r?
D‹SK kendini sol’dan soyutlayarak nereye gidiyor?

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

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

✔✔ Erdo¤an’dan ““ba¤l›l›k” yyemini
Tayyip Erdo¤an, Amerikan Wall Street Journal Gaze-
tesi’ne yazd›¤› yaz›da, Bush’un Irak politikas›n› ka-
y›ts›z flarts›z destekledi¤ini beyan ederken, “yeni
Irak idealine ba¤l› oldu¤unu” dile getiriyor. ABD po-
litikalar›na karfl› ç›kanlara da “terör” diyen Tayyip,
tek kelime ile sadakat beyan›nda bulunuyor. Bunun
için de Amerikan bas›n›nda köfle yazarl›¤›n› tercih
etmesi ise ayr› bir uflakl›k ruhu olsa gerek!

not düflüyoruz
HÖC 
SORDU:



Uflak Hapishanesi’nde, DHKP-C
Davas› bayan tutsaklar› taraf›ndan
ç›kar›lan Nüktedan Mizah Dergisi’-
nin a¤ustos say›s›nda, ölüm orucu
direniflçisi Fatma Koyup›nar ile ya-
p›lan röportaja yer veriyoruz.

Nüktedan: Bize kendini anlat›r
m›s›n?

Fatma Koyup›nar: Öncelikle
Nüktedan için bir fleyler söyleye-
yim. Ben ad›n› duydu¤umda en çok
"dan dan dan" k›sm›n› seviyorum.

Ben de sizleri s›k›ca kucakl›yo-
rum. Tan›yanlar bilir, yoldafllar›m›
kucaklad›m m› mengene gibi s›ka-
r›m. Nüktedan çal›flanlar›n› da ayn›
biçimde kucakl›yorum.

Kendini anlat demiflsiniz, flimdi
ben nas›l anlatay›m kendimi? Çook
kalabal›k bir aileden geldi¤imi bir
de konuflmay› ve gülmeyi çok sev-
di¤imi söyleyeyim. Bunlar›n d›fl›n-
da bu soruyu cevaplamama hakk›m›
kullan›yorum. Bu hakk› nereden
kulland›n demeyin ben icat ettim.
Mazeretim de var tabi. Gebze Dev-
let Hastanesi, Paflakap›s›, Bayram-
pafla Özel T›p derken ‹stanbul'da bir
de mahkemeye ç›kt›m ve tekrar
Gebze'ye getirildim. Arkadafllar›n
hücresinin yan›na koydular. Bac›m-
la kal›yorum. Gelince mektup ceza-
m›n oldu¤unu söylediler. Bugün ya-
r›n uygulamaya bafllarlar. Ve yar›na
kadar cevaplamam gereken on mek-
tup var. Bana hak verdiniz de¤il mi?

Nüktedan: Fidanca yola koyul-
mak nas›l bir duygu?

Fatma Koyup›nar: Fidan ölüm
orucuna bafllad›¤›nda Çanakkale'de
beraberdik. Ve o günlerde de hep en
öndeydi. Direniflçi olmay› çok isti-
yordu ve oldu da.

Emek vermede, direnifllerde hep
en öndeydi. Onun sevgisini her za-
man hissederdik. Coflkuyla sar›l›rd›
ifllere ve örnek olurdu hep. Mesela
ö¤renme iste¤ini ve çabas›n› hiç
unutam›yorum. Yazd›¤› yaz›lara

emek verir, çevresindekilere düflün-
celerini sorar ve en iyisini yapmaya
çal›fl›rd›. Mütevazi ve do¤ald› Fi-
dan. B‹Z'e kültürümüze, de¤erleri-
mize karfl› hatay› ve yanl›fl› kabul
etmez, hemen dikilirdi karfl›s›na.
Gözü hiçbir fley görmezdi o vakit-
ler. Yapt›¤› hatalar›ysa kabul eder,
karfl›s›ndakine ifade etmekten çe-
kinmez ve telafi ederdi mutlaka. Sa-
hiplenmesini görür ve hissederdik.
'94 sonlar›ndan 19 Aral›k 2000'e ka-
dar hep günümüz birlikte geçti. Be-
nim için Fidan demek emek, sahip-
lenme, coflku, cüret, inanç... demek-
tir. O bir meflale bizler için. Onun
ad›yla yürümek gurur veriyor insana.

Eminim bu söylediklerimi duysa
utangaçca gülümserdi. Soru Fidan'a
dair olunca anlatacaklar da bitmez
asl›nda. En iyisi yaflad›¤›m›z bir
olay› anlat›p bu soruya da nokta ko-
yay›m.

Çanakkale'de Fidanlar’›n refa-
katçisiydim. Birgün bakt›m ço¤un-
luk aile görüfl yerindeyken Fidan
yatakhanenin kap›s›na dayanm›fl,
içeriyi izliyor. Biraz ben de O'nu iz-
ledim. Sonra yan›na gittim ve sor-
dum. “Ne o Fidan ne bekliyorsun
burada” dedim. Gülümseyerek “Fa-
tofl sen de izlesene biraz” dedi. ‹çer-
de yataklar›n üstünde, yerde çocuk-
lar oynuyorlar. C›v›l c›v›llar. Her bi-
rinin ismi bir kahraman›m›z›n ismi.
Taylan, Berdan, ‹dil.... "Yar›n öbür
gün bizim isimlerimizdeki çocuklar
oynayacaklar böyle" demiflti.

‹flte Fidan buydu. O’nu tan›d›¤›-
m›z için flansl›y›m demekten baflka
ne söyleyebilirim ki...

Halklar›m›z›n öfkesi 
yasalarla dizginlenemez
Nüktedan: Yeni TCK, CMK,

C‹K'le ilgili ne düflünüyorsun?
Fatma Koyup›nar: ‹nsanlar›

hücrelerine kadar ay›rmay› istiyor
ve planl›yorlar. Birlik olan her fley
atomlar›na kadar parçalans›n, yok
olsun istiyorlar.

Bugün emperyalizm Irak'ta, Fi-
listin'de ve birçok ülkede nas›l çare-
sizce halklara sald›r›p mazlum halk-
lar›n öfkesini büyütüyorsa, ülke-
mizde de ayn› çaresizlikle halklar›-
m›z hedef al›n›yor. Bu durumda hu-
kuk adalet zaten beklenemez. Ada-
letimizi karanfillerimizle uygulu-
yor, C‹K'e cevaplar›n› Farukça veri-
yoruz. Halklar›m›z›n öfkesi yasalar-
la dizginlenemez.

Nüktedan: Faruk'la ilgili söyle-
necek çok fley var kuflkusuz. Senin
duygular›n› da tahmin ediyoruz.
Fakat senden dinlemek isteriz?

Fatma Koyup›nar: Faruk'u
duydu¤umda ilk sözlerim Fidan'a
çok yak›flt› oldu. Öyle tezcanl›, yap-
t›klar›yla konuflan... K›skanmamak
mümkün de¤il desem de, Faruk çok
yak›flt› ad›m›za. Bir de helal demifl-
tim. fiehit düflmeden önce mektup
arac›l›¤›yla da olsa daha yak›ndan
tan›mak isterdim. Fakat o 26 Hazi-
ran’da Fidanca tan›tt› kendini.

Fidan'›n, Faruk'un s›cakl›¤›n›
hissediyor ve onlarla yoluma devam
ediyorum. ‹flte bu duygularla hepi-
nizi s›k›ca kucakl›yorum.
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“Fidan bizler için bir meflale”



15 milyon çocu¤umuz, gencimiz
bugünlerde okul heyecan› içinde.
Kimi yaz boyunca çal›flt›. Okula gi-
debilmeleri buna ba¤l›yd› çünkü.
Okul masraflar›n› yazdan ç›karmak
zorundayd›lar. 

Pedagojinin kurallar›na göre gü-
zel bir tatil geçirip, dinlenmifl, yeni-
lenmifl olarak oturmal›yd›lar o s›ra-
lara. Oysa onlar günefl do¤madan
kalkt›lar “yaz tatili” boyunca. Bo-
yac› sand›klar›na yap›flt› önceki
günden boyal› elleri. F›nd›k dallar›-
na, pamuk torbalar›na uzand›. Ço-
cuk eme¤inin sudan ucuz oldu¤u
atölyelere, tamirhanelere do¤ru uy-
kulu gözlerle koflarad›m yolald›lar.    

Haftal›klar›n› ald›klar›nda “bu
deftere, bu kaleme” diye sayd›lar
paralar›n›. fiunla da sinemaya git-
sem diye geçirdiler içlerinden. Ba-
zen k›yd›lar bir sinemal›k paraya. 

‹fller tersinden cereyan edecekti;
hele bir okullar aç›ls›n, o zaman bi-
raz dinleneceklerdi. Okul s›ralar›n-
da oturmak, k›zg›n güneflin alt›nda
tarlada, bahçede çal›flmaktan, ya¤
içinde arabalar›n alt›nda yatmaktan
daha dinlendiriciydi çünkü! 

Ama hepsi bu kadar flansl› olma-
yacakt›. Okula devam ederken de
çal›flmak zorundayd› kimileri de. Ya
geceleri uykusuz kalacak, yahut
okuldan döner dönmez çantalar›n›
at›p simit, po¤aça tepsisini, m›s›r
kovas›n›, boyac› sand›¤›n›, terazisi-
ni, selpaklar› kap›p soka¤a f›rlaya-
caklard›. 

Peki bunca zorlu¤un, kahr›n kar-
fl›l›¤› ne olacak?

Olur da tüm imkans›zl›klara ra¤-
men içlerinden biri ola¤anüstü “ba-
flar›l›” olursa, devlet ve yüzlerce
vak›ftan, holdingten biri “ellerin-
den tutacakt›”. Üstün nitelikli ö¤-
rencileri ellerinden kaç›rmamal›yd›

tekeller. Bu ö¤renciler heba edilme-
meliydi. Di¤erleri mi? Kendini gös-
termeyi bilen kazan›rd›. Devletin
imkanlar› hepsine yetmezdi, tekel-
lerin imkanlar› ise öyle her önüne
gelene sunulmazd›. Ama tek tek bi-
reyler kendini kurtarabilirdi. 

Daha bafltan e¤itim sistemini
“kendini kurtarma yar›fl›”na dö-
nüfltüren sistem böyle iflliyor ve bu
y›l da böyle ifllemeye devam edecek.

Tüccar kafal› iktidar, 
e¤itime de ayn› kafayla 
bak›yor
“Bir kere insan de¤il birey yetifl-

tirmek isterim... ‹nsanla birey ara-
s›nda fark var. Dünyadaki emsalle-
riyle rekabet eden bireyler yetifltir-
meliyiz.” (Milli E¤itim Bakan› Hü-
seyin Çelik, 26 A¤ustos 2004, Va-
tan)

Geçen y›l okullar›n aç›laca¤› dö-
nem milli(!) e¤itimin bakan› iflte
böyle söylüyordu. 

“‹nsan de¤il birey yetifltirme”
söylemi, basit bir dil sürçmesinden
ibaret de¤ildir. AKP iktidar›n›n ka-
pitalist bak›fl aç›s›n› yans›tmakta-
d›r. AKP’nin ilkö¤retimde
yapt›¤› müfredat de¤iflik-
liklerinin nedeni de budur.
Araya s›k›flt›rd›klar› bir-
kaç “islamc›” ö¤e de ken-
di  tabanlar›n›n gözünü
boyamak içindir. AKP’nin
e¤itim politikas›, tekelle-
rin e¤itim politikas›d›r. 

Gerici, floven bir e¤i-
tim müfredat› zaten y›llar-
dan beri geçerli olan sis-
temdir; ancak emperya-
lizm ve iflbirlikçi tekeller,
AKP’den daha fazlas›n›
istemektedirler. “‹nsan
yetifltirmek” anlay›fl› ta-
mamen terk edilerek yeri-
ne “birey yetifltirme” il-

kesi egemen k›l›nacakt›r. Asl›na ba-
k›l›rsa, y›llard›r bu anlay›fl geçerli
olmas›na ra¤men, toplumsal de¤er-
ler bu anlay›fl›n tamamen egemen
olmas›na flu veya bu ölçüde engel
oluflturmakta, özellikle aile içi e¤i-
timde dürüstlük, onur, namuslu ol-
mak gibi nitelikler çocuklara k›s-
men de olsa verilmektedir. “Birey”
yetifltirmeyi hedefleyen e¤itim poli-
tikas›, bu de¤erleri tümüyle tasfiye
etmeyi amaçlayan bir sistemdir. Be-
yinler, çocukluktan bafllayarak iyice
kapitalistlefltirilmeli, düzene uyum-
lu ve itaat eden bireyler yetifltirilme-
lidir. 

Tayyip Erdo¤an, bu politikay›
flöyle anlat›yordu: “Biz istiyoruz ki,
devlet yavafl yavafl e¤itimden çekil-
sin, bu ifl tamamen özel sektöre kal-
s›n.” (Milliyet, 22 Temmuz 2003)

Bu anlay›fl okulu ticarethane,
ö¤renciyi de ancak müflteri olarak
görebilir. Ki nitekim öyle görüyor-
lar. Böyle bir sistemde flu kadar ö¤-
renci okuyamazm›fl, flöyle eflitsizlik,
adaletsizlik olurmufl, onlar›n umu-
runda de¤il. 

Ticarethane ve müflteri mant›¤›,
kay›tlar bafllar bafllamaz devreye gi-
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Çocuklar›m›za ‘müflteri’ olarak bakanlar

onlar› nas›l e¤itebilir?

Karadeniz Temel Haklar:
PARASIZ E⁄‹T‹M HAKKIMIZ

Karadeniz Temel Haklar, 6 Eylül günü dernek
binas›nda kay›t paralar›na iliflkin bir bas›n top-
lant›s› düzenledi. 

Okullar›n aç›l›fl tarihinin yaklaflmas›yla “ba-
¤›fl” ad› alt›ndaki soygunun da bafllad›¤›na dikkat
çeken Temel Haklar’dan Merve Yavuz, e¤itimin
ve bilimin halk için ve paras›z olmas› gerekti¤i-
ni, bunun bir HAK oldu¤unu belirtti. 

Aç›klama sonras› Süleymaniye Geçidi'ne ma-
sa kurularak “Paran Yoksa Okul Da Yok”
bafll›kl› bildiriler da¤›t›ld›. Dernek üyeleri, hafta
boyunca bu bildirileri da¤›tmaya, e¤itimdeki
soygunu protesto etmeye devam edeceklerini
aç›klad›lar.



riyor ve ö¤renci o okulun kap›s›n-
dan mezun olup –veya at›l›p– ç›k›n-
caya kadar da hep karfl›s›nda oluyor.
Halk›n gözünün içine baka baka her
y›l “kay›t paras› al›nmayacak” diye
aç›klamalar yap›p, genelgeler ya-
y›nlarlar, ama sistem de¤iflmez.
Çünkü düzenin “e¤itim sistemi”
aç›k; okullar ve beyinler kapitalist-
lefltirilecek! Hem KAR edilecek,
hem çocuklar›m›z sömürü düzeni-
nin itaatkar D‹fiL‹LER‹ haline
getirilecek. 

AKP de canla, baflla iflte bunu
yapmaya çal›fl›yor. Bu ülkede lafla-
ra de¤il, icraata bakacaks›n›z. 

AKP’nin 23 Kas›m 2002’de
TBMM’ye sundu¤u hükümet prog-
ram›n›n “e¤itimle” ilgili bölümünde
bak›n neler neler yaz›yordu: “Öz-
gür düflünen ve ba¤›ms›z karar ve-
rebilen, yeniliklere aç›k, özgüven
sahibi, yaflama olumlu bakan, sorun
çözen, iletiflim ve organizasyon ye-
tene¤i geliflmifl, bilim ve teknoloji
üretebilen, içinde yaflad›¤› toplu-
mun de¤erlerine duyarl›” ö¤renci-
ler yetifltirmeyi hedefliyorlarm›fl..
(Bilim E¤itim Toplum Dergisi, say›:1) 

Kimbilir nereden oldu¤u gibi
kopyalay›p yazm›fllar. Fakat aç›k
ki, iktidarda üçüncü y›l›n› yaflayan
AKP’nin yapt›klar›n›n bunlar›n tek
bir kelimesiyle ilgisi yoktur. 

Tam tersine; “Özgür düflünen ve
ba¤›ms›z karar verebilen, özgüven
sahibi” ö¤renciler, AKP’nin polisi-
nin coplar›yla karfl› karfl›ya kal›yor-
lar. Demokratik lise isteyen, halk
için bilim, e¤itim isteyen ortaokul-
lu, liseli ö¤renciler, okulda daya¤a,
gerici uygulamalara karfl› ç›kanlar,
yani “bireycileflmeyen”ler  yani
beyni kapitalistleflmeye direnenler,
“terörist” muamelesi görüyor. Okul
müdürleri, polisle iflbirli¤i içinde
ö¤rencileri tehdit ediyor, gözalt›na
ald›r›yorlar. 

Bu düzende ö¤rencilerimiz hiç
bir zaman özgür, okullar hiçbir za-
man demokratik olmad›. Laiklikle-
rinin, dinciliklerinin hiçbir önemi
yoktur. 12 Mart’›n kapatt›¤› ‹mam
Hatip Liseleri’nin “orta!” bölümle-
rini açan Ecevit iktidar›d›r. ‹ktidar›

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

Bu sistem, 
çocuklar›m›z› “adam” 
etmez, kölelefltirir!
‹flte böyle çocuklar; sizi bekle-

yen iflte böyle bir e¤itim sistemi.
Bu sistemi de iflte böyle kafalar›-
n›n bir yan› tüccar gibi çal›flan, ka-
falar›n›n öteki yan›nda da faflizm
özlemleri olan politikac›lar yöneti-
yor. Bu e¤itim sistemi sizi “oku-
tur” ama “adam” etmez.

Bu sistem, bu müfredat, çocu-
¤u çocuklu¤undan, insan› insan-
l›¤›ndan, adam› adaml›¤›ndan
ç›kar›r. Bu e¤itim sisteminde bu
yüzden iki türlü baflar› var; e¤er
sömürücü, adaletsizlik, eflitsizlik
düzenine boyun e¤en bir “adam”
olursan›z, düzen bunu “baflar›” sa-
yar. Ama as›l baflar› ise, bu okul-
larda okusan›z bile, beyninizi ve
yüre¤inizi, adaletsizliklere, eflit-
sizliklere kapatmakt›r. Söyledikle-
ri her fleyi sorgulay›n, haks›zl›¤a,
eflitsizli¤e karfl› ç›k›n. Dayaktan,
s›n›fta b›rak›lmaktan, hatta okul-
dan at›lmaktan korkmay›n! Kor-
karsan›z e¤er, onlar›n istedi¤i gibi
kölelefliyorsunuz demektir.     

Ne çocuklu¤unuzda, ne deli-
kanl›l›¤›n›zda veya genç k›zl›¤›-
n›zda, ne de büyüdü¤ünüzde köle
olmay› kabul etmeyin; ruhu köle
olanlar, “adam” olamazlar. 

Okullar aç›l›yor. Bu y›l ilkö¤re-
timde okuyacak çocuklar›m›z›n sa-
y›s› 11 milyon. Liselerde de 5 mil-
yon gencimiz okuyacak. Ve bu ül-
kede yine okula gidemeyen milyon-
larca çocuk kalacak geride. Sadece
geçen y›l, okul yafl› geldi¤i halde
738 bin çocuk ilkö¤retime bafllaya-
mad›. Bafllayanlardan 110 bini de
terketti. Bu ülkenin en büyük flehir-
lerinde milyonlarca okuma yazma
bilmeyen var. Ve onlar hala ilkokul-
lardan üniversitelere kadar okullar›
ticarethaneye dönüfltürüp kap›lar›
yoksullara kapatmakla meflgul.

Çünkü emperyalizmin ve iflbirlikçi
tekellerin ç›karlar› böyle gerektiri-
yor. 1949’lardan beri, her fley em-
peryalizme göre flekillendirilmifltir.
Dün ABD’li uzmanlar düzenliyordu
e¤itim sistemini, flimdi AB uzman-
lar›. Sonra da bu e¤itimin ad›na
“milli e¤itim” diyorlar. 

Çocuklar›m›z, gençlerimiz, insa-
n› “adam” edecek e¤itim, halk için
e¤itimdir. Böyle bir e¤itimi de bu
iflbirlikçiler, gericiler veremez. Kefl-
ke anneleriniz, babalar›n›z böyle bir
e¤itimi verecek bir halk iktidar›n›
kurabilselerdi. Ama olmad›. Bu gö-
rev de sizin flimdi. 
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ÇOCUKLARIM
Sizi yoklama defterinden ö¤renmedim
Haylaz çocuklar›m
S›n›f›n en devams›z›n›

Bir sinema dönüflü tan›d›m
Koltu¤unda sat›lmam›fl gazeteler
Dumanl› bir salonda
Kendime göre karfl›larken akflam›

Nane flekeri uzatt› en tembeliniz
Götürmek istedi küfesinde

Elimdeki ›spanak demetini
En dalg›n› s›n›f›n

Ço¤unuz semtine u¤ramaz oldu okulun
Palto ayakkab› yüzünden
Kiminiz limon satar Bal›kpazar›'nda
Kiminiz Tahtakale'de çayc›l›k eder
Biz inceleyedural›m aç tavuk hesab›
Tereya¤›ndaki vitamini

Kalorisini taze yumurtan›n

Karfl›l›kl› neler ö¤renmedik s›n›fta
Çevresini ölçtük dünyan›n

Hesaplad›k y›ld›zlar›n uzakl›¤›n›
Orta Asya'dan konufltuk

Laf k›tl›¤›nda
Birlikte neler düflünmedik
Burnumuzun dibindekini görmeden

Bulutlara m› kar›flmad›k
Güz rüzgarlar›nda dökülmüfl

Hasta yapraklara m› üzülmedik
Serçelere mi ac›mad›k k›fl günlerinde
Kendimizi unutarak...

R›fat Ilgaz
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Yaz› dizimize, “Kürt sorunu”nun
tüm canl›l›¤›yla gündemde oldu¤u,
reddedilemez Kürt halk› gerçe¤ine
ra¤men “tek millet” demagojileri-
nin yeniden piyasaya sürüldü¤ü bir
dönemde devam ediyoruz. 

Egemen s›n›flar›n çeflitli kesimle-
ri, Kürt sorununun olup olmad›¤›nda
veya varsa, nas›l bir sorun oldu¤unda
kay›kç› kavgas›n› sürdürüyorlar. Ki-
mi diyor ki, “Kürt sorunu yok, so-
run ekonomiktir”, kimi diyor ki,
“Kürt sorunu de¤il, terör sorunu
var...” Kimi diyor ki, “hiçbir sorun
yok, d›fl güçler kar›flt›r›yorlar...”

Sorunun olup olmad›¤›n›n da,
sorunun niteli¤inin ne oldu¤unun da
cevab›, dört haftad›r anlatt›¤›m›z ve
anlatmaya devam edece¤imiz tari-
hin içindedir. Bu tarihsel gerçekler
bilinmeden veya bu gerçekler inkar
edilerek, sorun tan›mlanamaz. 

Bu tarih, Kürt gerçekli¤inin ka-
n›t› oldu¤u gibi, “Kürt sorunu”nun
da nas›l, kimler taraf›ndan yarat›ld›-
¤›n›n anlat›m›d›r. 

Bu dizimizin ilerleyen bölümle-
rinde görece¤iniz gibi, “Kürtler’in
›rki, içtimai, geleneksel haklar›n›”
tan›yan anlaflmalar›n alt›nda Musta-
fa Kemal’in imzas› oldu¤u gibi, in-
kar›n alt›nda da ayn› imza vard›r. Ve
öte yandan yine bu bölümde görece-
¤iniz gibi, “Türk ufla¤›” iflgalcileri
Akdeniz’e dökerken “Kürt ufla¤›” da
iflgalcilere Antep’i, Urfa’y› dar et-
mekteydi. 

Bu tarih, tarihteki bu gel-gitler,

de¤ i fl imle r
bil inmeden
Kürt sorunu
kavranabilir
mi? Kürt so-
rununun çö-
zümü bulu-
nabilir mi?

***

B u n l a r ›
k›saca hat›r-
latt›ktan son-

ra, 3. bölümde kald›¤›m›z yerden,
“Kürtler’in Anadolu Kurtulufl Sava-
fl›’ndaki Yeri”nden devam edelim
flimdi. 

Kürtler’in Kurtulufl Savafl›’na
kat›l›m›, en somut ifadesini, Anado-
lu çap›nda örgütlenmifl olan  Müda-
faa-i Hukuk Cemiyetleri’nden biri
olan Vilayet-i fiarkiye Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nde (VfiMHC) bu-
luyordu. Emperyalist iflgale karfl› si-
lahl› birlikler oluflturulmas› karar›n›
alan VfiMHC, bu yan›yla emperya-
list çözümlerden medet uman bir
politikay› savunan Kürdistan Teali
Cemiyeti’nden farkl› bir konumday-
d›. 

23 Temmuz 1919'da toplanan Er-
zurum Kongresi’ne Kürt delegeler
de kat›ld›. 5 ilden 54 delegenin kat›-
l›m›yla bafllayan kongre’de Bitlis 3,
Erzurum 23, Sivas 10, Trabzon 16,
Van 2 delege ile temsil edildi. Ela-
z›¤, Diyarbak›r ve Mardin'de seçilen
delegeler ise ‹stanbul hükümeti yan-
l›s› valilerin engellemeleri sonucu
kongreye kat›lamad›lar.

Kongreye kat›lan Kürt delegele-
rinin say›s› 22'dir.  Kongrede seçilen
ve 9 kifliden oluflan temsil heyetinde
de 3 Kürt yerald›. Kongrede Trab-
zon, Erzurum, Sivas, Diyarbak›r,
Harput, Van, Bitlis illerinin emper-
yalist iflgale karfl› savunulmas› ka-
rarlaflt›r›ld›. Her türlü manda yöneti-
mi reddedildi. 

Erzurum Kongresi sonras›nda
Mustafa Kemal 10 A¤ustos 1919'da

Kürt afliretlerine birer mektup gön-
dererek, onlar› kurtulufl mücadelesi-
ne ve bir süre sonra yap›lacak Sivas
Kongresi’ne kat›lmaya ça¤›rd›.
Mektuplarda birlikte mücadele edil-
mesi gerekti¤i vurgulan›rken, Kür-
distan Teali Cemiyeti’nin yürüttü¤ü
faaliyetlerden ve "d›fl devletlerin"
oyunlar›na gelinmemesinden özel-
likle bahsedilmekteydi. 

Ancak bu mektuplara Kürt afli-
retlerinin birço¤u ilgisiz kald›. Bu

ilgisizli¤in bafll›ca nedenleri, Erzu-
rum Kongresi’nde Kürtler’in hakla-
r› konusunda beklentilerin karfl›lan-
mam›fl olmas›, M. Kemal'in ittihat-
ç›l›¤› noktas›nda duyulan kayg›lar
ve padiflaha karfl› söylemlerdi. 

Sivas Kongresi çal›flmalar›n›n
yürütüldü¤ü günlerde Anadolu'da
birçok önemli geliflme yaflan›yordu.
Bat› Anadolu'da Yunan birliklerinin
ilerleyifli sürerken, Frans›zlar Mer-
sin'e asker ç›kard›lar. Karadeniz'de
ise ‹ngiliz ve Yunan filolar› dolafl›-
yordu. Kongre bu koflullarda toplan-
d›. Ancak yukar›da belirtti¤imiz gi-
bi, Kürt temsilcileri bu Kongre’ye
fazla kat›lmad›lar. 

Kongreye ça¤r›l› olanlar aras›n-
da Koçgiri Ayaklanmas›’na da kat›l-
m›fl olan Aliflan Bey ve Nuri Dersi-
mi de bulunmaktayd›. Koçgiri afli-
retleri kongreye kat›lmasa da Mus-
tafa Kemal'le Aliflan Bey aras›nda
bir görüflme gerçekleflir. Bu görüfl-
me, Kürt liderlerin ABD’nin Kürt
çözümüyle, Kurtulufl Savafl›’na
kat›lmak aras›nda yaflad›klar› iki-
lemi de gösterir. 

Nuri Dersimi bu görüflmeyi flöy-
le anlatmaktad›r; 

"Bu faaliyet dönemimizde Mus-
tafa Kemal... Benim Dersim millet-
vekili, Aliflan Bey'in ise Zara millet-
vekili s›fat›yla kendisiyle iliflki kur-
mam›z› talep etti. Aliflan Bey'i gön-
derdik. Mustafa Kemal Aliflan
Bey'e; 'Ne amaçla çal›flt›¤›n›z› bili-
yorum, bir kez de bizzat sizden duy-
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mak istiyorum' demifl. Aliflan Bey;
'Amerikan Cumhurbaflkan› Wilson
Prensipleri'ne göre Vilayeti fiarki-
ye'nin Kürt nüfusunun yo¤unlukta
bulundu¤u do¤u illerinin Ermeni-
ler’e verildi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu
karara karfl› Do¤u ‹lleri'nde örgüt-
lenmek ve Kürt nüfus yo¤unlu¤unu
meydana koyarak vatan›m›z›n Er-
meniler’e verilmesini red etmek için
çal›flmakta oldu¤umuzu' bildirmifl.
M. Kemal cevap olarak: 'Wilson
Prensipleri’ni millet paçavra yap-
m›fl, atm›flt›r. Sizi Sivas temsilcisi,
Baytar Nuri'yi de Dersim temsilcisi
s›fat›yla ileriye hareket etmenizi
görmek isterim', demifltir. Bunun
üzerine Aliflan Bey Sivas'tan dön-
müfl, Milli mücadelede azimkar bir
arzuyla çal›flmaya devam etmifltir."
(Hat›rat›m, N. Dersimi, syf, 98-99) 

Erzurum ve Sivas Kongreleri
Kurtulufl Savafl› için önemli bir kilo-
metre tafl› olmas›na ra¤men, di¤er
uluslar›n ve Kürtler’in haklar› bu
kongrelerde esasl› bir flekilde yer
bulmam›flt›r. 

Tam tersine, Sivas’ta oybirli¤iyle
al›nan kararda, “Mondros Silah B›-
rak›lmas›’yla belirlenmifl s›n›rlar
içinde kalan alan›n tek bir bütünlük
oluflturdu¤u ve bu alan›n hiçbir par-
ças›n›n hangi nedenle olursa olsun
Osmanl› Devleti’nden kopar›lama-
yaca¤›” belirtiliyor (Türkiye Ulusal
Kurtulufl Savafl› Tarihi, syf. 94-95)
ve Kemalistler daha o günden, iflga-
le karfl› mücadeleden hareketle az›n-
l›klar›n ulusal hareketini önlemenin,
yeni do¤an Türkiye'nin gündemin-
den ulus sorununu ç›karman›n ze-
minini oluflturuyorlard›. 

Binbafl› Noel ve Kürt 
sorununda ‹ngiliz 
parma¤›

Bir ‹ngiliz ajan› olan Binbafl›
Noel'in faaliyetleri, emperyalizmin
böl-parçala politikas›n›n karakteris-
tik bir özeti gibidir. 

Binbafl› Noel 1919 y›l›nda Kür-
distan'a geldi; Nusaybin'den Diyar-
bak›r'a kadar olan bölgeyi dolaflt›.
Çeflitli afliret reisleriyle görüflmeler
yapt›. Noel, "Özel Görev Günlü-

¤ü"nde bu ziyareti flöyle anlat›yor. 

"11 Nisan: Geceyi Miranl› Mus-
tafa Pafla'n›n o¤lu Naif Bey'le geçir-
dim. (...) san›yorum kendisine suna-
ca¤›m›z flartlar›n çok a¤›r olmamas›
durumunda yola gelecek ve mesele
ç›karmayacakt›r. 

12 Nisan: Nusaybin Kazas› s›n›r-
lar›na girdim. (...) Süleymaniye'de-
kilerden farkl› olarak bu afliretlerde
milli hisler ya hiç yoktur ya da çok
azd›r ve bunlar biraz güç gösterdi¤i
ve bir genel af ilan edildi¤i taktirde
her türden yönetimi kabul etmeye
haz›rd›rlar. 

(...) Genel olarak, mevcut du-
rumda, bir ‹ngiliz iflgalinin ciddi bir
afliret muhalefeti tehlikesiyle karfl›-
laflmayaca¤›n› düflünme e¤iliminde-
yim." (‹ngiliz Belgeleri’nde Kürdis-
tan, Ahmet Mesut, syf. 69-73) 

Binbafl› Noel 1919 y›l›n›n yaz
aylar›nda ikinci kez Anadolu'ya gel-
di. "Resmi" olarak padiflah taraf›n-
dan Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu
yerinde araflt›rmak için görevlendi-
rilmiflti. Ama yürüttü¤ü faaliyetlerin
niteli¤i farkl›yd›. Noel’in, Bedirhani
afliretinin ileri geleni olan Malatya
Mutasarr›f› Halil Rami Bey, çeflitli
afliretlerin reisleri ve Harput Valisi
Ali Galip Bey’le yapt›¤› görüflmele-
rin ard›ndan Halil Rami Bey kendi-
ni Kürdistan Hükümdar› ilan etti.
"Ba¤›ms›z Kürdistan"›n ilkelerini
aç›klad›. ‹ngilizler bu oyunla yeni
örgütlenmeye bafllayan kurtulufl mü-
cadelesini bölmek istiyorlard›. Fakat
belirtmek gerekir ki, Kürtler’in bü-
yük ço¤unlu¤u bu harekete kat›lma-
d›lar. 

Binbafl› Noel’in yönlendirdi¤i
afliret reisi kendisini Kürdistan Hü-
kümdar› ilan ederken, yine Noel’in
yönlendirdi¤i Harput Valisi Ali Ga-
lip Bey de Sivas Kongresi'ni bas-
mak için haz›rl›k yap›yordu. 

Bu s›rada süren Sivas Kongre-
si'nde bulunan Kemalistler, Binbafl›
Noel'in Kürtler’i bir ayaklanma için
k›flk›rtmaya çal›flt›¤›n› söyleyerek
bu hareketlenmeye hemen müdaha-
le ettiler. Elaz›¤'dan, Sivas'tan aske-
ri birlikler Malatya'ya gönderildi. 

“Kürdistan Hükümdarl›¤›” ilan
eden afliret güçleri çabuk da¤›ld›lar.
Kürt afliretleri Kahta'ya geçerek,
Halep'teki "‹ntelligence Service"
Ajan› G. Bell'e yard›m için baflvuru-
da bulundular. Malatya'da Ali Galip
Bey yan›ndakilerle birlikte ‹ngiliz-
ler'in bulundu¤u Urfa ve Halep'e çe-
kildi. ‹ngilizler’e güvenilerek girifli-
len bir “ba¤›ms›zl›k” denemesi da-
ha, hüsranla sona ermiflti. 

Amasya Protokolü:
Tutulmayan vaatler!
22 Ekim 1919'da imzalanan

Amasya Protokolü, Milli Kurtulufl
Mücadelesi’nin ‹stanbul hükümeti
taraf›ndan resmi olarak kabul edildi-
¤i ilk anlaflmad›r. Bu protokolün
ikinci önemli noktas› ise, Kürtler’e
"›rki-kültürel haklar›"n›n verilme-
sinin kabul edilmesidir. 

Sivas Kongresi'nden sonra tüm
Anadolu'da iflbirlikçi padiflaha ve
Damat Ferit Pafla Hükümeti’ne karfl›
tepki giderek büyüyordu. ‹flgalci em-
peryalist devletler de Damat Ferit Pa-
fla Hükümeti’nin halk›n gözünden
düfltü¤ünü, di¤er taraftan Kemalistle-
r’in Anadolu'daki etkinli¤inin gide-
rek yay›ld›¤›n› görüyorlard›. Bu du-
rum karfl›s›nda ‹ngilizler Kemalist-
ler’le iliflki kurma yollar› aramaya
bafllad›lar. Bunun bir arac› olarak da
‹ngilizler Damat Ferit Pafla'y› görev-
den al›p yerine Ali R›za Pafla'ya hü-
kümet kurdurdular.

Bunun üzerine 20-22 Ekim
1919'da Amasya’da ‹stanbul Hükü-
meti’yle Heyeti Temsiliye ad›na M.
Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami
Bey’in kat›ld›¤› bir toplant› yap›ld›.
Çeflitli konularda anlaflma sa¤land›
ve befl ayr› tutanak imzaland›. 

Var›lan anlaflmaya göre Kema-
listler emperyalistlere yönelik sald›-
r›lar›n› durdururken, ‹stanbul Hükü-
meti ise Mondros Antlaflmas›'yla be-
lirlenen s›n›rlar›n korunmas›n› savu-
nacakt›. 

Milli Kurtulufl Mücadelesi’nin
‹stanbul Hükümeti taraf›ndan resmi
olarak kabul edildi¤i Amasya Proto-
kolü'nde bir gündem maddesi de
Kürtler’dir. 
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Gerçekte protokolde ikili bir yan
vard›r. Birinci olarak Kürtler’in ay-
r›lmas›n›n mümkün olmad›¤› belir-
tilmekte, ve ancak buna ba¤l› olarak
baz› haklar tan›nmas›ndan sözedil-
mektedir. fiöyle ki:

"1-Beyannamenin birinci mad-
desinde Osmanl› Devleti'nin düflü-
nülen ve kabul edilen s›n›r›n›n, Türk
ve Kürtler’in oluflturduklar› araziyi
içine ald›¤› ve Kürtler’in Osmanl›
toplumundan ayr›lmas›n›n imkan-
s›zl›¤› izah edildikten sonra, ... Bu-
nunla beraber Kürtler’in serbest
(özgürce) geliflmelerini sa¤layacak
flekilde sosyal ve geleneksel haklar
yönünden imtiyazlara nail olmalar›
desteklenip, yabanc›lar taraf›ndan
Kürtler’in ba¤›ms›zl›¤› ad› alt›nda
yap›lmakta olan yay›nlar›n önüne
geçmek için de bu noktan›n flimdi-
den Kürtlerce bilinmesi uygun gö-
rüldü." (1962 y›l›nda yay›nlanan
"Tarih Vesikalar›" Dergisi’nden ak-
taran ‹smail Beflikçi)

Kemalistler’in Kürtler’in hakla-
r›yla ilgili en önemli taahhütlerinden
biri Amasya Protokolü ile belgelen-
mifltir.  Fakat Amasya Protoko-
lü’nün Kürtler’le ilgili taahhütleri-
nin belirleyici yan›, Kürtler’i em-
peryalistlerin kullanmas›n› önlemek
için Kürtler’e vaatlerde bulun-
maktan ibaretti. Emperyalist iflgalin
sona erdirilmesiyle bu tehlike büyük

ölçüde ortadan kalk›nca, Kemalist-
ler de bu vaatlerini rafa kald›rm›fl-
lard›r. (O kadar ki, protokoldeki bu
taahhütler  uygulanmad›¤› gibi, in-
karc› ve asimilasyoncu yönetim,
sonraki y›llarda yay›nlanan çeflitli
belgelerden, hatta Mustafa Ke-
mal’in Nutuk adl› kitab›ndan bile,
bu maddeleri veya maddelerin baz›
cümlelerini ç›karm›flt›r.) Kemalistle-
r’i bu vaatlerini uygulamaya zorla-
yacak örgütlü bir Kürt ulusal hareke-
tinin olmay›fl› nedeniyle de, protokol
hiçbir zaman hayat bulmad›.

“Vurun Kürt ufla¤›, 
namus günüdür”

Vaatler tutulmayacak da olsa, el-
bette Kürtler’in o gün Kurtulufl Sa-
vafl›’na daha yayg›n biçimde kat›l›-
m›nda etkili olmufltur. Özellikle Ki-
likya cephesinde Frans›zlar’a karfl›
verilen mücadelede Kürtler önemli
rol üstlendiler. Kimi zaman Kuvay-i
Milliye Birlikleri’ne kumanda etti-
ler. Afliretlerin milis güçleriyle Fran-
s›z, ‹ngiliz, ‹talyan ve Yunan iflgalci-
lere karfl› savaflt›lar. Antep savun-
mas›ndaki Kürtler için söylenen
"vurun Kürt ufla¤› namus günüdür"
sözü o zamanlara aittir. Türk-Irak s›-
n›r›ndaki ve Cizre, fi›rnak bölgesin-
deki Kürtler de s›k s›k ‹nglizler’le ça-
t›flt›lar. 

Kurtulufl Savafl›'n›n önemli cep-
helerinden biri olan Urfa'da bulunan
birçok afliret de aktif olarak mücade-
leye kat›ld›. Daha sonra fieyh Sait
Ayaklanmas›’nda as›lacak olan Bit-
lis mebusu Yusuf Ziya ve Hasan
Hayri, Hamidiye Alaylar› eski ko-
mutanlar›ndan Cibranl› Halit, 1929
A¤r› ‹syan›’n›n önderi General ‹h-
san Nuri Bey, Kurtulufl Savafl›’na
kat›lan Kürt önderler aras›ndad›r. 

Çeflitli Kürt afliretlerinin yan› s›-
ra Hamidiye Alaylar›'ndan kimi afli-
retler de Kurtulufl Savafl›'n›n Do¤u
Cephesi'nde yerald›lar. Bu cephenin
komutan› olan Kaz›m Karabekir,
Hamidiye Alaylar›’n› Kafkaslar’a
karfl› ve keza Kemalistler’e karfl›
olan Kürt hareketleri ezmek için de
kullanmay› planl›yordu. Fakat Ka-
z›m Karabekir bu amac›na ulaflama-

d›. Hamidiye Alaylar› zamanla Ke-
malistler’le ters düflerek yer yer
ayakland›lar. Bu ayaklanmalar içeri-
sinde en önemli olan yukar›da da
ad›n› belirtti¤imiz Cibranl› Halit
Bey'in ayaklanmas›d›r. Cibranl› Ha-
lit Bey, 1920 y›l›nda Varto, Karl›-
ova, Malazgirt, Bulan›k ve H›n›s il-
çelerindeki, afliretlerin ileri gelenle-
riyle görüflerek kendine ba¤l› afliret-
leri silahland›rd›. Yap›lan görüflme-
lerde TBMM Milletvekili Yusuf Zi-
ya ve arkadafllar› arac›l›¤›yla Millet-
ler Cemiyeti'ne baflvurup, "ba¤›m-
s›zl›k" kazanma konusunda anlaflt›-
lar. Ayaklanma esas olarak kendi gü-
cüne, Kürtler’in birli¤ine de¤il, em-
peryalistlerin Milletler Cemiyeti
arac›l›¤›yla yapaca¤› müdahaleye
bel ba¤lam›flt›. Kemalistler bu ayak-
lanmay› bast›rd›lar. 

Hakl› taleplerden gerici
bir konuma savrulufl

Kürtler’in Kurtulufl Savafl› döne-
mindeki en önemli ayaklanmalar›
Koçgiri Ayaklanmas›’d›r. 

Kürtler’in talepleri hakl›yd› ama
ayaklanman›n zaman› onu gerici bir
konuma sürüklemiflti. 

Ayaklanmaya önderlik eden
Koçgiri Aflireti Hafik, Zara, ‹mranl›,
Suflehri, Refahiye, Divri¤i, Kangal,
Ovac›k ve Kuruçay ilçelerini çevre-
leyen 135 köye yay›lm›flt›. Afliret re-
islerinden Haydar Kürdistan Teali
Cemiyeti'nin ‹mranl› flubesini kur-
mufl, ayaklanman›n önderi Der-
sim'in Hasanan Aflireti’nden Alifler
de derne¤in sekreterli¤ine getiril-
miflti. Ayr›ca ‹stanbul'dan gelen Nu-
ri Dersimi de haz›rl›klara kat›l›yor-
du. 1920’nin bafllar›nda Koçgiri,
Malatya, Dersim, Erzincan, Elaz›¤
gibi bölgelerde faaliyet yürüten Ali-
fler, Seyid R›za ile temasa geçerek
ayaklanma haz›rl›klar›na giriflti. Yü-
rüttü¤ü çal›flmalar Kürtler aras›nda
destek gördü. S›rf Bat› Dersim cep-
hesinde 45 bin kiflilik bir kuvvet
ayaklanmaya haz›r hale getirildi.
Ayaklanma haz›rl›klar› sürdürülür-
ken küçük çapl› sald›r›lar da düzen-
lenerek hem çeflitli stratejik yerler
ele geçiriliyor, hem de cephane ihti-
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yac› karfl›lan›yordu. 

Ankara Hükümeti bu geliflmeler
karfl›s›nda önce Kürtler’in talepleri-
ne karfl› ç›kmad›klar›n› söyleyerek
oyalama taktiklerine baflvurdu. Bu
amaçla Koçgiri Aflireti Reisi Aliflan'›
Refahiye Kaymakaml›¤›’na, kardefli
Haydar'› da Ümraniye Müdürlü¤ü-
’ne atad›. 

15 Kas›m 1920'de Hozat'ta topla-
nan Kürt önderleri Ankara
Hükümeti’ne bir nota göndererek,
“Kürtler’e özerklik” tan›y›p tan›ma-
yacaklar›n› hemen aç›klamas›n› is-
tediler. 

Nota’da ayr›ca “Elaziz, Malatya,
Sivas ve Erzincan m›nt›kalar› hapis-
hanelerinde mevcut bütün Kürt mev-
kuflar›n›n hemen serbest b›rak›lma-
s›, Kürt ço¤unlu¤u bulunan m›nt›ka-
lardan Türk hükümeti idare memur-
lar›n›n çekilmesi, Koçgiri m›nt›kas›-
na gönderildi¤i haber al›nan askeri
müfrezelerin derhal geri al›nmas›"
isteniyordu. (Aktaran, Kürtler ‹s-
yan-› Tenkil, H›d›r Göktafl, syf. 39 ) 

Ankara Hükümeti bu sorulara
cevap vermedi. Fakat ipleri de tama-
men koparmad›. Oyalama manevra-
lar›na devam etti. Bu amaçla Der-
sim'e bir heyet gönderildi. Fakat
Dersim afliretleri bu heyeti kabul et-
meyip kovarak çektikleri bir telgraf-
la Ankara Hükümetine meydan oku-
dular: 

"Ankara Büyük Millet Meclisi
Riyasetine

Sevre muahedesi mucibince;
Diyarbekir, Elaziz, Van ve Bitlis vi-
layetlerinde müstakil bir Kürdistan
teflekkül etmesi laz›m geliyor, bina-
enaleyh bu teflkil edilmelidir, aksi
taktirde bu hakk› silah kuvvetiyle al-
maya mecbur kalaca¤›m›z› beyan
eyleriz." (Kürtler ‹syan-› Tenkil, H›-
d›r Göktafl, syf, 39-40 ) 

Bu aç›kça savafl ilan›yd›. Kema-
listler bölgeye askeri sevkiyat bafl-
latt›¤› için bir an önce ayaklanman›n
da bafllat›lmas› gerekiyordu. Fakat
afliretler ars›nda tam bir organizas-
yon kurulmufl de¤ildi. Zorlu k›fl ko-
flullar› da ayr›ca önemli bir sorun
durumundayd›. A¤›r k›fl koflullar›

nedeniyle Dersim ve Koçgiri
aras›nda ba¤lant› kopmufltu.
Ayaklanman›n bafllat›lmas›
fikri a¤›rl›kta olmas›na ra¤-
men mevcut koflullardan do-
lay› ayaklanman›n baharda
bafllat›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

Kemalistler’in yönetimin-
deki Ankara Hükümeti ise
Kürt afliretlerinin içinde bu-
lundu¤u durumun fark›nday-
d›. Bunun için bir taraftan as-
keri haz›rl›klar›n› sürdürür-
ken di¤er taraftan da çeflitli
manevralarla ayaklanma bafl-
lamadan Koçgiri afliretlerini
bölmeye yöneldi. Nitekim
kendilerine milletvekilli¤i
teklif edilen Diyap A¤a, Me-
ço A¤a, Kangoo¤lu Ahmet
Remzi ve Binbafl› Hayri vaat-
lere inanarak Kemalistlerle birlikte
oldular. Dersim mebusu yap›larak
Ankara'ya getirildiler. 

Ankara Hükümeti art›k sald›r›
için f›rsat kolluyordu. Dersim'den
yard›m alamayan Koçgiri afliretleri
bu durum karfl›s›nda 6 Mart 1921’de
ayaklanmay› bafllatt›lar.  Ümrani-
ye'ye bir sald›r› düzenlenip ilçe ele
geçirildi ve Ümraniye merkezine
Kürt bayra¤› çekildi. 

Bu geliflmeler karfl›s›nda Kema-
list yönetim Elaz›¤, Erzincan, Zara
ve Divri¤i'de s›k›yönetim ilan etti.
Gönderilen askeri birliklere daha
önce Giresun bölgesinde Rumlar’a
yönelik katliamlar›yla ün salan To-
pal Osman Çetesi’nin de kat›lma-
s›yla Koçgiri'ye sald›r› bafllat›ld›.
Dersim ve Erzincan aras›nda kanl›
çat›flmalar yafland›. Özellikle Topal
Osman Çetesi tam bir vahflet uygu-
lad›. Gözalt›na al›nan yüzlerce Kürt,
Bat› vilayetlerine sevk bahanesiyle
yollarda katledildi. 

Ayaklanma 17 Haziran 1921'de
sona erdi. Alifler'in kumanda etti¤i
Koçgiri kuvvetleri direnmelerine
ra¤men yard›m gelmemesinden do-
lay› yenilir. Alifler ve di¤er komu-
tanlar geri kalan güçleriyle Divri¤i,
Kuruçay, Arapgir Da¤lar›’nda çat›-
flarak Dersim'e çekilirler. 

Ayaklanma bast›r›ld›ktan sonra

Sivas'ta ola¤anüstü mahkeme ku-
ruldu. Yap›lan yarg›lama sonucunda
kimisinin g›yab›nda 114 kifli hak-
k›nda idam cezas› verildi. 

Koçgiri Ayaklanmas› tamamen
hakl› talepler üzerinde geliflmifltir.
Fakat Türkler’in ve Kürtler’in yafla-
d›klar› tüm topraklar emperyalist
devletler taraf›ndan iflgal edilmifltir.
Anadolu Kurtulufl Savafl› bu emper-
yalist ülkelere karfl› verilmektedir.
Bu yan›yla emperyalizmi zay›flatan
bir konumdad›r. ‹lericidir. Bununla
çat›flma içerisinde olan her hareket
kendi içinde ne denli hakl› olursa ol-
sun objektif olarak gerici bir konu-
ma düfler. Koçgiri Ayaklanmas› da
iflte böyle bir konuma düflmüfltür.
Kürt ve Türk halklar›n›n ç›karlar›yla
çeliflen bir durumdad›r.

Bu ayaklanmalara karfl›n, Kürt
afliretlerinin bir bölümü, afliretlerin
d›fl›nda hareket eden yoksul Kürt
köylüleri, Kuzey Kürdistan’da ve
Anadolu’nun çeflitli yerlerinde em-
peryalist iflgalcilere karfl› savaflma-
ya devam ediyorlard›. Dolay›s›yla
tarihe damgas›n› vuran Koçgiri
Ayaklanmas›’n›n gerici yan› de¤il,
Kürtler’in Kurtulufl Savafl›’nda
Türkler’le yanyana savaflmas› ola-
cak ve dolay›s›yla da bu savafl için-
de oluflan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde Kürtler’in temsilcileri
de yeralacakt›...

25

11 Eylül 2005 / 17

“Bütün köyü yak›n!”
Kemalistler’in Koçgiri ‹syan›’n› bas-

t›rmak için gönderdi¤i orduya ilk “kontra”
örgütlenmelerden biri olan ve Rumlar’a,
komünistlere karfl› katliamlar gerçeklefltiren
Topal Osman Çetesi’ni katmas› ve ordunun
bafl›ndaki Nurettin Pafla'n›n o zaman birlik-
lerine yaz›l› olarak verdi¤i talimat, Kürtler’e
karfl› ony›llarca uygulanacak politikan›n o
günlerden nas›l flekillendirildi¤inin de gös-
tergelerinden biriydi:

"... isyan ve eflk›yal›kta ayak direyenlerin
mallar›na el konulacak ve en yak›n hükümet
merkezine teslim ile evleri y›k›l›p yak›lacak-
t›r. Ayaklanmada ve eflk›yal›kta direnenler
tek kifli olmay›p köy halk› olduklar› taktirde
bu ifllem bütün köy için uygulanacakt›r."
(Kürter, ‹syan-› Tenkil, H›d›r Göktafl, syf. 4)



26

11 Eylül 2005 / 17

bugün 
12 Eylül’den 

hesap sormak
emperyalizme 

ve oligarfliye 
karfl› 

mücadeleyi 
sürdürmektir

“Bizim çocuklar baflard›...”

Amerikan Konsoloslu¤u’ndan bu
haber Beyaz Saray’a ulaflt›¤›nda, so-
kaklar›m›zda tanklar yürümeye baflla-
m›fl, ülke ony›llarca sürecek bir karanl›-
¤›n içine yuvarlanm›flt›. 12 Eylül 1980
sabah›, oligarflinin Amerikanc› ordusu
yönetime el koymufl, yüzbinlerce insan
iflkencehanelere tafl›n›p, 1.5 milyon in-
san fifllenirken, her türlü örgütlenme ya-
saklanm›fl, burjuva parlamentosu dahi
kapat›lm›flt›. 

Peki neydi cuntay› ortaya ç›karan
koflullar? Neden ihtiyaç duymufltu oli-
garfli böyle bir darbeye? Bu sorunun ce-
vab› en baflta Türkiye’nin bir yeni-sö-
mürge olmas›nda dü¤ümlenmektedir.
Yeni-sömürge Türkiye’de emperyaliz-
min riske giren ç›karlar› sözkonusudur
cunta öncesi. Örne¤in, 24 Ocak soygun
kararlar› uygulanamamakta, anti-em-
peryalist, anti-oligarflik mücadele h›zla
geliflmektedir. “Askeri yönetim d›fl›nda
baflka bir çarenin kalmad›¤›” bizzat
Amerikal›lar taraf›ndan dile getirilmek-
teydi o günlerde. “Anarfli, terör” edebi-
yat›, “kardefl kan›n› durdurma” yalan›,
bu gerçe¤in üzerini örtmek için kulla-
n›lm›flt›r.

Amerikan emperyalizminin emriyle
gerçekleflen darbe, 1983’te “askerin k›fl-
las›na çekilmesi” ile bitmedi, aksine her
geçen gün katmerleflerek, her alanda
kurumsallaflmas›n› sürdürdü. 12 Eylül;
anayasas› ile tüm bir toplumu cendere-
ye hapsederken, YÖK ile üniversiteler,
DGM ile hukuk, MGK ile siyasal ikti-
dar 25 y›ld›r 12 Eylül mant›¤›n› temsil
ediyorlar. 

Burjuvazinin kalemflörleri, 12 Ey-
lül’ü hep “geçmifl” bir zaman olarak ele
al›r ve “o günler geride kalm›flt›r, Allah
bir daha o günleri göstermesin” düflün-
cesini empoze ederler. Bu bak›fl, “de-
mokrasiye geçildi¤i” yan›lg›s› ya da bi-
linçli çarp›tmas› üzerinden hareket et-
mektedir. Oysa, 12 Eylül bütün kurum,
kurulufllar› ve as›l olarak da politikalar›
ile sürmektedir. 

Zulümde, 12 Eylül’ü kat be kat aflan

bir zulüm düzeni kan›ksat›lmaya çal›fl›l-
maktad›r. 1990’lardan bu yana infaz ve
katliam politikalar› sonucunda hayat›n›
kaybedenlerin say›s›, 12 Eylül sürecin-
de katledilenlerle k›yaslanamaz bile.
Sadece 19 Aral›k 2000’deki hapishane-
ler katliam› bile, ne rakamsal ne de vah-
fletin uygulan›fl biçimi olarak cunta sü-
recinde görülmemifltir. “Kaybolan dev-
let otoritesini tesis etme” demagojisi ile
ülke yönetimine el koyanlar, onlarca
demokratikleflme paketini açt›ktan son-
ra, bu kez de hapishanelerde “kaybolan
devlet otoritesini tesis etmek için” katli-
amlar yapmaktad›rlar. 120 insan›n can›-
na malolan bir hapishaneler politikas›n-
dan sözedilemez cunta y›llar› için.

Düflünün ki, cunta 650 bin insan› gö-
zalt›na al›rken, Emniyet Genel Müdür-
lü¤ü’nün resmi rakamlar›na göre; 1995-
2003 y›llar› aras›nda tam 2 milyon 59
bin 25 kifli gözalt›na, iflkencelere tafl›nd›.

Tüm bu gerçekler bir yana b›rak›l-
madan, elbette 12 Eylül geçmifl bir za-
man olarak gösterilemez. Riyakarl›kta
burada ortaya ç›kmaktad›r. 1983’te
Özal ‹ktidar› ile birlikte bafllanm›flt›r bu
oyuna. Demokrasiye geçildi¤i yalan›,
12 Eylül’e direnmeyen sol kesimlerden
de destek bulurken, 12 Eylül’ün kurum-
sallaflmas›na da siyasi ve psikolojik ola-
rak destek olunmufltur. Faflizm, 12 Ey-
lül politikalar›n› “demokratikleflme”
maskesi alt›nda rahatça kurumsallaflt›-
rabilmifltir.

12 Eylül’ü, 12 Mart’tan ay›ran temel
özellik de buradayd›. 12 Mart faflizmin
kurumsallaflt›r›lmas›nda kayda de¤er
bir geliflim sa¤lamazken, buradan ders
ç›karan oligarfli, 12 Eylül’ü daha bafl›n-
dan buna göre flekillendirmifltir.

Böylece, aç›k faflizmin politikalar›
25 y›ld›r bir cunta yönetimi sözkonusu
olmadan yürürlükte kalabilmifltir. Cun-
tan›n amac› da buydu; bir cuntaya ihti-
yaç olmadan, devrimci mücadelenin, s›-
n›flar mücadelesinin geliflimine paralel
olarak -iktidarlar de¤iflse de- 12 Eylül
kurumlar›, yasalar› ve politikalar› ile
sindirme, teslim alma ve zulüm politi-

12 Eylül süren bir tarihtir



kalar› sürdürülecekti.

Bütün iktidarlar bu politikan›n
uygulay›c›s› oldular. Baflta anayasa
olmak üzere, cunta taraf›ndan ç›ka-
r›lan yasalar, oluflturulan kurumlar
temelde bu amaca hizmet etmifl ve
gelip geçen hiçbir iktidar taraf›ndan
bu yasa ve kurumlarda bir de¤iflik-
lik yap›lmam›flt›r. 

12 Eylül Anayasas› bu konuda
çarp›c› bir örnektir. 1983’ten bu ya-
na gelen iktidarlardan hiçbiri yoktur
ki, bu anayasan›n de¤iflmesi gerek-
ti¤ini söylememifl olsun. Ama yine
hiçbir iktidar yoktur ki, de¤ifltirmek
için ad›m ats›n. Yap›lan rötufllar da
temelde hak ve özgürlüklerin gelifl-
tirilmesini de¤il, geliflen mücadele-
ye paralel olarak ortaya ç›kan bofl-
luklar›n doldurulup bask›n›n koyu-
laflt›r›lmas›n› hedeflemifltir.

Örne¤in; s›n›flar mücadelesinin
yeniden geliflmeye bafllad›¤›
1980’lerin ikinci yar›s›ndan itiba-
ren, terörle mücadele yasalar›n›n ç›-
kar›ld›¤›n›, infazlarda, kaybetme ve
katliam politikalar›nda, köy boflalt-
ma ve yakmalarda, d›flk› yedirmeye
varan iflkencelerde art›fl yafland›¤›n›
görmekteyiz. Tüm bunlar›n yetme-
di¤i yerde ise Susurluk’un kurals›z
vahfletinin devreye sokuldu¤una ta-
n›k olmaktay›z. Gazi, Sivas, Lice
gibi katliamlar cunta y›llar›nda de-
¤il, “demokrasiyle yönetildi¤imiz”
y›llarda yaflanm›flt›r. 

Bu gerçekleri gizlemek için de,
cunta anayasas›nda yap›lan her de-
¤ifliklik, ç›kar›lan her yeni yasa, bir
devrim gibi sunulmufl, devrimlerin
ard› arkas› kesilmemesine karfl›n,
de¤iflen hiçbir fley olmam›flt›r. fiim-
di ayn› oyun AB yasalar›yla sürdü-
rülen “demokratikleflme hamleleri”
ile oynanmaktad›r.

12 Eylül’ün ürünü olan MGK,
YÖK gibi kurumlar halen üniversi-
telerin ve ülkenin yönetimini elle-
rinde bulundurmaktad›rlar. YÖK,
tüm düzen kurumlar›yla iflbirli¤i
içinde, ilerici, devrimci-demokrat
gençli¤i tasfiye etmek için bir k›y›m
makinas› gibi çal›flmaya devam et-
mektedir. Bütün sivillefltirme ma-
sallar›na karfl›n iç, d›fl politikada

belirleyici
karar lar
MGK’da
al›nmak-
tad›r.

12 Ey-
lül Cuntas›
emperya-
lizmin ve
o l i g a r fl i -
nin siyasi
ve ekono-
mik ç›kar-
lar› için
gerçeklefl-
tirilmiflti.
Bu alanda
tam bir
dizginsiz-
leflme ya-
flanmakta-
d›r bugün.
‹flbirlikçi-
lik politikalar› ve sermayenin ç›kar-
lar› için uygulanan politikalar 12
Eylül’ün “pabucunu dama atar” ni-
teliktedir. Dünyadaki geliflmelerin
de etkisiyle, bugün ba¤›ms›zl›ktan
sözetmek dahi büyük suçlar aras›n-
da say›lmakta, ba¤›ms›zl›k isteyen-
ler en a¤›r flekilde cezaland›r›lmak-
ta, sesleri büyük bir yalan ve dema-
goji kampanyas› eflli¤inde bo¤ul-
mak istenmekte, Amerikan politika-
lar›na tam uyum, “dünya gerçekle-
ri” kamuflaj› ile pazarlanmaktad›r.
24 Ocak Kararlar› ile bafllayan
IMF’li süreç ise daha sonra yap›lan
onlarca stand-by anlaflmas› ile kat-
lanm›fl, burjuvazi o günden bu yana
“gülmeye devam etmifltir.”

Gençli¤in teslim al›nmas› cun-
tan›n temel hedeflerinden biriydi.
YÖK üniversitelerde bu görevi ye-
rine getirirken, yozlaflt›rma ve tüm
halka dayat›lan ama en çok da genç-
li¤i hedefleyen apolitiklefltirme
politikalar› kesintisiz bir flekilde
sürmektedir. Politik gençli¤e karfl›
“terörizm” demagojisiyle yaklaflan
oligarfli, apolitik bir gençlik yarat-
may› büyük oranda da baflarm›flt›r.
Hatta öyle ki, kendi yaratt›klar› bu
sonuç zaman zaman, (özellikle geri-
ci politikalar›na gençli¤in deste¤ini
alma ihtiyac› duyduklar›nda) kendi-

lerini de rahats›z edebilmektedir.
Örgütsüzlefltirme sald›r›s›, bü-

tün halk kesimleri nezdinde çeflitli
biçimlerde sürdürülmektedir. Yasa-
larda örgütlenme özgürlü¤ünden
sözedilmesinin pratik politikada
hiçbir önemi yoktur. Demokratik
kitle örgütlerinin her türlü kirli yön-
temle terörize edilmesi, fiili olarak
bask› alt›nda tutma, çal›flmalar›na
engel olma gibi uygulamalar günlük
vakalar durumundad›r. Halk›n hiç-
bir örgütlenmesine tahammülü yok-
tur oligarflinin. Hak arayan herkes,
cunta y›llar›ndan daha fazla, terörist
olarak nitelenmektedir. Gözalt› sa-
y›lar› bile bunu söylemektedir.

Elbette 12 Eylül askeri faflist
cuntas›, büyük bir zulmün ad›d›r.
Cunta flefinin, burjuva medya tara-
f›ndan hayas›zca “tonton dede” ha-
line getirilmesi çabalar›na karfl›n,
Türkiye halk›n›n belle¤inde zulmün
ad›d›r. Ancak, 12 Eylül’ün nas›l bir
zulüm oldu¤unu anlamak da, bugün
hangi politikalar ve kurumlarla na-
s›l sürdürüldü¤ünü görmekle müm-
kündür. Bugüne demokrasi diyerek,
cuntan›n zulmünü tarif etmeye çal›-
flanlar, halk› yan›ltmaktan baflka
hiçbir fley yapm›yorlar demektir. 

12 Eylül biten bir tarih de¤il, sü-
ren bir tarihtir. 
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➮ 650 bin kifli gözalt›na
al›nd›. 

➮ 1 milyon 683 bin kifli
fifllendi. 

➮ 7 bin kifli için idam ce-
zas› istendi. 517 kifliye
idam verildi. 50 kifli
as›ld›.

➮ 230 bin kifli yarg›land›.
Onlarca y›l hapsedildi.

➮ 23 bin 677 derne¤in fa-
aliyeti durduruldu. 

➮ 30 bin kifli ''sak›ncal›''
oldu¤u için iflten at›ld›. 

➮ 14 bin kifli yurttafll›ktan
ç›kar›ld›. 

➮ 300 kifli infaz edildi. 
➮ 171 kifli iflkencede; 299

kifli hapishanelerde
katledildi. 
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12 Eylül karabasan› çöktü¤ünde, ay-
n› zamanda sol aç›s›ndan da ciddi bir s›-
nav bafllam›flt›. Halka verilen sözler,
devrimcilik; cunta karfl›s›nda al›nacak
tav›rda somutlanacakt›. Cunta karfl›s›n-
da direnip direnmemek, devrim iddi-
as›nda ›srar edip etmeme sorunuydu.

Solun büyük bir kesimi bu s›navdan
aln›n›n ak›yla geçemedi. Ve özellikle
geçemeyenler, siyasal ve örgütsel ola-
rak tasfiye süreçlerini bafllat›rken, ide-
olojik olarak da düzene yaklaflt›lar. Fizi-
ki olarak bütün halk kesimlerinin üze-
rinden geçen bir silindir olan 12 Eylül,
bu kesimler için siyasi ve ideolojik bir
silindir ifllevi de görecekti.

Bugün “12 Eylül ile hesaplaflmaktan”,
“cuntac›lar› yarg›lamaktan” sözedenlerin
baflta bu kesimler olmas›, bu konuda bir
samimiyet, asgari bir politik yanl›fll›k
sorgulamas›n› da kaç›n›lmaz olarak be-
raberinde getirmektedir. 

12 Eylül ile mücadelede yanl›fllar,
cuntan›n hemen ard›ndan bafllam›flt›r. 

Bu konuda birkaç örnek vermek ge-
rekirse; TKP’nin cunta içinde ilerici ka-
nat arama gafletine düflerek politikalar›-
n› buna göre flekillendirmesi, 12 Eylül
ile mücadele etmemenin teorisine dö-
nüflmüfl ve giderek TKP’yi bitirmifltir.

D‹SK vb. demokratik kitle örgütleri-
nin direnme karar› almay›p, yönetim
kadrolar› baflta olmak üzere cuntaya
teslim olma kuyru¤una girmeleri, eksi¤i
yanl›fllar›yla da olsa devrimci sendikal
cephede yenilgiyi ve beraberinde de bu-
güne kadar uzanan düzeniçi sendikac›-
l›k anlay›fl›n› gelifltirmifltir.

Bir k›s›m siyasetlerin 12 Eylül gel-
meden önce “devrim dalgas› düfltü” vb.
tespitlerle ricat kararlar› almas›, iradi
kararlarla yurtd›fl›na kaç›fllar›, bu hare-
ketlerin düzeniçileflmesinde kap›y› ara-
lad›klar› kesit olarak tarihe geçmifltir.

Devrimci siyasetlerin bir bölümü ise
fiziki olarak kadrolar›n›n büyük oranda
tutsak düflmüfl olmas› ve genelde dev-

rimci mücadelenin o günkü seyri aç›s›n-
dan cuntaya karfl› direniflin oda¤›n›n ha-
pishanelerde flekillenmesi gerçe¤ini gö-
remeyerek direniflten kaçmalar›n›n so-
nucu, yine bu hareketler aç›s›ndan ide-
olojik ve politik olarak bir geriye sav-
rulman›n milad› olmufltur.

Tümünün ortak yan› ise cuntaya her
alanda direnmenin bir devrimci hareket
aç›s›ndan Türkiye halk›na karfl› sorum-
lulu¤un, devrim iddias›n›n gere¤i oldu-
¤unun görülmemesi ya da bu iddiadan
vazgeçme sürecine girilmesidir.

12 Eylül’e karfl› mücadelede cunta-
n›n hemen ard›ndan bu yanl›fllara imza
atanlar›n, sonraki y›llarda ya düzeniçi
güçler haline gelmeleri ya da siyasal ve
örgütsel olarak tasfiye olmalar›, ad› sa-
n› belli olmayacak flekilde etkisizleflme-
leri, sürecin, s›n›flar mücadelesinin do-
¤al ve kaç›n›lmaz seyrinin gere¤idir. Ve
tesadüf de¤ildir ki 1990’lar›n karfl›-dev-
rim rüzgarlar›ndan en fazla etkilenenler
de bu kesimler olmufl ve 12 Eylül ile
birlikte girdikleri süreci büyük oranda
tamamlam›fllard›r. 

Bugün 12 Eylül’e karfl› mücadelede
yanl›fllar ise reformist cephede kendisi-
ni “12 Eylül ile hesaplaflma” söyle-
minde ifade etmektedir.

Bu bak›fl aç›s›; en baflta 12 Eylül’ün
politik ve kurumsal olarak, yaflanm›fl
de¤il halen yaflanmakta olan bir süreç
oldu¤unu yads›maktad›r. “Demokrasiye
geçildi¤i, demokratik kurum ve kuralla-
r›n geçerli oldu¤u” bir düzende yafla-
n›ld›¤› ön kabulünden yola ç›k›lmakta
ve buradan hareketle de 12 Eylül’e kar-
fl› mücadele bir “tarih hesaplaflmas›”
düzeyine indirgenmektedir. 

Oysa, 12 Eylül’ün süren bir tarih ol-
du¤unu anlatt›¤›m›z yaz›da özetle koy-
du¤umuz tablo, bunun tam tersini söy-
lemekte, faflizmin kurumsallaflmas›n›
kan›tlar›yla ortaya koymaktad›r. Boflal-
t›lan, yak›lan binlerce köy, gecekondu-
larda süren terör, sahte belgeler ve

12 Eylül’e karfl› mücadelede 
dün ve bugün



komplolarla süren tutuklama kam-
panyalar›, 19-22 Aral›k ve tecritle
süren katliam, provokasyonlar, linç
giriflimleri, infazlar, kay›plar... hep-
si 25 y›ld›r kimi zaman artarak, ki-
mi zaman azalarak ama kesintisiz
biçimde yaflanmaktad›r. Bugün çok
rahat ifade edilebilir ki, zulüm ha-
yat›n her alan›nda 12 Eylül faflizmi-
ni kat be kat aflm›flt›r.

Hal buyken, 12 Eylül’le hesap-
laflmaktan sözetmek, faflizmin de-
mokrasicilik oyununa destek olmak
de¤il midir? 12 Eylül’le hesaplafl-
man›n, “nerede yenildikse oradan
bafllamal›y›z”›n Türkçesi flu; “de-
mokratiklefltik, flimdi geçmiflle he-
saplaflma zaman›.” 

12 Eylül dün de¤il bugündür. 

Bugün infazlara, iflkencelere, fa-
flizmin her türden zulmüne karfl›
mücadele etmeyen, 12 Eylül’e karfl›
mücadeleyi bugünden kopararak ele
alanlar, gerçekte 12 Eylül ile hesap-
laflma niyeti tafl›mayanlard›r.

12 Eylül’de yaflanan zulme, ac›-
lara ve direnifllere “dün” muamelesi
yap›lmas›, ucuz ve bugünkü görev
ve sorumluluklardan kaçman›n k›l›-
f›d›r. 12 Eylül ile hesaplaflmak,
bugün emperyalizme ve oligarfli-
ye karfl› savaflmaktan geçmekte-
dir. Bu savafl›n k›y›s›nda köflesinde
yeralmayanlar›n cuntac›lar› yarg›la-
maktan sözetmeleri naif bir söylem
olmaktan öteye gitmez. Bu, ayn› za-
manda, cuntac› generallere kol ka-
nat geren, onlar›n politikalar›n› sür-
düren mevcut düzene ve iktidara
hak etmedi¤i bir misyon yüklemek-
tir. Yok, “biz difle difl bir mücadele
ile bu sonuca ulaflmak istiyoruz”
deniliyorsa, bunun da y›ldönümü
kampanyalar› ile olmayaca¤› afli-
kard›r. fiili, Arjantin gibi örnekler-
den hareketle (ki bu ülkelerde de
cuntac›lar gerçek anlamda yarg›lan-
mam›fl, cuntalar›n hesab› sorulma-
m›flt›r) ayn› sürecin ülkemizde de
yaflanaca¤›n› düflünmek, bunun
üzerinden politikalar flekillendir-
mek, bir yan›lg›dan baflka bir fley
de¤ildir. 

Evet, cunta y›llar›nda yenilenler,
hesaplaflmas›na da oradan bafllama-

l›d›rlar, bu do¤ru-
dur. Ama bu he-
saplaflma emper-
yalizme ve fafliz-
me karfl› savafl-
ma kararl›l›¤›n›
kendi içinde tafl›-
m›yorsa, sonuç-
suz kalmaya mah-
kumdur.

Devrimci ha-
reket, 12 Eylül sa-
bah›ndan itibaren gücü oran›nda
cuntaya karfl› savafl›n nas›l verilme-
si gerekti¤inin örneklerini sergile-
mifltir. Bu mücadelenin alan› kimi
zaman d›flar›s›, kimi zaman hapis-
haneler olmufltur. Ama devrim iddi-
as›ndan vazgeçilmemifl, “cuntan›n
halk› yarg›layamayaca¤›” fliar› dün-
den bugüne dillerden düflürülme-
mifltir. Cuntan›n politikalar›n› rahat-
ça uygulamas›n›n karfl›s›nda dev-
rimci hareketin barikat› vard›r bu
tarih içinde. Ve bu nedenle, 12 Ey-
lül karanl›¤›n› ilk yaran da devrimci
hareket olmufl, cuntan›n hesaplad›¤›
uzun sessizlik süreci yaflama geçiri-
lememifltir. Devrimciler, 1980’lerin
ikinci yar›s›ndan itibaren yükselt-
tikleri s›n›flar mücadelesi ile her
alandaki eylem ve kampanyalar› ile
12 Eylül’e ve onun politikalar›na
karfl› mücadeleye hiç ara vermedi-
ler. Bugün de 12 Eylül politikalar›-
na karfl› mücadele her alanda bütün
araçlarla sürdürülmektedir. “12 Ey-
lül’ün Sorumlular› Yarg›lans›n” ta-
lebi, her süreçte yaflama geçirilen
politikalar›n en do¤al taleplerinden
biridir. Susurluk’tan infazlara, ifl-
kence ve kay›plara karfl› mücadele-
ye, örgütlenme hakk›n›n savunul-
mas›ndan tecrite karfl› mücadeleye;
devrimci hareketin içinde oldu¤u,
önderlik etti¤i bütün kampanya ve
eylemler, kendi içinde ayn› zaman-
da 12 Eylül’e karfl› mücadelenin
kendisidir.

Bugün birileri kalkm›fl, 12 Eylül’e
karfl› mücadeleden sözederek, oli-
garflinin 1983’ten beri sürdürdü¤ü
“demokrasiye geçildi¤i” propagan-
das›na güç vermektedir. Kimsenin
unutmamas› gereken gerçek fludur;
12 Eylül’e karfl› mücadele 13 Eylül

sabah›nda bafllayan ve bugüne ka-
dar kesintisiz süren bir mücadeledir.
Bu mücadelenin bafl›ndan itibaren
yanl›fl politikalar izleyenler, cunta-
n›n mahkemelerinde devrimi savun-
ma, faflizmi yarg›lama siyasi cüreti-
ni gösteremeyenler, örgütlerini tas-
fiye ederek binlerce yi¤it militan›
çaresiz b›rakanlar, faflizmin demok-
rasicilik oyununa, bir devrim soru-
nu olan “demokratik devrimin ger-
çekleflti¤i” yak›flt›rmas› yapanlar,
12 Eylül’e karfl› mücadeleden söz
edebilirler mi? Devrimciler her
alanda örgütlenme savafl› verirken,
tam da cuntan›n program›na paralel
olarak örgüt fobisini yayanlar, cun-
tan›n hangi politikas›na karfl› müca-
deleden sözetmektedirler. Cunta, te-
melde emperyalizmin ç›karlar› için
gerçeklefltirildi¤ine göre, bugün Av-
rupa emperyalizminin politikalar›n›
savunanlar bu mücadelenin neresin-
de yeralabilirler?...

Sorular› ço¤altmak mümkün
ama gereksizdir. 12 Eylül’ün sürdü-
¤ü ve 12 Eylül’e karfl› mücadelenin,
bugün emperyalizme ve oligarfliye
karfl› savaflmaktan geçti¤i görülme-
den, reformizmin, 12 Eylül’le he-
saplaflmaktan sözetmesi, tarihe dü-
flülen “nostaljik bir not”, bugünkü
mücadeleden kaç›fl›n bir k›l›f› ol-
maktan öteye gitmez. Mitinglerde
resimleri tafl›nan flehitlerimiz, bu
mücadelenin kesintisizli¤ine inana-
rak yaflamlar›n› feda ettiler. Onlara
lay›k olmak, bugün o mücadeleyi
omuzlamaktan geçmektedir. Kim-
senin kuflkusu olmas›n, devrimciler
sorulacak hiçbir hesab› unutmad›k-
lar› gibi, as›l hesab›n devrim ve sos-
yalizm kavgas›n› yükseltmekten
geçti¤ini ifade etmektedirler.
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bugün 
12 Eylül’den 

hesap sormak
emperyalizme 

ve oligarfliye 
karfl› 

mücadeleyi 
sürdürmektir

Geldiler!...
fiafak vakti güne kara gölgeler düflü-

rerek
Bir gecenin sonunda ans›z›n
Cemseleri, tanklar›, toplar› ve tüfek-

leri ile, 
El de¤memifl tek bir bakir nokta b›-

rakmadan,
Ülkemin her kar›fl topra¤›nda kesif

kokular yayarak geldiler.

Ve boy verdiler.
Tüm zulüm baronlar› ve Tatar a¤alar›
“12 Mart Paflalar›”n›n mirasç›lar› ve

yeni lordlar›
Zürriyet-i Muaviye’nin tohumu,

Yezid’in ordular›,
Bir daha hayat›m›zdan hiç ç›kmama-

cas›na
Apoletli omuzlar›yla kap›lar›m›za

yüklenerek,
A¤›r postallar›yla bedenlerimizi ve

yar›nlar›m›z› çi¤neyerek, 
Akbabalar gibi umutlar›m›z›n üstüne

çöreklendiler!...

Geldiler!...
Elbet bir gün, geldikleri gibi gidecekler
Ama flimdi onlar›n borusu ötmekte

Dolar eninde sonunda zalimin milad›
Ve dolmakta bizim öfkemizde.
Kab›na s›¤mayan kinimiz devinimini

tamamlamakta
O mufltulu güne ramak kald›.
Sab›r kuflaklar›,
Biraz gayret f›rt›na dinmekte!...

F›rt›na dinece¤e benzemiyor. Hele ki
o anlam› ve manas› derin kesitlerde

daha üst sevi-
yelerde ese-
bildi¤i kadar
esiyor.
Eylül!

Yal›n bak›nca,
yalans›z-do-
lans›z bir ay
ad›. Melanko-
lik ve hüzünlü
bir mevsimin
saf tan›¤›. Yü-
zündeki yal-
d›zl› peçeyi
aralay›p bakt›-
¤›m›zda deh-
fletle çarp›l›r›z.

Çünkü beklentilerin ötesinde bir ger-
çeklikle karfl›lafl›r›z. Dile gelmez.
Ama yafll› gözlerine flöyle kaçamak
bir bak›fl atmam›z yeter. Bafl›ndan ne-
ler geçti¤ini anlar›z hemen. Teselliye
gerek yok. Ac› ve kanl› gözyafl› onun
yazg›s›d›r. Bütün ayr›nt›lar› ac›ya kar-
fl› afl›lanm›flt›r. Munzur gözelerinden
akan su gibi akar gözlerinden kan.
Binlerce evlad›n›n kan›d›r, bilir, sak-
lar, titizlenir, ac›yla burkulur yüz hat-
lar›, gerilir damarlar›. Patlad› ha pat-
layacak öfkenin yanarda¤›d›r burnun-
dan solumas›.

Kimbilir, zaman dilimini temsilen orda
durdu¤undan beridir ne çok güzellik-
lere ve vahflete tan›kl›k etmiflsindir!
Güzellikler öyle eskisi kadar çok ya-
flanm›yor. Nedensiz de¤il, çünkü vah-
flet ça¤›nday›z. Büyük usta “tekelci

Eylül...



kapitalizmin emperya-
lizm dönemi” demiflti
ya bu ça¤›n ad›na. Öyle
sald›rgan ve kan derya-
lar› yaratmakta her ge-
çen Eylül’de. 

‹lk ça¤r›fl›m›n› 12 Ey-
lül’de bulur. Öncesi için
birçok an›s› vard›r.
Hepsini kerte kerte haf›-
zas›na kaz›m›flt›r. Hiç-
biri s›r de¤ildir. Yeter ki
bakmas›n› bilelim ve
yeter ki bak›p da gördü-
¤ümüzü anlatmaya çal›-
flal›m.

12 Eylül karanl›k kadar
korkutucuydu!

Karanl›k ise sadece anl›k
bir vaktin rengi de¤ildi.
Bu koyuluk bir ulusun,
bir ülkenin ve halklar›n
içine sürüklenmeye ça-
l›fl›ld›¤› köhneli¤in, ku-
flatman›n ve zindan›n
ruhuydu. Beyaz Sa-
ray’da oturan efendisin-
den emri alm›fl befl apoletlinin,
“flimdi gülme s›ras› bizde” ç›¤›rt-
kanl›¤›ndaki patronlar›na sunduk-
lar› ruhlar›n›n zifiri karanl›¤›ndan
yükselen tank paletlerinin sesiyle
uyand›r›ld› halk›m›z. Zindanlarda
ruhlar›m›z› teslim almak istediler,
teslim etmektense ölmeyi tercih
ettik. Metris’in duvarlar›nda yan-
k›land› direnifl sloganlar›m›z.
Ruhlar› sat›l›k olan bizler de¤il,
omuzlar›nda apolet tafl›y›p, “mil-
lilik” kisvesi alt›nda vatan toprak-
lar›m›z› Sam Amca ad›na iflgale
soyunanlard›. 

Ruhunu yedi düvele satm›fl, ruhsuz
bir ruh vard› milyonlar›n karfl›s›n-
da. Canl›lar›n ve insanlar›n düfl-
man› ölü yiyici bir ruh.

Efsane san›lmas›n. Dehak genç in-
sanlar›n beynini yiyerek beslenir-
di. Beyinlerimizi yoketmek, kan›-
m›z› içmek için Eylül sabahlar›n-
da gürlediler.

Dehak hortlad› m›, diye sorulmas›n.
Zalimler hep vard›, zalimlerin
karfl›s›nda da direnenler...

Çok de¤il, bundan on y›l önce; on

y›l önceden dört y›l sonra; y›llar›n
rakamlar›na denk onlarca genç in-
san, karanl›¤›n ve korkunun ruhu-
na kurban edildiler.

Y›l 1995!

Eylül’ün yüzünde içinden kopan bir
sanc›.

Gözlerinde bu sanc›n›n yans›s›

Yafll› gözlerinde üç damla ac›

Sözsüz ve ezgisiz

a¤›r a¤›r süzülmekte

Biri Yusuf’un....

Biri U¤ur’un...

Birisi Turan’›n üstüne düflmekte.

Eylül resmetmifltir Buca’y› yüre¤i-
nin tam orta yerine. Hapishanenin
duvarlar›nda kan izleri.

Biri maltada!

Biri barikatta!

Biri ko¤uflta!

Her biri birinden mert, civanpare,
gözü kara.

Her biri mevzilerinde cans›z yat-
makta!...

Baba, kardefl, dost, yaren, yoldafl.

Düfltüler güpe gündüz
cellatlar›n eliyle karanl›¤›
ve korkuyu beslemek için
ölü yiyici ruhun tiranl›¤›-
n›n suna¤›na.

***

Ne çare!

Doymak bilmez obur bir
canavard›.

Da¤da, flehirde daha çok
can ald›.

Yaflas›n diye

Dünya yok olana kadar
zulüm!

Aman dilemeyenlerin sa-
vunmas›z ota¤›na bir kez
daha geldi zalim. 

Eylül!

Daha korkunç bir sahne-
nin sular seller misali
gözyafllar›n› dökerken

Gömdüm bir damlas›nda.

Kurflunlanan ve bombala-
nan duvarlar›n

Y›k›nt›lar› aras›nda

Eylül’ün yirmialt›s›n› gösteren tak-
vimi...

O vakit, s›z›s›ndan kilitlenen a¤z›n-
dan bir tümce döküldü. “Ulucan-
lar” dedi. / On yi¤it can!

Yine kap›lara yüklenen apoletler,
Yine a¤›r postallar alt›nda ezilen be-

denler.
Ahmet, Aziz, ‹smet... Diri diri yaka-

land›lar. Ellerini, kollar›n› s›k›
s›k› ba¤lad›lar. Birileri apoletlerin
arkas›nda; bir sürüngen gibi yafla-
yacak olman›n “huzuruyla” der-
mans›z dizlerine derman gelirken;
kulaklar›nda yank›lanan inanç
sözleri, gözlerinin önünde da¤la-
nan insan bedenleri, oturup hep
beraber seyrettiler.

Eylül!
Yavafl yavafl peçesini kapamakta!
Göz p›narlar› usul usul kurumakta!
Seni yaralayanlar› tan›yoruz. Seni

tüllerin ve siyah flallar›n arkas›na
mahkum edenleri biliyoruz. Sen
bize aitsin. Kayd›n› düfl zaman›-
na. Ve büyük harflerle yaz;

Gelecek vakti hesap sorman›n!
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ölümle tteslimiyet aaras›nda
tercih yyapmam›z iistenen hher

Eylül’de, ddirenerek öölmeyi
seçtik. 112 EEylül zzindanlar›n-
dan BBuca vve UUlucanlar kkah-
ramanlar›na; bbu ggelene¤imiz
hiç dde¤iflmedi. ÇÇünkü bbiz,
zalimin iicazetiyle ggelecek
yaflam› aas›l öölüm bbelledik.



Erdemir Madencilik’teki grev, 3
Eylül günü Bakanlar Kurulu Kara-
r›’yla 60 gün süreyle ertelendi. Ba-
kanlar Kurulu’nun, erteleme karar›
flöyle; "Erdemir Madencilik'e ba¤l›
iflyerlerinde Türkiye Maden ‹flçileri
Sendikas› taraf›ndan al›nan grev
karar› ile Erdemir Madencilik Sa-
nayi Anonim fiirketi taraf›ndan al›-
nan lokavt karar›n›n, milli güvenli-
¤i bozucu nitelikte görüldü¤ünden,
60 gün süreyle ertelenmesi Bakan-
lar Kurulu'nca kararlaflt›r›lm›flt›r."

Grev erteleme, fiili yasaklama-
n›n öteki ad›d›r. 

Peki Erdemir Madencilik grevi-
nin “milli güvenlik” ile ne alakas›
olabilir? Savafl halindeyiz de, ülke
savunmas›n› sekteye u¤ratacak stra-
tejik bir ürün mü ç›kar›l›yor yoksa o
madenlerden? Bu anlamda stratejik
iflletmelerini dahi emperyalist ser-
mayeye satan bir iktidar›n “milli
güvenlik”ten bunu anlamad›¤› aç›k-
t›r. O zaman grev ertelemelerinin
dayand›r›ld›¤› “milli güvenlik” bafl-
ka bir fley olmal›. 

O “fley”; sermayenin güvenli¤i
ve piyasalar›n sa¤l›¤›ndan baflka bir
fley de¤ildir. ‹ktidar sermayenin ç›-
karlar› için emekçilerin yasal hakla-
r›n› da yetkilerini kullanarak yok et-
mekte pervas›z davranmaktad›r.

AKP’nin 4. grev yasa¤›

Bakanlar Kurulu’nun grevleri
“milli güvenlik” ya da “genel sa¤-
l›k” gerekçesiyle yasaklama karar-
lar›, art›k gelenek haline geldi. 

1995 y›l›ndan bu yana toplam 10
grev dönemin hükümetlerince erte-
lenirken, AKP hükümeti 4 kez grev
yasaklamaya baflvurarak, emekçi
düflmanl›¤›nda kendinden öncekile-
ri geride b›rakt›. 

Son 10 y›ldaki grev ertelemele-
rinden en çok Kristal-‹fl ve Lastik-‹fl
sendikalar› etkilendi. 1995’ten beri
Kristal-‹fl’in cam, Lastik-‹fl’in lastik
iflkolundaki grevleri 3’er kez erte-
lendi. Bu erteleme kararlar›ndan

son dördü AKP Hükümeti dönemin-
de al›nd›. 

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

12 Eylül sürüyor

Grev yasaklar› daha çok 12 Ey-
lül sonras› gündeme getirilmeye
baflland›. Bunda, cunta sonras›n›n
sendikalar›n güçsüzlefltirilmesi,
sendikal anlay›fl›n düzeniçi hale ge-
tirilmesinin önemli pay› vard› mut-
laka. 12 Eylül’ü “gülme s›ras› flimdi
bizde” diye karfl›layan patronlar, 12
Eylül’den bu yana gülmeye devam
ediyorlar. 

Temel Haklar Federasyonu’nun
Erdemir’deki grevin ertelenmesi
hakk›nda yapt›¤› aç›klamada da bu
noktaya dikkat çekiliyordu. 12 Ey-
lül’ün sürdü¤ünü söyleyen Temel
Haklar Federasyonu, AKP’nin ‘mil-
li güvenlik’ ile ilgili olan her konu-
da hassas olup olmad›¤›n› soruyor: 

“Örne¤in ‹ncirlik’teki Amerikan
hava üssünden de bu kadar rahat-
s›zl›k duymaktalar m›? Irak halk›n›
bombalayan Amerikan iflgal güçle-
rinin limanlar›m›z› kullanmas›nda,
hava üslerimizi kendi silahlar›n› ta-
fl›mak için kullanmas›nda da ‘milli
güvenli¤i bozucu’ bir nitelik görmü-
yorlar m›?"

‹ktidar›n, yasal bir hakk›n kulla-
n›lmas›n› engelleyerek, 12 Eylül
hukukunun sürdü¤ünü gösterdi¤ine
dikkat çeken Temel Haklar Federas-
yonu, aç›klamas›n› flöyle sürdürdü:
“Bakanlar Kurulu’nun ald›¤› ka-
rarla, çal›flan iflçinin, emekçinin
al›nteri çal›nm›flt›r. ‹flçi ve emekçi-
lerin evine bir ekmek daha götür-
mesi engellenmifltir. Grev ve toplu
sözleflme emekçiler taraf›ndan on-

larca y›l bedelleri ödenerek kazan›l-
m›fl bir hakt›r. Bu silah› da hiç kim-
seye kapt›rmamak, kaybetmemek yi-
ne bizim, emekçilerin ellerindedir.
O yüzden diyoruz ki, en temel hak-
lar›m›zdan biri olan grev hakk›m›z›
kullanmaya ne Bakanlar Kurulu ka-
rar› ne de baflka bir karar engel ol-
mamal›d›r. Bugüne kadar hep dire-
nerek kazand›k, bundan sonra da bu
ülkenin emekçileri direnerek kaza-
nacakt›r.”

‹flçi haklar›na ‘çekince’ 

Erteleme karar› iflçi konfederas-
yonlar› taraf›ndan yap›lan aç›kla-
malarla da protesto edildi. 

Türk-‹fl Baflkan› Salih K›l›ç, mil-
li güvenlik gerekçesinin demir-çe-
likte olamayaca¤›na dikkat çekerek,
“Bu erteleme, grevlerin psikolojik
yönden bast›r›lmas› amac›n› tafl›-
yor. AB’ye giderken ILO standartla-
r›n›n hayata geçirilmesi, ulusal ve
uluslararas› sözleflme ve yasa hü-
kümlerinin emredici hükümlerinin
hayata geçirilmesi gerekir” dedi.

D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi
ise hükümetin, bütün uygulamala-
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AKP Yine Grev Erteledi

Erdemir MMadencilik iile
birlikte, 33 yy›lda 44 ggrevi
erteleyen ((yasaklayan)

AKP HHükümeti, eemekçi-
lerin hhaklar› iiçin ddirenme-
sinden kkorkuyor vve aana-
yasal bbir hhakk› ffiili oolarak

ifllemez hhale ggetiriyor



r›nda Uluslararas› Çal›flma
Örgütü’ne ayk›r› bir uygulama
içinde oldu¤unu belirte-
rek, “Çal›flanlar›n haklar›na
yönelik gasp yönünde tercihini
çok rahat kullanabiliyor. Çal›-
flanlar›n grev hakk› engellene-
mez. Dünyan›n hiçbir yerinde
böyle bir fley yok” diye konufl-
tu. 

Konfederasyonlar›n s›rtla-
r›n› dayad›klar› tek noktan›n
“uluslararas› anlaflmalar” ol-
mas›, iktidarlar›n neden bu
denli cüretli olabildiklerini de
aç›klamaktad›r. Grev yasa¤›na
karfl›, dayan›flma greviyle ce-
vap verme yoktur örne¤in.
Böyle bir fley düflüncelerinden
dahi geçmemektedir. 

S›rtlar›n› dayad›klar› AB’nin
de bu konuda bir itiraz› yoktur.
Ne zaman ki, iflçi direnir ve
demokrasi vitrini bozulur, an-
cak o zaman AB, vitrini dü-
zenlemek için iflçi haklar›ndan
sözeder. AKP de bunu bilmek-
te, iflçi haklar›na sald›r›y› o
uluslararas› yasalara ayk›r› da
olsa sürdürmektedir. 

Örne¤in, 8 A¤ustos tarihli
Cumhuriyet Gazetesi’nin ha-
berine göre; 

AKP iktidarı, “Gözden
Geçirilmifl Avrupa Sosyal
fiartı”nın baz› maddelerine
çekince koymay› planl›yor.
Peki nedir bu maddeler? 

“Örgütlenme hakkı, toplu-
pazarlık hakkı, çalıflma koflul-
larının ve çalıflma ortamının
düzenlenmesi ve iyilefltirilme-
sine katılma hakkı, yafllıların
sosyal korunma hakkı”n› içe-
ren maddeler.

Bu en temel haklardan da-
hi “çekinen” bir iktidar› des-
tekleyen AB’ci sendikac›lar,
ayn› çekincenin ve grev ya-
saklamalar›n alt›na da imza at-
m›fl olmuyorlar m› gerçekte? 

Sendikalar›n itirazdan ön-
ce, cevaplamas› gereken iflte
bu sorudur.
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emek

Büro Emekçileri Sendikas› üyele-
ri, 4 Eylül günü, Saraçhane'deki Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
‹stanbul ‹l Müdürlü¤ü önünde yap-
t›klar› eylemle AKP’nin toplu görüfl-
melerdeki tavr›n› protesto ettiler. 1, 2,
3 No'lu fiube üyelerinin eyleminde,
“Nitelikli Kamu Hizmeti, ‹nsanca
Yaflama Hakk› Herkese” pankart› ta-
fl›nd›, ‘Toplu Sözleflme Hakk›m›z,
Grev Silah›m›z’ sloganlar› at›ld›. 

Eylemde konuflan BES 2 No'lu

fiube Baflkan› Mustafa Aktafl, hükü-
metin tercihini sermayeden yana kul-
land›¤›n› ifade etti. Aktafl, flöyle ko-
nufltu: “Muhalefet üzerinde bask›la-
r›n giderek artt›¤›, sendika üyelerinin
fifllemeye tabi oldu¤u, en s›radan de-
mokratik taleplerin bile bask›land›¤›,
sahte belgelerle demokratik kurumla-
r›n bas›ld›¤›, infazlar›n sürdü¤ü ve
neredeyse tüm halk›n 'potansiyel te-
rörist' olarak görüldü¤ü bir AB de-
mokrasisi var.”

BES’ten sermaye hükümetine protesto

Ankara'da bulunan M‹TAfi Fabri-
kas›’nda 20 iflçinin, “izinsiz eylem
yapt›klar›” bahane edilerek tazminat-
s›z iflten ç›kar›lmalar› üzerine, iflçiler
fabrikaya kapand›. Türk Metal'in ör-
gütlü oldu¤u M‹TAfi'ta patron, sendi-
kan›n yetkisini düflürmeye çal›fl›yor. 

2 Eylül günü 20 iflçinin ifl akdinin
feshedilmesinin ard›ndan ihbarname-

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

M‹TAfi’ta iflçi k›y›m›na karfl› direnifl

Coca-Cola'n›n 3-4 Eylül’de ‹stan-
bul’da düzenledi¤i Rock’n Coke Fes-
tivali Coca-Cola'dan at›lan iflçiler ta-
raf›ndan 2 Eylül günü Sirkeci Ga-
r›'nda protesto edildi. “Rock'n Coke
Gitme, Zulme Ortak Olma” döviz-
leri tafl›yan iflçilere seslenen, Nakli-

yat-‹fl Baflkan› Ali R›za Küçükosma-
no¤lu, “Coca Cola festivaller düzen-
leyerek kara yüzünü kapatmaya çal›-
fl›yor” dedi. KESK, TTB, TMMOB
taraf›ndan yap›lan aç›klama ile de, ifl-
ten at›lan iflçilere destek için Coca
Cola boykotuna destek ifade edildi.

Rock’n Coke Festivali’ne Protesto

AKP’li Belediyeler’de, Genel-‹fl
üyelerinin bask›, flantaj, rüflvet ve
tehditle Hizmet-‹fl’e üye yap›lmas›
sald›r›s› sürüyor. Ankara Mamak Be-
lediyesi'nde çal›flan D‹SK/Genel-‹fl'e
üye 6 iflçi, Hak-‹fl'e ba¤l› Hizmet-‹fl'e
üye olmad›klar› için iflten at›ld›lar.

‹flten at›lan iflçiler ve Genel-‹fl
üyeleri, 2 Eylül günü, AKP’li Mamak
Belediye Baflkan› Gazi fiahin'i pro-
testo ettiler. “Direne Direne Kazana-
ca¤›z, Kahrolsun Sendika A¤alar›,
At›lan ‹flçiler Geri Al›ns›n” sloganla-

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

Sendika de¤ifltirme bask›s›na protesto
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TÜPRAfi’ta ifl b›rakma...
T Ü P -
RAfi ifl-
ç i l e r i ,
özellefl-
t i rmeye
i l i fl k i n
teklifleri,
b i rg ü n -
lük grev-
le karfl›-
lad›. ‹z-

mit Rafinerisi’ndeki eylemde, sa-
bah fabrikaya girmeyen iflçiler, fab-
rika önünde topland›lar. ‹flçiler, pet-
rol dolumu ve gemilerden ham pet-
rol boflalt›lmas› ifllerini yapmazken,
eylemlerine iliflkin bilgi veren Pet-
rol-‹fl Sendikas› TÜPRAfi ‹zmit Ra-
finerisi ‹flyeri Temsilcisi ‹smail
Yurt, eylemlerinin artarak devam
edece¤ini, 6 Eylül'deki Türk-‹fl Bafl-
kanlar Kurulu Toplant›s›’ndan son-
ra ülke genelinde özellefltirme kar-
fl›t› eylemlerin gerçekleflece¤ini bil-
dirdi. Yurt, TÜPRAfi'› satman›n va-
tana ihanet oldu¤unu belirterek,
“Avrupa'n›n en büyük 5. rafinerisi,
Türkiye'nin en büyük sanayi kurulu-
flu, en çok gelir getiren, yüzde 69
pazar pay›na sahip olan bir kurulufl
TÜPRAfi'›n üç y›ll›k kar› karfl›l›¤›n-
da sat›yorlar. Sat›lmak istenen Tür-
kiye'dir" diye konufltu.

Eylem, TÜPRAfi'›n 4 rafinerisi

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

TÜPRAfi-ÇAYKUR elele...
Fabrikalar› kapat›lmak istenen El-
mada¤ ÇAYKUR iflçileri, 2 Eylül
günü ifl b›rakan K›r›kkale TÜPRAfi
iflçilerini ziyaret etti. Ankara Sendi-
ka fiubeler Platformu, ÇAYKUR ifl-
çilerine destek vermek için, AKP
Elmada¤ binas› önünde protesto ey-
lemi yapt›. Çeflitli DKÖ’lerce de
desteklenen eylemde, 250 kifli,
“ÇAYKUR Halk›nd›r, Sat›lamaz,
‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi Yene-
cek” sloganlar› att›. 

Burada Petrol-‹fl Ankara fiube
Baflkan› Mustafa Özgen’in yapt›¤›
konuflman›n ard›ndan, otobüslerle
K›r›kkale TÜPRAfi Rafinerisi'ne
gidildi. TÜPRAfi Rafinerisi’nde ya-
p›lan k›sa bir yürüyüflün ard›ndan,
rafineri önünde bekleyen TÜPRAfi
iflçileri ile birleflildi. ‹flçiler hep bir-
likte “Genel Grev Genel Direnifl,
Ölmek Var Dönmek Yok, ÇAYKUR
TÜPRAfi Omuz Omuza” sloganlar›-
n› hayk›rd›lar. Yine burada bir ko-
nuflma yapan Mustafa Özgen, özel-
lefltirmelere karfl› birlikte mücadele
etmek gerekti¤ine de¤indi. K›r›kka-
le Petrol-‹fl fiube Baflkan› Recep Se-
fer, 20 y›ld›r özellefltirmelerle bin-
lerce insan›n iflsiz kald›¤›n› belirte-
rek, “‹flsiz kalan bir baban›n çocu-
¤una bunu nas›l anlataca¤›n› hiç
düflündünüz mü? özellefltirmeden
yana olanlar, acaba bu duyguyu hiç
hissetmifller midir” diye konufltu.

TELEKOM’da ifl b›rakma...
Arap sermayesine peflkefl çekilen
TELEKOM’da emekçilerin özellefl-
tirme ve tafleronlaflt›rmaya karfl› ey-
lemleri sürüyor. 6 Eylül günü ‹stan-
bul’da Biliflim Fuar›’n›n aç›l›fl›n› ya-
pan Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an, TELEKOM çal›flanlar› taraf›n-
dan protesto edilirken, ayn› gün Ha-
ber-‹fl 1 No’lu fiube üyesi TELE-
KOM emekçileri, tafleronlaflt›rmaya
karfl› bir günlük ifl b›rakma eylemi
gerçeklefltirdiler. Fuar önünde topla-

nan emekçiler ad›na Levent Doku-
yucu, Haber-‹fl, Haber-Sen, T. Ha-
ber-Sen imzal› bir aç›klama okudu.
AKP’nin iflçi düflman› ve grev ya-
sakç›s› oldu¤una dikkat çeken Do-
kuyucu, önceki hükümetlerle ak›be-
tinin ayn› olaca¤›n› dile getirerek,
“Bunun için en baflta TELEKOM ifl-
çileri olarak biz çal›flaca¤›z. fiunu
iyi bilmelisiniz hem bizler, hem de
s›n›f kardefllerimiz, izledi¤iniz bu ifl-
çi, emekçi, halk karfl›t› politikalar-
dan dolay› çok da uzun olmayan bir
gelecekte, sizi ve hükümetinizi siya-
set müzesine gönderecek” dedi.

Türk-‹fl oyal›yor... 6 Eylül
günü yap›lan Türk-‹fl Yönetim Ku-
rulu Toplant›s›’n›n gündemlerinin
bafl›nda özellefltirme vard›. Toplant›-
ya, özellefltirme sald›r›s› ile karfl›
karfl›ya bulunan sendikalar›n bafl-
kanlar› da kat›ld›lar.

Toplant›n›n ard›ndan aç›klama
yapan Türk-‹fl Genel Baflkan› Salih
K›l›ç, özellefltirmelere karfl› neler
yap›lmas› gerekti¤ini ele ald›klar›n›,
bu konuda çeflitli görüfllerin ortaya
ç›kt›¤›n› belirterek, bu görüfllerin 14
Eylül’de toplanacak baflkanlar kuru-
lunda bir gündem maddesi olarak
ele al›naca¤›n› söyledi.

Petrol-‹fl, Liman-‹fl, Haber-‹fl,
Türk Metal  özellefltirme sald›r›s› ile
do¤rudan karfl› karfl›ya olan sendi-
kalar›n bafl›nda yeral›yor ve tümü de
“birlikte mücadele ve direnifl”ten
sözediyorlar. Salih K›l›ç da ayn› fle-
kilde özellefltirmeye karfl› olduklar›-
n› durmadan yineliyor. Ancak, sald›-
r›lar son üç y›lda yo¤unlaflarak, ne-
redeyse Özal’dan bu yana sürüyor
ve Türk-‹fl hala “de¤erlendirme top-
lant›lar›” yap›yor. 

Bu bir oyundur; Türk-‹fl yöneti-
mi y›llard›r oynuyor bu oyunu.
Umar›z ki, direnifl kararlar› al›n›r
ama, bugüne kadar ki pratik bu ko-
nuda umutlu olmay› gerektirmiyor.

Petrol-‹fl’in de toplant›da günde-
me getirdi¤i, genel grev silah› kulla-
n›lmadan, özellefltirmeler karfl›s›nda
yap›lacak eylemler, al›nacak karar-
lar da ayn› oyunun parças› olmaktan
öteye gitmeyecektir. 

Özellefltirmeye karfl› eylemler

Alia¤a'da Özellefltirme 
Protestosu
‹zmir'in Alia¤a ‹lçesi'nde 1 Eyül

günü, kent içi ulaflımın özellefltiril-
mesi ilçe halkı tarafından protesto
edildi. Belediye önünde toplanan
kitle, topladı¤ı imzaları belediye
baflkanlı¤ına vermek istedi. Ancak
belediye imzaları geri çevirdi. Bu-
nun üzerine oturma eylemine geçil-
di, ancak bu kez de polisin müdaha-
lesi ile karfl›laflt›lar. “Halk Burada
Baflkan Nerede” sloganı atan kitle,
imzalar› ertesi günü vermek üzere
eylemi bitirdi. 



Merhaba arkadafllar, sevgili Yü-
rüyüfl okurlar›, sizlere de merhaba.
Biraz önce televizyonun karfl›s›n-
dayd›m. Bu alet tehlikeli bir alet
gerçekten. Hele böylesi günlerde,
böylesi olaylarda, insan›n sinir sis-
temini bozucu bir etkisi var... Linç
giriflimlerine -ki art›k giriflim afla-
mas›n› da geçiyor- provokasyonlara
iliflkin haberlerde her fley ters yüz
ediliyor. Herkesin gözünün içine
baka baka yalan söyleniyor. 

Oligarflinin demagojilerinin bu
kadar kabalaflmas›, bu kadar perva-
s›zlaflmas› nas›l mümkün oluyor
dersiniz? Bu sorunun tek cevab› de-
¤il belki ama önemli cevaplar›ndan
biri flu; oligarfli, solun, kitlelere
ulaflmaktaki zay›fl›¤›n›n fark›n-
da. Durum böyle oldu¤u için oligar-
flinin yalanlar›n›n, demagojilerinin
kitleler üzerindeki etki gücü fazla.
Mücadelenin geliflti¤i, genifl kitlele-
re seslenebilir durumda oldu¤u ko-
flullarda, egemen s›n›flar kitleleri al-
datmak için ister istemez daha ince
yöntemlere baflvururlar. Fakat flimdi
tersi bir durum yafl›yoruz.  

‹flte bu nedenle, bu hafta sohbe-
timize, “kitle çal›flmas›”n›n de¤iflik
bir boyutuyla devam edece¤iz. Ha-
t›rlayaca¤›n›z gibi, geçen hafta, esas
olarak devrimcilerin kitle çal›flma-
s›ndan ne anlamas›, nas›l yapmas›
gerekti¤i üzerinde durmufltuk. Ta-
bii, kitle çal›flmas› yapan sadece biz
de¤iliz. Bir siyasal iddias› olan her
gücün bir biçimde “kitle çal›flmas›”
vard›r. Bu hafta da faflizmin, burju-
vazinin, karfl›-devrimci düzen güç-
lerinin nas›l bir kitle çal›flmas› yap-
t›klar›n› ele alal›m dedik. 

Bu yan›yla geçen hafta ele ald›-
¤›m›z konuyu devam ettirip baflka
bir aç›dan tamamlam›fl olaca¤›z. 

Karfl›-devrimin kitleleri nas›l et-
kiledi¤i, kendine çekti¤i konusunda
cevaplamam›z gereken birçok soru
var. Düzen kitleleri nas›l etkiliyor,

nas›l yönlendiriyor, nas›l kendi ku-
rumlar›na ve örgütlerine çekiyor?..
Medyadan polise, tüm güçlerini bu
do¤rultuda nas›l kullan›yor?.. Fafliz-
min kitle taban› en genifl anlamda
nas›l yarat›l›yor? “Halk›, halka
karfl› sald›r›lara” hangi yöntemler-
le kanalize ediyor, linç, katliam gibi
sald›r›lar için zemin nas›l olgunlafl-
t›r›l›yor?.. Buna benzer onlarca so-
runun cevab›, faflizmin “kitle çal›fl-
mas›”n›n anlafl›lmas›yla verilebilir.
Düzen güçlerinin kitleler üzerindeki
etkisini s›n›rlay›p tersine çevirmek
için, bunlar› çözümleyip karfl› yön-
temler gelifltirebilmeliyiz... Dedik-
ten sonra, sorumuzu özet hale geti-
rip sohbetimize devam edelim: Fa-
flizm nas›l kitle çal›flmas› yapar?

Özlem: Benim her zaman dik-
katimi çeker; apolitik, cahil görü-
nen insanlar da dahil, halk›n genifl
bir kesiminin birçok konuda düflün-
celeri, yarg›lar› vard›r. K›br›s’tan
AB’ye, futboldan teröre, k›sacas›
“ne olacak bu memleketin hali?”
sorusuna, do¤ru-yanl›fl, eksik-fazla
herkes bir fleyler söyler. Hatta bazen
bizi bile flafl›rtan ayr›nt›lar, veriler
ortaya koyabilirler konufltuklar› ko-
nuda. Bu tablodan da, düzenin, do¤-
rudan veya dolayl› yollardan nas›l
yo¤un bir kitle çal›flmas› yapt›¤›n›
görüyoruz. 

Nereden ediniyorlar bu düflünce-
leri? Öyle ya, halk›n önemli bir bö-
lümü mesela kitap okumuyor, gaze-
tenin bile ne kadar okundu¤u orta-
da. Paneller, seminerler, zaten hal-
k›n bu kesimlerine uzak. Öyleyse?
Cevab› basit asl›nda. Televizyonlar-
dan, semtindeki eflraftan, kahveha-
nedeki emekli memurdan, flehrinde-
ki düzen partilerinin üye ve yöneti-
cilerinden.... Yani, düzen günün 24
saati okulda, iflyerinde, kahvehane-
de, televizyon ekranlar›nda “kitle”
çal›flmas› yap›yor...

Düzenin kitle çal›flmas› kesinlik-
le küçümsenmemelidir; burjuvazi-
nin “kitle çal›flmas›” anlam›nda ge-
nifl imkanlar›n›n yan›s›ra, yüzlerce
y›ll›k tecrübesi de var. Bu tecrübe
sayesinde düzenin tüm kurumlar› ve
kadrolar›, fark›nda olsun veya ol-
mas›nlar, burjuvazi ad›na “kitle ça-
l›flmas›” yapmak için seferber edil-
mifl durumdad›rlar. Kimisi belki kit-
leleri düzene kazand›rd›¤›n›n far-
k›nda bile olmaks›z›n yapar bunlar›. 

fiöyle bir düflünelim; bu düzenin
sürmesini savunan ve halk üzerinde
de kariyeri, konumu nedeniyle belli
bir etki gücü bulunan ne kadar çok
kurum, kifli var. Bunlar karfl›-dev-
rim için kitle çal›flmas› yapan yüz-
binlerce kadro demektir. Karfl›m›z-
daki güç, yüzbinlerce kadroyla ya-
p›yor bu ifli. Asl›nda kitle çal›flma-
s›nda ne kadar büyük bir emek ve
enerjiyle çal›flmam›z gerekti¤ini de
gösteriyor bu durum. 

Mazlum: Evet, Özlem mese-
lenin bir yan›n› ifade etmifl oldu:
düzen tüm kurum ve kadrolar› ara-
c›l›¤›yla, kitleleri düzene çekmenin
çal›flmas›n› yürütür. 

Faflizm elbette esas olarak bask›
ve zora dayan›r, kitleleri as›l denet-
leme arac› budur ancak faflizmin
halk deste¤ini almak için harcad›¤›
çaba, kulland›¤› yöntemler hiç de
önemsiz görülemez. Faflizmin (ve
genel olarak burjuvazinin) bu nok-
tada çok yo¤un, sistemli faaliyetleri
vard›r. Burjuva demokrasisi içinde,
keza faflizmin afla¤›dan yukar›ya ik-
tidara geldi¤i ülkelerde, siyasi yö-
netimin belli bir kitle taban› vard›r.
Fakat ülkemiz faflizmi aç›s›ndan du-
rum tam böyle de¤ildir; bu anlamda
bizim gibi ülkelerde faflizm, kendi-
ne kitle taban› yaratmaya ve genifl
kitleleri de faflizm karfl›s›nda taraf-
s›zlaflt›rmaya daha büyük bir önem
verir. 
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içindeki 
teori

Düzenin Kitle Çal›flmas›

Kitleleri ffaflizm dde¤il,
devrim kkazanacak!



Faflizmin kitleleri etkilemesini
burjuva politikac›lar›n günlük ko-
nuflmalar› ve onlar›n kalemflörleri-
nin yaz›p çizdiklerinin ürünü olarak
görmek, sorunu küçümsemektir.
Kitleleri belli bir konuda nas›l yön-
lendirecek, nas›l kendi yan›na çeke-
cek, bunlar son derece uzun vadeli
ve kapsaml› olarak planlan›r. 

Mesela “and›ç”lar› veya “psiko-
lojik savafl” konusunda aç›¤a ç›kan
baz› belgeleri hat›rlay›n. Onlarda
bir meselenin halka nas›l yans›t›la-
ca¤›, karalanacak kesimlerin hangi
yöntem ve söylemlerle karalanaca-
¤›, “toplumsal destek” yaratmak
için hangi kurumlar›n devreye soku-
laca¤›, s›ras›yla, madde madde tele-
vizyonlar›n, gazetelerin, sendikala-
r›n, belediyelerin, valiliklerin ve flu
an akl›ma gelmeyen birçok düzen
kurumunun nas›l devreye sokulaca-
¤› birer birer yaz›l›d›r. Düzen parti-
leri, burjuva medya organlar›, polis
ve ordu teflkilat›, yarg› kurumlar›,
üniversiteler, farkl› ifllevleriyle bir-
likte ayn› zamanda düzenin kitle ça-
l›flmas›n›n sürekli organlar› olarak
da ifl görürler... Yani, oligarfli “kitle
çal›flmas›”nda önce kapsaml› bir ka-
rargah faaliyeti yürütür ve sonra
malum deyiflle “dü¤meye bas›l›r”.
Ve bir kampanya halinde bu faali-
yet, evlerin, kahvehanelerin, iflyer-
lerinin, k›sacas› tüm halk›n beyinle-
rine ulafl›ncaya kadar sürdürülür.

Ayr›ca, oligarflinin ayn› anda
birçok kampanyay› sürdürdü¤ü,
belli konularda adeta sürekli bir
kampanya halinde oldu¤u da gözö-
nünde bulundurulursa, devasa bir
“etkileme, yönlendirme” mekaniz-
mas›n›n hep devrede oldu¤u anlafl›-
l›r. 

Kemal: Yani, düzen sürekli bir
biçimde güncel bir yönlendirme ve-
ya genel olarak düzenin saflar›na
kazand›rma amac›yla kitlelere hitap
ediyor. Ki, kitle çal›flmas› da bir ya-
n›yla kitlelere seslenmektir. Öz-
lem’in ve Mazlum’un konuflmala-
r›nda bu mekanizmay› tarif etmifl
olduk. Peki faflizm, kitlelere sesle-
nirken ne diyor, neleri araç olarak
kullan›yor? Dimitrov da “faflizmin
kitleler üzerindeki etkisinin kay-
na¤› nerededir?” diye sormufl ve
cevap olarak iflte flunlar› say›yor.
Bunlara madde madde bakt›¤›m›z-
da, faflizmin kitle çal›flmas›nda ne-
leri kulland›¤›n› da görmüfl olaca-
¤›z. Dimitrov’dan okuyorum:

- “Faflizm, en acil ihtiyaçlar›n›
ve taleplerini demagoji yoluyla is-
tismar etti¤i için kitleleri kazanma-
y› baflarmaktad›r.”

Evet, “kitlelerin sorunlar› ve ta-
lepleri ne kadar düzenin umrunda
olmasa da, düzen partileri o taleple-
re, acil ihtiyaçlara iliflkin mutlaka
demagoji yapar, onlar› sahiplenir
görünürler. 

- “Faflizm, kitleler içinde derin
kökleri olan önyarg›lar› körükle-
mekle kalmamakta, ayn› zamanda
kitlelerin en iyi duygular›n›, adalet
duygular›n› ve hatta bunlar›n yan›-
s›ra devrimci geleneklerini istismar
etmektedir. ... Büyük burjuvazinin
ufla¤› ve sosyalizmin can düflman›
olan Alman faflistleri, kendilerini
niçin ‘sosyalist’ olarak tan›tmakta
ve iktidara gelifllerini ‘devrim’ ola-
rak göstermektedir?”

Ülkemizdeki en Amerikanc› fa-
flist örgütün “milliyetçi hareket”
ad›n› kullanmas› da benzer bir ör-
nektir. Keza, solun sloganlar›n›n is-
lamc›, faflist partiler taraf›ndan kul-
lan›lmas› da benzer örneklerdir...
Neyse bundan sonraki maddeleri
okurken tek tek ülkemiz somutuna
de¤inmeyece¤im ama hepiniz her
madde okundu¤unda, akl›n›zdan o
maddenin ülkemizdeki karfl›l›¤›n›
geçirebilirsiniz:

- “Faflizm, emperyalistlerin afl›r›
ç›karlar›n› temsil eder ancak kitle-
lerin karfl›s›na hor görülen bir mil-

letin savunucusu maskesiyle ç›kar
ve örne¤in ‘Versailes’a hay›r’ slo-
gan›yla küçük burjuva kitleleri pe-
flinden sürükleyen Alman faflizminin
yapt›¤› gibi, yaralanm›fl milli duy-
gular› kullan›r.” (Ülkemizdeki fa-
flizm de böyle yap›yor mu, akl›n›za
hemen örnekler geldi mi?)

- Faflizm, kitlelerin en azg›n fle-
kilde sömürülmesi hedefini güder,
ama ustaca bir kapitalizm karfl›t›
demagojiyle kitlelere yaklafl›r.

- Emekçilerin soyguncu burjuva-
ziyle, bankalara, tröstlere ve para
babalar›na karfl› duydu¤u derin
nefretten faydalan›r ve uygun anlar-
da siyasi bak›mdan olgunlaflmam›fl
kitleler için en çekici sloganlar›
atar. 

- Faflizm, halk› en rüflvetçi ve en
sat›l›k unsurlar›n merhametine terk
eder. Ancak halk›n karfl›s›na ‘dürüst
ve sat›n al›namaz bir hükümet’ gö-
rünümüyle ç›kar.” (Faflizme Karfl›
Birleflik Cephe, syf. 61)

Evet, her bir maddenin ülkemiz
faflizminde karfl›l›¤› vard›r. Çünkü
bunlar faflizmin hemen her yerde
baflvurdu¤u yöntem ve demagojiler-
dir. 

Kendilerinin “burjuvazinin ç›-
karlar›n›n savunucusu” oldu¤unu
bir biçimde gizlemek, mu¤laklaflt›r-
mak isterler. Bunun belki de bir is-
tisnas› “ben zenginleri severim”
diyen Özal’d›r ama onun d›fl›nda
düzen partileri genel olarak bu çer-
çeveye uygun davran›r, “parababa-
lar›na” karfl› söylemler kullan›rlar.
AKP mesela di¤er düzen partilerin-
den daha fazla bu faflist propaganda
yöntemini kullanmaktad›r. 

Bunun ülkemizde çok de¤iflik
versiyonlar› vard›r. Ecevit mesela,
y›llarca “dürüst, yemeyen lider”
imaj›yla, Tayyip Erdo¤an da mese-
la, hala “halk tipi” bir evde oturarak
sürdürür bu oyunu... Görülece¤i gi-
bi, faflizm her fleyi ama her fleyi de-
¤erlendirir, kullan›r, istismar eder. 

Mazlum: Burada flunu da ek-
lersek iyi olacak san›r›m. Faflizmin
kitleleri etkilemekte, yönlendirmek-
te böyle karakteristik özellikleri ol-
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aflizmin kitleleri etkilemesini burjuva
politikac›lar›n günlük konuflmalar› ve
onlar›n kalemflörlerinin yaz›p çizdikle-
rinin ürünü olarak görmek, sorunu kü-
çümsemektir. Kitleleri belli bir konuda
nas›l yönlendirecek, nas›l kendi yan›na
çekecek, bunlar son derece uzun vadeli
ve kapsaml› olarak planlan›r.
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du¤u gibi, birbirinden farkl› yönleri
de vard›r. “Faflizmin kitle çal›flma-
s›” konusunda asl›nda çok keskin
s›n›rlar ve biçimler ortaya koymak
zor. Çünkü faflizmi tahlil eden her-
kesin ortak kan›s›, faflizmin ülkeden
ülkeye büyük bir çeflitlilik gösterdi-
¤idir. Mesela “Faflizm Üzerine
Dersler”in yazar› Togliatti flöyle di-
yor bu konuda:

"... faflizme tam ve kesin bir bi-
çimde belirlenmifl bir fley olarak ba-
k›lmamal›d›r; faflizm hiçbir zaman
oturmufl bir fley, bir flema ya da mo-
del olarak de¤il, tam tersine ekono-
mik durum ve y›¤›nlar›n savafl› gibi
gerçek etkenlerden do¤an bir dizi
gerçek ekonomik ve politik iliflkiler
dizisinin bir sonucu olarak görül-
melidir." (syf. 36)

Faflizm gerek örgütlenifli, gerek
icraatleri itibariyle ülkeden ülkeye
farkl›l›k gösterdi¤i gibi, tek bir ülke
içindeki faflizm de dönemsel olarak
çok büyük farkl›l›klar gösterebilir. 

Dolay›s›yla, bu farkl› koflullara
ba¤l› olarak mesela faflizm kitleleri
etkilemek için dini kullanabilece¤i
gibi, “dine karfl›” bir hava vererek
“laikli¤i” de kullanabilir; bazen zo-
ru öne ç›kar›r, bazen parlak gelecek
vaatlerini. 

Mesela, klasik faflist partiler,
“birey de¤il toplum esast›r” ideolo-
jisiyle, Almanya ve ‹talya’da, toplu-
mu son zerresine kadar “örgütlü”
hale getirmek istemifller, yasalarla,
zorla herkesi belli örgütlülüklerde
yeralmaya zorlam›fllard›r. 

Bugün ülkemiz faflizminde ise
toplumu atomize etmek, örgütsüz-
lefltirmek, “birey”i öne ç›karmak te-
mel politikad›r. 

Klasik faflist sistemler de son
tahlilde burjuvazinin bir yönetim
biçimi de¤il miydi? Evet! Burjuva-
zinin as›l ideolojisi “bireycilik” de-
¤il miydi? Evet! Öyleyse, klasik fa-
flizmde burjuvazinin ideolojisiyle
çeliflen bir durum mu var?

‹flte burada, burjuvazinin, faflist
veya oligarflik diktatörlüklerin “kit-
le çal›flmas›”n›n en önemli özellik-
lerinden birine geliriz. Esas olan

halk› düzenin yan›na çekmek veya
en az›ndan etkisizlefltirmek ve top-
lumu denetlemektir. 

Faflizmin üç kiflinin biraraya gel-
mesini yasaklad›¤› sistemlerde de,
faflizmin tüm toplumu “örgütledi¤i”
korporatif sisteminde de amaç ay-
n›d›r. E¤er toplum faflist örgütler
içinde örgütlendirilmiflse, burjuvazi
halk› denetleyebiliyor, yönlendire-
biliyor demektir. Veya e¤er toplum
örgütsüzlefltirilmifl, atomize edilmifl
ve bireycilefltirilmiflse, burjuvazi
ayn› amaca bu kez farkl› yoldan
ulaflm›fl demektir. Burjuvazi için
amaca nas›l ulafl›laca¤›n›n önemi
yoktur. 

Bir baflka örnek; faflizmin kad›-
na bak›fl aç›s› nedir? Esas olarak ka-
d›n› çocuk do¤uran, evde hizmet
eden bir varl›k olarak afla¤›lar. Ama
‹talyan faflizminde, kad›nlardan as-
keri güçler bile oluflturmufltur Mus-
solini. ‹ktidar olduktan sonra ise ka-
d›nlara oy hakk› verilmesine bile
karfl› ç›km›fl, aç›kça da “kad›nlar
do¤ru karar verebilecek yarat›l›flta
de¤illerdir” demifltir.  

Ülkemizde de oligarfli bir zaman
düzen partilerinin gençlik, kad›n,
köylü kollar› arac›l›¤›yla halk› ör-
gütlemeye çal›flm›fl ama daha sonra
adeta her türlü örgütlülükten korku
içinde “örgütsüzlefltirme” genel bir
politika olarak benimsenmifl ve dü-
zen partilerinin bu kollar› bile kald›-
r›lm›flt›r. 

Zaman zaman kullan›lan “fafliz-
min ideolojisi yoktur” sözü asl›nda
faflizmin bu pragmatizminden do-
¤ar. Tekelci burjuvazinin, kapitaliz-
min ihtiyaçlar›na göre, bu konudaki
ideolojik yaklafl›mlar, propaganda-
lar da de¤iflebilmektedir. 

Bu anlamda düzenin kitle çal›fl-
mas›ndaki de¤iflen yöntemlere karfl›
yeni yöntemler, propaganda biçim-
leri gelifltirmek de önemlidir. “Fa-
flizm flöyle yapar, böyle yapar” flek-
lindeki genellemeci, çeflitli düzen
güçlerinin o kesitteki politikalar›n›,
faaliyetlerini gözönüne almayan bir
propaganda, kitleler nezdinde etki-
siz kalacakt›r.

Özlem: Evet, anlafl›lan o ki dö-
nemlere göre de, partilerin niteli¤i-
ne göre de farkl› yöntemlere, araçla-
ra baflvurabiliyor düzen partileri.
Bunlar› birlefltiren, ayr›flt›ran nokta-
lar üzerinde biraz daha durursak iyi
olur. Yani düzen partilerinin tüm fa-
aliyetleri ayn› zamanda “faflizmin
kitle çal›flmas›” m›d›r, yoksa bunu
örne¤in MHP’yle falan m› s›n›rla-
mak gerekir?

Kemal: Asl›nda dikkat ederse-
niz, konumuzun bafll›¤›n› “düzenin
kitle çal›flmas›” olarak tan›mlad›k.
Bu anlamda düzen partileri de için-
de olmak üzere, düzenin tüm ku-
rumlar›n›n çal›flmalar›, kitleyle kur-
duklar› iliflkiler, propaganda faali-
yetleri bu kapsama girer. MHP,
BBP gibi sivil faflist örgütlenmele-
rin faaliyetleri de bu kapsamdad›r.
Ancak ülkemizdeki faflizm, bir par-
tinin de¤il, sistemin ad›d›r. Dolay›-
s›yla faflizmin kitle çal›flmas› dedi-
¤imizde bundan tüm sistemin çal›fl-
mas› anlafl›lmal›d›r. Faflizm zaten
onlar›n hepsini tek bir noktada bir-
lefltirir. 

Birbirinden “sa¤c›-solcu, liberal,
islamc›” gibi s›fatlarla ayr›lan parti-
lerin, ülkemizde “devlet politika-
s›” denilen noktada nas›l birlefltik-
lerini  hepimiz biliriz; iflte bu esas
olarak faflizme özgü bir durumdur.
Bir burjuva demokrasisinde düzen
partileri, kendi özgünlüklerini bir
noktaya kadar muhafaza edebilirler.
Ama faflizmde “devlet politikas›”
denilen noktada, tüm farkl›l›klar si-
linir. Faflizmin en önemli özellikle-
rinden biri de budur zaten:

"Faflist ideoloji bir dizi hetero-
jen ögeleri içerir. ... Emekçi y›¤›nlar
üzerinde diktatörlük kurma savafl›n-
daki çeflitli hizipleri biraraya getir-
meye ve bu amaca yönelik genifl bir
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urjuvazinin, faflist veya oligarflik
diktatörlüklerin “kitle çal›flma-
s›”nda esas olan halk› düzenin
yan›na çekmek veya en az›ndan
etkisizlefltirmek ve toplumu denet-
lemektir... Burjuvazi için amaca
nas›l ulafl›laca¤›n›n önemi yoktur. 
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hareket yaratmaya hizmet eder. Fa-
flist ideoloji bu ö¤eleri birlefltirmek
için yarat›lm›fl bir araçt›r." (Togli-
atti, Agk, Sf:36) 

Düzen partileri, birbirinden fark-
l› fleylerin propagandas›n› yap›yor
gibi görünür, programlar› farkl›d›r,
seslendikleri kesimlerin a¤›rl›¤› da
farkl›d›r, biri a¤›rl›kl› olarak köylü-
lü¤e, bir di¤eri iflçilere, gecekondu-
lulara, küçük-burjuva kesimlere vs.
sesleniyor olabilir. Elbette bu iradi
olarak flekillendirilmifl bir tablo de-
¤ildir her zaman; toplumdaki s›n›f-
sal farkl›l›klar›n ve oligarfli içi çelifl-
kilerin bir sonucu olarak farkl› par-
tiler oluflur. Ama sonuçta, oligarfli-
nin elinde toplumun her kesimine
seslenen partiler olmufl olur. 

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

Mesela düzenin kendi yaratt›¤›
bir dönem olan 12 Eylül’den halk›n
hoflnutsuzlu¤u bile bir noktadan iti-
baren düzenin malzemesi olur. Dü-
zen partilerinin baz›lar› onu savu-
nurken, baz›lar› da karfl› ç›k›yor gö-
rünür. Böylece 12 Eylül’e karfl› olan
da, 12 Eylül’ü savunan da düzenin
saf›na kazan›lm›fl olur. Burjuva dik-
tatörlü¤ünün “çok partilili¤i” iflte
bir de bu ifle yarar. 

Dolay›s›yla düzen bu yap›s›yla,
kitle çal›flmas›nda önemli bir “bofl-
luk” b›rakmam›fl olur. 

Egemen s›n›flar, ideal bir biçim
olarak, halk›n her kesiminin taleple-
rine denk düflecek partiler olmas›n›,
kitleler birinden b›k›nca, baflka biri-
ni “umut olarak” sahneye ç›karmay›
tercih eder. Fakat bunu her zaman
baflaramaz. 

Mesela, ülkemizde bugün oli-
garfli bunu baflaramamaktad›r. Kit-
leler nezdinde “umut” olabilecek,
halk›n taleplerini öne ç›karacak, ra-
dikal sloganlar kullanabilecek bir
partiyi siyaset arenas›na süreme-
mektedir. Çünkü bunu az çok güçlü
sistemler yapabilir. Oligarflinin bu-
nu yapamamas›, onun flu anda ne
kadar zay›f durumda oldu¤unun da
bir göstergesidir. Ve iflte, düzenin
kitle çal›flmas›ndaki bu gedik, dev-
rimcilerin de¤erlendirmesi gereken
bir gediktir. 

Özlem: Oligarflinin kitleleri et-
kilemesinde, yönlendirmesinde bü-
yük gedikler oldu¤u bence de aç›k.
Mesela, seçimlerde önemli bir kesi-
min oy kullanmamas›, halk›n genel
hoflnutsuzlu¤u, düzen partilerine
“bunlar›n hepsi h›rs›z” gibi deyifl-
lerle a¤›z dolusu küfretmeleri veya
di¤er bir aç›dan devrimcilerin halk
içindeki köklerini kurutamamalar›,
bunlar hep bu gediklerin ifadesi ol-
sa gerek. Fakat yine de bu “gedik”i
de biraz daha açsak diyorum. 

Mazlum: ‹sterseniz ben de-
vam edeyim. Dedik ki düzenin flu
kadar kadrosu var, flöyle muazzam
imkanlar›, araçlar› var. Ama öyle bir
de zay›fl›¤› var ki o noktada, o ka-
dar kadro, araç, imkan, o muazzam
devlet gücü, bir ifle yaramaz hale
gelir. Nedir o nokta?

Dimitrov’dan aktar›yorum:

“Faflist diktatörlü¤ün en zay›f
yeri neresidir? Ola¤anüstü çeflitli-
lik gösteren sosyal temelidir. Bu te-
mel, toplumun çeflitli s›n›flar›n› ve
çeflitli tabakalar›n› kapsamaktad›r.
Faflizm kendisini, fabrikatör ve iflçi-
nin, milyoner ve iflsizin, toprak aris-
tokrat› ve küçük köylünün, büyük
kapitalist ve zanaatkarlar›n, halk›n
bütün s›n›f ve tabakalar›n›n tek tem-
silcisi ilan etmifltir. Bütün bu taba-
kalar›n ç›karlar›n›, milletin ç›kar-
lar›n› savunuyormufl gibi görün-
mektedir. Ama faflizm büyük burju-
vazinin diktatörlü¤ü oldu¤undan ve
daha da önemlisi, mali kodamanlar
tak›m› ile halk›n ezici ço¤unlu¤u
aras›ndaki s›n›f çeliflmeleri faflist

diktatörlük alt›nda en aç›k biçimiy-
le ortaya ç›kt›¤›ndan faflizm, sosyal
kitle temeliyle kaç›n›lmaz olarak
çat›flmak zorundad›r.” (Dimitrov,
syf. 96)

Faflizmin ve tüm burjuva sömü-
rücü rejimlerin, tüm terör güçlerine,
devasa devlet gücü ve imkanlar›na
ra¤men neden “mutlak bir güç” ola-
mad›klar›n›n aç›klamas› iflte bura-
dad›r. Bizim s›n›rl› olanaklar›m›zla,
onlar›n yalanlar›n› bazen parampar-
ça edebilmemizin izah› buradad›r.
Düzen güçleri, kitle çal›flmas› ya-
parken, kendilerini olduklar›ndan
farkl› göstermek, savunduklar› ger-
çek s›n›flar› gizlemek, demagoji
yapmak, yalan söylemek zorunda-
d›rlar. Ve o demagojik mekanizma
da bir yerde çökecektir. 

Faflizmin kitle çal›flmas›n› tersi-
ne çevirip, taban›n› zay›flatmakta
en temel silahlar›m›zdan biri “ger-
çek”tir. Ki düzen partilerinin kitle-
leri yan›na çekebilmek için her yolu
mübah gören “kitle çal›flmas›” anla-
y›fl›yla, devrimcilerin kitleleri ka-
zanmak için sadece gerçe¤i söyle-
yen kitle çal›flmas› aras›ndaki fark,
nitelik bir farkl›l›kt›r. 

Biz her noktada gerçekleri söy-
leyerek bu fark› pekifltirmek duru-
munday›z. Düzene dair gerçekleri
söylerken, yeni bir düzenin kurul-
mas›ndaki gerçekleri de söylemeli-
yiz. Baflka bir deyiflle, kitlelere ül-
kemizin ve mücadelenin gerçekleri-
ni göstermeliyiz. Her aflamada kar-
fl›m›za ç›kabilecek engelleri anlat-
mal›y›z. Gerçe¤in ifadesi olmayan
abart›l› propaganda ve ajitasyonlar,
kolay yoldan zafer vaadetmeler, o
an için etkili oluyor gibi görünse de,
uzun vadede kaybettirir. Kitleler
sözlerimizdeki abart›lar›n, hayalci-
liklerin fark›na mutlaka var›r. Bu
ise, tüm ça¤r›lar›m›z›n etkisizlefl-
mesini getirir. Bizim kitle çal›flma-
m›zla, burjuvazinin kitle çal›flmas›-
n› farks›zlaflt›r›r. Kitlelerin gözünde
“bofl konuflan” kifliler oluruz. Elbet-
te kazanaca¤›m›za olan inanc›m›z›
vurgular›z, zaferden sözederiz ama
mücadelenin her aflamas›ndaki zor-
luklar› dile getirmekten de kaç›n-
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alk›n özlemleri, talepleri, inançlar›, 
etnik özellikleri, devrimcilerin hatalar›,
geçmifl iktidarlar›n baflar›s›zl›klar›,
her fley faflizm için kitle çal›flmas›nda
kullanaca¤› bir malzemeye 
dönüfltürülür. 

H



mamal›y›z. Zorluklardan sözedildi-
¤inde kitleleri ikna etmek zorlafla-
cakt›r ama bir kez ikna etti¤imizde
bu kez, her türlü zorlu¤un fark›nda,
bilincinde olarak mücadele içinde
yeralacak olan insanlar, daha karar-
l› olacaklard›r. 

Kemal: Özlem’in sorusuna ce-
vap olarak devam edeyim. O “ge-
dik”, faflizmin veya düzen partileri
iktidar›n›n kendi sosyal kitle temel-
leriyle kaç›n›lmaz olarak çat›flmak
zorunda olufludur. Faflist propagan-
da, demagoji mekanizman›n çöktü-
¤ü yer, faflizmin halkla karfl› karfl›ya
geldi¤i yerdir. 

Demek ki, faflizmin temel zay›f-
l›¤›n› ortaya ç›karmak için, halk›n
kendi ekonomik, demokratik ç›kar-
lar› u¤runa mücadeleye kat›lmalar›-
n› sa¤lamak son derece önemlidir.
Halk haklar›n› talep etti¤i, kendi ç›-
karlar›n› savundu¤u ölçüde, düzen-
le kaç›n›lmaz olarak çat›flacakt›r. 

Buradan hareketle de flunu belir-
telim: Kitlelerin en s›radan talepleri
için mücadele bile önemlidir. Kitle-
lerin iktidara karfl› eylemleri, pasif
de olsa, ekonomik temelde de olsa,
içinde yeralarak, devrimci sloganla-
r› kitlelere tafl›mal›, her çeliflkiyi,
her çat›flmay› devrimci mücadele ve
örgütlenme aç›s›ndan bir zemin ola-
rak de¤erlendirmeliyiz. Bu tür kitle
hareketleri, aç›ktan düzene, faflizme
karfl› ç›kmasalar bile, nesnel olarak
düzene karfl›d›rlar ve o mücadele
gelifltikçe, çat›flma ve karfl›tl›k kes-
kinleflir. Elbette bugün muhalefetin
etkili olabilmesinin yolunun radikal
kitle mücadelelerinden geçece¤i
aç›kt›r; ama kitleleri en meflru te-
meldeki talepleri do¤rultusunda bir
mücadele içine katamad›¤›m›zda,
daha ilerisinin gerçeklefltirilemeye-
ce¤i de aç›kt›r. Kitlelerin en s›radan
ihtiyaçlar›ndan hareket eden, müca-
dele, örgütlenme biçimlerini, slo-
ganlar›n› geliflmelere göre dinamik
bir flekilde yenileyen bir tarz›m›z
olmal›d›r. Kitle mücadelesi gelifltik-
çe faflizmin kitle temeli daral›r ve
faflizmin kitle çal›flmas›n›n tüm

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

Özlem: Faflizmin kitleleri etki-
lemek için baflvurdu¤u araçlardan
sözederken, ayr›nt› gibi görünen
ama bence önemli olan de¤inmedi-
¤imiz birkaç yön daha var. Biraz
önce belirttiniz, faflizm halk›n milli
duygular›n›, soygunculara karfl› tep-
kisini, özlemlerini kullan›r. Bunlar›
kullan›rken diline, üslubuna da dik-
kat eder. Benim ilk akl›ma gelen
Demirel’in flivesidir. Seçimlerde
kullanacaklar› sloganlar› tespit
ederken k›l› k›rk yararlar, uzmanlar-
dan, sosyologlardan, psikologlardan
yararlan›rlar. Kimi kasket giyer, ki-
mi kalpak, kimi flortla gezer; hep-
sinde amaç “halk adam›”, “halktan
biri” imaj› vermektir. Bu yöntemin
etkisiz oldu¤u da söylenemez.   

Kemal: Evet, bunlar da önem-
siz de¤ildir. Verdi¤in örnekler de fa-
flizmin “kitle çal›flmas›”n› kurmay-
ca ele ald›¤›n›n göstergesidir. Kitle-
leri etkilemek, kendi gerçeklerinin
görülmesini engellemek için kullan-
mayacaklar› bir de¤er, girmeyecek-
leri bir k›l›k yoktur. 

Kitle çal›flmas›nda dil, üslup ko-
nusunun önemine de¤inmifltik ön-
ceki sohbetimizde. Bazen burjuva
politikac›lar da öyle konuflur ki, in-
sanlar “hah, benim sorunumdan sö-
zediyor” diye dönüp bakar; öyle
sözler edilir ki, dinleyen o partiyi
desteklemiyorsa bile“yahu gerçek-
ten de öyle” der, “adam do¤ru söy-
lüyor” diye düflünür. Kitle çal›flma-
s›nda bunu söyletebilmek flartt›r. 

Burjuvazi bunu suni olarak yap›-
yor. Bizim do¤al halimizin bu sonu-
cu vermesi laz›m. Ama her zaman
öyle olmuyor. Kitlelere yabanc›la-
fl›rsak, kendi alan›m›za yabanc›la-
fl›rsak bunu sa¤layamay›z. Ve ne ya-
z›k ki, çeflitli alanlar›m›zda bu tür
kitle çal›flmas›n›n örnekleri az de-
¤ildir. Gençlikle ilgili bir aç›klama
yap›lm›flt›r, ama gençli¤in nabz›, te-
mel çeliflkileri yoktur o bildiride,
mahalleye iliflkin bir bildiri ç›kar›l-
m›flt›r ama mahalleli o bildiride
kendini bulamaz... 

Seslendi¤imiz insanlar›n bize
inanmas›, bize güvenmesi, bizim ça¤-
r›lar›m›z› izlemesi için yazd›¤›m›z›n,
yapt›¤›m›z›n “kendinden birinin”
eseri oldu¤unu görmelidir.  

Mao’nun bu konuda hofluma gi-
den bir deyifli vard›r; kitle çal›flmas›n-
da flu yanl›fllardan uzak durmalay›z
der: Dogmac›l›k, deneycilik, kuy-
rukçuluk, buyrukçuluk, sekterlik,
bürokrasi, kibirlilik... 

Bunlara dikkat eden bir çal›flma
yürüttü¤ümüzde, burjuva politikac›-
larla, devrimcilerin fark› da kitlelerin
gözünde daha bir netleflecektir. 

Devrim iddias›, halk› devrimcilefl-
tirerek düzeni de¤ifltirme iddias›d›r.
Devrimci bu iddiay› tafl›yand›r. Ve
kitle çal›flmas›, bu iddian›n kendini
gösterece¤i yerdir. Devrimci; semtin-
de, soka¤›nda, okulunda, iflyerinde,
evinde, hiç ara vermeksizin kitle ça-
l›flmas› yapan, yak›n›ndaki herkesi ör-
gütleyendir. 

Hemen sonuç bekleyen, bekledi¤i
olmay›nca da umutsuzlu¤a sürükle-
nen, b›kan, y›lan bir “kitle çal›flmas›”
tarz›, b›rak›n yeni kitleleri örgütleme-
yi, kendini çürüten bir tarzd›r. Karfl›-
devrim bu kadar devasa araçlarla,
yayg›n ve sürekli bir çal›flma yürütü-
yorsa, bizim bunun karfl›s›na sab›r,
emek ve fedakarl›¤› ç›karmam›z flart-
t›r. ‹flyerinde, mahallede iki toplant›
yapt›k, gelen geldi, gelmeyen gelme-
di, tabii böyle bir kitle çal›flmas› ol-
maz. Biz de kitle çal›flmas›n› burjuva-
zi gibi, planl›, kapsaml›, sab›rl›, y›lla-
ra yay›lan bir ›srarla ele alaca¤›z.
Araçlar›n, bask›lar›n getirdi¤i s›n›rl›-
l›klar›, eme¤imiz, sabr›m›z, kararl›l›-
¤›m›z ve fedakarl›¤›m›zla aflaca¤›z. 

Sevgili okurlar›m›z, sohbetimizi
burada bitiriyoruz. Umar›z, bu sohbe-
timizde göstermiflizdir ki, kitlelerin
bugün flu veya bu k›sm› faflizmin etki-
si alt›ndaysa da, er geç düzenle çelifl-
kileri aç›¤a ç›kacak, kitleleri devrim
kazanacakt›r. Her devrimcinin görevi
sadece bu süreci h›zland›rmakt›r.
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itle mücadelesi gelifltikçe
faflizmin kitle temeli daral›r ve
faflizmin kitle çal›flmas›n›n tüm
araçlar›, yöntemleri, demagojileri,
istismar konular› bofllu¤a düfler. 
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Ba¤c›lar - 29 A¤ustos

günü ‹stanbul Ba¤c›lar’da, sokak
çeteleri taraf›ndan katledilen Engin
Gündo¤du’nun ard›ndan, çetelere
karfl› halk›n tepkisini örgütleyen
Ba¤c›lar Haklar ve Özgürlükler
Cephesi Temsilcili¤i, 4 Eylül günü
meflaleli bir yürüyüfl
düzenledi.

“Çetelere, Yozlafl-
maya Karfl› Birleflelim”
ça¤r›s›yla Yeni Mahal-
le’de yap›lan meflaleli
yürüyüfl için gün boyu
megafonlarla, bildiri-
lerle ça¤r› yap›ld› ve
çeteleflmenin, düzenin
yozlaflt›rma politikala-
r›n›n bir ürünü oldu¤u
halka anlat›ld›. 

“Engin Gündo¤-
du’nun bafl›na gelenle-
rin bafl›m›za gelmemesi

için; gençlerimize, çocuklar›m›za,
eflimize, kardeflimize sahip ç›kmal›-
y›z... Birlikte mücadele ederek, çe-
teleflmenin önüne geçebiliriz” deni-
len ça¤r›lar›n ard›ndan, akflam saat-
lerinde 350 kiflinin kat›ld›¤› bir yü-
rüyüfl yap›ld›. 

“Çetelere ve Yozlaflmaya Karfl›

Birleflelim” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
yürüyüfl kat›l›mlarla büyüyerek slo-
ganlarla mahalleyi dolaflt›. 

Ahmet Kabakl› Caddesi’ndeki
yürüyüfl esnas›nda “bu sorun bizi de
ilgilendiriyor” diyen birçok insan›n
yürüyüfle kat›ld›¤› görülürken,
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada, 

“Bu düzenin sahipleri istiyor ki
hiç kimse düflünmesin, hiç kimse
sesini ç›kartmas›n, hakk›n› arama-

s›n ve herkes bu düze-
nin bir parças› olsun.
Çünkü böyle bir top-
lum yarat›ld›¤›nda dü-
zenleri devam edecek.
Bunun için, çetelerin
uyuflturucu sat›c›lar›-
n›n önü aç›l›yor” ifa-
delerine yer verildi. 

Ba¤c›lar’›n çetele-
re teslim edilmeyece-
¤i, uyuflturucu ve fu-
hufla karfl› mücadele-
nin sürece¤i vurgula-
nan eylem, alk›fllar ve
sloganlarla sona erdi. 

Çete Sald›r›s›

Okmeydan› - 1 Eylül gece yar›s›, Ok-
meydan›’nda yozlaflt›rmaya, fuhufla ve çetelefl-
meye karfl› mücadele veren Okmeydan› Temel
Haklar üyesi iki kifli çetelerin sald›r›s›na u¤rad›.

Fuat Soylu ‹lkö¤retim Okulu çevresinde içki
içerek çevreyi rahats›z eden çeteciler, Okmey-
dan› Temel Haklar üyeleri Kemal Y›ld›r›m ve
Sad›k Karakufl taraf›ndan uyar›ld›lar. Uyar› üze-
rine çeteciler Y›ld›r›m ve Karakufl’a sald›r›p çe-
flitli yerlerinden yaralad›lar. Okmeydan› Temel
Haklar, 8 kiflilik bu çetenin, h›rs›zl›k, gasp,
adam yaralama gibi olaylara da kar›flt›¤› bilgisi-
ni verdi. Sald›r› esnas›nda halka seslenen Y›ld›-
r›m ve Karakufl, “Bunlar çete. Çeteler Halka
Hesap Verecek” diye konufltular. Çete sald›r›y›
sürdürürken, halk›n sahiplenmesiyle kaçmak
zorunda kald›lar.

Okmeydan› Temel Haklar sald›r›dan sonra
yapt›¤› aç›klamada; “Okmeydan› halk› olarak
yozlaflmaya, çeteleflmeye, uyuflturucu ve fuhufla
karfl› mücadelemiz devam edecektir. Okmeydan›
bizimdir. Çetelere b›rakmayaca¤›z” dedi.

Sultanbeyli - 3 Eylül
günü Sultanbeyli'de 11 ya-
fl›nda küçük bir k›z çocu-
¤unun kaç›r›l›p dövülmesi,
halk›n çetelere karfl› öfkesini
ortaya ç›kard›. 

Gayr›-meflru ifller yapan
serseri iki kifli taraf›ndan
gerçeklefltirilen olay›n ard›n-
dan, HÖC’lülerin ça¤r›s› ve
örgütlemesi ile Sultanbeyli
halk› soka¤a döküldü. 

Sald›r›ya u¤rayan küçük
k›z› karakoldan al›p ailesine
teslim eden devrimcilerin
önderli¤indeki halk, serseri-
lerin bulundu¤u evi bas›p
tahrip ederek d›flar› att›lar. 

Polis, 150 kifli ile baflla-
yan ve giderek 500’ü bulan
öfkeli kitle karfl›s›nda izle-
mekle yetinirken, serseri h›r-

s›zl›k çetesiyle iliflkilerinin
oldu¤u da görüldü.

Polis, kitlenin tepkisi
üzerine serserileri gözalt›na
almak zorunda kald›. Bu es-
nada polis ile kitle aras›nda
k›sa süreli arbede yafland› ve
bu kez de öfke polise yönel-
di. Polis araçlar› tahrip edi-
lirken, serserilerle birlikte
iki polis de dövüldü. 

‹ki saat sonra serserilerin
serbest b›rak›ld›¤›n› ö¤renen
halk, evlerini boflalt›p ma-
halleden atarken, polis de
uzun süre mahalleye gireme-
di. Mahallede halk yollar›
kapat›p trafi¤i keserken, ser-
serilere tepkiyle bafllayan
olaylar, polisle tafll› çat›flma-
ya dönüflerek, devlete olan
öfkeyi ortaya ç›kard›.

Çeteleflmeye Karfl› Yürüyüfl

Halk›n yozlaflmaya öfkesi
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Sar›gazi - Her y›l düzenle-

nen Sar›gazi Kültür ve Sanat Fes-
tivali, bu sene protestolara ve jan-
darma terörüne sahne oldu. ‹ki y›l-
d›r AKP’li Sar›gazi Belediyesi tara-
f›ndan organize edilen flenliklerde,
halk›n iradesinin festival progra-
m›nda yoksay›lmas› protestolar›n
ana kayna¤›n› oluflturuyordu.

AKP’li belediyenin 
hesab› tutmad›
3 gün olarak yap›lan ve AKP’li

belediye taraf›ndan 1 güne indirilen
bu seneki festivali, AKP flovuna dö-
nüfltürmeyi hesaplayan yönetim,
Sar›gazi halk›ndan ve devrimciler-
den cevab›n› ald›. 

AKP’li belediyenin hesab›, dev-
rimci, demokrat güçlerce bafllat›lan
bu festivalde, onlar› d›fllamakt›. Bu-
na karfl›n devrimci çevreler, halka
‘festivale kat›lmama’ ça¤r›s›nda bu-
lundular. Festivalden birgün önce, 2
Eylül’de, Sar›gazi HÖC Temsilcili-
¤i ve Odak, festivali protesto ede-
ceklerini aç›klad›lar. Partizan, Dev-
rimci Demokrasi ve ESP ise ‘1 Ma-
y›s Mahallesi’nde sürmekte olan
flenliklere kat›lacaklar›n›’ belirttiler.
Ertesi günü ise Mücadele Birli¤i
‘festivali protesto’ya kat›ld›. 

Festival öncesi yaflanan geliflme-
ler ve devrimcilerin boykot ça¤r›s›
belediyeyi tedirgin etti ve festival
alan›na jandarmay› y›¤arak gözda¤›
vermek istedi. 

Jandarmayla çat›flma
3 Eylül günü bafllayan festival-

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

ne alan› terkederken protestolar ke-
silmeden sürdü ve sahne ikinci kez
tafllanarak festival program› engel-
lendi.

AKP’li belediyenin hesab›n› bo-
zan devrimciler halkla birlikte tür-
küler söyleyerek halaylar çekmeye
bafllad›lar. Bu esnada jandarma te-
rörü bafllad›. Jandarman›n havaya
atefl açmas›n›n ard›ndan, kitlenin
bir bölümü Sar›gazi Merkezi’ne yü-
rüyüfle geçti ve yollar barikatlarla,
yanan lastiklerle kapat›ld›. Barikata
yaklaflmaya çal›flan polis arac› tafl-
lan›rken, ‘Yaflas›n Devrimci Daya-
n›flma’ slogan› at›ld›.

Jandarman›n barikat› aflma giri-
flimlerini geri püskürten devrimciler
eylemlerini barikat bafl›nda sürdür-
düler. Jandarman›n atefl etmeyi yo-
¤unlaflt›rmas› ve z›rhl› araçlarla ba-
rikata girmesinin ard›ndan, Sar›gazi
halk› ve devrimciler Demokrasi
Caddesi’ne çekilerek, yeniden bari-
katlar kurdular. Burada ikinci bir
çat›flma yafland›. Barikatlar› atefle
veren kitle, jandarma sald›r›s›n› ön-
ledi. Sar›gazi Merkezi ve Demokra-
si Caddesi’ndeki anayollar üç saat
boyunca trafi¤e kapand›. 300 kiflilik
grup, s›k s›k “Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl, Yaflas›n
Devrimci Dayan›flma, Sar›gazi Fa-
flizme Mezar Olacak” sloganlar› at-
t›. Çat›flman›n ard›ndan jandarma-
n›n yo¤un atefli nedeniyle kitle ara
sokaklara da¤›ld› ve Uysal Cadde-
si’nde tekrar toplanarak bir kez da-
ha barikatlar kurdu ve baz› faflist ve
iflbirlikçi esnaf bu s›rada cezaland›-
r›ld›. Birçok insan›n gözalt›na al›n-
d›¤› olaylar s›ras›nda çok say›da as-
keri araç tahrip edildi. 8’i asker 24
kifli yaraland›. Direnifl, iradi olarak,
halka yap›lan konuflman›n ard›ndan
son buldu. 

Belli bir aflamas›nda Devrimci
Demokrasi, Partizan ve ESP’nin de
kat›ld›¤› direnifl sonras›nda gözalt›
terörü sürdü ve 70’in üzerinde insan
gözalt›na al›nd›, biri At›l›m muhabi-
ri 9 kifli tutukland›. 

Yürüyüfl ve kepenk 
kapatma eylemi
Gözalt›lar›n, kurflunlar›n, tutuk-

lamalar›n Sar›gazi halk›n› ve dev-
rimcileri y›ld›raca¤›n› hesaplayan-
lar, 6 Eylül akflam› bir kez daha ya-
n›ld›klar›n› gördüler. 

Tutuklamalar 400 kiflinin kat›l-
d›¤› bir yürüyüflle protesto edildi.
HÖC, Partizan, DHP, ESP ve Odak
taraf›ndan düzenlenen yürüyüflte,
jandarman›n dayatmalar›na boyun
e¤ilmezken, “Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n-Sar›gazi Halk›” pankart›
tafl›nd› ve sloganlar at›ld›. Bas›n
aç›klamas› ile biten eylem esnas›n-
da, devrimcilerin ça¤r›s› üzerine Sa-
r›gazi esnaf›n›n tamamen kepenk
kapatarak destek verdi¤i görüldü.

fienliklerde Barikatlar Kuruldu

Y›k›mlar sürüyor
Gecekondulara yönelik y›k›m

sald›r›s› 6 Eylül günü Alt›nflehir,
Ka¤›thane ve Eyüp’te devam etti.

Ka¤›thane Yahya Kemal Ma-
hallesi’nde, sabah saatlerinde 13
gecekonduyu y›kmak için gelen
ekiplere karfl› halk direndi. Roman
halk›n yaflad›¤› bölgede gerçekle-
flen y›k›mda jandarma da halk›n
karfl›s›ndaki yerini alm›flt›. Dire-
nen halk bir süre sonra iki gece-
konduyu atefle vererek öfkesini
ortaya koydu. Bu geliflmenin ar-
d›ndan y›k›m durdurulurken, bir
heyet belediye ile görüflmeye gitti.

Ayn› saatlerde Eyüp’e ba¤l›
Göktürk Beldesi’nde de y›k›m
vard›. Burada da y›k›m s›ras›nda
direnifl yaflanmas›na karfl›n y›k›m
gerçekleflti. 

31 A¤ustos günü ise Alt›nflehir
fiahin Tepe Mahallesi Sonevler
Mevkii’nde 19 ev y›k›l›rken, polis
direnen halka karfl› cop ve gaz
bombalar› ile sald›rd› ve çok say›-
da kifliyi gözalt›na ald›. 

Hiçbir uyar›, tebligat yap›lma-
dan gerçekleflen y›k›mda, halk›n
eflyalar›n› ç›karmas›na dahi izin
verilmeyerek, aç›k bir halk düfl-
manl›¤› sergilendi.



42

11 Eylül 2005 / 17

1970’li y›llarda direniflle kurulan
gecekondu mahallelerinden biri olan
ve bu u¤urda flehitlerin verildi¤i 1
May›s mahallesi, 2 Eylül 1977 dire-
niflini, her y›l oldu¤u gibi bu sene de
bir festivalle kutlad›. Festival 2003
y›l›ndan bu yana düzenleniyor. 

1 Eylül’de bafllayan festivalin ilk
gününde, çeflitli demokratik kitle
örgütleri, devrimci yay›nlar taraf›n-
dan standlar aç›ld›. TAYAD, Temel
Haklar, Gençlik Federasyonu, Yü-
rüyüfl, ‹dil Kültür Merkezi de stand
açan kurumlar aras›ndayd›. ‹lk et-
kinlik, “yozlaflma” konulu panel ol-
du. Hakk› Akça, Hac› Orman, Mert
Büyükkarabacak ve Ahmet Bak›r’›n

konuflmac› olarak kat›ld›¤› panelde,
Ahmet Bak›r “toplumsal yozlaflma-
n›n” tarihine de¤inirken, Anadolu
Temel Haklar ad›na kat›lan Hakk›
Akça ise yozlaflman›n kayna¤›n›n
açl›k, yoksulluk ve örgütsüzlük ol-
du¤una dikkat çekti. Di¤er panelist-
ler de yozlaflman›n önüne nas›l ge-
çilebilece¤i üzerine konufltular. 

Akflam ise festivalin aç›l›fl› ya-
p›ld›. Yap›lan konuflmalar ve flehit-
ler için yap›lan sayg› duruflunun ar-
d›ndan, s›ras›yla tiyatro, folklor eki-
bi, Grup Yank›, Cihan Çelik ve
Grup Tiroj sahneye ç›kt›. 

Festivalin ikinci günü ise flehit-
ler için yemek verildi ve “kurulu-
flundan bu yana 1May›s Mahallesi”
ad› alt›nda bir panel düzenlendi.
Mercan Vadisi flehitleri an›s›na si-
nevizyon gösterimi ile süren etkin-
liklerdi akflam saatlerinde Cennet
Dü¤ün Salonu önünde toplan›larak
bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Yürü-
yüfle kitlesel olarak k›z›l bayraklar›,
flehitlerin resimleri ve tecriti anlatan
sloganlar› ile kat›lan HÖC’lüler, k›-
z›l bant ve Fidan Kalflen'in resminin
yerald›¤› pankart ve k›z›l sancaklar
tafl›d›. Yürüyüflte s›k s›k “Yaflas›n 2
Eylül Direniflimiz, Umudun Ad›
DHKP-C” sloganlar› atan kitle, di-

siplini ve coflkusu ile dikkat çekti.
Kortejlerin 1 May›s Son Durak’a
gelmesinin ard›ndan burada ortak
aç›klama okundu. Aç›klamada 2
Eylül 1977 flu sözlerle anlat›ld›:

“‹flçi ve emekçilerin derme çat-
ma kondular yaparak hayatlar›n›
sürdürebilecekleri yerler yaratmas›-
na tahammül edemeyen faflist rejim
kolluk güçleri ile mahalleyi kan gö-
lüne çevirip katliam yapm›flt›r. Dev-
rimci mücadelenin yüksek oldu¤u o
dönemlerde emekçi halk direnifle
geçmifl yaflam yerlerini y›kt›rma-
m›flt›r. Bu dünya eme¤in dünyas› ol-
mak zorundad›r. Bu dünyan›n ad›
sosyalizmdir”. Emekçilerin müca-
deleye ça¤r›ld›¤› aç›klaman›n ard›n-
dan flenli¤in düzenlendi¤i PSAKD
binas›na kadar yüründü. Grup Ma-
y›s, Hüseyin Akkal, Nurettin Güleç
ve Grup Vardiya’n›n türkülerini ses-
lendirdi¤i ikinci gün flenli¤inde,
coflkulu halaylar çekildi. 

3. gün Irak'ta savafl, Amerikan
emperyalizmi ve AB ile ilgili bir pa-
nelle bafllad› ve tiyatronun, semah
ekibinin yerald›¤›, Koma Mervan,
Nilüfer Sar›tafl ve Grup Munzur’un
sahneye ç›kt›¤› konserle son buldu. 

Festival 1 May›s halk›n›n daya-
n›flma ve birli¤ini gelifltirmede
olumlu bir hava yarat›rken, son gü-
n, Güc-Der’de tecritle ilgili sineviz-
yon ve söylefli yap›ld›. Sinevizyo-
nun ard›ndan TAYAD'l› Aileler ve
TUYAB'l›lar, tecriti ve direnifli an-
latan konuflmalar yapt›lar.

Ayn› yerde düzenlenen bir baflka
panel ise “y›k›mlar ve kentsel dönü-
flüm projesi” konusundayd›. Meh-
met Akdemir, Celal Befliktepe,
Mehmet Leylek ve Hüsniye Y›l-
d›z’›n konuflmac› olarak yerald›¤›
panelde, gecekondular›n direnerek
kurtulaca¤› ifade edildi.

Akflam ise TAYAD’l›lar›n Abdi
‹pekçi Direnifli’ni anlatt›¤› tiyatro,
Ruhan Mavruk’un fliir dinletisi, Ya-
p› Sanat Evi Müzik Toplulu¤u, Ce-
vahir Karaca ve Grup Yorum’un yer
ald›¤› flenlik vard›. Festivalin kapa-
n›fl› Grup Yorum’un coflkulu marfl-
lar› ile yap›l›rken, kitle hep birlikte
marfllara efllik etti.

1 May›s Mahallesi ‘Kurulufl Festivali’

1 MAYIS B‹Z‹MD‹R



Türkmenler ve Sünniler’in yo-
¤un olarak yaflad›¤› Telafer, ABD
ve iflbirlikçi Irak askerleri taraf›n-
dan bir haftad›r bombalan›yor. fiii
Bedir Tugaylar› da katliama destek
veriyorlar. Bombard›manlarda 100’e
yak›n kiflinin katledildi¤i bildirili-
yor. Özellikle Türkmenler kafileler
halinde kenti terk ederken, kentteki
9 mahalleden baz›lar›n›n tel örgü-
lerle çevrildi¤ini ve boflalt›ld›¤›
kaydedildi. 

Halk›n yüzde 70'inin kenti terk
etti¤i ifade edilirken, “Hem hava-
dan bombard›man, hem de arama-
lar var. Operasyon Sünnilerin a¤›r-
l›kta oldu¤u bölgelerde yo¤unlafl›-
yor. 35'e yak›n ev havadan bomba-
lanm›fl. Evleri bas›yorlar. Baz› ma-
hallelerde zaman zaman küçük çap-
l› çat›flmalar da yaflan›yor”.  (Cum-
huriyet, 6 Eylül)

Kentleri “ele geçirme” 
operasyonlar›

ABD, iflgalin bafl›ndan bu yana
kentleri ele geçirmeye yönelik ope-
rasyonlar düzenliyor. Felluce’nin
y›k›lmas› bunun en üst boyutuydu. 

‹flgalciler, direnifli “bir avuç Sad-
dam taraftar›, Zerkavi yanl›s› terö-
ristler” fleklinde aç›klarken, kentleri
bombalayarak kendini tekzip edi-
yor. Bu savafl›n bir “avuç” direniflçi-
ye karfl› sürdürülmedi¤i çok aç›kt›r.
ABD, halka karfl› savaflmaktad›r.
Daha geçen hafta, Suriye s›n›r›nda-
ki El Kaim Kasabas›’na hava sald›-
r›s› düzenledi. Sald›r›da 47 kifli ya-
flam›n› yitirdi. ABD aç›klamas›nda
ise operasyonun “El Kaide’ye yö-
nelik” oldu¤u ve “Ebu ‹slam ile
baflka savaflç›lar›n öldürüldü¤üne
inand›klar›” söyleniyordu. Hiçbir
inand›r›c›l›¤› olmayan ve “inan›yo-
ruz” gibi, kimi vurduklar›n› kendi-
lerinin dahi bilmedi¤ini ortaya ko-
yan bu aç›klamada, ölen silahs›z in-
sanlardan ise söz bile edilmiyordu. 

Çünkü, gerçekte onlar da yoke-
dilmesi gereken düflmanlard›r. Bir
kentte, kasabada direnifl güçlüyse,
halk direnifle destek veriyorsa, o
kentin yerlebir edilmesinde hiçbir
sak›nca yoktur. ‹flgalci böyle düflü-
nüyor. Ve halka karfl› savaflt›kça da
bat›yor, direniflin daha da güçlen-
mesine kendi cephesinden destek
veriyor. 

Cenevre Sözleflmesi ve savafl
hukukundan ise sözetmeye bile ge-
rek yok. Emperyalistler dünyay› ka-
nunsuzlu¤a sürüklerken, Cenevre
hukuku Felluce’de bir camide kur-
fluna diziliyor, Ebu Gureyb’de teca-
vüze u¤ruyor. 

Direnifl karfl›s›ndaki 
çaresizli¤in itiraf›

Kentleri ele geçirme operasyon-
lar› ve havadan bombalamalar katli-
amc›l›¤›n oldu¤u kadar, direniflin
gücünün de kan›t›d›r. Garnizonlar›-
na s›k›flan iflgalciler, kukla Irak as-
kerleri ile de sonuç alamad›kça,

kentleri yeniden ve yeniden bomba-
l›yorlar. 

Direniflçiler ise araçlarla Ba¤-
dat’›n merkezindeki ‹çiflleri Bakan-
l›¤›’na kadar gelip, roketle, uzun
namlulu silahlarla sald›r›yor ve ka-
y›p vermeden geri çekilebiliyorlar.
Kukla ordu ve polisin üst düzey ko-
mutanlar›na yönelik suikastlerin ar-
kas› kesilmiyor. 

Kendi bakanl›klar›n› korumak-
tan aciz bir kukla hükümet, Ameri-
kan vesayetindeki anayasa ile siya-
sal süreci iflletme hesab› yap›yor.
Sünniler ve Sadr taraftar› fiiiler ta-
raf›ndan boykot edilece¤i aç›klanan
anayasa da, ne kukla hükümeti ne
de iflgali meflrulaflt›rmaya yetmeye-
cek. Sokaklara dökülerek anayasay›
protesto eden onbinlerce insan bunu
hayk›r›yorlar. 
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Hiç bitmeyen bombard›man
‹flgalciler 2.5 y›ld›r kentleri bombal›yorlar. Direniflçilere yönelik
operasyonlar›n, kentlerin havadan bombalanmas› fleklinde
sürmesi, iflgalcilerin tüm halka karfl› savaflt›klar›n›n göstergesidir

Irak’›n kkentlerini, hhalk›n
evlerini bbombalayan

iflgalciler; kkatliamc›l›klar›n›
ve ddirenifl kkarfl›s›ndaki

güçsüzlüklerini ssergiliyorlar

Amerikan emperyalizminin
hukuksuzlu¤unun simgesi olan
Guantanamo’da temmuz ayında
yapılan açlık grevinin ardından,
bir ikincisinin daha yapıldı¤ı ö¤re-
nildi. Üç y›ld›r yarg›lanmadan tu-
tulan 200 kadar tutsak, derhal yar-
gılanmaları veya serbest bırakıl-
maların› talep ediyorlar. 

Amerikan Savunma Bakanlı¤ı,
açlık grevi eylemi haberini do¤ru-
larken; sanki hukuksuzlu¤u de¤ifl-
tiriyormufl gibi, eylem yapan tut-
sak say›s›n›n daha az oldu¤unu id-
dia etti. 

Guantanamo’da açl›k grevi

Saddam’›n duruflmas›
Bir baflka hukuksuzluk örne¤i

de Irak’ta yaflan›yor. Ülkesi iflgal
edilen Saddam Hüseyin’in durufl-
masın›n 19 Ekim’de bafllayaca¤›
duyuruldu. ‹flgalciler her türlü sa-
vafl hukukunu hiçe sayarak insan-
l›k suçlar›na yenilerini eklerken,
kuklalar›na Saddam’› yarg›lata-
rak, iflgali meflrulaflt›rmak istiyor.

Saddam’ın savunmasını, Ame-
rikalı, Avrupalı ve Arap avukatlar-
dan oluflan bir ekip üstlenecek.



26 A¤ustos'ta ‹stanbul baflta ol-
mak üzere 22 ilde bafllayan ve 28
A¤ustos'ta ‹ncirlik Üssü önünde so-
nuçlanan "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n"
talepli yürüyüflümüz bizlere bir kez
daha göstermifltir ki halklar›m›z bu
katliam üssünü topraklar›m›zda is-
temiyor.

‹ncirlik Yürüyüflü yaklafl›k iki
ayd›r süren bir çal›flman›n ürünü-
dür. Onlarca ilde onbinlerce bildiri
da¤›t›lm›fl, say›s›z bas›n aç›klamas›
yap›lm›fl, meflaleli yürüyüfller, otur-
ma eylemleri, imza kampanyalar›
düzenlenmifltir. ‹ncirlik Yürüyü-
flü'ne ve çal›flmalar›na; ‹stanbul,
Gebze, ‹zmit, Bursa, Eskiflehir,
Ankara, Konya, Mersin, Antalya,
Antakya, Adana, ‹skenderun, ‹z-
mir, Uflak, Hopa, Ünye, Ordu,
Trabzon, Samsun, Dersim, Ela-
z›¤, Ad›yaman ve Malatya illeri
aktif olarak kat›lm›flt›r.

Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordinas-
yonu taraf›ndan gündeme getirilen
ve bileflenlerimizin d›fl›nda; Maya,
BDSP, Odak, Belediye-‹fl ‹st. 2
No'lu fiube, Tuzla Deri-‹fl, BES ‹st.
1 No'lu fiube, Emekli-Sen ‹st. 2

No'lu ve Mersin, Adana, Antalya
fiubeleri, Çem-Der Genel Merkezi,
ÇHD Genel Merkezi, Genel-‹fl 2
No'lu Bölge, 3, 7 ve Trakya fiubele-
ri, Adana Bölge Temsilcili¤i, D‹SK
Limter-‹fl, SES Mersin fiubesi, Be-
lediye-‹fl ‹zmir 4 No'lu fiube ve
Adana fiubesi, Hava-‹fl Adana fiu-
besi, Tümbel-Sen Adana fiube-
si'nin kat›l›m› ve 22 ilde onlarca
sendika ve DKÖ'nün deste¤i ile
güçlenen ‹ncirlik Yürüyüflü ülkemi-
zin birçok ilinde halk taraf›ndan sa-
hiplenilmifltir. Irak'ta ‹flgale Hay›r
Koordinasyonu, anti-emperyalist
ve iflgal karfl›t› güçlerle böylesine
büyük bir eylemi örgütlemekten,
kendi d›fl›ndaki bileflenlerle omuz
omuza ‹ncirlik Üssü'ne yürüyerek
emperyalist katillere karfl› halklar›n
öfkesini hayk›rmaktan onur duy-
maktad›r.

Bizler, ülkemizdeki anti-emper-
yalist ve iflgal karfl›t› güçlerin, em-
peryalistlere ve iflbirlikçilerine karfl›
birlikte mücadele etmelerini her za-
man savunduk, bunun gereklili¤ini,
zorunlulu¤unu her platformda dile
getirdik. Eylemimizi örgütlerken de
bu perspektifle hareket ettik. Bu ›s-

rar›m›z›n sonucu genifl bir bileflenle
‹ncirlik Yürüyüflü’nü hayata geçir-
dik. Ancak ‹HD ve EMEP Adana il
örgütünden gerekli duyarl›l›¤› gör-
medi¤imiz gibi, siyasi eti¤e ve anti-
emperyalist mücadele çizgisine
denk düflmeyen tav›r ve tutumlarla
da karfl›laflt›k. Tüm bu olumsuzluk-
lara ra¤men ‹ncirlik Üssü Yürüyü-
flü’nün anti-emperyalist ve iflgal
karfl›t› mücadeleye büyük katk›lar
sundu¤una inan›yoruz. 

‹ncirlik Yürüyüflü, bu güne ka-
dar ‹ncirlik Üssü'ne yönelik yap›lan
en kapsaml› eylemdir. Ülkemizin
birçok ilinde sokaklar "Katil ABD
Ülkemizden Defol" sloganlar›yla
inlemifltir. Halk›m›z bu eylemi sa-
hiplenmifl, hemen her ilde bizlere
destek olmufltur. Bu da göstermek-
tedir ki iflbirlikçi siyasi iktidar ne
kadar iflbirlikçili¤ini gizlemeye ça-
l›fl›rsa çal›fls›n, ne kadar ABD'yi
sevdirmeye çal›fl›rsa çal›fls›n, bu ül-
kenin onurlu insanlar› dünya halkla-
r›n›n düflman› ABD'yi hiçbir za-
man sevmeyecek, emperyalistlerle
iflbirli¤i yapanlar› hiçbir zaman af-
fetmeyecektir.
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Irak'ta ‹flgale Ha-
y›r Koordinasyonu ve
di¤er devrimci, de-
mokratik güçlerin, 26
A¤ustos'ta bafllay›p,
28 A¤ustos'ta ‹ncirlik
Üssü önüne kadar
sürdürdükleri ‹ncirlik
Yürüyüflü, bafllad›¤›
yer olan Galatasaray
Lisesi önünde yap›-
lan eylemle sona er-
dirildi. 5 Eylül’de ya-
p›lan eylemde, koor-
dinasyonun yürüyüfle
iliflkin yapt›¤› de¤er-
lendirme de halka sunuldu. 

Koordinasyon ad›na Eyüp Bafl taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada “yürüyüfl boyunca devletin tavr›n›n iflbirlikçili¤inin
bir ifadesi oldu¤u, vatanseverlerin yürüyüfllerini baflar›yla

tamamlad›klar›” dile
getirildi. 

Eyüp Bafl, koor-
dinasyonun, emper-
yalist iflgalcili¤e kar-
fl› 24 EEylül'de ddünya
genelinde yyap›lacak
olan eylemlerin Tür-
kiye'deki sesi olaca-
¤›n› da aç›klayarak,
emperyalistlerle ifl-
birli¤ine, iflgal ortak-
l›¤›na son verilmesi
için mücadeleye de-
vam edilece¤ini be-
lirtti. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin yürüyüflün her afla-
mas› boyunca oldu¤u gibi kitlesel olarak kat›ld›¤› eylem s›-
ras›nda da s›k s›k "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Katil ABD Ülke-
mizden Defol, Katil ABD ‹flbirlikçi AKP" sloganlar› at›ld›.

KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM
YAfiASIN MÜCADELEM‹Z!

Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu'nun 
‹ncirlik Yürüyüflü De¤erlendirmesi;



Yürüyüflümüz, sansürle bo¤ul-
maya, yoksay›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bas›n ülke çap›ndaki bir anti-em-
peryalist eylemi görmezden gelmifl,
kamuoyuna yans›tmam›flt›r. Sizler,
patronlar›n›z›n ç›karlar› gere¤i ga-
zetelerinizde televizyonlar›n›zda
yer vermeseniz de emperyalizme ve
iflbirlikçilerine karfl› halk›n öfkesini
gizleyemezsiniz. Bu öfke ülkenin
sokaklar›nda artarak devam edecek-
tir. (...) Bunu ne sansür ne de devle-
tin bask›lar› engelleyemez.

Yürüyüfle devletin gösterdi¤i ta-
v›r, iflbirlikçili¤inin aç›k bir ifadesi
olmufltur. Birçok ilde bildiri da¤›tan
arkadafllar›m›za müdahale edilmeye
çal›fl›lm›fl, bildiri da¤›tan arkadaflla-
r›m›z tehdit edilmifltir. (...) 

Yürüyüfl boyunca gitti¤imiz her
ilde yapt›¤›m›z›n yasad›fl› oldu¤u,
hakk›m›zda tutanak tutulaca¤› teh-
ditleriyle karfl›laflt›k. Özellikle Mer-
sin'de yürüyüflü organize eden tem-
silcilerimizin kimliklerine el konul-
mak istendi, yürüyüfle müdahale et-
me tehditleri savruldu. Bizler bili-
yoruz ki bu ülkenin yasalar› da,
devletin politikas› da halk›n de¤il
emperyalistlerin ç›kar›nad›r. Bu
yüzden yasalar›n hiçbir meflruiyeti
yoktur. Bizim tepkimiz demokratik
bir tepkidir ve bu tepkiyi her koflul-
da bundan sonrada göstermeye de-
vam edece¤iz. Bu ülkeye katil ABD
baflkan› geldi¤inde sokaklar, cadde-
ler devlet taraf›ndan trafi¤e kapat›l-
m›flt›r. Ama biz yürüdü¤ümüzde,
"sokaklar›, caddeleri trafi¤e kapa-
tamazs›n›z", "yasak", "yasalar var,
hakk›n›zda dava açar›z" tehditleri
savrulmufltur. Bu ülke bizimdir,
katil ABD'nin veya di¤er emper-
yalistlerin de¤il. 

Ülkemizde son dönemde halk›n
hak alma mücadelesi önünde bir
tehdit olarak duran ve devlet tara-
f›ndan düzenlenen provokasyon-
larla yürüyüfl s›ras›nda da karfl›lafl-
t›k. Eskiflehir'de yürüyüfl s›ras›nda
elinde Türk bayra¤› olan bir kifli
kortejimize yanafl›p "En büyük Türk
ba¤ra¤›, Türk bayra¤›na hakaret
ediyorlar, küfrediyorlar" diye ba¤›r-
maya bafllam›flt›r. Baflta Eskiflehir

Güvenlik fiube Müdürü olmak üze-
re onlarca polis müdürü ve komise-
rin gözüönünde gerçekleflen bu ola-
ya polis hiçbir müdahalede bulun-
mam›fl, provokatör, bizler taraf›n-
dan kortejin yan›ndan uzaklaflt›r›l-
m›flt›r. Benzeri bir olay ‹ncirlik Üs-
sü önünde de yaflanm›flt›r. (...) Bu
provokasyon da bizler taraf›ndan
engellenmifl, bas›n aç›klamas› jan-
darma ve polis kuflatmas› alt›nda ta-
mamlanm›flt›r.

Eylem boyunca çeflitli provokas-
yonlar tertipleyen, hakk›m›zda dava
açmakla, kimliklerimize el koy-
makla, yürütmemekle tehdit eden,
Adana'da ABD Konsoloslu¤u’nun
önünde ve ‹ncirlik Üssü önünde
panzerleriyle, jandarma ve polisiyle
bize karfl› barikat kuran, kendi hal-
k›n›n de¤il emperyalist katillerin
güvenli¤ini alan devlet flunu bil-
melidir ki bizler her koflulda em-
peryalizme, iflbirlikçili¤e ve iflgal
ortakl›¤›na karfl› mücadele edece-
¤iz. 24 Eylül'de dünya genelinde
yap›lacak olan savafl ve iflgal karfl›t›
eylemlerin Türkiye'deki sesi solu¤u
biz olacak, sokaklar› emperyalizme
ve iflbirlikçilerine karfl› duydu¤u-
muz öfkeyle sarsaca¤›z. Baflta ‹ncir-
lik Üssü olmak üzere ülkemizdeki
tüm emperyalist üslerin kapat›lma-
s›n› istiyoruz. Emperyalistlerle ifl-
birli¤ine, iflgal ortakl›¤›na son veril-
mesini istiyoruz. Ve bu isteklerimiz
gerçekleflene kadar da mücadelemi-
zi büyüterek devam ettirece¤iz.
Tüm devrimci ve demokratik ku-
rumlar› emperyalizme, iflbirlikçile-
rine ve iflgale karfl› birlikte mücade-
le etmeye ça¤›r›yoruz.

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN!
KAT‹L ABD ÜLKEM‹ZDEN
DEFOL!
KAT‹L ABD ‹fiB‹RL‹KÇ‹ AKP !
KAT‹L ABD ORTADO⁄U'DAN
DEFOL!
KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM
YAfiASIN MÜCADELEM‹Z! 

5 Eylül 2005

IRAK'TA ‹fiGALE HAYIR 
KOORD‹NASYONU
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Karadeniz Temel Haklar

1. Genel Kurulu

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

Arasor 
fiehitleri An›ld›

Samsun’da 3 Eylül’de  topla-
nan 1. Ola¤an Genel Kurul’da,
derne¤in faaliyetlerinin de¤erlen-
dirmesi yap›ld›ktan sonra seçimle-
re geçildi.  

Mehmet BAfiBA⁄’›n Karade-
niz Temel Haklar Baflkanl›¤›’na
seçildi¤i genel kurulda, ayr›ca Te-
mel Haklar Federasyonu’na ka-
t›lma karar› al›nd›.

‹flçilere Tecrit
Liman-‹fl’in ‹skenderun Lima-

n›’nda bafllatt›¤› iflyeri terketmeme
eylemi devam ederken, iflçileri
destek için ziyarete gelenlerin içe-
ri al›nmas›, liman idaresi taraf›n-
dan engellenmeye baflland›. 

Destek ziyaretleri engellene-
rek, iflçiler yaln›zlaflt›r›lmak ve
moralsizlefltirilmek isteniyor.



ABD'yi vuran Katrina felaketin-
de, aradan geçen zamana karfl›n he-
nüz kaç kiflinin öldü¤ü dahi kesin-
leflmezken, sadece Louisiana eyale-
tinde can verenlerin 10 bini bulabi-
lece¤i söyleniyor. Ölenlerin ço¤unu
ise siyahlar ve yoksullar oluflturu-
yor. Öte yandan; Afganistan ve
Irak'› iflgal ederken elini oldukça ça-
buk tutan ABD'nin, kendi vatandafl-
lar›n›n hayat› konusunda acze düfl-
mesi, “süper gücün” süperli¤inin ifl-
galler ve sömürü mekanizmalar› ol-
du¤unu da bir kez daha gözler önü-
ne seriyor. Bir baflka deyiflle, “güç-
lü, her fleye kadir” Amerika imaj›,
yerini aciz, organizasyon yetene¤in-
den yoksun ve beceriksiz Ameri-
ka’ya b›rakt›.

Kas›rga haftalar öncesinden bek-
leniyordu. Nereleri vuraca¤› da bi-
linmekteydi. Buna karfl›n, y›k›m,
kay›plar ve Amerikan devletinin be-
ceriksizli¤i tüm dünyay› flafl›rtt›.
Asl›nda flafl›racak bir fley yoktu. Gö-
rülen, halk›n ihtiyaçlar›na göre, in-
sana göre örgütlenmeyen bir devle-
tin gerçe¤iydi. Bunun, “süper güç”
Amerika olmas› ya da sömürge ülke
Türkiye olmas› fark etmiyor.

“Bu ülkede, fakirlerin ve 
siyahlar›n ac›lar›na karfl› 
tarihi bir kay›ts›zl›k var”
Özellikle, siyahlar›n yo¤un ola-

rak yaflad›¤› New Orleans eyaletin-
de tam bir sefalet görüntüsü ortaya
ç›kt›. Sokaklarda günlerce cesetler
yüzdü, yard›m ç›¤l›klar› atan yoksul
zenciler, Amerikan devletine öfke-
lerini dile getirirken, yiyecek, ek-
mek, içecek, su dahi olmayan stad-
yumlara dolduruldular ve ölümü
orada beklediler. Amerikan devleti-
nin “kurtarmadan” anlad›¤›, nereye
nas›l gideceklerini bilmeyen, gide-

cekleri yerde yaflamlar›n›
sürdürecek maddi gücü
bulunmayanlara, “evleri-
nizi terk edin” demekten
ibaretti. Nereye, nas›l gi-
decekler, nas›l yaflacaklar
belli de¤ildi. Çünkü
Amerikan devleti de, tüm
kapitalist devletler gibi,
insan ihtiyaçlar› üzerine
kurulmad›¤› gibi, yöne-
tenleri de insan›n de¤il,
tekellerin ihtiyaçlar›na
göre yönetiyorlard›.

Amerikan devletinin
tarihsel ›rkç›l›¤›n›n kur-
tarma rezaletinde gün gi-
bi ortaya ç›kmas› ise en
çok elefltirilen konular›n
bafl›ndayd›. 

Ünlü siyah rahip, politikac› ve
insan haklar› savunucusu Jesse
Jackson, Bush'u “duyars›zl›k, flef-
katsizlik ve ehliyetsizlikle” eleflti-
rirken, yard›m ve tahliye çabalar›-
n›n yetersiz kalmas›nda, kurbanla-
r›n “siyah ve fakir” olmas›n›n rol
oynad›¤›n› dile getirdi ve “bu ülke-
de, fakir insanlar›n ve siyahlar›n
ac›lar›na karfl› tarihi bir kay›ts›zl›k
var” dedi.

Katrina kurbanlar›na yard›m

konseri düzenleyen flark›c›s› Kanye
West de, “siyahlar, Bush'un umu-
runda de¤il. Bu ülke, fakirlere, si-
yahlara mümkün oldu¤unca yavafl
yard›m etmek üzere kurulmufl bir
yer” diye konufltu. Bir baflka siyah
haklar› savunucusu Randall Robin-
son da, “Kas›rgadan günler sonra
New Orleans'taki binlerce siyah,
köpekler gibi ölüyor. Kimse onlara
yard›ma gelmedi” sözleriyle duru-
mu özetledi. 

Amerikan Senatosu’nda da ›rk-
ç›l›¤› ve yoksullu¤u hat›rlatanlar ol-
du. Demokrat Parti’den William
Jefferson, “E¤er bu insanlar siyah
ve yoksul olmasayd› terk edilmez-
lerdi. Kenti terk edebilir miyim ile
otel paras›n› ödeyebilir miyim ara-
s›nda bir seçim yapmak zorunda b›-
rak›ld›lar” derken, John Lewis ise,
“Tarihin ölülerle sa¤ kalanlar ara-
s›ndaki fark›n yoksulluk, yafl ve ›rk
ile belirlendi¤ini yazmas›na izin ve-
remeyiz” diye konufltu. 

Tarih, Katrina’y› tam da böyle
yazacakt› oysa. Burjuvazinin sözcü-
sü New York Times'›n da günler
sonra yazmak zorunda kald›¤› gibi,
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Katrina’n›n ayna tuttu¤u 
‘rüyalar ülkesi’ Amerika

Katrina, uygarl›¤›n
siyah derililerin

cesetleri üzerinde
yükseldi¤ini, korkunç
bir sefalet oldu¤unu,

küreselleflmenin
barbarl›¤›n kamufle

edilmifl yüzü oldu¤unu
aç›¤a ç›karm›flt›r.



felaketten “kaçabilenlerle s›k›fl›p
kalanlar› belirleyen fleyin, dile geti-
rilmeyen ›rk ve s›n›f meseleleri ol-
du¤una dair giderek büyüyen bir
inanç var”. 

ABD’de, bizim gibi ülkelerde
oldu¤u gibi ölen, felaketin ortas›nda
b›rak›lan yoksullar ve egemen siste-
min ezdi¤i ›rklar oldu. 

Nüfusunun üçte ikisini siyahla-
r›n oluflturdu¤u New Orleans’ta
yoksulluk oran› 2000 y›l›nda yüzde
28 idi. Bu oran ABD standartlar›n›n
iki kat›. Bugün New Orlens’ta yafla-
yan 1.5 milyon kiflinin 500 bini
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda. Üstelik
yoksullar her türlü sosyal güvence-
den yoksun durumdalar.

Amerika’n›n “f›rsatlar ülkesi”
olarak lanse edilmesinde kullan›lan
vitrininin arka yüzünde hep yoksul-
luk, sefalet, evsizler varolmufltur.
Geliflmifl kapitalist ülkeler aras›nda
en fazla evsizin oldu¤u ülkedir
Amerika. Gösterilen yaflam tarz›n›n
arkas›nda milyonlarca iflsiz, kötü
flartlarda yaflayan Amerikal› vard›r.
50 milyon insan›n sa¤l›k güvencesi
yok. Ekonomik büyümeye karfl›l›k
295 milyonluk ülkede yoksulluk her
geçen gün art›yor. Amerikan ‹statis-
tik Bürosu'na göre, geçen y›l 1.1
milyon insan daha yoksul kategori-
sine girdi ve yoksul say›s› 37 milyo-
na yükseldi.

Amerikan devletinin Condoleez-
za Rice’yi, “bak›n siyahlar bakan
oluyor” diye vitrine ç›kartmas›n›n
ve “›rk ayr›mc›l›¤› yok” diye aç›kla-
ma yapt›rmas›n›n hiçbir anlam›
yoktur. Onbinlerce Afrika kökenli-
nin dolduruldu¤u stadyumdan yük-
selen ç›¤l›k her fleyi aç›kl›yor: 

“Ben köpe¤ime böyle davran-
mam. Yerlere iflemek zorunda kal›-
yoruz. Hayvan gibi olduk.” 

Siyah afetzedenin resminin alt›-
na “ya¤mac›” yaz›p, beyaz için
“afetzede” diyen Amerikan medya-
s› da bu ›rkç› bak›fl›n naif bir teza-
hürünü sunmaktad›r.

Irkç›l›k, Amerikan egemen s›n›f-
lar›n›n tarihsel bir karakteridir. Öz-
gürlük, eflitlik gibi yald›zl› kavram-

larla gizlenen bu gerçek kimi zaman
bast›r›ld›¤› yerden kendini göster-
mektedir. Polislerin bir zenciyi vah-
flice dövmeleri, yard›m ekiplerinin
iyi giyimli beyazlar› kurtar›rken si-
yahlara dönüp bakmamas› ya da
Katrina’da ortaya ç›kan manzara,
özünde ayn› bak›fl›n sonuçlar›d›r. 

Bugün, özellikle siyah yoksulla-
r›n bask›, asimilasyon ve çürütme
politikalar› ile öfkelerinin dizgin-
lenmesi, ciddi bir tepkiyi bask›lan-
ma alt›nda tutarken, alttan alta bi-
rikmesini ise önleyemeyecektir.

Bush tatilde, vitrinlik Rice 
ayakkab› ma¤azas›nda
ABD Baflkan› Bush, Katrina Ka-

s›rgas› vurdu¤unda Texas'taki çiftli-
¤inde golf oynuyordu. Televizyon-
larda halka seslenmek için üç gün
bekleyen Bush, afet bölgesine git-
mek için 5 gün geçmesini bekledi.

D›fliflleri Bakan› Condoleezza
Rice, New York'ta lüks ayakkab›
ma¤azas›ndayken, Baflkan Yard›m-
c›s› Dick Cheney de tatiline devam
etti. New Orleans Belediye Baflkan›
ise ancak birgün önce tahliye emri
verdi.

Gölcük depreminde günlerce
devletin bölgeye gitmemesinin elefl-
tirisini hat›rlatan Hürriyet, her ne
kadar buradan “biz daha iyiyiz” so-
nucu ç›karsa da, ortada efendisi ile
sömürgesi aras›nda hiçbir fark yok-
tur. Ölen yoksullar olduktan sonra
umurlar›nda de¤ildir. Amerikal› Fi-
zikçi Dr. Kauser Akhter’in belirtti¤i
gibi, “e¤er bunlar ülkenin baflka bir
bölgesinde yaflansayd›, mesela New
York ya da California’da hükümet
daha çabuk harekete geçebilirdi.
Çünkü oralarda daha fazla para
var. Ma¤dur kifliler, en yoksul kifli-
ler, neredeyse hiçbir ihtiyaçlar›n›
tedarik edemediler.”

Bush’un, “beceriksizli¤i” kabul
etmesi, ortaya ç›kan gerçeklerin
üzerini örtme manevras›d›r. 10 gün
geçmesine karfl›n sular alt›nda olan
kentleri, zencilere yönelik ›rkç› tu-
tumu baflka türlü aç›klamas› müm-
kün de¤ildir. 

47

11 Eylül 2005 / 17

Amerikan uulusal mmuhaf›zlar›, aafet-
zedelerin eevlerini, ““teröre kkarfl›
mücadele”de eedindi¤i ttecrübelerle
böyle bbas›yor. BBurjuva bbas›n›n
“buras› IIrak dde¤il AAmerika” bbafll›-
¤›n› aatt›¤› bbu rresim, AABD’nin kkendi
halk›na kkarfl› ddahi, nnas›l bbakt›¤›n›
özetliyor. ‹‹flte mmedeniyet ddedikleri
budur!
Yoksullara yyard›m eetmeyen AABD,
“ya¤ma” kkarfl›s›nda yyüzlerce aas-
keri bbölgeye ssevk eederek iinsan
av›na çç›kt›. 110’dan ffazla iinsan bbu
flekilde kkatledildi. AAfetzede yyok-
sullar iise ““ya¤mac›lar›” flflu ssözlerle
anlat›yorlar; ““onlar hhükümetin bbizi
t›kt›¤› bbu sspor ssalonunda bbize ssu
getiriyorlar, aannelerin ssütü kkurudu
marketlerden ssüt ggetiriyorlar.”
Ya¤mac› oolsalar ddahi, bbunun ççö-
zümünün IIrak’ta kkatliam yyapan
askeri bbirliklerle iinsan aav›na çç›k-
mak oolmad›¤› aaç›kt›r. AAma AAmeri-
kan eemperyalizminin bbaflka bbir ççö-
zümü dde yyoktur. PPolis vve aaskere
vur eemri vverip ggünlerce aaç vve ssu-
suz kkaderlerine tterk eedilmifl iinsan-
lar›n üüstüne ssalarak, ““ya¤ma vve
fliddeti öönlemekten” ssözeden bbir
devletin hhangi iideoloji üüzerine kku-
ruldu¤una bbak›lmal›d›r; oo iideoloji-
de iinsan uunsuru yyoktur.
Afganistan’da, IIrak’ta yyak›p yy›kt›¤›
sokaklarda iinsan aav›na çç›kan, tte-
kellerin çç›karlar› iiçin ddünyay› kkana
bulayan bbir ddevletin kkendi iiçinde
çürümesi kkaç›n›lmazd›r vve bbu ççü-
rüme vve yyozlaflt›rma üüzerinde
ayakta ddurmaktad›r. KKatrina, ççürü-
meyi ggün ››fl›¤›na çç›karan bbir eetki
görmüfltür. BBa¤dat’ta kkörükledik-
leri yya¤mac›l›¤› ““özgürlük” oolarak
sunanlar, flflimdi kkendi hhalk›n› yya¤-
mac›l›kla ssuçlamakta vve kkurtar›l-
may› bbekleyen, eekmek vve ssu iiste-
yen vvatandafllar›na kkurflundan
baflka bbir flfley vvermemektedirler. 
K›saca ssorun; kapitalist ssistemin
devasa ççürümüfllü¤ünde aaranmal›.



Kapitalizmin önceli¤i 
insan de¤ildir
Peki nas›l olmufltu da, dünyan›n

tek süper gücü, hem örgütlenme
hem de ekonomik olarak, Katrina
karfl›s›nda “çaresiz” kalm›flt›? Öyle
ya, 25 milyonluk Irak’› birkaç haf-
tada iflgal eden bir devlet, 25 bin va-

tandafl›n› selden kurtarmay› baflara-
mad›. 

Amerikan bütçesinden her y›l,
milyonlarca dolar Küba’da rejimi
y›kmak için ayr›l›yor, Irak iflgaline
ak›t›lan para ise Türkiye bütçesine
denk durumda. 

Küreselleflme her alanda özellefl-
tirmeyi dayat›rken, kapitalist sis-
temler, bilinen nedenlerden dolay›,
art›k sosyalist sistemin yoklu¤unda
“sosyal” alan› da tasfiye etmekte-
dirler. Kapitalizmin geliflim süreci-
ne uygun olan bu geliflmenin do¤al
sonucu, bütün kaynaklar›n tekellere
ak›t›lmas›d›r. Devlet, tekellerin ihti-
yaçlar› sözkonusu oldu¤unda “bü-
yük devlet” olurken, kamunun ihti-
yaçlar›nda “küçülen devlet” rolünü
oynamaktad›r. Örne¤in, tam da bu-
günlerde Amerikan Kongresi'nde
miras vergisinin kald›r›lmas›na yö-
nelik bir karar gündemde. Buna gö-
re; ülkenin en zengin yüzde ikilik
k›sm›n›n servetlerinin tamam›n›,
devletle hiçbir k›sm›n› paylaflmadan
yani vergi ödemeden mirasç›lar›na
devretmesini güvence alt›na alacak.
Bu sadece bir örnektir. Amerikan
enerji ve silah tekelleri baflta olmak
üzere, uluslararas› tekellerin dünya
hegamonyas›n›n ihtiyaçlar› do¤al
olarak, kendi içinde de yoksulla-
zengin aras›ndaki uçurumu durma-
dan katlamaktad›r.

Bu geliflimin öteki yüzü do¤al
olarak insan›n ve elbette çevrenin
d›fllanmas›d›r. Bugün Amerika’dan
Türkiye’ye kadar geçerli politika
budur. Piyasa felsefesinin hakim k›-
l›nd›¤› kapitalizmde, yaln›zlaflt›r›-
lan insan›n ihtiyaçlar›, sermayeye
yük olarak görülmektedir. Bu ne-
denledir ki günler öncesinde bilinen
ve günümüz teknolojik geliflimi dü-
flünüldü¤ünde, önlem al›nabilecek
bir do¤a olay›, felakete dönüflmüfl,
tek bafl›na ülkeleri iflgal eden “süper
güç”, gönüllü yard›m ça¤r›lar› yap-
mak zorunda kalm›flt›r.

Örne¤in; afetlerle ilgili federal
birim Fema’n›n bütçesi ve afet ön-
leme çal›flmalar› için gerekli fon
bizzat Bush yönetimi taraf›ndan ke-
silerek, “terörle savafla” aktar›l-

d›. Fema’n›n ba¤l› oldu¤u ‹ç Gü-
venlik Birimi'nin önceli¤i ise “te-
rörle mücadele”. Buna, hiçbir haz›r-
l›¤›n yap›lmam›fl olmas›, afetlerde
kullan›lacak askeri güçlerin yar›ya
yak›n›n›n dahi Irak’a iflgale gönde-
rilmifl olmas› gibi etkenler eklendi-
¤inde, ortaya ç›kan tablo daha da
anlafl›l›r hale gelmektedir. Düflünün
ki ya¤ma olaylar› olmasa, sonradan
gönderilen 10 bin asker de gönderil-
meyecek.

Amerikan Baflkan›, s›k s›k “te-
röristlerin uygarl›klar›n› yoketmeyi
hedefledi¤ini” dile getiriyor ve
“barbar” ülkelere uygarl›k ihraç
ediyorlard›. Katrina, uygarl›¤›n si-
yah derililerin cesetleri üzerinde
yükseldi¤ini, korkunç bir sefalet ol-
du¤unu, küreselleflmenin barbarl›-
¤›n kamufle edilmifl yüzü oldu¤unu
aç›¤a ç›karm›flt›r. 

Do¤an›n isyan› ve do¤ay› 
tahrip eden kapitalizm
Katrina Kas›rgas›’n›n küresel

›s›nma ile ilgisi ne düzeydedir, ayr›
bir konu ama do¤an›n dengesinin
kapitalistlerce bozuldu¤u, tahrip
edildi¤i bir kez daha bu vesileyle
tart›fl›lmaktad›r. 

Kendi halk›n›n katili ABD yöne-
timi, tahrip edenlerin bafl›nda gel-
mektedir. Dünya üzerinde en fazla
sera gaz› sal›n›m› yapan (Dünya'da-
ki sera gazlar›n›n yüzde 25'i) ABD,
küresel ›s›nmaya karfl› mücadeleyi
öngören Kyoto Anlaflmas›'na imza
atmay› da reddetmektedir. Gerekçe
ise “ABD ekonomisine ciddi zarar
verece¤i”. Yani tekellerin ç›karlar›
için do¤a tahrip edilmekte, dünya-
n›n gelece¤i yokedilmektedir. Yine
bugünlerde BM gündeminde olan
bir bildiride de “do¤aya sayg›” kav-
ram›n›n ç›kar›lmas›n› isteyen Ame-
rika’dan baflkas› de¤ildir. 

Bir kez daha görülmesi gereken,
do¤ay› koruma ad›na verilen savafl,
en baflta emperyalizme, kapitalizme
karfl› olmak durumundad›r. Çünkü
do¤ay› tahrip eden, kapitalist sis-
temler ve onlar›n tekel devletlerin-
den baflkas› de¤ildir.
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Amerika ya da Türkiye;
“nerede bu devlet” sorusu
de¤iflmiyor. Çünkü kapita-

lizmde devlet halk›n ihtiyaç-
lar›na göre örgütlenmez



Geçen y›l›n eylül ay›nda, Ameri-
ka k›tas› yine çok büyük bir kas›rga
yaflam›flt›. Bu kez kas›rgan›n hedefi
Küba olmufltu. ABD’yi vuran Katri-
na’n›n h›z›, yaklafl›k saatte 230 km.
idi. Geçen y›l Küba sahillerini vu-
ran Ivan Kas›rgas› ise saatte 260
km. h›za sahip, çok daha büyük bir
felaketin habercisiydi.

Ancak, ABD’den farkl› olarak
baflka bir devlet örgütlenmesi vard›
orada; sosyalist devlet. 

20 bin ev yerlebir oldu kas›rga-
da. Ancak ne sokaklarda cesetler
vard›, ne ya¤ma görüntüleri, ne fer-
yat eden insan manzaralar› vard›.
Tek bir can kayb› dahi yaflanmad›,
siyah ya da beyaz tek bir Kübal› ha-
yat›n› kaybetmedi bu afet karfl›s›n-
da. Bu nedenle, Küba halk›n›n lite-
ratüründe, do¤al afetlerin “kader”
ve “kaç›n›lmaz” oldu¤u da asla yaz-
maz. 

Kas›rgan›n etkileyece¤i bölgede
tam 1.5 milyon Kübal› yaflamak-
tayd›. Fidel günler öncesinden biz-
zat TV’lerden yapt›¤› konuflmalarla
‹van’a karfl› savafl› bafllatt›. 

Al›nacak ilk tedbir 1.5 milyon
Küba yurttafl›n›n daha yüksek yerle-
re tafl›nmas›yd›. Sosyalist devletin
yöneticileri halka “bölgeden kaç›n”
demediler, bizzat tahliye ifllemini
örgütlediler ve halk›n bütün ihtiyaç-
lar›n›n karfl›land›¤› bu örgütlenme
sayesinde 1.5 milyondan fazla Kü-
bal› daha yüksek ve tehlikesiz bir
bölgeye tahliye edildi. Fidel bizzat
bu çal›flman›n bafl›nda yerald›.

Nas›l baflarm›fllard› böyle büyük
bir tahliye ifllemini ve 20 bin evin
y›k›lmas›na karfl›n tek bir insan›n
burnu dahi neden kanamam›flt›?

New Mexico Üniversitesi’nde
Sosyoloji Profesörü Dr. Nelson Val-

des bunu flu sözlerle ifade ediyordu:
“Küba'da sivil savunma daha en
bafltan toplumla iç içe geçmifl bir
kavramd›r, insanlar felaket olma-
dan önce nereye gideceklerini bilir-
ler.” (Aktaran Bianet)

Felaket öncesi ve sonras›nda Fi-
del görevinin bafl›nda ve bütün so-
rumlulu¤u üzerine alm›flt›. Hiç kim-
se insanlar› bir stadyuma doldurup
bunun ad›na “önlem” diyerek, bura-
da aç susuz ölümü bekleyin demeyi
düflünmedi Küba’da. Böyle bir se-
çenek de yoktu Küba devletinin
mant›¤›nda. Ola¤anüstü hal, soka¤a
ç›kma yasa¤› da ilan edilmedi Kü-
ba’da. Çünkü orada, hiçbir ya¤ma-
lanma ve fliddet olay› da yaflanmad›.
Çünkü Küba’da, ne yoksulun içe-
cek su bulamamas› sözkonusuydu,
ne de ayr›cal›kl› bir zengin s›n›f ve
“herkes ayn› gemide oldu¤unu bili-
yordu.”

“S›¤›naklarda o mahalleden
sa¤l›k personeli bulunur. Ayr›ca Kü-
ba'daki aile doktorlar›, tahliye iflle-
mine o mahalledeki komflular›yla
birlikte kat›l›r ve böylece kimin ör-
ne¤in 'insülin'e ihtiyac› oldu¤unu
daha en bafltan bilirler. Küba'da
tahliye ifllemleri s›ras›nda, insanlar
'eflyalar›m ne olacak' korkusuyla
yaflamamalar› için hayvanlar›n› ve
veterinerlerini, buzdolaplar›n› ve
televizyon setlerini de beraberlerin-
de götürebilirler.” (Dr. Valdes)

Bir yanda buzdolaplar›n› bile
kurtaran bir örnek, öte yanda içecek
suyu olmad›¤› için çaresiz ya¤maya
baflvuran bir halk... 

‹van kas›rgas›nda gösterilen ba-
flar›, Birleflmifl Milletler Felaket
Kurbanlar›na Yard›m (ISDR) Sek-

reterli¤i taraf›ndan tüm dünyaya ör-
nek olarak gösterilmiflti. Üstelik bu-
nu yapan, ekonomik gücü k›s›tl›,
Amerikan ambargosu alt›nda bir
devletti. Oysa bütün mesele, insan
üzerine kurulu bir rejimin olup ol-
mamas› meselesiydi.

Kurtarma faaliyetlerinin örgüt-
lenmesi, halk›n toplumsal örgütlen-
me içinde ald›¤› yer de buna göre
belirlenmekteydi. Küba’da tüm
halk çeflitli biçimlerde örgütlüdür
ve yönetime kat›l›r. Ayn› örgütlen-
meler toplumsal felaketler karfl›s›n-
da da disiplinli bir biçimde görevle-
rini yerine getirirler.

Fidel, o günlerde yapt›¤› bir ko-
nuflmada, ‹van Kas›rgas› için haz›r-
l›k çal›flmalar›n›, Amerikan iflgaline
karfl› yapt›klar› uzun haz›rl›klara
benzetiyordu. Biri ne derece önem-
liyse, öteki de ayn› düzeyde önem-
liydi sosyalist bir devlet için. Halk›-
n›n can güvenli¤ini sa¤lamayan bir
sosyalist  devlet, o halk› ba¤›ms›zl›k
içinde savaflt›ramaz.
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Do¤al afet, 
sosyalist devlet 
ve insan

Küba; ttam bbir yy›l öönce çok
daha ggüçlü bbir kkas›rga yyaflad› 
ve hhiçbir ccan kkayb› oolmad›

Küba’dan AAmerikan
halk›na yyard›m

Küba DDevlet BBaflkan› FFidel
Castro, KKatrina FF›rt›nas›’n›n vvur-
du¤u AABD'ye 11100 ddoktor vve 226
ton iilaç yyard›m› öönerdi. DDoktorlar
ordusuna hhitaben bbir kkonuflma
da yyapan CCastro, ffelaketten een
çok eetkilenenlerin yyoksullar, ssi-
yahlar ooldu¤unu hhat›rlatarak, bbü-
tün ddünyan›n eemekçilerinin bbu
felaketi kkendi eevinde oolmufl ggibi
hissetmesini ssöyledi. 
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Kitab›n ad›: Faflizme Karfl›
Birleflik Cephe

Yazar›: George Dimitrov

Yay›nevi: Ekim Yay›nlar›

Faflizm ve Cephe kavram›,
dünya devrimci hareketlerinin
gündemine 1920'li y›llarla bir-
likte girmifltir. 2. Paylafl›m sa-
vafl› arifesinde, faflist iktidarla-
ra karfl›, Fransa, ‹spanya, ‹tal-

ya, Bulgaristan dahil hemen hemen tüm ülkelerin emekçi
halklar›n politik gündemi olmufltur. Bu dönem Komünist

Enternasyonal’in de en önemli sorunlar›n-
dan birisi Faflizme Karfl› Birleflik Direnifl
Cephesi’dir.

Anti-faflist cephe, halk cephesi, FKBC
ad› alt›nda örgütlenmelere gidilmifltir.

Cephe’nin en kararl› savunucular›ndan
biri Dimitrov’dur. 

FKBC adl› bu kitap, Dimitrov’un fafliz-
min tahlili, cephe örgütlenmeleri üzerine
çeflitli konuflmalar› ve yaz›lar›ndan olufl-
maktad›r. Dimitrov, sade diliyle faflizmi ve
faflizme karfl› mücadeleyi anlat›yor.

Faflizmi do¤ru tahlil edemeyenler, onun
özünü ve biçimini kavrayamayanlar, fafliz-
me karfl› mücadelede do¤ru politikalar
üretemezler. Bunun için Dimitrov kitab›n-
da önce faflizmi tan›ml›yor. Faflizme karfl›
mücadeleyi ve halk cephesini bu tan›mla-
mas› üzerine oturtuyor.

Faflizmin kitlelere yönelik sald›r›lar›n›
bofla ç›kartmak ve iktidar›n yolunu açmak
her devrimci hareketin temel sorunudur.
Bu görevi ise, faflizme karfl› mücadele et-
meden baflarmak mümkün de¤ildir. 

Kuflku yok ki, hiç bir kitap haz›r reçe-
teler sunmaz, ülkesel ve dönemsel koflullar
bire bir uymaz; ama faflizmi anlamak, do¤-
ru tahlil etmek, yöntemlerini kavramak
için, hele ki, faflizmin “gizli” bir niteli¤e
sahip oldu¤u, AB’cilik masallar›yla fafliz-
min üstüne yeni perdeler çekildi¤i ve so-
lun bir çok kesiminin faflizm var m›yd›,
yok muydu diye kafas›n›n kar›fl›k oldu¤u
bir ülkede, Dimitrov’un kitab› mutlaka ya-
rarlan›lmas› gereken en temel teorik kay-
naklardan biridir. 

tutsak çizgiler   (Masala’n›n 449. ssay›s›ndan aal›nm›flt›r)

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

protesto etti
Tiyatro sanatç›lar›n›n ard›ndan sinema sanatç›-
lar›ndan da AKP’ye karfl› protesto sesleri yük-
seldi. 
Sinema emekçileri, Sinema Destek Yasas›’n›n
AKP taraf›ndan son derece kötü uyguland›¤›n›
belirterek Kültür Bakanl›¤›’n› protesto ettiler.  
7 Eylül’de ‹stanbul Beyo¤lu Emek Sinemas›
önünde toplanan yaklafl›k yüz sinema emekçisi
ad›na Ulusal Sinema Platformu sözcüsü Reis
Çelik ve Sesam Baflkan› Kadri Yurdatap yap-
t›klar› konuflmalarda, uygulama düzeltilmedik-
çe, eylemlerini devam ettireceklerini belirttiler. 

kültür

/ ÖNERD‹KLER‹M‹ZOkumak, dinlemek, 
seyretmek için...


