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�sözler

● Bu düzenin kamburu ancak
mezarda düzelir.

Anonim

● Düflman›n› bilmeyen,
tehlikeleri görmeyen ulus,
kolayca düfler.

Çin Atasözü

● Bilginin efendisi olmak için,
çal›flman›n kölesi olmak
gerekir.

Balzac

● Deneyimden daha güçlü bir
ö¤retmen yoktur ama
ö¤renme iste¤i bulunmad›kça
deneyimden bir fley
ö¤renilemez.

Bernard Shaw
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Devrimci hareketin Dersim-Elaz›¤’daki
militan önder kadrolar›ndan biridir. Militan-
l›k ve önderlik, genç yafl›nda onun içini dol-
durdu¤u kavramlard›r. DY tasfiyecili¤inden
kopufla kadar Dersim'deki tüm faaliyetlerde
eme¤i vard›. Tasfiyecilikten kopuflta çal›flma
yapt›¤› Hozat bölgesindeki tüm iliflkiler
onunla birlikte tav›r alm›flt›. ‹nsanlar, ona
güvenmekte, onda umudu ve cesareti gör-
mekteydi. 

1978 y›l›nda Hozat Lisesi'nde ö¤renciler
bir eylem yaparlar. Polis sald›r›r. Nurettin de
o esnada oradad›r. Silahs›zd›r. Hemen atak
bir hareketle komiserin belindeki silah› ka-
par, polisler geri çekilir. O silah› al›rken vu-
rulup flehit düflme riski de vard›r. Çünkü si-
lahs›zd›r ve silahl› birinin üzerine yürümek-
tedir. “Devrimci insan çaresiz de¤ildir. Silah
beynimizdir, yüre¤imizdir” deyiflinin canl›
kan›t›d›r orada. 

Nurettin 1978 ortalar›nda Elaz›¤'a geldi.
Mustafapafla, K›rkdutlar, Hüseynik, Y›ld›z-
ba¤lar› ve Karfl›yaka Mahalleleri’nin sorum-
lulu¤unu üstlendi. Bütün enerjisiyle bu ma-

halleleri örgütlemeye bafllad›. Kahve toplan-
t›lar›, ev ziyaretleri... hiç bofl durmad›. Daha
önceden o mahallelerde tan›nmamas›na ra¤-
men olgun, sayg›l› ve kararl› kiflili¤iyle halk
taraf›ndan hemen benimsendi, sevildi. K›sa
süre sonra onun sorumlulu¤unda silahl› bir
ekip oluflturuldu. Bu ekip, Elaz›¤'da anti-fa-
flist mücadelenin yükseltilmesinde oldukça
önemli bir rol oynad›. Zaten o s›ralar faflist-
lerle çat›flman›n yaflanmad›¤› gün yok gibi-
ydi. 

Böyle bir yo¤unluk içerisindeyken, Nu-
rettin’in birkaç günlü¤üne Hozat'a gitmesi
gerekti. Silah›n› sorumlusuna b›rak›r, onlar-
la vedalafl›r. Yola ç›kmak üzereyken, F›rat
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde faflist-
lerin devrimci ö¤rencilere sald›rd›¤›n› duyar,
iki ö¤renci yaralanm›flt›r. Hozat'a gitmekten
vazgeçer. Hemen bir silah bulur. Yan›na bir
yoldafl›n› alarak daha önceden istihbarat› bu-

lunan faflist örgütlenmenin fleflerinden birini
cezaland›r›rlar. Eylemden sonra geri çekilir-
ken bir polis otosuyla karfl›lafl›rlar, çat›fl›p
çekilirlerken çevrede bulunan bir subay atefl
açar. Yaralanan Nurettin, yere düfler. Yan›n-
daki arkadafl› kald›r›p tafl›mak ister. Nuret-
tin: "Ben a¤›r yaraland›m, gelemeyece¤im.
Silah› al, arkadafllara götür. Onlar› çok sev-
di¤imi söyle" der ve flehit düfler. 

Nurettin'in flehit düfltü¤ü haberi an›nda
yay›ld›. Birkaç saat içerisinde devlet hastane-
sinin önünde yaklafl›k 5 bin kifli topland›.
Elaz›¤'da bu kadar kitlenin biraraya gelmesi
ender görülen bir durumdu. Yine Hozat'da-
ki cenaze törenine de büyük bir kalabal›k ka-
t›ld›. Militan arkadafllar›n da öfkesi büyüktü.
Nurettin'in katledilmesine karfl› silahl›-silah-
s›z birçok eylem yap›ld›. Polis telsizlerinden
bir hafta boyunca "dikkatli olun, evlerinize
gitmeyin" anonsu duyuldu. Do¤uda birçok
flehrin sokaklar› Nurettin'in resmi ve alt›nda:
"O TTürk vve KKürt hhalklar›n›n kkurtulufluna iina-
nan bbir KKürt MMarksist-Leninisti’ydi" yaz›s›n›n
bulundu¤u afifllerle donat›ld›.

Nurettin GGÜLER

Elaz›¤’da 12 Aral›k 1978’de
faflistlere karfl› gerçeklefltirilen bir
eylem sonras› polisle girdi¤i silahl›
çat›flmada flehit düfltü. 

1956 Tunceli Hozat do¤umlu
Güler, Elaz›¤’da anti-faflist mücade-
lenin militan önderlerinden biriydi. Abdülkadir AADANUR

‹DMMA Y›ld›z’da gece bö-
lümü ö¤rencisiydi, Aral›k
1977’de faflistler taraf›ndan
b›çaklanarak katledildi. Anti-
faflist mücadelede çeflitli gö-
revler üstlenen bir devrimciy-
di.

Ömer DDEM‹R

Aral›k 1979’da faflist-
lerin kurdu¤u bir pusuda kat-
ledildi. Genç yaflta devrimci
olmufl, ‹stanbul Liseli DEV-
GENÇ örgütlenmesi içinde ye-
ralm›flt›.

Cahit fifiENYÜZ

Aral›k 1979’da
iflkencede katledildi.

MehmetMART 

Aral›k 1979

Hüseyin UULU

Samsun’da Aral›k 1979’da
bir yaz›lama s›ras›nda faflistler ta-
raf›ndan vurularak katledildi. Sam-
sun’da ve ö¤renci olarak okudu¤u
Gaziantep’te anti-faflist mücadele
içinde yeral›yordu.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 8 Aral›k

14 Aral›k

Onlara ddair...
Nurettin GGÜLER

Cafer DDEREL‹- Büyük Direniflin bafllang›c›nda d›-
flar›da verilen ilk flehit oldu. Ölüm orucunu destek-
lemek için Hollanda’n›n Rotterdam flehrinde açl›k
grevi yaparken, 9 Aral›k 2000 günü faflistlerin
sald›r›s›na karfl› çat›fl›rken flehit düfltü. 

Cafer Dereli 1978 Konya Çumra do¤umluydu.
Ekonomik sebeplerle Belçika’da yaflamaktayd›.
Daha önce baflka bir örgütlenme içinde olan Cafer,
tercihini Cephe saflar›nda mücadeleden yana
yapm›flt›. Büyük Direniflin flehitlerinden biri olarak
ölümsüzleflti. 

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Bir kitap, bir dünya! Bir dergi, bin gerçek!

Sansürlenen Gerçekleri 
Halka Taşıyoruz

23 Kas›m’da Gülsuyu Gülensu’da halk pazar› giriflinde
stand açan Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, ‘Tecrit, Ya-
flayanlar Anlat›yor’ isimli kitab›n tan›t›m›n› yapt›lar.

Tan›t›m esnas›nda ve stand önünde halka, F tipi hapishane-
lerin koflullar›, tecrit gerçe¤i ve bunun sonucunda 120 devrim-
cinin neden ve nas›l flehit düfltü¤ü anlat›ld›. S›k s›k halka “F
tiplerinde 120 insan öldü duydunuz mu?”, “Hapishane gerçek-
lerine duyars›z kalmayal›m” sözleriyle seslenildi. 

*

Pertek'te 23 Ekim günü Yürüyüfl ve Boran Yay›nlar›’ndan ç›kan kitaplar›n ta-
n›t›m›n› yapan muhabirimiz Özcan Do¤an ve Hozat Temel Haklar Baflkan› Öz-
can Duta¤ac›, Pertek siyasi polisleri taraf›ndan "kitaplar›n›za bakaca¤›z yasak
olanlar› var m›?" denilerek gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›nda keyfi sorgulamaya ta-
bi tutulmalar›n›n ard›ndan çal›flmalar›n› sürdürürken, gerçeklerin halka ulaflma-
s›ndan korkan polis, esnaflar› gezerek “kimse dergi satmaya geldi mi” gibi so-
rularla, adeta yasad›fl› bir ifl yap›l›yormufl havas› verip tedirgin etmeye çal›flt›.  

*

Okurlar›m›z faflist sald›r›lara, gözalt›-
lara ra¤men her hafta düzenli bir flekilde
dergimizi halkla buluflturmaya devam
ediyor. 28. say›m›z›n sat›fl ve da¤›t›m›,
fiirinevler'de de yap›ld›. 28 Kas›m günü
fiirinevler Meydan›'nda okurlar›m›z me-
gafonla dergimizin tan›t›m›n› yapt›lar.
Susurluk Devleti’yle ölüm orucu üzerine
yaz›lara vurgu yapan konuflmalar yap›ld›.  

*

Kontrac› Polisin Faflistleri Kullanarak 
Acemi Provokasyon Giriflimi
fiirinevler’deki dergi sat›fl› s›ras›nda önce 3-4 faflist ge-

lerek, "teröristler buraya gelmifl, sizleri gözalt›na ald›ral›m
da görürsünüz" diyerek sataflt›lar. Sonra bunlardan birisi,
bu kez de "bir dergi verin, polis abi istiyor" diyerek geldi.
Okurumuz, dergi almak istiyorsa kendisinin gelip alabilece-
¤i cevab› üzerine bu faflist de gitti. Ancak, “polis abilerinin”
amac› baflkayd›. Bir süre sonra tekrar okurlar›m›z›n yan›n-

dan ge-
çen fa-
fl i s t l e r ,
"Kahrol-
sun PKK,
Türkiye
Türk'tür Türk Kalacak, fiehitler Ölmez Vatan Bölün-
mez" diye slogan att›lar. 

Faflistlerin ‘polis abilerince’ tezgahland›¤› aç›k
olan bu provokasyon giriflimine çevrede bulunan
halktan hiçbir destek gelmeyince, faflistler (ve elbette
‘polis abileri’) çekip gittiler. 

Bir bbuçuk ssaatte 1100 dderginin ssat›ld›¤›
1 MMay›s MMahallesi’nin ggecekondu
emekçilerine dde ggerçe¤in ssesi uulaflt›

fiirinevler’de hhalk, ppolisin ffaflistleri
kullanarak ttezgahlamak iistedi¤i

provokasyona dde¤il, ddergimize iilgi
gösterdi

fiirinevler’de 22 ssaat iiçinde
118 ddergiyi, bbizi ttan›mayan-
lara uulaflt›ran bbir ookurumuz

Erhan Y›lmaz An›ld›
Dicle Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler,

Balk›ca Destan›’n yarat›c›lar›ndan Erhan
Y›lmaz’›, Diyarbak›r’›n Bismil ilçesindeki
mezar› bafl›nda and›lar.

Sloganlar, türküler 30 Kas›m 1998’de De-
nizli Balk›ca’da flehit düflen Ege K›r Gerilla
Birli¤i Komutan› Erhan Y›lmaz ve Komutan

Yard›mc›s› Mehmet Y›ld›r›m için söylendi. Ö¤renciler, anmada Erhan Y›lmaz’›n DEV-
GENÇ içerisindeki mücadelesini, inançl› kiflili¤ini ve yoldafl› Mehmet Y›ld›r›m’la bir-
likte yaratt›¤› destans› direnifli bir kez daha and›lar, anlatt›lar.



Hangi halk, baflka bir halk› yönet-
me hakk›na sahiptir, ona böyle

bir hakk› kim verebilir? Hangi ulus
ötekinden “üstün”dür, bu üstünlü¤ü
belirleyen nedir? Derisinin rengi mi,
dili mi, kafatas› ölçüsü mü? Bir ulu-
su ötekinden üstün görmek, bir ulu-
su baflka bir ulusun egemenli¤i alt›-
na girmeye zorlamak, ›rkç›l›kt›r, fa-
flizmdir ve her ikisi de tarih ve halk-
lar taraf›ndan lanetlenmifltir. Halklar
eflittir; Kürtler’le Türkler eflittir. Hiç
biri ötekine hiçbir gerekçeyle üstün-
lük taslayamaz, hiçbiri ötekine “seni
ben yönetirim” diyemez. E¤er halk-
lar›n kardeflli¤i fikri kabul ediliyor-
sa, bu da tart›flmas›z kabul edilmeli-
dir. E¤er ülkemizde bir ulusal sorun
ve az›nl›klar sorunu varsa –ki oldu-
¤u çok aç›k– o sorunu çözmenin yo-
lunu açacak olan bu anlay›flt›r. Bir-
likte örgütlenme, birlikte mücade-
le, birlikte devrim düflüncesini sa-

vunurken, bu formülümüzün içini
dolduran da Kürt ve Türk halklar›-
n›n eflitli¤idir. Bunun d›fl›ndaki dü-
flünceler milliyetçilikle damgal›d›r. 

Kaç›nc› kez ayn› oyun tekrarlan›-
yor; önce birileri ç›k›p “Fede-

rasyon tart›fl›labilir”, “Korsika mo-
deli, Bask modeli olabilir”, “Türki-
ye Cumhuriyeti vatandafll›¤› üst
kimliktir” diyor, sonra birileri heze-
yan içinde buna karfl› ç›k›yor, “böl-
dürtmeyiz de böldürtmeyiz!” diye
ba¤›r›p ça¤›r›yor ve sonra, her fley
ayn› kal›yor. ‹flin enteresan yanlar›n-
dan biri, “federasyon, Bask modeli,
alt kimlik-üst kimlik olabilir” diyen-
ler, genellikle iktidardaki güçlerdir
ama buna ra¤men, sadece demekle
kal›yorlar ve klasik Kürt politikas›
aynen sürerken, Kürt sorununun çö-
zümsüzlü¤ü de devam ediyor... Çün-
kü sorun yanl›fl temelde tart›fl›lmak-

ta, yanl›fl muhataplardan “çözüm”
beklenmekte, yanl›fl yer ve yanl›fl za-
manda bir çözümden sözedilmekte-
dir. Öncelikle çarp›t›lm›fl, içi boflal-
t›lm›fl, zemini kayd›r›lm›fl olan bu
sorun, yerine oturtulmal›d›r. 

Do¤ru temel nedir, do¤ru muha-
tap kimdir, do¤ru yer, do¤ru za-

man hangisidir? Kürt sorununun na-
s›l ve kimlerle çözülemeyece¤i ko-
nusunda, ülkemiz tarihinin son 15
y›l› yeterince fikir vericidir. Bu 15
y›l boyunca yaflad›klar›m›zla bir kez
daha gördük ki; Kürt sorununun çö-
zümünü isteyenler, Kürt halk›n›n
ulusal haklar›na kavuflmas›n› iste-
yenler, AB’ci, ABD’ci çözüm for-
müllerini terketmeli ve reddetmeli-
dirler. TÜS‹AD’›n, Genelkurmay’›n
ve hiçbir düzen partisinin Kürt soru-
nunu çözemeyece¤i art›k anlafl›lm›fl
olmal›d›r. Oligarflinin ve emperya-
lizmin ortaya att›¤› kavramlar›n, hak
k›r›nt›lar›n›n tuza¤›na düflülmemeli,
alt kimlik üst kimlik saçmal›klar›n-
dan medet umulmamal›d›r. 

Sorunun asli muhatab› Kürt halk›-
d›r. Sorunun çözümünün koflul-

lar›n› yaratacak olan ise Kürt ve
Türk halklar›d›r. Günümüzün dün-
yas›nda, ulusal sorunu, halklar›n ira-
desi temelinde çözebilecek baflka bir
güç tan›m›yoruz biz. Oligarflik dik-
tatörlü¤ün ve emperyalizme ba¤›m-
l›l›¤›n sürdü¤ü koflullarda Kürt soru-
nunun çözülebilece¤i düflüncesini,
herkes kafas›ndan ç›kar›p atmal›d›r.
Çünkü bu düflünceyi tafl›mak, bu dü-

Kürt halk›, tarihten gelen sezgisi ve bilinciyle, 
özlemlerine, sorunlar›na AB masallar›ndan çözüm 

ç›kmayaca¤›n›, “devlet zirveleri”nden medet ummamas›
gerekti¤ini, onlara her güvendi¤inde s›rt›ndan hançerlen-

di¤ini biliyor.“Bu oyunu Kürt-Türk birlikte bozmam›z 
laz›m” diyen halk›n bu tarihsel sezgisidir. 
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flünce temelinde politika yapmak da
çözümün önündeki bir baflka engel-
dir. Kürtler’in gasbedilen çok çeflitli
ulusal haklar› için demokratik mü-
cadele yürütülecektir elbette. Ve el-
bette, oligarflinin Kürt sorunu konu-
sundaki politika ve manevralar› kar-
fl›s›nda teflhiri ve çözümü gösterme-
yi amaçlayan politikalar gelifltirile-
cektir. Fakat buradaki mesele, düzen
içinde elde edilebilecek haklar için
sürdürülen demokratik mücadeleyi,
Kürt sorununu çözebilecek, Kürt
halk›n›n kurtuluflunu sa¤layacak bir
mücadele olarak sunmamakt›r. Böy-
le sunmak, reformizmdir, düzeniçi
politikad›r. Çözüm için sürdürülen
mücadele, devrim mücadelesi olarak
sürdürülmesi gereken bir mücadele-
dir. 

80 y›ll›k inkar ve asimilasyon ve
katliam politikas›n›n uygulay›c›-

lar›, ilelebet bu politikay› sürdüre-
meyeceklerini de görüyorlar. ‹flte bu
nedenle, 1990’lar›n bafllar›ndan bu
yana oyalamaya, pasifize etmeye,
tasfiye etmeye yönelik manevralara
daha s›k baflvuruyorlar. AB süreci
ve emperyalizmin müdahaleleriyle
birlikte de bu manevralar daha kap-
saml› ve inceltilmifl olarak uygulan-
maktad›r. ‹nkara, imhaya, asimilas-
yona nas›l karfl› ç›k›yorsak, bu ma-
nevralar›n karfl›s›na da ayn› kararl›-
l›k ve netlikle ç›kmal›y›z. Kürt hal-
k›n› katliamlarla, asimilasyonlarla
düzeniçinde eritemeyenlere, bunu
“politik” ayak oyunlar›yla yapma
imkan› vermemeliyiz. 

Burada ise görülmesi gereken bir
baflka yan fludur: Kürt sorunu-

nun çözümünde düzeniçi güçlere bel
ba¤layarak, flu veya bu düzen gücü-
nü desteklemek, oligarflinin Kürt so-
runu konusundaki manevralar›n›n
ömrünü uzatmaktan, etkisini art›r-
maktan baflka bir sonuç yaratm›yor. 

Diyarbak›r gezisinde “Kürt soru-
nu hepimizin sorunudur” dedi

diye, üst kimlikten, alt kimlikten sö-
zetti diye AKP karfl›s›nda tak›n›lan
“bu olumlu bir bafllang›çt›r, devam›-
n› getirmelidir” türünden destek ta-
v›rlar› veya hay›rhah tutumlar, oli-
garfliye nefes ald›racakt›r. Kürt hal-
k›na karfl› yeni planlar yapmalar›na

imkan verecektir. Fakat bu gerçe¤e
ra¤men, ülkemizin devrimci, de-
mokrat güçlerinin bir k›sm›, ›srarla
AKP’yi hedef almamaktad›r. Linç
sald›r›lar›nda, fiemdinli’deki kontra
sald›r›s›nda, ›srarla AKP suçlanma-
y›p, o bunlar›n d›fl›ndaym›fl imaj›
güçlendirilmektedir. 

Reformist sol niye AKP’yi hedefe
koymuyor? Sorunun temelinde

solun güçsüzlü¤ü, kendine güven-
sizli¤i ve düzeniçi çözümlere angaje
olmak vard›r. Güç olmay›nca, ken-
dine güveni, iddias› ve devrim hede-
fi kalmay›nca, oligarfli içi çeliflkileri
abart›yor; onlar› kullanarak siyasi
manevra alan› bulaca¤›n› zannedi-
yor. Yan›lg› da iflte bu noktadad›r;
bu politikan›n sahipleri, AKP’nin
manevra alan›n› genifllettiklerinin ve
kendi siyasi etkinlik ve inisiyatif
alanlar›n› daraltt›klar›n›n fark›nda
de¤illerdir. Bu politika, kitleleri, so-
runlar›n›n çözümü konusunda düzen
güçlerinden beklenti içine iten bir
politikad›r. “Ha çözüldü, ha çözüle-
cek” havas›n›, “bekle gör” tavr›n›
gelifltirmektedir. 

fiemdinli olay›n›n çözülmesinde
ve daha da ileri gidip Kürt soru-

nunun çözümünde AKP’ye misyon
yüklemek, tam bir yan›lg›d›r. Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an’›n Baflbakanl›-
¤a ba¤l› “‹nsan Haklar› Kurulu” ta-
raf›ndan haz›rlanan  ve “Türkiyeli-
lik üst kimliktir” diyen rapora gös-
terdi¤i tepki nas›l ve ne çabuk unu-
tuldu? Birkaç ayda ne oldu, nas›l ol-
du da Tayyip Erdo¤an’›n düflüncele-
ri bu kadar de¤iflti? “Kürt sorununu
yok sayarsan›z yok olur” diyen bir
Tayyip Erdo¤an, neden “Kürt soru-
nu hepimizin sorunu” dedi. Bu de¤i-
flime inanmak, bu de¤iflim üzerinden
politika ve taktik oluflturmak, nas›l
bir siyasi körlüktür? Kürt halk›n›n
mücadelesini, tepkilerini düzeniçi
kanallarda eritmek –ve baflka düzen
içi hesaplar›– için oyun oynad›klar›,
manevra yapt›klar› o kadar aç›k ki!
‹ktidar fiemdinli’deki kontra sald›r›-
s›n› ayd›nlat›p sorumlular›ndan he-
sap sormaya m› haz›rlan›yor, yoksa
fiemdinli’deki halk inisiyatifinin in-
tikam›n› almaya m› haz›rlan›yor?
Bunun cevab› “Güvenlik Zirvesi”

toplant›s› ve ondan sonraki sald›r›-
larla verilmifltir, bu cevab›n hangi
boyutlara ulaflabilece¤ini yaflay›p
görece¤iz. Oligarflinin Kürt sorunu-
na çözümünün ad› “Mutkili Ali mo-
deli”dir; baflka bir fley bekleyenler
bofluna beklemesin.  

Kürt halk›, 80 y›ll›k sald›r›ya ra¤-
men “Ben Kürt’üm” diye ayak-

tad›r. Oligarfli, baflvurmad›¤› hiçbir
yöntem kalmamas›na ra¤men “Türk-
lefltirememifl”tir. Döktü¤ü onca ka-
na, estirdi¤i teröre ra¤men, sindire-
memifltir de. Kürt halk› istiyor; bu-
günkü politik biçimlenifl ve öne ç›-
kar›lan talepler ne olursa olsun, Kürt
halk›, kendi kaderini tayin hakk›n›
istiyor. Bir halk›n yaflam›n›n karar-
t›ld›¤› 80 y›l›n hesab›n› istiyor.
RTÜK oyunlar› de¤il, kimli¤ini,
kültürünü eksiksiz ve koflulsuz isti-
yor. Kürt halk›, tarihten gelen sezgi-
si ve bilinciyle, özlemlerine, sorun-
lar›na AB masallar›ndan çözüm ç›k-
mayaca¤›n›, “devlet zirveleri”nden
medet ummamas› gerekti¤ini, onlara
her güvendi¤inde s›rt›ndan hançer-
lendi¤ini biliyor. fiemdinli’de, Yük-
sekova’da yoksul Kürtler’e “kendi
halk›n› öldüren bir devlete biz nas›l
güvenelim”, “böyle vatan olmaz”
dedirten bu bilinçtir. “Bu oyunu
Kürt-Türk birlikte bozmam›z la-
z›m” diyen de halk›n bu tarihsel sez-
gisidir. Düzenin politikalar› ve dü-
zeniçi politikalar, bu tarihsel bilinç
ve sezgiyi, belki bir süre daha geri
planda tutmaya, Kürt halk›n›n talep-
lerini “bireysel haklara”, “kültürel
haklara” indirgeyebilir, “çözüm”ün
içini boflaltabilir ama bu bilinç er geç
devrim yata¤›na oturacakt›r. Çünkü
Kürt halk› kendi kaderini tayin hak-
k›n› istiyor; kimli¤ini, kültürünü ek-
siksiz, koflulsuz istiyor ve bunu Kürt
halk›na ancak tüm milliyetlerden
halk›m›z›n gerçeklefltirece¤i bir dev-
rimci iktidar sa¤layabilir.

Hangi milliyetten olursa olsun bu
topraklarda yaflayan ve Kürt

halk›n›n bu özlemlerini paylaflan her
devrimci, demokrat, Marksist-Leni-
nist, bu özlemin gerçekleflmesinin
yolunu göstermekle, bu yolda müca-
dele etmekle yükümlüdür. 
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fiemdinli’de yaflanan kontrgerilla
sald›r›s›n›n, sadece fiemdinli halk›n›
de¤il, Kürt’ü, Türkü, Arap’› ile tüm
Türkiye halk›n› sindirmeyi, ezmeyi
hedefleyen bir politikan›n yans›mas›
oldu¤u, devrimciler aç›s›ndan tart›-
fl›lmaz bir gerçektir. 

Somutta fiemdinli halk›na yöne-
len bu politikaya karfl› tav›r almak,
en baflta fiemdinli halk› ile birlikte
olmak, fiemdinli halk›n›n yaln›z ol-
mad›¤›n› hayk›rmakt›r. fiemdinli için
adalet istemektir, kontrgerilla örgüt-
lenmelerinin da¤›t›lmas›n› talep et-
mektir, sadece bombac›lar›n de¤il,
as›l olarak emir verenlerin ortaya ç›-
kar›lmas›n› yüksek sesle dile getir-
mektir. Sesimizin daha gür ç›kmas›
ise güçlerimizin birlefltirilmesi ile
mümkün olacakt›r. 

‹flte bu anlay›flla, çeflitli devrimci
demokratik kurumlar, sendikalar
biraraya geldiler. Bu kurumlar flu fle-
kilde: KESK ‹stanbul fiubeler Plat-
formu, HÖC, DEHAP, DTP, Parti-
zan, DHP, ÖMP, P. Devrimci Durufl,
BDSP, Devrimci Hareket ve
‹HD(Gözlemci) ile Halklar›n Kar-
deflli¤i ‹nisiyatifi.

Bu çerçevede ‹stanbul’da protes-
tolar sürerken, fiemdinli, Hakkari ve
Yüksekova’ya da bir heyet gönderil-
di. (Heyette yeralan HÖC temsilcisi
Eyüp Bafl’›n izlenimlerini sayfalar›-
m›zda okuyacaks›n›z.) 

7 kiflilik heyette; Haklar ve Öz-
gürlükler Cephesi'nden Eyüp Bafl,
BEKSAV'dan Hac› Orman, Hazi-
ran'dan Eser Sand›kç›, Halk Kültür
Merkezleri'nden Betül Alt›ndal, Lim-
ter-‹fl'ten Kamber Sayg›l›, Toplumsal
Özgürlük Platformu'ndan Cem Çekil
ve Demokratik Haklar Platfor-
mu'ndan  Dursun Güngör yerald›. 

23-26 Kas›m tarihleri aras›nda
Van, fiemdinli, Yüksekova ve Hak-
kari’de görüflmelerde bulunan Heyet,
Van'da DTP'liler taraf›ndan karfl›la-
nd›. Yap›lan görüflmelerde, “bölgede

ad› konulmam›fl bir
s›k›yönetim” oldu¤u
s›kl›kla vurgulan›rken,
Susurluk’un devam et-
ti¤i konusunda hemen herkes hemfi-
kirdi. Yaflananlar›n, sadece Kürt hal-
k›n›n de¤il, tüm Türkiye’nin soru-
nu oldu¤unu ifade eden DTP’liler,
kentte halk› taciz etmek, bask› alt›n-
da tutmak için kullan›lan yöntemler
konusunda da bilgi verdiler. 

Ard›ndan Yüksekova’ya geçen
heyet üyelerinin kald›¤› otel, gece
yar›s› özel timler taraf›ndan bas›ld›.
Dursun Güngör hakk›nda arama ka-
rar› oldu¤u gerekçesiyle yap›lan bu
bask›n, tamamen gözda¤›na yönelik-
ti. ‘Arama karar›’ soran heyet üyele-
rine, tamam› sivil giyimli timlerin
cevab›, bölgede estirilen terörün bo-
yutunu anlatmaya yeti-
yordu: “Ne belgesi kar-
deflim buras› Yükse-
kova!” 

Heyet üyeleri
meflruluklar›ndan ta-
viz vermezken, k›sa
süreli bu gözalt› s›ra-
s›nda iki heyet üyesi
de Güngör’le birlikte
karakola gittiler. 

Yüksekova’daki
katliamda yaflam›n›
yitirenlerle, ilçe hal-
k›yla görüflmelerde
bulunan heyet, ard›n-
dan Yüksekova’ya
geçti. Arama noktala-
r›ndan geçen devrim-
ciler, fiemdinli’de
halk taraf›ndan cofl-
kulu flekilde karfl›lan-
d›lar. Bombalanan ki-
tabevi sahibi Seferi
Y›lmaz, katledilenle-
rin aileleri, esnaflar
ve ilçe halk›yla görü-
flülmesinin ard›ndan,
ilçede bir bas›n aç›k-

lamas› yap›ld›. 

‹lçe merkezinde yap›lan aç›kla-
mada k›sa sürede halktan insanlar›n
da toplanmas›yla kalabal›k bir grup
olufltu. Aç›klamada fiemdinli halk›-
n›n yaln›z olmad›¤›, devrimci de-
mokrat kurumlar, sendikalar olarak
onlar›n yan›nda olduklar›n› dile geti-
ren heyet, halklar›n kardeflli¤ine vur-
gu yapt› ve kontrgerilla örgütlerinin
da¤›t›lmas›n› istedi.

Heyetin ziyarete iliflkin izlenim-
lerinin dergimiz yay›na haz›rland›¤›
günlerde kamuoyuna duyurulaca¤›
bilgisi verildi.
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fiemdinli için biraraya gelen siyasi gruplar ve
sendikalar, 24 Kas›m günü Harbiye Orduevi önünde,
ertesi günü de Taksim Tramvay Dura¤›'nda eylem
yapt›lar. Harbiye Orduevi önündeki aç›klamada
“fiemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir, J‹TEM Da¤›t›ls›n
Katiller Yarg›lans›n, Biji Bratiya Gelan, Kahrolsun
MGK M‹T CIA Kontrgerilla, Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i" sloganlar› at›l›rken, grup ad›na konuflan Fi-
gen Yüksekda¤, fiemdinli'de yaflananlarda ordu ve
Genelkurmay'›n rolüne dikkat çekti. Ertesi günü
Taksim Tramvay Dura¤›'nda yap›lan eylemde ise
"J‹TEM Kontrgerilla Da¤›t›ls›n, fiemdinli Halk› Yal-
n›z De¤ildir" yaz›l› pankart aç›ld›. Yap›lan ortak
aç›klaman›n ard›ndan, fiemdinli’ye giden heyet üye-
lerinden Hac› Orman söz alarak, bir konuflma yapt›. 

Devrimciler Oligarfliye Karfl›
fiemdinli Halk›yla Omuz  Omuza



Van: Halk Patlamaya Haz›r!

Van’a indi¤imizde bizi DTP'liler
karfl›lad›. Yüksekova'ya do¤ru yola
ç›kmadan önce yapt›¤›m›z görüfl-
mede flunlar› aktard›lar: 

“fiemdinli olay› tüm aç›kl›¤› ile
ortada. Ama bu tepki cephesine dö-
nüflmüyor. Türkiye cephesiyle pek
bütünleflemedik. Bunda bizim de
eksiklerimiz var. Bölgede ad› ko-
nulmam›fl bir s›k›yönetim var. Siz-
den önce bir sürü heyet geldi. Ama
onlar gelmifl olmak için geliyorlar.
Sizlerin gelmesi bizim aç›m›zdan
çok daha önemli. Siz az›msanmaya-
cak bir kitleye hitap ediyorsunuz ve
tepkiyi örgütleyebilecek güçtesiniz.
fiemdinli'de gördük ki Susurluk de-
vam ediyor. Bu sadece Kürt halk›-
n›n de¤il tüm Türkiye’nin sorunu-
dur, birlikte karfl› ç›kmal›y›z. 

Aç›¤a ç›kan ölüm listesi var.
Liste bununla s›n›rl› de¤il. Bugüne
kadar aç›klanan belgelerin d›fl›nda
belgeler de var elimizde. Van çok
gergin. Çok büyük bask›lar var ve
halk dolmufl durumda, bir yerden
patlak verecektir. Örne¤in, z›rhl›
araçlar "ölürüm Türkiyem" adl› mil-
liyetçi türküyü hopörlörlerle gün
boyu gezerek halka dinlettiriyorlar.
Nereye kadar dayanacak bu halk.
Aleni bir flekilde bu araçlardan teh-
ditler savruluyor, flehrin göbe¤inde,

caddeler, sokaklarda yap›l›yor.
Tayyip hiç de olumlu izlenimler

b›rakmad›, aksine halk iyice öfke-
lendi. Yüksekova'da hofluna gitme-
yen dövizlerle karfl›laflt›. Halk, ‘Ne-
den bize atefl aç›ld›, neden uçak-
lar uçuruldu’ diye sorunca, ‘siz
böyle davran›rsan›z, jetler daha al-
çaktan uçar’ diye halk› tehdit etti.
Terörden bahsedince de halk mey-
dan› terk etti."

Yüksekova: Ne Belgesi Kar-
deflim, Buras› Yüksekova 

Yüksekova'ya do¤ru yola ç›kt›k.
Ayn› günlerde Meclis ‹nsan Haklar›
Komisyonu da bölgede oldu¤u için
arama noktalar›nda “kibarlar”! Yine
DTP'liler karfl›lad›. Bir otele yerlefl-
tirdiler. Geceleri de görüflmeler ya-
pabiliriz düflüncesinin mümkün ol-
mad›¤›n›, hava karard›ktan sonra
hiç kimsenin can güvenli¤inin ol-
mad›¤›n› belirttiler. J‹TEM aç›k bir
flekilde ortal›kta dolafl›yor. Sonraki
günlerde do¤rulu¤unu gördük. Ge-
ce otelin cam›ndan d›flar› bakt›¤›-
m›zda anlat›lanlar›n, sivil, bafllar›n-
da bere olan, uzun pardesülü, elle-
rinde kalaflnikof silahlar› olan tipler
sokak bafllar›nda bekliyorlard›.
Adeta ölü bir flehir. 

Otelimiz geceyar›s› 03.30'da ba-
s›ld›. Dursun Güngör hakk›nda ara-

ma kayd› var gerekçesiyle gözalt›na
almak istediler. 15 polis vard›, nor-
mal polisler de¤ildi. Bafllar›nda kar
maskesi olarak kullanabilecekleri
bereleri olan, uzun pardesülü kendi-
lerine Amerikan filmlerinden f›rla-
m›fl ‘rambo’ tipi veren, kalaflnikoflu
sivillerdi. ‹yi ama siz kimsiniz, elle-
rinizde silahlarla otel bas›yorsunuz,
gözalt›na alaca¤›z diyorsunuz, sizin
polis oldu¤unuzu nereden bilelim.
Kimlik gösterin, arama belgesini
gösterin, dedik. 

"Ne belgesi soruyorsun karde-
flim buras› Yüksekova" diye sald›r-
gan bir tav›rla cevap verdiler. “Bu-
ras› Türkiye s›n›rlar› içerisindeyse
siz de kanunlara uymak zorundas›-
n›z” dedim. Tehditvari, ‘emniyete
gidelim orada gösteririz’ dediler.
Dursun, Hac› Orman ve ben ‹lçe
Emniyet’e gittik. Tart›flt›k ve belge-
yi göstermek zorunda kald›lar. ‹fade
al›n›p b›rak›lacak bir durumdu bize
gösterdikleri belge. H›zland›rmala-
r›n›, buraya heyet olarak geldi¤imi-
zi, aksi takdirde ilçede sorun yafla-
naca¤›n› söyledik. Savc›yla da ayn›
flekilde görüfltük ve h›zland›rd›lar.

Tart›fl›rken bir yandan da avu-
katlarla görüflüyorduk. Polisler tu-
haf tuhaf bize bak›yordu. Sonradan
bu flaflk›nl›¤›n nedenini otel çal›fla-
n›ndan ögrendik. "Siz nas›l öyle
davrand›n›z buras› ‹stanbul de¤il,
vururlar adam›, tart›flmay›n polis-
lerle" diyordu. Polis al›fl›k olmad›¤›
bir tav›rla karfl›laflm›flt›. Sonraki
günlerde s›k s›k kontrol noktalar›n-
da tart›flmay›n diye telkinler oldu.

Gece 04.30'da ilçe emniyetten
ç›k›p yüz metre ilerdeki kald›¤›m›z
otele do¤ru yürümeye bafllad›k.
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Bölgeden izlenimler, gerçekler ve fiemdinli’nin hayk›r›fl›

“Her Taraf›m›z Özel Tim ve
J‹TEM’le Çevrili”

Devrimci demokrat kurumlar› temsilen bölgeye giden 7 kiflilik heyet-
te yeralan Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcisi Eyüp Bafl, izlenim,
gözlem ve görüflmelerini dergimize anlatt›. Neler yafland›, flimdi neler
oluyor, halk ne düflünüyor, oligarflinin manevralar›n› nas›l de¤erlendiri-
yor... ‹flte tüm bu sorular›n cevaplar›n› çok somut flekilde verece¤ini dü-
flündü¤ümüz bu gözlemleri okurlar›m›z›n ilgisine sunuyoruz...



Önümüz yine ay-
n› sivil tipler tara-
f›ndan çevrildi.
"Can›n›za m› su-
sad›n›z, bak›n
önünüzde bomba
var yolun karfl› ta-
raf›na geçin" de-
diler. Geçtik,
bomba dedikleri
karton kutuyu biz
otele girerken tek-
meleyerek yolun
kenar›na att›lar.
Tedirgin etmek için yapt›klar› bir
oyundu. Ayn› gün Dursun b›rak›ld›. 

fiemdinli: Gözcülük Yapan
‹kinci Bir Üç Kiflilik Araç 

Yüksekova ile fiemdinli aras› 45
dakika. Yol boyunca befl kontrol
noktas› var. (Van'la fiemdinli aras›n-
da 10) Hiçbirinde durdurmad›lar.
Yan›m›zdaki arkadafla nedenini sor-
duk. "Elkatm›fl burada o yüzden, za-
ten sizi de biliyorlar” dedi. fiemdin-
li giriflinde panzerler, bizden bir sa-
at önce aralar›nda yüksek rütbeli su-
baylar›n da bulundu¤u askeri bir he-
yet ilçeye gelmifl. Buna ra¤men ba-
s›n aç›klamas›n› yapal›m dedik.
DTP’li arkadafl›n önerisi ile onlar›n
gidifline kadar bekleme karar› ald›k
ve bombalanan kitabevinin sahibi
Seferi Y›lmaz ile görüfltük. Bize
flunlar› anlatt›: 

“Olay gününden önce özel hare-
ketçilerin say›s› art›r›ld›. Uzun
namlulu silahl› özel timleri çat›lara
yerlefltiriyorlard›. Bomba at›ld›¤›
gün kitabevinde 5 kifli vard›. O saati
seçmeleri tesadüf olamaz. Pasaj›n
içindeki esnaflarla komün yafl›yor,
ö¤len yemeklerini birlikte yiyor-
duk. Say›m›z bazen 15-20 oluyor-
du. Beni herhangi bir yerde gözalt›-
na alabilir veya öldürebilirlerdi. Be-
nimle birlikte daha çok insan› öldü-
rebilmek için o saati seçtiler. 

Kontrgerilla biliniyordu ama ilk
kez suçüstü yakaland›lar. Çok rahat
davran›yorlar, araban›n bagaj›nda
onca fleyi tafl›malar› bu rahatl›ktan
kaynakl›d›r. Kendilerine bir fley ol-
mayaca¤›ndan çok eminler. Ama

halk bu oyunu bozdu.

Biz yemekteydik o s›rada. Cam
k›r›ld›, iki el bombas› peflpefle içeri
at›ld›. Bombalar› görür görmez,
'bomba att›lar' diye ba¤›rd›m kendi-
mi hemen d›flar› att›m. Birini kaçar-
ken gördüm. Halkla birlikte kovala-
maya bafllad›k. Halk yakalad›.
Bombalamadan önce bunlar› halk
görüyor, farkedildiklerini anlay›nca
araçlar›n›n yerini de¤ifltiriyorlar.
Eylemi yapan üç kifli, ayr›ca üç ki-
fli de gözcüleri varm›fl. Yakalad›k-
lar›m›z›n kimliklerini almak istedik.
"Benim kimli¤im amirimdedir" de-
di. Arabay› arayaca¤›z dedik. Mü-
dahale etmeye çal›flt›lar, esnaf yö-
nelince cesaret edemedi. Bagaj› aç-
t›k bomba, silah, krokiler vb. ç›kt›. 

fiemdinli: “Halk Kendi
‹radesini Dayatt›” 

Ortam çok gergindi, sivil polis-
ler atefl aç›yordu, askere teslim et-
tik. Bagaja yöneldiler delilleri yok
etmek için. Halk engel oldu. Arac›
halk güvenlik zincirine ald› ve ke-
flif yap›lana kadar ayr›lmad›. Yük-
sekova'da bulunan milletvekiline
acil gel diye telefon açt›k. O da da-
hil olmak üzere herkes bagajdan ne-
lerin ç›kt›¤›n› gördü. Keflif s›ras›nda
üzerimize atefl aç›ld›. Ali Y›lmaz
orada flehit düfltü. 4 arkadafl›m›z da
yaraland›. Halk oradan ayr›lmad› ve
ölümü göze alarak keflfi tamamlatt›.
Halk›n dayan›flmas› çok yüksek.
DTP ile iliflkisi olmayanlar bile tep-
kilerini gösterdiler. 7-8 gün esnaf
kepenk kapatt›, okullar boykot edil-
di. DTP halk› ikna etmeye çal›flt›

okula gitmeleri
için ama halk
dinlemedi ve bir
hafta boyunca
boykot ettiler.
Halk kendi irade-
sini dayatt›. Ya-
kalad›¤›m›z ti-
min görev alan›
çok genifl. Türk-
men Cephesi, Af-
ganistan gibi yer-
lere gitmifller,
uyuflturucu trafi-

¤ini ele geçirme meselesi düflündür-
tüyor. Bu üçgen (Hakkari, Yükseko-
va, fiemdinli) flehitlerini güçlü sa-
hiplendi, bundan hedeflendi. 1 Ey-
lül'den bugüne 21 yer bombaland›. 

A¤ustos ay›nda PKK 5 asker öl-
dürmüfltü. J‹TEM 31 A¤ustos’ta bir
bildiri da¤›tt›. (Bir örne¤ini ald›¤›-
m›z bildiride flunlar yaz›yor: “BEfi
kardeflimizin flehit olmas›na sebep
olan patlama olay›n› yapanlar, bun-
lara yard›m ve yatakl›k edenler k›sa
sürede cezalar›n› kendisinin ve aile
fertlerinin canlar›n› kaybetmek sü-
retiyle ödeyeceklerdir. Bundan son-
rada bu çapulcular ve bunlara yar-
d›m ve yatakl›k eden her flah›s ayn›
cezay› görecektir. BfiKYK-Befl fiehi-
din Kan› Yerde Kalmayacak”) 

1 Eylül sabah› ise Yüksekova'da
kurulan bar›fl çad›r› bombaland›.
Bunlar›n vahfletini nas›l anlatabi-
lirm ki; lise bile listede var... Tayyip
nas›l aklayabilir bunlar›. O da suç-
ludur. Benim iflyerime at›lan bom-
balar askeri malzemedir. ‹ki devlet
yoktur. Derin devlet falan yoktur.
Devlet tektir ve oda fiemdinli’de
yakalanm›flt›r. Devlet intikamc›d›r.
Bunu unutaca¤›n› hiç sanm›yorum.
Birkaç ay geriye çekilebilirler ama
bunun intikam›n› alacaklard›r. 

Halkta bilinç geliflti, yabanc› bi-
rini görünce hemen takip
ediyorlar, tan›mad›kla-
r›na kimlik soruyor-
lar. Parti bunlar›
yap›n demiyor,
halk kendi gü-
venli¤ini kendi
al›yor. Halk bi-
linçli. Tayyip
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geldi. Azarlar›m susarlar diye düflü-
nüyordu, kendi dönüp gitmek zo-
runda kald›. 

Keflif günü halk› tarayan Tanju
ad›ndaki subayla, olaylar bafllama-
dan önce oturup konuflurduk, çay
içerdi; nab›z almak içinmifl...  fiem-
dinli'de iki flehit, 20 yaral› var. 5'i
kurflun, 1'i bomba ile di¤erleri ise
bomba patlad›¤›nda çevreye saç›lan
cam, tafl vb ile yaraland›lar.” 

*
1 Kas›m günü, yani son patlama-

dan önce, 150 kiloluk TNT'den ya-
p›lm›fl bomban›n patlat›ld›¤› yere
gittik. Jandarmaya çok yak›n. Bom-
ban›n patlad›¤› yerde bir metre de-
rinli¤inde yaklafl›k üç metre çap›n-
da bir çukur aç›lm›fl. Yüz metrelik
bir alanda tüm binalar harabeye
dönmüfl. ‹lçede k›r›lmad›k cam kal-
mam›fl. Umut Kitabevi önündeki
bas›n aç›klamam›zda, aç›klama bi-
tene kadar say›m›z 200 olmufltu.
Halk müthifl bir sevgi ile yaklaflt›
bize. Özel tim tüfeklerinin dürbün-
leriyle bizi seyrediyorlard›. 

fiemdinli: “Bu Zulmü Sadece
fiemdinli De¤il Tüm Ülke
Çekiyor”  

fiemdinli’de görüfltüklerimizden
biri de, Belediye Baflkan› Hurflit Te-
kin oldu. "Büyük bir ac› yaflad›k”
diye sözlerine bafllayan Tekin de, bu
sorunun sadece fiemdinli'nin sorunu
olmad›¤›n›, bütün Türkiye'nin so-
runu oldu¤u vurgusunun ard›ndan
flöyle devam etti konuflmas›na:

“Üç dört kifli bu olay›n faili ola-
rak aç›klansa, bunlar idam edilse bi-
le sonu gelmeyecektir. Kökü aç›¤a
ç›kar›lmal›d›r. fiemdinli halk›n›n
beklentisi budur. Üç ayd›r bölgede
21 yer bombaland›. Halk endifleli.
Bu patlamalar›n nereden kaynak-
land›¤›n›n cevab› fiemdinli'de aç›¤a
ç›kt›. Üç kifli yakalad›k, jandarmaya
teslim ettik, ayn› gün ikisini serbest
b›rakt›lar. Halk aya¤a kalkt›. Ama
bu iki katil serbest b›rak›ld›. Sizlere
çok teflekkür ediyoruz. Bu zulmü
sadece fiemdinli de¤il tüm Türkiye
çekiyor. Sorun sadece Kürtler’in so-

runu de¤ildir. Hepimizin sorunudur.
‹ki gün önce Silopi'de yakaland›lar.
El bombalar›, fiemdinli'dekilerle
ayn›. Baflbakan çok söz verdi, göre-
ce¤iz... Y›lard›r bu zulüm, yolda
görmüflsünüzdür bir sürü arama
noktas› var. Sanki bir cezaevinde
yafl›yoruz. Her taraf›m›z özel tim,
J‹TEM’le çevrili. Kendi ilçemize
girebilmek için befl yerde bizleri
afla¤›layarak ar›yorlar. Biz bunlar›
haketmek için ne yapt›k? Belki ce-
zaevindeki insanlar bizlerden daha
güvenlikli yafl›yorlard›r. 

Olaylar s›ras›nda ben de yaralan-
d›m. Muhtarlar, bölge belediye bafl-
kanlar› biraradayd›k. Özel tim sal-
d›r›nca araya girdim. Bir taraftan si-
lah, gaz bombas› geliyor, di¤er ta-
raftan tafl ya¤muru. Gazeteler diyor-
ki, “belediye baflkanlar› ‘dur’ diyor,
duruyorlar... Yürü diyor yürüyorlar
bu nas›l ifl?" Beni dinlemelerinden
daha do¤al ne olabilir ki? Provokas-
yon yaratmaya çal›fl›yorlar. Ben bu-
ran›n belediye baflkan›y›m. Beni
halk seçti. Ama ilçemize baflbaka-
n›n geldi¤ini esnaf haber verdi, ne-
den benimle görüflmüyor? Ben git-
tim, korumalar› görüflmemi engelle-
di. Sorun yarg›ya havale edilmifl.
Yarg› kapatmazsa halk güvenir.  

Tanju Çavufl Ziraat Bankas›
önünde halk› tarad›. 5 kifli yaralan-
d›, 1 kifli öldü. Halk› arkadan tar›-
yor. Gidin yaral›lar› görün, hepsinin
yaras› arka taraftand›r. 

fiemdinli: “Kendi Halk›n›
Öldüren Bir Devlete Biz
Nas›l Güvenelim”

fiemdinli'de yaralananlarla da
görüfltük. Bunlardan biri de kurflun-
la yaralanan Kerim Kaçar’d›: 

"Silah sesleri gelmeye bafllad›.
Cenaze getirildikten sonra hükümet
kona¤›n›n önüne geldik. Polis haz›r
bekliyordu. Panzerlerden ve çeflitli
yerlerden üzerimize atefl açmaya
bafllad›lar. Orada yaraland›m. Em-
niyetin ikinci kat›nda bir polis cad-
dedeki binalar›n camlar›na atefl edi-
yordu, camlar caddeyi dolduran
halk›n kafas›na düflüyordu. Bir daha
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J‹TEM’in Ölüm Listesinde 
Olanlar Konufluyor

Sezer Öktem: 
“Suyun ›s›nd› dediler”
Bayram›n 1. günü telefon geldi. 'Öleceksi-

niz! Sen, Seferi Y›lmaz, Emin Sar›... Öleceksi-
niz!' dediler. A¤za al›nmayacak küfürler edip
kapatt›lar. Daha önce de Çarfl›'da polis taraf›n-
dan tehdit edildim. "Suyun ›s›nd›, öleceksiniz"
demifllerdi. Savc›ya suç duyurusunda bulun-
dum, kabul etmedi. Suç duyurumu iadeli taah-
hütlü mektupla gönderdim, öyle kabul ettiler.

Emin Sar›: Tugay 
Komutan›ndan Tehdit
5 askerin ölümünden sonra tehditler yo-

¤unlaflt›. Tugay komutan›n›n muhtarlarla yap›-
lan bir toplant›da "Emin Sar› çok ileri gidiyor.
Buras› çok küçük bir yer. Aya¤›n› denk almas›
gerekir" demifl. Listede ad›m›n olmas›na flafl›r-
mad›m. J‹TEM son dönemde çok s›k gelip git-
meye bafllam›flt›. Suçüstü yakaland›ktan sonra
tehditler kesildi. Bekleyifl dönemindeler. Ama
çok da fazla bekleyeceklerini düflünmüyorum.

Mehmet Kayran: Suçu DTP 
delegesi olmak!
Foto¤raf›m›n üstüne k›rm›z› kalemle çarp›

iflareti koymufllar. Partide oldu¤um için, baflka
bir nedeni yok. Parti delegelerinden 18 kiflinin
ismi ölüm listesinde varm›fl.

Ali Y›lmaz: Gelifliniz büyük 
bir moral kayna¤›
Bunlar bilinen fleyler. Sizlerin gelifli büyük

bir güç ve moral kayna¤› oluyor bize. Halk yal-
n›z olmad›¤›n› görüyor, anl›yor. Valinin görev
yerinin de¤ifltirilmesi asl›nda onun ödüllendiril-
mesidir. Tepkilere dayanamad›lar. Tüm suçu
valiye yüklemenin anlam› yok. Ne diyorlarsa
onu yap›yor. Yalan söyle diyorlar, söylüyor. Bu
taleplerin s›n›f hareketiyle birleflmesi gerekir.
Bu halk sahiplenilmeli. Türkiye halk›n› selaml›-
yoruz. Gündemde tutmalar›n› istiyoruz. 



flehit cenazesi gelse öle-
ce¤imi bilsem gene gider
sahip ç›kar›m."

Kerim’in annesi söze
giriyor ve ac›yla yo¤rul-
mufl yüre¤inden flu sözler
ç›k›yor: “Biz devlete ver-
gi veriyoruz, o bizi öldü-
rüyor. Neden? Biz öldü-
rülmeyi haketmek için ne yapt›k?
Bu nas›l devlet? Kendi halk›n› öldü-
ren bir devlete biz nas›l güvenelim?
Ben o¤luma cenazeye gitme de-
mem. Ölece¤imi bilsem gene de-
mem. Biz onurlu insanlar›z. Cena-
zemizi yerinde b›rakmay›z.” 

fiemdinli: “Erdo¤an Geldi
Baflsa¤l›¤› Bile Dilemedi”

Kitabevinin bombalanmas›nda
yaflam›n› yitiren Mehmet Zahir
Korkmaz'›n Abisi Cengiz Korkmaz,
kardeflinin neden öldürüldü¤ünü so-
rarak flöyle devam ediyor: 

“Bu çözüm müdür? Tayyip ilçe-
ye geldi, bize baflsa¤l›¤› bile dile-
medi. Biz insan de¤il miyiz? Biz
vatandafl de¤il miyiz? Bunu bize re-
va görüyorlar. Savc› ifade almad›.
Kaymakam bir fley demedi. 1 Ka-
s›m'daki büyük bombadan önce as-
ker evlerini boflalt›yorlar. Neden? 

Baflbakan kendi halk›ndan kor-
kuyor. Gelmifl, yat›r›m yapacam di-
yor. Biz ondan hiçbir fley istemiyo-
ruz, üstü örtülmesin. Neden bizim
anam›z, bac›m›z a¤l›yor? Kardefli-
min suçu varsa, yakalayabilirdi, ne-
den bombayla öldürüyor? Bir kar-
deflim askerde, di¤erini devlet öl-
dürdü. Ailemizden askere insan
gönderebilir miyiz böyle? Bize te-
rörist diyorlar. Gelin halimize ba-
k›n, yoksulluktan ölüyoruz. Böyle
vatan olur mu, kim terörist, bomba
atanlar m› biz mi?” 

Yüksekova: “Uygulamalar
OHAL Dönemini Arat›yor”

25 Kas›m günü Yüksekova’day-
d›k. fiemdinli’de yaflananlar› pro-
testo gösterisine sald›r›lm›fl ve üç
kifli yaflam›n› yitirmiflti. Belediye

Baflkan› ‹stanbul’a gitti¤i için, veki-
li Burhanettin Y›lmaz ile yapt›k ilk
görüflmemizi. Bombalar›n devlet ta-
raf›ndan konuldu¤unun aç›k oldu-
¤unu belirten ve bizden, bu olayla-
r›n peflini b›rakmam›z› isteyen Y›l-
maz’›n ard›ndan, Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Özgür Özdemir, bize il-
çedeki ‘hava’y› anlatt›: 

“fiu an durum sakin. Ama bu ya-
n›ltmas›n sizi. Devlet intikamc›d›r.
Gösteride halk› tarad› ama bir tek
gözalt› bile olmad›. Dünden itibaren
evleri basmaya bafllad›lar. Bu tehdit
verici bir durumdur. Olaylar kapa-
t›ld›. Elkatm›fl inceleme yap›yor
ama bofluna. Bir fley de¤iflmeyecek.
Valinin görevden al›nmas› ceza de-
¤il, ödüldür. Yöre halk› kendi kade-
riyle bafl bafla b›rak›lacak. Bu Tür-
kiye'nin gerçekli¤idir. Sizlerin geli-
flinden güç al›yoruz, onur duyuyo-
ruz. Yan›m›zda oldu¤unuzu bilmek
çok iyi bir duygu.” 

J‹TEM’in öldürülecekler liste-
sinde ad› olan, -ki DTP’lilerin bir
ço¤unun var-, DTP ‹lçe Sekreteri
Cafer Savafl ise yaflananlar› flu söz-
lerle de¤erlendiriyordu: “Yükseko-
va'daki direniflte iki-üç uzman ça-
vufl halk taraf›ndan yakaland›. Son-
ra b›rak›ld›lar. Bunlar› on kifli yaka-
lam›flt›. Ama 150 kiflinin ismini ver-
mifller, fifllediler, eylemde bulunma-
yanlar›n bile isimleri var. Arama
noktalar›nda yeni uygulamalar bafl-
lat›ld›. ‹nsanlar yere yat›r›l›p aran›-
yor. Bugünkü uygulamalar OHAL’i
aratmaktad›r. Bu sald›r› sadece Kürt
halk›na de¤il bütün Türkiye halkla-
r›nad›r. Susurluk budur.  

Yüksekova: “Biliyoruz, Bizi
Zaten Öldürecekler”

Kontrgerilla eylemlerinin milli-
yetçili¤i körüklemek için yap›ld›¤›-

n› belirterek, “Bu oyunu
birlikte bozmam›z la-
z›m” diyen, Cafer Savafl
devam ediyor: 

“Kayg›m›z burada
öldürülmemiz de¤ildir.
Bizi zaten öldürecekler,
bunu biliyoruz. Kayg›-
m›z Kürt ve Türk halk›-

n›n karfl› karfl›ya getirilmesindendir.
Burada Türk ö¤retmen arkadafllar
var, halk bunlar› koruyor. Halk
Türkler'e düflman de¤il. Bomba
krokileri çok ilginç. Hem devlet ku-
rumlar› var, hem bizim iflyerlerimiz,
evlerimiz. Bölgede son iki ayda 21
bomba patlat›ld›, hiçbirini sahiple-
nen ç›kmad›. Bu oyun bofla ç›kar›l-
mal›d›r. Belki yüzlerce insan›n ölü-
müne neden olabilir. Ben de öldürü-
lebilirim. Ama biz bu oyunu bozma-
ya yemin ettik. Belediye baflkan›m›-
za özel harekatç›lar tehditler savu-
ruyor. Gösterilere kat›lanlar bedeli-
ni ödüyor. ‹simler verilerek tehdit
ediliyoruz. Hakkari'nin üç milletve-
kilinden ikisi çetelerle iflbirli¤i ya-
p›yor. Bunlar arac›l›¤›yla tehdit edi-
liyoruz. Fehim Öztürk ve Mustafa
Zeydan halk›n milletvekilleri de¤il-
dir. Vali Hakkari'den her gün tehdit
gönderiyor. Tugayda otuz bin asker,
15 fiubat'tan beri çarfl›ya göndermi-
yorlar. Al›flverifl yapmalar› için ta
Hakkari'ye gönderiyorlar. Esnaf za-
rar görüyor. Gümrük kap›s›ndan 5
kilo domates için koca arabay›
gümrü¤e at›yorlar. Bu y›l onlarca
araba gümrü¤e at›ld›. 

Yüksekova:“Kundaktaki Be-
belere Kadar Uyanmal›y›z”

16 Kas›m'da Yüksekova’daki
gösterilerde devlet kurflunlar›yla
katledilen Ergin Mengefl’in ailesi,
“Bu ac› hepimizin ac›s›d›r” diye
söze bafll›yor ve çocuklar›-
n› savafl de¤il, okula
gönderdiklerini ama
ama öldürüldü¤ü-
nü belirtiyorlar.
16 yafl›nda lise
son s›n›f ö¤ren-
cisiyken katledi-
len Ergin Men-
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gefl’in tek kurflunla öldürüldü¤ünü
belirten aile, “devlet her yerden atefl
aç›yordu” sözleriyle, o günü özetli-
yorlar. ‘flehidimin hakk›n› istiyo-
rum’ ç›¤l›¤›yla konuflmaya baflla-
yan annesi de, timlerin, polislerin
her yerden atefl açt›klar›n› dile geti-
riyor ve ekliyor: “Bu nas›l devlet?
Bunlar› bize reva görüyorlar.”

Yüksekova’daki gösterilerde
katledilenlerden biri de, ‹slam Bar-
tin idi. 8 metrelik mesafeden kafa-
s›ndan bir trafik polisi taraf›ndan
vuruldu¤u söylenen ‹slam’›n karde-
fli, Kürt halk›n›n y›llard›r öldürüldü-
¤ünün alt›n› çizerek, “Günde yüz
tanesini öldürseler de bu mücadele
yüz sene daha sürer” diyor. Babas›
da, “özgürlü¤ümüz için iki o¤lumu
daha flehit veririm” dedikten sonra
metanetle ekliyor: “Halklar öldü-
rülmekle bitmez.” Tafl atan çocu¤a
silah s›k›l›r m›? diye soran kardefli,
flöyle tamaml›yor: “Art›k kundakta-
ki bebelere kadar uyanmal›y›z.”

Yüksekova: “Bunlar Nas›l
Müslüman, Bu Nas›l Ac›”

“O¤lumuzu öldürdüler. Bunlar
müslüman de¤iller” diyerek yeni-
den konuflmaya bafllayan annesi,
o¤lunun yak›n mesafeden kafas›n-
dan vurulmas›n› hat›rlatt›ktan sonra
konuflmas›n› sürdürüyor:

“Bu ne biçim ac›? Kürtler’in da-
vas› hep böyle çocuklar›m›z›n öldü-
rülmesiyle mi devam edecek? Dün-
ya bar›fl gününde bizi bombalad›lar.
Bir damla kan›m›z kal›ncaya kadar
biz davam›z› sürdürürüz. Sokak or-
talar›nda insanlar öldürülür. En az
on bin mermi at›ld›¤› söyleniyor.
Hep mazlumlar› vuruyorlar. Baflba-
kan gelmifl. Görmedik bile, uzman-
lara, polislere u¤ruyor ama katledi-
lenlerin ailesine baflsa¤l›¤› dilemi-
yor. Bu ne biçim baflbakan?” 

Yüksekova: “Bu Devletin 
Neresine Güvenece¤iz”

21 bomban›n 15’inin patlat›ld›¤›
Yüksekova'da hava 15.30'da karar-
maya bafll›yor, bir iki saat içinde in-

sanlar ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor, sonra
sokaklar boflal›yor. Gündüz görül-
meyen J‹TEM, özel tim yerlefliyor,
ölü kentin sokaklar› ölüm mangala-
r›yla doluyor. 

Yaflanan geliflmeler, zaten pa-
muk ipli¤iyle olan ba¤lar› koparm›fl
ve halk›n devlete güveni s›f›ra in-
mifl durumda. Konuflulan her insan-
da bunu net olarak görmek müm-
kün: “Devlete güven bitmifltir. Ba-
s›n aç›klamas› bir hakt›r. Bu hakk›
burada kullananlar ya yarg›lan›yor,
ya da katlediliyorlar. Bu devletin
neresine güvenece¤iz?” 

‹ki gece kald›¤›m›z Yükseko-
va'da patlat›lan 15 bombadan biri-
nin konuldu¤u yer ZAGROS ‹fl
Merkezi. Önce iflyerinin girifline
bomba konuluyor. Birkaç gün geç-
tikten sonra roketliyorlar. Son kitle-
sel gösteri s›ras›nda da panzer çarfl›-
dan içeri girmek isterken kendisi
devriliyor. Halk iki panzeri devirdi
diye yans›t›l›yor. ‘Devlet yalanla-
r›’ndan biri de, “halk›n içinden atefl
aç›ld›¤›”yd›. Halk bunu kesinlikle
yalanl›yor ve yaral›lara yaklaflanla-
ra dahi atefl aç›ld›¤›n›, hastaneye
götürmelerinin engellendi¤ini belir-
tiyor. ‹lçede gündüz devlet trafik
polisine dahi görev yapt›rm›yor.
Buna karfl›n örgütlü halk yap›lmas›
gereken ne varsa, kendisi yap›yor.
Örne¤in biz oradayken, bir trafik
kazas› oldu, seri bir flekilde toplan-
d›lar, yaral›y› hastaneye kald›rd›lar,
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Meydanda halk›n üzerine atefl aç›ld›-
¤›nda hayat›n› kaybeden Ali Y›lmaz'›n
efli, eflinin neden öldürüldü¤ünü soru-

yor ve ekliyor: “Bu ac›ya nas›l dayana-
ca¤›z? Arkadan vurarak kalleflçe öldür-
düler onu. Befl yetimle baflbafla b›rakt›-
lar. Böyle devlet mi olur? Devlet kendi

halk›n› öldürür mü?” 

Seferi Y›lmaz: Bombalanacak yerle-
rin listesini gördük. Camiler var, okullar var.
Mesela bine yak›n ö¤renciye sahip bir okul da
bombalanacak binalar aras›nda vard›. Bizi öl-
dürmekle yetinmiyorlar çocuklar›m›z› da toplu-
ca katletmek istiyorlar. 1 Kas›m’da caddeye
konulan bomba bugüne kadar Türkiye'de kul-
lan›lmad›. 150 kilo TNT. 

Umut Kitabevi'ne at›lan bom-
bada yaralanan Metin Korkmaz:

fiehit düflen amcam›n o¤ludur. Aniden cam
k›r›ld›. Seferi ba¤›rd›. ‹ki bombay› da gördüm.
Alev alm›fl bir flekilde yerde dönüyorlard›. Ka-
çacak yerim yoktu. Kendi kendime “buraya ka-
darm›fl, ölece¤im herhalde” dedim. Gözlerimi
kapad›m ve ölmeyi bekledim. Kafam› masam›n
alt›na sokmufltum. Müthifl bir gürültüyle patla-
d›lar. ‹çerisi karanl›k oldu. Çok kötü bir koku
vard›. Sürünerek ç›kt›m, halk koflarak geldi ve
hemen hastaneye götürdüler. Vücudumda ha-
len flarapnel parçalar› var. Tek dile¤im bu konu
gündemden düflmesin. Kürt ve Türk halk› birlik-
te bu olay›n üstüne gitmelidir... Olaydan önce
üç silahl› kifliyi görmüfltük. Gözgöze geldik, he-
men yüzlerini çevirdiler. Bombay› atanlar onlar
de¤ildi. Onlar çevreyi gözetliyorlard›. Bombay›
atan di¤er ekipti. Yani halk›n yakalad›klar›yd›. 

Annesi ise tek cümle ile flöyle di-
yor: “Niye bize bu zulmü ediyorlar?” 

(Org. Yaflar Büyükan›t’›n ‘sivil
evlerde oturan subaylar›n evlerin-
den at›ld›klar›, evlerine sald›r›ld›¤›’
fleklindeki sözleriyle terörlerini
meflrulaflt›rmak istemiflti. Cafer Sa-
vafl, olay›n iç yüzünü anlat›yor):

“Göstericilerin üzerine subaylar›n oturdu¤u
evlerden s›cak su dökülüyor, atefl aç›l›yor. Bi-
nalar›n üzerinde keskin niflanc›lar. Halk atefl
edilen, s›cak su dökülen evleri tespit etti, bu su-
baylar evlerden at›ld›lar. Bu durum, “Yükseko-
va'da Türkler’e ev vermiyorlar.” diye yans›t›l›-
yor, do¤ru de¤il. Halk kendine atefl edeni, kay-
nar su dökeni niye orada bar›nd›rs›n ki?”

“Ölmeyi bekledim...”

Cami ve Okul da hedef

Subaylar›n evlerinden 
halka atefl aç›ld›



çarpan arac› kald›r›ma al›p trafi¤i
aç›p, hemen tekrar da¤›ld›lar. 

Hakkari: Aleni J‹TEM Arama
Noktalar› ve J‹TEM Binas›

‹kinci günün ö¤le saatlerinde
Yüksekova'dan Hakkari'ye do¤ru
yola ç›kt›k. 45 dakikal›k yolda 5 ay-
r› kontrol noktas› var. Ayr›ca yol bo-
yunca aral›klarla korucular. Ve da¤-
lar... Çilo ve Çerçeren... 

Yüksekova'n›n ç›k›fl›nda ve
Hakkari'nin giriflindeki kontrol nok-
talar›, di¤erlerinden farkl›. Bunlar›n
J‹TEM'e ait oldu¤unu herkes bili-
yor. DTP’li arkadafllar, buralarda
‘tart›flmamam›z›’ söylüyorlar. Yük-
sekova'y› ç›kt›¤›m›zda ilk kontrol
noktas›nda durdurulduk. Yine sivil,
faflist b›y›kl›, kendine ‘rambo’ süsü
vermifl biri kimliklerimizi istedi,
kim oldu¤umuzu, nereye gitti¤imizi
sordu. Haklar ve Özgürlükler Cep-
hesi Temsilcisi ve heyet üyesi oldu-
¤umu, söyledim. Di¤er arkadafllara
da sorup kimliklerimizi verdi. Son-
ra üç jandarma kontrol noktas›ndan
geçtik, durdurulmad›k. Hakkari gi-
riflindeki noktada yine durdurulduk.
Burada da ayn› siviller. Kimlikleri-
mizi GBT'ye soktular, devam ettik. 

Hakkari'de bizi ‹HD fiube Bafl-
kan› ve DTP ‹l Baflkan› karfl›lad›.
fiehrin tam göbe¤inde büyük bir bi-
na, etraf› yüksek duvarlarla çevrili,
duvarlar›n üstünde tel örgüler var
ama ‘devlet kurumu’ oldu¤u anlafl›-
lan bu binan›n ne oldu¤una dair hiç-
bir tabela, belirti yok. Önünde silah-
l› siviller nöbet tutuyordu. Sorduk,
J‹TEM'in binas› oldu¤unu söyledi-
ler. Devletin “J‹TEM yok” dedi¤ini
hat›rlat›p, gelen heyetlere gösterip
göstermediklerini sorduk. Cevap,
Türkiye’de devlet, hükümet gerçe-
¤ini anlat›yordu: “Hepsi biliyor,
gizli sakl› bir fley yok ki!”... Evet!
AKP heyeti de, di¤er heyetler de bi-
liyor tüm bunlar›...

Hakkari: Önce Analar›, Sonra
Çocuklar› Öldürsünler

Hakkari'deki gösteride de bir ki-
fli ölmüfl, 6’s› ö¤renci birçok kifli ya-

r a l a n m › fl t › .
Bunlardan bi-
ri, 19 yafl›nda
lise mezunu,
de r shanede
üniversiteye
h a z › r l a n a n
Eyüp Bor. 

Olaylar›n
oldu¤u gün,
Emniyet der-
saneleri ka-
patt›r›yor, d›-
flar› ç›kt›klar›nda kurflun sol omu-
zundan vuruyor Eyüp’ü: “Devlet
flehrin bütün noktalar›na konufllan-
m›flt›. Rastgele halk›n üzerine atefl
aç›yordu. Van Devlet Hastanesi'ne
kald›r›ld›m. Kan kayb›m vard›. Aya-
¤›mdaki damar omuzuma tak›ld›.
Kurflun halen omuzumda. En çok
üzüldü¤üm, (a¤lamaya bafll›yor)
dershanemin yar›m kalmas› oldu. 

Söze giren annesi, bölge halk›-
n›n neredeyse tamam›na hakim olan
düflünceyi ifade ediyor önce: “Biz
devlete ne yapt›k, bizi niye öldürü-
yorlar, niye çocuklar›m›z› vuruyor-
lar. Önce analar›, sonra çocuklar›-
m›z› öldürsünler. Art›k inanc›m›z
kalmad›. Bir televizyonumuz var,
onu bile çok görüyorlar bize. Bizi
her gün öldürseler de, çocuklar›m›-
z› vursalar da bizi yenemezler. Çün-
kü biz halk›z, biz güçlüyüz.” 

Hakkari: Özel Timler AKP ‹l
Baflkan›n› Da Dövdü

Demokrasi Platform’undan Mi-
kail Atan, o günkü gösteride polisler
taraf›ndan linç edilmek istenmifl. 

Bunun bilinçli oldu¤unu belirten
Atan, kesinlikle kitleyi da¤›tmaya
dönük bir tutumlar›n›n olmad›¤›n›,
do¤rudan imha için tarad›klar›n›
söylüyor. 

“Yaral›lara bak›n, hepsi kurflunu
belden yukar› alm›flt›r. Biz olaylar›
yat›flt›rmaya çal›fl›yorduk. Bir gün
öncesinden güvenlik flube müdürü
beni arad›. Yar›n ilde kepenklerin
kapat›laca¤› söyleniyor, bu konuda
bilgin var m› diye sordu, bilmiyo-
rum dedim. Böyle bir fley olursa

yard›mc› olursan›z seviniriz dedi.
Çal›fl›r›z dedim. Ertesi gün, fiem-
dinli'ye destek yürüyüflü yap›ld›.
fiehrin belli bölgelerinden halk yü-
rüyüfle geçti. Afl›r› güvenlik önlem-
leri ald›lar, fiehrin içi panzerler, ak-
replerle doldu. Çat›lara özel timleri
yerlefltirdiler. fien otelin önünde kit-
leyi durdurduk. Karfl›m›zda panzer-
ler, özel timler vard›. Belediye bina-
s›n›n üzerinde 50'ye yak›n polis, ön-
lerinde çuvallarla tafl oldu¤u halde
bekliyorlard›. Özel tim kitleye do¤-
ru hakaret etmeye bafllad›. Silahlar›-
n› do¤rultuyor, 'Apo'nun piçleri ha-
di gelsenize' diye ba¤›r›yorlard›.
AKP il baflkan› özel time sakin ol-
mas›n› söyledi. “Sen kimsin” diye
üzerine yürüdüler. “AKP il baflkan›-
y›m” dedi. Bunu der demez, bir ta-
ne vurup yere düflürdüler, "...tir git
lan ne b.k olursan ol" dediler. Pan-
zerlerden silahlar›n› havaya kald›r-
d›lar. Kitlenin üzerine çat›lardan tafl
atmaya, panzerlerden atefl açmaya,
gaz bombas› atmaya bafllad›lar. 

Hakkari: Linççi Polislerden 
Hastaneye De Bomba!

“Kitleyi da¤›tmaya gidiyorduk.
DKÖ'lerin temsilcileri vard›. Bize
gaz bombalar›yla sald›rd›lar. Bir so-
kakta s›k›flt›rd›lar. AKP il baflkan›n›,
KESK fiube Baflkan›n›, E¤i-
tim-Sen fiube Baflkan›-
n› dövdüler. Akrep
arac›yla beni kova-
lamaya bafllad›-
lar. Duvara s›k›fl-
t›rd›lar. Yukar›
do¤ru kofltum.
Orada da 15-20
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Kürt 
halk› 
kendi 

kaderini 
tayin etmek 

istiyor!



civar›nda özel tim önümü kesti ve
beni öldüresiye dövmeye bafllad›lar.
Bay›lm›fl›m, hastanede gözümü aç-
t›m. 

Polis, Hakkari Devlet Hastane-
si'ne de sald›rd›. Giriflteki bütün
camlar› k›rd›lar. Hastanenin içine
gaz bombas› att›lar, silahla tarad›lar.
Hastane personelinin birinin kolunu
k›rd›lar, birini vurdular. ‹nsanlara
yak›n mesafede ve kafalar›n› niflan-
layarak, tüfekle gaz bombas› att›lar.
Bir gencin çenesi parçaland›. Sava-
fl›n bir ahlak› vard›r, hastaneler he-
def seçilmez ama bunlar hastaneyi
bas›p, gaz bombas› at›p doktorlar›,
hastalar› tarad›lar. Bunlar›n ahlak›
da yok. Ben hastanede kendime gel-
di¤imde askeri doktordan rapor is-
tedim, "can güvenli¤im yok, vere-
mem" dedi. Alelacele taburcu etti-
ler, sonra bir doktor dosyama bak›-
yor, beyin filmi, tomografi çekilme-
mifl, tekrar evden gelip ald›lar. Suç
duyurusunda bulunurum deyince
raporu ald›m. Emniyet müdürü hak-
k›nda suç duyurusu yapt›m. 

Buraya bir gün önce Mehmet El-
katm›fl geldi. Beni görüflmek için
polisevine ça¤›rd›. Bizi katledenle-
rin, halk›n üzerine kurflun ya¤d›ran-
lar›n binas›nda benimle görüflmek
istedi. Görüflmeyi reddettim. fiimdi-
lik geri çekildiler ama ellerinde
ölüm listeleri, bombalanacak yerle-
rin listeleri olan kontrgerilla tüm
gerçekli¤iyle duruyor. Biliyoruz
bizleri öldürecek, evlerimizi, iflyer-
lerimizi bombalayacaklar. Ama
halk sinmeyecek.  

Hakkari: “Böyle Giderse Kent
Boflal›r”

Hakkari Belediye Baflkan›’n›n il
d›fl›nda olmas› nedeniyle görüfltü-
¤ümüz vekili Biflar Mavigöz de,
devletin üzerini kapataca¤›ndan en-
diflesini dile getirirken, Yüksekova
katliam›n›n, fiemdinli’yi unuttur-
mak için oldu¤unun alt›n› çiziyor.

“Halk taflla, polis panzer ve si-
lahla çat›flt›. Bu olaylar yine olur,
olmamas› için peflini b›rakmamal›-
y›z. Daha dün Silopi'de de oldu.

Durmayacaklard›r. Elkatm›fl geldi,
dan›flman› bana aynen flunlar› söy-
ledi; “olay ortaya ç›km›fl, güzel ama
bu iflin ucu Mehmet A¤ar'a kadar
gidecek ve orada duracakt›r.” Sa-
vafllarda bile görülmemifltir. Hasta-
ne taran›yor, gaz bombas› at›l›yor,
doktorlar dövülüyor, kurflunlan›yor.
Biz kitlenin önündeyiz. Üzerimize
kurflun s›k›l›yor. Di¤er yandan da
özel tim "‹çiflleri Bakan› gelip gide-
cek, o zaman sizinle görüflürüz" di-
ye bizi tehdit ediyor. Tayyip Hakka-
ri'ye geliyor, Belediye Baflkan›’n›
"olacaklardan biz sorumlu de¤iliz"
diye tehdit edip gidiyor. Halk›m› sa-
hipleniyorum, beni tehdit ediyorlar.
Elbette cenazelerimi sahiplenece-
¤im, halk›m›n ac›lar›n› paylaflaca-
¤›m, o halk seçti beni. Bu suç mu,
bunun için mi ölümle tehdit ediliyo-
ruz? 

Böyle devam ederse Hakkari bo-
flal›r, bofl flehir onlar›n olsun. Vali-
ye polisi geri çek diyoruz, "söylüyo-
rum ama çekilmiyorlar" diyor. Hak-
kari insan› özellikle son olaylardan
sonra, ne zaman öldürüleceklerini
düflünüyorlar. Örne¤in, bir evin ka-
p›s›n› k›r›p içeri giriyor, 5 yafl›ndaki
çocu¤un kafas›na silah day›yor, an-
nesini, babas›n› çocu¤un gözleri
önünde dövüp gidiyorlar. Köy koru-
cusu Ali Gür'ü yolda minibüsü çevi-
rip indiriyorlar, infaz etmek için ›s-
s›z bir yere getiriyorlar. J‹TEM ya-
p›yor. Belediye baflkan› devreye
milletvekillerini sokup, engelliyor.
Yusuf Yaflar'› ayn› flekilde katlettiler.
1 saat sonra vali çat›flmada öldü di-
ye aç›klama yap›yor; bu kadar za-
manda Yusuf’un kim oldu¤unun ö¤-
renilmesi, bas›n metninin yaz›lmas›
bile mümkün de¤il. Her fley önceden
haz›rlanm›fl. Yusuf'un yedi¤i kurflun
say›s› belli de¤il. J‹TEM katlediyor
ve kitab›na uyduruyor.

Hakkari: “Buradaki Sald›r›y›
Da ‘‹yi Çocuk’ Yönetti”

‹HD Hakkari fiube Baflkan› Ne-
cibe Günefl, 16 Kas›m'daki sald›r›y›
komuta edenin de Yaflar Büyüka-
n›t’›n iyi çocu¤u Ali Kaya oldu¤u-
nu belirterek, fiemdinli’de serbest
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Özellikle baflta Yüksekova olmak üzere
fiemdinli ve Hakkari'de insanlar sessizce bir
beklenti içerisinde. Kontrgerillan›n flimdi geri
çekildi¤ine ama bombalamalar›n, kaltiamlar›n
yak›n bir zamanda tekrar bafllayaca¤›na inan›-
yorlar. Bu üçgende yaflayan halk, devleti iyi ta-
n›yor, devrimcileri seviyorlar. Art›k ‘bar›fltan’
da fazla söz edilmiyor, yarg›dan bir fley ç›kaca-
¤› konusunda da güven yok, “çünkü, bütün gö-
revliler hala iflbafl›nda! Ne soracaklar ki suçlar›-
n› itiraf m› edecekler!” 

fiemdinli'ye cenazeler götürülürken, girifl-
deki kontrol noktas›nda jandarma siperlere ya-
t›p silahlar› halka do¤rultarak "ilçeye girmeye-
ceksiniz" diyor. DEHAP'l›lar askerle görüflüp so-
runu çözmek istiyorlar. Halk özellikle de kad›n-
lar ve gençler "niye konufluyorsunuz askerle"
deyip bulabildikleri sopa ve tafllarla üzerlerine
çevrilmifl namlular›n üstüne do¤ru kofluyorlar.
Yaklaflt›klar›nda ‘ya burada hepimizi öldüre-
ceksiniz ya da cenazemizi fiemdinli'ye sokaca-
¤›z’ diyorlar. Asker siperinden ç›k›p iki elleriyle
silahlar›n› havaya kald›rarak ‘bir fley yapma-
yaca¤›z tamam, geçin’ diye yolu aç›yor... 7'den
70'e ölüm korkusunun yenildi¤i anlar... 

Hakkari Valisi Yüksekova’da “sa¤l›k oca¤›
yak›lm›fl, bayrak yak›lm›fl, Atatürk heykeli k›-
r›lm›fl...” gibi provokatif aç›klamalar yapm›flt›.
Org. Büyükan›t’›n Hürriyet’teki tam sayfa rö-
portaj›nda da, halka uygulanan bask›ya, katli-
ama gerekçe yap›lmak istenen olaylar›n hiçbiri
gerçek de¤il. Halk, valinin bu yalanlar›n›n ar-
d›ndan, hemen o sa¤l›k oca¤›n›n foto¤raflar›n›
çekiyor, bas›na gönderiyor. Ama hiçbiri yay›n-
lam›yor. Ne yak›lan bayrak, ne y›k›lan heykel.
Sa¤l›k oca¤›n› ise “yaral›lar tedavi edilmesin”
diye devletin kendisi kapat›yor. Valisi, genera-
li, medyas› ile oligarfli yalan propagandalarla
flovenizmi k›flk›rtmaya çal›fl›yor. Bunlar yalan
ama gerçek olanlar var: Van’da panzerlerden
“ölürüm Türkiyem” marfllar› saatlerce dinletili-
yor, kitabevinin bombalanmas›ndan 4, Yükse-
kova katliam›ndan 2 gün sonra ayn› panzerler-
den "intikam›m›z› ald›k" anonslar› yap›l›yor, ce-
nazede uçaklar uçuyor... Ve halk soruyor:
“Org. Büyükan›t binlerce subaydan Ali Kaya'y›
nas›l tan›yor? ‹flte Susurluk tam da budur.”

Ölüm korkusu yeniliyor

Panzerden ‘intikam’
anonsu, Validen yalan



b›rak›lan kontra
eleman›n›n, tutuk-
lanana kadar ki sü-
rede neler yapt›¤›-
na da ›fl›k tutuyor.

“‹flte devlet bu.
Hakkari'de 1 gün
öncesinden katliam
haz›rl›¤› yap›l›yor.
Hükümet kona¤› ve
adliye binas›n›n alt
katlar›na a¤›r silah-
l› özel timler yer-
lefltiriliyor. Özel
tim çat›lara çuvallarla tafl ç›kar›yor,
halk›n üzerine atmak için. Polis 150
tane sapan yapt›r›yor halka karfl›
kullanmak için. Askeri lojmanlar
boflalt›l›yor. Dershaneler normal sa-
atinden iki saat önce kapatt›r›l›yor.
Bir özel timci yan›mdan geçerken
"vur emri var dikkat edin abla"
dedi bana. Sald›r›y› Ali Kaya yö-
netti. Kendi gözlerimizle gördük.

Dershaneden ö¤renciler soka¤a
ç›kar›l›yor, tam da bu s›rada üzerle-
rine atefl aç›l›yor. Hakkari'de 14 ya-
ral› var, 7'si kurflunla, di¤erleri tü-
fekle at›lan gaz bombalar›yla. Özel
tim gaz bombalar›n› hedef gözete-
rek insanlar›n kafas›na at›yordu. 

Yürüyüfl yapan halk› da¤›tmak
için de¤il, yaralamak ve öldürmek
için sald›rd›lar. fiehit düflenlerin biri
kontrol noktas›nda bir saat bekletili-
yor ve kan kayb›ndan ölüyor. fiem-
dinli'yi soruflturan savc›y› gördüm,
ac›d›m, öyle korkutmufllar ki! Hak-
kari'deki olayda DKÖ temsilcilerin-
den biri kaçarak bir eve s›¤›nd›.
Özel tim hemen evi kuflatt›. Müda-
hale etmesek katledeceklerdi. Bele-
diye binas›na da sald›rd›lar.” 

J‹TEM Kontrol Noktas›nda
Ad› Konulmam›fl Gözalt›

Hakkari'deki görüflmelerimizi de
tamamlad›ktan sonra Van'a gitmek
üzere yola ç›kt›k. Hakkari'nin he-
men ç›k›fl›ndaki özel timin kontrol
noktas›nda durdurulduk. Girerken
kimlik kontrolü yapan polisler yine
oradayd›. Ama yine kimliklerimizi
ald›lar. Baflkale'ye kadar 3 ayr› as-

keri kontrol noktas›ndan geçtik.
Üçünde de arac›n plakas›na bak›p,
kimlik kontrolü yapmadan b›rakt›-
lar bizi. 

Zernek, Van'a 40 km kala bir
bölge. Burada jandarman›n ve J‹-
TEM'in ortak kontrol noktas› var.
‹ki prefabrik klübe var. Birinde nor-
mal jandarma, di¤erinde sivil ama
askeri parka giymifl J‹TEM duru-
yor. Gece 23.15'te bu noktada dur-
durulduk. Kimliklerimize önce Jan-
darma bakt›, J‹TEM'e verdiler. O da
ayr› GBT’ye soktu. Bunlar› camdan
görüyorduk. Amirleri oldu¤u belli
olan sivil giyilimli, faflist b›y›kl›, J‹-
TE.M'ci bir yere telefon açarak "ko-
mutan›m burada terör örgütleriyle
iliflkisi olan flah›slar var, ne yapa-
l›m" diye sordu. Sonra tekrar arac›-
m›z› ince aramadan geçirdiler, çev-
remize de 3-4 tane silahl› asker di-
kildi. “Eyüp Bafl'›n arama kayd›
var, onu inceliyoruz. DHKP-C ile
iliflkisi varm›fl” dediler. Bir ara J‹-
TEM'ci gelip bana ‘Çank›r›'da hapis
yatt›n m›’ diye sordu. Evet dedim.
(Çank›r› Hapishanesi’nde J‹TEM

eski eleman› ve ka-
y›plardan sorumlu
Turan Ünal ceza-
land›r › lm›flt › . . . . )
DHKP-C ile ba¤-
lant›n var m› diye
sordu. Devrimci
Sol Davas›'ndan 11
y›l yatt›m dedim.
Her geliflinde soru
soruyor, cevab›n›
beklemeden gidi-
yordu. Sonunda bu-
nun ad› konulma-

m›fl bir gözalt› oldu¤unu söyledik
ve neden bekletildi¤imizi sorduk. 

Keyfi bir gözalt› oldu¤unu söy-
ledim. Onu biz biliriz dediler. Avu-
kat›m›z› arad›m. O, Van Barosu'nu
arad›, oradan Mustafa ad›nda bir
avukat cep telefonumdan beni ara-
d›. Zernek Karakolu'nun iflkenceci-
likle, insan kaybetmeyle, katlet-
meyle ünlü bir karakol oldu¤unu
söyledi. Bu görüflmeler yap›l›rken
Van Barosu, Van DTP ‹l Baflkan›,
Yüksekova Belediye Baflkan›, Hak-
kari Belediye Baflkan›, Hakkari
‹HD fiube Baflkan›, Zernek Karako-
lu'nu ar›yarak bizim neden tutuldu-
¤umuzu sormaya bafll›yorlar. Bir
süre sonra b›rakt›lar, yola devam et-
tik. Neden tuttuklar›na dair hiçbir
aç›klamada bulunmad›lar. Tam 3 sa-
at keyfi bir flekilde bekletildik. 

Van'›n giriflinde özel tim kontrol
noktas›nda yeniden durdurulduk.
Arac›n plakas›na bakt›lar, ‘sizi tan›-
yoruz’ manas›nda kafalar›n› salla-
y›p, gidebilirsiniz dediler. Van'da
DTP’liler taraf›ndan karfl›land›k,
sabah Van Araflt›rma Hastanesi'ne
gidip yaral›lar› ziyaret ettik. Yaral›-
lardan Sadullah Ifl›k, 22 yafl›nda,
Hakkari'de sivil araçtan aç›lan atefl
sonucu yaralanm›fl. ‹brahim Dön-
mez, G3 mermisi karn›ndan girip,
kalças›ndan ç›k›yor. Nas›r
Aktafl, Hakkari’de has-
tanenin içinde özel
tim yak›n mesafe-
den kafas›na tü-
fekle gaz bomba-
s› at›yor. Çenesi
parçalan›yor. 16
yafl›nda. 
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Kürt 
halk› 
kendi 

kimli¤ini
ve kültürünü

istiyor!

Bombalamalar, yasaklar,
bask›lar, köfle bafllar›na
tutan ölüm mangalar›...

Her  fley halk› sindirmek
için. ‹flte halk›n cevab›:

“Bizi her gün öldürseler
de, çocuklar›m›z› vursa-
lar da bizi yenemezler.
Çünkü biz halk›z, biz

güçlüyüz.”



E¤itim-Sen üyesi e¤itim emekçi-
lerinin “Büyük E¤itimci Buluflma-
s›”, oligarflik iktidar›n sald›r›s› ile
karfl›laflt›. Ankara’da ad› konulma-
m›fl bir s›k›yönetim ilan eden AKP
iktidar›, binlerce ö¤retmeni kente
sokmad›, dayaktan geçirdi! E¤itim-
Sen üyeleri sald›r›ya karfl›n, taleple-
rini dile getirmekten vazgeçmediler. 

Her yerde eylem
E¤itim-Sen’in, 24 Kas›m’da ‹s-

tanbul’dan yürüyüflle bafllayan
kampanyas›, Milli E¤itim Bakan›
ve hükümetin tehditleriyle karfl›lan-
d›. ‘Paras›z Nitelikli E¤itim ‹sti-
yoruz’ diyen e¤itim emekçileri, ey-
lem öncesinde tehditlerle y›ld›r›l-
maya çal›fl›ld›. 

24 Kas›m günü yaklafl›k 1000
kifli, "Örgütlü Toplum, Demokratik
Türkiye, ‹nsanca Yaflam ‹çin Anka-
ra'ya Yürüyoruz" pankart›yla Tü-
nel'den Taksim Meydan›’na slogan-
larla yürüdü. “fiemdinli Halk› Yal-
n›z De¤ildir, Paras›z E¤itim, Para-
s›z Sa¤l›k, Anadilde E¤itim Engelle-
nemez" sloganlar› atan emekçilerin
önü polis taraf›ndan kesilirken, cofl-
kulu eylemde konuflan E¤itim-Sen
Genel Baflkan› Alaaddin Dinçer, ta-

leplerinin Türkiye'deki tüm e¤itim
çal›flanlar›n›n, ö¤rencilerin ve veli-
lerin talepleri oldu¤unu vurgulad›.
25 Kas›m günü de ‹zmir, Hatay,
Batman, Diyarbak›r, Gaziantep,
Kocaeli ve daha onlarca kentte vizi-
te eylemi vard›. ‹ktidar bu protesto-
lar›, talepleri dinlemezken, Anka-
ra’daki eylemde polis sald›rd›. 500
E¤itim-Sen üyesi Kolej Kavfla¤›’n-
da toplanarak yürümek istedi. Poli-
sin bu ilk barikat› oturma eyleminin
ard›ndan aç›l›rken, sloganlarla Ziya
Gökalp Caddesi’ne gelindi¤inde
ikinci barikatla karfl›laflt›lar. Burada
oturma eylemi yapan emekçilerle
polis aras›nda arbede yaflan›rken,
ertesi günü yaflanacaklar›n mesaj›
veriliyordu iktidar taraf›ndan.  

Baflkentin içinde dayak, 
girifllerde barikat
Türkiye’nin dört bir yan›ndan 26

Kas›m günü, s›k›yönetim ilan edil-
mifl olan Ankara’n›n kap›s›na da-
yanan emekçilerin hedefi, K›z›lay’a
ç›kmak, oradan Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› önünde aç›klama yapmakt›.
Ancak oligarfli, ‘Güvenlik Zirve-
si’nde karar alm›fl, halk›n hiçbir hak
arama eylemine tahammül gösteril-

meyece¤ini ilan etmiflti. Zirve ka-
rarlar› cop ve panzerle uyguland›. 

K›z›lay’a ç›kan caddeler, sokak-
lar kuflat›l›rken, meydan panzerlerle
korumaya al›nd›. Bununla da yeti-
nilmemiflti. Ankara’ya girmemeli,
hak arama yollar› yokedildi¤i gibi,
seyahat özgürlükleri de yokedilme-
liydi. Elmada¤, ‹stanbul yolu ve
Gölbafl›’nda kurulan polis ve jan-
darma barikatlar› ile emekçileri An-
kara’ya tafl›yan 180 civar›nda oto-
büs kente sokulmad›. 

Hüseyin Çelik’in eylemi “ille-
gal” ilan edip genelge yay›nlamas›,
Baflbakan’›n, “kanunsuz eylemlere
asla taviz vermeyiz” tehdidini sa-
vurmas› kâr etmemifl, emekçiler,
sald›r›y› da göze alarak Ankara ka-
p›lar›na dayanm›flt›. Ankara’daki
emekçiler ve onlara destek verenler
ise Güvenpark’ta topland›lar. En-
gellemelere karfl› Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› önüne yürümek isteyen
emekçilerin önü polis barikat› ile
kesildi. Sanki suçmufl gibi, “aran›z-
da ö¤renci gruplar› var, onlar› ç›ka-
r›n” anonsu yapan polis kitle tara-
f›ndan yuhalan›rken, Güvenpark
çevresinde polisin coplu, gaz bom-
bal› sald›r›s› yafland›. Çok say›da ki-
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E¤itim-Sen Ankara’ya Yürüdü, AKP ‘Ücretsiz 
E¤itim’ Talebini Barikat ve Dayakla Karfl›lad›

Bu caddelerde, meydanlarda iflbirlikçiler
bayram kutlamas› yapabilir ama emek-
çiler taleplerini dile getiremez... Oligar-
fli, baflkentini ö¤retmenlere yasaklar
ama emperyalist tekelleri, Oferler’i ba-
kanl›k ve baflbakanl›k odalar›nda
a¤›rlar, CIA iflkence uçaklar› iner kal-
kar!.. Bu barikatlar ve sald›r›; AKP’nin
kimin iktidar› oldu¤unu yine göstermifl,
oligarflik devletin ‘terör zirveleri’nin
tüm halk›n mücadelesini bast›rma zirve-
si oldu¤u teyid edilmifltir.



flinin gözalt›na al›nd›¤› olaylar s›ra-
s›nda, birçok kifli yaraland›, bir ö¤-
retmen kalp krizi geçirdi. Sald›r›n›n
ard›ndan yeniden toplanan emekçi-
ler, sloganlarla barikata yüklendiler.

‘Sür sür üzerlerine...”
Ankara içinde bu sald›r› yaflan›r-

ken, kentin girifllerinde de emekçi-
ler direnifle geçtiler. Yollar› kapatan
emekçiler, demokratik haklar›n›
kullanmaktan vazgeçmeyeceklerini
gösterdiler. Bunun üzerine, jandar-
ma ve polis sald›r›s› bafllad›. Sald›-
r›ya ra¤men emekçiler oturma ey-
lemlerini sürdürürken, çok say›da
ö¤retmen yaraland›, birinin baca¤›
panzerle ezildi. AKP’nin polisi, jan-
darmas› emekçilere tazyikli su, gaz
bombas› ve biber gaz› s›kt›. Jandar-
ma panzerinin, emekçilerin direnifli
karfl››snda ilerleyememesi üzerine,
rütbeli subay›n “sür sür üzerlerine”
talimat› verdi¤i duyuldu. Oligarfli
emekçilere düflmanl›¤›n› art›k gizle-
miyor, tahammülsüzlü¤ünü her bi-
çimde gösteriyordu. Ö¤retmenlerin
eylemini alk›fllayan, yoldan geçen
bir otobüsün yolcular› dahi durdu-
rularak copland›lar. 

Engellemelere iliflkin
aç›klama yapan E¤itim-
Sen Genel Sekreteri Emi-
rali fiimflek, 10 bin ö¤ret-
menin büyük engelleme-
lerle karfl› karfl›ya kald›¤›-
n› ifade etti ve “Anka-
ra’da s›k›yönetim mi
var?” diye sordu.  

Emekçiler yine alanda
Sendikan›n ald›¤› kararla geceyi

tesislerde geçiren, kent d›fl›ndan ge-
len emekçilerin önündeki barikat
kald›r›lmazken, s›n›rl› say›da emek-
çinin kente girifline izin verildi. Zi-
ya Gökalp Caddesi'ni trafi¤e kapa-
tan emekçilerin K›z›lay Meydan›'na
yürüyüflünü engellemek isteyen po-
lis, panzerlerle yine barikat kurdu.
Barikat önüne kadar gelen 1500
emekçi, burada bir aç›klama yapa-
rak bir gün önceki sald›r›y› protesto
ettiler. “Demokratikleflme, Demok-
ratik Anayasa, Grevli Toplu Sözlefl-
meli Sendika, Haftada 35 Saat Ça-
l›flma, Sözleflmeli De¤il Kadrolu
Çal›flma, Ek Ders Ücretinin Artt›r›l-
mas›, Hizmetli Memurlara E¤itim
Ödene¤i ve Özel Hizmet Tazminat›-

n›n Verilmesi, Paras›z Nitelikli
Kamusal E¤itim, Anaokulundan
‹lkö¤retim Sonuna Kadar Tüm
Çocuklara Süt Hakk›, Tüm Ço-
cuklar›n Y›lda ‹ki Kez Sa¤l›k Ta-
ramas›ndan Geçirilmesi” yaz›l›
pankart açt›lar.

Alaaddin Dinçer, Hüseyin Çe-
lik ve Ankara Valisi Kemal
Önal'›n görevden al›nmas›n› iste-
di¤i konuflmas›nda, Tayyip Erdo-
¤an'›n “ö¤retmenlere sadece su s›-
k›lm›fl” fleklindeki aç›klamalar›n›
hat›rlatarak, “2’si a¤›r 18 kifli ya-
raland›. Numune Hastanesi'nde
yatanlar› görün” dedi. Eylemle-
rinin meflru ve demokratik oldu-
¤unu, müdahalenin yasad›fl› oldu-
¤unu belirten Dinçer, “Baflbakan
ya imza att›¤› uluslararas› sözlefl-
meleri bilmiyor ya da bilinçli ola-
rak böyle davran›yor” dedi. Ö¤ret-
menlerin Erdo¤an’a cevap olarak
kimliklerini havaya kald›rd›klar›
eylemde, Dinçer, Özel Ö¤retim
Yasas›’n›n Bakanlar Kurulu'ndan

ç›kar›larak TBMM'ye gönderildi¤i
bilgisini ald›klar›n› belirterek,
“flimdi daha iyi anl›yoruz, paras›z
e¤itim istedi¤imiz için u¤rad›¤›-
m›z sald›r›y›” diye konufltu.

KESK Baflkan› ‹smail Hakk›
Tombul da, baflbakan›n kendilerine
demokrasi dersi veremeyece¤ini
söylerken, TMMOB, D‹SK ve
TTB’nin yönetici düzeyinde simge-
sel destek verdikleri görüldü. Bu
arada, kentin girifllerinde bekleyen
sendika üyeleri, E¤itim-Sen Merkez
Yürütme Kurulu’nun eyleme son
verme karar› almas›na kadar uzun
süre bekleyerek, KESK taban›n›n
bu tür eylemelere haz›r olmad›¤›n-
dan sözedenleri, kararl›l›¤›ndan
flüphe duyanlar› yan›lt›yorlard›.

Sald›r› protesto edildi
26 Kas›m günü yaflanan sald›r›

ve engellemeler, ertesi günü birçok
kentte protesto edildi. ‹stanbul’da
Taksim Gezi Park›'nda oturma eyle-
mi yapan 400 e¤itimci, “Ö¤retmen-
lere Uzanan Eller K›r›ls›n, Çetelere
K›yak Ö¤retmenlere Dayak, Ulema-
ya De¤il Emekçiye Sor” dövizleri
tafl›d›lar ve “Ankara'da Sald›ran Su-
surluk Devletidir, Emekçiyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar.
‹zmir’de Büyükflehir Belediyesi’ne
yürünerek oturma eylemi yap›ld›.
Mersin’de Temel Haklar’›n da des-
tekledi¤i eylemle sald›r› protesto
edildi. Erzincan’da Gençlik Der-
nekliler de emekçilerin yan›nda yer-
al›rken, Antalya’da Temel Haklar
e¤itimcilerle birlikteydi. Ayr›ca; Si-
vas, Bursa, Adana, Samsun, Diyar-
bak›r, Kocaeli, Manisa, Urfa ve bir-
çok yerde eylemler yap›ld›. Temel
Haklar Federasyonu da, AKP de-
mokrasisinin gerçek yüzünün bir
kez daha görüldü¤ünü kaydederek,
emekçilerin y›lmayaca¤›n› kaydetti. 
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◆ ‹kili e¤itimden tekli e¤itime geçilmelidir. ◆ S›n›f
mevcutlar› 6O de¤il, 24 kifli olmal›. ◆ Anaokulu ve
ilkö¤retim ö¤rencilerine ücretsiz süt verilmeli. ◆ Tüm
çocuklar y›lda iki kez sa¤l›k taramas›ndan geçirilmeli
◆ E¤itime haz›rl›k ödene¤i tüm e¤itim ve bilim emek-
çilerine ödenmeli.  ◆ Hizmetli ve memurlar için özel
hizmet tazminat› ödenmeli. ◆ Ek ders ücretleri günün
flartlar›na uygun olmal›. ◆ Sözleflmeli ö¤retmenlik gi-
bi, geçici çal›flma uygulamalar›na son verilmeli, tüm ça-
l›flanlar kadrolu olmal›. ◆ Kadrolaflma de¤il, demok-
ratik yönetim anlay›fl› benimsenmelidir.

Copla cevaplanan talepler
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E¤itim-Sen'in gerçeklefltirdi¤i
Büyük E¤itimci Yürüyüflü’ne iliflkin
Devrimci Memur Hareketi’nden
emekçilerin düflüncelerini ald›k...

“Radikalleflmeyelim, kitle haz›r
de¤il sözleri biber gazlar›
aras›nda kaybolmufltur”
Mehmet Püremifl (‹stanbul 
E¤itim-Sen 1 No’lu fib.):
Asl›nda böyle bir süreçte sadece

ekonomik talepler noktas›nda bile
kampanya daha iyi sonuç vermeliy-
di. Ek ders ücretlerinin artt›r›lmas›,
24 kiflilik s›n›flar, beslenme hakk›,
ücretsiz sa¤l›k taramas› vs. Bu ta-
lepler kimsenin kat›lmayaca¤› ta-
lepler olmad›¤›ndan kampanyan›n
yürütülmesi aflamas›nda hiçbir
‘risk’ de içermeyecekti. Bu anlamda
kat›l›m daha fazla olmal›, Ankara'ya
daha fazla kitle götürülmeliydi. 

Ankara eylemi ve direnifle gelin-
ce... Herkesin tekrar etti¤i bir ger-
çek var. "E¤itim-Sen KESK içinde-
ki en dinamik unsurdur". Bu eylem
bunun gerçekli¤ini bir kez daha or-
taya koydu. Önlerine polis ve jan-
darma barikat› konulan e¤itimciler
bulunduklar› her noktada çat›flm›fl,
direnmifltir. Ya¤mura, so¤u¤a ra¤-
men, a¤›r yaral›lar vererek direnir-
ken, bir taraftan da E¤itim-Sen Ge-
nel Merkezi yöneticileri saatlerce
‘pazarl›k yap›yoruz’ diyerek kitleyi
bekletmifl ve kitlede büyük bir mo-
ral bozuklu¤u yaratm›flt›r. Talepleri-
nin hakl›, direnifllerin meflru oldu-
¤unu bilen E¤itim-Sen'liler hakim
reformist anlay›fllara ra¤men
haklar›m›z› almadan geri dönme-
yece¤iz diyerek kararl›l›klar›n› ikin-
ci güne tafl›m›fllard›r.  

Son olarak, e¤itim emekçilerinin
y›llara varan tecrübeleriyle sabit bir

gerçek var. Bu eylemde bir
kez daha ortaya ç›km›flt›r. Direnen,
bedel ödemekten çekinmeyen bir
kitle. Bu kitle reformizmin y›llard›r
ortaya att›¤› birçok argüman› yerle
bir etmifltir. Radikalleflmeyelim,
kitle haz›r de¤il sözleri biber gaz-
lar› aras›nda kaybolmufltur. Kararl›-
l›k 2. güne de tafl›nm›fl, reformizm
kaç›fl hesaplar› yaparken Devrimci
Memur Hareketi'nin barikat› zorla-
yal›m önerisi kendilerine götürül-
müfltür. Kamuoyunda ‘kutsal itti-
fak’ olarak adland›r›lan reformist
anlay›fllar bu öneriyi reddetmifller-
dir. Ve daha sonras›nda malum aç›k-
lama Alaaddin Dinçer taraf›ndan
yap›lm›fl ve E¤itim-Sen yönetimi
kitleler taraf›ndan yuhalanm›flt›r. 

Ankara eyleminin gösterdi¤i en
önemli fleylerden biri de ekonomik
mücadelenin de art›k önemli bedel-
ler gerektirdi¤idir. Bu noktadan bile
geriye düflmek AB'ci, sivil toplum-
cu bir sendikal tarzd›r. Sokakta de-
¤il, masa bafl›nda sendikac›l›kt›r. 

Sendikam›z›n “hukuku”, meflru,
fiili mücadeledir, yasalar de¤il
Birol Kaplano¤lu (E¤itim-Sen 
‹stanbul 3. No’lu fiube):
Eyleme kat›lan, di¤er illerden

buraya kilometrelerce uzakl›klardan
gelen arkadafllar›n moral ve moti-
vasyonu iyiydi, bu olumlu yan›yd›.

Eylem planland›¤› gibi yürüyor
görünüyordu. Ama Ankara'ya gitti-
¤imizde giflelerde devletin barika-
t›yla karfl›laflt›k. ‹flte orda bir fley or-
taya ç›kt›. Eylem hiç de pland›¤› gi-
bi gitmiyordu. Çünkü diyaloglarla,
uzlaflmayla flimdiye kadar götür-
dükleri sendikal faaliyet burda du-
vara, devletin duvar›na toslam›flt›. 

Bu andan itibaren de yönetimi
oluflturan reformizmin bocalamas›

bafllad›. Böyle bir fleyi hesaplama-
m›fllard›. Uzlaflarak giflelerden ge-
çip eylemi yap›p dönülecekti.

Turnikelerde yönetim duvara
toslay›nca kitle inisiyatif koydu yo-
lu kapatt›. Kitle fiili meflru eylem
hatt›nda direniyor, yolu kapat›yor.
Genel merkez yöneticisi yolu açma-
ya çaba sarfediyor. Bununla da kal-
may›p kendi arkadafllar›n›, yolu ka-
patanlar›n üzerine göndererek em-
niyetin, polisin, jandarman›n önün-
de tart›flmalara yol açacak durumla-
ra neden oldular. “Açacaks›n›z, aç-
man›z gerekiyor, örgüt disiplini” di-
yerek. Bunu özellikle açmak istiyo-
rum. Nedir örgüt disiplini, huku-
ku? Bizim örgütün hukuku meflru
fiili mücadeledir. Biz bu hukuku
sendika kanunu olmadan da koru-
yorduk, sendikay› biz bu hukukla
kurduk. Kitleleri direnerek olufltur-
duk. Onlar›n hukuktan anlad›klar›
fley 4688'in iflte toplant› gösteri yü-
rüyüflleri kanununun s›n›rlad›klar›
yasal zorunluluklar. Ve yönetim
kendi klasik, dar çerçeveli zihniyet-
lerini, icazetçiliklerini kitleye da-
yatmaya kalk›yorlar. Örgüt hukuku,
örgüt iflleyifli diyerek tav›rs›zl›¤› da
örgüte mal etmeye çal›flt›lar. 

Ama kitle kararl›yd›, çoflkuluy-
du, yöneticilerin önündeydi; hem
cesaret olarak hem birikim olarak.
Bunu da yolu kapatarak, 3 defa sal-
d›r›ya karfl› direnerek göstermifltir.
Ve bunlar›n hepsi ö¤retmendi, e¤i-
timciydi. Baflbakan’›n söyledi¤inin
aksine “bindirilmifl kuvvetler” de¤il.

Eylem an›nda kitleyi do¤ru ol-
mayan haberlerle pasiflefltiriyorlar-
d›. ‹flte bakanla görüflüldü, valiye
talimat verdi, barikat› aç›n gibi mo-
tivasyonu k›r›c› tarzlar oldu. 

Yapmay›n etmeyin gibi polislere
kürsüden konuflmalar yapanlar ger-

Devrimci memurlar E¤itim-Sen 
eylemini de¤erlendiriyor

Her iki barikat da afl›lacak!
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çekten düflündürtücüydü.  
Yapt›rmam diyen bir hükümete

karfl› Ankara'ya girip bu eylemi
yapmak önemliydi ama daha da
önemli olan fley direnerek Anka-
ra'ya girip eylem yapmakt›.

Eylemimiz ayr›ca, ö¤retmenle-
re hakaret eden bir bakana karfl›, bu
ülkede halen onurlu ö¤retmenler
oldu¤unu göstermesi, onlar›n fiili
meflru mücadele yürüten örgütün
oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan
önemliydi. 

Reformizm fiili meflru mücade-
le hatt› yerine uzlaflmac›, diyalogcu
sendikac›l›¤› tercih etmifl. Her du-
rumda baflvurduklar› yöntem an-
laflmak, anlaflmak, anlaflmak... Mü-
cadele yine bizim gibi fiili müca-
deleyi savunan sendikac›lara düflü-
yor. Bunlar›n say›s› da az de¤il.

Ancak gücümüzü göstererek
kazanabiliriz
Ömer Aç›k 
(Mardin E¤itim-Sen): 
Eylemin izinsiz ama meflru ol-

du¤u bafl›ndan beri biliniyordu.
Gerek hükümet gerekse emniyet
izin vermeyece¤ini aç›klam›flt›. Bu
geliflmeler karfl›s›nda E¤itim-Sen
yönetimi bir önlem ald› m›? Hay›r.
Güney illerinden gelen otobüsler
daha Gölbafl›'na varmadan durdu-
ruldu. Sendika yönetiminin bu ba-
rikat› aflmak için uygulad›¤› tek
yöntem befler onar dakikal›k gös-
termelik yol kesmeler oldu. Kitle
yol kesimi s›ras›nda çat›flmaya ha-
z›rken görevliler taraf›ndan geri
çekildi. Bu geri çekilme üç yol ke-
siminde de yafland›. Böylesi pasif
bir direniflin sonuca ulaflmayaca¤›
aç›kt›r. Nihayetinde örgütlü bir kit-
leye yak›fl›r bir flekilde Ankara'ya
girilmemifltir.

Bir baflka ilginç yan, böylesi
gergin bir ortamda kitlenin yeterli
derecede bilgilendirilmemesidir.
Pazar günü içinse yine yol kesmek-
ten farkl› bir plan› yoktu yöneti-
min. Barikat afl›lamazsa (ki böyle
afl›lamayaca¤› aç›kt›) kitlenin üçer
befler Ankara'ya ulaflmas› istendi.
Bu ise bir örgütsüzlük örne¤idir.

Kitleyi yüz üstü b›rakan bir yakla-
fl›md›r. Kaçak oynamakt›r. E¤itim-
Sen iki gün boyunca polisin kitleyi
bölüp da¤›tmas›na seyirci kalm›fl-
t›r. Bir sonraki eyleme (bu icazetçi
tav›r nedeniyle) zaten alanlara çe-
kilemeyen kitlenin iyiden iyiye so-
¤uk bakaca¤› aç›kt›r.

S›n›f savafl› insanl›¤›n var olu-
flundan bu yana olan bir süreçtir.
Ezilenler haklar›n› ancak güçlerini
göstererek kazanabilirler. Bu bazen
üretimden gelen güç, bazen de
alanlar da çat›flan güçtür. Genelde
KESK'in özelde ise E¤itim-Sen'in
daha militan bir anlay›flla mücade-
le etmesi kaç›n›lmazd›r. Aksi halde
emekçi olman›n yükünü ve sorum-
lulu¤unu tafl›yamaz hale gelece¤iz.

Yeniden s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›
temelinde aya¤a kalk›lacak
Berivan Do¤an (E¤itim-Sen 
‹stanbul 8 No’lu fib.):
Ankara'da saatlerce yolu trafi¤e

kapatarak, di¤er kollar›n girmesini
bekledik. Devrimci Memur Hare-
keti olarak sendika içindeki tüm ya-
p›larla görüflmeler yapt›k.
M.E.B.'n›n önüne ç›kmay› zorlaya-
l›m dedik. Ancak kimse yanaflmad›.

Bu eylem flunu göstermifltir; dü-
zenle çat›flmaktan kaçan, kendi gü-
cüne ve meflrulu¤una de¤il, düze-
nin icazet s›n›rlar›na dayanan bir
anlay›fl›n oligarfli karfl›s›nda baflar›
flans› yoktur. Bundan sonra E¤itim-
Sen için iki seçenek kalm›flt›r; ya
sivil toplumculukla tükenifl ya da
kendi gücüne ve dinamiklerine sa-
r›larak yeniden fiili, meflru mücade-
le anlay›fl›nda s›n›f ve kitle sendika-
c›l›¤› temelinde aya¤› kalk›fl. 

“Ciddi sald›r›” ve karars›zl›k 
Mehmet To¤an (E¤itim-Sen 
Ankara 1 No’lu fib. Yöneticisi 
Yürüyüfl kolu sorumlular›ndan):
Sabah durduruldu¤umuzda yola

inen kitle ilk anda genel merkez-
den gelecek haberi beklemeye bafl-
lad›. Çok büyük y›¤›nak yapm›flt›
polis ve jandarma. Bir süre bekle-
dikten sonra yol çift tarafl› trafi¤e

❖ Direnifl boyunca yolun saatlerce trafi¤e kapal›
olmas›na ra¤men bekleyen halktan en ufak bir
tepki gelmemifltir. Hatta destek gelmifltir. Yol za-
man zaman halktan ihtiyac› olanlara (cenaze
vs.) aç›lm›fl sonra tekrar kapat›lm›flt›r.
❖ Kitle içinde t›r arac›n› durduran ve Çorumlu ol-
du¤unu söyleyen bir vatandafl kitleye destek
verdi¤i, onlarla resim çektirdi¤i için, polis nokta-
s›nda durdurulmufl, trafi¤i tehlikeye att› bahane-
si ile ihtimaldir ki cezaya maruz kalm›flt›r.
❖ Tüm sald›r›lara ra¤men disiplinli bir flekilde di-
renen kitlenin ‘genç ö¤retmenlerden’ oluflmas›
gelecekteki sendikal mücadele aç›s›ndan umut
vericidir.
❖ Genel merkezin karars›zl›¤› kitlede öfkeye ne-
den olmufl, bir k›s›m insan dinlenme tesislerine
çekilme sonras› k›zm›fl ve geri dönmüfltür.
❖ Dinlenme tesislerinde genel toplant›da bir ba-
yan arkadafl›n "biz kafam›z gözümüz k›r›ld› diye
yöneticilerimize k›zmay›z, bizi esas üzen ve
umutsuzlu¤a götüren yöneticilerimizin karars›zl›-
¤›d›r" demesi manidard›r.
❖ Direnifl boyunca genel merkez yöneticisinin
kitle ile iletiflime geçmeyip bilgiyi paylaflmamas›
kitlede memnuniyetsizlik yaratm›flt›r.
❖ Genel merkez tüm olas›l›klar› hesap etmemifl,
faflizm gerçekli¤ini düflünmemifl ve planlar›n›
buna göre yapmam›flt›r. Sonuçta bu gerçeklere
çarp›nca ne yapaca¤›n› flafl›rm›flt›r.
❖ Sald›r› boyunca ses arac›ndan faflist devlet
güçlerine "lütfen güvenlik güçleri, lütfen" diye
yalvar›rcas›na yap›lan konuflmalar yürüyüfl ko-
lundaki kitle aç›s›ndan üzücü bir durumdur ve
sendikal dil olmam›flt›r.
❖ Genel merkezden flubelere 26 Kas›m tarihli
yaz›lan yaz›da ‘Ankara girifllerinde bekletilen
üyelerimizin, civardaki tesislere çekilerek ve ya-
r›n daha güçlü bir flekilde Ankara'ya girmesi ka-
rar› al›nm›flt›r.’ yaz›lmas› sonras› ne olmufltur da
aniden gece karar de¤ifltirilmifltir? Bu soru genel
merkezce cevaplanmal›d›r. 
❖ Direnme ve yol kapatmalarda baz› arkadaflla-
r›m›z "provokatör"lükle suçlanm›flt›r. Genel mer-
kezin karars›z tutumu kitlenin birbiriyle tart›fl-
mas›na neden olmufltur.
❖ Özellikle ikinci defa yol kapatma fiilen Dev-
rimci Memur Hareketi'nin örgütlemesi sonucu
Halkevi Çevresi, Al›nteri ve ESP'li memurlarca
yap›lm›fl, genel kitle ise eylemi sahiplenmifltir.
Direnifllerde ise tüm anlay›fllar fiilen yeralm›flt›r.

D‹REN‹fiTEN NOTLAR
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kapat›ld›. Jandarma uyar› dahi yap-
madan su s›karak panzerle kitlenin
içine dald› ve da¤›t›p yolu açmaya
çal›flt›. Ayn› anda yak›n mesafeden
ve hedef gözetilerek gaz bombas›
at›ld›. At›lan bomban›n bir arkada-
fl›n aya¤›na saplanmas›yla aya¤› k›-
r›ld›. Direnifl bir saatten fazla sürdü.

Genel merkez ad›na Adnan Göl-
punar biraz daha beklememiz ge-
rekti¤ini söyledi, beklendi. Söyle-
nen saat uzay›nca “neden bekliyo-
ruz" sorular› bafllad› ve kitle yolu
tekrar trafi¤e kapatt›. Jandarma tek-
rar sald›rd›. Yaralananlar oldu. Kitle
oturup direnmeye devam etti. Bu
durum da yaklafl›k bir saat sürdü. 

Böyle da¤›tamayaca¤›n› anlayan
jandarma ve polis, özellikle Ankara
ç›k›fl taraf›ndan kitleye sald›r› haz›r-
l›¤› yapmaya bafllad›. Bunun üzeri-
ne telafllanan Adnan Gölpunar, flube
baflkanlar›n› ça¤›rd› ve "bunlar cid-
di sald›racaklar, k›r›m olabilir ben
bu sorumlulu¤u tek bafl›ma ala-
mam, siz ne diyorsunuz?” dedi. fiu-
be baflkanlar› sessiz kald›. Bunun
üzerine Adnan Gölpunar "açal›m o
zaman" dedi. Baflkanlardan ufak te-
fek itirazlar gelse de kabul görmedi. 

Bekleme akflama kadar sürdü.
Sonra bir dinlenme tesisine gidildi.
Gece saat 03.00 gibi genel merkez-
den aniden gelen karar do¤rultusun-
da, otobüslerdeki kitle dahi uyand›-
r›lmadan tesislerden gece gizlice ç›-
k›lm›fl ve Ankara'ya de¤iflik yollar-
dan “s›zma” yap›lm›flt›r. 

Bu eylem 4-5 Mart eylemlerine
benzemedi 
Zeki Gözayd›n (‹stanbul):
‹stanbul-Ankara otogar›na geldi-

¤imizde büyük bir asker barikat›n›n
oldu¤unu gördük. Barikat aç›lma-
y›nca yolu kapatt›k. Sendika yöneti-
cileri ise kurdu¤umuz barikat›n
aç›lmas›ndan yanayd›. Çünkü onlar
habire pazarl›k içindeydi ve güya
gerginli¤i artt›rmamaya çal›fl›yor-
lard›. Sald›r›yorlar, direniyoruz. Bi-
rinci barikat› kald›rd›k. 

Bizim yumuflak kar›n yöneticile-
rimiz "arkadafllar görüflülüyor, ar-

kadafllar sonuç alaca¤›z" diyorlar
habire,  tabii bu arada direnin diren-
meyin fleklinde bir tav›r yok. Bizim
kendi inisiyatifimizle gerçekleflen
bir barikat ve direnifl oldu. 

Bu arada yönetici arkadafllar da
Ankara'yla görüflüyor; “‹çiflleri Ba-
kanl›¤› giriflin aç›lmas› için valili¤e
talimat vermifl" diye bir söz söylen-
di.  Bunun üzerine herkes alk›fllaya-
rak barikat› açt›. Bu oyalamayd›,
bunu daha sonra anlad›k. 

Sonunda 5 kilometre geriye dö-
nüyorsunuz dedi sendika yönetimi.
Akflam 17.00'den sonra 5 km. geri-
deki dinlenme tesislerine geçtik.
Orada Devrimci Memur Hareketi
kendi aras›nda bir toplant› yapt›. O
arada baflkanlar›n toplant› yapaca¤›
söylendi. Sonradan ö¤rendik ki bafl-
kanlar›n toplant›s›na bir albay, bir
de komiser gelmifl. “Size 5'erli-
6'flarl› gruplar halinde izin verece-
¤iz, Ankara'ya s›zmaya” deniliyor.
Yani biz oradaki eylemcilerin hepsi
temiz yüreklilikleriyle direniflçilik-
lerini gösterirken yöneticilerimiz
böyle reformizm kokan hareketlerle
davrand›lar. 

Tabii bu arada birçok arkadafl ki-
misi turnikelerden, kimisi de din-
lenme tesislerinden döndü. Bunlar
hiç de hofl olmayan fleyler, söyleme-
si bile güç ama belirtmek istedim. 

Üç günün sonucunu flöyle ba¤la-
yabiliriz. Bu eylemi hep 4-5 Mart
eylemleriyle karfl›laflt›r›yorlar fakat
bu eylem 4-5 Mart eylemlerine ben-
zemiyor. Ama bu eylem bir yerde
örgütü alt kadrolar›yla buluflturdu.
Bir ölçüde flartlar›m›z› duyurduk.
Fakat eylemin 3. gününü böyle bek-
lemiyorduk, baflar›s›zl›kt›r. 

Ortam ‘gerilmeden’ direnifl olmaz!
Hasan Ça¤lar (E¤itim-Sen 
Ankara 1 No’lu fib.):
Ben Ankara içindeydim. Sabah

insanlar toplu de¤il, parça parça
Güvenpark'a yönlendirilmifl. Son
derece meflru ve burjuva yasalar›yla
bile sözde güvenceye al›nm›fl bir
hakk›m›z› gerçeklefltirirken bir sen-
dikaya yak›flmayacak bir biçimde,

kendi gücüne güvenmeyen bir man-
t›kla saklambaç oynarcas›na küçük
gruplar halinde eylem alan›na gidifl
gerçeklefltirilmifltir. 

Her fleye ra¤men Güvenpark’ta
toplanan kitle coflkulu sloganlar›yla
ve kararl› durufllar›yla bu eyleme
sendika yöneticilerinden daha fazla
haz›r oldu¤unu göstermifltir. 

Ana grup bakanl›k üst geçit aya-
¤›nda polis çemberine al›nm›flken
d›flardan eyleme kat›lmak için ge-
lenler ya b›rak›lm›yor ya da h›rpala-
narak hakaret edilerek gönderiliyor-
du. Park›n içinde çembere al›nan
küçük bir gruba polis kalkanlar› ve
joplar›yla sald›rd›¤›nda bizim için-
de bulundu¤umuz ana gövdeden bir
grup arkadaflla birlikte bizi çevrele-
yen polis barikat›na yüklendik. Slo-
ganlarla barikata yürüdük, ne var ki
reformistler her yerde oldu¤u gibi
burada da o bildik tavr› sergilediler,
"emniyet görevlilerini tahrik etme-
memiz, ortam› germememiz" konu-
sunda konuflmaya bafllay›p, bizi en-
gellemeye girifltiler. Oysa ki çok de-
¤il 30 metre ilerde iki arkadafl›m›z
polislerce hastanelik edilene kadar
dövülürken tav›r göstermekte aciz
kald›lar. Kitle içerisinde bu geliflen
olaya karfl› biz tepkilerimizi yüksel-
tirken E¤itim-Sen MYK üyesi Elif
AKGÜL sakin olmam›z gerekti¤ini,
orada dayak yiyenlerin baflka ku-
rumlardan gelenler olduklar›n›,
polisin üzerine yürüyenlerin de bafl-
ka kurumlardan geldi¤ini savun-
maya kalkt›¤›nda, kendimi tan›tarak
tavr›n›n polis tavr› oldu¤unu, emek
mücadelesi verenlerle onlara destek
olmak için gelenler aras›nda böyle
bir ayr›m› gözetmenin emek cephe-
sine de¤il faflizme hizmet edece¤ini
söyledim. Bu kez o da Baflbakan gi-
bi bizim ö¤retmen olup olmad›¤›-
m›z konusunda flüphelenerek hangi
flubeye ba¤l› oldu¤umuzu sormaya
bafllad›... Ötesini siz hesaplay›n.



fiemdinli’de patlat›lan kontrge-
rilla bombalar›n›n nas›l aklanaca¤›
üzerine iktidar›, Genelkurmay’› ile
devlet cephesinde yo¤un bir faaliyet
var. Psikolojik savafl›n, bask›n›n, ya-
saklar›n yo¤un flekilde kullan›ld›¤›
bu kampanya, bu düzen varoldukça
Susurluklar’›n, fiemdinliler’in asla
çözülemeyece¤ini, halk›n adalet
beklentisinin karfl›lanamayaca¤›n›
bir kez daha göstermektedir. 

‘Terör ve Güvenlik Zirvesi’
Kararlar›, Tüm Halk›
Sindirme Kararlar›d›r

Tayyip Erdo¤an’›n Hakkari’ye
‘h›rs›zlama’ gezisinin ard›ndan,
ikinci kez ‘Terör ve Güvenlik Zir-
vesi’ topland›. Erdo¤an baflkanl›¤›n-
da 25 Kas›m’da yap›lan Zirve’ye;
‹çiflleri, D›fliflleri ve Adalet Bakan-
lar›, Genelkurmay Baflkan› Org.
Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Ko-
mutan› Org. Yaflar Büyükan›t ve
Jandarma Genel Komutan› Org.
Fevzi Türkeri kat›ld›. fiemdinli’nin
siyasi ve askeri sorumlular›n›n yeral-
d›¤› toplant›dan, J‹TEM terörüne,
kontrgerilla operasyonlar›na de¤il,
halk›n gerçeklerin ortaya ç›kar›lma-
s› için yapt›¤› protesto eylemlerine
karfl› “önlem” kararlar› ç›kt›.

Halk› ve hâlâ bu düzenin ‘hukuk
devleti’ olaca¤›na inanan, ondan
adalet bekleyen küçük-burjuva ay-
d›nlar› oyalaman›n, tepkilerin önü-
nü kesmenin söylemi olan, “sorufl-
turman›n sonuna kadar sürdürülece-
¤i” karar› al›nd›¤› belirtilen ‘Gü-
venlik Zirvesi’, esas olarak halka
karfl› yeni sald›r› kararlar›n›n al›nd›-
¤› bir zirve olmufltur. Aksini bekle-
mek zaten, bu düzeni, devleti tan›-
mamak, AKP’nin siyasi niteli¤ini

do¤ru tahlil
e d e m e m e k
demekti. Ba-
s›na yans›yan
bildiri ve al›-
nan kararlara
bak›ld›¤›nda,
Z i r v e ’ n i n
“fiemdinli’yi
çözme” de-
¤il, “çözün”

diyenleri sindirme zirvesi oldu¤u
görülecektir. “Her devletin derin
devleti olmal›” diyenlerce yönetilen
Hürriyet Gazetesi’nin, parlatarak
verdi¤i Zirve kararlar›na bakal›m: 

◆ PKK’nin bölgeden silinmesi için
her türlü önlem al›nacak.

◆ Bölücülük baflta olmak üzere her
türlü kanunsuz eyleme kesinlik-
le müsamaha gösterilmeyecek.

◆ Terörle mücadeleye sadece ope-
rasyonel bak›lmayacak.

◆ Halka ‘teröre alet olup güvenlik
güçlerini test etmemeleri’ me-
saj› net flekilde verilecek.

◆ Roj TV susturulana kadar AB
kurumlar›nda mücadeleye de-
vam edilecek.

◆ Terörün kayna¤›n› kurutmak
için bölgeye yat›r›m ata¤› baflla-
t›lacak. 

Her sat›r›, “terör... bölücülük”
yaygaralar› ve tehditle dolu bu ka-
rarlar› alanlar m› fiemdinli’yi çöze-
cek? Yüksekova’da devletin katlet-
tiklerinin cenazelerini kald›ran hal-
k›n üzerinde uçurulan F-16’lar ‘gü-
venlik güçlerini test etmeme’ uya-
r›s› olarak yorumlanm›flt›. fiimdi F-
16’lar›n mesaj› ‘Zirve’de karara dö-
nüflmüfl, sahiplenilmifltir. Bu karar-
lar tüm halka, hakk›n› arayan herke-
se yöneliktir. Muhalif her türlü eyle-
mi “kanunsuz” ilan etmekte hiçbir
sak›nca görmeyen bir fa-
flist iktidar›n, “ka-
nunsuz eyleme
kesinlikle müsa-
maha gösteril-
meyece¤ini”
ilan etmesi,
herkese gözda-
¤›d›r. Nitekim,
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Erdo¤an: “fiemdinlililer’in tan›kl›¤› geçersiz”

Kontrgerilla Devleti Bombal›yor 
AKP ‘Sözde Vatandafl’ ‹lan Ediyor

Kimse AKP’nin ‘çözece¤i’ ma-
sal›n› anlatmas›n! Tayyip’in
‘fiemdinli halk›n›n tan›kl›¤›n›
geçersiz’ ilan etmesi, ‘yarg›ya
müdahalenin’ ötesinde, üzeri-
ni örtme karar›n›n ilan›d›r 

fiemdinli’de suç üstü yakalanan
AKP ve Genelkurmay, suçun
hesab›n› vermek yerine, ‘Gü-
venlik Zirveleri’ ile yeni sald›-
r› kararlar› al›yor, gerçekleri
söyleyenleri susturmaya, ‘te-
rörle savafl’ kampanyas›na
çevirmeye çal›fl›yor.

‘‹yi çocuklar›n’ ikisinin tutuk-
lanmas› da, t›pk› Susurluk’ta-
ki gibi, Zirve’de al›nan,
‘mümkün olan en az kurban-
la’ üzerini örtme, ‘deflifre ol-
mayan tetikçileri’ kurtarma
operasyonudur. ‘Bak›n yarg›
çözecek’ havas› yaratmaya
hizmet edenler, bu politikaya
da hizmet ediyorlar demektir. 

AB’nin ‘hukuk’ söylemi arkas›-
na gizlenen Susurluk’a onay
politikas›; TBMM ‹nsan Hakla-
r› Komisyonu’nun ‘kutsal’ ak-
lama görevi sürüyor. 

fiemdinliler Susurluklar; faflist
düzen y›k›lmadan çözülemez.
Baflka hayalleri besleyenler,
oligarflinin de¤irmenine su
tafl›yanlard›r. 

Kürt 
halk› 
kendi 

kaderini 
tayin etmek 

istiyor!



bu kararlar›n ilk prati¤i, Ankara’ya
yürüyen E¤itim-Sen’e karfl› uygu-
lanm›flt›r. 

Halk›n hak arayan tüm kesimle-
rine düflman olan oligarfli, fiemdin-
li’de yaflananlar›, yeni bir bask› dal-
gas› yaratmak, halk› sindirmek için
kullanmaya çal›flmaktad›r. Yani
bombay› patlatanlar, buradan “terö-
re karfl› mücadele seferberli¤i” ç›-
karmaya çal›fl›yorlar. fiu al›nan ka-
rarlarla, fiemdinli’deki bombalar›n
ne ilgisi var? Evet yok! Ama oligar-
flinin politikalar› aç›s›ndan var. Su-
surluk sonras› da devlet, kendini ak-
lamakla kalmam›fl, kimi kesimlerin
MGK’c›l›¤› ile elde etti¤i avantaj›
iyi kullanm›fl ve kitle hareketini de
arkas›na alarak, devleti yeniden tah-
kim etmiflti. Bu sayede Susurluk
sürmüfl, 28 fiubat gerçeklefltirilmifl-
ti. fiimdi ayn› politikay› 28 fiubat’›n
ürünü olan partinin iktidar›nda ha-
yata geçirmek istiyor. 

‹ki Tetikçinin Tutuklanmas›
ve Bildik Bir Politika

Zirve’nin hemen ertesinde, J‹-
TEM’ci Ali Kaya ile Özcan ‹ldeniz
28 Kas›m günü tutukland›lar.

Org. Yaflar Büyükan›t’›n “iyi ço-
cu¤u” Ali Kaya’n›n tutuklanmas›,
burjuva bas›n ve AKP ya¤c›lar› ta-
raf›ndan ‘yarg›n›n çal›flt›r›ld›¤›’ ha-
vas›n›n pompalanmas›na dönüfltü-
rülüyor. Örne¤in; AKP iktidar›na
yak›nl›¤› ile tan›nan Fehmi Koru
Kanal 7 Televizyonu’ndaki yoru-
munda; “Güvenlik Zirvesi”nde ya-
p›lan bir ayar olarak de¤erlendirdi¤i
bu geliflmeyi, “sa¤duyulu süreç
bafllad›, yarg› olaya ciddi olarak el
koydu” diye de¤erlendiriyordu.

Amaç da buydu! Zirve, “sonuna
kadar gidilece¤i” masal›na inand›r›-
c›l›k kazand›rmak için iki tetikçiyi
flimdilik tutuklam›flt›r. Hemen ertesi
günü, toplanan Bakanlar Kurulu’na
iliflkin aç›klama yapan Cemil Çi-
çek’in sözleri, bir anlamda bu poli-
tikaya herkesin biat etmesini ister
niteliktedir. fiemdinli’nin “yeterin-
ce konufluldu¤unu, daha fazla
gündemde tutman›n faydas› olma-
d›¤›n›” söyleyen Çiçek, “Olay yar-

g›da, meclis komisyon kurdu, ‹çiflle-
ri Bakanl›¤› müfettiflleri rapor ha-
z›rlad›; konunun üzerine üç ayr›
koldan gidiliyor” dedi.

K›saca, herkes sussun! Susun
ki; rahatça devleti aklayal›m, üzeri-
ni örtelim! Muhalif olan› susturma-
ya al›flk›n olan bu zihniyet, “yete-
rince konufluldu” derken, oligarflik
devletin nas›l bir devlet oldu¤unun
teflhir olmas›ndan kayg›l›d›r.

Sorulabilir; generaller sahip ç›k-
t›klar› Ali Kayalar’›n tutuklanmas›-
na neden raz› oldu? AKP ile Genel-
kurmay aras›ndaki pazarl›k sonucu
al›nan bu karar, fiemdinli gerçe¤i-
nin ortaya ç›kar›lmas› konusunda
hiçbir önem tafl›maz. Susurluk’ta da
üç-befl tetikçi tutuklanm›flt›, ne ol-
du? Hiçbir fley olmad›¤›n› herkes
söylüyor art›k. Susurluk Devleti’ni
kurtarmak, ayn› politikalar› sürdü-
rebilmek için, gerekti¤inde birkaç
tetikçisini de harcar devlet. Bu ‘bil-
dik’ bir politikad›r.

Tayyip: “fiemdinli Halk›n›n
Tan›kl›¤› Geçersiz” 

Bu Kafa M› Çözecek? 

Bak›n bu ülkenin baflbakan› ne
diyor; “Oradaki vatandafltan ta-
n›k olarak istifade edemezsiniz.”
(Aktaran: ‹smet Berkan, 28 Kas›m,
Radikal) Kimin tan›kl›¤› geçersiz?
fiemdinli halk›n›n; yani olay› bizzat
yaflayanlar›n, katilleri yakalayanla-
r›n, bafllar›na bomba at›lanlar›n...

Onlar tan›k olmayacaksa, kim ola-
cak? Yok, diyor Tayyip, onlar olma-
yacak! Çünkü onlar gerçekleri tüm
ç›plakl›¤›yla gördüler! 

fiimdi düflünün; olay› soruflturan
savc›lar fiemdinli halk›ndan ifade
alsa ne olur almasa ne olur! Öyle
ya, daha bafltan geçersiz ilan edilen
ifadelere ne gerek var!

Erdo¤an’›n beyninin k›vr›mlar›-
n› ele verdi¤i bu sözlerinin gerekçe-
si de flu: “Çünkü orada bölücü ör-
gütün istemedi¤i bir fley söylerse
yanm›flt›r, tehdit alt›ndad›r.”

Yalan olmas› bir yana, bu daha
vahim! Sen devlet de¤il misin, al
önlemini! Kald› ki herkes, tam tersi-
ne devletin suçlar›na iliflkin tan›kl›k
yapanlar›n, flikayette bulunanlar›n
daha fazla tehdit alt›nda oldu¤unu,
onlarcas›n›n öldürüldü¤ünü çok iyi
bilir. Bu olay›n bir yan›. 

Di¤er yan› ise; bu sözler, Yaflar
Büyükan›t’›n “iyi çocuktur” diyerek
yarg›ya müdahale etmesinin de öte-
sindedir. Erdo¤an, aç›kça “bu ifli
halletik, ne yarg›s›, ne adaleti” de-
meye getiriyor. Yaflananlar› oldu¤u
gibi anlatacak olanlar›n ifadelerini
bafltan geçersiz ilan etmenin baflka
bir anlam› yoktur! Bombalanan ki-
tabevi için “onun da sicili kabar›k”
diyen bu kafa, t›pk› Genelkurmay
gibi, fiemdinli halk›n› “sözde va-
tandafl” ilan etmifltir. Onlar›n ‘va-
tandafll›k haklar›’ geçersiz ilan edil-
mifltir baflbakan taraf›ndan. Çünkü;
Mersin’de kendi örgütledi¤i bayrak
provokasyonuna iliflkin aç›klama-
s›nda halk›n bir kesimini ‘sözde va-
tandafl’ ilan eden Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›’n›n zihniyet ile Tayyip’in
kafas› ayn› kaynaktan besleniyor. 

fiemdinli halk›ndan Zeydan Özel
adl› kiflinin, baflbakan›n sözlerine ce-
vab› tam da yerindedir: “E¤er bize gü-
venmiyorsa o zaman biz bu ülkenin
vatandafl› de¤iliz. Bizi öyle kabul et-
miyor demektir. Olay› bütün esnaf
gördü, tan›kt›r. Yani öyle fley mi olur!”

“Ne yarg›s›, ne halk›, ne huku-
ku ulan” demenin ‘Tayyipçesi’ bu!
Böyle bir ülkede yarg› ba¤›ms›z
olabilir mi, adalet olabilir mi? Dev-
letin en tepesinden biri, katile “iyi
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çocuktur” diye sahip ç›k›yor, öteki-
si ma¤durlar› “sözde vatandafl” ilan
edip tan›kl›¤›n› geçersiz ilan ediyor.
Bu kafa yap›s›nda halk yoktur, hal-
k›n haklar›, hukuku yoktur! Bir hu-
kuk devletinde bu söz “büyük skan-
dal”d›r. Ama buras› Türkiye! Bafl-
bakan›n dilinden en hukukd›fl› ifa-
deler dökülebilir, halk afl›¤›lanabi-
lir, hiçbir sak›ncas› yoktur!

Baflbakan, baflka kimlerin ‘ta-
n›kl›klar›n›n geçerli olmayaca¤›-
n›’ da aç›klamal› ki kim “özde va-
tandafl”, kim “sözde vatandafl” her-
kes bilsin. 

Komisyon Aldatmacas›n›n
Suyu fiimdiden Ç›kt›

Düzenin, ‘bak›n çözüyoruz’
oyunlar›ndan biri de, TBMM Arafl-
t›rma Komisyonu. Neyi araflt›raca-
¤›n› bilemeyiz ama neyi araflt›rma-
yaca¤› flimdiden belli. 12 üyeli ko-
misyonun çal›flma süresi üç ay ola-
cak. Tüm kamu kurumlar›, kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kuru-
lufllar› ve üniversitelerden bilgi iste-
yebilecek. Raporunun yapt›r›m ni-
teli¤i bulunmayan komisyon, suç
unsuruna rastlad›¤› konularda sav-
c›lara da baflvurabilecek. Ancak
‘devlet s›rr›’yla karfl›lafl›rsa, bu
noktalarda istedi¤i bilgilere ulafla-

mayacak. Çünkü, TBMM içtüzü¤ü-
nün 105. maddesi: “Devlet s›rlar›
ve ticari s›rlar, Meclis araflt›rmas›
kapsam› d›fl›ndad›r” diyor. Sis-
tem, kapitalistlerin soygununun ve
kontrgerilla devletinin suçlar›n›n
araflt›rmas›n›, sözde ‘milletin vekil-
lerine’ dahi yasakl›yor. 

Susurluk soruflturmas›n› hat›rla-
y›n; her aflamada ‘devlet s›rr›’ denil-
di ve her fley gizlendi. Ayn› senar-
yoyu izlemeye haz›r olun!

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyo-
nu’nun bölge gezisinin ne için ya-
p›ld›¤› da, komisyonun AKP’li Bafl-
kan› Mehmet Elkatm›fl taraf›ndan
gayet aç›k ifade edilmektedir. Daha
önce söyledi¤i “Susurluk’a benzi-
yor” sözlerini unutarak, “Yarg›n›n
konusu oldu¤u için bir fley söyleye-
meyece¤ini” belirtti¤i konuflmas›n-
da, Elkatm›fl yaflananlar› “PKK-
Barzani çekiflmesi” olarak yorumla-
maktan da geri durmuyor ve kontr-
gerilla devleti cephesinden ‘yarg›ya
müdahale’ ediyor! Bölgeye gidince
izlenimlerinin de¤iflti¤ini söyleyen
Elkatm›fl, halk›n tepkilerini de
“PKK organizeli” diyerek, ‘insan
haklar›’ ile hukukla, gerçeklerle hiç-
bir ilgisinin olmad›¤›n›, generallerle
uyumda kusur göstermeyeceklerini
flimdiden ilan ediyor. 

Halka Ra¤men Örtemezler;
‹zin Vermeyelim

Oligarfli planlar yapabilir, uygu-
lamaya koyabilir. Yukar›da da orta-
ya koydu¤umuz gibi, plan aç›kt›r:

fiemdinli halk›n›n cüreti, uya-
n›kl›¤› olay›n daha bafltan kapat›l-
mas›n›n önüne geçmifltir. fiimdi
hem fiemdinli ve bölge halk› ceza-
land›r›lmak, sald›r› halk›n tüm ke-
simlerine yayg›nlaflt›r›lmak, hem de
daha bafltan yapamad›klar›n› “yarg›,
komisyon, soruflturma” oyunlar›yla
yapmak istiyorlar. 

‹zin verecek miyiz?

Sayfalar›m›zda okuyaca¤›n›z
fiemdinli halk›n›n “bu sadece Kürt
halk›n›n de¤il, tüm Türkiye’nin
sorunudur” sözleri, bir ça¤r›d›r ay-
n› zamanda. “Nas›l olsa öldürecek-
ler bizi” diyerek gerçekleri hayk›r-
maktan korkmayan bir halk›n ça¤r›-
s›. Tüm Türkiye halk› olarak ayn›
ça¤r›y› yineledi¤imizde, Susurluk-
lar’›n, fiemdinliler’in olmad›¤› bir
ülkede yaflama irade ve kararl›l›¤›-
m›z› gösterdi¤imizde; kontrgerilla
devletinin planlar› da bofla ç›kacak-
t›r. Susurlukçular’a, ‘halk’ oldu¤u-
muzu, milyonlar oldu¤umuzu gös-
terme zaman›d›r. Meydan›, yalana
ve Susurluk terörüne b›rakmayal›m!
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Devletin ‘iyi çocuklar›’ 
halka nas›l bakar?

J‹TEM’ci Ali Kaya’n›n halk taraf›ndan ele
geçirilen ajandas›ndan ‘notlar’ Ülkede Özgür
Gündem Gazetesi’nde yay›nlanmaya devam
ediyor. Ali Kaya’n›n ajandas›ndaki notlarda,
devletin bölge halk›na bak›fl› gayet aç›k olarak
not edilmifl. M‹T, polis gibi birimlerle it dalafl-
lar›n›n da not edildi¤i ajanda da bölge halk›
için flu ifadelere yer veriliyor: “Halk›n üçte
ikisi cahil, üçte biri f›rlatma (f›rlama).
Halk korkudan önümüzde e¤iliyor”.

Bu notlar Ali Kaya’n›n kendi beyninin ürü-
nü de¤il. 23 Temmuz 2004 tarihli ‘Hakkari
Jandarma ‹l Komutanl›¤› Toplant›s›’nda al›n-
m›fl olan notlardan. Yani tam da devletin bak›fl
aç›s›. Genelkurmay’›n “sözde vatandafllar” ta-
n›mlamas›, kendi iç toplant›lar›nda daha aç›k
ve en kaba haliyle ifade edilmifl. Tayyip Erdo-

¤an da, fiemdinlililer’in ifadelerini geçersiz
ilan ederken, bu zihniyetten besleniyordu. 

AB oyundan memnun
AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Bafl-

kan› Hansjörg Kretschmer, Avrupa Birli¤i’nin
Susurluk’a onay politikas›na devam›n› flöyle
özetliyor: “Hükümet kararl› flekilde sorufltur-
may› devam ettiriyor. Bu soruflturmay› sonuna
kadar götürüp olay› tüm boyutlar›yla ortaya
ç›karacaklar. Ayn› zamanda soruflturmay› yü-
rüten emniyet ve jandarma, savc›lar›n önder-
li¤inde soruflturmay› çok iyi flekilde yürütü-
yor.” (26 Kas›m, Birgün)

TSK: ‹tirafç› eleman›m›z!
fiemdinli dava dosyas›nda, Hakkari ‹l Jan-

darma Komutanl›¤›’n›n olaya iliflkin cevabi ya-

z›lar›ndan birinde, bombay› atan itirafç› Sefe-
ri Y›lmaz için, “Bizim eleman›m›z. Haber ele-
man›” deniliyor.  Evet; tetikçi haline getirdik-
leri itirafç›lar bütün pislikleri, insanl›¤›n tortu-
lar› olarak onlar›n adam›! ‹flledikleri bütün
suçlar›n emrini de onlar veriyor.

Silopi unutturuluyor

Kontrgerilla fiemdinli’nin ard›ndan, Silopi
savc›s›n›n arac› ile Emniyet Müdürlü¤ü’nü hedef
flafl›rtma, savc›lara gözda¤› verme amaçl› olarak
bombalam›fl ve devletin kulland›-
¤› korucu ve itirafç›lardan
oluflan ‘çete’ yakaland›-
lar. Ancak bu olay ge-
çifltiriliyor ve kontrge-
rillan›n fiemdinli’deki-
lerle s›n›rl› olmad›¤›
gizlenmek isteniyor.

Kürt 
halk› 
kendi 

kimli¤ini 
ve kültürünü 

istiyor!
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Baykal’›n politik yaflam›nda üst-
lendi¤i son rol, 80 y›ll›k floveniz-
min, 80 y›ll›k “Türklefltirme” poli-
tikas›n›n bayraktarl›¤› oldu. Kürsü-
lerde hezeyan içinde y›rt›n›p duru-
yor: “Türk milleti, kavram›n› içine
sindireceksiniz!.. Alt kimlik, üst
kimlik de ne!.. Anadolu’da yafla-
yan herkesin kimli¤i Türklüktür!
Her vatandafl Türktür!"

Bu sözleri dinlerken, bir an san-
ki Baykal “Türkiye Türktür Türk
Kalacakt›r” diye slogan atan linç
güruhunun içindeymifl gibi canlan›-
yor gözümüzde. Partisi, temsil etti¤i
kesimler, düzen içindeki rolü farkl›
da olsa, Kürt sorunu sözkonusu
olunca, CHP’nin politikas›, MHP’den
farks›zlafl›yor. 

CHP lideri Baykal’›n “Türkiye
Cumhuriyeti vatandafll›¤›”, “alt
kimlik, üst kimlik” tart›flmalar› kar-
fl›s›ndaki flovenist hezeyan› bunu
gösteriyor. 

fiemdinli ve CHP;
Susurluk tavr›n›n tekrar›
fiemdinli olay›n›n ard›ndan CHP

ad›na ilk yap›lan aç›klamalarda,
“devlet iflin içinde”, “olay›n peflinin
b›rak›lmamas›” gibi sözler sarfedil-
di. En az›ndan kendi milletvekilleri
olan ve olay›n do¤rudan tan›¤› du-
rumundaki Esat Canan’›n aç›klama-
lar›n›n arkas›nda duracakm›fl havas›
verdi. 

Ama CHP’den bu kadarl›k bir
“demokratl›k” bile beklenemeyece-
¤ini görmek için birkaç gün geçme-
si yetti. Ondan sonra CHP cephesin-
den yaflananlara k›saca gözatal›m.

➥Baykal, “fiemdinli’yi b›rak,
‘teröre’ bak!” politikas›n›n bafl›n›
çekiyor: fiemdinli’nin üzerinden
birkaç gün bile geçmeden Baykal,
generallerle, medyadaki flovenist

kalemlerle birlikte “fiemdinli’yi so-
rufltural›m ama orada halk›n teröre
destek eylemleri yapt›¤›n› da göz-
den ›rak tutmayal›m” diye özetlene-
bilecek bir politikayla, fiemdinli’nin
üstünü örtüp terör demagojisi yap-
maya bafllad›. “Bu politika, Yaflar
Büyükan›t’›n dile getirdi¤i kontrge-
rilla politikas›yla uyumluydu. Hal-
k›n dertleri, halka uygulanan bask›-
lar umrunda de¤ildi CHP için; “ön-
ce devlet!” geliyordu. Baykal bu
tavr›n›, Kürt halk›n›n haklar› üzerin-
deki tart›flmalarda da sürdürdü. 

➥Soruflturma de¤il üstünü
örtme operasyonuna CHP katk›s›:
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu'nun CHP'li üyesi Ah-
met Ersin, fiemdinli’deki incele-
melerinin ard›ndan ‘kanaatini’ aç›k-
lad›: ''Bu olay bir yeni Susurluk
olarak adland›r›lamaz.”

Daha olay›n ertesi günü “Susur-
luk de¤il” diyen Adalet Bakan› Çi-
çek’le ve generallerle ayn› düflünü-
yordu Ersin de. Daha ortada ne
aç›klanm›fl soruflturma sonuçlar›
var, ne yarg› var ama bafltan hükmü-
nü veriyor. Çünkü, oligarfli öyle is-
tiyor. Bu olay› “devlete zarar ver-
meden” kapatmak konusunda AKP
ve CHP ve Genelkurmay anlaflt›. O
da ona uygun davran›yor.  

Ersin’e göre “bu olayda Susur-
luk tipi bir örgütlenme görünmü-
yor”mufl; “Daha çok ‘'durumdan
vazife ç›karma' anlay›fl› olabi-
lir”mifl. CHP’nin linç sald›r›lar›na
getirdi¤i aç›klama da böyleydi.

➥Esat Canan’a devletten sonra
CHP’den de soruflturma: Nihayet
29 Kas›m’da CHP yönetimi de Esat
Canan hakk›nda “Roj TV’de konufl-
ma yapt›¤›” gerekçesiyle soruflturma
bafllatt›. Asl›nda Esat Canan’dan inti-
kam› al›nan Roj TV’de konuflmas› de-

¤il, fiemdinli’deki sald›r›n›n aç›¤a ç›-
kar›lmas›nda üstlendi¤i roldür. 

Esat Canan’a soruflturma, CHP’nin
hem fiemdinli konusunda, hem Kürt
sorunu konusundaki politikas›n›n
özetidir. CHP’nin fiemdinli’nin aç›-
¤a ç›kar›lmas› gibi bir amac› olma-
d›¤› gibi, Kürt sorununun çözümü-
nün tart›fl›lmas›na bile tahammülü
yoktur. 

“Devlet partisi”, devletin 
Susurluk’una, katliamlar›na
sahip ç›k›yor
CHP, evet CHP’lilerin s›k s›k,

övünerek belirttikleri üzere “devleti
kuran parti”dir. Ne var ki o bu
devletin kurulmas›ndaki “Kuvayi
Milliye” gelene¤inin de¤il, halka
karfl› bask›n›n, Kürt halk›na karfl›
imha ve asimilasyonun, k›sacas›
“tek parti” CHP’nin küçük-burjuva
diktatörlü¤ünün temsilcisidir. 

CHP’nin her flart alt›nda “devle-
ti” savunma anlay›fl›, beyinlerinin ta
derinliklerindedir. 9 May›s 1935'te
toplanan CHP'nin 4. Kurultay›'nda
Recep Peker cumhuriyetin bir “par-
ti devleti” oldu¤unu aç›klad› ve bu
do¤rultuda yeni bir tüzük ve prog-
ram kabul edildi. Bu de¤ifliklikle
birlikte parti örgütü ile devlet ör-
gütü bütünlefltirildi. Bu tarihten iti-
baren idari ayg›ttaki yüksek devlet
memurlar› bulunduklar› yerde parti-
nin, CHP’nin de sorumlular› oldu.
Art›k valiler ayn› zamanda CHP’nin
o ildeki baflkan›yd›.

Bu dönem geçti, Türkiye’nin
idari, siyasi yap›s› birçok de¤ifliklik-
ler geçirdi ancak CHP’nin bu zihni-
yeti de¤iflmedi. 

Bundan dolay›d›r ki ülkemiz si-
yasetinde “devlet politikas›” olarak
adland›r›lan hemen tüm konularda,
CHP’nin çizgisi de ayn› olmufltur. 

şovenizm

şovenizm

şovenizm

şovenizm
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MHP’ye ne gerek var? fiovenizmin
bayraktarl›¤› CHP’de

“Ne mozayi¤i .... sevgili vatandafllar›m! Herkes Türktür, Türk!”



Ne ac›d›r ki özellikle ‘60’l›, ‘70’li
y›llardaki “solculuk” manevralar›
nedeniyle, inançlar›, milliyetleri,
düflünceleri nedeniyle ezilen çeflitli
kesimler dönem dönem oylar›n›
CHP’ye verseler de, CHP hep ezi-
lenleri d›fltalayan bir parti olmufltur.
alevileri d›fltalam›fl, Kürtler’i d›fl-
talam›fl, sosyalistleri d›fltalam›flt›r.
CHP örgütsel yap›s›ndan bu kesim-
ler sürekli tasfiye edilirken, CHP
yönetimi her dönem bu kesimlere
düflmanl›¤›n› ortaya koymaktan geri
durmam›flt›r. 

CHP ve Kürt Sorunu
CHP’nin tarihine uzand›¤›m›z-

da, Kürt sorunu konusunda kal›n bir
suç dosyas› ç›kar karfl›m›za. fiove-
nizmin ideolojik(!), politik temelle-
rini atan, yoketme katliamlar›n› uy-
gulayan, asimilasyon politikas›n›n
›srarl› uygulay›c›s› ve  takipçisi olan
partidir CHP. En “solcu” döneminde
bile Kürt halk›na karfl› izledi¤i bu
politikan›n en küçük bir özelefltirisi-
ni yapmam›flt›r.  

Fakat CHP’nin Kürt halk›na kar-
fl› suçlar› sadece “geçmifle dair” de-
¤ildir. CHP’nin bu çizgisi hiç de¤ifl-
memifltir. Kendisi iktidarda olsun
veya olmas›n, Kürt halk›na karfl› uy-
gulanan tüm bask› ve zulümlerin
destekçisi olmufltur. Kürt sorununa
“çözüm” laf› edenlerin karfl›s›na ç›-
kanlar›n en bafl›nda hep CHP vard›r. 

Bu ülkede, “sa¤c›” partiler, ma-
nevra için, oy istismar› için de olsa,
“Kürt realitesi”nden, “Bask Mode-
li”nden, “Federasyonun tart›fl›labi-
lece¤i”nden sözederken, CHP, b›ra-
k›n herhangi bir çözüm önerisinde
bulunmay›, “Kürt sorunu” diye bir
fleyden sözedilmesine bile taham-
mülsüzdür. O hep, Türkefl’in “ne
mozayi¤i ulan!” diye gayet veciz
ortaya koydu¤u çizgide olmufltur. 

DEP’li milletvekillerine yönelik
1990’lardaki bask›lar çok bilinir.
Oysa milletvekillerine yönelik bu
tür bask›lar›n ilk uygulay›c›lar›ndan
biri de “aslan sosyal demokrat-
lar”d›r. Daha 1989'un bafl›nda SHP
Milletvekili ‹brahim Aksoy "Kürt-
ler ayr› bir halkt›r" dedi¤i için,

SHP’den ihraç edilmiflti. Evet, Ak-
soy’un suçu sadece buydu. Yine ay-
n› y›l›n sonlar›nda yedi SHP millet-
vekili, Paris'te yap›lan "Kürt Ulusal
Kimli¤i ve ‹nsan Haklar›" adl› bir
konferansa kat›ld›klar› için ihraç
edildiler. (Kürt milliyetçili¤inin böy-
le bir siyasi gelenekle bile “çözüm”
ad›na ittifak yapmas› da “Çözüm”
konusundaki anlay›fl ve beklentilerin
ne ölçüde çarp›klaflt›¤›n›n bir göster-
gesi olarak kaydedilmelidir.)

OHAL’lerin uzat›lmas›nda el
kald›rmakla, koruculuk teflkilat›n›n,
özel timlerin oluflturulmas›na onay
vermekle, bölgedeki her türlü bask›
ve zulmün ortaklar› aras›nda her za-
man CHP de olmufltur. CHP de bir-
kaç sefer “Do¤u Raporlar›” haz›r-
lam›fl, ama bunlarda bile, “devlet
çizgisi” terkedilmemifltir. 

Baykal’›n ikide bir söyledi¤i bir
söz vard›r: “Türkiye’nin uluslaflma
sorunu vard›r. Bu konuda büyük me-
safe al›nm›flt›r. Bunun tersine çevril-
mesine izin verilemez.”

Öncelikle netlefltirilmesi gereken
fludur: Baykal’›n uluslaflmadan kas-
tetti¤i “Türklefltirme” sürecidir.
Do¤rudur, bu konuda bir mesafe
al›nm›flt›r (ki bu mesafe de soyk›-
r›mlarla, katliamlarla, zulümle al›n-
m›flt›r); ama al›nan mesafeden ötesi
de bir iflast›r. Misak-i Milli Türklefl-
tirilememifltir. Baflta Kürt halk› ol-
mak üzere Türkler d›fl›ndaki halklar,
ulusal kimliklerine sahip ç›kmakta-
d›r. Baykal ve CHP bunu görme-
mekte ›srar ediyor. 

Milyonlarca insan “Ben Kürt’üm!”
diyor ve birileri onlar›n karfl›s›na geç-
mifl hala “siz Türksünüz” diye 80
y›ld›r 80 bin kez söyledi¤ini nafile
yere tekrarlay›p duruyor. Baykal ve
tüm benzerlerinin durumu budur. 

Baykal, 29 Kas›m’da SkyTürk
adl› televizyon kanal›nda bu konu-
daki sorulara cevap verirken ayn›
nakarat› tekrarl›yordu: “Türklük,
Anadolu’da yaflayan bütün insanla-
r›n kimli¤i haline gelmifltir. Herkes
kendisini ‘Türk milleti’nin bir par-
ças› saymaktad›r. Bunu tersine çe-
virmenin, bunu da¤›tman›n bar›fl,
terörü geriletme aç›s›ndan hiçbir

yarar› yoktur.”
Sonra olaya bilimsel(!) bir aç›k-

lama daha getiriyor; “Arnavutluk’ta
bulunan Türkler, Arnavut kimli¤inin
bir alt kimli¤i olarak Türktür.” Yani
saçmal›yor. 

Gerçe¤i çarp›t›yor, 1930’lar›n
“Günefl Dil Teorisi”nde, “Kart-kurt
yürüme” uydurmalar›nda ›srar edi-
yor. Ve art›k sadece “komik” olu-
yor. Kimse, CHP’nin bu konudaki
konuflmalar›n›, aç›klamalar›n›, “bir
politika” olarak görmüyor. 

Baykal, ayn› konuflmas›nda lütfe-
dip “kendilerine Kürt’üm, Arap’›m
diyebilirler...” dedikten sonra ekli-
yor: AMA ASLA VE ASLA “biz
Kürtler olarak, biz Araplar olarak
flunlar› talep ediyoruz” DEMEME-
L‹LER. Baykal’›n ve CHP politika-
s›n›n sorunu bu. 

Yani, ›rkç›l›¤›n ülkemizdeki te-
orisyeni Nihal Ats›z’›n dedi¤i gibi,
“bu memleket yalnız bir milletindir
[Türklerindir] ve... azınlıklar hiçbir
suretle kendi hususi ve milli flartla-
rını, menfaatlerini ileri süremezler.”

Tarihe, gerçe¤e, bir halk›n irade-
sine direnen, ›rkç›l›kta, katliamc›-
l›kta ›srar eden bir statükoculuk ve
bask›c›l›k; CHP’nin Kürt sorunun-
daki politikas›n›n özeti iflte budur. 

Bu yaz›m›zda esas olarak
CHP’yi de¤erlendirmekle birlikte,
CHP’den ayr›lm›fl veya at›lm›fl he-
men hiçbir “sosyal demokrat” gru-
bun, baz› söylem farkl›l›klar›na ra¤-
men temelde devletçi, flovenist, il-
hakç› çizgiden kopmad›¤›n› da be-
lirterek, sonuca gelelim:

Ülkemiz siyasetinde “sosyal de-
mokratlar” olarak adland›r›lan ama
sosyallikle, demokratl›kla ilgisi ol-
mayan CHP/SHP/DSP çizgisinin
Kürt sorununda devletin 80 y›ll›k if-
las etmifl politikalar›n›
sürdürmek  d›fl›nda
bir politikas›
yoktur. 

Gelin flim-
di verin ceva-
b › n › : B u
C H P ’ d e n
kim ne bekle-
yebilir?
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Gözlerinden tan›rs›-
n›z onlar›; korkak, ürkek
ve hain. Hiçbiri kendile-
rine ait olmayan sözle-
rinden tan›rs›n›z onlar›.
Bir robot gibi iflkenceci-
lerinin ö¤rettiklerini tek-
rarlarlar... Görseniz ta-
n›rs›n›z onlar› ama pek
de göremezsiniz. ‹tirafç›
toplum içinde aç›kta ya-
flayamayacak kadar al-
çak, i¤renç bir yarat›k oldu¤u için,
J‹TEM’in, kontrgerillan›n “karan-
l›klar›” onlar için en iyi s›¤›nakt›r.
‹flkencehanelerin lofllu¤unda ç›kar-
lar ancak karfl›n›za ya da kallefl bir
pusuda. 

fiemdinli’de halk bir kontrgerilla
çetesini suçüstü yakalad›. Bu çete-
nin elemanlar›ndan biri de, bugüne
kadar aç›¤a ç›kan hemen her çete-
deki gibi, bir itirafç›yd›. Ancak
fiemdinli olay›n›n en az üzerinde
durulan yanlar›ndan biri de bu oldu. 

fiemdinli’de bombay› atan Vey-
sel Atefl bir itirafç›yd›. Peki kimdi
o? Bundan önce neler yapt›, halka
karfl› hangi sald›r›larda kullan›ld›?
Devlet böyle bir ahlaks›z› hangi
mant›kla “devletin resmi haber ele-
man›” olarak istihdam etti? 

Bu sorular sorulmad› burjuva
bas›nda. Sorulamazd›. Çünkü dev-
letin çürümüfllü¤ünü aç›¤a ç›kara-
cak sorulard› bunlar. 

Bu ülkede neden devletin kanl›,
kirli ifllerinin içinde mutlaka bir de
itirafç› ç›k›yor? Bu kadar çok mu
onlar, neden?

‹tirafç›l›k, devletin yaratt›¤› bir
sosyal olgudur. Önce iflkencehane-
lerde yarat›ld› itirafç›l›k, oligarflinin
çok hofluna gitti¤i için ard›ndan da
yasallaflt›r›ld›. ‹tirafç›lar, iflte bu po-
litikan›n ürünleridir. Baflka bir de-
yimle itirafç›lar, “Susurluk Devle-
ti’nin çocu¤u”durlar. 

‹tirafç›laflt›rma, cuntan›n 

ve sivil cuntalar›n

25 y›ll›k politikas›d›r

12 Eylül cuntas›n›n bafl›ndan iti-
baren “itirafç›l›laflt›rma” politikas›
yürürlü¤e konuldu. Polis, jandarma

karakollar›nda, M‹T’te ve hapisha-
nelerde iflkencelerin en önemli
amaçlar›ndan biri tutuklular› itirafç›
yapmakt›. 

1985 y›l›nda, emperyalizm ad›na
her alanda her türlü ahlaks›zl›¤›n
çürümenin önünü açma misyonunu
üstlenmifl olan Özal iktidar›nda ç›-
kar›lan 3419 say›l› yasayla, itirafç›-
l›k yasallaflt›r›ld›. Halka "Piflmanl›k
Yasas›" olarak sunulan itirafç›l›k
yasas›, devletin vatandafllar›n› al-
çakl›¤a, yalanc›l›¤a, iftirac›l›¤a zor-
lad›¤› bir yasayd›. Bu yasayla (iti-
rafç› taraf›ndan) söylenenlerin do¤-
rulu¤unu de¤il, devletin ifline yara-
yan nitelikte olmas›n› esas alan bir
“tan›kl›k” kurumu getirilerek, bur-
juva hukuk anlay›fl› bile çi¤nendi. 

‹tirafç›, kendini kurtarmak için
yalan ifadeler verecek, devletin iste-
diklerini söyleyecekti. Burjuva hu-
kukuna tersti ama Susurluk hukuku-
na uygundu. 

Giderek itirafç›lar›n “itirafla-
r›”n›n d›fl›nda da kullan›lmas› gün-
deme geldi. ‹tirafç›lar önce istihba-
rat kayna¤› olarak, bildiklerini, tah-
min ettiklerini ve uydurduklar›n›
anlatarak devlete “hizmet” ettiler.
Sonra devlete güven verenler, ifl-
kenceli sorgulara “sorgucu” olarak
dahil edildiler. Bu arada muhalif ya-
y›nlar› takip etmek, devlete rapor
vermek, devrimci örgütlerin imzas›
kullan›larak yay›nlanan kontrgerilla
bildirilerini haz›rlamak gibi çeflitli
“hizmet”lerinden de yararlan›lmaya
baflland›. Her “hizmet”te alçakl›k,
ihanet, çürüme, devlet taraf›ndan
ödüllendirildi.

Daha sonra ise oligarfli kendi ço-
cu¤u olan bu yarat›klar›, do¤rudan

katliamlarda kullanmaya
karar verdi. Önceleri ha-
pishanelerdeki itirafç›lar
d›flar› ç›kar›larak günler-
ce “istihbarat” ifllerinde
çal›flt›r›l›yor, kontrgeril-
lan›n “faili meçhul” kal-
mas› gereken cinayet ve
katliamlar›nda kullan›l›-
yor, sonra tekrar hapis-
haneye geri getiriliyor-
lard›. Sonuçta do¤rudan

J‹TEM’de, özel timlerde istihdam
edildi itirafç›lar, sadece onlardan
oluflan ölüm mangalar› kuruldu. Ar-
t›k onlar “devletin resmi eleman›”
idi. Bu görevlendirme, generallerin,
polis fleflerinin, valilerin, hükümet-
lerin ve tabii MGK’n›n bilgisi dahi-
lindeydi. 

Katlettikçe, çürüdükçe, 

devlet bu ‘çocuklar›n›’ 

daha çok sevdi!

Tek bir itirafç›n›n bile “vatan
millet” için bunlar› yapt›¤›n› kimse
iddia edemez. Aç›¤a ç›kan örnekler-
den biliyoruz ki itirafç›lar›n kontr-
gerillan›n talimatlar› do¤rultusunda
gerçeklefltirdikleri cinayetler, pro-
vokasyonlar d›fl›ndaki yaflamlar›,
haraçç›l›kla, uyuflturucuyla, alkolik-
likle, tecavüzle, gaspla doludur. 

Devletin resmi raporlar› da böy-
le söylüyor. ‹flte afla¤›daki sat›rlar
1997’de haz›rlanan Baflbakanl›k
Susurluk Raporu’nda yaz›l›yd›:
“Yeflil, etraf›na toplad›¤› itirafç›lar-
la haraç, gasp, haneye tecavüz, ›r-
za tecavüz, soygun, öldürme, ifl-
kence, adam kaç›rma, vb. gibi çe-
flitli olaylar›n faili oldu¤u bilinir-
ken...”

Raporu haz›rlayan baflsavc› bu
cümleyi flöyle devam ettiriyordu:
“... Bunlar bilinirken, kamu otorite-
lerinin bunlarla iflbirli¤i yapmas›n›
izah etmek güçleflmektedir.”

Baflsavc› aç›kça söyleyemiyor,
biz söyleyelim: “Kamu otoritele-
ri” tam da bu nedenle, Yefliller, iti-
rafç›lar, bu kadar pislik, bu kadar al-
çak ve rezil olduklar› için onlarla ifl-
birli¤i yapmaktad›rlar. Çünkü yapt›-
racaklar› da pis ifllerdir. 
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Alçakl›¤›n, kkalleflli¤in, ççürümüfllü¤ün aad›
Susurluk DDevleti’nin yyasalaflt›r›lm›fl aahlak›

itirafç›



‹flte yine ayn› rapordan bir bölüm
daha: “Ülkeyi daha iyi günlere gö-
türmek ve terörden temizlemek ama-
c›yla kendisi gibi itirafç›lar› kand›-
ran bu flah›slar›n, daha sonra bu ifl-
leri flahsi amaçlar› için yapt›klar›n›,
kad›n ve k›zlara tecavüz ettiklerini
ve elde ettikleri para ile lüks hayat
yaflay›p mülk edindikleri...” 

Devlet bunlar› elbette, her afla-
mada biliyordu. Ama fiemdinli’de,
Silopi’de görüldü¤ü gibi, hala onla-
r› kullanmaya devam etmektedir.
Bu bir politikad›r. Hala Piflmanl›k
Yasalar› haz›rlan›yor, hala F tipleri-
nin hücrelerinde insanlar itirafç›lafl-
t›r›lmaya çal›fl›l›yor. Faflist devletin,
Susurluk Devleti’nin ihtiyac› var
onlara. Yine sözkonusu raporda,
devletin bu konudaki politikas› da
aç›kça ifade edilmiflti zaten:

“‹tirafç›lar›n teflkil etti¤i grup-
lar Jandarma taraf›ndan her za-
man kullan›lm›fllard›r. ‘Atefli ma-
flayla tutmak’ hakl› ve yerinde bir
davran›fl olsa da, oluflan hava için-
de itirafç› gruplar› zaman içinde
serbest ve bafl›bofl kalm›fllard›r.”

Evet, itirafç›lar devlet için birer
“mafla”d›r. Raporu haz›rlayanlar
mafla kullanmay› “yerinde” görü-
yorlar; sadece mafla’lar›n da bafl›bofl
kalmas›ndan flikayetçiler. Peki,
meflru bir devlet “mafla”ya ihtiyaç
duyar m›? Hukukun geçerli oldu¤u
bir devlet iflleyiflinde devlet, yapt›¤›
ifllerde “kendi kimli¤ini gizlemeye”
çal›fl›r m›? 

Bu sorular›n cevab› elbette “ha-
y›r”d›r. Ama oligarflik diktatörlük
meflru olmad›¤› için, kendi hukuku-
nu bile çi¤nedi¤i için “mafla”lara ih-
tiyaç duymaktad›r. ‹tirafç›, kurulu
bir robottur. Onu kuran Susurluk
Devleti’dir. Devletin kendisinden
istedi¤i fleyleri istenildi¤i zaman ya-
pacakt›r. 

Devletin resmi belgelerinde on-
lardan “dünkü terörist, yar›nki po-
tansiyel suçlu itirafç›lar” diye söze-
dilmektedir. Yani; devlet onlar›n ne
oldu¤unu da, ne olaca¤›n› da bili-
yor. Buna ra¤men onlar› devletin
memuru yap›p halka karfl› kullan-
mas›, devletin nas›l bir çürümüfllük

ve acizlik içinde oldu¤unun da
önemli bir göstergesidir. 

Bir devlet ki “yasad›fl›” ifller ya-
p›yor, bir devlet ki uygulamalar›n›,
halktan, devletin öteki kurumlar›n-
dan gizliyor. Bu iflleyiflten de anlafl›-
laca¤› gibi, itirafç›lar, gayri-meflru
bir devletin gayri-meflru çocukla-
r›d›r. 

Piflmanl›k Yasas›’n›n her günde-
me geliflinde, bu yasadan yararla-
nanlar›n “devlete, topluma yararl›
kifliler” olaca¤› propagandas› yap›l-
d›. Demirel, Ecevit, Çiller, Özal, Er-
bakan, k›sacas› gelmifl geçmifl tüm
baflbakanlar, bakanlar böyle dediler.
Tüm düzen partilerinin onay›yla
ç›kt› piflmanl›k yasalar›. Susurluk’ta
ve iflte bir kez daha fiemdinli’de iti-
rafç›lar›n “devlete nas›l yararl› ol-
du¤unu” hep birlikte gördük. Böyle
bir “yarara” muhtaç hale gelen dev-
let, bitmifltir zaten. Siyasi olarak,
ahlaki olarak bitmifltir. 

Piflmanl›k Yasas›, ihanetin ya-
lanc›l›¤›n, itirafç›l›¤›n, her türlü pis-
li¤in resmilefltirilmesiydi. Bununla
yaln›z üç befl kiflinin itirafç›laflt›r›l-
mas› de¤il, hainli¤in, muhbirli¤in,
kalleflli¤in, kendini kurtarmak için
baflkas›n› satman›n genifl kesimlerin
gözünde meflrulaflt›r›lmas› hedef-
lenmiflti.

Bu amaçlar›na ulaflamad›lar, iti-

rafç›l›k meflrulaflt›r›lamad›, itirafç›-
lar halk›n içine ç›kamad›lar ve halk›
çürütemediler ama devletin kendisi
daha da çürüdü, daha da yozlaflt›,
daha da gayri-meflrulaflt›. 

‹tirafç›l›k çürümenin, alçakl›¤›n,
ihanetin doru¤udur. Say›lar› azd›r
ama yayd›klar› pislik, say›lar›yla öl-
çülemeyecek büyüklüktedir. Susur-
luk Raporu’nda bu noktada bir tes-
pit vard›: “...Özellikle Do¤u’daki
korucu ve itirafç› gruplar› gelecek-
leri belirsiz oldu¤u için yayg›n bir
çeteleflme sürecindedirler. (...) Böy-
le bir çeteleflme süreci sadece Do¤u
ve Güneydo¤u illeriyle s›n›rl› kala-
mazd›. Ve kalmad›. Büyük illere
do¤ru genifllemeler oldu. (...) Bu
kirlilik içinde yer alan gruplar [özel
timler, korucular, itirafç›lar vb.], bir
s›ralamaya tabi tutulabilir. Birkaç
yüz kifliden ibaret olmalar›na ra¤-
men itirafç›lar yapt›klar› itibariyle
bir numarad›rlar...” 

Bütün bunlar› resmen tespit eden
ama hala Veysel Atefller’le “ifl” ya-
pan, onlar› “iyi çocuklar”
olarak gören bir devle-
te hala “devletim”
diye sahip ç›kan,
bu alçakl›klara,
ahlaks›zl›klara,
çürümüfllü¤e de
sahip ç›k›yor
demektir.
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Kürt 
halk› 
kendi 

kimli¤ini
ve kültürünü

istiyor!

Oligarflinin savc›lar›n›n 

Roj TV seferberli¤i

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n Da-
nimarka’da “Roj TV’yi protes-
to”suyla birlikte; 

Önce “zehir hafiyeler” iflbafl› ya-
p›p kimler Roj TV’ye konuflmufl di-
ye araflt›rmaya bafllad›lar. Ard›ndan
savc›lar harekete geçti.  

Roj TV’ye konuflan Esat Canan
ve di¤er milletvekilleri hakk›nda so-
ruflturma aç›ld›. Ard›ndan Do¤u’daki
savc›lar toplafl›p Roj TV için haber,
belgesel yapanlar›n “örgüte yard›m
ve yatakl›ktan yarg›lanabilece¤ine”
karar vermifller. Ard›ndan Roj TV’de
program yapan yazarlar, sanatç›lar

hakk›nda soruflturma bafl-
lat›ld›¤› duyuruldu. 

Ard›ndan ne olacak
bilemiyoruz, ama s›ra
“Roj TV izleyenler”
hakk›nda soruflturma aç›lmas›na da
gelebilir. Faflizmin mant›¤›na uyar. 

Kaç y›ld›r Roj TV’ye konuflmak
suç de¤ildi, ama bir anda suç oldu.
Bir anda bütün savc›lar TCK’daki
“ilgili” maddeleri keflfettiler. 

Bir de utanmadan bu ülkede yar-
g›n›n ba¤›ms›z oldu¤undan sözedi-
yorlar. Ne ilgisi var, iktidar emredi-
yor, savc›lar o zaman harekete geçi-
yor. Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ym›fl!!!
Devlet yetkililerinin a¤z›ndan bu laf
ç›kt›¤›nda art›k kargalar›n bile güle-
ce¤i flüphelidir.   



Gençlik Federasyonu taraf›ndan
bafllat›lan ve ö¤renci gençli¤in te-
mel haklar›n›n talep edildi¤i, bunlar
için mücadele ça¤r›s› yap›ld›¤›,
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas›n›n duyurular›, 24 Ka-
s›m gününden itibaren, federasyo-
nun örgütlü oldu¤u kentlerde dü-
zenlenen bas›n aç›klamas› eylemle-
riyle duyuruldu. 

“Ö¤renciyiz Hakl›y›z 
Kazanaca¤›z”
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde

toplanan Gençlik Derne¤i üyeleri
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
pankart› açarak aç›klama yapt›. Fe-
derasyon logolu k›z›l flamalar›n ta-
fl›nd›¤› eylemde konuflan, Dernek
Baflkan› Nurcan Temel, ö¤renci
gençlik olarak üniversitelerde, lise-
lerde y›llard›r birçok sorunla karfl›-
laflt›klar›n› kaydederek, “IMF uy-
gulamalar› sonucunda bütçeden
e¤itime ayr›lan pay›n her y›l azal-
mas›n›; iktidarlar›n, YÖK’ün, üni-
versite, lise yönetimlerinin uygula-
malar›n›; e¤itime ve gençli¤e bak›fl
aç›lar›n› ö¤renci gençli¤in yaflad›¤›
sorunlar›n temel kaynaklar› olarak
görüyoruz” dedi. Temel, tüm ö¤ren-
cileri bu haklar için mücadeleye ça-
¤›rd›. Eylemde, “Ö¤renciyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z, Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim” sloganlar› at›ld›.

Ayn› gün bir baflka eylem de,

Samsun’dayd›.
Gençlik Fede-
rasyonu üyele-
ri, Süleymaniye
Geçidi’nde ya-
pt›klar› eylem-
de kampanya
s l o g a n › n › n
yerald›¤› pan-
kart› açarak,
önlükler giy-

diler. Merve Yavuz taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada gençli¤in sorunlar›
dile getirilerek, çözümün mücadele-
de oldu¤u vurguland›. Eyleme, E¤i-
tim-Sen üyeleri de kat›larak destek
verdiler. 

Diyarbak›r’da Dicle Gençlik
Derne¤i üyeleri ise kampanyan›n
duyurusunu yapmak için 24 Kas›m
günü Fen Edebiyat Fakültesi önün-
de anket masas› açarak, aç›klama
yapt›lar. Özel Güvenlik Birimleri ve
Dekanl›¤›n engelleme çabalar›na
ra¤men, ö¤renciler, kampanyalar›n›
bafllat›rken, eylemde konuflan Ab-
dullah Sar›can, üniversite özgülün-
de ö¤rencilerin sorunlar›n›n tespiti
ve çözüm yöntemlerini belirlemek
amac›yla anket bafllatt›klar›n› kay-
detti. Aç›klama "Ö¤renciyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z" slogan›n›n at›l-
mas›yla sona erdi.

Ayn› gün Erzincan
Gençlik Derne¤i de
Dörtyol' da toplanarak,
"Ö¤renci Haklar›m›z›
‹stiyoruz" pankart› açt›
ve aç›klama yapt›. "Pa-
ral› E¤itime Hay›r,
KPSS-ÇanE¤risi-Yaz
Okullar› Kald›r›ls›n,
Diplomal› ‹flsiz Olma-
yaca¤›z, Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
dövizlerinin de tafl›nd›-
¤› aç›klamada, Gençlik
Federasyonu olarak

bafllat›lan kampanya hakk›nda bilgi
verildi. Kampanya sonunda topla-
nan imzalar ve taleplerin Ankara’da
YÖK'e ve MEB'e iletilece¤i dile ge-
tirilen eylemde, gençlik olarak ken-
di sorunlar›m›za sahip ç›kal›m ça¤-
r›s›nda bulunuldu. 

Dersim’de ise 25 Kas›m günü
Sanat Soka¤›’nda toplanan ö¤renci-
ler, “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
pankart› açarak, “Ö¤renciyiz Hakl›-

y›z Kazanaca¤›z,
F Tipi Lise ‹ste-
miyoruz” slo-
ganlar› att›-
lar. Gençlik Fe-
derasyonu ad›na
Nurcan Hanba-
yat’›n yapt›¤›

aç›klamada, ö¤renci gençlik üzerin-
deki hak gasplar›, faflist sald›r›lar
hat›rlat›larak, “Haklar›m›z olan; pa-
ras›z bilimsel, anadilde e¤itim hak-
k›m›z›, özerk demokratik üniversite
hakk›m›z›, 12 Eylül faflist cuntas›-
n›n okullar üzerindeki uzant›s› olan
YÖK’ün kald›r›lmas›n›, OKS, LGS,
ÖSS’nin kald›r›lmas›n›, ulafl›m, ba-
r›nma hakk›m›z›, inanç özgürlü¤ü
önündeki engellerin kald›r›lmas›n›
istiyoruz” denildi. Polisin yo¤un y›-
¤›nak yapt›¤› eyleme ESP de destek
verdi.

Mersin’de gençli¤in kampanya-
y› duyurdu¤u yer ise Tafl Bina önüy-
dü. Gençlik Federasyonu üyesi ö¤-
rencilerden Özkan Kay›kç›, liseli ve
üniversiteli gençli¤in sorunlar›na
yer verdi¤i konuflmas›nda, bu hak-
lar› almak için mücadeleye devam
edeceklerini kaydetti. “Ö¤renci
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Gençlik Federasyonu’ndan yeni kampanya

‘Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’

Diyarbak›rDiyarbak›r



Haklar›m›z› ‹stiyoruz” pankart›n›n
aç›ld›¤› aç›klamada ayn› içerikte
sloganlar at›ld›. 

Ad›yaman Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i Gençlik Komis-
yonu Giriflimi de 24 Kas›m günü
kampanyay› Demokrasi Park›’nda
yapt›¤› eylemle duyurdu. Kampan-
ya pankart›n› açan ö¤renciler ad›na
konuflan Sad›k Turan, “Ö¤renciyiz!
Liseli, üniversiteli gençleriz, bu ül-
kenin evlatlar›y›z. Bu ülkenin genç-
leri ö¤rencileri olarak haklar›m›z
var. Bizler bu haklar›m›z› ne kadar
biliyoruz? Ö¤renci olarak haklar›-
m›z› ne kadar kullanabiliyoruz” di-
ye sorarak, kampanyan›n bu haklar›
alma mücadelesinin bir parças› ol-
du¤unu kaydetti. 24-25 Aral›k tari-
hinde ‹stanbul’da yap›lacak olan
Gençlik Kurultay›’n› yapt›ktan son-
ra 26 Aral›k günü Ankara’da ola-
caklar›n› belirten Turan’›n konufl-
mas›n›n ard›ndan solganlar at›ld›.
Halk›n gençli¤in aç›klamas›n› ilgiy-
le dinledi¤i görülürken, polisin hal-
k› da¤›tma çabas› sonuçsuz kald›. 

Elaz›¤’da 25 Kas›m günü Hozat
Garaj›’nda toplanan Gençlik Fede-
rasyonu üyeleri, “Ö¤renci Haklar›-
m›z› ‹stiyoruz” pankart›n› aç›p, ta-
leplerin yaz›ld›¤› dövizler tafl›d›lar.
Aç›klamay› okuyan Serkan Örs,
gençli¤in yaflad›¤› temel sorunlar›
s›ralayarak, “ö¤renci haklar›m›z
gasp ediliyor. Tüm bunlar yetmiyor-
mufl gibi, birkaç gün önce bizim
okulumuzda yafland›¤› gibi (F›rat
Üniversitesi) polisin ve idarenin
yönlendirmesiyle faflist güruh tara-
f›ndan linç edilmeye çal›fl›larak teh-
dit ediliyoruz. Gençlik Federasyonu
olarak bütün ö¤renci gençli¤i kendi
sorunlar›na-sorunlar›m›za sahip
ç›kmaya ça¤›r›yoruz” dedi.

Kampanya duyurusunun yap›l-
d›¤› bir baflka yer ise Uflak oldu.
Uflak Gençlik Derne¤i, dernek bina-
s›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›
ile gençli¤in taleplerini dile getirdi
ve mücadele ça¤r›s›nda bulundu. 

Gençlik Federasyonu kampan-
yas›n›n ‹zmir’deki duyurusu, 27
Kas›m günü Kemeralt› Eski Havuz
önünde yap›ld›. “Ö¤renci Haklar›-

m›z› ‹stiyoruz” pankart› ve Gençlik
Federasyonu flamalar› tafl›yan ö¤-
rencilere E¤itim-Sen üyeleri de des-
tek verdi. “F Tipi Üniversite ‹stemi-
yoruz”, “Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
E¤itim” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lemde konuflan Burak Ergun, AKP
iktidar›n›n hak arayan gençlere kar-
fl› tahammülsüzlü¤ünü her f›rsatta
gösterdi¤ini kaydederek, “bafl›m›z-
dan gaz bombas›n›, copu, panzeri
eksiltmiyor. Düzenin istedi¤i genç-
lik tipini reddeden gençler üzerinde
daha önceki iktidarlar› aratmayan
yöntemlere baflvurarak toplumun
her kesimini teslim almaya çal›fl›-
yor. Bunun için demokratik haklar›-
m›z› kullanmam›z engelleniyor” di-
ye konufltu. Kampanya boyunca lise
ve üniversitelerde ö¤rencileri ma¤-
dur eden uygulamalar› tespit edip,
sorunlar› çözümleriyle ortaya koya-
caklar›n› kaydeden Ergun, kampan-
ya kapsam›nda yap›lacak eylem ve
etkinliklere iliflkin de bilgi verdi.

Malatya Gençlik Derne¤i üyele-
ri de 27 Kas›m günü Merkez Posta-
nesi önünde toplanarak kampanya
çal›flmalar›n› Malatya’da da yürüte-
ceklerini ilan ettiler. Sloganlar›n
at›ld›¤› eylemde “Diplomal› ‹flsiz
Olmak ‹stemiyoruz”, “E¤itimde
F›rsat Eflitsizli¤ine Son Verilsin”
dövizleri tafl›nd›. Yap›lan aç›klama-
da tüm gençli¤e seslenilerek, “biz-
lere dayat›lan apolitik kiflili¤i kabul
etmeyelim, yaflad›¤›m›z sorunlar›
ancak mücadele edersek çözebiliriz.
Gelin hep beraber ö¤renci haklar›-
m›z için örgütlenelim ve mücadele
edelim” denildi. 

Kocaeli Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler, 24 Kas›m günü Merkez
Kampüs önünde “Ö¤renci Haklar›-
m›z› ‹stiyoruz” yaz›l› pankart aç›p
sloganlar atarak aç›klama yapt›lar.
Hüseyin fiahin’in yapt›¤› aç›klama-
da, “bizler okullar›m›zdaki s›nav
sisteminden ulafl›ma, yemeklerdeki
yetersizlikten ders yo¤unlu¤una,
bar›nmam›za kadar birçok konuda
sorunla karfl›laflt›k ve bu sorunlar›n
çözülmesi için ö¤rencilerle birlikte
karar al›nmas› gerekti¤ine inand›k”
diye konufltu.
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Mersin

Elaz›¤

Ankara

izmir

‹stanbul

Kocaeli



Kampanyan›n ‹stanbul’daki du-
yurusu ise 28 Kas›m günü ‹stanbul
Üniversitesi Merkez Kampüs
önünde yap›ld›. "Ö¤renci Haklar›-
m›z› ‹stiyoruz" pankart› açarak
"Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Eflit
Paras›z E¤itim ‹stiyoruz" slogan›
atan Gençlik Federasyonu üyeleri
ad›na konuflan Hasibe Çoban,
gençli¤in yaflad›¤› sa¤l›k, bar›nma,
e¤itim vb. sorunlar› s›ralayarak,
“Bu sorunlarla ne kadar bo¤ufla-
ca¤›z. Okullar›m›za gönül rahatl›-
¤›yla ne zaman girebilece¤iz?” di-
ye sordu. Eylem sloganlar ve alk›fl-
larla sona erdi.

24 Kas›m günü Çukurova Üni-
versitesi R-1 derslikleri önünde
Adana Gençlik Derne¤i üyeleri

kampanyan›n amac›n›, açt›klar›
pankart ve sloganlarla ö¤rencilere
duyurdular. Dernek Baflkan› Meh-
met Gökmen taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “üniversitlerde ve lise-
lerde gasp edilen haklar›m›z› mü-
cadele ederek kazanaca¤›z” denil-
di. Aç›klama “Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” slogan›yla sona erdi.

Samsun’da da 24 Kas›m günü
gençli¤in sesi, talepleri duyuldu.
Süleymaniye Geçidi'nde yap›lan
eylemde “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” slogan› atan ö¤renciler,
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
pankart› açt›lar. Merve Yavuz'un
okudu¤u aç›klamada, birlikte mü-
cadele ça¤r›s› yap›l›rken, eyleme
E¤itim-Sen üyesi emekçiler de ka-
t›larak destek verdiler. 
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Elaz›¤’da Faflist 
Bask›lar Sistematik

Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde polis-idare deste¤iy-
le yaflanan faflist sald›r› ve bask›lar sistematik
hale geldi. Bask›lar özellikle okula yeni gelmifl,
birinci s›n›f ö¤rencileri üzerinde yo¤unlafl›yor.
Böylece, daha bafltan sindirilmek, oligarflinin
istedi¤i tipte gençlik olmalar› yönünde yönlen-
dirilmek isteniyorlar. Yurtlarda, s›n›flarda ya-
flanan bask›lara geçti¤imiz hafta da, okulu ye-
ni kazanan bir ö¤rencinin faflistlerce feci flekil-
de dövülmesi eklendi. Dergimize bilgi veren
Gençlik Federasyonu üyeleri flunlar› söylediler: 

“Arkadafl›m›z› önce, ‘sakal›n› keseceksin, konufl-
tu¤un insanlara dikkat edeceksin’ diyerek teh-
dit etmifllerdir. Baflka bir gün ise faflistler arka-
dafl›m›z› tekrar s›k›flt›rm›fl ve ‘sen ülkücü hara-
kete hakaret ettin’ diyerek ona sald›rm›fllard›r.
Baflka bir olay ise, polislerin yurtta kalan bir
bayan arkadafl›m›z›n üzerine, Gündem Gazete-
si okuyor diye sivil faflistleri salmas› oldu.

Biz bu bask›lara boyun e¤meyece¤imizi, çözümü
hep birlikte anti-faflist bir cephede mücadele
ederek kazanaca¤›m›z› biliyoruz.”

Dicle Gençlik Derne¤i 
Liselilerle Bulufltu

Dicle Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu, 27 Kas›m
günü üniversiteye haz›rl›k çal›flmalar› çerçeve-
sinde devam eden gönüllü e¤itim toplulu¤u ö¤-
rencilerine yönelik bir tan›flma etkinli¤i düzen-
ledi. Üniversiteli ve liseli gençlerin tan›flmas› ve
birbirlerinin sorunlar› hakk›nda bilgi sahibi ol-
malar› amac›yla düzenlenen tan›flma etkinli-
¤inde film izlendi ve sistemin e¤itim anlay›fl›n-
daki çarp›kl›klar, robotlaflt›ran, insan›n gelifli-
mini düflünmüyen, bask›c› sistem ele al›nd›.

Antalya Gençlik Derne¤i 
Tan›flma Etkinli¤i 

Antalya Gençlik Derne¤i 20 Kas›m günü düzenle-
di¤i tan›flma etkinli¤iyle, gençlerle bulufltu.
Dernek faaliyetleri hakk›nda bilgi verilen et-
kinlikte, kapitalizmin bireyci, yoz iliflkilerine
karfl› devrimci paylafl›m, üretim ve gençli¤in
yaflad›¤› sorunlar›n çözümü için örgütlü müca-
delenin önemi vurguland›. Etkinlikte, karikatür
sergisi yeral›rken, Grup Seslenifl’in türküleriyle
gençler halaya durdular. 

Ankara Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi’ne yer-
lefltirilen kameralar ve X-Ray cihazlar› ö¤rencilerin
protestolar›na neden oluyor. Gençli¤i düflman gö-
ren, onlardan korkan ve sürekli izlemek, kontrol
alt›nda tutmak isteyen devletin ve üniversite yöne-
timinin bu uygulamas›, 29 Kas›m günü DTCF önün-
de protesto edildi. Ö¤renciler hakk›nda aç›lan so-

ruflturmalar›n geri çekilmesi talebinin de dile getirildi¤i eylem, Ankara Gençlik Derne¤i, Kurtu-
lufl Partisi Gençli¤i, Kald›raç ve Ekim Gençli¤i taraf›ndan düzenlendi. “F Tipi Üniversite ‹stemi-
yoruz” dövizlerinin aç›ld›¤› eylemde konuflan Gençlik Derne¤i üyesi Semra Gümüfl, DTCF’nin bir
dönem içinde hiç kimsenin düflüncelerini ifade edemeyece¤i, kameralar, parmakl›klarla kufla-
t›lm›fl, hiçbir hakk›m›z› kullanamad›¤›m›z F tipi üniversitenin somut örne¤i haline dönüfltürül-
dü¤ünü kaydederek, “bizler, bu ülkenin devrimci-demokrat gençleri olarak üzerimizde uygu-
lanan her türlü bask›-sindirme-teslim alma politikas›na ra¤men okullar›m›zda ve ülkemizde ya-
flanan hiçbir soruna duyars›z kalmad›k-kalmayaca¤›z” diye konufltu.

‹stanbul Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu
üyesi gençler, 27 Kas›m günü düzenledikleri
bir etkinlik ile komisyona ait yeni yerlerinde
faaliyetlerini sürdüreceklerini duyurdular. 

Komisyon üyesi Ebru Benek'in  liseli genç-
li¤in sorunlar› ve mücadelesi üzerine yapt›¤›
konuflman›n ard›ndan, gençler yaflad›klar› so-
runlar› tart›flt›lar. A¤›rl›kl› olarak idare bask›-
s›, tel örgülü kameral› hapishaneye benzetilen
okul binalar› ve not bask›s› bu sorunlar›n ara-
s›nda bafl s›ralarda yerald›. 

Ard›ndan
gençli¤in mü-

cadeleci direngen tarihini anlatan bir sineviz-
yon gösterimi yap›ld›. Gençlik Federasyo-
nu'nun bafllatt›¤› "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyo-
ruz" kampanyas›na liselilerin kat›l›m›n›n ve
neler yap›labilece¤inin konufluldu¤u etkinlik
‹stanbul Gençlik Derne¤i Müzik Grubu'nun
dinletisi ve coflkulu halaylarla son buldu. 

Aç›l›flta gençli¤in coflkusu ve mücadele he-
yecan›, düzenin liseli gençlerimizi hapsetmek
istedi¤i ‘kal›ba’ girmeyeceklerinin bir göster-
gesiydi adeta.

Gençlik F Tipi 
Üniversite ‹stemiyor

Liseli Gençlik Yeni Yerlerinde Aç›l›fl Yapt›
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‘Bir ö¤renci nas›l olmal›d›r?’ di-
ye sorsak, cevaplar; “araflt›rmal›,
okumal›, sorgulamal›, çözüm bul-
mal›, üretken olmal›d›r" fleklinde
olacakt›r. Evet, bizce de öyle.
Özellikle lise ve üniversiteli ö¤-
renciler ayd›n misyonuna sahip
olmal›d›rlar. Ülke ve dünya so-
runlar›yla ilgili, tart›fl›p-tart›flt›-
ran, çözüm bulan ve hayata geçi-
ren olmal›d›r. Bu konuda tüm ö¤-
rencilerin farkl› düflündü¤ünü
zannetmiyoruz. 

Bir de günümüz ö¤rencilerine
bakal›m. Yukar›da sayd›klar›m›z-
dan hangileri geçerlidir? Cevap
çok olumlu olmayacakt›r. Bunun
nedeni; emperyalizm ve iflbirlik-
çisi oligarflinin ö¤renci gençli¤e
yönelik politikalar›d›r. Ö¤rencile-
ri sindirmek, duyars›zlaflt›rmak,
apoliktiklefltirmek için her yolu
deniyorlar. Yozlaflt›rmadan özen-
tiye, tektiplefltirmeden tecrit et-
meye kadar; polisi, medyas›yla
her yönden sald›r›yor. Bu sald›r›-
ya kendi cephemizden cevap
verdi¤imizde ise; “terörist” ilan
edip soruflturmalar›, bask›lar›
devreye sokuyor. Sonuçta ise dü-
zene karfl› gelmeyen, ‘her koyun
kendi baca¤›ndan as›l›r’ mant›¤›-
na bürünmüfl, b›rak›n ülke sorun-
lar›n›, kendi sorunlar›na dahi çö-
züm bulamayan bir ö¤renci kitle-
si yarat›lmak isteniyor. Ki bugün
genel ö¤renci profili böyledir.

Peki bu hep böyle mi gidecek?
Elbette hay›r! Böyle gitmemesi
için, ö¤rencilerin önce kendi so-
runlar›na sahip ç›kmas› gerekti¤i-
ni düflünüyoruz. Düzenin bize
karfl› açt›¤› bu savafl›n okullarda-
ki yans›mas›na, yani bizi en de-
rinden yakan sorunlara karfl› gel-
memiz gerekiyor. Art›k sorunlar
içinde bo¤ulmamal›y›z. Bir lise
ö¤rencisi notla, disiplin cezas›yla
korkutulmamal›, ÖSS'yle gelece¤i
üç saatlik bir maratona endeks-
lenmemeli. Üniversite ö¤rencile-
rini kay›t paras›, yurt sorunu, ev
kiras›, okul servisleri, vize, final
derken daha birçok sorun karfl›-
lamamal›d›r. Üzerimizdeki ölü

topra¤›n› silkelemeli, üretken, di-
namik bir gençlik olmal›y›z. 

Gençlik Federasyonu üyesi
ö¤renciler olarak bu sorunlara
karfl› "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹sti-
yoruz" ad›yla bir kampanya bafl-
latt›k. Tüm ö¤rencileri kendi so-
runlar›na sahip ç›kmaya ça¤›r›yo-
ruz. Yurtlardan ev kiras›na, ye-
meklerin kalitesiz ve pahal› ol-
mas›ndan otobüs ve servis fiyat-
lar›n›n pahal›l›¤›na, sosyal alanla-
r›n yetersizli¤inden dersliklerin
yetersiz olufluna, s›nav düzensiz-
li¤inden ÖSS'ye, okullar›n sa¤l›k-
s›z olmas›ndan araç gereçleri kul-
lanamam›za, ders yo¤unlu¤un-
dan sa¤l›k imkanlar›n›n yetersiz-
li¤ine kadar hemen her sorun
kampanyam›z›n konusudur.

Bu sorunlar ciddi anlamda ö¤-
rencilerin her an yaflad›¤› sorun-
lard›r. Buna karfl› tavr›m›z› belir-
lemeliyiz. Bas›n aç›klamas›ndan
imza toplamaya kadar her yolu
deneyip bu sorunlar› teflhir et-
meli çözüm yollar›n› birlikte be-
lirlemeliyiz. Örne¤in bar›nma so-
runu. Üniversiteyi kazanan her-
kes bar›nma s›k›nt›s›n› her daim
yaflar. Ya yurtta yer olmaz ya da
baflvurusu kabul olmaz, ev kira-
lamak zorunda kal›r. Ev kiralar›
ö¤renciler için, oldu¤undan daha
yüksektir. "Nas›l olsa 5-6 kifli ka-
l›yorlar, bölüflünce az düflüyor”
mant›¤›yla bak›l›r. Tabi ev arka-
dafl› bulmak, idareten bir yerde
kalmak, bu sürede maddi aç›dan
kay›p yaflamak bilinenlerdir. Ya
da yurt ç›km›flt›r ama sa¤l›ks›z
koflullarla karfl›laflabiliriz. 

Bar›nma hakk› e¤itimin bir

parças›d›r bu nedenle talepleri-
mizden biri olmal›d›r. Çünkü bu
s›k›nt›lar› her ö¤renci okul haya-
t› boyunca yafl›yor ve her fleye
ayr›lan meflhur devlet bütçesi
e¤itime ve e¤itim giderlerine ye-
terince ayr›lm›yor. Özel yurtlar
teflvik edilirken devlet yurtlar› ve
sorunlar›n›n sözü dahi geçmiyor.

Baflka bir örnek olarak, burs
sorununu ele alabiliriz. Ö¤renim
kredileri ve geri ödemesi en te-
mel sorunlar›m›zdan biridir. Me-
zun olursun ifl yoktur, çünkü her
bölüme kapasitesinin üstünde
kontenjan ay›ranlar mezunlar›
nerelere yerlefltireceklerini dü-
flünmezler, dahas› ilgilenmezler.
Çünkü ne de olsa her ö¤renci
hem ekonomik hem siyasi an-
lamda bir rant kayna¤›d›r. Sonuç-
ta geri ödeyemeyiz bu kredileri.
Geri ödeme koflulumuz olsa dahi
karfl› ç›kmal›y›z. Çünkü e¤itim,
sa¤l›k vs.. bunlar herkesin en te-
mel haklar›d›r ve ücretsiz olarak
karfl›lanmal›d›r. E¤itim paral› ola-
maz ve dolay›s›yla ö¤renimimiz
boyunca ihtiyaçlar›m›z karfl›l›ks›z
olarak sa¤lanmal›d›r. 

Sorunlar›n hepsi her okulda
ayn› yak›c›l›¤›yla yaflanm›yor
olabilir. Temel olan, bu sorunlar
e¤itimimizi olumsuz etkilemek-
tedir ve çözülmelidir. ‹stekleri-
miz en temel ö¤renci haklar›m›z-
d›r ve biz ö¤rencilere düflen de
akademik ve demokratik taleple-
rimiz etraf›nda birleflmek, sadece
sorunu gören de¤il ayn› zamanda
çözüm üreten olmakt›r. 

Bizler Gençlik Federasyonu
olarak; tüm gençli¤i Ö¤renci Hak-
lar›m›z› ‹stiyoruz kampanyas›n›
sahiplenmeye ça¤›r›yoruz. Düze-
ne ayak uydurmayacak, sorgula-
yan, araflt›ran, sorunlara çözüm
bulan, üreten olaca¤›z. Çünkü
gençlik demek gelecek demektir,
gelece¤imizi belirleyecek olan
yeniyi yaratacak olan bizleriz. Bu
nedenle öncelikle en temel hak-
lar›m›za sahip ç›kmal›y›z. 

Gençlik Federasyonu

gS ençlikte:öz
Ö⁄RENC‹ HAKLARIMIZI ‹ST‹YORUZ

Tüm ö¤rencileri kendi sorunla-
r›na sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz



Avrupa ülkeleri bugün-
lerde, CIA’n›n iflken-

c e

uçak-
lar›n›n Avrupa ülke-
lerinin hava sahas› ve li-
manlar›n› kullanmas›n›, ki-
mi ülkelerde de gizli/yasad›-
fl› iflkence merkezleri kurmufl
olmas›n› tart›fl›yor. 

CIA böyle genifl bir organi-
zasyonla halklara karfl› savaflta
iflkenceyi yayg›n flekilde kulla-
n›r da, Türkiye bu suçun d›fl›n-
da olabilir mi? Nitekim olma-
d›¤› ortaya ç›kt›. 

Washington Post Gazetesi,
CIA’n›n “El Kaide flüphelileri-
ni iflkencenin daha kolay yap›labil-
di¤i üçüncü ülkelere götürmek üzere
kulland›¤› uçaklar›n” birçok Avru-
pa ülkesinden ve Türkiye’den geçti-
¤ini yazd›. Ard›ndan Avrupa bas›n›
konuya genifl yer verdi ve nihayet,
Avrupa Birli¤i’nin bir resmi belge-
sinde; CIA’n›n, Portekiz, ‹spanya,
Macaristan, Hollanda, Danimarka,
Romanya ve Türkiye’yi kulland›¤›-
n›n kesinleflti¤i kaydedildi.

‹ktidar ise tüm bunlara karfl› ön-
ce sustu, sonra, Tayyip Erdo¤an,
“yok böyle bir fley” dedi. Yalan ifl-
birlikçilerin karakteriydi! Ancak, 26
Kas›m tarihli Hürriyet’in ‘‹flte o
uçak’ manfletinin iflkence uçaklar›n-
dan birini ‹stanbul Sabiha Gökçen
Havaalan›’nda göstermesi iflbirlikçi
iktidar› zor durumda b›rakt›. Habere
göre; Indemir Path Corporation adl›
paravan CIA flirketine ait DeHavil-
land Dash 8-315B tipi N505LL kuy-
ruk tescilli bir uçak 15 Kas›m’da
Bakü’den (bu da ‘kardefl Türkler’-
den!’) Sabiha Gökçen Havalima-
n›’na geldi. Uçak, ertesi gün Ams-
terdam’a, oradan da ‹zlanda’ya gitti.
Bu uçaklar›n, daha önce Afganistan
ve Danimarka’ya ait olan Faroe

A d a l a -
r›’nda görüldü-

¤ü belir-

t i l -
di. 

Mecburen, Ulaflt›rma Ba-
kan›, kabul etmek zorunda

kald› ama halktan gizlenen la-
netli iflbirlikçilik bu kez de halk›
aldatma fleklinde sürdü. AKP’li
Bakana göre, uça¤›n içinde “yol-
cu” (iflkence yap›lanlar) yoktu,

teknik destek, yak›t almak için in-
miflti ve izin vermemezlik ede-

mezlerdi. 
Bu kadar basit suç ortakl›¤›n›n

aç›klamas›! Bu kez de kan›ksatarak
suçu ifllemeye devam etmek istiyor
iktidar. Hat›rlanaca¤› gibi, AKP ikti-
dar› Irak iflgaline verdi¤i deste¤i de
önce gizlemifl, sonra da “insani yar-
d›m” diye aç›klam›flt›. Göz göre gö-
re silah tafl›yan ve Irak halk›na karfl›
kullan›lan Hummer Jeepleri “insa-
ni” diye yutturmaya çal›flm›fl bir ar-
s›z yalanc›l›k yönetiyordu bu ülke-
yi.  

Irak’ta, Afganistan’da katliamla-
ra, iflgale ortak olan AKP iktidar›,
CIA’n›n vahfletinin, iflkencelerinin
de orta¤›d›r. Türkiye oligarflisinin,
Afganistan sald›r›s›ndan bu yana
yüzlerce “radikal islamc›” tutsa¤›
hiçbir kay›t tutmadan Amerika’ya
teslim etti¤i çok iyi biliniyordu. 

AKP, Türkiye’deki CIA ‹flkence 
Merkezlerini Aç›klamal›d›r

M›zrak çuvala s›¤m›yor. AKP ik-
tidar›, Amerikan emperyalizminin
bölgedeki bütün suçlar›n›n içinde
bir uflak, tafleron rolündedir. fiimdi
bu suçuna, iflkenceyi de ekledi. Ki
iflkencenin devlet politikas› oldu¤u

bir ülkenin
bu konuda
“insan hak-
lar›, hukuk”
gibi bir kay-
g› tafl›mas›

zaten
beklenemez-

di. 
Ama san-

may›n ki, bu iflbirli¤i sa-
dece havaalan› kullanmakla s›n›rl›-

d›r. Ülkemizdeki Amerikan üsleri,
FBI binas› ve iflbirlikçi ordunun bü-
tün karargahlar›, CIA’n›n iflkence
merkezi olarak kullan›lmaya aday-
d›r. Ve kimsenin kuflkusu olmas›n
ki, kullan›lmaktad›r. Dergimiz say-
falar›nda daha önce duyurdu¤umuz,
El Kaide üyesi Suriyeli Louai Sak-
ka’n›n “‹ngilizce konuflan birileri”
taraf›ndan, AKP’nin izniyle Kand›ra
F Tipi’nde sorgulanmas› bunun bir
örne¤iydi. Nitekim, Sakra’n›n avu-
kat› Osman Karahan, CIA uça¤›n›n
geldi¤i günlerde iki defa müvekkili-
nin “yabanc›lar” taraf›nda ziyaret
edilip, Suriye aleyhine ifade verme-
si için tehdit edildi¤i, rüflvet teklif
edildi¤i bilgisini verdi ve bunu ya-
parsa; “flu anda havaliman›nda bek-
leyen ve kendilerini getiren uçakla
dünyan›n istedi¤i yerine götürme
vaadinde bulunduklar›n›, yanlar›n-
da kendini ‘emniyetten’ diye tan›tan
iki ‘Türkçe konuflan kifli’ oldu¤unu”
söyledi.

CIA ajanlar›n›n Sakra ile görüfl-
mesi iznini veren Cumhuriyet Sav-
c›s› Zekeriya Öz, yani T.C Adalet
Bakanl›¤›! Adalet Bakan› Cemil Çi-
çek ise ak›llara ziyan, “hapishane
kay›tlar›na bakt›rd›¤›, böyle bir zi-
yaretin olmad›¤›” aç›klamas›yla
gerçe¤i gizlemeye çal›fl›yor. Sanki,
defterde ‘CIA Sakra’y› ziyarete
geldi’ diye yazacak! Demagoji ve
yalan›n böylesine pes! 

‹flkence Ve Her Türlü Yöntemin 
Kullan›ld›¤› Halklara Karfl› 
Savaflta, Avrupa Emperyalizmi, 
‹flbirlikçiler ABD’yle Birliktedir
Avrupa, ‘CIA’dan aç›klama bek-

liyor”mufl! Masal! Sanki yüzlerce
uçufl yapan CIA iflkence uçaklar›n›n
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CIA iflkence uça¤› Türkiye’yi de kulland›

AKP CIA ‹flkencelerinin Suç Orta¤›



ne ifl yapt›¤›n›, kendi havalimanlar›-
n› hangi amaçla kulland›¤›n›, ‹span-
ya’n›n adalar›n›n iflkence merkezi
haline dönüfltürüldü¤ünü bilmiyor
muydu? Elbette biliyordu. Ancak
olay›n patlamas› sonucu, kendi ka-
muoyu karfl›s›nda deflifre olmufl,
dünya halklar›nca lanetlenen Ame-
rikan iflkencelerine, vahfletine ortak
oldu¤u, onay verdi¤i ortaya ç›km›fl-
t›r. Avrupa’n›n soruflturmalar›, telafl›
bu yüzden. “‹nsan haklar›, demok-
rasi” oyununu sürdürmek istiyor. 

Avrupa Konseyi ad›na CIA'n›n
gizli iflkence merkezleriyle ilgili so-
ruflturmay› yürüten ‹sviçreli senatör
Dick Marty’in aç›klamalar› dahi,
AB’nin hiç de öyle iflkence karfl›t›
olmad›¤›n› göstermektedir. Avrupa
topraklar›nda “Guantanamo tipi bir
hapishaneye sahip oldu¤umuz ola-
s›l›¤›n› düflünmüyorum” diyen se-
natör ancak gözalt›ndaki kiflilerin
10, 15 ya da 30 gün tutulmufl olabi-
lece¤ini söylüyor. Peki nerede bu
“gizli cezaevleri”; bunu bilmiyor-
larm›fl!

Öte yandan, “özgürlük götür-
dükleri” Balkanlar’daki NATO ope-
rasyonunun bir gerekçesinin de, em-
peryalizme toplama kamplar›, üsler
yaratmak için oldu¤u bir kez daha
gündeme geldi. Bu ülkeler emper-
yalizm taraf›ndan halklara karfl› ra-
hatça kullan›l›rken, Avrupa Konseyi
‹nsan Haklar› Komiseri Alvaro Gil
Robles, üç y›l önce Kosova’daki
Amerikan üssünde ‘küçük Guanta-
namo’ gördü¤ünü söyledi. NA-
TO’ya ait Amerikan üssünde 2002

y›l›n›n Eylül’ünde gördüklerini flöy-
le anlat›yor Robles: “Camp Bonds-
teel adl› üste cezaevi kurmufllard›.
Kamp küçük Guantanamo’ya ben-
ziyordu. Barakalar›n her birinde tu-
runcu elbiseler giydirilmifl 15-20
mahpus vard›, baz›lar›n›n Kur’an
okudu¤unu gördüm. Kamp› ziyaret
ederken yan›mda çokuluslu NATO
gücü KFOR komutan› Frans›z gene-
rali Marcel Valentin de vard›. Gene-
ral de mahkûmlara yap›lan muame-
leden flaflk›na dönmüfltü.”

Peki bu AB yetkilisi ve Frans›z
generali, dört y›ld›r neden susmufllar?
Bunun da cevab› yok! KFOR’da et-
kin olarak yeralan oligarflinin ordu-
su bilmiyor mu bu iflkence kampla-
r›n›? Elbette bilir!

‘Küreselleflen’ ‹nsan Haklar› ve 
Emperyalistlerin ‹flkenceyi 
Meflrulaflt›rma Planlar›
CIA iflkence merkezleri ve uçak-

lara iliflkin bir aç›klama yapan ABD
D›fliflleri Bakan› Rice, resmi olarak
kabul etmezken, “terör suçlular›n›
önceden aç›¤a ç›kar›p engellemek
zorunday›z” sözleriyle, gerçekte ifl-
kenceyi yayg›n olarak kulland›¤›n›
itiraf etti. Bu “s›k›flm›fll›¤›n” itiraf›
de¤ildi sadece. Ayn› zamanda iflken-
ceyi meflrulaflt›rma çabas›n›n bir
parças›yd›. ‹flkenceyi “kutsal ve
hakl› amaçlar için” meflrulaflt›rma
do¤rultusunda, ayn› günlerde ‹ngiliz
bakanlar›n, “ülkeye yönelik sald›r›-
lar› önlemek” bahanesi ile “iflkence
yolu ile elde edilmifl bilgiyi kullana-
bileceklerini” aç›klamalar› da bu

çerçevededir. Keza, Blair’in, “flüp-
helilerin iflkencenin kullan›ld›¤› ül-
kelere s›n›rd›fl› edilmelerini” onay-
lamas›, Guantanamo ve Ebu Garib-
ler’deki iflkencelerin ABD’nin en
üst düzeyinden emirle gerçekleflme-
si, iflkenceci general Kaprinski’nin,
“Irak'ta iflkencenin ABD resmi poli-
tikas›” oldu¤unu aç›klamas›, onlar-
ca ülkenin iflkence merkezi olarak
kullan›lmas›, Avrupa’n›n ortaya ç›-
kana kadar buna onay vermesi; em-
peryalistlerin 'terörle savafl' ad›yla
sürdürdükleri halklara karfl› savaflta
kurals›zl›¤›n›n, iflkenceyi meflrulafl-
t›rma çabalar›n›n yans›malar›d›r. 

Oysa, kimilerinin “küresellefl-
menin” insan haklar›n› da küresel-
lefltirdi¤i masallar›n› anlatarak, em-
peryalizme övgüler ya¤d›rd›¤› yaz›-
lar›n mürekkebi henüz kurumam›fl-
t›r. Örne¤in, AB’ci Mehmet Altan,
“‹flkence san›¤›n› küreselleflme ya-
kalar” bafll›kl› yaz›s›nda, emperya-
listlerin “iflkenceye karfl› da direnç-
li bir mücadele verdi¤ini” söyeleye-
rek, ABD D›fliflleri Bakan› Colin
Powell’in Birtan Altunbafl davas›na
müdahalesini örnek veriyor ve “Kü-
reselleflmenin bir önceki dönemden
fark›, ‘yönetilenleri’ kendi devletle-
rine çerez yapt›rtmamas›...” diyor-
du. (Sabah, 29 fiubat 2004)

Oyun böyle sürüyor, aldatma
böyle devam ediyor. Evet “küresel-
leflen” bir fleyler var ama bu “insan
haklar›” de¤il, zulüm ve iflkencenin
kendisi! Ve Türkiye iktidar› böyle
bir “küreselleflmede” hevesli bir fle-
kilde yerini almaktad›r.
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Lübnan’›n eski Baflbakan› Refik Harriri’nin öldü-
rülmesi, Suriye kuflatmas›na gerekçe yap›lm›fl ve
BM’de Amerika ve Fransa’n›n iflbirli¤i ile bütün em-
peryalistlerin onay› ile al›nan kararla, Suriye yapt›r›m-
la tehdit edilmiflti. Beflar Esad hükümeti, BM karar›na
boyun e¤erek, “suçlanan” askeri-istihbarat yetkilileri-
nin kendi ülkesi d›fl›nda (Avusturya) emperyalistlerce
sorgulanmas›na izin verdi. 

Ancak bu arada yaflanan bir baflka geliflme, t›pk›
Irak gibi, Suriye senaryosunun da yalan üzerine inflaa
edildi¤ini ortaya koydu. Suikastle ilgili soruflturmada
ifade veren Suriyeli berber Hüsam Tahir Hüsam, ifade-

sinin tamamen yalan oldu¤unu aç›klad›. 

Harriri’nin o¤lu Saad Harriri’nin kendisine rüflvet
vererek, Suriye aleyhine yalan ifade vermeye zorland›-
¤›n› söyleyen Hüsam, 27 Kas›m günü Lübnan’dan Su-
riye’ye kaçmay› baflard›¤›n› dile getirdi. 28 Kas›m gü-
nü fiam’da bas›n toplant›s› düzenleyen Hüsam, “BM
savc›s› Detlev Mehlis’in haz›rlad›¤› rapor yüzde 40
oran›nda benim ifademe dayan›yor. Ama Lübnan’da
verdi¤im ifade tamamen yaland›. Suriye masumdur”
dedi. 

Emperyalizmin dünyas›nda, “önce gerçeklerin öldü-
rülmesi” en geçerli politika haline gelmifl durumda.
Hala bu sistemden “iyi fleyler” bekleyenler, bu hukuk-
suzluk ve yalanlar dünyas›na da onay veriyor demektir.

Suriye kuflatmas› da yalana dayal›



Yürüyüfl okurlar›na merhaba!
Umuyoruz ki geçen hafta bafllad›¤›-
m›z bu sohbetimiz, bulundu¤unuz
yerlerde “Kürt sorununun çözümü”
konusundaki tart›flmalarda devrimci
görüflü savunmak bak›m›ndan iflini-
ze yaram›flt›r. Tayyip Erdo¤an’›n
“Türkiye Cumhuriyeti vatandafll›¤›
üst kimli¤i”nden sözetmesi, karfl›-
s›nda Baykal baflta olmak üzere “Ne
mozayi¤i ulan”c›lar›n     cevaplar›y-
la “Kürt sorunu” tart›flma günde-
minde olmaya devam ediyor. Za-
man zaman gündeme gelen bu “alt
kimlik, üst kimlik” konusuna da
sohbetimizin ilerleyen bölümlerin-
de de¤inece¤iz. Ama bafllarken soh-
betimizin ilk bölümüne iliflkin k›sa
bir hat›rlatma yapal›m. Evet Özlem. 

Özlem: ‹lk bölümde, önce ulu-
sal bask›n›n siyasi ve sosyal temeli-
ni ortaya koyduk. Yani baflka bir de-
yiflle, ulusal bask›y› kim uyguluyor,
sorusunun cevab› olarak emperya-
lizm ve oligarflidir dedik. ‹kinci ola-
rak ülkemizin sosyo-ekonomik ya-
p›s›n› de¤erlendirdik; Türk ve Kürt
halk›n›n ayn› sosyo-ekonomik yap›-
n›n bir parças› haline getirildi¤i, ay-
n› merkezi iktidar›n yönetimi alt›n-
da oldu¤u belirtildi. Bu nedenle
Türk ve Kürt halk›n›n kurtuluflunun
içiçe geçti¤i vurguland›. Üçüncü
olarak ulusal sorundan ve dolay›s›y-

la “Kürt sorununun çözümü” kavra-
m›ndan neyi anlad›¤›m›z› konufltuk.
Buna ba¤l› olarak baz› ulusal hakla-
r›n elde edilmesinin “çözüm” olarak
adland›r›lamayaca¤› ancak Ulusla-
r›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n›n
kullan›lmas›yla çözümün ortaya ç›-
kaca¤› belirtildi. Ve bu noktada çok
net olarak flunu ortaya koyduk: Kürt
halk›n›n kendi kaderini tayin hakk›-
n› kullanmas›n›n önünde engel olan
güçler yani emperyalizm ve oligarfli
bertaraf edilmeden Kürt sorunu çö-
zülmez.  

Kemal: Evet, Özlem’in özetle-
di¤i anlay›fl üzerinden sorunun çö-
zümünün di¤er boyutlar›na geçebi-
liriz. Esas meselemiz “çözüm”ün
netlefltirilmesi oldu¤una göre, bu
hafta “çözüm” konusuna ba¤l› ola-
rak flunlara de¤inelim diyorum:
Bir; daha güncel oldu¤u için tart›fl-
maya bununla girelim: Alt kimlik,
üst kimlik tan›mlamas›, oligarflinin
bunu kabul etmesi bir “çözüm” mü-
dür? ‹ki; AB’ci, burjuva demokrat,
küçük burjuva reformist önerilerin,
politik, ideolojik içeri¤i nedir? Üç;
Barzani-Talabani önderli¤inde Ku-
zey Irak’ta geliflen durum bir çözüm
müdür? Dört; ulusal sorunun çözü-
münün s›n›fsal, sosyal içeri¤i nedir?
Sohbetimizin ak›fl›na göre bunlara
ek yapabiliriz. 

Mazlum: Alt kimlik, üst kim-
lik meselesinden bafllayal›m. 

Tart›flmalar› izleyememifl olanlar
için özetleyelim: Öneri flu; bu s›n›r-
lar içinde yaflayan herkes Türkiye
Cumhuriyeti Vatandafl›’d›r. Bu her-
kesi birlefltiren “üst kimlik”tir,
Kürtlük, Türklük, Arapl›k da “alt
kimlik”lerdir. 

Baflta flunu belirtmeliyiz; çok
uluslu devletlerde bu tür kavramlafl-
t›rmalar, tarihsel sosyal geliflim
içinde flekillenirler. Ama varsayal›m
ki tarihsel, sosyal birikim buna ben-

zer bir flekillenme yaratm›flt›r. An-
cak yine böyle bir tan›m›n gerçek-
ten eflitlik ve ulusal hak anlam›na
gelebilmesi için, bunun ön koflulu
alt kimlik, üst kimlik diye sözedi-
lenlerin özgür olmalar›d›r. Mesela,
çok uluslu SSCB’de tüm halklar›
içeren ortak bir tan›m olarak “Sov-
yet halklar›” tan›m› kullan›ld›. Biz
de öyle kullan›rd›k. Ancak orada
“Sovyet” yönetimi, halklar›n ortak
iradesinin ürünüdür zaten ve her
halk SSCB’de kendi özgür ulusal
iradesiyle yeralmaktayd›. 

Böyle bir fley sözkonusu olma-
dan bunu “çözüm” olarak görmek,
göstermek, Kürt sorununun içini bo-
flaltmakt›r. Çözüm, “ben Kürt’üm”
diyebilmeye indirgenebilir mi? Evet,
çözümün bu türü AB yasalar›nda
var. Yar›n TC yasalar›nda da olabi-
lir. Ne de¤iflir? ‹lla “Kürtçe serbest-
li¤i” konusunda, Kürtçe’nin serbest
b›rak›lmas›n›n Kürt sorununun çö-
zümü olmayaca¤›n›n görülmesinde
oldu¤u gibi, o da m› illa yaflan›l›nca
anlafl›lacak?

‹kinci olarak, ulusal sorunun bu
tür bir anlamda kelime oyunlar›yla
çözümü, burjuva bir çözümün ifa-
desidir. Bu kimliklerin bu flekilde
“üst” ve “alt” olarak kategorilendi-
rilmesi bile, flovenizmin ve ilhak›n
devam›d›r. O üst kimli¤e kim karar
vermifl? O “üst kimlik” halklar›n or-
tak iradesiyle mi belirlenmifl? Ha-
y›r! “Üst kimlik” olarak adland›r›-
lan “Türkiye Cumhuriyeti vatan-
dafll›¤›” da di¤er halklara dayat›l-
m›fl bir kimlik de¤il mi? 

Sorunun ancak her halk›n özgür-
ce kendi kaderini belirleyebilece¤i
bir ortamda -yani devrimci halk ik-
tidar›- ortam›nda çözülebilece¤inin
bir baflka kan›t› da budur: Özgürlük
ve demokrasi koflullar›nda e¤er
Kürt, Türk ve di¤er milliyetler, tek
devlet olmaya karar verirse, o za-
man ortak ülkelerine ortak iradeleri-
nin ürünü olan bir ad vereceklerdir.
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ok uluslu devletlerde [alt kimlik, üst
kimlik] çerçevesindeki kavramlaflt›r-
malar, tarihsel sosyal geliflim içinde
flekillenirler. ... Böyle bir tan›m›n ger-
çekten eflitlik ve ulusal hak anlam›na
gelebilmesi için, bunun ön koflulu alt
kimlik, üst kimlik diye sözedilenlerin
özgür olmalar›d›r. ... Böyle bir fley
sözkonusu olmadan bunu “çözüm”
olarak görmek, göstermek, Kürt soru-
nunun içini boflaltmakt›r.

Ç

hayat›n
içindeki 
teori

Kürt Sorunu’nun Çözümü-2

Devrim, çözümü ertelemek
de¤il, yak›nlaflt›rmakt›r



Ancak o koflullarda ortak bir kimlik
tan›m› çözümün bir parças› olabilir.
De¤ilse, bugünkü koflullarda ister-
seniz “Kürtlü¤ü” üst kimlik yap›n,
bu bir aldatmacadan öteye geçmez. 

Bu tart›flmay› Özal, Demirel ge-
tirmifltir gündeme. Amaçlar› belli-
dir. Ancak Kürt milliyetçili¤i de
“düzen içi” çözüm politikas› izle-
meye bafllad›klar› andan itibaren bu
tür kavramsal, yasal düzenlemelerle
“çözümü” özdefllefltirmeye baflla-
m›fllard›r. Mesela, Abdullah Öcalan,
“herkesi zorla Türk saymak yerine,
Türkiye ya da Türkiye ulusu va-
tandafllı¤ı formülünün uygun oldu-
¤unu” belirtmiflti. Kendisini de flöy-
le tan›mlam›flt›: “Ben Kürt ulusun-
danım ve Türkiye ulusu vatandaflı-
yım.” (7 Mayıs 2005, Özgür Politika)

Diyelim ki oligarfli de, AB de
bunu kabul etti ve ›rkç› Anayasa’da-
ki, yasalardaki ilgili maddeler de-
¤ifltirilip buna uygun hale getirildi.
Ne olur? Kürt sorunu çözülmüfl mü
olur? Burada görülmesi gereken flu-
dur: “Kürt sorunu”nun çözümünde
oligarfliyle bir “orta yol” bulmak
mümkün de¤ildir. Sözkonusu yasa-
lar›n de¤ifltirilmesi, flovenizmin ge-
riletilmesi olarak görülebilir ama
ulusal sorunun “çözümü” de¤ildir.
Çözüm böyle yüzeysel, siyasal, sos-
yal, ekonomik karfl›l›¤› olmayan
düzenlemelere indirgenemez. 

Kemal: Bu noktada AB’nin
çözümünün içeri¤ine geçebiliriz. ‹s-
tersen bunu da sen anlat Özlem.

Özlem: Geçenki sohbetimizde
siz anlatm›flt›n›z; AB, Kürt sorunu-
nun çözümünü kültürel haklar mese-
lesine indirger. Geçen hafta bunun
bir yan›n› eksik b›rakt›k san›r›m;
AB’nin kültürel haklar anlay›fl›n›n
temelinde de sorunu “bireysel hak-
lar” sorunu olarak görmesi vard›r.
(Bu ayr›ca da tart›fl›labilecek genifl-
likte bir konu olmakla birlikte, bura-
da özünü ortaya koyal›m yine de.)

Bu politika, “Sorun bireysel hak
ve özgürlüklerin geniflletilmesidir”
fleklinde özetlenmektedir. 

Bu çözüm biçimi, esas olarak

burjuvazinin toplumun “s›n›f-
lar”dan olufltu¤u gerçe¤ini de¤ifltir-
mek, s›n›fsal, ulusal oluflumlar› tas-
fiye etmek, halk›n her kesimini ör-
gütsüzlefltirmek olarak özetleyebi-
lece¤imiz politikas›n›n “ulusal so-
run” alan›ndaki tezahürüdür. 

Deniz Baykal’›n “Ben Kürt’üm,
ben Arap’›m, ben Çerkesim.. desin,
ama biz Kürtler olarak, biz Araplar
olarak flunlar› talep ediyoruz diye
ortaya ç›kmas›nlar” fleklindeki gö-
rüflü de ayn›d›r. Onlar örgütlü
Kürt’ten korkuyor tabii, “ulus” ola-
rak, “halk” olarak haklar›n›n müca-
delesini vermesinden korkuyor. Di-
yor ki, “bireysel hak ve özgürlükler
tam uygulan›rsa, zaten bundan
Türk de yararlan›r, Kürt de...” Ül-
kemizde kendilerine sosyalist diyen
birçok reformist parti, DKÖ de ayn›
anlay›flta. ‹lk bak›flta “mant›ki” gibi
gözüken bu görüfl, ulusal sorunu
yoksay›yor asl›nda. ‹lhak›, asimilas-
yonu yoksay›yor. Bu anlamda “bi-
reysel hak ve özgürlüklerin geniflle-
mesi”nin de Kürt sorununun çözü-
mü anlam›na gelmeyece¤i aç›kt›r.
Bu bireysel hak ve özgürlüklerin
faflizmin yönetimi alt›nda neye
döndü¤ü ve döndürülece¤i de zaten
belli.

Kemal: Meselenin bu yan› AB
flemsiyesi alt›ndaki çözümün de¤er-
lendirilmesiydi. Bir de “ABD flem-
siyesi alt›nda çözüm” var. Bu flem-
siyenin alt›nda neye çözüm deniyor,
onu da Mazlum arkadafl anlats›n. 

Mazlum: ABD flemsiyesi al-
t›ndaki Barzani-Talabani çözümüne
iliflkin tav›rlar, biraz “ulusal hare-
kettir, ne yaparsa hakt›r” anlay›fl›na
benziyor. Ulusal bir hareketi des-
teklemek, onun tüm politika ve tak-
tiklerine angaje olmak de¤ildir.
Böyle bir Marksist-Leninist politi-
kan›n örne¤i yoktur. Anadilde e¤i-
tim için mücadele edersin, bu do¤-
rultuda ulusal hareket taraf›ndan
aç›lan bir kampanyay› da destekle-
yebilirsin ama bu hareketin “atefl-
kes, bar›fl” politikalar›n› destekle-
mek ise çok daha farkl› bir fleydir.
Marksist-Leninist bir hareket ilk

ikisini yapabilir ama üçüncüsünü
yapmak, Marksist-Leninistlik de¤il,
milliyetçi reformizme tabi olmakt›r.
Bu politikayla, taktikle, ulusal soru-
nu iyi anlamakla de¤il, ancak ulusal
sorun konusunda teorik olarak re-
formist bir sapma içinde olmakla
veya pragmatizm/f›rsatç›l›k/kuy-
rukçuluk gibi pratik nedenlerle
aç›klanabilir. 

Elbette kimse kendi politikas›n›
belirleyenin pragmatizm, f›rsatç›l›k
oldu¤unu itirafa yanaflmad›¤›ndan,
objektif durumunun kuyrukçulu¤a
tekabül etti¤ini kabul etmedi¤inden,
mevcut durumlar›na teorik bir izah
getirmek için büyük gayret sarfedi-
liyor. Tabii böyle bir fley Marksist-
Leninist teoriyi e¤ip bükmeden,
çarp›tmadan yap›lamayaca¤› için de
ulusal sorunun teorik konuluflu ko-
nusunda çarp›k düflünceler ortal›¤›
kaplam›fl durumdad›r.     

Bu çarp›kl›¤›n, kafa kar›fl›kl›¤›-
n›n en çarp›c› biçimde somutland›¤›
yerlerden biri de Kuzey Irak oldu. 

Barzani-Talabani önderli¤indeki
Kürt milliyetçi hareketin ABD ifl-
galcili¤iyle iflbirli¤i, “Kürtler’in
kendi kaderini tayin hakk›”n› kul-
lanmas› olarak savunuldu. Kürt mil-
liyetçili¤inin iflbirlikçi politikas›,
uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›
ad›na meflrulaflt›r›ld›. Bu hakk› böy-
le kullan›yorlar, sayg› göstermek
gerekir” denildi. Hem de bunlar›
söyleyenler, kendilerine komünist,
sosyalist, Marksist-Leninist diyen-
lerdir. Bu konuda dergimizde birçok
yaz› ç›kt›, bu nedenle onlar› yeniden
tekrar etmek istemiyorum. 

Barzani’nin, Talabani’nin ilerici-
li¤ini gericili¤ini, bu politikan›n
UKKTH diye tan›mlad›¤›m›z bir
hakk›n kullan›m› olup olmad›¤›n›
tart›flmadan önce, gözden kaç›r›lan
“küçük” bir ayr›nt› var, onu
hat›rlatay›m: Irak Kür-
distan’› topraklar›
bugün Amerikan
emperyalizmi-
nin iflgali alt›n-
dad›r. 

Dikkat edil-
meli, burada ye-
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ni-sömürgecilikten, ekonomik, si-
yasi iflgalden falan sözetmiyoruz.
Apaç›k bir iflgalden sözediyoruz.
Marksist-Leninist literatürde em-
peryalizm taraf›ndan “ekonomik,
siyasi” olarak da de¤il, tank›yla, to-
puyla, askeriyle iflgal edilmifl bir
toprak üzerinde yaflayan halk›n
“kendi kaderini tayin hakk›n› kul-
land›¤›ndan” veya kullanm›fl say›la-
bilece¤inden sözeden bir tek parag-
raf, bir tek kelime bulunabilir mi?

Kuzey Irak’taki Kürt halk› Sad-
dam diktatörlü¤ünün bask›s› alt›n-
dayd›. ABD iflgalcili¤iyle iflbirli¤i
bu koflullarda kendini bir zalimin
elinden öteki zalimin eline atmakt›r;
burada “özgür bir irade”den sözedi-
lebilir mi? Topraklar› emperyalist
iflgal alt›ndaki bir halk›n kendi ka-
derini tayin hakk› oldu¤undan, bu
hakk› kulland›¤›ndan sözedilebilir
mi? Barzani-Talabani önderli¤inde-
ki Kürt milliyetçi hareketinin iflbir-
likçilik politikas›, UKKTH içinde
mütalaa edilemez. Bizim ilerici gö-
rece¤imiz ve destekleyece¤imiz
UKKTH, emperyalizm karfl›s›nda
ilerici bir niteli¤e sahip olan›d›r.
Ancak dedi¤imiz gibi burada
UKKTH’n›n gerçekleflmesi de söz-
konusu de¤ildir. Burada ABD tara-
f›ndan tayin edilen bir durum söz-
konusudur. Buna evet ya da hay›r
deme durumu vard›r. Kürt burjuva
feodal önderli¤i bu durumu kabul
etmifltir, bunun elefltirisi de ayr›ca
yap›l›r. Ortaya ç›kan durumu Kürt
ulusunun kendi kaderini tayin hak-
k›n› kullanmas› diye adland›rmak,
Marksist-Leninist literatürdeki
UKKTH’nin içini boflaltmakt›r. 

Bu tür analizleri itiraf edeyim ki
bunca y›ll›k bir devrimci olarak flafl-
k›nl›kla okuyorum. Sanki orada bir
iflgal yokmufl, sanki oran›n hakim
gücü Amerikan emperyalizmi de¤il-
mifl gibi orada yaflayan halk›n “ken-
di kaderini tayin hakk›n› kulland›-
¤›ndan” sözediliyor. 

Tekrar ediyorum, tank›yla to-
puyla emperyalist iflgalin oldu¤u bir
yerde herhangi bir ulusun veya
onun burjuva-feodal önderli¤inin
politik tavr›n›n “uluslar›n kendi ka-
derini tayin hakk› olarak” adland›-
r›ld›¤› bir tek örnek kimse bulamaz.
Kemal: Demek ki AB flemsiyesi
alt›nda da, ABD flemsiyesi alt›nda
da Kürt ulusal sorununun “çö-
züm”ünden sözedilemez. Ve demek
ki bize baflka bir flemsiye laz›m. ‹fl-
te o flemsiye devrimci çözümün
flemsiyesidir; Devrimci Halk ‹ktida-
r› flemsiyesidir. Söyledi¤imiz aç›k-
t›r: Kürt sorunu devlet yap›s›n› de-
¤ifltirmeden, iktidar halk taraf›ndan
devral›nmadan çözülmez. 

Barzani’nin, Talabani’ninki “çö-
züm”se, evet böyle de çözülür. Fa-
kat biz devrimci bak›fl aç›s›ndan sö-
zediyoruz. Bu ülkenin Türk ve Kürt
Marksist-Leninistleri’nin Kürt hal-
k›na ne söylemesi, hangi hedefi gös-
termesi gerekti¤inden sözediyoruz.
Sosyalist, komünist, Marksist-Leni-
nist olup da Kuzey Irak’taki gelifl-
meleri “Kürt ulusal sorununun çö-
zümü” olarak gösteren, bunu da
UKKTH ile teorilefltirmeye çal›flan-
lar›n es geçti¤i nokta budur. Tabii ki
Barzani’ye, Talabani’ye, yani Kürt
milliyetçili¤ine göre bu bir çözüm-
dür. Fakat sen bir sosyalist, Mark-
sist-Leninist olarak ne diyorsun, bu-
nu bir çözüm olarak m› görüyorsun?
Mesele budur. 

Mazlum: Burada flunu da ek-
leyebiliriz. Asl›nda bu kadar büyük
bir savrulufl yaflanmas›n›n bir nede-
ni de ulusal sorunun emperyalizm
ça¤›ndaki içeri¤ini pek de iyi kavra-
yamam›fl olmalar› san›r›m. 

Ulusal sorun, biliyoruz ki tarih-
sel olarak bir “pazar sorunu” olarak
konulmufltur. Ancak daha Lenin’den,

Stalin’den itibaren ›srarla üzerinde
durulmufltur ki emperyalizm ça¤›n-
da yani burjuvazinin ilerici, milli
özelliklerini kaybetti¤i, ulusal soru-
nunun köylü ve toprak sorunuyla
içiçe geçti¤i noktada, art›k sorun sa-
dece “burjuvazinin pazar sorunu”
olmaktan ç›kar. 

Ulusal sorunu pazar savafl› ola-
rak de¤erlendirmek, bu olguyu be-
lirleyen sosyal, siyasal ve tarihsel
gerçeklerden kopmakt›r. Ulusal so-
runa idealistçe ve tarihsellikten
uzak yaklaflmakt›r. Ulusal sorunu,
hala pazar sorunu olarak ele almak,
“çokuluslu feodal imparatorlukla-
r›n varl›¤›n› ve burjuvazinin ilerici
oldu¤unu, ulusal kurtulufla önderlik
etti¤ini” savunmak ve dolay›s›yla
emperyalizm olgusunu anlamamak
olur.

Evet, oligarfli içinde Türk milli-
yetinin a¤›rl›¤› oldu¤u kesindir.
Ama Kürt sömürücülerinin bu oli-
garfliyle ittifak içinde oldu¤u da o
kadar aç›kt›r. Emperyalizmle iflbir-
li¤i içinde olan ve Kürt halk›n›
ezen, kimli¤ini yoksayan, reddeden
bir oligarflik yap›n›n bilefleni olmak
onun tüm ulusal de¤erlerini çoktan
yads›d›¤›n› gösteriyor. Burjuvazi
ulusa ihaneti seçeli çok olmufltur.
Bu yüzden ulusal sorunlar›n çözü-
mü de ezilen s›n›flar›n omuzlar›n-
dad›r.

Tabii bu çok aç›k bir fleydir; bu-
gün Kürt ulusal sorunu esas olarak
Kürt halk›n›n sorunudur. Kürt kim-
li¤inde ›srar etti¤i için ulusal bask›-
ya maruz kalan feodallerin, burju-
valar›n olmas›, sorunun esas olarak
halk›n sorunu oldu¤uyla çeliflmez.
Mesela “Kürt egemen s›n›flar›” ola-
rak nitelendirilebilecek kesimin bü-
tünü aç›s›ndan durumun ne oldu¤u-
nun do¤ru tespit edilmesidir.

S›n›f ve katmanlar›n toplumsal
durumlar› tespit edilirken, buna ba-
k›l›r; “istisnai” durumda olanlara
de¤il. S›n›f ve katmanlar›n mevzi-
lenmesi aç›s›ndan yap›lan her ana-
liz, bu tür istisnalar› içerir zaten, s›-
n›f ve katmanlar›n gerek ekonomik
durumlar›nda, gerek politik tav›rla-
r›nda her zaman “geçiflli” durumlar
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arzani’nin, Talabani’ninki “çözüm”se,
evet böyle de çözülür. Fakat biz devrim-
ci bak›fl aç›s›ndan sözediyoruz. Bu ül-
kenin Türk ve Kürt Marksist-Leninistle-
ri’nin Kürt halk›na ne söylemesi, hangi
hedefi göstermesi gerekti¤inden söze-
diyoruz. 

Peki biz ‘çözüm devrimde’ diyerek çözü-
mü erteliyor muyuz? Hay›r, tam tersine,
mümkün ve tarihsel bak›mdan en uy-
gun ve en yak›n çözümü gösteriyoruz.
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olur; ama dedi¤imiz gibi formülas-
yon bunlara göre yap›lmaz. 

Milli Kürt burjuvazisinin, Kürt
feodal egemenli¤inin s›n›fsal bir ka-
t›l›m›ndan de¤il, lokal bir kat›l›m›n-
dan sözedilebilir. 

Kürt egemen s›n›flar› kapitalist
geliflmenin daha bafl›nda oligarfli
içinde yeralarak emperyalizmin ifl-
birlikçisi durumuna geldikleri için,
ulusal pazara sahip ç›kma konu-
mundan uzakt›rlar. Bu nedenle mil-
liyetçilik temelinde siyasi tav›r kü-
çük-burjuvazi taraf›ndan gelifltiril-
mifl, bu tavr›n izleyicileri ise Kürt
köylülü¤ü olmufltur. 

Baz› Kürt burjuvalar›n›n, feodal-
lerinin ulusal kimliklerini savunma-
lar›, ulusal hareket içinde yeralma-
lar›, bu gerçe¤i de¤ifltirmemektedir.
Bunlar hareket içindeki istisnalar-
d›r, bir iki isim say›p ard›ndan top-
lumsal bir katman olarak “milli
Kürt burjuvazisi”nden sözedenler,
veya 1940’lara kadarki isyanlara
Kürt afliret reislerinin önderlik et-
mesine bak›p bugün de hala ayn›
“egemen s›n›f”lar›n varoldu¤unu
sananlar, son 60 y›ll›k tarihi yok
saymaktad›rlar. 

Zaten böyle bak›ld›¤›nda, ne
ulusal sorunun emperyalizme karfl›
mücadele sorunu oldu¤u, ne de pro-
letarya devriminin bir parças› haline
gelmesi fleklindeki Marksist-Leni-
nist tespitlerin bir anlam› kalmaz. 

Lenin’in tespitlerini hat›rlatal›m
bu noktada; “Birincisi; emperya-
lizm evresiyle birlikte ulusal sorun
esas olarak emperyalizm ile ezilen
halklar aras›nda bir sorun durumu-
na gelmifltir. ‹kincisi ise; ulusal so-
run proletarya devriminin bir par-
ças› haline gelmifltir.”

Kemal: Buradan hareketle ön-
ceki sohbetimizin sonunda belirtti-
¤imiz “ulusal sosyal kurtuluflun içi-
çe geçmesi” aç›s›ndan bir noktay›
daha belirtebiliriz. 

Gerek Kuzey Irak de¤erlendir-
melerinde, gerekse de ülkemizdeki
“Kürt sorununun çözümü” tart›flma-
lar›nda, tamamen Kürt milliyetçili-
¤inin politika ve teorilerine tabi olu-

narak, Kürt halk›n›n kurtulu-
flu’nun sosyal, s›n›fsal boyutlar›n-
dan adeta hiç sözedilmemektedir.  

Oysa, Mazlum arkadafl›n de¤in-
di¤i gibi, ulusal sorun, birçok du-
rumda köylü sorunuyla, toprak so-
runuyla içiçedir. Ülkemizdeki Kürt
ulusal hareketinin kitle gücünü yok-
sul köylülü¤ün oluflturmas› da bu-
nun tabii sonucudur. Kürt illerinde
k›rsal alanda toplam ailelerin büyük
bölümü, (1980 rakamlar› ile yüzde
70’i) topraks›z ve az toprakl› köylü-
dür.

Bu durum, flunu da beraberinde
getirir: Kürtler’in ulusal bask›ya
son verme ve kendi kaderini özgür-
ce belirlemesi yani Kürt ulusal dev-
rimi, Türkiye’de gerçekleflecek an-
ti-emperyalist, anti-oligarflik halk
devriminin parças› olarak ayn›
zamanda köylülerin kurtuluflu ola-
cakt›r. Kürt köylülerinin hem ulusal
sorununun hem de toprak sorunu-
nun çözümü, halk iktidar› ile müm-
kündür. Bu da ulusal kurtuluflla sos-
yal kurtuluflu içiçe geçiren bir baflka
faktördür. Bölgede iflçi, köylü ve di-
¤er emekçi kesimlerin iki ana soru-
nu, kendi kaderini tayin hakk› ve
toprak sorunudur. 

Mazlum: Devrimci teori ve
Kürt sorununun devrimci çözümü
aç›s›ndan bugün, düne nazaran daha
berrak bir ortam vard›r. Mesela,
gerçek flu ki, PKK’nin “Türkiyeli-
leflme”ye yönelmek zorunda kalma-
s›, ortak mücadele, ortak örgütlen-
me, ortak devrim zorunlulu¤unun
bizzat Kürt milliyetçili¤inin prati-
¤inde kan›tlanmas›ndan baflka bir
fley de¤ildir. 

Tabii baflka çarp›c› noktalar da
var; biz daha y›llar önce flöyle demi-
fliz: “Bugün Kürt ulusunun varl›¤›na
iflaret etmekle yetinmek art›k bir an-
lam ifade etmiyor. Türkiye gelenek-
sel solu için oldu¤u kadar, küçük-
burjuva ayd›nlar› için de do¤ru tu-
tum; geleneksel “icazet” tavr›n›n b›-
rak›lmas›, Misak-› Milli s›n›rlar›
içinde çözüm teorilerine karfl› gel-
mek ve Kürt ulusunun kendi kaderi-
ni tayin hakk›n› cesaretle savunmak-

t›r.” Cepheliler’in Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z’daki sözleri bunlar.

Biz bu geri yaklafl›ma karfl› mü-
cadele ederken, buna ra¤men Kürt
milliyetçili¤i herkesi sosyal floven-
likle, misak-i millicilikle suçlarken,
Kürt milliyetçi hareketi bugün “mi-
sak-› milli” ile bir sorunumuz yok
noktas›na gelmifl, “misak-› milli”
içinde çözümü savunmaktad›r. Bu
da Kürt sorununun çözümünü dü-
zeniçine hapsetmenin bir baflka te-
zahürüdür.  

Kapitalizm s›n›rlar› içinde “çö-
züm” önermek, sosyal-flovenizmdir.
Kürt sorununun devrim d›fl›nda çö-
züm yolu yoktur. 

Peki biz “çözüm devrimde” di-
yerek çözümü erteliyor muyuz? Ha-
y›r, tam tersine, mümkün ve tarihsel
bak›mdan en uygun ve en yak›n çö-
zümü gösteriyoruz. Sömürgecilik
teorisini savunanlara y›llar önce
flöyle demifltik: “Sömürge” teorile-
riyle amaçlanan “ayr› devlet olma”
istemiyse, bunun da en az zahmetli
ve k›sa yolu, anti-emperyalist, anti-
oligarflik devrim do¤rultusunda or-
tak düflmana karfl› ortak savafl›m›
örgütlemektir.” (Hakl›y›z  Kazana-
ca¤›z)

Peki yaflanan sürecin kan›tlad›¤›
da bu de¤il mi? Devrimci olmayan
her çözüm, Marksizm-Leninizm’in
gösterdi¤inin d›fl›nda her strateji,
yeni açmazlar, yeni trajediler, yeni
çözümsüzlükler üretir. 

Emperyalizmin kovulmas›, oli-
garflik iktidar›n y›k›lmas›, devrimci
halk iktidar›yla demokrasinin kurul-
mas› fleklinde cereyan edecek bu sü-
reç, Kürt halk›n›n kendi kaderini ta-
yin hakk›n› kullanabilece¤i özgürlük
koflullar›n› da yaratacakt›r. Tek devlet
mi, federasyon mu, ba¤›ms›z devlet
mi, iflte buna o özgür koflullar-
da Kürt halk› taraf›ndan
karar verilecektir. 

Sohbe t imiz i
burada noktal›-
yoruz. Gelecek
hafta buluflmak
üzere flimdilik
hoflçakal›n. 
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fiemdinli’de yeniden deflifre olan
Susurluk Devleti’ne yönelik protesto
eylemleri gecekondu sokaklar›nda,
meydanlarda, üniversitelerde devam
ediyor. 

Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si’nin, fiemdinli’nin hemen ard›ndan
bafllatt›¤› meflaleli yürüyüfller, gece-
kondu mahallelerinde sürerken, Te-
mel Haklar Federasyonu da, AKP bi-
nalar› önündeki eylemleriyle, fiem-
dinli’de iktidar›n sorumlulu¤una dik-
kat çekiyor. HÖC, öte yandan di¤er
devrimci gruplarla birlikte ortak ey-
lemler örgütlüyor, mücadele ça¤r›s›-
n›n daha gür ç›kmas›na katk›da bulu-
nuyor.

HÖC, Hesap Sormaya 
Ça¤›r›yor

Ankara’da 24 Kas›m günü Tuz-
luçay›r Mahallesi’nde meflaleli bir
yürüyüfl düzenleyen HÖC’lüler,  “Su-

surluk AKP ile Devam Ediyor. AKP
Halka Hesap Vermelidir!” pankart›
tafl›d›lar. Akflam saatlerinde muhtarl›k
önünde toplanan kitle, meflalelerle
“fiemdinli Susurluktur, Kahrolsun
Kontrgerilla Yaflas›n Mücadelemiz,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar›yla yürüdü. Mahalle meyda-
n›na gelindi¤inde bir aç›klama yapan
Erdinç Ero¤lu, iktidar sahiplerinin
dört bir yanda ‘yarg›ya intikal etmifl-
tir’ sözlerini hat›rlatarak, bunlar›n Su-
surluk’u gizleme çabas› oldu¤unu
söyledi. Aç›klaman›n ard›ndan yeni-
den muhtarl›¤a kadar yürünürken, ey-
leme ESP ve BDSP de destek verdi.

28 Kas›m günü Mersin Tafl Bina
önünde eylem yapan Temel Haklar
Federasyonu üyeleri, “fiemdinli Halk›
Yanl›z De¤ildir, AKP Halka Hesap
Verecek” sloganlar› at›ld›. Gülbeyaz
Karaer taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da, Susurluk pisli¤inden kurtulmak
için örgütlenme ça¤r›s› yap›l›rken,
“Susurluk’tan ve sürdürücülerinden
hesap sormal›y›z” denildi. Aç›klama-
n›n ard›ndan grup halinde kent mer-
kezinde Temel Haklar Federasyo-
nu’nun ç›kard›¤› özel say› da¤›t›ld›.

‹zmir’de 29 Kas›m günü AKP
Konak ‹lçe Binas› önünde toplanan
Temel Haklar Federasyonu üyeleri,
‘Susurluk Devlettir, Hesap Soral›m’

ça¤r›s› yapt›lar. Yurdagül Gümüfl ta-
raf›ndan okunan aç›klamada, Susur-
luk’un AKP ile sürdü¤ü kaydedildi.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi
yapan Temel Haklar üyeleri, daha
sonra Temel Haklar Federasyonu’nun
bildirisini Basmane, Çankaya ve Ko-
nak ilçelerinde da¤›tt›lar. 

Temel Haklar Federasyonu, 26
Kas›m’da Adana ‹nönü Park›’nda
yapt›¤› eylemde, “fiemdinli Halk›n›n
Yan›nday›z” dedi. Erhan Bingöl tara-
f›ndan yap›lan aç›klaman›n ard›ndan,
“Susurlukçular Yarg›lans›n, Susurluk-
çular Halka Hesap Versin” sloganlar›
at›ld› ve “Temel Haklar Federasyonu”
yaz›l› önlükler giymifl olan kitle, bil-
diriler da¤›tt›. 

‹stanbul’da 26 ve 29 Kas›m akfla-
m›, Temel Haklar Federasyonu ve
Haklar ve Özgürlük Cephesi imzal›
pankartlarla gösteriler düzenlendi.

Ba¤c›lar’da “Susurluk AKP ‹le
Devam Ediyor AKP Halka Hesap
Vermelidir” pankart›n›n aç›ld›¤› yü-
rüyüfl esnas›nda, “Kahrolsun M‹T,
CIA Kontrgerilla, Biji B›ratiya Ge-
lan” sloganlar› at›ld›. Yürüyüflün ar-
d›ndan, Barbaros F›r›n› Dura¤›’nda
Berna Buzkan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, hesap sorma ça¤r›s› ya-
p›ld›.
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Kontrgerilla ddevleti pprotesto eediliyor

Halklar Birlikte Örgütlenerek
Susurluk Düzenini Y›kacak!

Gülsuyu/‹stanbul



Yenibosna’da Zafer Mahallesi
fiehit Yunus Çaça Park›’ndan Çeflme
Dura¤›’na kadar meflalelerle yürüyen
kitle, s›k s›k sloganlarla Susurluk
Devleti gerçe¤ini hayk›rd›. Gülsu-
yu’nda ise, Nurettin Süzen Par-
k›’ndan bafllayan yürüyüfl Heykel’e
kadar devam etti. Cem Koyup›nar’›n
yapt›¤› konuflma sonras› her 3 günde
bir bu eylemlerin tekrarlanaca¤› halka
duyuruldu.

fiemdinli Halk› Yaln›z 
De¤ildir

Gençli¤in eylemleri de devam
ediyor. 28 Kas›m günü Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Kampüsü Ede-
biyat Fakültesi önünde toplanan An-
kara Gençlik Derne¤i, BAGEH,
DPG, DG, Emek Gençli¤i, Ekim
Gençli¤i, Kurtulufl Partisi Gençli¤i,
Ö¤renci Muhalefeti, SGD, TÜM-
‹GD, SDG ve TKP üyesi ö¤renciler
“fiemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir”
pankart›yla yürüyüfl yapt›lar. 

Rektörlük önünden itibaren yolu
trafi¤e kapatan ö¤renciler, yemekha-
neye kadar yürüyerek burada aç›kla-
ma yapt›lar. Gençlik Derne¤i’nin
“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Halklar›n
Hakl› Mücadelesi, fiemdinli’de Orta-
ya Ç›kan Susurluk Devletidir, Katil
Devlet Hesap Verecek,  Susurluk
AKP ‹le Devam Ediyor” dövizleriyle
yerald›¤› eylemde, gerçek yarg›lama
ve cezaland›rman›n “halklar taraf›n-
dan yap›laca¤›” ifade edildi. 

Çeflitli gençlik örgütlerinin içinde
yerald›¤› ‘Çetelere Karfl› Gençlik
Platformu’ 24 Kas›m günü Beyaz›t
Tramvay Dura¤›’ndan sloganlarla
Beyaz›t Meydan›'na kadar yürüdü.
200 kiflinin kat›ld›¤› eylemde, “Bu
olay›n üstünün kapat›lmas›na izin
vermeyece¤iz" denildi. 

26 Kas›m günü ise ‹stiklal Cadde-
si’nde toplanan ‘Çetelere Karfl› Genç-
lik ‹nisiyatifi’ üyeleri “fiemdinli Fail-
leri Yarg›lans›n Kontrgerilla J‹TEM
Da¤›t›ls›n” pankart› açarak bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdiler.

Ankara’da 29 Kas›m günü de, yi-
ne aralar›nda Ankara Gençlik Derne-
¤i’nin de bulundu¤u gençlik örgütle-

ri, “Kontrgerilla Da¤›t›lacak Sorum-
lular Yarg›lanacak Biji Berxwedana
fiemzinan” yaz›l› ortak bir pankartla
AKP il binas› önüne yürüdü. Burada
yap›lan aç›klamada, çeteleflen düzene
karfl› mücadele ça¤r›s› yap›larak, da-

ha sonra 10 dakika oturma eylemi ya-
p›ld›. 100 kiflinin kat›ld›¤› ve sadece
bir oturma eylemi olan bu eyleme, çe-
vik kuvvetin panzerler ve yüzlerce
polisle gelmesi, sindirme politikas›-
n›n bir yans›mas›yd›. 
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27 Kas›m günü Gazi Mahalle-
si’nde de fiemdinli halk›na destek
sloganlar› ve Susurluk Devleti’n-
den hesap sorma ça¤r›lar› yüksel-
di. Sol gruplar›n ortak yapt›¤› ey-
lemde, HÖC’lüler, “Susurluk
AKP'yle Devam Ediyor, AKP
Hesap Verecek” pankart› ile yer-
lerini ald›lar. 

210 kiflilik HÖC kitlesi, Temel
Haklar önünden yürüyüflle gelirken,
Partizan, BDSP, DHP ve ESP’liler-
den oluflan yüz kiflilik grupla Heykel
Park›’nda bulufltu. 'Halklar›n Katili
Devlet fiemdinli’de ‹fl Bafl›nda' ya-
zan ortak pankart›n ard›nda 330 ki-
fliden oluflan bir kortej oluflturuldu
ve Cemevi’ne do¤ru yürüyüfle geçil-
di. Yol boyunca HÖC kitlesine kat›-
l›mlarla say› 500’ü bulurken, yürü-
yüflün ard›ndan Dörtyol’da yap›lan
aç›klamada, Gazi halk›n›n ve dev-
rimcilerin Susurluk Devleti’nden
hesap sorma kararl›l›¤› bir kez daha
ifade edildi. 

Eylem bitip kitle da¤›l›rken, po-
lis gaz bombalar›, panzerlerle sald›-
r›ya geçti ve tüm Gazi sokaklar› ga-
za bo¤uldu. Eylem, bu aflamadan
sonra barikatlarda çat›flmaya dönüfl-
tü. Polisle çat›flma ara sokaklarda
sürerken, Gazi, bir kez daha teröre
teslim olmayaca¤›n› hayk›r›yordu.
Bir süre sonra toplanan gruplar “Ka-
til Devlet Hesap Verecek” slogan›y-
la caddeye barikat kurdular. 

Bu arada, eylem program›n›n d›-
fl›na ç›kan ESP’nin f›rsatç›l›¤› ve
“malum” reklamc›l›k hastal›¤› tuttu.
30 kiflilik bu grup, örgüt bayra¤›
aç›p barikat üzerine yaz›lama yapar-
ken, pratik bu tür çocukluklarla “ön-
cülük” olmayaca¤›n› bir kez daha
‘k›zg›n prati¤inde’ gösteriyordu.

Cepheli devrimcilerin sloganlar› ile
kitle barikata toplan›rken, bu grup,
di¤er “barikat”›n bafl›nda kendi ken-
dine kald›. Bir saat süren çat›flman›n
ard›ndan polis direnifli k›ramayarak
geri çekilmek zorunda kald›. Sald›-
r›n›n püskürtülmesinin ard›ndan ço-
¤unlu¤u HÖC’lü 500 kifli, eski kara-
koldan cemevine do¤ru yürüyüfle
geçti. MOBESE kameralar› kitle ta-
raf›ndan tahrip edilirken, cemevi
önünde bir HÖC’lü taraf›ndan yap›-
lan aç›klama ile protestolar›n süre-
ce¤i, Gazi’nin boyun e¤meyece¤i
ifade edildi ve eylem iradi olarak so-
na erdirildi. 

Eylemin bitirilmesinin ard›ndan,
kitle içinde bulunan, ‘ayn› grup’, bu
kez de, ‘karakola yürüyoruz’ diye
ba¤›rd›. Ancak, polisin geri çekilme-
si nedeniyle, böyle bir yürüyüflün
gereksiz oldu¤unun anons edilmesi
üzerine kitle da¤›ld›.

GGaazz ii ’’ ddee   bbaarr ii kkaa tt   VVee   ççaa tt ›› flflmmaa



Halka Uzanan Eller
K›r›ls›n

Temel Haklar Federasyonu, ESP,
DHP ve Partizan 27 Kas›m günü Ye-
nibosna'da düzenledikleri ortak mefla-
leli yürüyüflle, Susurluk Devleti'ni
teflhir ettiler. 80 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde, Temel Haklar 50 kifli yeral›r-
ken, Bahçelievler Temel Haklar'a ya-
p›lan sald›r› ile E¤itim-Sen’lilere ya-
p›lan sald›r›lar da protesto edildi.
Bahçelievler Temel Haklar'a yönelik
sald›r›, 26 Kas›m günü de Bahçeliev-
ler Temel Haklar ile ESP, Tohum Kül-
tür Merkezi, Yüz Çiçek Açs›n Kültür
Merkezi ve Bahçelievler Halkevi’nin
yapt›¤› yürüyüflle protesto edilmiflti.

Mersin’deki fiemdinli
protestosuna polisin silahl›
müdahalesi ve Murat De-
mir isimli yurtsever bir
gencin katledilmesi, 25 Ka-
s›m günü protesto edildi.
Demir’in katledildi¤i yere
karanfil b›rakan Kürt halk›,
“Murat Demir Ölümsüz-
dür, Halka Uzanan Eller
K›r›ls›n” sloganlar› att›. 

Gülsuyu Nurettin Sözen Park›'nda
da 29 Kas›m akflam› bir yürüyüfl
düzenlendi. saat 20.00'de  35 kiflinin
kat›ld›¤› eylemde heykele gelindi.
"Bizler fiemdinli halk›yla dayan›flmak
için 3 Aral›k  günü fiemdinli'ye git-
mek üzere yola ç›kaca¤›z. Tüm
halk›m›z› fiemdinli halk›yla
dayan›flmaya ça¤›r›yoruz" sözlerinin

ard›ndan sloganlarla eylem  sona
erdirildi.

Temel Haklar Federasyonu, 1
Aral›k günü saat 12.30’da
Mecidiyeköy’deki binas›nda fiemdin-
li’yle ilgili bir  bas›n toplant›s› düzen-
lendi. Daha önce fiemdinli’ye giden
heyette olan Eyüp Bafl’›n toplant›da
izlenimlerini anlatt›. 
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Yenibosna/‹stanbul

HÖC’lüler, Temel Haklar Federasyonu çal›flanlar›; düzenledikleri pro-
testo eylemlerinin d›fl›nda, kentlerin meydanlar›nda, caddelerinde her gün
binlerce bildiri ile halka sansürlenen gerçekleri anlat›yorlar. 

Geçen hafta içinde; Adana’dan ‹stanbul’a; Bak›rköy Özgürlük
Meydan›’ndan Kad›köy Meydan›’na birçok kentte ve ‹stanbul’un merke-

zi yerlerinde Temel
Haklar Federasyo-
nu’nun bildirileri
da¤›t›ld›. Bildiri da-
¤›tan   devrim  ciler,
birebir   konufl
malarla,    anons-

larla da Susurluk’u
anlat›yorlar. Bu bil-
dirinin sonunda flu
ça¤r›y› yap›yorlar: 

“Halk›m›z;
fiemdinli için iktidar sahiplerinin 'yarg›ya intikal etmifltir'

sözlerine kulak asmay›n; bu nakarat, gerçekleri bast›rmaya ça-
l›flmaktan baflka bir anlam tafl›mamaktad›r. Ama her fley aç›k-
t›r. fiemdinli'ye bak›n ve Susurluk'un üç befl özel timciden, üç
befl politikac› ve generalden ibaret olmad›¤›n›, bir döneme özgü
olmad›¤›n› görün. Susurluk devlettir. Susurluk Devleti’nde, dev-
letin katletme özgürlü¤ü, bombalama özgürlü¤ü, kaybetme, linç
yapma özgürlü¤ü vard›r. E¤er böyle bir devlete karfl›ysak, hal-
ka karfl› savaflan de¤il, halk›n hizmetinde ve denetiminde bir
devlet istiyorsak, önce Susurluk Devleti y›k›lmal›d›r."

‹flte bu ça¤r›y› yapan Bursa Temel Haklar› üyesi ‹leri Altunbafl ve Çi¤-
dem Tarcan 30 Kas›m günü yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›lar. Bu
yasad›fl›l›k k›sa da sürse, oligarflinin polisinin Susurluk gerçe¤ini hayk›ran-
lar karfl›s›nda “refleks” haline gelen tahammülsüzlü¤ünün örne¤iydi.

Ama halk onlar gibi düflünmüyordu. Bak›rköy’de bildiri da¤›tan Temel
Haklar Federasyonu üyeleri k›sa sürede 3 bin insana bu bildirilerden ulafl-
t›r›rken, meydanda, bildiriyi tart›flan halktan insanlardan gruplar olufltu
bir anda. Liseli bir grup ise bildirilerden alarak da¤›t›ma kat›ld›lar. Polis bu
tablo karfl›s›nda y›¤›nak yaparak halk› tedirgin etmeye çal›flt›. 

Medya ve devlet gizliyor
Devrimciler gerçekleri anlat›yor

Adana

Balcal›’da Protesto
Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastane-

si'nde çal›flan D‹SK Devrimci Sa¤l›k-‹fl Sen-
dikas› üyesi 5 iflçi sendika üyesi olduklar›
için, hiçbir ‘yasal’ gerekçe gösterilmeden ifl-
ten at›ld›lar. Olay, hastane personelinin iki
saat ifl b›rakarak, hastane önünde yapt›kla-
r› eylemle protesto edildi. 30 Kas›m günü
yap›lan eylemde yüzlerce kifli, “Sendika
Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z” slogan› att›. 

Çetelere Karfl› Birleflelim
Mahallelerdeki çete sald›r›lar› artarak devam edi-

yor. 29 Kas›m günü Ba¤c›lar’da bir esnafa sald›r›ld›, pek
çok esnaf da tehdit edildi. Konuyla ilgili 30 Kas›m günü
yaz›l› bir aç›klama yapan Temel Haklar Federasyonu,
“Halka karfl› sald›ran çetelerin önünü açan AKP iktidar›-
n›n üretti¤i pisli¤e, gün geçmiyor ki bir yenisi daha ek-
lenmesin” dedi. 29 Kas›m akflam› yaflanan olaya karfl›
Karanfiller Kültür Merkezi çal›flanlar› öncülü¤ünde halk
tepki gösterirken, mahallede nöbetler tutuldu.

Bursa’da 1 May›s 
Davas›nda Tahliye 

Bursa’da yap›lan 1 May›s kutla-
malar›n›n ard›ndan 57 kifli tutuklan-
m›fl, bunlardan bir k›sm› serbest b›-
rak›l›rken iki kiflinin tutuklulu¤u de-
vam ettirilmiflti. 30 Kas›m günü gö-
rülen duruflma sonucunda, tutuklu
kalan Talip ARSLAN ve  Özkan ÖZ-
CAN da tahliye oldu.



Kim
o n l a r ,
ne isti-
yorlard›
ki bafl-
l a r › n a
cop la r
i n i p

kalkt›, aleni flekilde s›k›yönetim
ilan edilmiflçesine bu ülkenin bafl-
kentine sokulmad›lar? Mesleki hak-
lar›n› istiyorlard›, tüm halk›, özel-
likle en yoksullar› ilgilendiren “üc-
retsiz e¤itim” talep ediyorlard›. ‹kti-
dar bunun için coplad›, bunun için-
di barikatlar, bunun için kafalar› k›-
r›l›p kanlar› ak›t›ld› floseye. 

Peki ya bu yaflananlar karfl›s›nda
sesini ç›karmayan toplum? Bu ta-
lepler onlar› ilgilendirmiyor mu,
onlar›n çocuklar› çok iyi flartlarda
m› okuyor? Yoksa onlar› bir ö¤ret-
men e¤itmedi mi?!

Ö¤retmenini döven devlet; ö¤-

retmeninin dövülmesi karfl›s›nda
sessiz kalan toplum; bu bir çürüme-
dir. “Ö¤retmenlerimizin hakk›
ödenmez...” nutuklar› atan iktidar
sahipleri, onlar› yerlerde sürükler-
ken, panzerleri üzerine sürerken
hiçbir ahlaki, vicdani rahats›zl›k
duymad›. Çünkü onlar bu de¤erleri
çoktan iktidar koltuklar›n›n alt›nda
ezip att›lar. fiimdi sermayenin ç›-
karlar› önemli, halk›n susturulmas›,
pembe tablonun ne denli sahte oldu-
¤unun ortaya ç›kmamas› önemli.
Bunun için önce hak arayanlar terö-
rize ediliyor. Utanm›yorlar polisle-
rine, jandarmalar›na “vurun!” emir-
leri verirken, tereddüt etmiyor po-
lisler ve jandarmalar vururken! Ha-
ni “halk çocu¤uydu” bunlar! Ö¤ret-
menini ac›mas›zca döven halk ço-
cuklar› nerede görülmüfl? Nerede
görülmüfl böyle bir düflmanl›k? O
görüntüleri, h›nçla inip kalkan cop-
lar hiçbir polis, “görev gere¤i” diye

savunamaz. Bu, çü-
rümenin, hak araya-
na düflmanlaflman›n,
velhas›l faflist bir
devletin polisinin
resmi olabilir sadece. 

Devlet dövüyor, çünkü ö¤retme-
ni sindirmek istiyor! Hak arayan
kimseyi görmek istemiyor, hele
bunlar ö¤retmenlerse, bir baflka de-
yiflle ö¤rencilerine de hak arama bi-
lincini ö¤retecek, kendisi bu konu-
da örnek olacak insanlarsa, daha da
fazla sindirmek istiyor. Biliyor ki
sinmifl bir ö¤retmen, çocuklara da
sinmeyi, teslim olmay› ö¤retecektir.
Biliyor ki hak arayan ö¤retmeninin
‘yasad›fl›’ ilan edildi¤ini, yerlerde
sürüklendi¤ini gören genç beyinlere
korku tohumlar› flimdiden ekilecek. 

Bu gerçek karfl›s›nda susmak,
bir kat daha suç, çocuklar›n›n kifli-
liksizleflmesine flimdiden onay ver-
mek de¤il midir? Çocuklar›n›n kifli-
liksizlefltirilmesini istemeyen her-
kes, ö¤retmenlerin sindirilmesine
karfl› ç›kmal›d›r. ‘Ö¤retmenlerimi-
zin hakk› ödenmeyece¤i’ konusun-
da, egemen s›n›flar›n riyakarl›¤›na
düflmemek bunu gerektirir!
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Ö¤retmenini döven devlet
sessiz kalan toplum!

E¤itim emekçilerinin Ankara’ya sokulma-
mas›, kafalar›n›n k›r›lmas›; bu ülkenin Baflba-
kan› taraf›ndan alenen savunuldu. “Bu sendi-
ka” diyen Tayyip, sola, sendikalara düflmanl›-
¤›n› gizlemedi¤i konuflmas›nda, herkesin izle-
di¤i görüntüleri, “polisimiz su s›km›flt›r, s›ka-
cak tabii... En az cayd›r›c› rolleridir” diye ta-
n›mlad›. Polis kafas›yla flaibe yaratmaya çal›-
flan Tayyip, yaral› onca ö¤retmen hastanede
yatarken, “flu ana kadar tutuklananlar›n hiçbi-
risi, enteresand›r, ö¤retmen de¤ildir” dedi. 

Demagojilerini flöyle sürdürdü: "Hiçbir bil-
dirimde bulunmadan (yasal olarak böyle bir
zorunluluk yok ama yalan›n da s›n›r› yok!) bu
sendika, yasa tan›mamazl›kla Ankara'da böy-
le bir ad›m› atm›flt›r. Tabi buna güvenlik güçle-
rimiz müsaade etmemifltir. Etmesi halinde bu-
nun arkas› farkl› flekilde gelir.” 

Erdo¤an hukuk, demokratik hak gözüyle
de¤il, her fleye polis gözüyle bak›yor. Ö¤renci-
nin ö¤retmenlerine destek vermesini suçmufl

gibi yans›tan bu ka-
fa, fiemdinli’de

bombalanan kitabevi için de, “enteresan, hiç
k›rtasiye malzemesi yok.” diyor, zaten onun
da ‘dosyas›n›n kabar›kl›¤›ndan’ sözedebiliyor.
K›saca, “Bofl yere bombalanmad› ya! Sizde bu
olay› deflerek teröre alet olmay›n” demeye ge-
tiriyor. Yoksa, bir baflbakan bu hukukd›fl› söz-
leri niye eder? Yerlere saç›lm›fl kanl› kitaplar›
neden görmez? Neden ma¤duru suçlu göster-
meye çal›fl›p katili aklamak ister? Kendini kur-
tarmak için ayn› fleyleri söyleyen Jandarma
Genel Komutanl›¤› gibi düflünüyor çünkü. 

Erdo¤an’› “Türkiye’yi demokratiklefltiren
kahraman” diye pazarlayanlar gerçek kafa
yap›s›n› görür mü bilmeyiz ama bu kafa yap›-
s› halk›n hak ve özgürlüklerine tahammülsüz-
dür. Demokrasicilik oyununu bozmayan “de-
mokratik hak” kullan›m›na destek, gerçekten
haklar›n› arayanlara ise dayak; anlay›fl› bu!
Danimarka’da, üstelik “Medeniyetler bulufl-
mas›” gibi flaflaal› bir toplant›da, “özgürlükler
terörün s›¤›na¤› olmamal›” sözleri de bu anla-

y›fl›n ürünüdür. Zira, bilinir ki; her türlü bask›-
n›n,  yasaklar›n “terör” demagojisi ard›na s›¤›-
n›larak meflrulaflt›r›lmas›n›n söylemidir bu. Ve
bütün faflist anlay›fllar›n klasi¤idir. 

‹lginçtir ayn› günlerde, Genelkurmay Bafl-
kan› Hilmi Özkök de, “Demokrasi teröristin fa-
aliyetlerini
daha kolay
icra etme-
sine imkan
sa¤layacak
flekilde ge-
lifltirilmez.”
(29 Kas›m
Milliyet) di-
yordu. Er-
d o ¤ a n ’ › n
ka t l i amc ›
generaller-
le, iflkence-
ci polisle
fark› var
m› sizce?

Tayyip, Ö¤retmene Daya¤› Savundu

‘Hiçbiri ö¤retmen de¤il’ diyen Tay-
yip’e cevap, kimlikleriyle ‘ö¤retme-
niz’ diyen emekçilerden geldi. Peki
Tayyip bunu anlar m›, yalan›n› dü-

zeltir mi? Asla! 
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Bahçelievler Temel Haklar'a 26
Kas›m akflam› çeteler iki ayr› sald›-
r› gerçeklefltirerek iki Temel Haklar
üyesini yaralad›lar. 

Olay›n geliflimi flöyle oldu:

Derne¤in bulundu¤u sokakta bir
kad›n›n “imdat” ç›¤l›¤› üzerine, bir
araba teybi çalan h›rs›z› suç üstü ya-
kalayan Temel Haklar üyeleri, nasi-
hat ederek göndermek istediler.
Araç sahibinin genç yafltaki bu h›r-
s›z› dövmesi üzerine yine araya gi-
rerek h›rs›z› bölgeden uzaklaflt›rd›-
lar. Bölgede örgütlü ve polisin bilgi-
si dahilinde olan ve her gün olay ya-
ratan bir çetenin elemanlar› oldu¤u
ö¤renilen bu gruptan 5-6 kifli, yar›m
saat sonra döner b›çaklar› sopalar

sat›rlarla derne¤in
camlar›n› k›rmaya ve
dernek üyelerine sal-
d›rmaya bafllad›lar.
Temel Haklar üyeleri
taraf›ndan kovalanan
çete, döner b›ça¤› ile

Nihat Y›ld›z’› kafas›ndan yaralad›.
Çetenin derne¤e atefl etmesi sonucu
da Murat Yücel baca¤›ndan yara-
land› ve çeteler kaçmaya bafllad›lar. 

Çeteler Cezaland›r›ld›
Sald›r›n›n duyulmas› üzerine,

halk ve devrimciler dernek önünde
topland›. 100 kifli gece saat 24.30'da
çetelerin olduklar› bölgeye do¤ru
yürüdü. Kitleyi gören bir çete üyesi-
nin, silah çekerek polislerin yan›n-
dan ba¤›rmas› dikkat çekti. Polis
elinden silah› dahi almazken, kitle
tafllarla çetecileri kovalad›.

Genç çocuklara silah, uyuflturu-
cu veren bir otopark tahrip edildi ve
burada bulunan üç çete eleman›n›n

silahlar› ellerinden al›narak polise
verildi. Polis buna ra¤men, çeteye
yönelik hiçbir fley yapmad›.

Devrimciler mahallelerini polis
korumas›ndaki çetelere teslim et-
meyeceklerini gösterdikten sonra,
gece geç saatlere kadar mahallede
yürüyüfl yap›ld›. 150 kifli Çavuflpa-
fla'da bulunan çetelerin yerlerine
do¤ru “Çeteler Halka Hesap Vere-
cek, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›yla yürüdü. Çetelere kol-
kanat geren polis ise sald›rganlar›
yakalamak yerine, protesto edenle-
rin önüne barikat kurarak, bir kez
daha her türlü pisli¤in, çeteleflme-
nin hamisi oldu¤unu gösterdi. 

Protesto ve çetelere yönelik ce-
zaland›rmalar ertesi günü de sürdü.
Çeteleri protesto eden kitleye karfl›
“önlem” alan polis, ayn› zamanda
bar, pavyon türü yerleri de koruma-
ya ald›. Protesto eylemlerine, ma-
hallede bulunan devrimci demokrat
kurumlar da kat›larak destek verdi-
ler. Devrimcilerin, mahallede s›rt›n›
polise dayayarak yaralama, h›rs›z-
l›k, dövme gibi olaylar ç›karan çete-
ye karfl› tavr›, halk taraf›ndan sem-
patiyle karfl›land›.

Bu geliflmeler üzerine, çetenin
‘elebafl›’ durumundaki kifli “sald›-
ranlar› kendilerinin cezaland›raca-
¤›n›, kendilerinin sorumlu olmad›-
¤›n›” söylemeye bafllad›. Devrimci-
ler ise, çete elemanlar›n›n halka tes-
lim edilmesini ve mahallede bir da-
ha h›rs›zl›k, olay ç›karma gibi fley-
ler yap›lmamas›n› belirttiler. Çete-
nin bölgeden (flimdilik) tamamen
çekildi¤i bilgisi verilirken, sald›r›
baflta Temel Haklar Federasyonu ol-
mak üzere protesto edildi.

1 May›s Mahallesi Güzellefltir-
me Derne¤i’ne de 27 Kas›m gecesi
camlar› k›r›larak hasar verildi. Der-
nek yönetimi, sald›r›n›n yozlaflma-
ya karfl› faaliyetlerinden dolay› çe-
telerce yap›ld›¤›n› dile getirdi.

Bahçelievler Temel
Haklar’a Çete Sald›r›s›

◆ ‹zmit  Temel Haklar girifliminin uyufltu-
rucu ve kültürel yozlaflmaya karfl›, 1 Kas›m'
da bafllatt›¤› kampanya kapsam›nda, 25 Ka-
s›m'da  Derince Zübeyde Han›m Kültür Mer-
kezi’nde halk flenli¤i gerçeklefltirdi. Kocaeli
Emniyeti'nin Derince Belediye Baflkan›’na
“örgüt üyeleri kültür merkezine DHKP-C
pankart› ast›lar” diyerek salonu kapatt›rma-
s›, provokasyon yaratma çabas› yüzünden
geç bafllayan flenlikte, flair Hasan Biber fliir-
leriyle ‘merhaba’ dedi. Temel Haklar Fede-
rasyonu Baflkan› Yeter Gönül’ün kampanya-
ya iliflkin yapt›¤› konuflman›n ard›ndan, sa¤-
l›k emekçisi Doktor Cem Coflkun uyuflturucu-
nun etkilerini ele ald›. Koma Hember ve

Grup K›v›lc›m,
türküler söyle-
di¤i etkinli¤e
250’den fazla
kifli kat›ld›.

◆ Bir baflka etkinlik ise, Anka-
ra’da “Yoksullu¤a,Yozlaflmaya,
Y›k›mlara Karfl› Birleflelim” is-

miyle kampanya yürüten ‹dilcan Kültür
Merkezi taraf›ndan 27 Kas›m günü gerçek-
lefltirilen halk flenli¤i oldu. 

Senem Koca’n›n sundu¤u flenlik, sayg› du-
ruflunun ard›ndan Dikmen Temel Haklar Se-
mah Ekibi’nin gösterisi ile sürdü. ‹KM ad›na
Erdinç Ero¤lu, yoksulluk ve yozlaflma üzerine
bir konuflma yaparken, tüm bu sorunlar›n
kayna¤›n›n sistemin kendisi oldu¤unu kaydetti.

Kampanyada yap›lan eylem ve etkinlikler
hakk›nda bilgi veren Ero¤lu, “Yoksulluk, yoz-
laflma kaderimiz de¤ildir. Birleflirsek, direnir-
sek y›k›mlara da yozlaflmaya da geçit verme-
yiz” diye konufltu. Daha sonra; PSAKD Halko-
yunlar› Ekibi, Gençlik Derne¤i’nin Canan-Zeh-
ra Halk Sahnesi ‘Halk›z Biz’ isimli yozlaflmay›
anlatan oyunu sergilendi. ‹dilcan Müzik Grubu
ile devam eden 350 kiflinin kat›ld›¤› flenlik
Afl›k Gülabi’nin halk türküleri ile sona erdi. 

Yozlaflmaya teslim olmayaca¤›z
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Temel Haklar Federasyonu’nun
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosya-
lizm seminerleri Anadolu kentlerin-
de devam ediyor.

Malatya Temel Haklar’da 23
Kas›m günü düzenlenen seminere
konuflmac› olarak Münire Demirel
kat›ld›. Demirel, konuflmas›na ba-
¤›ms›zl›k konusu ile bafllad›. Ba-
¤›ml›l›¤›n ve ba¤›ms›zl›¤›n ne oldu-
¤unu ortaya koyan Demirel, Türki-
ye’nin Osmanl›’dan bugüne geliflim
sürecini anlatarak, iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin ba¤›ml› bir ülke haline
gelmemizdeki rolüne dikkat çekti. 

Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülke-
de halk için bir demokrasinin varl›-
¤›ndan sözedilemeyece¤ini vurgu-
layan Demirel, “Demokrasi halk›n
kendi kendisini yönetmesidir. Ama
ülkemize bak›ld›¤›nda, halk›n söz
sahibi olmas›nda, ülkenin yöneti-
minde taleplerini dile getirmesinde
demokrasi yoktur. Bir avuç iflbirlik-
çi tekelci burjuvazi yönetiyor” diye
konufltu. Halk demokrasinin ise sa-
dece halk iktidar› ile birlikte ger-
çekleflece¤ini söyleyen Demirel’in
konuflmas›, sosyalizm ve sosyaliz-
min sorunlar›n›n çözümünün yine
sistem içinde olaca¤›na iliflkin vur-
gusu ile sona erdi. 

22 Kas›m günü Ad›yaman Te-
mel Haklar’da düzenlenen semine-
re de yine Münire Demirel kat›ld›.
“Ba¤›ms›zl›k yoksa demokrasi de
yok” diyen Demirel, seminerin ikin-
ci bölümünde demokrasi ve sosya-
lizmi anlatt›. Demirel, bugün Türki-
ye halk›n›n yak›nd›¤› tüm sorunla-
r›n çözümünün ancak sosyalizmle
mümkün oldu¤unu kaydetti. 

Münire Demirel’in seminer sun-
du¤u yerlerden biri de, Dersim’di.
25 Kas›m günü Dersim Temel
Haklar’da düzenlenen seminerde,
bölgede yaflanan tarihi ve güncel
olaylarla düzenin yap›s› anlat›ld› ve
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm alternatif ortaya konuldu. 

Demirel ayn› gün, Elaz›¤ Temel

Haklar’day-
d›. ‹ki otu-
rumda ger-
çeklefltiri-
len semi-
nerde, De-
mirel, sos-
yalist siste-
min neden
y›k›ld›¤›n› anlatarak, ‘sosyalizm y›-
k›ld›’ propagandalar›n›n, kapitaliz-
min tek alternatifi olan sosyalizmi
gündemden düflürmek için yap›ld›-
¤›n› ortaya koydu.  

Seminerler Ankara’da da yap›l-
d›. Temel Haklar Federasyonu’ndan
Sad›k Ero¤lu’nun kat›ld›¤› seminer-
lerin ilki, 25 Kas›m günü Ankara
Gençlik Derne¤i'nde yap›ld›. 26
Kas›m günü ise önce Ankara Te-
mel Haklar'da ard›ndan ‹dilcan
Kültür Merkezi'nde sürdü. Son
olarak ise, 27 Kas›m günü Dikmen
Temel Haklar'da seminer verildi. 

Üç bölüm halinde verilen semi-
nerlerde, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi-
den ne anlafl›lmas› gerekti¤i, bu mü-
cadelenin önemi, sosyalizmin ne ol-
du¤u, sosyalizmin kapitalizmden
farkl›l›¤›, sosyalist ülkelerin y›k›l-
mas›n›n nedenleri ortaya konularak,
sosyalizmin bir umut oldu¤u, bunun
soyut bir söylem de¤il bir gerçeklik
oldu¤u anlat›ld›. 

Sosyalist ülkelerin y›k›l›fl›ndan
günümüze dek burjuvazinin ve re-
formist anlay›fllar›n devrimi nas›l
tasfiye etmeye çal›flt›klar›, tüm bu
çabalara ra¤men dünya halklar›n›n
mücadelesinin bitirilemedi¤i, bitiri-
lemeyece¤i, bugün çizilen tablonun
aksine Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi,
Sosyalizm mücadelesinin büyüye-
rek geli-
fl e c e ¤ i
soru ve
tart›flma
b ö l ü -
m ü n d e
aç›larak
c e v a p -
land›.

Anadolu Sosyalizmle ÖzgürleflecekTemel Haklar Gemlik’te
◆ Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Der-

ne¤i Gemlik Temsilcili¤i, 27 Kas›m günü dü-
zenlenen aç›l›fl töreni ile faaliyetlerine bafl-
lad›. Bursa Temel Haklar Baflkan› Serkan
fienol’un, konuflmas› ve sayg› duruflu ile
bafllayan aç›l›flta, Gemlik Temsilcisi Tuncel
Ayaz, kurulufl nedenlerini anlatan bir ko-
nuflma yapt›. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm yolunda mücadelenin her alanda
oldu¤u gibi Gemlik’te de, demokratik alan-
da sürece¤i vurgulanan konuflman›n ard›n-
dan mesajlar okundu. 

Polisin ‹flbirli¤i Dayatmas›

◆ Ad›yaman polisi, Temel Haklar’›n de-
mokratik faaliyetlerine karfl› tahammülsüz-
lü¤ünü, iflbirlikçilefltirme çal›flmalar› ile sür-
dürüyor. Derne¤in Baflkan Yard›mc›s› Ab-
durrahman Parlar’›n çal›flt›¤› Güneydo¤u
Tar›m Sat›fl Kooperatifi Birli¤i’ne gelen biri
Alper isimli iki sivil polis, tehdit ve flantajla
iflbirlikçilik dayatmas›nda bulundu. Parlar,
olaya iliflkin 24 Kas›m günü suç duyurusun-
da bulunurken, Temel Haklar üyeleri 27
Kas›m günü Demokrasi Park›’nda bir aç›k-
lama ile protesto ettiler. “Bask›lar Bizi Y›l-
d›ramaz” pankart› aç›lan eylemde konuflan
Erhan Yücel, Abdülkadir Aksu’nun “dernek-
lerimizi takip edilmesi gereken yerler ola-
rak görmediklerine” iliflkin sözlerini hat›r-
latarak, “ne kadar bofl ve demagojik oldu-
¤u, bir kez daha görülmüfltür” dedi. Yücel,
bu tür bask›lar›n, derne¤in faaliyetlerini
engelleyemeyece¤ini sözlerine ekledi.

Bu ülke sat›l›k de¤il
◆ Samsun’da devrimcilerin, “Mavi Ak›m”

ad›n› verdikleri sömürü antlaflmas›na iliflkin
protestolar› sürüyor. HÖC, KESK, Ekim
Gençli¤i, EMEP, Halkevleri, Ö¤renci Koordi-
nasyonu, Partizan, TÖP, SDP ve TKP tara-
f›ndan 24 Kas›m günü AKP Merkez ‹lçe Tefl-
kilat› önünde yap›lan eylemde, “Emperya-
listler ‹flbirlikçiler Bu Ülke Bu Halk Sat›l›k
De¤il” yaz›l› pankart aç›ld›. Yap›lan aç›kla-
mada anlaflman›n emperyalist niteli¤i ifade
edilirken, daha sonra kent merkezinde top-
lu olarak halka bildiriler da¤›t›ld›. 



BASINA VE HALKLARIMIZA!

Sizleri son dönemde yaflanan baz› geliflmelerden ha-
berdar etmek için böyle bir aç›klamay› gerekli görüyo-
ruz. Takip edenlerin bildi¤i üzere Anadolu’nun birçok
ilinde kurulmufl bulunan Gençlik Dernekleri yaklafl›k
bir seneden fazlad›r, merkezi örgütlenme ihtiyac›ndan
kaynakl› GENÇL‹K FEDERASYONU’nu oluflturmufl,
çal›flmalar›n› federasyon çat›s› alt›nda sürdürmektedir.
Anti-faflist, anti-emperyalist mücadele gelene¤inin sür-
dürücüsü olan GENÇL‹K FEDERASYONU akademik-
demokratik üniversite, eflit, paras›z, bilimsel, anadilde,
halk için e¤itim mücadelesi verirken, ülkemiz ve dünya
sorunlar›na da duyars›z kalmam›fl, haklar ve özgürlükler
mücadelesinin içinde yeralm›flt›r. Örgütlü bulundu¤u-
muz birçok ilde bedelleri ne olursa olsun bu zorlu müca-
deleyi her koflulda sürdürdük, sürdürüyoruz. Diyarbak›r
da hakl› sesimizi genifl kesimlere duyurmaya çal›flt›¤›-
m›z, örgütlü mücadeleyi gelifltirmek için emek harcad›-
¤›m›z yerlerden biri. Ancak son dönemlerde Diyarba-
k›r’da yaflanan baz› geliflmeler bizi fazlas›yla rahats›z
etmektedir.

GENÇL‹K FEDERASYONU’na ba¤l› Dicle Gençlik
Derne¤i üyesi arkadafllar›m›z, Dicle Üniversitesi’nde 24

Kas›m 2005 tarihinde, saat
12.30’da federasyonumu-
zun birçok ilde bafllatm›fl
oldu¤u “Ö¤renci Haklar›-
m›z› ‹stiyoruz” kampanya-
s›n›n duyurusunu yapmak
için bir bas›n aç›klamas›
yapmak istemifllerdir. An-
cak s›kça karfl›laflt›¤›m›z
polis ve ÖGB’lerden önce
“size burada çal›flma yap-
t›rmayaca¤›z” diyen BA-
GEH’li bir grubun engeliy-
le karfl›laflm›fllard›r. Tehdit-
ler savuran BAGEH’lilere
arkadafllar›m›z konuflmak
istedikleri bir konu varsa
derne¤imize gelip görüfle-
bileceklerini ya da uygun
bir yerde konuflabilecekle-
rini söylemifllerdir. Fakat
BAGEH’li grup arkadaflla-
r›m›z›n bu önerisini tersle-
yerek “derhal okulu terk

edeceksiniz” diyerek tehditlerine devam etmifl, faaliyet-
lerimizi engellemeye çal›flm›fllard›r. Arkadafllar›m›z ise
“böyle bir fley asla olmayacak, kim olursa olsun çal›fl-
ma yapmam›z› engelleyemez, her koflulda faaliyetlerimi-
zi sürdürece¤iz” karfl›l›¤›n› vermifl ve çal›flmalar›n› sür-
dürmüfllerdir.

Çal›flmalar›n› sonland›rd›ktan sonra, saat 14.30 civa-
r›nda Dicle Gençlik Derne¤i’ne dönen arkadafllar›m›z›,
30 kadar BAGEH’li grup kuytu bir yerde durdurmufl ve
arkadafllar›m›za sald›rm›flt›r. Sald›r›ya u¤rayan arka-
dafllar›m›z olduklar› yerde kalm›fl ve bu sald›r›y› slogan-
lar›yla teflhir etmifllerdir. Teflhirin ard›ndan BAGEH’li
grup kaçm›flt›r. Sald›r› s›ras›nda bir arkadafl›m›z›n duda-
¤› patlam›fl; bir arkadafl›m›z›n gözü morarm›fl, kafl› aç›l-
m›fl; sald›r›lar›n yo¤unlaflt›¤› bir arkadafl›m›z›n ise difli
k›r›lm›fl, yüzünün üç yerinde flifllikler kafas›n›n birçok
yerinde ezilmeler ve di¤er tüm arkadafllar›m›z›n vücut-
lar›nda morluklar oluflmufltur. Ayr›ca sald›r› BAGEH ta-
raf›ndan “devrimci fliddet uyguluyoruz” denilerek sahip-
lenilmifltir.

Sald›r›dan iki gün sonra ise arkadafllar›m›z üniversi-
te içerisinde kampanyam›z dâhilinde anket çal›flmas› ya-
parlarken, yine BAGEH’lilerin engellemesiyle karfl›lafl-
m›fllard›r. BAGEH’li grup anket çal›flmas› yapan iki ar-
kadafl›m›z› bir köfleye s›k›flt›rarak ellerinden zorla an-
ketleri alm›fllard›r. BAGEH’liler bununla yetinmemifl
anketleri dolduran ö¤rencilerin de ellerinden anket
formlar›n› almak istemifller, ö¤rencilerin anketi sahip-
lenmesi ve vermemesi üzerine geri çekilmifllerdir.

Dicle Gençlik Derne¤i’nden arkadafllar›m›z bu olay-
lar üzerine BAGEH ile görüflmeye gitmifller, fakat yine
BAGEH’lilerin tehditleri ile karfl›laflm›fllard›r. BA-
GEH’liler arkadafllar›m›za aç›kça “Diyarbak›r’da
Gençlik Derne¤i’nden kimseye çal›flma yapt›rmayaca-
¤›z. E¤er çal›flma yapmaya devam ederseniz Gençlik
Dernekli herkesi öldürürüz” demifllerdir. BAGEH, bu
tutumuyla niyetlerinin çözümden yana olmad›¤›n› bir
kez daha göstermifltir. Bunlar bofl sözlerdir, çal›flmalar›-
m›z› hiçbir koflulda etkilemeyecek, durduramayacakt›r.

Dicle Gençlik Dernekli arkadafllar›m›z daha öncesin-
de de BAGEH’lilerin tehditleri, tacizleriyle karfl›laflm›fl-
lar, sorunu konuflarak, tart›flarak çözebileceklerini düflü-
nerek muhataplar›yla görüflmek istemifllerdir. U¤rafllar›-
na ra¤men bir karfl›l›k alamam›fllar, görüflme talepleri
dikkate al›nmam›flt›r. Son yaflanan sald›r›dan sonra ise
yine görüflme talep edilmifl, görüflmede BAGEH sald›r›-
y› aç›kça sahiplenmifltir. Daha öncesinde yaflananlar›
kendi içimizde çözebilece¤imizi umut etti¤imizden ka-
muoyuna duyurmay›p, çözme yolunda giriflimlerde bu-

42

4 Aral›k 2005 / 29

Gençlik Federasyonu’ndan BAGEH’in 
Diyarbak›r’daki Sald›r›lar› Hakk›nda Aç›klama



lunduk. Ancak giriflimlerimizin sonuçsuz kalmas› ve
sald›r›lar›n geldi¤i boyut itibariyle geliflmeleri halklar›-
m›za aç›klamay› önemli ve gerekli görüyoruz.

Diyarbak›r'da yaflananlar benmerkezci, yasakç› bir
zihniyetin ürünüdür. Söylemlerinde s›kça demokrasiden
bahseden BAGEH devrimci bir gruba yönelik bu sald›-
r›lar›n› demokrasinin neresine oturtmaktad›r? Arkadafl-
lar›m›za yap›lan sald›r›lar, BAGEH’in kendisi d›fl›nda
faaliyet yürüten devrimci gruplara tahammülsüzlü¤ünü
göstermektedir. BAGEH “buralar bizimdir” anlay›fl›yla
Dicle Gençlik Derne¤i’nin çal›flmalar›n› engellemek is-
temekte, kendilerince yasaklar koymaktad›r. Görüflme
taleplerimizin dikkate al›nmamas› arkadafllar›m›z› mu-
hatap almamalar›ndan, “ben istedi¤imi yapar›m, kimse
kar›flamaz, istedi¤imin çal›flmalar›n› engellerim” anla-
y›fl›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu tav›rlar› ile sorunun çö-
zülmesini istemediklerini aç›kça ortaya koymaktad›rlar.
Çözüm noktas›nda b›rakal›m ad›m atmay›, gelen öneri-
leri de rahatl›kla yok sayma, sald›r›lar›n› sahiplenme
tavr›, çözümün önünü t›kamakta, ileriye dönük de bu
sald›r›lar›n artarak sürebilece¤ini göstermektedir.

Bizler GENÇL‹K FEDERASYONU olarak, BA-
GEH’in bu tavr›n›, örgütlülü¤ümüze yönelik sald›r›-
lar›n› k›n›yoruz. Devrimci mücadeleyle ba¤daflmayan
bu sald›r›lar› halklar›m›z önünde mahkûm ediyor, BA-
GEH’in bu tavr›n› her yerde teflhir edece¤imizi bildiri-
yoruz.

Bizler her koflulda mücadelemize devam edece¤iz.
Bugüne kadar hiçbir bask›, yasaklama, sald›r› hakl› mü-
cadelemizin önüne geçememifltir, bundan sonra da geçe-
meyecektir. Anadolu’nun her köflesinde, her ilinde, bu-
ca¤›nda örgütlülü¤ümüzü gelifltirmeye yönelik faaliyet-
lerimize devam edecek, ba¤›ms›z bir ülkeyi halklar›m›-
za arma¤an edene dek girmedi¤imiz hane, ev b›rakma-
yaca¤›z. Devrimcilerin yapmas› gereken budur. Biz de
bunu yapaca¤›z. Hiçbir kurum, kurulufl, kifli de bunu en-
gelleyemeyecektir. Çünkü biz hakl›y›z, çünkü biz mefl-
ruyuz. Çünkü biz halklar›m›z› seviyoruz. Çünkü biz va-
tan›m›z› seviyoruz.

Türk, Kürt, tüm halklar›m›za, kendisine ayd›n,
ilerici, demokrat diyen herkese ça¤r›m›zd›r. Yaflanan
bu sald›r›lar karfl›s›nda duyarl› olal›m, sessiz kalmaya-
l›m. Bu sald›r›lar›n daha ileri boyutlara ulaflmamas› için,
halklar›m›z›n mücadelesine büyük zararlar veren BA-
GEH’in bu yaklafl›m›n› bulundu¤umuz her yerde mah-
kûm edelim.

YAfiASIN HALKLARIN KARDEfiL‹⁄‹!
BASKILAR B‹Z‹ YILDIRAMAZ!
Ö⁄RENC‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ!

GENÇL‹K FEDERASYONU
1 Aral›k 2005
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BAGEH’i sorumlulu¤a, 
Platformu inisiyatif almaya
ça¤›r›yoruz!

Yanda Gençlik Federasyonu’nun, Diyarbak›r’da
maruz kald›klar› sald›r›yla ilgili aç›klamalar›n› okuya-
caks›n›z. Birçok Dicle Gençlik Derne¤i üyesinin yara-
land›¤›, darp edildi¤i 24 Kas›m’daki sald›r› asl›nda ilk
de de¤ildir. ‹lk tehdit, taciz ve sald›r›lar, 20-25
Ekim’de yaflanm›flt›r. Bu geliflmeler o zaman hem
BAGEH ve DEHAP yöneticilerine, hem de Devrimci
ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm
Platformu’na iletilmifl, sorunun çözümü için gere-
kenlerin yap›lmas› istenmifltir. 

Sald›r›ya maruz kalan Gençlik Federasyonu, bir
ay› aflk›n süre sorunun çözülmesini bekleyip hiçbir
aç›klama yapmayarak büyük bir sorumluluk göster-
mifltir. Ancak muhataplar›nda ayn› sorumlulu¤u gör-
mek mümkün olmam›flt›r. 

Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog
ve Çözüm Platformu da bu süre zarf›nda a¤›r davran-
m›fl, sorunun çözüm sürecini bafllat›c› bir inisiyatif
göstermemifltir. 

Çözülmeyen sorun, 24 Kas›m sald›r›s›n› ortaya ç›-
karm›fl ve bu boyuta gelmifltir. 

Oligarfli fiemdinli’de, Silopi’de bombalar patlat›r-
ken, halk›n üzerinde savafl uçaklar› uçurup, Kürt soru-
nu konusunda politik manevralar gelifltirirken, BA-
GEH’lilerin bölgedeki devrimcilere sald›rmas›, anla-
fl›l›r ve izah edilebilir de¤ildir. Sald›ranlar, tehditle,
zorla devrimcilerin politik çal›flmas›n›n engellenebile-
ce¤ini düflünebilecek kadar m› tan›m›yorlar devrimci-
leri? 

Gerek platform, gerekse de Kürt milliyetçi hareke-
tin de¤iflik kurum ve örgütlenmeleri, soruna derhal
müdahale etmeli ve tehditlerin, sald›r›lar›n önünü ke-
serek, devrimcilere sald›r›y› mahkum etmelidir. Di-
yarbak›r’da ikinci kez fiziki fliddete maruz kalan dev-
rimcilerin sabr›n› s›namak, sorumlu davranmas›n› is-
tismar etmek, sorunu daha da a¤›rlaflt›r›r. 

Gençlik Dernekleri Federasyonu, BAGEH’in Dicle
Gençlik Derne¤i üyelerine yönelik sald›r›lar›yla ilgili
olarak DTP Genel Merkezi ve Diyarbak›r fiubesi’ne
sald›r›y› belgeleyen foto¤raflarla birlikte birer mektup
göndermifltir. Federasyon ad›na bir aç›klama yap›lm›fl,
BAGEH’e ve sorumlu, ilgili herkese ça¤r› yap›lm›fl-
t›r... Art›k –ne yaz›k ki– herkes haberdard›r. Ne kimse
haberim yoktu diyebilir, ne de kimse sorunu boyutunu,
vehametini görememifl olma mazeretine s›¤›nabilir.
Sorunun çözümü art›k bir gün bile geciktirilemez. 



19 Aral›k 2000 tarihinde gerçek-
lefltirilen hapishaneler katliam›nda,
Bayrampafla Hapishanesi’nde yafla-
nan katliam›n davas›nda ifade veren
Yarbay Dursun Ertu¤rul, “biz tutuk-
lulara karfl› güç kullanmad›k” dedi!

Temel Haklar Federasyonu, bu
yalana iliflkin 28 Kas›m günü yapt›-
¤› aç›klamada, katliam operasyonu-
nun, “oligarflinin katliamc› yüzü-
nün net ifadesi oldu¤unu ve hiç kim-
senin, hiçbir yalan›n bunun üstünü
örtemeyece¤ini” dile getirdi.

Kurflunlanm›fl, diri diri yak›lm›fl
12 insan›n cesedi, onlarca yaral› or-
tada dururken, söylenen bu yalan,
katliamc›lar›n ahlak› olmayaca¤›n›
bir kez daha göstermifltir.

Hiç ‘güç’ kullanmam›fllar! 
Peki ya 12 insan?
Operasyona iliflkin haz›rlanan

tutanakta imzas› bulunan alt› rütbe-
li subaydan biri olan, dönemin Bay-
rampafla Cezaevi Tabur Komutan›
olan Yarbay Dursun Ertu¤rul, halen
görev yapt›¤› Kayseri’den talimatla
verdi¤i ifadesinde, katliam› de¤il,
Sami Türk’ten bolca dinledi¤imiz
“neden operasyon yapmak zorunda
kald›klar›n›” s›ralad›. “Cezaevlerin-
de terör örgütlerinin hâkimiyet ku-
rup istediklerini yapt›rd›klar›, ko-
¤ufllar› aratmad›klar›, militan yetifl-
tirmek için okul gibi kulland›klar›”
gibi gerekçeler öne süren yarbay,
operasyonu “Bakanl›k emri ile yap-
t›k” dedi. Ancak, bunlar› s›ralarken,
6 kad›n› nas›l diri diri yakt›klar›-
n›, tutsaklar›n bedenlerini kurflun-
larla doldurduklar›n› anlatmad›. 

Çünkü, ‘flerefli Türk ordusu’nun
bu yarbay›, bütün katliamc›lar gibi,
ayn› zamanda yalanc›yd›. Bu yüz-

den, “San›klar bize karfl› ayakland›,
ellerinde bulunan kaleflnikof taban-
calar ve kendi yapt›klar› ateflli si-
lahlarla, fl›r›nga uçlar›ndan yapt›k-
lar› oklarla ve LPG tüplerinden
yapt›klar› alev makineleri ile bize
sald›rd›. Biz kesinlikle güç kulla-
narak müdahale etmedik. Tutuklu-
lar ranzalar› ve malzemelerini kap›-
lar›n arkas›na y›¤arak girmemizi
engelledi. Hatta biz ifl makineleri ile
duvarlar› k›rmak suretiyle girebil-
dik'' gibi yalanlar› s›ralad›. 

Yani, asl›nda “ma¤dur” olanlar,
ölenler ve yaralananlar de¤il; diri
diri yakarken kahkahalar atan, bom-
balar, kurflunlar ya¤d›ran, sonra da
delilleri toplay›p yoketmeye çal›flan
ölüm mangalar› san›k olmas› gere-
kirken, “tan›k” s›fat›yla dinlenen
yarbay, alt›na imza att›¤› tutanakta
ne kadar yalan varsa bunlar› s›rala-
maktad›r. Ki bu her sat›r›n›n yalan
oldu¤u ispatlanm›fl, paçavraya çev-
rilip bir kenara
at›lm›flt›r.  

Yalan o kadar
aleni, vahflet o
denli büyüktü ki,
o gün, sözkonusu
tutana¤a ‹stanbul
Baflsavc›s› Fer-
zan Çitici ile
Bayrampafla Ce-
zaevi Savc›s›
Fikret Ünalan da-
hi imza atmad›-
lar. Böyle bir kat-
liam›n her sat›r›
yalan dolu bir tu-
tanakla aç›klana-
m a y a c a ¤ › n › ,
(kendilerinin de
sorumlulu¤u ol-
mas›na karfl›n)

biliyorlard›.

Jandarma Genel Komutanl›¤›,
Ertu¤rul d›fl›nda, di¤er 5 tutanak
imzac›s› komutan›n adreslerini de
mahkemeye bildirmifl. S›ra onlar›n
yalanlar›nda demek ki! Baflka çare-
leri yok! Çünkü, gerçek katliamc›-
lar›n en büyük düflman›d›r. Gerçe-
¤in hüküm sürdü¤ü yerde nefessiz
kal›rlar. Bu yüzden yalana baflvu-
rurlar. “Biz zor kullanmad›k, onlar
bize sald›rd›” gibi, akla ziyan bir
yalana baflvurmas› kimilerine “bu
kadar da olmaz ki” dedirtebilir.
Olur! Çünkü, bunlara birilerinin
inanmas›n› beklemez katliamc›;
ben devletim, söyledi¤im geçerli-
dir mant›¤›yla hareket eder. Genel-
likle mahkemeler de böyle yapar!

Yalanc› Yarbay Utan›r M›?
Bu sorunun cevab› aç›k! Ama

yarbay›n yalan söyledi¤i konusunda
bu kadar net konufltu¤umuza iliflkin
birkaç belgeyi, bilmeyenler için bu-
rada hat›rlatal›m. Daha ilk giriflte
“flok” amaçl› (ABD’nin Irak iflgalin-
deki gibi) ‘maltaya yo¤un atefl aç›la-
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19 AAral›k 22000 // BBayrampafla KKatliam›

Yalan katliamc›n›n s›¤›na¤›d›r

Vahfleti bbu
yalan ttuta-
naklara ss›¤-
mayacak kka-
dar bbüyük!

Çanakkale Katliam Davas›
19 Aral›k 2000 tarihinde Çanakkale Hapishanesi’ne düzenlenen,

katliam operasyonunun davas› 29 Kas›m’da görüldü. 
Operasyonun gerçekleflti¤i tarihlerde Çanakkale Hapishanesi’nde

tutuklu bulunan Veysel fiahin ve Aysu Baykal’›n dinlendi¤i duruflmada,
fiahin ve Baykal, operasyon s›ras›nda yaflad›klar›n› anlatt›lar. Avukat-
lar taraf›ndan CNN Türk ve Star TV televizyon kanallar›ndan al›nan
operasyon görüntüleri izletildi. Avukatlar›n, keflif talebi reddedilirken,
duruflma 7 fiubat 2006 tarihine ertelendi.

Duruflmay› ‹stanbul’dan bir otobüs ile duruflmay› izlemeye giden
TAYAD’l› Aileler, Çanakkale Adliyesi önünde yapt›klar› aç›klamada “Ça-
nakkale Katliamc›lar› Yarg›lans›n” pankart› açarak adalet talebini bir-
kez daha dile getirdiler. “Tecriti Kald›r›n, Ölümleri Durdurun” yaz›l› ön-
lükler giyen TAYAD’l› Aileler ad›na konuflan Fahrettin Keskin, “Bizler
TAYAD’l› Aileler olarak evlatlar›m›z› katledenlerin yakas›n› b›rakmaya-
ca¤›z. Evlatlar›m›z›n her damla kan›n›n hesab›n› sormaya katliamc›lar›
teflhir etmeye devam edece¤iz.” dedi.  



rak girilen’ katliam operasyonunu
yaflayanlar konufluyor: 

“Henüz kendimize gelmeden ta-
vandan ve duvarlardan BEYAZ B‹R
TOZ att›lar. Hemen arkas›ndan her
taraftan içeriye yan›c› gaz verilip,
atefle verdiler. Hepimiz saçlar›m›z-
dan, bafl›m›zdan yanmaya baflla-
d›k.... Bir yoldafl›m›z, ‘yukarda ya-
nanlar var, ateflin içinden ç›kama-
yanlar var’ deyince h›zla merdiven-
lere yöneldik. Ebru Dinçer’i her ta-
raf› yan›k bir flekilde merdivende
otururken gördüm. Sesi zor ç›k›yor-
du. Elleri, yüzü, saçlar›, vücudunun
büyük bir bölümü yanm›flt›. Hacer,
Birsen, Gülizar yoldafllar›m›z da
zorla ateflin içinden ç›kar›ld›....
Deldikleri yerden üst üste bombalar
at›ld›. Demir kafesler sark›t›p bom-
bay› bunun içinde yakmaya bafllad›-
lar. Böylece bizim d›flar› atmam›z›
engellemeyi planlam›fl olmal›lar...”

Demek “güç kullanmad›n›z”!
“Üst koridor mazgallar›n› patla-

t›p her mazgala bir makinal› tüfek
yerlefltirildi¤ini gördük. Çat›lardaki
ekip yan tarafta konumlanm›fl ve
bombalar› daha çok onlar at›yordu.
Makinali tüfeklerle de atefl edildi.”

Demek “güç kullanmad›n›z”!
“Sar› duman yayan gaz ve yan-

g›n bombalar› at›ld›. Ranzalar ya-
n›yordu. Mazgallardan alev f›flk›rt›-
yorlard›. Ortal›k duman kapl› ve ço-
¤umuz bayg›n durumdayd›k.”

Demek “güç kullanmad›n›z”!
“F›rat TAVUK arkadafl›m›z bu

katliam operasyonunu durdurmak
için kendini feda ederek bedenini
atefle verdi. Operasyonu düzenleyen
infaz mangalar› ise arkadafl›m›z›n
üzerine atefl açt›...

Yaral› arkadafllar›m›z› da alarak
15. ve 16. ko¤uflun havaland›rmas›-
na ç›kt›k. Halaya bafllad›k. Halay›n
ortas›nda iki arkadafl›m›z zeybek
oynuyordu. Çat›lara, mazgallara
yerleflen üst bloklar›n duvarlar›n›
y›kan silahl›-bombal› infaz manga-
lar› bir an flaflk›nl›k geçirdiler. Ar-
kas›ndan halay çeken, marfl söyle-
yen tutsaklara önce niteli¤ini bilme-
di¤imiz gaz bombalar› at›ld›...
(ard›ndan) atefl aç›ld›... Katiller sü-

rüsü ‘bayarlar› kebap yapt›k’ diye
vahfletlerini itiraf etmifllerdir.”

Tüm silah at›fllar›n›n idari bina
yönünden ko¤ufllara do¤ru oldu¤u-
nu aç›kça söyleyen resmi Bilirkifli
Raporu’ndan baz› bölümler: 

“C-1 ko¤uflu kolonlar›nda, du-
varlar›nda, pencere demirlerinde
mermi çekirde¤i delikleri görüldü.
C-1 ko¤uflu içinde yap›lan incele-
mede 3. ranzada ve duvarlarda
mermi çekirde¤i delikleri görüldü.
Bunlar›n C-2 ko¤uflu çat›s› ile avlu-
nun iç cephe duvarlar›ndaki maz-

gallardan yap›lan at›fllarla oluflma-
s›n›n mümkün oldu¤u görüldü... 2
adet 12 kalibre av fifle¤ine ait plas-
tik tüp tapa...”

“C-1 ko¤uflunda öldürücü dozun
çok üzerinde göz yaflart›c› gaz etki-
si aç›¤a ç›km›fl oldu¤u, 2. a) ... Gaz
bombalar›n›n patlamayla yay›ld›-
¤›... üzerinde ‘kapal› yerde kullan-
may›n, yeterli hava ak›m› olmas›
gereklidir... Bombay› insan veya
yanabilecek malzeme olmayan sa-
haya f›rlat’ yaz›s› ... bilindi¤ine...”

Demek “güç kullanmad›n›z”!
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26 Eylül 1999'da Ulucanlar
Hapishanesi’nde gerçeklefltirilen
ve 10 kiflinin flehit düfltü¤ü katli-
amda bilinen gerçe¤in belgesi de
ortaya ç›kt›. “Arama”n›n gerekçe
oldu¤u ve do¤rudan operasyon ta-
limat› verildi¤i, dava dosyas›na inti-
kal eden bir yaz›yla belgelendi. 

“Operasyondan bir gün önce ‹l
Jandarma Komutan› Albay Kemal
Bayalan taraf›ndan ilgili birimlere
gönderilen “gizli” damgal› görev-
lendirme yaz›s›, amac›n arama ol-
mad›¤› ve genifl çapl› bir operas-
yon için haz›rl›k yap›ld›¤›n› ortaya
ç›kard›. Görevlendirme yaz›s›nda
baz› ko¤ufllar›n tamamen boflalt›la-
rak mahkûmlar›n Cebeci Stadyu-
mu’na toplanaca¤› emredildi.”
(Birgün, 26 Kas›m 2005)

Operasyon için özel harekat
timlerini görevlendiren jandarma
komutan›, di¤er jandarma birimle-
rinin de hemen e¤itilmesini istedi.
Ne e¤itimi verildi¤i ise, kesici alet-
lerle, itfaiye kancalar›yla parçala-
nan bedenlerden, döve döve öldü-
rülmüfl insanlar›m›z›n morg görün-
tülerinden bellidir.

“Aramalarda ciddi ve kararl›

davran›larak psikolojik bask›

sa¤lanacakt›r. Araman›n bafllan-

g›c›ndan bitimine kadar

Ankara Merkez Kapal›

Cezaevi’ne tüm girifl ve

ç›k›fllar ve haberleflme va-

s›talar› kontrol alt›na al›-

nacak, Cumhuriyet savc›-

lar› ve ‹l Jandarma Ko-

mutan› d›fl›nda hiç kimse-

nin girifline ve ç›k›fl›na

izin verilmeyecektir" ifa-
deleri yeralan belgede operasyo-
nun da iki video kemaras› ve bir
foto¤raf makinas› ile kay›t alt›na
al›nmas› emrediliyor. 

As›l sorumlu komutanlar›n d›-
fl›nda tutulup, operasyonda 400
jandarma olmas›na karfl›n 161 as-
kerin yarg›land›¤› davada, mahke-
menin görüntü istemine, jandarma
“yok” cevab› vermiflti. 

Katliam›n planl› oldu¤u, tutsak-
lara “teslim mi olacaks›n›z, ölecek
misiniz” dayatmas› ile çok aç›kt›,
flimdi operasyon birli¤ine bu emir-
leri kimin verdi¤i, katliam›n nas›l
palanland›¤› da ortaya ç›km›fl oldu.
Oligarfli buna ra¤men, gerçek ka-
tilleri, emir verenleri, siyasi sorum-
lular› hakk›nda hiçbir dava açma-
yacakt›r. Çünkü katliam, devlet po-
litikas›d›r ve 19 Aral›k’la sürdürül-
müfl, halen de F tipleri ile sürdürül-
mektedir.

Bu politikan›n di¤er yan› da,
ölümden kurtulanlara dava açmak-
t›r. Ki, katliam böylece meflrulafl-
s›n. Ulucanlar’da da bu politika uy-
gulanmaktad›r. Ama flu kesindir ki,
adalet elbette bir gün yerini bula-
cak, katliamc›lar mutlaka hesap
verecekler!

Ulucanlar vahfletinin Ulucanlar vahfletinin 
haz›rl›k talimat›haz›rl›k talimat›



46

4 Aral›k 2005 / 29

28 Kas›m tarihli
H ü r r i y e t ’ i n
manfletinde bir
foto¤raf vard›.
Bu foto¤raf ka-
d›n›n afla¤›lan-
mas›n›n belge-
sidir gerçekten. 

Bu foto¤raf, islamc›l›¤›n kad›n anlay›fl›n›n utanc›d›r. 
Foto¤raf, “erkek egemen zihniyet”in utanc›d›r. 
Ama sadece bu kadar de¤il. Bu
haberi manflet yapan Hürriyet
Gazetesi’nin temsil etti¤i dü-
zenin kültürünün de utanc›d›r.
Çünkü Hürriyet’in temsil etti¤i
kültürün, kad›n› aafla¤›lamak
konusundaki sab›-
ka ddosyas›, islam-
c›lardan bir sayfa
bile eksik de¤ildir.  

‹slamc›lar›n kad›na
bak›fl aç›s› bu fo-
to¤rafta. Peki Hür-
riyet’in kad›na ba-
k›fl aç›s›? Onu da
Hürriyet’te bizzat
Ertu¤rul Özkök’ün
“seçti¤i” arka sayfa
foto¤raflar›nda gö-
rebilirsiniz. 

‹slamc›lar ayr› mmasaya oturtuyor, Hürriyet’in temsil
etti¤i kültür ise masas›n›n üüstüne çç›kart›p göbek at-
t›r›yor. Kad›n› afla¤›lamak aç›s›ndan ikisinin birbirin-
den fark› var m›? Biri masas›n› ay›rarak, biri masas›-
n›n aksesuar› yaparak afla¤›l›yor. 

Burjuvazinin kad›n› (tabii kendi s›n›f›ndan olanlar›)
masas›nda yan›na oturtmas› da kad›na bak›fl aç›s›-
n›n de¤iflti¤ini göstermiyor. 

Evet, kapitalizm, geliflmesinin bir aflamas›ndan itiba-
ren “kad›n›n evine hapsedilmesine” karfl› ç›kt›. Çün-
kü fabrikalarda ucuz iflgücü olarak kullanmak isti-
yordu. Kad›nlar› bir “cinsel meta” haline getirmek de
kapitalizmin eseridir. 

Ertu¤rul Özkök, sözkonusu manfletten üç gün sonra-
ki yaz›s›nda, kad›n›n afla¤›lanmas›na, toplumsal ya-
flamdan d›fltalanmas›na karfl› ç›kmak için bu manfle-
ti att›klar›n› söylüyor. Riyakar! Arflive girip kendi ga-
zetesinde kaç habere “difli mmilitan” bafll›klar›n› att›¤›-
na bir baks›n... Bu bafll›klar, kad›na “sen otur otur-
du¤un yerde, mücadele erkek ifli, sen kar›flma... de-
¤ilse böyle kad›n kimli¤ini kullanarak seni afla¤›lar›z,
ezeriz” demiyor mu? Bu sözler Ertu¤rul Özkökler’in
beyninden ç›km›yor mu? Bu anlay›fl›n kad›n› yan
masaya oturtmaktan ne fark› var?

Evet, islamc›l›k, ifrata vard›rd›¤› kad›na güvensizli¤iy-
le, onu erke¤in kölesi olarak tan›mlamas›yla kad›n›

afla¤›layan bir inanç ve kültürün temsilcisidir. Fakat
kad›n›n afla¤›lanmas› konusunda burjuvazinin is-
lamc›lara söyleyecek hiçbir fleyi yoktur. 

‹slamc›l›¤›n “örtünmesini” elefltiren Özkökler’in kültü-
rünün, bunun karfl›s›na koyduklar› “model”, Bodrum
sahillerinde aç›l›p saç›l›p bedenini pazarlamakt›r. 

Hürriyet kültürü, islamc›l›¤›n kad›na bask›s›na karfl›
ç›karken, kad›n›n burjuvazi taraf›ndan “metalaflt›r›l-
mas› özgürlü¤ü” için savafl›yor. De¤ilse onun kad›-
n›n afla¤›lanmas›na temelde bir itiraz› yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin emniyet
müdürlüklerinde kad›nlar›n, ka-
d›n olmalar›ndan dolay› nas›l
afla¤›land›klar›n› niye bir gün
manflete tafl›maz Hürriyet? 
Özkökler’in savundu¤u düzen

kad›na o kadar
“eflitlikçi” dav-
ran›yorsa, seç-
men nüfusu-
nun yar›s›n›n
kad ›n la rdan
olufltu¤u bir
t o p l u m d a ,
parlamentoda-
ki kad›nlar›n
oran›n›n neden
yüzde 2’leri
a fl m a d › ¤ › n › ,

neden böyle oldu¤unu Özkök aç›klas›n bakal›m.

Veya bu ülkede iflçi kad›nlar›n % 79’unun hiçbir
sosyal güvenceye sahip olmad›¤›n› niye manflet
yapmaz Özkök? Yapamaz, çünkü ucu tekelci bur-
juvaziye dokunur. 

‹slamc›s›n› da, burjuva laikçisini de kad›n konusunda
ayn› noktada birlefltiren; kapitalist beyinleridir. Biri
kad›n› evine, türbana kapat›p “kendi mmal›” ilan edi-
yor, öteki kad›n› metalaflt›r›p “piyasa mmal›” haline
getiriyor. Burjuvazinin kad›na sundu¤u özgürlük,
patronunu ve erkek efendisini seçme özgürlü¤üdür. 

25 Kas›m "Kad›nlara fiiddeti K›nama Günü" bilindi¤i
gibi. fiimdi tüm riyakârlar demeçler verecekler bu
konuda. Ama kad›nlara fliddeti ve ikinci s›n›f mu-
amelesi yapmay›, evde, iflyerinde, okulda, meydan-
larda her yerde sürdürmeye devam edecekler. 

“Kad›n erkek eflitli¤i” kapitalizmin asla beceremeye-
ce¤i ve gerçeklefltiremeyece¤i bir fleydir. Çünkü
böyle bir eflitlik, ne sadece yasalarla, ne sadece
ekonomiyle sa¤lanamaz. Bu eflitlik, gerçekten de
toplumun ekonomisinden kültürüne, yasalar›ndan
politika yapma biçimine, ahlak›ndan sosyal alana
kadar gerçek bir alt üst olufl geçirmesini gerektirir.
Bu kapsamda bir alt üst olufla ise devrim denir.
“Yan masa”lardan, erke¤in efendili¤inden ve kapita-
lizmin metalaflt›rmas›ndan kurtuluflun baflkaca da
bir yolu görülmedi tarihte. 

“Tencere
dibin kara...”
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Dersim’de Bask›lar
Dersim’de devletin bask›lar› ek-

silmeksizin devam ediyor.  

◆ Dersim Temel Haklar Derne¤i
Sekreteri Elif Akkurt, 28 Kas›m gü-
nü Elaz›¤’dan Dersim’e gelirken
Pertek Feribot ‹skelesi’nde jandar-
ma taraf›ndan keyfi olarak gözalt›na
al›nd› ve bir süre tutuldu. 

◆ Dersim Temel Haklar çal›flan-
lar›n›n aileleri, polisler ve savc› Öz-
gür Bozkurt taraf›ndan “Dersim Te-
mel Haklar Derne¤i hakk›nda imza
toplay›n, biz de size yard›mc› ola-
l›m, derne¤i kapatal›m, siz çocukla-
ra sahip ç›kmazsan›z biz sahip ç›ka-
r›z” denilerek tehdit edildi.

◆ Dersim Temel Haklar üyesi
Hüseyin Öztürk’ün Nazimiye’de

bulunan babas›, “O¤lun silahla ya-
kaland›, kampa gitti, yar›n da¤a gö-
türecekler. E¤er sen bir fley yapmaz-
san senin elindeki muhtarl›k mührü-
nü al›r›z” denilerek tehdit edildi.
Nazimiye merkezde görevli bir yüz-
bafl› taraf›ndan tehdit edilen Öz-
türk’ün babas›na, Temel Haklar
hakk›nda suç duyurusu içeren bir
dilekçe zorla imzalat›ld›.

◆ Dersim’de bir taksicinin polis
taraf›ndan katledilmesinden sonra
yap›lan protestolar bahane edilerek
tutuklananlar›n duruflmas› 28 Kas›m
günü görüldü. Duruflma sonucunda
tutuklu 5 kifli serbest b›rak›ld›.

◆ Dersim’de demokratik eylem-
lere kat›lan memurlar da bask› alt›n-
da. Dersim Valili¤i’nin karar› ile
t›pk› OHAL yasalar›nda oldu¤u gi-
bi; ço¤u E¤itim-Sen’li 7 memur

baflka illere sürgün edildiler. 

24 Kas›m'da yaflanan sürgünler,
30 Kas›m’da 1000’den fazla kiflinin
kat›ld›¤› bir eylemle protesto edildi.
HÖC’lülerin de yerald›¤› eylemde,
Dersim’in bask›lara boyun e¤meye-
ce¤i hayk›r›ld›. 

◆ Emekçilere yönelik benzeri
bask›lar Erzincan’da da yafland›.
SES Erzincan ‹l Temsilcisi Sevim
Çiçek, Nuri Koç, Cemal Efe, Özgür
Bektaflo¤lu, Nadir O¤uz, Mehmet
Gökduman ve Y›lmaz Günefl hak-
k›nda soruflturmalar aç›ld›, cezalar
verildi. 

Bu Ülke Sat›l›k De¤il 
Samsun’da devrimcilerin, “Mavi Ak›m” ad› verilen sömürü antlaflma-
s›na karfl› protestolar› sürüyor. HÖC, KESK, Ekim Gençli¤i, EMEP, Hal-
kevleri, Ö¤renci Koordinasyonu, Partizan, TÖP, SDP ve TKP taraf›n-
dan 24 Kas›m’da AKP Merkez ‹lçe Teflkilat› önünde yap›lan eylemde,
“Emperyalistler ‹flbirlikçiler Bu Ülke Bu Halk Sat›l›k De¤il” yaz›l› pan-
kart aç›ld›. Yap›lan aç›klamada anlaflman›n emperyalist niteli¤i ifade
edilirken, daha sonra kent merkezinde halka bildiriler da¤›t›ld›.

BES’ten Bütçe Protestosu
Büro Emekçileri Sendikas› (BES) AKP hükümetinin aç›klad›¤› 2006
bütçesini, 24 Kas›m günü Ankara, Adana, Diyarbak›r’da düzenledi-
¤i eylemlerle protesto etti. Ankara’da Adalet Bakanl›¤› önünde ya-
p›lan eylemde konuflan BES Genel Baflkan› Bülent Kaya, “hüküme-
tin 2006 bütçesini yine IMF, DB, ABD, AB gibi sermaye kurumlar›-
n›n istekleri do¤rultusunda haz›rlad›¤›n›” söyledi. Adana ve Diyar-
bak›r’da da Adliye binalar› önünde toplanan emekçiler, “Hak Veril-
mez Al›n›r” slogan› att›lar.

Anket Çal›flmas›na ÖGB Engeli
Gençlik Federasyonu’nun bafllatt›¤› “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas›n› yürüten Malatya Gençlik Derne¤i üyeleri, 29 Ka-
s›m’da ‹nönü Üniversitesi’nde anket çal›flmas› yapt›¤› s›rada, sivil fa-
flistler provokasyon yaratmaya çal›flt›lar.
Ö¤renci sorunlar›n› tespit etmek amac›yla yap›lan ankette yeralan
“anadilde e¤itim” maddesini bahane eden faflistlerin, Özel Gü-
venlik Birimleri’ne haber vermesiyle gelen ÖGB'ler, ö¤rencileri teh-
dit ederek anket yapmalar›n› engellemeye, yap›lan anketleri y›rt-
maya çal›flt›lar. Ö¤rencilerin çal›flmalar›na devam edeceklerini be-
lirtmesiyle ÖGB’lerin müdahalesi etkisizlefltirildi. 

Okmeydanı Temel Haklar’da 
Esnaf ve Ev Kadınları Toplantısı
Okmeydan› Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde,

halk›n çeflitli kesimlerinin biraraya gelip sorunlar›n› pay-
laflt›¤› toplant›lar düzenlendi. 

Okmeydan› Temel Haklar’da 24 Kas›m’da semtin es-
naflar›n›n, 29 Kas›m’da ise ev kad›nlar›n›n tan›flma/pay-
laflma toplant›lar› vard›. 

Toplant›larda hem esnaflar›n ve ev kad›nlar›n›n özgün
sorunlar›, hem mahallenin sorunlar› konufluldu, ev kad›n-
lar› ve esnaflar, iliflkilerini daha s›klaflt›rmak için Temel
Haklar çat›s› alt›nda s›k s›k buluflmay› kararlaflt›rd›lar. 

Elaz›¤’da Dergi Bürosuna Bask›n!
27 Kas›m’da Halk ‹çin Devrimci Demokrasi Dergisi

bürosu Özel Harekatç›lar ve TMfi polisleri taraf›ndan ka-
p›lar› k›r›larak bas›ld›. Elaz›¤ Temel Haklar ve Özgürlük-
ler Derne¤i ile yanyana olan büroya yap›lan bask›n s›ras›n-
da, Temel Haklar üyelerinin bask›na karfl› ç›kmas› üzerine,
polisler "bu sizi ilgilendirmez, sizin de derne¤inizi yak›n-
da basaca¤›z" diyerek tehdit ettiler. Derne¤in kap›s› kapa-
t›larak çal›flanlar yar›m saat içeride mahsur b›rak›ld›. 

Bas›lan büroda ise gazete ve kitaplar da¤›t›l›rken, Kar-
delen Yay›nc›l›k Temsilcisi Özdal KAYAO⁄LU ile F›rat
DEM‹R gözalt›na al›nd›lar. 

Ertesi gün Hozat garaj›nda Temel Haklar’›n ve di¤er
demokratik güçlerin kat›l›m›yla bir protesto eylemi yap›l-
d›. Eylemde yap›lan aç›klamada bask›n›n devrimci de-
mokrat kurumlar› sindirmeyi amaçlad›¤› belirtilerek, s›k
s›k “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Devrimci Bas›n Susturu-
lamaz” sloganlar› at›ld›.

Dersim, 224 KKas›m 22005



48

4 Aral›k 2005 / 29

Polis, bir sistemin aynas›d›r. Halka davran›-
fl›, hukuka bak›fl›, devletin bu konulardaki kafa
yap›s›n› yans›t›r. Bu konuda her gün binlerce
örnek yaflan›r. Biz sadece geçen haftaya yans›-
yan birkaç örne¤e yer verece¤iz. 

Örnek 1: Mersin’de PKK’nin kurulufl
y›ldönümünde çocuklar gösteri yap›yor. Yaflla-
r› küçük, 7-15 yafl aras›nda. Panzerler haz›r, da-
ha önce Mersin polisinin s›kça yapt›¤› gibi kur-
flunlar da namluya sürülmüfl durumda ama kar-
fl›dakiler “çocuk”! Peki ne yapar polis? Nere-
den buldu¤u henüz belli olmayan bir grup ço-
cu¤u kand›r›p getirir ve gösteri yapan çocukla-
r› tafllat›r. Tafllama iflini bitiren bu çocuklara çi-
kolata ciklet da¤›t›m› da herkesin gözü önünde
bizzat polis taraf›ndan yap›l›r. Kontra kafa bafl-
ka bir fley düflünebilir mi? Linç güruhu iflte

böyle yetifltiriliyor. Halk›n mücadelesi gelifltikçe, polis de
linç güruhunu “çekirdekten” yetifltirme yoluna gidiyor. 

Örnek 2: ‹stanbul’un orta yerinde üç sivil polis, kap-
kaçç› oldu¤u söylenen bir kifliyi feci flekilde dövüyor. Bu
görüntünün kameralara yans›mas› üzerine, ‹stanbul Emni-
yet Müdürü Celalettin Cerrah flu aç›klamay› yap›yor: “Ne
yapal›m, itip kalksan olmuyor, biz de ne yapaca¤›m›z›
bilmiyoruz...” 

Senin görevin itip kakmak, kafas›n› k›rmak m›, suçu
varsa mahkemeye ç›karmak m›? Bütün mesele de burada,
polis kendini hem savc› hem hakim yerine koyup karar›n›
veriyor ve yerinde uyguluyor. Cerrah’›n bu sözleri ayn› za-
manda polisin s›kça baflvurdu¤u ucuz “yeni yasalar elimizi
ba¤lad›, ne yapaca¤›m›z› bilmiyoruz, biz yakal›yoruz yarg›
b›rak›yor” demagojilerinin bir yans›mas›. K›saca, rahatça
“itip kakma” yetkisi istiyor, asal›m, vural›m, k›ral›m diyor.

Vatandafla devlet bak›fl›n›n özetidir bu anlay›fl. Ayn›
olaya iliflkin emniyet sözcüsünün aç›klamas› ise flu: “fiah›s-
lar psikopat olarak tan›mlanan cinsten.” 

Kafaya bak›n, adeta insandan de¤il de, baflka bir mahlu-
kattan bahsediyor! Böyle olmas› senin polisinin meydan da-
ya¤› atmas›na gerekçe olabilir mi?

Örnek 3: ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu’nun aç›k-
lamas›na göre, “yüksek ö¤renim mezunu 10 bin kifli, acilen
e¤itilip polis yap›lacak...”

Devlete acil 10 bin polis laz›mm›fl yani! Bu da yetmez,
bir milyonluk ordu kurmal›s›n›z! Halk› bu kadar zapturapt
alt›nda tutmak, hak arayan herkesin karfl›s›na yüzlerce poli-
si dikmek baflka nas›l mümkün olacak! Ama emin olun, bir
milyonluk ordu da kursalar yine yetmyecektir. Çünkü bu
devlet, halk› düflman gördü¤ü için, sürekli bir “kendini hal-
ka karfl› koruma” politikas› izlemektedir. Hal böyle olunca
de¤il 10 bin, tüm MHP’lileri, AKP’lileri polis yapsalar yine
yetmez.

✔✔ AAKP’den PPatronlara MMüjde!
Hükümet koltu¤una oturdu¤u günden bu yana
sermayenin ç›karlar› için çal›flan AKP iktidar›,
patronlara yeni bir müjde daha aç›klad›. Baflba-
kan Erdo¤an taraf›ndan 29 Kas›m günü aç›kla-
nan karara göre, 2006’dan itibaren ‘kurumlar
vergisi’ oran› yüzde 30’dan yüzde 20’ye düflü-
rülüyor. Peki kimin için bu oranda büyük vergi
indirimi? Cevab›, ertesi günkü borsaya bakarak
görebilirsiniz. TV haberleri Erdo¤an’›n konufl-
mas›n›n ard›ndan ‘Borsa’n›n cofltu¤unu’ müjdeli-
yorlard›. Hükümetin kendi aç›klad›¤› amaç da,
kimin için oldu¤unu aç›kl›yor. Erdo¤an diyor ki,
“müteflebbüslerin (yani patronlar) çevre ülkeler-
le rekabet flartlar›n› iyilefltirmek ve do¤rudan ya-
banc› sermaye yat›r›mlar›n› teflvik amac›yla ya-
t›r›m indirimi istisnas› uygulamas›n› kald›r›yoruz,
kurumlar vergisini yüzde 20’ye indiriyoruz.”

Yani emperyalist sermaye ve iflbirlikçi sermaye
için yap›l›yor bu düzenleme. Peki, indirimin yü-
kü kimin s›rt›na? O da malum! Her zaman oldu-
¤u gibi, emekçilerin, halk›n s›rt›na bindirilecek.

✔✔ Nobel BBar›fl ÖÖdülü SSafsatas›
Nobel ödülleri halklar›n ony›llard›r aldat›ld›¤› bir
kurumlaflmad›r. Fizikten bar›fla kadar birçok
alanda da¤›t›lan bu ödüller, sürecin emperyalist
politikalar›na hizmet eder ve bu çerçevede kimi
unsurlar parlat›l›r. S›radan bir “bilim adam›”
söyledi¤inde etkili olmayacak karfl›-devrimci dü-
flünceler, emperyalist politikalar, “nobel ödüllü”
yaftas› ile daha etkili olur örne¤in. Bar›fl ödülle-
ri ise tam bir aldatmad›r. Nitekim, ödülleri veren
Nobel Vakf›'n›n paras›n›n, ABD'de silah üretim
alan›nda faaliyet gösteren Lockheed Martin ve
Honeywell International Tekelleri’nin hisselerine
yat›r›ld›¤› ortaya ç›kt›. ‹flte size “bar›fl” oyunu-
nun öteki yüzü!

✔✔ ‘Ayd›nlar’a bbak›n! 
fiovenist kesimler de bir “ayd›n bildirisi” yay›nla-
d›lar sonunda. “Türk ayd›nlar›n›n Türk Milletine
Bildirisi” bafll›kl› bildiri, özetle “tek devlet, tek
millet, tek vatan” diyen flovenist bir içeri¤e sa-
hip. ‹mza say›s› 8 bin! “Bu kadar ‘ayd›n’ flove-
nizmin bata¤›na düflmüflse, vay halimize” di-
yenler ç›kabilir. Bu yüzden hemen bu “ayd›n-
lar”dan birkaç›n› sayal›m ki, faflizmin ayd›n tipi
ç›ks›n ortaya. Emekli generaller Osman Özbek,
Necati Özgen, Hasan Kundakç›, Em. Baflsavc›
Vural Savafl, DGM eski baflsavc›s› Nusret Demi-
ral... Eli kanl› kontra komutanlar›, Susurluk yar-
g›s›n›n bafl elemanlar›... Kontra-ayd›n demek
daha do¤ru olur.

not düflüyoruzPolisi görün, devleti tan›y›n



49

4 Aral›k 2005 / 29

Anadolu Federasyonu’nun Al-
man devletinin s›n›rd›fl› uygulama-
lar›na karfl› kampanyas› sürerken,
eylemlerde Fransa’da yaflanan göç-
men isyan› da anlat›l›yor.

Stuttgart Anadolu Kültür ve Sa-
nat Evi, 26 Kas›m günü, açt›¤›
standla Fransa’da yaflananlar konu-
sunda emekçileri bilgilendirdi.
“Fransa’daki Olaylar›n Nedeni

Yabanc›lar De¤il, Emperyalizim-

dir” yaz›l› pankart›n yerald›¤›
standda çok say›da bildiri ve broflür-
ler da¤›t›ld›. 

Fransa'da yabanc›lara yönelik
bask› ve sald›r›lar› protesto amac›y-
la Hamburg Altona'da eylem dü-
zenlendi. "Sorunlar›n Kayna¤› Ya-
banc›lar De¤il Emperyalizmdir” ya-
z›l› pankart ve Almanca dövizler ta-
fl›nan eylemde, bildiriler da¤›t›ld›. 

Anadolu Federasyonu’na ba¤l›
IKAD (Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele
Derne¤i) Berlin’de da¤›tt›¤› bildiri-
lerle Fransa’da yaflanan göçmen
ayaklanmas›n›n sorumlusunun em-
peryalizmin göçmen politikalar› ol-
du¤unu dile getirdi. Almanya’daki
s›n›rd›fl› uygulamalar› ve yabanc›la-
ra yönelik bask› yasalar›n›n anlat›l-
d›¤› ve “yeni yabanc›lar yasas› ve

HARTZ yasalar› iptal edilmeli-

dir” denilen bildirilerle özellikle
Türkiyeli emekçiler bu konuda mü-
cadeleye ça¤r›ld›.

S›n›rd›fl›lara ve oturum iptalleri-
ne karfl› kampanya kapsam›nda,
26 Kas›m’da Nürngberg flehir mer-
kezinde, bilgilendirme stand› aç›ld›.
Dört saat aç›k kalan standda Nürn-
berg Halk Kültür Evi, MLPD, Kara-
vane, AGIF, Menschen Rechte üye-
leri haz›r bulundu.

‘Sorunlar›n kayna¤› emperyalizmdir’ Karadeniz Kültür Gecesi
Köln Anadolu Halk Kültürevi, Elaz›¤ Kültür

Gecesi ve Dersim Kültür Gecesi'nin ard›n-
dan Karadeniz Kültür Gecesi düzenledi.

26 Kas›m günü yap›lan etkinlikte Karadeniz'i
anlatan sinevizyon gösteriminin ard›ndan
Karadenizli yerel bir sanatç›, Osmanl›'dan
bu yana devam ettirilen asimilasyon politi-
kas›n› ve sürgünleri anlatt›. Dilinin, kültü-
rünün ve dininin (H›ristiyan lazlar)  yasak-
land›¤› ve ›srarla Türklefltirilmeye çal›fl›ld›k-
lar› ifade edilen konuflmada, Trabzon'da
TAYAD'l›lara sald›ranlar›n Karadeniz hal-
k›yla ilgisinin olamayaca¤› vurgusu yap›ld›.
Karadeniz'in kültürüne ait ürünlerin sergi-
lendi¤i bir köflenin de haz›rland›¤› gece, ti-
yatro gösterisi, Köln Müzik Grubu’nun tür-
küleri ve horonlarla sürdü.

Selina’n›n an›s›na...
Duisburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezi'nde,

bir çocuk köflesi düzenlendi. Haz›rl›klar›n
sürdü¤ü günlerde, her gün dernekte olan
çocuklar›m›zdan 9 yafl›ndaki Selina Ercan,
ayn› günlerde, psikolojik sorunlu Alman an-
nesi taraf›ndan bo¤ularak Ren Nehri'ne
at›ld›. Selina’n›n cenazesi dernek çal›flanla-
r›n›n da kat›ld›¤› törenle topra¤a verilirken,
köfleye de O’nun ve direnifl flehidi halas›
Özlem Ercan’›n ad› verildi. Selina, ‘Selina
Özlem’ çocuk köflesiyle yaflat›ld›.

26 Kas›m günü yürüyüfl yapmak için Duisburg’a gelen 100 ka-
dar NAZ‹, yine anti-faflist gösterilerle karfl›land›. Binlerce polis
taraf›ndan korunan ve özgürlükleri için her türlü önlemin al›n-
mas›na karfl›n, Anadolu Federasyonu’nun da içinde oldu¤u yüz-
lerce anti-faflist “NAZ‹’ler’i Yürütmeyece¤iz” kararl›l›¤›yla her
sokak bafl›nda gösteriler düzenledi. Polis, NAZ‹ler kenti terk
ederken, anti-faflistlere sald›rd› ve bu sald›rganl›¤› oturma ey-
lemi ve “Kahrolsun NAZ‹ler, Yaflas›n Enternasyonal Dayan›fl-
ma” slogan›yla protesto eden çok say›da kifliyi gözalt›na al›d›.

Anti-Faflist Gösteri

Emperyalizm 
Suçunu Büyütüyor 
‹talya'ya kaçak yollardan girmeye
çal›flan Afrikal› mülteciler denize
gömüldü. ‹ki ay önce de 11 mül-
tecinin öldü¤ü yerdeki ‘kazada’
177 kiflinin kurtar›ld›¤›, 22'sinin
cesedinin ç›kar›ld›¤› aç›kland›.
Frans›z hükümeti de, göçmen is-
yan›n›n ard›ndan 25 bin göçmen
için s›n›rd›fl› karar› alarak, yafla-
nanlarda kendi sorumlulu¤unu
unutturma, suçu göçmenlere yük-
leme politikas›n› sürdürdü.
Emperyalistler bu politikalarla
kendi yaratt›klar› sorunu bast›ra-
mazlar, tersine büyüyen öfkeyi
mutlaka karfl›lar›nda bulurlar.

12 Milyon 
emekçinin grevi
‹talya’da 25 Kas›m gü-
nü, kamu iflçileri, hükü-
metin önerdi¤i bütçe ta-
sar›s›na karfl› greve ç›k-
t›lar. Toplu tafl›man›n,
havayollar›n›n etkilendi-
¤i, hastanelerde aciller
d›fl›nda çal›fl›lmad›¤› ve
bankalar›n kapand›¤›
greve, en büyük üç sen-
dikaya ba¤l› bulunan 12
milyon emekçi kat›ld›.
Sendikalar yapt›klar›
aç›klamada, hükümetin
halka ‘ac› reçete’ içirdi-
¤i ifade edildi. 

Avrupa Birli¤i protesto edildi
‹spanya’n›n Barcelona kentinde yap›lan Avrupa
Birli¤i ve Akdeniz’e k›y›s› bulunan ülkelerin zir-
vesi fiyaskoyla sonuçland›. Davet edilmesine ra-
¤men birçok Akdeniz ülkesi liderinin kat›lmad›¤›
zirvede “Terör ve göç” tart›fl›ld›. Emperyalistler
kendi suçlar›n›, halklar›n suçuymufl gibi günde-
me getirirken, 27 Kas›m günü Barcelona sokak-
lar›nda binlerce gösterici küreselleflme politika-
lar›n› ve Avrupa Birli¤i’nin Akdeniz ülkelerine
karfl› afla¤›lay›c› tutumunu protesto ettiler. 

Slovak emekçiler sokakta
Slovakya’da 15 bin kifli, 26 Kas›m günü hükü-
metin ekonomik ve sosyal reform ad›yla uygu-
lad›¤› politikalar› protesto etti. Ö¤renciler ve
emekçilerden oluflan kitle, sald›r›n›n durdurul-
mas›n› istedi.

yurtd›fl›
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“and olsun flart
olsun yerde kalmaz

ah›m!”
3 Aral›k 1991 - ‹nfazlara ve

Devrimci Sol savaflç›s› Hayri Koç
ve Burhan Remzi Kafadenk'in kat-
ledilmesine misilleme olarak ‹s-
tanbul Emniyet Müdürü Yard›mc›-
s› fiakir Koç ve korumas› Devrim-
ci Sol taraf›ndan öldürüldü. 

3 Aral›k 1995 - Do¤uda as-
kerdeyken iflkence, katletme, ce-

setlerin kulaklar›n› kesme, köy
yakma gibi suçlar iflleyen MHP’li
kontra asker Murat Aldemir, Cep-
heliler taraf›ndan öldürüldü.

12 Aral›k 1990 - K Grubu Komi-
ser Muavini ve Devrimci Sol I
No'lu Masas› Sorgu Timi fiefi ola-
rak düzene hizmet eden iflkence-
ci katil Ayd›n Bar›fl, Devrimci Sol
taraf›ndan öldürüldü. 

14 Aral›k 1994 - Elaz›¤ Askeri
Hastanesi’nde görevli Tabip Bin-
bafl› Fuat Ç›k Cephe taraf›ndan öl-
dürüldü.

◆◆
3 Aral›k 1994 - Özgür Ül-
ke Gazetesi’nin ‹stanbul ve
Ankara bürolar› bombaland›;
1 kifli öldü, 20 kifli yaraland›.

◆◆
4 Aral›k 1920 - Ankara'da
maafllar›n› alamayan ö¤ret-
menler ilk kez grev yapt›.

◆◆
4 Aral›k 1945 - ‹stanbul'da
anti-komünist ve flovenist k›fl-
k›rtma sonucu, gericiler Tan
Gazetesi ve baz› kitabevlerine
sald›r›p ya¤maland›lar.

◆◆
6 Aral›k 1987 - TAYAD, ‹s-
tanbul Bayrampafla'da “Tu-
tuklu ve Hükümlülere ‹n-
sanca Yaflam, ‹flkencecile-
re Ve Halk Düflmanlar›na
Ceza, Tutsaklara Özgür-
lük” mitingi düzenledi. 

◆◆
7 Aral›k 1979 - ‹Ü. Ö¤re-
tim Üyesi Prof. Dr. Cavit Or-
han Tütengil kontrgerilla tara-
f›ndan katledildi. Tütengil'in
cenazesinde polis törene kat›-
lanlara sald›rd›. 1 iflçi öldü, 8
kifli yaraland›.

◆◆
8 Aral›k 1995 - Kamu
Emekçileri Sendikalar› Konfe-
derasyonu (KESK) kuruldu. 

◆◆
13 Aral›k 1980 - Erdal
Eren 17 yafl›nda idam edildi.

◆◆
24 Aral›k 1986 - D‹SK ka-
pat›ld›.

◆◆
Aral›k 1986 - Bas›n mevzi-
sinde devrimci bir ç›k›fl›n ilk
ad›m› olarak Yeni Çözüm
yay›n hayat›na bafllad›. 

9 Aral›k 1987
‹NT‹FADA bafllad›

Filistin halk› siyonizm taraf›n-
dan katledilen 9 Filistin genci-
nin hesab›n› sormak için 9
Aral›k 1987'de birçok flehirde
ayakland›. ‹flgal alt›ndaki top-
raklarda gerçekleflen ve “Ço-
cuk generallerin” ön planda
oldu¤u ayaklanmalar sürekli-
leflerek, Filistin mücadelesin-
de yeni bir mevzi haline geldi. 

◆◆

Y›l 1989’du. Faflistler ‹stanbul
Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu'nu basarak devrimci ö¤-
rencilere sald›rm›fllard›. Faflistler,
aç›kta tafl›d›klar› silahlar›yla kan-
tine girip afifllerini asm›fllard›. 

‹flte o an kantinde bir genç k›z
“Faflizme yaflam hakk› tan›maya-
ca¤›z. Çünkü bunlar halk düfl-
manlar›d›r” diyerek herkesin
flaflk›n bak›fllar› aras›nda tek bafl›-
na afiflleri y›rtmaya bafllad›. O
genç k›z Hamiyet Y›ld›z’d›. 1
Aral›k Direnifli’nin ilk k›v›lc›m›,
DEV-GENÇ’in cesaret, cüret ve
kararl›l›¤› kuflanan Hamiyet tara-
f›ndan iflte böyle atefllendi. 

Bu cüretli tavr›n ard›ndan dev-

rimci ö¤renciler faflist sald›r›ya
karfl› topland›lar. Direnifl k›sa sü-
rede yay›ld›. ‹stanbul’daki tüm
üniversitelerden ö¤renciler ‹stan-
bul Üniversitesi’ne gitmek için
yola ç›kt›lar.

1 Aral›k gecesi okulda toplanan
üç bin ö¤renciyle ‹stanbul Üni-
versitesi iflgal edildi. Ali R›za
Kurt, Ekrem Ak›n Savafl, Erol
Yalç›n, Soner Gül... oradayd›lar. 

Gençli¤in kararl›l›¤› karfl›s›nda
polis iflgal eylemine sald›rmaya
cüret edemedi. ‹flgale son verildi-
¤inde kimseyi gözalt›na almaya-
caklar›na dair “fleref sözü” verdi-
ler. Ancak yine kalleflliklerini
yapt›lar ve okulu boflaltan ö¤ren-
cileri gözalt›na almaya kalkt›lar.
DEV-GENÇ’liler “Polis otobüsleri-
ne binmeyece¤iz” diyerek polis
çemberini yararak direnifle son
noktay› koydu. Polis ancak 25
ö¤renciyi gözalt›na alabildi.

1 Aral›k Direnifli 

◆◆

24 Aral›k 1978 

Kahramanmarafl katliam›
Kontrgerillan›n düzenledi¤i provo-
kasyon sonucu faflistler ve gerici-
ler Marafl’ta Alevi ve solcu halka
karfl› sald›r›ya geçti. Alevi mahalle-
leri, solcu kurulufllar yak›l›p y›k›l-
d›. Resmi rakamlara göre 111 kifli
katledildi. MHP-polis-ordu iflbirli-
¤iyle gerçeklefltirilen katliam›n ar-
d›ndan Ecevit hükümeti, halka
karfl› S›k›yönetim ilan etti. 

◆◆

tarihte 
bu ay

Aral›k


