Tayyip Erdo¤an,
linçi savunan belediye
baﬂkan›, milletvekili
karﬂ›s›nda susmaya
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SUSURLUK AKP’YLE
DEVAM ED‹YOR!

AKP
Hesap
Vermelidir!
✸‹ktidar
adalet isteyenleri
katlediyor!
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ﬁemdinli’nin üstünü
örtme karar› ald›

Gerçekleri hep biz söyledik
3 Kas›m 1996’dan bu yana Susurluk’a dair yap›lan bütün tart›ﬂmalar›,
söylenen sözleri hat›rlay›n. ‹ktidarlar,
medya ne dediyse yalan oldu¤u ortaya ç›kt›. Düzeniçi güçler Susurluk’u
bir çete diye aç›klarken, biz ‘hay›r’
dedik, ‘Susurluk devlettir’. Bunu
alanlarda, gecekondu sokaklar›nda
hayk›rd›k, dergilerimizle, bildirilerimizle halka ulaﬂt›rd›k.
Göstermelik bir mahkemeyle Susurluk yarg›land› ﬂovu yapt›klar›nda da
‘hay›r’ dedik, “bu sistem tasfiye edilmeden, bu pislik temizlenemez. Pisli¤i halk temizler, devrim temizler’ dedik.
AKP iktidar› ile birlikte demokrasicilik
oyunu daha bir parlat›l›rken, bu oyuna yine biz dikkat çektik. Bu iktidar›n
Susurluk politikalar›n›n sürdürücüsü
oldu¤unu, “AB süreci” olarak ifade
edilen sürecin, bu gerçe¤in üzerini
örtmesine izin vermeyece¤imizi ilan
ettik.
Biz hakl› ç›kt›k! Ne dediysek do¤ruydu, ne dediysek kan›tland›.
Bu düzenin bütün kurumlar› her konuda halka sadece yalan söyler, aldat›rlar. Devrimciler ise, gerçekleri
bütün bedelleri göze alarak hayk›r›rlar. Ölürler, onlarca y›ll›k hapis cezalar›na çarpt›r›l›rlar ama gerçekten
vazgeçmezler. ‹ﬂte bu dergi kapaklar›
bunun bir belgesidir.


Ça¤r›lar
‹lanlar

● Kültür ve Sanat

Yaﬂam›nda TAVIR

● Çanakkale Katliam
Davas›
Tarih: 29 Kas›m 2005
Yer: Çanakkale ACM
Saat: 09.30

● Gençlik Federasyonu
‘Vatansever Gençlik
Yarg›lanamaz’
17 Ocak yürüyüﬂü davas›
Tarih: 22 Kas›m 2005
Yer: Ankara 11. ACM
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24 Kas›m
30 Kas›m

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Kas›m 2005 say›s› ç›kt›!
Bayilerden edinebilirsiniz

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
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Dergimizin sokaklarda, meydanlarda emekçi halk›m›zla buluﬂmas› sürüyor.
14 Kas›m günü 35 okurumuz Yürüyüﬂ’ü Okmeydan› sokaklar›nda, duyurular yaparak halka
tan›tt›. K›sa sürede 125 derginin sat›ld›¤› tan›t›m s›ras›nda halk›n ilgisi yo¤un oldu. Ayn› gün,
ayn› saatlerde Kad›köy’de de okurlar›m›z›n “Susurluk ﬁemdinli ile devam ediyor, Susurluk
Devlettir” anonslar› duyuluyordu. Genç yaﬂl› 20 okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›m sat›ﬂ›nda, 100’e
yak›n dergi halka ulaﬂt›r›l›rken, tan›d›klar›na vermek üzere 5 dergi alan örnekler de yaﬂand›.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Erol YALÇIN
Zeliha ERTÜRK-Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm Orucu
Ekibi direniﬂçisi olarak 3 Haziran’da ölüm orucuna baﬂlad›, 6 ay boyunca açl›¤a, zulme karﬂ› direniﬂin bayra¤›n›
taﬂ›yarak 30 Kas›m 2002’de ölümsüzleﬂti.
Zeliha Ertürk, 1978 ‹stanbul do¤umludur. Aslen Sivas-Zaral›’d›r. Devrimcileri ve faﬂizmi Gazi Ayaklanmas›’nda tan›d›. 17 yaﬂ›ndayd›. 1996 Ölüm Orucu döneminde gözalt›nda iﬂkencelerden geçirilip tutukland›. Eskiﬂehir
Hücre Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. 2000’de yeniden F
tipleri ve direniﬂ tart›ﬂ›l›rken ölüm orucuna gönüllü olanlardan biri oydu. Sab›rla bekledi bayra¤› devralmay› ve
devrald›¤›nda onurla, kararl›l›kla taﬂ›d›.

30 Kas›m
1998’de Denizli’nin Balk›ca Köyü’nde katledildiler. Gölgeli
da¤lar› etekleErhan YILMAZ Mehmet YILDIRIM rindeki Balk›ca
(Kenan)
(Necati)
Köyü’nde 29 Kas›m akﬂam› kuﬂat›lm›ﬂlard›. 20 saat boyunca direndiler. Onlar› teslim alamayan oligarﬂi, girdikleri köy evini havan toplar›yla, roketlerle yak›p y›karak iki gerillan›n yanm›ﬂ cesetlerini
teslim alabildi.
Erhan YILMAZ, 1976’da Diyarbak›r Bismil ilçesinde
do¤du. 1993'te Bal›kesir'de üniversiteye baﬂlad›¤›nda
Devrimci Solcu oldu. H›zla geliﬂti. Bal›kesir, Band›rma, Susurluk sorumluluklar›n› üstlendi. 3,5 y›ll›k bir tutsakl›k
dönemi oldu. Tutsakl›¤› bitti¤inde Ege K›r Gerilla Birli¤i’nin Komutanl›¤›’na atad›.
Mehmet YILDIRIM, 1964 Kars Ka¤›zman ilçesi Oluklu
köyü do¤umluydu. ‹lkokuldan sonra ö¤renimine devam
edemedi. 1993'te devrimcilerle tan›ﬂt›. ‹stanbul Alibeyköy'de Devrimci Sol sempatizan› olarak faaliyet sürdürdü. 1995'de Karadeniz K›r Birli¤i’ne savaﬂç› olarak kat›ld›. Son görevi Ege K›r Birli¤i Komutan Yard›mc›l›¤›'yd›.

Selma DO⁄AN

26 Kas›m 1993’te Hasköy’de
kald›klar› eve bask›n düzenleyen
polis taraf›ndan katledildiler.
Erol, 1965 K›rﬂehir do¤umluydu. Devrimci mücadeleye 1988’de
Y›ld›z Üniversitesi’ndeyken kat›ld›.
DEV-GENÇ’in mücadelesinde en önde oldu. 1991 y›l›nda DEV-GENÇ ‹ç
Güvenlik Sorumlulu¤u’na, 1993
Ekim’inde de ‹stanbul DEV-GENÇ Siyasi Sorumlulu¤u’na atand›. Selma,
devrimci hareketin bir sempatizan›yd›; olanaklar› elverdi¤i ölçüde
harekete yard›mc› olmak için çal›ﬂm›ﬂt›r.

Kubilay YEﬁ‹LKAYA

Enver ER

28 Kas›m 1979’da ‹stanbul Hasköy’de, faﬂist sald›r›lara karﬂ› nöbet tutarken, kurulan bir pusuda katledildiler.
Mahalli birimlerde görev yap›yorlard›.

Soner PEKTAﬁ

24 Kas›m 2003’te genç
yaﬂ›nda yakaland›¤› hastal›¤›n›n tedavi edilememesi sonucu
aram›zdan ayr›ld›. Isparta
Gençlik Derne¤i kurucu üyelerindendi. Gençli¤in mücadelesinde aktif biçimde yerald›.

Halk›n kurtuluﬂu için savaﬂanlar ölmez!
ﬁehit Cephe gerillalar› Dersim ve Malatya’da mezarlar› baﬂ›nda düzenlenen törenlerle an›ld›lar.
12 Kas›m 1996’da Çemiﬂgezek’in Paﬂac›k Köyü’nde oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen ‹brahim Erdo¤an K›r Gerilla
Birli¤i’ne ba¤l› Hayri Koç Müfrezesi savaﬂç›lar› Kadir Güven, Devrim
Aslan Güler ve Cephe taraftar› Erkan Dilsiz, Dersim’de Devrim Aslan Güler’in mezar› baﬂ›nda 12 Kas›m günü an›ld›lar.
Dersim HÖC taraf›ndan düzenlenen anmada, polisin engelleme giriﬂimine ra¤men, “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart› açan HÖC’lüler
sayg› duruﬂunun ard›ndan, “Paﬂac›k’ta kahramanca çat›ﬂarak ölümsüzleﬂen” gerillalar› anlatan konuﬂmalar yapt›lar.
19 yaﬂ›nda halk savaﬂç›s› olarak ölümsüzleﬂen Devrim Aslan Güler’in
annesinin a¤›tlar yakt›¤› anmada, marﬂlar söylendi.
Malatya’da ise ayn› gün Cihan Gürz'ün mezar› baﬂ›nda bir anma düzenlendi.
9 Kas›m 1997 tarihinde, Pertek'te ﬂehit düﬂen Cihan Gürz’ün mezar›nda yap›lan anmada, sayg› duruﬂunun ard›ndan, yaﬂam›n› anlatan konuﬂmalar yap›ld›. “Bu topraklardan nice Cihanlar, ﬁengüller, Kenanlar geçti
ve ﬂimdi bizler onlar›n mücadelerinin devamc›lar› olarak onlar›n düﬂüncelerini yaﬂat›yoruz” denilen konuﬂmalar›n ard›ndan, mezarl›ktaki
anma sona ererken, ailesi taraf›ndan anma yeme¤i verildi.

AKP ﬁemdinli’yi
Yarg›layamaz
Halk›m›z ﬁemdinli’de birkaç subay ve itirafç›y› de¤il, devleti
suçüstü yakalad›. Bu halk güçlerinin eline ender geçen f›rsatlardan biridir. Bu f›rsat› düzeniçi manevralara kurban
etmemeliyiz.
Devrimci demokratik güçler, bu süreci, Susurluk Devleti’nden
hesap sorma mücadelesine dönüﬂtürebilmelidirler.
ir z›rhl› Mercedes’in kamyona
çarpmas›yla aç›¤a ç›kan gerçekler, bir kontra arac›n›n ﬁemdinli’de halka çarpmas›yla yeniden
gün yüzüne ç›kt›. Gün yüzüne ç›kan, oligarﬂinin kontrgerilla örgütlenmesinin ve halka karﬂ› kontrgerilla eylemlerin sürdü¤üydü. Bunlar bilinmiyor muydu? Biliniyordu, fakat ﬁemdinli’yi bu noktada
önemli hale getiren, faillerin ele
geçmesidir. Devlet, inkar› mümkün olmayan bir ﬂekilde suçustü
yakalanm›ﬂt›r.

B

imdi ne olacak? Önce neyin olmayaca¤›n› ortaya koyal›m.
Düzen bu olay› tüm boyutlar›yla
aç›¤a ç›karmayacakt›r. “Ba¤›rsak
temizleme operasyonlar›”ndan,
“temiz eller” kampanyalar›ndan
sözedenler, AKP’nin ve Genelkurmay’›n “bir s›navla karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u”ndan dem vuranlar, Susurluk’tan hiçbir ﬂey anlamam›ﬂ ve

ﬁ
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Türkiye gerçe¤ini hala görmemekte ›srar edenlerdir.
am bir safdillik içinde AKP
hükümetinin meselenin üzerine kararl›l›kla gitti¤ini yaz›yor
burjuva medya, baz› sol, reformist
çevreler Tayyip Erdo¤an’›n bu konudaki aç›klamalar›n› “önemsediklerini” aç›kl›yorlar. AKP’nin
“meselenin üzerine kararl›l›kla
gitti¤ini” yazan her cümle, ﬁemdinli’nin üstünü örtme cümlesidir.
Tayyip Erdo¤an’›n “gidece¤i yere
kadar gitsin” sözü, bir kliﬂeyi tekrarlam›ﬂ olman›n ötesinde bir anlama sahip de¤ildir. Biz, Mesut Y›lmaz gibi “Susurluk’u 15 günde
çözerim, çözemezsem namerdim”
diyen baﬂbakanlar gördük. “Gitti¤i
yere kadar gitsin” diyen cumhurbaﬂkanlar› gördük. Iﬂ›klar›n› yak›p
söndüren Genelkurmaylar da gördük. Fakat Susurluk soruﬂturmas›
hep yerinde sayd›, hiçbir yere git-

T

20 20 ö¤renci F tipinde
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TELEKOM sermayeye gaz bombalar›

KP ﬁemdinli’yi yarg›layamaz.
Kendini mi yarg›layacak? Çünkü kendisi de suçludur. ﬁemdinli’deki olay, tekil, münferit de¤ildir;
bölgede say›s›z infaz, kaç›rma, tehdit, bombalama olurken AKP’nin
bunlardan haberdar olmamas› düﬂünülemez. Böyle politikalar, iktidardan habersiz olamaz. Kald› ki, bir
iktidar›n haberim yok deme hakk›
da yoktur; onun olan biten her ﬂeyde siyasi sorumlulu¤u vard›r.

A

ysa AKP hükümeti, bir yandan
“olay› ayd›nlatmakta kararl›y›z” derken, kendilerini en baﬂta
yapt›klar› ve di¤er aç›klamalar› tekzip etmektedir. AKP de, aç›¤a ç›kan
bu olaydan kendi paças›n› kurtarma
peﬂindedir. Halk›n kontrac›lar› yakalamas›n›n ard›ndan geliﬂen gözalt›, sorgu, tutuklama, soruﬂturma süreçleri, düzenin kendi yasalar› aç›s›ndan bile tam bir keyfiyettir. B›rak›n olay›n “arkas›ndakileri” ortaya
ç›karmay›, halka karﬂ› bomba koyan
tetikçilerin bile hepsini cezaland›rma niyeti olmad›¤› görülmektedir.
‹kincisi, gazetecilerin “bunlar acaba J‹TEM’den mi?” sorusuna, ‹çiﬂleri Bakan› Aksu ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n verdi¤i cevaplar ilginçtir.
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Susurluk ve AKP
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Tayyip’in beyni
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YARGILAYIN

32

Paris’i yakan ateﬂ ve AB’nin eriyen sosyal
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Hesap sormak en meﬂru hakk›m›zd›r
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Birtan Altunbaﬂ Mahkemesinde tiyatro
sürüyor

medi, Genelkurmay’›n yanan ›ﬂ›klar›na ra¤men her ﬂeyi “karanl›kta”
b›rakmak için ola¤anüstü bir çaba
sarfedildi. AKP’nin ve Tayyip Erdo¤an’›n daha farkl› bir politikaya
sahip olaca¤›n› düﬂünmek için
hiçbir neden yoktur.
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Hayat›n içindeki teori:
Derin devlet yok aleni faﬂist devlet var

devleti
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80 y›ll›k politikadaki tek de¤iﬂiklik
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Amerika’n›n “posta güvercini”
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Fransa ve yoksullar›n öfkesine tercüman
olabilmek

49

Kurtuluﬂ sosyalizm kavgas›nda
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Anadolu Federasyonu genel kurulunda
örgütlenme ça¤r›s›

Aksu, “bu sorular› bana sormay›n”
diyor, sanki jandarma ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na de¤il de, Devlet Su ‹ﬂleri’ne ba¤l›ym›ﬂ gibi. Tayyip Erdo¤an ise, “bizim zaman›m›zda böyle
bir ﬂey yok, geçmiﬂte böyle söylentiler olmuﬂ” diyerek kapat›yor.
nteresan de¤il mi, mesela Demirel, y›llarca baﬂbakanl›k koltu¤unda oturmuﬂ farkedememiﬂ de,
ancak 1979’da farketmiﬂ derin devleti. Ecevit de, kontrgerillan›n varl›¤›n›, Özel Harp Dairesi için örtülü
ödenekten para istendi¤inde, tesadüfen ö¤renmiﬂ... Nas›l “derin devlet” kavram›yla devletin gerçek yüzü gizlenmeye çal›ﬂ›l›yorsa, Demireller, Ecevitler, Tayyipler de bu hikayelerle kendilerinin gerçek ve tabii kirli/kanl› yüzlerini gizlemeye
çal›ﬂ›yorlar. Bu ülkede oluk oluk
kan dökmüﬂ, say›s›z cinayet, sabotaj, komplo ve provokasyon gerçekleﬂtirmiﬂ J‹TEM’den sadece bir
“söylenti” diye sözeden bir Baﬂbakan’›n ﬁemdinli’yi ayd›nlataca¤›
beklenebilir mi?

E

emdinli’nin ak›beti de Susurluk
gibi olacakt›r. Bundan hiç kimsenin ﬂüphesi olmas›n. Birkaç kiﬂi
kurban edilir ve devlet kendini aklar. E¤er AKP, daha soruﬂturma komisyonu oluﬂturulmas› için verilen
önergeler TBMM’de görüﬂülmeden
alelacele “komisyon kurulacakt›r”
aç›klamas› yap›yorsa, bunu ona
yapt›ran “olay› ayd›nlatma kararl›l›¤›” de¤il, ﬁemdinli’de, Yüksekova’da yürüyen onbinler, ülkemizin
dört bir yan›nda yükselen devrimcilerin, demokratlar›n protestolar›d›r.

ﬁ

inç sald›r›lar›, infazlar, bombalamalar, ﬁemdinli hepsinden AKP
sorumludur. AKP bunlar› nas›l ve
niye yarg›las›n? Herkes ﬂunu bilmelidir ki, AKP, zihniyet olarak, yönetim anlay›ﬂ› olarak da karﬂ› de¤ildir
bunlara. Hat›rlay›n, AKP iktidar›n›n
ilk döneminde, kontrgerilla politikalar›n›, and›çlar› yönetti¤i aç›kça söylenen MGK’ya ba¤l› Toplumla ‹liﬂkiler Baﬂkanlı¤ı la¤vedildi¤inde,
“boﬂluk do¤mamas› için”, her ilde
ayn› iﬂlevi görmek üzere bir birim
oluﬂturulmas› talimat›n› yaz›l› ola-

L

rak veren AKP’nin Hükümeti’nin
‹çiﬂleri Bakan› de¤il miydi? Korkut
Ekenler’in deﬂifre edilmemesini savunan bu hükümetin Adalet Bakan›
de¤il miydi? Dahas›, bu iktidar zaman›nda infazlar, kay›plar, linç sald›r›lar› yaﬂanmad› m›? AKP Hükümeti, Genelkurmay’la olan çeliﬂkileri, AB politikalar› gibi nedenlerle
ﬁemdinli’yi bir süre gündemde tutabilir; ama ondan bir ad›m ötesini
bekleyenler, yan›l›rlar.
evlet gerçe¤ini görmeyenler,
çetelere, faili meçhullere hep
ayn› ﬂekilde bakt›: Devletin içine
yuvalanm›ﬂ “birilerinin” iﬂi. Linç
sald›r›lar›na da böyle bak›ld›. ﬁemdinli’ye de böyle bakanlar var. Bunlar›n AKP’nin, hatta Genelkurmay’›n “d›ﬂ›nda” organizasyonlar
oldu¤unu düﬂünenler var. Bu yan›lg›lar›n görülmesi için sadece Susurluk’tan bu yana olanlar›n hat›rlanmas› yeter. Ancak yan›lg›y› görmek,
gerçekle yüzleﬂmektir. Gerçekle
yüzleﬂmek, gerçe¤in gösterdi¤i hedefe do¤ru mücadele etmektir. ‹ﬂte
sorun burada ortaya ç›k›yor.
AKP’yle, Genelkurmay’la ve devletle cepheden mücadele etmek, hesap sorulacak yer olarak AKP’yi,
Genelkurmay’›, devleti göstermek,
zordur, risklidir; ama üç beﬂ tetikçinin yakas›na yap›ﬂmak kolayd›r.
Böyle ortamlarda devlet onun önünü t›kamaz da.

D

evrimci demokratik güçler, bu
süreci, Susurluk Devleti’nden
hesap sorma mücadelesine dönüﬂtürebilmelidirler. Biz halka neyi hedef
gösterece¤iz, nereye yönlendirece¤iz? ﬁemdinli olay›nda do¤ru cevaplanmas› gereken temel soru budur. Oligarﬂik iktidar, Susurluklar’›,
ﬁemdinliler’i, çeteleri üretmeye,
bizzat kendisi organize etmeye devam edecektir. Halka karﬂ› savaﬂ,
oligarﬂik diktatörlü¤ünün varl›k koﬂuludur. Oligarﬂinin iktidar› sürerken bu ülkenin demokratikleﬂebilece¤ini, çetelerden, kontrgerilladan
temizlenebilece¤ini söylemek, sloganlarla, ileri sürdü¤ümüz taleplerle
böyle bir beklenti yaratmak, halk›n
mücadelesini geliﬂtiren de¤il, düzen
içinde bo¤an bir rol oynar. Karﬂ›-

D

4
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m›zdaki politika, bütün bunlar›
devletin niteli¤inin sonucu de¤il,
düzeniçinde ortaya ç›kabilecek “baz› kusurlar” olarak gösteriyor. Öyle
olmad›¤›n› gösterebilmeliyiz.
alka do¤ru hedefi yani bütün
bunlar›n sorumlusunun devlet
oldu¤unu göstermeliyiz. “Susurluk,
ﬁemdinli Devlettir” diyerek hesap
sorulacak yeri net olarak ortaya
koymal›y›z. TBMM’de komisyonlar oluﬂturulmas›, davalar aç›lmas›,
bu mücadelenin yan sonuçlar› olarak gündeme gelir ve bunda itiraz
edilecek bir ﬂey de yoktur ama tüm
mücadele bu tür düzeniçi talep ve
hedeflere yöneltilemez. Halk›n mücadelesini, örgütlenmesini geliﬂtirecek olan, ﬁemdinli’den hareketle
devletin niteli¤ini göstermek, adalet
için, demokrasi için, kontrgerillas›z,
Susurluksuz bir Türkiye için, mücadelenin oligarﬂik iktidara karﬂ› olmas› gerekti¤i bilincini verebilmektir. Bu bilinci yaratmayan bir mücadele, ne demokrasiyi, ne devrimi
geliﬂtirmez. Tersine düzeniçinde
çok rahatl›kla eritilebilecek bir mücadele olur.

H

ürt, Türk, Arap, Laz, Çerkes
her milliyetten halk›m›z!
Devrimci, demokrat, vatansever
tüm halk güçleri!

K

emdinli’de ipin ucu yakalanm›ﬂt›r. ‹pin ucunu takip edip yuma¤a ulaﬂmal›y›z. ‹pin de¤il, yuma¤›n
tepesine binmeliyiz. Her türlü aldatmacaya, oyalamaya, yanl›ﬂ yönlendirmeye karﬂ› dik ve uyan›k olmal›y›z. Böyle dönemlerde öfkemizi,
tepkimizi boﬂa ç›karmak için bizi
yanl›ﬂ hedeflere yöneltmek isteyenler çok olacakt›r. ﬁemdinli devlettir,
ﬁemdinli’de yakalad›¤›m›z çeteleri
organize eden, o çetelerin halka karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›n politikas›n› yapan, oligarﬂik devlettir. Halk›m›z
ﬁemdinli’de birkaç subay ve itirafç›y› de¤il, devleti suçüstü yakalad›.
Bu halk güçlerinin eline ender geçen f›rsatlardan biridir. Bu f›rsat›
düzeniçi manevralara kurban etmemeliyiz. Oligarﬂik devletten hesap
soral›m; halk hareketini bu hedefte
geliﬂtirelim ve birleﬂtirelim.

ﬁ

ﬁemdinli’nin üzerini
kapatma operasyonu

Susurluk
AKP ile
Devam
Ediyor

AKP
Hesap
Vermelidir

ﬁemdinli’de kontrgerilla devletinin
suçüstü yakalanmas›n›n ard›ndan, Genelkurmay’›, hükümeti, yarg›s›, medyas›
ile üzerini kapatma operasyonu baﬂlat›ld›. Hem de “üzerine gidece¤iz” söyleminin arkas›na gizlenerek. Önce, yaﬂananlar› hat›rlayal›m.
Bir süredir halka yönelik bombal› sald›r›lar›n yaﬂand›¤› Hakkari’nin ﬁemdinli
ilçesinde, 9 Kas›m günü Seferi Y›lmaz’a
ait Umut Kitabevi bombalanm›ﬂ, olay›n ard›ndan bombac› J‹TEM elemanlar› halk taraf›ndan suçüstü yakalanm›ﬂt›. Jandarma
Genel Komutanl›¤›’na ait oldu¤u ve J‹TEM’in hizmetine verildi¤i kesinleﬂen 30
AK 933 plakal› araçtan; silahlar, bombalar,
harita ve bombalanan ve muhtemel bombalanacak yerlere ait krokiler, 105 kiﬂilik
'ölüm listesi', Jandarma Genel Komutanl›¤›’na ait çeﬂitli belgeler, J‹TEM ölüm timinin ﬂefi oldu¤u anlaﬂ›lan Astsubay Ali Kaya’ya ait ajanda ve daha bir dizi kan›t ortaya ç›km›ﬂt›.
Kitabevinin bombalanmas› ve sonras›nda savc› ve CHP Milletvekili Esat Canan’›n
araç üzerinde inceleme yapt›¤› s›rada gerçekleﬂen silahl› tarama s›ras›nda iki kiﬂi yaﬂam›n› yitirmiﬂ, onlarcas› yaralanm›ﬂt›.
CHP Milletvekili Esat Canan bu incelemeyi ve o an› ﬂöyle anlat›yordu: “1. dosyada
araç kimlik bilgileri vard›. Arac›n jandarmaya ait oldu¤u. 2. dosyada bombalanan
pasaj›n krokisi ve Seferi Y›lmaz ad› ve k›rm›z› kalemle iﬂaretli bir ka¤›t vard›. 3.
dosyada aﬂiretlerin devlet yanl›s› oluﬂlar›na iliﬂkin aç›klamalar ve bu kiﬂilerin
isim listesi, 4-5 sayfal›k 4. dosyada da o
bölgedeki itirafç›lar›n isim listesi vard›.
Ancak çok detayl› inceleme olana¤›m›z
olmad›, inceleme yaparken üzerimize
panzerden ateﬂ aç›l›nca, daha küçük
bir araçtan da toplumun üzerine ateﬂ
aç›l›nca oradan keﬂfimizi yar›m b›rak›p uzaklaﬂmak zorunda kald›k.”
Bu arada, halk› tarayan bir polisin, halk›n öfkesi karﬂ›s›nda, Mehmet A¤ar’› arayarak, “bizi kur5
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tar›n müdürüm” demesi, A¤ar’›n “deﬂifre
olmayan arkadaﬂlar›m›z görevlerinin baﬂ›nda” sözünü hat›rlatt› ve hâlâ Susurluk
iliﬂkileri içindeki varl›¤›na ›ﬂ›k tuttu. A¤ar,
bu gerçe¤in üzerini, “olay› farkl› yöne çekmek istiyorlar” yaygaralar› ile kapatmaya
çal›ﬂsa da, J‹TEM’ciler gibi O da “suçüstü”
yakalanm›ﬂt›.

lüm Mangalar› Susurluk
Devleti’nin Korumas›nda

Ö

Bu geliﬂmelerin ard›ndan ﬁemdinli halk›n›n adalet talebi yükselirken, Susurluk’un
üç beﬂ çeteden ibaret olmad›¤›; bütün kurum
ve kuruluﬂlar› ile devlet örgütlenmesinin
kendisi oldu¤u bir kez daha kan›tland›. Susurluk’taki kazada, ortaya ç›kan kiﬂilerin
kimlikleri olay›n çap›n› ortaya koyarken,
ﬂimdi ilk kez bu kadar kan›tla yakaland›
kontrgerilla devleti. Üstünü örtmekte ne kadar zorlanacak olsalar da, bu kadar kan›ta
ra¤men, olay› “lokal bir olay” gösterme üzerine oturan bir üstünü örtme operasyonu
baﬂlat›ld› bile.
Halk›n yakalay›p devlete teslim etti¤i J‹TEM’ci subaylar›n kanunlara uygun olarak
polise teslim edilmedikleri ortaya ç›kt›. Yetkililer taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “güvenli bir yere al›nd›klar›” ifade edilerek,
devletin ölüm mangalar›n›n hukuka tabi olmad›klar› itiraf edildi.
Bununla da kalmad›. ‹ki gün sonra lütfedip savc›l›¤a ifade vermeye giden subaylardan ikisi, Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz “delil
yetersizli¤inden” serbest b›rak›ld›lar. Kameralara görüntüleri yans›yan Ali Kaya’n›n
ajandas›, arac›n onun üzerine olmas›; Özcan
‹ldeniz’in krokileri kendisinin çizdi¤ini (elbette bombalama amaçl› de¤il, güvenlik görevi kapsam›nda!) itiraf etmesi, ortaya ç›kan
bunca kan›t, yüzlerce tan›k ve ifadelerindeki çeliﬂkilerin hiçbiri kan›t say›lmad›. Çünkü Susurluk’un yarg› aya¤› devreye girmiﬂti.
Ölüm mangas›n›n di¤er iki eleman›;
bombay› atan itirafç› Veysel Ateﬂ "adam öl-

dürmek"ten tutuklan›rken, savc› keﬂif yaparken halka ateﬂ açan Uzman
Çavuﬂ Tanju Çavuﬂ da “nefsi müdafaay› aﬂan adam öldürmek” suçlamas›yla tutukland›.
Yani olay basit bir cinayet olay›!
Halk› taramak “nefsi müdafaa”!
Haydi yaﬂananlar›n devlet örgütlenmesinin kendisi oldu¤u gerçe¤ini bir
yana b›rakt›k; “çete” bile diyemiyor
yarg›! Di¤er iki subay›n serbest b›rak›lmas›, “çete nereden emir al›yor?”
gibi sorular›n geçiﬂtirilmesi için “çete” de¤il “bireysel” olmas› gerekiyordu. Mümkün olsa onlar› da tutuklamayacakt› ama ortada iki ölü ve
bombalar vard› ve bunlar “birilerinin üzerine kalmal›yd›”.
J‹TEM’ci katiller öylesine pervas›z ki, dalga geçer gibi, “tesadüfen
oradayd›k... tuvalete gittik... loto kuponu ald›k...” gibi ifadeler veriyor
ve savc› bunlara itibar ediyor. Bu bile ﬁemdinli’nin üzerini örtme konusunda ‘devletin zirvesinde’ al›nan
karar›n ve kararl›l›¤›n yans›mas›d›r.
Çarﬂ› iznine bile emir komuta zinciri içinde ç›kabilen askerler böyle bir
ﬂeyi “bireysel” yapm›ﬂlar, öyle mi?
Susurluk yarg›s› halkla ve “bu kez
devletin tepesi temizleme konusunda
kararl›” diyenlerle dalga geçiyor
adeta.
“Bizi kim tutuklayabilir ki!”
diyen J‹TEM’ci Ali Kaya, “Devlet
ad›na kurﬂun atanlar›n” her düzeyde
korunaca¤›ndan emin. Nitekim, katiller mahkemeye ç›kar›lmadan önce, Kara Kuvvetleri Komutan› Yaﬂar Büyükan›t taraf›ndan yap›lan
aç›klama, Ali Kaya’y› haks›z ç›karmad›. “Ali Kaya’y› tan›d›¤›n›” söyleyen Büyükan›t, “yan›mda görev
yapt›. Çok iyi Kürtçe konuﬂur, iyi bir
askerdir" dedi.
Bir gün önce Genelkurmay aç›klama yap›yor ve gerçeklerin tart›ﬂ›lmas›n› önlemek için “konuﬂan yarg›ya müdahale etmiﬂ say›l›r” diye
tehdit ediyor, ertesi günü kendisi en
üst düzeyde müdahale ediyor, katillerin himayelerinde oldu¤unu söylüyor. Büyükan›t’›n sözlerinin Türkçesi ﬂudur: Ali Kaya tutuklanmayacak, yapt›¤› her ﬂey bilgimiz da-

hilindedir! Yarg› da emri yerine
getirmiﬂtir. “Yarg› ba¤›ms›zl›¤›,
olay yarg›ya intikal etmiﬂtir” sözleri masald›r. Öte yandan bir astsubay›n bir generalle bu denli yak›n iliﬂkisinin, TSK’y› bilenler
için do¤al olmad›¤›n› da not edelim.
Ayr›ca Türkeri’nin, bombac›lar›n jandarma istihbarat›ndan olmas›na karﬂ›n, “konunun Kara
Kuvvetleri'ni ilgilendirdi¤ini” iki
kez vurgulamas›, generallerin
kendi kuyruklar›n› kurtarma giriﬂimi ve kontra sald›r›lar›n emirlerinin en üst düzeyde verildi¤inin
göstergesiydi. Büyükan›t’›n sahipleniﬂini de bu yüzdendi.

irve Bu Kez De Üzerini
Örtme Karar› Ald›

Z

Baﬂbakan Erdo¤an’›n “nereye
kadar giderse gitsin, üzerine gidilece¤i” aç›klamas›, Genelkurmay
Baﬂkan› Özkök’ün “ne korurum
ne suçlar›m” beyan›, burjuva bas›n›n “devletin tepesinde çözme
kararl›l›¤›” manﬂetleri; gösterilmek istendi¤inin tersine üzerini
örtme operasyonunun parçalar›d›r. Bölgeye “olay› araﬂt›rmak
üzere” gönderdikleri heyetler dahi
ﬂaibeli. Hükümet, Susurluk’un
Yüksekova Çetesi ile akrabal›k
iliﬂkileri bulunan iki milletvekilini gönderiyor. Ki, Yüksekova Çetesi’nin kimi elemanlar›n›n bugün
ortaya ç›kan J‹TEM ölüm timleri
içinde yerald›¤› bölgede ifade edilen bir gerçek. Genelkurmay’›n
görevlendirmesi ise tam bir komedi. Hakkâri’de Tu¤general Erdal
Akp›nar ve Tu¤general Erdal Öztürk komutas›nda iki tugay›n ba¤l› oldu¤u Jandarma Asayiﬂ Kolordu Komutan› Korgeneral Selahattin U¤urlu'yu “olaylar› soruﬂturmak için” görevlendiriyor. Demek
ki, U¤urlu kendini soruﬂturacak!
Erdo¤an hem üzerine gitmekten
sözediyor, hem de Genelkurmay ve
Cumhurbaﬂkan› ile yani zirvede bu
konuda anlaﬂt›klar›n› söylüyor. Kararlar› zirvede al›nan Susurluk’un
üzeri, yine zirvede al›nan kararla ör6
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Halk ‘iyi çocu¤u’,
iyi tan›yor
Anlaﬂ›lan o ki, Ali Kaya, ölüm
mangalar› içinde özel bir yere sahip. Üst düzey sahiplenme bunu kan›tl›yor. Diyarbak›r
Söz Gazetesi’nde yer alan bir haber de, Büyükan›t ile
bombac› Kaya’n›n iliﬂkilerine yeni bir örnek sunuyor.
Habere göre; 1998-2000 aras› Diyarbak›r’da görevli
Ali Kaya sahte belgelerle yüz Kürt iﬂadam›n›, PKK ve
Hizbullah’a ‘finans’ sa¤lad›klar› iddias›yla sorgulay›p,
haklar›nda dosya haz›rl›yor. Haz›rlad›¤› sahte belgelerin alt›nda ise, “komutan ad›na” iki kurmay albay›n
imzas› bulunuyor. Komutan kim, diye bakt›¤›n›zda ise,
bugün Kaya için “iyi çocuk” diyen, o günkü 7. Kolordu Komutan› olan Org. Yaﬂar Büyükan›t’› görüyorsunuz! Elbette Kaya’n›n yapt›¤› her
ﬂey bilgisi dahilinde!

‘‹yi çocu¤un’
ajandas›
J‹TEM’ci Ali Kaya’n›n halk taraf›ndan ele geçirilen ajandas›, ‘olay lokaldir’ diyenleri yalanl›yor. “ﬁemdinli’deki patlaman›n sonucunun de¤erlendirilmesi. Sonuç ne olacak!” ibaresinin yer ald›¤› ajandada, bir süre önce infaz edilen Yusuf Yaﬂar’a ait bilgiler de yer al›yor. Tüm faaliyetlerin
“Jandarma Genel Komutanl›¤›’na düzenli olarak bildirilece¤i” yaz›l› ajandada; Öcalan’›n avukatlar›n›n bölgeye ziyaret ve görüﬂmeleri; “DEHAP’tan seçilen belediye baﬂkanlar›n›n parti ile olan iliﬂkilerinin
araﬂt›r›lmas›” ifadeleri; PKK davas›ndan yat›p ç›kanlar›n listesi ve kimi isimlerin karﬂ›s›na düﬂülmüﬂ notlar;
“ﬁemdinli’de M‹T’te çal›ﬂanlar” listesi; “Van-HakkariBitlis-‹stanbul’da bizimle çal›ﬂanlar›n isim listesi ve telefonlar›” baﬂl›¤› alt›nda liste, ki bunlar aras›nda binbaﬂ› rütbesindeki subaylar da bulunuyor.
Ali Kaya, halk›n yakalay›p devlete teslim etti¤i s›rada, ﬁemdinli’de baz› kiﬂileri arayarak; “Bizim için
çok önemlidir, o ajanday› mutlaka almam gerekir” diyor. Sen tutuklu de¤il misin sorusuna cevab› ise, korunacaklar›na duyduklar› güveni gösteriyor: “Bizi kim
tutuklayabilir, böyle bir ﬂey olabilir mi?”
tülmek isteniyor.
Suçun oda¤›ndaki Genelkurmay
ile anlaﬂma zemini, ancak üzerini
kapatma olabilir, ötesi yaland›r.
Üzerine gidiyor gibi yap›p, üç beﬂ
katille ﬁemdinli’nin üzerini örtme-

nin manevralar›d›r bunlar. T›pk› Susurluk’ta oldu¤u gibi. Susurluk kararlar› da A¤ar’›n dedi¤i gibi “devletin zirvesinde” al›nm›ﬂt›, üzerini örtme karar› da orada al›n›yor.
Susurluk ba¤lant›s›na da bu yüzden karﬂ› ç›k›lmaktad›r. Genelkurmay cephesinden Jandarma Genel
Komutan› Org. Fevzi Türkeri’nin,
“Olay lokaldir. Susurluk benzetmesine de yer yoktur” sözleri; hükümet cephesinden Adalet Bakan›
Cemil Çiçek’in Susurluk benzetmesine tepki göstererek “bu dayatmad›r... (Susurluk’un devam› oldu¤una
iliﬂkin) en ufak bir emare yoktur”
demesi; bunun sonucudur. Ne Türkeri’nin aç›klamas› Genelkurmay’›n
bilgisi d›ﬂ›ndad›r, ne de Çiçek’in anlay›ﬂ› Tayyip’den ba¤›ms›zd›r. Erdo¤an, AB sürecinde, daha do¤rusu AB
karﬂ›s›nda “bak›n elimizden geleni
yapt›k” demek ve ordu ile iktidar
kavgas›nda mevzi kazanmak için
manevra yapmaktad›r.
Bu arada belirtelim ki, Adalet
Bakan›’n›n Susurluk’u sahiplenme
konusunda özel bir gayreti de sözkonusudur. Susurluk’un ölüm mangalar›n›n deﬂifre edilmesine karﬂ› ç›kan ve Korkut Eken’i sahiplenen Çiçek, bu görevini sürdürmektedir. Çiçek, kendisi de bu mekanizma içinde
halka karﬂ› savaﬂ›n yarg› aya¤›nda
bulundu¤u için bu kadar canh›raﬂ bir
ﬂekilde Susurluk ba¤lant›s›na karﬂ›
ç›kmakta, olay› adli bir vaka olarak
kapatmak istemektedir.

lüm Mangas›n›n ‘ﬁan›na’
Uygun Bir Avukat Atand›

Ö

Ortaya ç›kan her geliﬂme, yaﬂanan her ﬂey, “olay lokaldir” diyen
generalleri yalanl›yor. Generaller,
olay› tart›ﬂan kesimleri yönlendirmek için bunu söylerken, katliamc›
subaylara sahip ç›karak, “ölüm
mangalar›n›n elini so¤utmama”
politikas›n› da aç›ktan sürdürüyor.
Ölüm mangalar› için tahsis edilen avukat da bunun bir örne¤idir.
Hukuk kökenli emekli yarbay Mehmet Göçmen, bombac› J‹TEM’cilerin avukatl›¤›na atand›. “Atand›” di-

yoruz çünkü bu da emir-komuta
zinciri içinde gerçekleﬂti. J‹TEM’cileri savunmas› için Hakkari ‹l Jandarma Komutan› Albay
Erhan Kubat ile yard›mc›s›n›n
kendisini arad›¤›n› söyleyen Mehmet Göçmen, Hakkari’ye geliﬂinde bir subay taraf›ndan karﬂ›lanarak, Mülkiye Müffettiﬂleri ile birlikte askeri helikopter ile taﬂ›nd›.
Bu dahi, ordunun katilleri sahiplendi¤ini göstermektedir. TSK,
hangi avukat› helikopteriyle taﬂ›yor?!!
Göçmen’in, tam da J‹TEM’cilere lay›k bir avukat oldu¤u da
aç›k. Do¤u ve Güneydo¤u'da yüzbaﬂ› olarak görev yapan Göçmen'in ad›, 1992 y›l›nda Mardin'de Yardere, Ahmetli ve Kaynak Mezras›’na bask›n düzenleyerek köylünün kuzular›n› kesip
yiyen, köylerini yakan TSK birli¤inin komutan› olarak geçiyor.
Konu, kontrgerilla taraf›ndan katledilen Mehmet Sincar taraf›ndan
TBMM’ye taﬂ›nm›ﬂt›. Dava ﬂimdi
A‹HM’de!

‹TEM’i ‹nkarda Israr,
Devlet Politikas› M›?

J

J‹TEM’in varl›¤›n› inkar, Susurluk sürecinin en çarp›c› yanlar›ndan biridir. Binlerce katliam›n,
kaybetmenin, faili meçhul cinayetin, provokasyonun alt›nda imzas› bulunan J‹TEM’in varl›¤›
Genelkurmay taraf›ndan hep inkar edilmiﬂtir. Baﬂta Susurlukçu
Org. Veli Küçük olmak üzere, bu
konuda onlarca aç›klama vard›r.
Gazeteciler, “olay›n üzerine
gitmekten, kapatmayacaklar›ndan” sözeden Tayyip’in yalanlar›na inanm›ﬂ olacaklar ki, soruyorlar: “J‹TEM konusunda ne düﬂünüyorsunuz?”
Öyle ya, bu iﬂ J‹TEM’i her ﬂeyiyle deﬂifre etmeden mümkün de¤il,
bunu art›k herkes biliyor. Bölgede,
“PKK’ya karﬂ› eli tesbihlilerin ço¤alt›lmas›” politikas›n›n mimarlar›ndan biri olan, ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, jandarma teﬂkilat›
7
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J‹TEM’ci itirafç› Abdülkadir
Aygan’›n tam
17 cinayeti nas›l iﬂlediklerini
anlatan Özgür

Org. Necati Özgen ve
J‹TEM itirafç›s› Aygan

J‹TEM ‹tirafç›lar› Generallerin Bilgisinde Suç ‹ﬂliyor
Gündem Gazetesi’ndeki itiraflar›n› hat›rlay›n. Aygan
itirafç› olduktan sonra öldü gösterilerek “devlet memuru” olarak J‹TEM’de Kurmay Albay Nurettin Çak›r
imzas› ile iﬂe al›n›yor ve bölgede kan döktü¤ü günlerde, 3. Ordu Komutan› Org. Necati Özgen ile birlikte bu
resmi çektiriyor. Aygan itiraflar›nda yapt›klar› her ﬂeyin generallerin bilgisinde oldu¤unu söylemiﬂti. ﬁemdinli bombac›s› J‹TEM itirafç›s› Veysel Ateﬂ’in att›¤› her
bomba ve kurﬂun da generallerin bilgisindedir.

J‹TEM’ci J‹TEM’i Anlat›yor
“J‹TEM’in kuruluﬂu ve infazlar› devlet içindeki küçük bir grubun iﬂi de¤il. TSK’n›n en üst kademesinden
baﬂbakanlara, bakanlara, valilerden kaymakamlara
ve emniyet yetkililerine, savc›lara kadar uzanan sistematik bir yap›. J‹TEM içinde infaz, istihbarat ve psikolojik farkl› faaliyet alanlar› oluﬂturulmuﬂtur. Binbaﬂ›
Aytekin Özer, Org. Hikmet Köksal, Veli Küçük, Org.
Necati Özgen, Korgeneral Hasan Kundakç›, Ali Akyöz,
Cahit Ayd›n gibi birçok rütbeli paﬂan›n yan›s›ra, son on
y›l›n bütün Genelkurmay baﬂkanlar› bu oluﬂumun sorumlulu¤unda...” (J‹TEM itirafç›s› Abdulkadir Aygan)

J‹TEM kontra faaliyetleri
‘S›n›rd›ﬂ›nda’ da sürüyor
J‹TEM arac›nda ç›kanlar aras›nda, Irak Türkmen
Cephesi’ne ait kimlik ve makbuzlar›n da bulunmas›,
kontra faaliyetlerinin alan›n›n Irak’a kadar uzand›¤›n›
gösteriyor. Bilindi¤i gibi, Irak Türkmen Cephesi, oligarﬂinin bölgedeki piyonu durumunda ve kontra faaliyetlerini onun üzerinden yürütüyor. Bu faaliyetleri s›ras›nda TSK subaylar› iﬂgalciler taraf›ndan yakalanm›ﬂ
ve baﬂlar›na çuval geçirilmiﬂti. Baﬂ›na çuval geçirilenlerden biri de Büyükan›t’›n iyi çocu¤u olmas›n!
kendi bakanl›¤›na ba¤l› olmas›na
karﬂ›n, gazetecilerin J‹TEM ile ilgili
sorusuna, “bana sormay›n” deyip
ç›km›ﬂt›. Ama Tayyip kaçamad›¤›
soruya bak›n ne cevap veriyor:
“Bizim zaman›m›zda J‹TEM
diye bir ﬂey yok. Daha önce bu tür

Susurluk, katletmeye
Yüksekova ve Hakkari
ile devam ediyor
ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n ayd›nlat›lmas›n› isteyen
Yüksekova halk›n›n üzerine kurﬂunlar ya¤d›r›ld›.
15 Kas›m günü ilçede gösteri yapan 20 binden
fazla kiﬂi DEHAP ilçe binas› önünde topland›. Burada yap›lan aç›klamada, sorumlulardan hesap
sorulmas› istenirken, ﬁemdinli halk›n›n yaln›z olmad›¤› hayk›r›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan yürüyüﬂe geçen halk›n üzerine, panzerler ve çat›lara
mevzilenmiﬂ özel timler taraf›ndan ateﬂ aç›ld›.
Halka sald›ran bir panzer kald›r›ma çarparak
devrildi. Halk›n kararl› bir ﬂekilde direndi¤i gözlenirken, a¤›rl›kl› olarak Yeﬂildere Mahallesi’nde
gece geç saatlere kadar süren olaylarda, polisin
ve özel timin 10-15 metreden açt›¤› ateﬂ sonucu
Ergin Mengeﬂ, G›yasettin Geylani ile Sefer Bor
isimli kiﬂiler yaﬂam›n› yitirdi.
Ertesi günü de Hakkari’de yap›lan gösteriye, halk›n
adalet iste¤ine yine kurﬂunlarla cevap verildi.
Halk sald›r›ya karﬂ› direnirken, lise ö¤rencisi Ahmet ‹nci polis kurﬂunlar›yla hayat›n› kaybetti.
Yüksekova ve Hakkari sald›r›lar›; devletin ﬁemdinli’de ortaya ç›kan gerçeklerin teﬂhir edilmesine,
bu zeminde demokratik mücadelenin geliﬂimine
izin vermeme karar› ald›¤›n›n örnekleridir.
Burjuva medyan›n, hükümetin halk›n öfkesini “bölücü örgütün k›ﬂk›rtmalar›” ucuz de¤erlendirmesi
ile aç›klamas›, bu gerçe¤in üzerini örtemez. Devlet halka karﬂ› savaﬂ› daha aç›ktan sürdürmektedir. Cenaze törenlerinde dahi halk›n tepesinde
uçan F-16 uçaklar›n›n baﬂka bir de¤erlendirmesini yapmak mümkün mü?
Gösteriler için “terör örgütleri f›rsat kullan›yor, k›ﬂk›rt›yor” hamasetine baﬂvuranlar, “ﬁemdinli sonras› yaﬂananlar› da iyi de¤erlendirmek laz›m” diyerek üste ç›kmaya çal›ﬂan generaller özetle ﬂöyle demektedirler: Biz katledelim, vural›m, k›ral›m, bombalayal›m ama kimse protesto etmesin!
Hay›r! Halk aya¤a kalkma, hesap sorma hakk›n›
sonuna kadar kullanacakt›r.

söylentiler olmuﬂ”.
Konuﬂan “J‹TEM diye bir ﬂey yok!” diyen
Veli Küçük de¤il, Tayyip! Ama zihniyette, Susurluk’u devam ettirme
ve gizlemede aralar›nda
hiçbir fark yok! Binlerce kan›tla
ortaya ç›kan, en son suçüstü yakalanan ve halen suç iﬂlemeye devam
eden J‹TEM’i inkar etmek dahi, iktidar›n hiçbir ﬂeyin üzerine gidemeyece¤inin kan›t›d›r. Susurluk’un,
ﬁemdinli’nin göbe¤indeki J‹TEM’i inkar ederek, neyi araﬂt›rabilir ki!
AKP iktidar›n›n olay› s›k›ﬂt›rmak istedi¤i boyut aç›kt›r. Aya¤a
kalkan halk› yat›ﬂt›rmak için 16
Kas›m günü aç›klama yapan Tayyip, bunun çerçevesini daha net
olarak ﬂöyle çizmiﬂtir.
“Teknik kan›tlara dayanmadan yarg› geliﬂtirilmemeli. (Burada Susurluk ba¤lant›s› kurmay›n
demek istiyor) Hukuk d›ﬂ›na ç›kan kimi kamu görevlileri kabul
edilemez. (Üç beﬂ Susurlukçu’yu
yarg›laman›n ötesine geçmeyece¤iz, diyor). Vatandaﬂlar›m›z olaylar›n hukuki geliﬂimini beklemelidirler. (Protesto etmeyin, adalet istemeyin, Susurluk’tan hesap sormay›n, diyor.) Ülkemizde art›k hukuk d›ﬂ›nda hiçbir hareket tarz›na
tahammülümüz yoktur.” (AB süreci ile ördü¤ümüz demokrasicilik
oyununu bozmay›n, bu oyuna gerçekmiﬂ gibi inan›n, diyor.) Ve nihayet sadede geliyor: “Güvenlik görevlilerimizi y›pratmamal›y›z. Bas›n, yay›nlar›na dikkat etmeli.”
Tüm mesele burada, Susurluk’un
‘güvenlik güçlerimizin elini so¤utmayal›m’ politikas› böylece dile
geliyor. Gerçeklerin üzerine gitme
konusunda öyle büyük bir gayreti
de olmayan medyaya da ‘deﬂmeyin’ mesaj› vererek, Susurluk hükümetleri ne yapm›ﬂsa, ayn›s›n›
tekrarl›yor.
J‹TEM’i “görmeme, inkar etme” politikas›, düzenin bütün kurumlar› taraf›ndan sürdürülmektedir. Bu, Susurluk’u sürdürme kararl›l›¤›ndan, “onlara her zaman ih8
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tiyac›m›z olacak” demekten baﬂka
hiçbir anlam taﬂ›maz. Bu, Susurluk
devletinin ‘devlet politikalar›’ndan
biridir.

rabzon’dan ﬁemdinli’ye
Halka Karﬂ› Savaﬂan
Susurluk’a Karﬂ› Halk›n
Mücadelesini Yükseltelim

T

ﬁemdinli’de baﬂta AKP, CHP heyetleri, TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu incelemeler yap›p raporlar
haz›rl›yor. Kaçamad›klar› gerçekleri
ifade etmek durumunda kal›rken,
Susurluk gerçe¤inden kaçacaklar›
aç›kt›r. Bu arada, AKP ve CHP ayr›
ayr› meclise soru önergesi verdiler.
AKP’nin önergesi, Trabzon, Rize’de
yaﬂananlar› da kaps›yor. Evet, Trabzon’dan Rize’ye, Bozüyük’ten ﬁemdinli’ye; hepsi bir ve ayn› politikan›n ürünüdür. Ama AKP’nin niyeti
bu de¤ildir. Çünkü onlar, linç giriﬂimlerini savunan, “vatandaﬂ hassasiyeti” diyenlerdir.
Bu raporlar ve görüﬂmelerin en
uç boyutta varaca¤› yer, “kamu yetkisini usulsüz kullanan bir yap›lanma”d›r. “TBMM komisyonu kurduk, araﬂt›raca¤›z” demek, bilindi¤i
gibi, kapataca¤›z demenin bir biçimidir.
Burjuva bas›n, hükümet ve Genelkurmay elbirli¤i içinde “bu kez
çözülecek” umudunu körükleyerek,
üzerini örtme ve halk›n adalet talebini, Susurluk devletine karﬂ› mücadelesini engelleme çabas› içindedir.
Oligarﬂi ﬁemdinli’de tam bir tiyatro
sergilemektedir.
Bu oyunu bozmak, en baﬂta
halk güçlerine, sola düﬂmektedir.
Bu söylemlere zerrece prim vermeyerek, “acaba çözer mi” gibi bir hayale kap›lmadan, protestolar yükseltilmelidir. Susurluk sürecinde yap›lan hatalar tekrarlanmadan, devletin
niteli¤i do¤ru tespit edilerek, süreç
halk güçlerinin lehine dönüﬂtürülmelidir. Bunun meﬂru zemini vard›r,
yeter ki halka gerçekleri ulaﬂt›rmada
ve halk› birleﬂtirmede ›srarl› olunsun!

Susurluk’tan ﬁemdinli’ye

Susurluk
AKP ile
Devam
Ediyor

AKP
Hesap
Vermelidir

ﬁimdi herkes Susurluk’tan sözediyor. K›saca hat›rlamakta yarar var;
çünkü aradan az de¤il, 9 y›l geçmiﬂtir.
Dahas›, toplumun belle¤i, burjuvazinin
yo¤un dezenformasyon sald›r›s› alt›ndad›r.
Susurluk, bir trafik kazas›nda ortaya ç›kan “devlet” gerçe¤iydi.
1996’n›n 3 Kas›m›’nda, bir z›rhl›
Mercedes, bir kamyonun alt›na girdi. Bunu herhangi bir trafik kazas›ndan farkl› k›lan, Mercedes’in içindekilerin niteli¤iydi.
Kamyonun alt›na giren z›rhl› Mercedes’ten ç›kar›lan ölü ve yaral›lar ﬂunlard›:
‹stanbul Polis Okulu Müdürü Hüseyin
Kocada¤,
Mehmet Özbey sahte kimlikle faﬂist katil Abdullah Çatl›, Melahat Özbey sahte
kimlikli Gonca Us ve Bucak Aﬂireti reisi,
DYP Milletvekili Sedat Bucak.
Say›lanlardan ilk üçü ölürken Sedat Bucak kazadan yaral› kurtuldu.
Z›rhl› Mercedes’in hemen ard›ndan gelen bir baﬂka araçta kontrgerillac›lar›n korumalar› vard›. Onlar araçtan baz› ﬂeyleri ald›lar, onlar bilinmiyor, ama kalanlar›, araçta
bulunanlar› biliyoruz. Mercedes’te ﬂunlar
bulunmuﬂtu.
Son sistem bir dinleme cihaz›, MP 5 silahlar, çeﬂitli silahlara uygun susturucular.
(ﬁemdinli’deki araçta ortaya ç›kan belgelere bak›p “devlete ba¤l› çete olsalar bu kadar amatör mü olurlar?” deniyor. ‹ﬂte onlar›n a¤ababalar›n›n araçlar› da böyleydi.
Mercedes’te çok miktarda belgeler oldu¤u
da kesindi, ancak onlar ﬁemdinli’de oldu¤u gibi halka yakalanmam›ﬂ, sadece
kamyona çarpm›ﬂlard›. Bu nedenle bond
çanta(lar) içindeki belgeleri yoketme imkan› buldular. Onlar›n araçlar›nda bu tür
ﬂeylerin bulunmas›, “amatör”lüklerinden de¤il, pervas›zl›klar›ndan, mutlak
devlet korumas›nda olmalar›ndan ileri
gelmektedir.)
Bir milletvekili, bir polis müdürü
ve onlar›n yan›nda devletin yasalar›na göre “aranan” durumundaki bir
faﬂist ﬂef; onlar›n neden bir arada
olduklar› hiçbir zaman aç›klanmad›.
9
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Birkaç gün içinde ortaya ç›kt› ki, bu
isimler, mafyac›lardan generallere uzanan
çok geniﬂ bir kesimle iliﬂki içindeydiler. Telefon kay›tlar›ndan bile bu iliﬂki a¤› ortaya
serilmiﬂti. Fakat yine, onlarla generaller, polis ﬂefleri, faﬂist katiller, mafyac›lar aras›ndaki iliﬂkilerin sistematik niteli¤inin sebebi
ve sonuçlar›, hiçbir zaman resmen aç›klanmad›.
Biz aç›¤a ç›kanlar› hat›rlayarak devam
edelim:
Sözkonusu grup, kazadan önce ‹zmir
Balçova’da Princess Otel’de buluﬂuyorlar.
Sedat Bucak taraf›ndan bu otelde 6 oda tutuluyor. Bir odada Bucak, bir odada Kocada¤, bir odada Çatl› ve Gonca Us kal›yorlar.
Öteki üç odada Çak›c› ve adamlar›... Fakat
daha ilginç olan›, otelin bir baﬂka odas›nda
da, eski emniyet genel müdürü ve o günlerde de Refahyol Hükümeti ‹çiﬂleri Bakan›
olan Mehmet A¤ar’›n bulunmas›yd›.
Grup daha sonra Princess Otel’den ayr›larak Kuﬂadas›’nda bir mafya ﬂefine ait
Onura Otel’e yerleﬂiyorlar. Burada da üç
oda ay›rt›lm›ﬂ ve yine Sedat Bucak ad›na.
Grup burada üç gün boyunca toplant› ve görüﬂmeler yap›yor.
Kararlar›n› al›p, planlar›n› yap›yor ve
ayn› araçta yola ç›k›yorlar. Yolculuk, Bal›kesir’in Susurluk ilçesinde önlerine ç›kan
kamyona çarpmalar›yla bitiyor...

usurluk, devrimcilerin
hakl›l›¤›n›n kan›tlanmas›yd› !

S

Normal koﬂullarda ve hukukun yürürlükte oldu¤u bir devlette birarada olmalar›
mümkün olmayan bu grup aç›¤a ç›kt›ktan
sonra ne oldu? Çok ﬂey oldu. Amiyane deyimle, ortal›k birbirine girdi. Her kafadan
ﬂaﬂk›nl›k, hayret, “bu kadar da olmaz” diyen sesler ç›kmaya baﬂlad›.
ﬁaﬂ›rmayan yaln›z devrimcilerdi.
Susurluk’ta ortaya ç›kan gerçekler, devrimcilerin ony›llard›r bu devletin niteli¤i
üzerine söylediklerinin tart›ﬂmas›z kan›tlar›yd›lar. Halk büyük bir ﬂaﬂk›nl›k içindeydi
ama devam›nda h›zl› bir bilinçlenme süreci
yaﬂayacak ve hesap soran, adalet isteyen
kitlesel bir mücadele geliﬂecekti.

Susurluk - 3 Kas›m 1996
‹ktidarda Erbakan’la Çiller’in
koalisyon hükümeti vard›. Çiller,
“bu vatan için kurﬂun atan da yiyen
de ﬂereflidir” diyerek Çatl›lar’a,
kontgerillaya sahip ç›karken, Erbakan Susurluk’u “fasa fiso” olarak
de¤erlendirdi. Fakat aç›¤a ç›kan
gerçeklerin üstü bu sözlerle örtülemeyecek, Susurluk giderek gündemin oda¤›na oturacakt›. ‹lk kurban›
da Refahyol hükümeti verecekti.
Kontrgerilla faaliyetlerinin merkezinde oldu¤u aleni olan ‹çiﬂleri
Bakan› Mehmet A¤ar istifa etmek
zorunda kald›. Baﬂka deyiﬂle, A¤ar,
kontrgerilla devletini temize ç›karmak, tepkileri nötralize etmek için
istifa ettirildi. Çünkü devlet için Susurluk’un üstünü örtmek giderek
zorlaﬂ›yordu.
Oligarﬂinin tüm kesimleri, devleti aklamak için seferber oldular.

usurluk nedir, ne
de¤ildir?

S

O günlerde s›kça kullan›lan bir
ifadeyle, ortaya o kadar çok bilgi,
belge ç›k›yordu ki, gerçek daha da
belirsizleﬂiyordu. Burjuva medyada
“enformasyon” ad›na “dezenformasyon” yap›l›yordu. ‹ﬂte bu noktada Susurluk’un ne olup olmad›¤›
tart›ﬂman›n oda¤›na oturdu.
Neydi Susurluk?
Devlet, deﬂifre olan noktadan
zincirin halkalar›n› kopart›p geri kalan› kurtarmaya çal›ﬂ›yordu. Bunun
için üç beﬂ özel timci ortaya at›ld›.
Z›rhl› Mercedes’te ortaya ç›kan
“çete”nin tüm suçu, Ömer Lütfü Topal adl› bir kumarhanecinin öldürülmesine indirgenmeye çal›ﬂ›l›yordu.
“Temiz toplum” slogan›yla kampanya baﬂlatan burjuva medya, daha kampanyas›n›n ad›ndan baﬂlayarak gerçe¤i çarp›t›yordu. Tart›ﬂ›lan
sorun “toplum”un temiz olup olmamas› de¤ildi, tart›ﬂ›lan devletti. “Temiz toplum” slogan›yla hedef bulan›klaﬂt›r›l›yordu.
Avrupa emperyalizmi çerçevesinde “daha kurall›” bir devletten
yana olanlar, bir ﬂeylerin aç›¤a ç›kmas›n› istiyorlar, ama nihai anlam-

da da devletin ve ordunun “y›pranmamas›n›”
istiyorlard›. O zaman
Susurluk’u devletin ve
ordunun d›ﬂ›nda göstermek ﬂartt›.
Bunlar, gerçi, devlet
imkanlar›n› kullanan,
devlet içinde örgütlenen
bir çeteydi ama örgütleyen bizzat devlet de¤ildi! Herkesi buna inand›r- Bu z›rhl› Mercedes’in kamyona çarpmas›n›n
mak istiyorlard›.
ard›ndan “art›k hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayaBir baﬂka kesim ise, cak” masal›yla halk› aldatmaya çal›ﬂanlara karSusurluk’u “Çiller-A¤ar- ﬂ›, yüzlerce, binlerce kez “Susurluk sürüyor”
Bucak”a indirgedi. “Sol” diye hayk›rd›k. ﬁemdinli, gerçe¤i bir kez daha
ad›na bunu yapanlar da kan›tlad› sadece.
oligarﬂinin de¤irmenine
ideolojik mücadele verildi, hem aysu taﬂ›yordu. Çete, mafya sözleri
n› sloganla prati¤e müdahale edildi.
doldurmuﬂtu ortal›¤›, sloganlarda
bunlar kullan›l›yordu ve bunlar›n
hepsi, yerinde kullan›lmad›¤›nda
evletin zirvesinde karardevleti aklamaya yar›yordu. Susurlaﬂt›r›lan ‘Bin Operasyon’
luk’un ne olup olmad›¤›n›n netleﬂtirilmesi acildi.
Esas›nda, görmek isteyenler, görüp
ona karﬂ› mücadele etme cesa“Kontrgerilla Devlettir”. Susurreti
gösterenler aç›s›ndan, Susurluk kazas›ndan sonra yay›nlanan ilk
luk’un ne olup olmad›¤› bu süreçte
Kurtuluﬂ say›s›n›n kapak slogan›
bizzat Susurlukçular taraf›ndan itibuydu. Ayn› say›daki baz› yaz›lar›n
raf edildi. Bu itiraflar›n en kayda
baﬂl›¤› da ﬂöyleydi: “Bir trafik kade¤er olan›, Susurluk’taki hemen
zas› ve kontrgerilla devletinin gertüm izlerin bir yerden ona bulaﬂt›¤›
çek yüzü”, “Kontrgerilla devlete
kontrgerilla ﬂefi Mehmet A¤ar tarara¤men, devlet içinde ayr› bir güç
f›ndan yap›lm›ﬂt›.
de¤ildir, kontrgerilla devlettir”...

D

Bu say›y› izleyen ilk birkaç hafta
içinde da ﬂu baﬂl›klar alt›nda konu
ele al›nmaya devam edildi: “Mafya
Devlete S›zmam›ﬂt›r, Devlet Mafyalaﬂm›ﬂt›r”, “Devletin Kendisi
Kontrgerillad›r”. Bir sonraki say›da halka ﬂu hedef gösteriliyordu art›k: “Susurluk Devlettir, Hesap
Soral›m”, “Susurluk Z›rh›n Delinen Noktas›d›r, Devleti Susurluk’tan Vurmal›y›z”...
Döne döne, tekrar tekrar “devlet”e vurgu yap›yordu devrimciler.
Çünkü o koﬂullarda muhalefetin baﬂ›na gelebilecek en kötü ﬂey, Susurluk’u, devletten ay›r›p bir gruba, bir
kesime hapsetmekti. Muhalefetin
bir k›sm›n›n, devrimcilerin tüm
uyar›lar›na karﬂ›n bu oyuna gelmesi
engellenemediyse de, “Susurluk
Devlettir” tespitiyle hem yo¤un bir
10
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Susurluk’la ilgili bitmek bilmeyen sorulara topyekün bir cevap
vermiﬂti A¤ar: “Her ﬂey devletin
zirvesinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. E¤er
konuﬂulacaksa, toplay›n devletin
zirvesini, orada konuﬂal›m.”
Evet, devletin izni ve onay› olmadan halka s›k›lan bir tek kurﬂun,
at›lan bir tek bomba bile yoktu. Bir
tek kaybetme olay›, bir tek faili
meçhul, düzenin bilgisi d›ﬂ›nda de¤ildi. Kontrgerilla tümüyle devletin
politikalar› do¤rultusunda oluﬂmuﬂtu ve yine devletin bilgisi dahilinde
kararlar› uyguluyordu.
Kontrgerilla operasyonlar›n›n
baﬂ›nda MGK vard›. MGK’n›n içinde ise Genelkurmay ve gelen geçen
tüm hükümetler. Ve bu politikalar,
iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin tam
onay ve deste¤iyle uygulanm›ﬂt›.

usurluk pisli¤i, nas›l
temizlenir?

emdinli Susurluk’tur,
Susurluk devlettir!

S

ﬁ

1 ﬁubat 1997’de yani Susurluk
kazas›ndan yaklaﬂ›k üç ay sonra
“Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Dakika
Karanl›k” eylemi baﬂlat›ld›. Asl›nda
bu üç ayl›k süre boyunca, periyodik
olmayan bir tarzda da olsa, devrimcilerin önderli¤inde yüzlerce eylem
gerçekleﬂtirildi. Ony›llard›r “Susurluk Devleti” taraf›ndan katledilenlerimiz, kaybedilenlerimiz için adalet
iste¤i öne ç›kar›ld›. Adalet Susurluk
Devleti’nden hesap sorularak gerçekleﬂirdi. Oluﬂan bu ortam içinde,
burjuva medyan›n da kendi hesaplar›yla destek vermesiyle, “Bir dakika
karanl›k” eylemi k›sa sürede ülke
çap›nda yay›ld›, kitleselleﬂti. Eylem, ça¤r›c› ayd›nlar›n öngörüsünü
aﬂarak, devrimcilerin müdahalesiyle gecekondu semtlerinde yoksul
halk›n binlerle meydanlar› doldurduklar› kitle gösterilerine dönüﬂtü.
Bu eylemler boyunca Susurluk’un devlet oldu¤u bir kez daha
bilinçlere iﬂledi.
Haftalarca sürdü bu eylemler. Bitirildi, bir süre sonra tekrar baﬂlad›.
Iﬂ›k söndürme eylemleri, ülkemizdeki s›n›flar mücadelesinin deneyimlerle dolu özgün eylemlerinden
biri oldu. Bu eylemler boyunca da
halka neyin hedef olarak gösterilece¤i konusundaki çarp›tmalar sürdü.
Halk›n yükselen tepkisi ve “kurban vermeden” bu pisli¤in üstünü
örtmenin imkans›zl›¤› nedeniyle,
düzen TBMM’de komisyon kurmuﬂ, davalar açm›ﬂt›. Ama söylenmesi gereken, bu düzenin Susurluk
pisli¤ini temizleyemeyece¤iydi.
Halk›n dikkatini, adalet iste¤ini, düzen kurumlar›na yöneltenler, düzene hizmet ettiler. Ve gerçe¤i yine
devrimciler söylediler: “Düzen Susurluk pisli¤ini temizleyemez, Susurluk pisli¤ini devrim temizler!”
Sözümüzün birinci bölümünde hakl› ç›kt›¤›m›z› bugün herkes söylüyor, herkes Susurluk’un örtbas edildi¤inde hemfikir. Sözümüzün ikinci
bölümünde de hakl› oldu¤umuz er
geç kan›tlanacakt›r.

ﬁemdinli’de halk›n yakalad›¤›
araçla, Susurluk’ta kamyonun alt›na giren Mercedes aras›ndaki
tek fark, ﬁemdinli’de araçtan ç›kanlar›n “ünlü ve üst düzey ﬂah›slar” olmay›ﬂ›d›r; bunun d›ﬂ›nda
aralar›nda bir fark yoktur.
‹ki araçtakiler de ayn› mekanizman›n koruyucu kanatlar› alt›ndayd›lar. ‹ki araçtakiler de,
“devlet ve vatan için”, kendilerini
hiçbir yasayla s›n›rl› saymayan
bir politikan›n uygulay›c›lar›yd›lar. Susurluk’takiler de, ﬁemdinli’dekiler de “devlet için” çal›ﬂ›yorlard›. Bar köﬂelerinde ölen,
kumar masalar›nda yakalanan
“Susurlukçu özel timcileri” hat›rlay›n; onlar kurban edilmiﬂ, ama
yerine yenileri konulmuﬂtur. Susurluk’taki Ayhan Çark›n neyse,
ﬁemdinli’deki Ali Kaya odur. Susurluk’un itirafç›s› Alaaddin Kanat’›n yerinde ise ﬁemdinli’de itirafç› Veysel Ateﬂ vard›r.
“Susurluk Devlettir”in itirafç›s› Mehmet A¤ar, “deﬂifre olmam›ﬂ arkadaﬂlar›m›z görevinin
baﬂ›nda” diyerek bu gerçe¤i de
iﬂaret etmiﬂti asl›nda.
Susurluk; halk›n, devrimcilerin ‘binlerce operasyon’da dökülen kan›d›r. ﬁemdinli’de yakay›
ele verdikleri de, binlerce operasyondan biridir.
Susurluk;
uyuﬂturucunun,
mafyan›n, faﬂistlerin, apoletli generallerle, polisle, siyaset ve bürokrasi ile içiçe geçti¤i pislik yuma¤›d›r. ﬁemdinli’de günlerdir
süren bombalamalar›n düzen taraf›ndan yoksay›lmas›nda, iﬂte bu ittifak›n ayak izleri vard›r.
Susurluk; sadece bunlarla da
s›n›rl› de¤il, halka karﬂ› uygulanan bir politikan›n, Türkiye’yi yönetme tarz›n›n, halka karﬂ› savaﬂ›n
ad›d›r. ﬁemdinli iﬂte bu savaﬂ sürdü¤ü için, Türkiye yine ayn› ﬂekilde yönetildi¤i için vard›r. Ve Türkiye’nin onlarca yerinde onlarca
ﬁemdinli çetesi hala iﬂbaﬂ›ndad›r.
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‘Makul Derin Devlet’çi
medya ve ‘temiz toplum’
Burjuva medyada yine ‘derin devlet ayd›nlat›ls›n’
havas› esiyor, ‘temiz toplum’ nutuklar› at›l›yor. Örne¤in Hürriyet, ‘bu kararl›l›k çözer’ manﬂetleri at›yor.
ﬁimdi geriye gidip, Hürriyet’in yay›nlar›n› belirleyen
Ertu¤rul Özkök’ün 6 Eylül 2003 tarihli yaz›s›n› hat›rlayal›m ve soral›m: Bu kafadan temiz toplum ç›kar
m›? Bu kafa Susurluk’un tasfiye edilmesini ister mi?
“Her ülkenin, makul ölçüde derin devlet kurumlar›na ve operasyonlar›na ihtiyac› vard›r... Hakk›m›z
olan ﬂey, bütün bu operasyonlar›n kontrol alt›nda olmas›d›r... PKK yeniden silaha sar›l›yor. Türk ordusu
da, muhtemel terör olaylar›n› sadece klasik askeri
gücüyle yenemeyece¤ini tecrübelerle ö¤rendi. Nitekim, unutulmaya baﬂlayan özel time yeniden görev
düﬂece¤e benziyor. Bu yolda haz›rl›klar›n artt›¤›na
dair haberler al›yoruz. Bütün bunlar ‘özel mücadelenin’ her an yeniden baﬂlayabilece¤ini gösteren iﬂaretler... Gizli kahramanlar›n bir bölümü, iﬂlerini düzgün
ﬂekilde, kontrol alt›nda yapar ve kenara çekilirler.
Baz›lar› ise yolundan sapar. Bizim eleﬂtirimiz, gizli
kahramanlar› de¤il, yoldan ç›kanlar› hedef almal›.”
Yakalanmasa ﬁemdinli’dekiler de ‘gizli kahramanlar’ olarak kalacakt›. Yazd›klar›na tekrar bak›n,
gerçekte, ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n ‘Özel mücadele’nin ürünü oldu¤undan çoktand›r haberdar oldu¤unu da görürsünüz.

‘Liste’deki DTP’liler
ve Burjuva Medya
J‹TEM’cilerin arac›ndan ç›kan belgelerden biri de
“ölüm listesi”ydi. Bu listede bölgedeki DTP kurucu ve
çal›ﬂanlar› da yerlerini alm›ﬂlard›. DTP yeni kurulan
yasal bir parti. Peki ölüm mangalar›n›n bu denli cüretli bir ﬂekilde DTP’lileri hedef haline getirmesinde, bugün ‘ﬁemdinli ayd›nlans›n’ diyen burjuva medyan›n
yay›nlar›n›n hiç mi pay› yok? Son bir y›l içinde burjuva bas›n aç›kça DEHAP’› “PKK’nin yasal kolu” olarak
ilan etti. Siyasal olarak yak›nl›k de¤ildi kastettikleri,
do¤rudan hedef gösterildi. Bu konuda yazmayan köﬂe yazar› azd›r. Örne¤in, en son ﬁemdinli olaylar› ile
ilgili olarak “demokrat” kimli¤iyle tan›nan Radikal
yazar› Murat Yetkin, ﬂiddetin yükselmesinde DTP’yi
suçlayacak denli pervas›z. (15 Kas›m) Böyle bir olayda bile DTP’yi hedef göstermek, Susurluk düzenine
özgü bir demokratl›k olsa gerek! Böyle ‘demokratlar’
varken, ülkeye demokrasi gelir mi? Kafa ﬂöyle çal›ﬂ›yor: Devleti eleﬂtireceksen önce örgüte küfret! ABD ve
oligarﬂi patentli “terör” demagojisine angaje ol ki, and›çlanma!

Susurluk ve AKP

Susurluk
AKP ile
Devam
Ediyor

AKP
Hesap
Vermelidir

O, “sütten ç›km›ﬂ ak kaﬂ›k” adeta!
Hiçbir ﬂeyden haberi yok, ‘hukuk’ diyor, ‘adalete güvenden’ sözediyor,
ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n “üzerinin kapat›lmayaca¤›ndan” dem vuruyor. Her
ﬂeyi bir yana b›rak›n, sadece Hakkari’de
1.5 ayd›r bombalar patl›yor, her zaman
oldu¤u gibi, “terör örgütü” diyerek iﬂin
içinden ç›kan ve ﬁemdinli halk› suçüstü
yapmasa, bunu da ayn› ﬂekilde aç›klamaya haz›r olan sanki onlar de¤il. Sanki en
önemli bakanl›klardan Adalet ve ‹çiﬂleri
koltuklar›nda Susurlukçulu¤u aleni AKP’liler oturmuyor.
AKP iktidar›, koltu¤a oturdu¤u günden
bu yana Susurluk politikalar›n› sürdürmektedir. ﬁemdinli de bu politikan›n bir ürünüdür. Burada, J‹TEM ölüm timinin tetikçilerinden birebir haberdar olmas›n›n hiçbir
önemi yoktur. AKP’nin yönetti¤i bir ülkede, koskoca bir örgütlenme (J‹TEM) infazlar yap›yor, bombalar at›yorsa, devletin zirvesinde al›nm›ﬂ bir karar olmadan bunu yapamayacaklar›n› çocuklar dahi bilir.
AKP zihniyet olarak Susurluk politikalar›na yabanc› de¤ildir. AB sürecinden kaynakl› yüzüne demokrat maskesi geçirmeye
çal›ﬂmas› ve kimilerinin bunu parlatmas›,
niteli¤ini bulan›klaﬂt›rm›ﬂ olabilir. Görmek
isteyen için her ﬂey aç›kt›r. Sadece ﬂu üç
y›ldan birkaç örnek hat›rlataca¤›z:
Hapishanelerde tecritte ölümleri sürdürdü ve 19 Aral›k gibi bir katliam›n kurmaylar›na madalya takt›. Linç güruhuna
vatandaﬂ hassasiyeti diye sahip ç›kt›, en
son Rize’de oldu¤u gibi, içinde oldu. Her
türlü halk muhalefetini “terör” demagojisi ile bast›rmaya çal›ﬂt›. Susurlukçu Bucak’›n Ekim 2004’te, Susurluk’la ilgili
aç›klad›¤› yeni “belgeler” konusunda
a¤z›n› dahi açmad›. Haluk K›rc› gibi
Susurlukçu bir faﬂist katili yasalar› çi¤neyerek serbest b›rakt›rd›, (O’nun da
cebinde Susurlukçular’›n pek sevdi¤i
‘yeﬂil pasaport’ ç›kt›!) Alaaddin Çak›c› gibi bir mafyac›y› göz göre göre kaç›rtmaya cüret etti. ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, TBMM çat›s› alt›nda M‹T’in mafya ve faﬂistleri (Çatl›, Çak›c›, K›rc›, Oral
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Çelik vb.) kullanmas›na iliﬂkin soru önergesine, “devlet s›rr›” cevab› vererek Susurluk
s›rlar›na sahip ç›kt›. Ço¤unlu¤unu oluﬂturdu¤u mecliste tescilli Susurlukçu A¤ar’›n
dokunulmazl›¤›n› kald›r›p yarg›lamay› gündemine dahi almad›. J‹TEM cinayetlerinin
tetikçisi olarak kullan›ld›¤› aç›k olan itirafç›lar›n hapishanelerden ç›kar›larak ‘yer
gösterme’ ad›na bu hizmetlerini ‘yasal’ k›l›f
alt›nda sürdürmelerini sa¤layacak yasa yapt›. Kimi AKP’lilerin dahi ‘Susurlukçular’›
cesaretlendirir’ diye itiraz etti¤i Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 139. maddesini haz›rlad›. MGK yönetmeli¤inin ‘sivilleﬂme’
aldatmacas› ile de¤iﬂtirildi¤i günlerde ‘halka karﬂ› psikolojik harekat›’ sürdürmek için
‘81 ilde daireler kurulmas›’ genelgesi yay›nlad›. Kimisinin ad› Susurluk’ta ç›km›ﬂ
olan Çiftehavuzlar infazc›lar› baﬂta olmak
üzere, infazc›lar aklanmaya devam ederken, iﬂkence davalar› bütün o ﬂovlara ra¤men “eskisi gibi” sürdürüldü. Sokak infazlar› devam etti. Yarg›tay-Çak›c›-M‹T iliﬂkileri AKP döneminde Susurluk’un “ben buraday›m” dedi¤i örnekler aras›nda haf›zalara kaz›nd›. OHAL kalkt› yalan› alt›nda
OHAL uygulamalar›, gerilla k›yafeti giymiﬂ özel timcilerin köy bask›nlar› sürdü...
Ölçü, 1990’lardaki ﬂiddetin yayg›nl›¤›
olarak al›n›rsa, yan›lg› ortaya ç›kar. Zira, bu
durum mücadelenin geliﬂimine ba¤l›d›r. Nitekim, Kürt milliyetçi hareketin mücadeleyi
nispeten yükseltti¤i bir süreçte ﬁemdinliler
yaﬂanm›ﬂt›r.
Ama Avrupa Birlikçileri’nin de gayretiyle bu gerçekler örtüldü. Susurluk’un yarg›lanmad›¤›n› bile bile, demokrasiden sözeden bu kesimlerin hiçbiri AKP’ye dönüp;
Susurluk ne olacak diye sormad›.
AKP iktidar›, seçim meydanlar›ndan
baﬂlayarak, bu ülkede “demokrasi, hak ve
özgürlüklerden” sözeden herkesin üzerinden atlayamayaca¤›, Susurluk’un üzerinden
riyakarca atlam›ﬂt›r. Aç›n bak›n, Susurluk
üzerine tek kelime söylemedi¤ini görürsünüz. Susurluk’un o göstermelik mahkemede yarg›lanmad›¤›n› bilmiyor muydu? Elbette biliyordu ama Susurluk Devleti’ne
güven vermek, iktidar› için gerekliydi.
Hükümet oldu¤unda da, AB ile dan›ﬂ›k-

l› ﬂekilde, onca “demokratikleﬂme
paketi” aç›l›rken, Susurluk’tan hiç
söz edilmedi. AB’nin de iﬂine geliyordu görmemek, yok farzetmek.
Çünkü Susurluk, halk›n mücadelesinin devletin bütün kurum ve kuruluﬂlar›n›n içinde yerald›¤› bir mekanizma içinde ve bir politika etraf›ndan bast›r›lmas› demekti. AKP
de bu konuda zerre kadar farkl› düﬂünmemiﬂtir. ‹ﬂbirlikçili¤ini, sömürü politikalar›n› baﬂka türlü sürdürmesi mümkün mü?
Herkes bilir; AKP’nin bu tür
“netameli” konulara yaklaﬂ›m›, genel olarak görmeme, yoksaymad›r.
AKP’ye göre bu ülkede Susurluk
diye bir ﬂey yaﬂanmam›ﬂt›r. AKP istemiﬂtir ki; o “devlet” diye kutsad›klar›, halk›n tepesine zulümle inmekten baﬂka hiçbir yerde görünmeyen yap›n›n nas›l örgütlendi¤i
bilinmesin. Demirel’in o meﬂhur itiraf› ile söylersek, nas›l “rutin d›ﬂ›”
iﬂler yapt›¤›, muhalif kesimlere,
devrimcilere, demokratlara, Kürt
yurtseverlerine yönelik nas›l cinayetler iﬂleyip, kay›plar ve katliamlar
gerçekleﬂtirdi¤i, tüm bu kan ve vahﬂetin yan›s›ra nas›l askeri panzerlerle uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› yap›ld›¤›,
katliamlar› karﬂ›l›¤›nda infaz mangalar›n›n kirli iﬂlerine nas›l gözyumuldu¤u... unutulsun istemiﬂtir.
Burjuva medya ve AB’ciler bu
konuda büyük destek sunmuﬂtur.
En çarp›c› örneklerden biri ise
Adalet Bakanl›¤› koltu¤una oturtulan Cemil Çiçek’in kendisidir.
Susurluk’un ölüm timlerini e¤iten, bin operasyonun planlar›n› yapanlar›n baﬂ›nda gelen Yarbay Korkut Eken’i hapishanede ziyaret eden
Çiçek, Susurlukçular için ﬂöyle diyordu: “Bunlar, suç iﬂledilerse bile,
davulla zurnayla ilan edilerek deﬂifre edilmemeliydiler. Bu ülkeye bir
daha hizmet edecek olan insanlar›n
önlerini kesecek ﬂekilde bir hareket
tarz› içine girilmemeliydi... Siz böyle yaparsan›z, bu insanlar› laz›m oldu¤unda bir daha nereden bulacaks›n›z?" (Tercüman, 22 Ocak 2003)
Bu sözleri, bir Adalet Bakan›
söylüyordu. Adaletin ›rz›na baﬂka

nas›l geçilir? Kimdir bu deﬂifre
edilmeyecekler? Düzenin yasalar›na göre dahi yasad›ﬂ› olanlar, k›saca ﬁemdinlidekiler! Onlar vatana hizmet ediyorlarm›ﬂ, deﬂifre
edilirlerse, önleri kesilir, ﬂevkleri
k›r›l›r, yeni ölüm mangalar› bulunamazm›ﬂ. Susurluk’u ars›zca savunanlar ne söylemiﬂse, Çiçek de
onlar› aleni ﬂekilde söylemiﬂti.
Erdo¤an, bu Susurlukçu’yu “Adalet” gibi bir koltukta oturtmaya
devam ederken, sözlerine onay
verdi¤ini de itiraf ediyordu, tek
bir eleﬂtirisi dahi duyulmad›.
Oyun böyle oynan›yordu: Ayn› Cemil Çiçek, “AB’ye uyum yasalar›n› haz›rlayan en büyük demokrat” olarak pazarland›.
AKP’nin geldi¤i siyasal gelenek aç›s›ndan da bak›ld›¤›nda,
Susurluk’a “fasafiso” diyen çizgiyi görürsünüz. “Gömle¤i ç›kar›rken”, bu anlay›ﬂlar›n› zerre kadar de¤iﬂtirmemiﬂlerdir. Bugün
“fasafiso” denmemesinden kimileri sonuçlar ç›karmaya çal›ﬂ›yor,
ama yan›l›yorlar. Tayyip de, Susurluk’la özdeﬂ J‹TEM için “söylenti” diyor. Fark ne?
AKP’lilerin üç y›ld›r Susurluk’a iliﬂkin sessizliklerinin alt›nda, esas olarak Susurluk’a sahip
ç›kmalar›, sürdürmeleri yatmaktad›r. Bu düzeniçi islamc› çizginin gelene¤idir; kendilerine dokunmuyorsa hiçbir zulme karﬂ›
ç›kmazlar. T›pk› 28 ﬁubat d›ﬂ›nda
cuntalara karﬂ› ç›kmad›klar›, meﬂru gördükleri gibi, Susurluk’a da,
kendilerine zarar vermiyorsa karﬂ› de¤illerdir.
Karﬂ› olmad›klar› için, iktidar
koltu¤una oturduklar› günden bu
yana Susurluk politikalar›n› yani
halka karﬂ› savaﬂ› çeﬂitli biçimlerde sürdürüyorlar. Dikkat edin, generallerle çat›ﬂmalar› en üst seviyeye ç›ksa dahi, generallerin Susurluk’un merkezindeki güç oldu¤unu dahi dile getirmezler.
Çünkü o gün Susurluk karar›n› alan ‘zirve’nin ortaklar›ndan biri, bugün AKP’dir. Gerisi
“fasafiso” ve “söylenti”dir!
13
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Ordu Susurluk’un
Oda¤›ndad›r
2002 Mart’›nda özetle ﬂöyle diyorlard›: “Korkut
Eken kahraman bir subayd›r, herﬂeyi bilgimiz
dahilinde yapm›ﬂt›r.”
Kimler söylüyor bunu? Eski Genelkurmay Baﬂkan› Do¤an Güreﬂ, Jandarma Bölge Asayiﬂ Komutan› Org.
Necati Özgen ve Korg. Hasan Kundakç›, Özel Harpçi
Tümgeneral Cumhur Evcil, Jandarma Genel Komutan› Org. Adnan Do¤u, Korg. Atilla Kurtaran, M‹T eski
müsteﬂar› Jandarma Komutan› Org. Teoman Koman.
Savunduklar›, “Susurluk Davas›”ndan göstermelik ceza alan Korkut Eken ne yapm›ﬂt› peki? K›saca, “bin
operasyon”!
Bir al›nt› daha yapal›m:
“Tu¤general Veli Küçük’ün Yeﬂil’i çok iyi tan›d›¤›n›, beraber çal›ﬂt›klar›n›, Yeﬂil’in Veli Küçük’ün sözünden ç›kmad›¤›n›, Küçük’ün bir zamanlar Jitem’in en k›demli, en sözü geçen kiﬂisi oldu¤unu, Kocaeli Jandarma komutan›yken birkaç soruﬂturma geçirdi¤ini, ancak bunlar›n kapat›ld›¤›n›;
Veli Küçük’ün Do¤u’dan ayr›ld›ktan sonra telefonla
Do¤u’da baz› iﬂleri yapt›¤›n›. Kocaeli’ye tayininden sonra Yeﬂil’in de ‹stanbul taraf›na kayd›¤›n›, bu tarafta da infazlar›n baﬂlad›¤›n›, faili
meçhullerin artt›¤›n›....” (TBMM Susurluk raporu)
Generaller olmadan halka karﬂ› savaﬂ›n örgütlenmesi
elbette düﬂünülemez. Oligarﬂinin iç savaﬂa göre örgütlendi¤i tarihten bu yana, bu ülke topraklar›nda
yaﬂanan ne varsa, ordu mutlaka onun içinde, oda¤›ndad›r, kumanda merkezinde oturmaktad›r. Bu
konuda say›s›z örnek, kan›t mevcuttur. Genelkurmay baﬂkanlar›n›n de¤iﬂmesi bu gerçe¤i asla de¤iﬂtirmemiﬂtir. Susurluk’ta aç›kça deﬂifre olan Veli Küçük, o zaman da TBMM komisyonuna dahi ifade vermesi için gönderilmemiﬂti, sonraki Genelkurmay
baﬂkanlar› döneminde de korunmaya devam etti.
Susurluk’ta halk›n protestolar›na kat›l›yormuﬂ numaras› ile Genelkurmay binas›n›n ›ﬂ›klar›n› yak›p söndürmesi de, bu gerçe¤in üzerini örtmek, Susurluk’ta
ortaya saç›lan pislikten kurtulmak içindi. Medyas›,
hükümeti, partileri ile bütün düzen kurumlar› bu konuda ordunun yan›nda oldular. Çünkü ordu, onlar›n
halka karﬂ› baﬂvurduklar› “son koz”dur. Halka karﬂ› savaﬂ›n süreklili¤ini sa¤lamak için ordunun bütün
ortaya ç›kan suçlar›n›n üzeri örtüldü, Susurluk’tan
soyutlamak için herﬂey yap›ld›. Bugün de ‘güvenlik
güçlerimiz y›prat›lmamal›’ derken, Genelkurmay
baﬂkan› ‘korumayaca¤›n›’ söylerken, amaç yine bu.

YARGILAYIN!
Susurluk’u, ﬁemdinli’yi yarg›lamak,
devletin ‘Zirvesi’ni yarg›lamakt›r

Susurluk
AKP ile
Devam
Ediyor

AKP
Hesap
Vermelidir

Baﬂbakan Erdo¤an; “olay lokal de¤il, eskinin devam› olan bir anlay›ﬂ
var” diyor, “nereye kadar giderse oraya
kadar gideceklerini” söylüyor. Bu sözü,
1996’da Susurluk pisli¤i saç›ld›¤›nda
dönemin Cumhurbaﬂkan› Demirel’den
Çiller’e kadar kimler söylemedi ki!
Bir an Erdo¤an’›n “onlardan farkl› oldu¤unu” düﬂünelim! Meclise getirilen
araﬂt›rma önergelerinin akibetinin Susurluk araﬂt›rma komisyonlar›ndan farkl› olaca¤›n› da varsayal›m.
ﬁu aç›kt›r: ﬁemdinli, Susurluk’un devam etti¤inin kan›t›d›r. Susurluk karar›,
‘devletin zirvesinde’ al›nm›ﬂt›r. Ve bu
aç›klama hiçbir Cumhurbaﬂkan›, Genelkurmay Baﬂkan›, baﬂbakan taraf›ndan tekzip
edilmedi¤i gibi, Susurlukçu Yarbay Korkut
Eken olay›nda oldu¤u gibi, “yapt›¤› her
ﬂey bilgimiz dahilindedir” denilerek generallerce onaylanm›ﬂt›r.
Bugün Susurluk politikalar›n› sürdürme
kararlar› alan Cumhurbaﬂkan›’n›, Genelkurmay Baﬂkan›’n›, MGK’ya kat›lan hükümet üyeleri, askeri ve sivil bürokrasiyi, jandarma komutanlar›n›, polis teﬂkilat›n›n sorumlular›n›, Susurluk’un ölüm mangalar›n›
sahiplenen ve koruyan mahkemeleri, ölüm
mangalar› elemanlar›n›... Yani Susurluk’u
oluﬂturan bütün bir mekanizmay› yarg›layabilecek misin? Tüm bu kurumlarla çat›ﬂabilecek misin? Haydi yarg›la!
ﬁemdinli’yi yarg›lamak, devleti yarg›lamakt›r. Üzerini örtme telaﬂ› bundand›r. Yoksa üç beﬂ tetikçinin devletin halka karﬂ› savaﬂ›nda ne önemi var.
Ne AKP ne de oligarﬂinin yarg› mekanizmalar› ﬁemdinli’yi, Susurluk’u san›k sandalyesine oturtamazlar. Bu, kendilerinin de yarg›lanmas› demektir. Örne¤in, AKP iktidar oldu¤u günden bu
yana, hapishanelerde 120 insan› katlederek, linç giriﬂimlerine destek vererek, hak arayan› zorbal›kla susturarak, infazlar›, iﬂkenceleri sürdürerek; Susurluk politikalar›n› uygulayand›r, ﬁemdinli’de ve daha
ortaya ç›kmayan yerlerde yaﬂa14
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nan her ﬂeyden haberdard›r.
Kimse kimseye masal anlatmas›n! Kimse bu masallara inanmas›n!
ﬁemdinli yarg›lanmal›d›r. Susurluk, oynanan tiyatrodaki gibi de¤il, gerçek anlamda san›k sandalyesine oturtulmal›d›r. ﬁemdinli halk›n›n, Türkiye halk›n›n talebidir
bu. Susurluk’un, ﬁemdinli’nin sorumlular›
yarg›lan›p cezaland›r›lmad›kça, bu topraklarda adalet talebi hiç dinmeyecek, devlet
yapt›¤› bütün kendini aklama numaralar›na
karﬂ›n, kontrgerilla devleti kimli¤inden kurtulamayacakt›r.
TÜRK‹YE HALKI ADINA, ADALET ADINA ‹ST‹YORUZ:
Susurluk’tan ﬁemdinli’ye; halka karﬂ›
savaﬂ›n karar›n› alan devletin zirvesi; bu savaﬂ›n emir-komuta zinciri içinde yeralan
generaller, polis ﬂefleri, M‹T, J‹TEM komutanlar›; kararlar› uygulayan, köylerimizi
yakan, iﬂyerlerimizi, evlerimizi bombalayan, halk› kurﬂunlayan, kaybeden, infaz
eden ölüm mangalar› YARGILANIP CEZALANDIRILMALIDIR!

Halk›m›z!
Demokrasiden yana olanlar!
Ne AKP ne de baﬂka bir hükümet; bu
kanl› örgütlenmeyi yarg›layamayacak, bu
örgütlenmeye son veremeyecektir!
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin yapt›¤› aç›klamada dile getirdi¤i gibi; “Yarg›ya
intikal etmiﬂtir” nakarat›na kulak asmay›n;
bu nakarat, gerçekleri bast›rmaya çal›ﬂmaktan baﬂka bir anlam taﬂ›mamaktad›r. Ama
her ﬂey ç›plakt›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, devletin katletme
özgürlü¤ü vard›r, bombalama özgürlü¤ü,
kaybetme, linç yapma özgürlü¤ü vard›r.
E¤er böyle bir devlete karﬂ›ysak, halka karﬂ› savaﬂan de¤il, halk›n hizmetinde ve denetiminde bir devlet istiyorsak, önce Susurluk Devleti y›k›lmal›d›r.

‘Sükunet, sa¤duyu’ ça¤r›s› de¤il

HESAP SORMA ZAMANI
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Hükümetten kimi “sivil toplum örgütleri” ve ayd›nlara kadar; ﬁemdinli
halk›na, Yüksekova halk›na, Hakkarililer’e, Kürt halk›na ve nihayet Susurluk’tan hesap sorulmas›n› isteyen tüm
Türkiye halk›na “sükunet ve sa¤duyu”
ça¤r›lar› yap›l›yor. Çözüm olarak Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu’nun ‘olaya el koymas›’ sunuluyor, ‘adalet gere¤ini yapacak’ nakaratlar› ile halk›n bu oyuna sessiz
kalmas› isteniyor.
Suçüstü yakalanan Susurluk Devleti’dir. Bu pisli¤i hiçbir yarg› kurumu, hiçbir
hükümet çözemez, onlardan çözüm beklemek, onlar›n “bu iﬂi yarg›ya b›rak›n” aldatmacalar›na hizmet edecek “sa¤duyu” ça¤r›lar› yapmak; halka adaletsizli¤i, Susurluk
düzeniyle birlikte yaﬂamay› kabul edin demektir.
“Sa¤duyulu” olmak; “Mant›kl› ve do¤ru
düﬂünmek” ise bugün sa¤duyulu bir halk›n
yapaca¤› tek ﬂey vard›r. Aya¤a kalkmak,
Susurluk Devleti’nden hesap sormak. Sokaklarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda, köylerde, kentlerde, Do¤u’da, Bat›’da “Susurluk Devleti’nden hesap sorma”
ﬂiar› yükseldikçe, halk adaleti de söke söke
alacakt›r.
Susurluk Devleti’nin halka karﬂ› savaﬂ›
bu denli pervas›z sürdürmesinin önüne ancak halk›n mücadelesinin yükseltilmesi ile
geçilebilir. Böyle bir durumda dahi, “PKK
de silahlar› b›raks›n” diyenler, halk›n mücadelesinin yükselmesine hizmet etmediklerini bilmelidirler. Bugün devrimci
demokratlar, sol güçler için, hatta adaletten yana olan herkes için görev; “PKK
de silah b›raks›n” demek, sokaklara dökülen Kürt halk›na sükunet ça¤r›s›nda
bulunmak de¤ildir. ﬁimdi Susurluk
Devleti’nden hesap sorma zaman›d›r.
Bu sorun sadece Kürt halk›n›n,
ﬁemdinli halk›n›n sorunu de¤ildir.
Tüm Türkiye halk›n›n sorunudur.
Hat›rlay›n; Susurluk, tüm Türkiye
halk›na karﬂ› savaﬂ›n ad›d›r. Susurluk’un ‘bin operasyonu’nda tüm
Türkiye halk›n›n kan› oluk oluk
15
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akm›ﬂt›r. Gazi’den Maraﬂ’a, 16 Mart’tan
Çorum’a biz öldük, biz ac› çektik, bizi katletti bu devlet. Ve katleden devlet tüm halka zulmetmeye, iliklerine kadar sömürmeye devam ediyor.
Oligarﬂinin kendi içindeki çat›ﬂmalar,
AKP ile Genelkurmay’›n mevzi kazanma
savaﬂ› ya da baﬂka burjuva politik hesaplaﬂmalarda halk›n ç›kar› yoktur. Halk›n mücadelesi bunlara endekslenemez, bu oyunlara
alet edilemez. Yüksekova’da, Hakkari’de
demokratik hakk›n› kullanarak protesto eylemi yapanlar›n üzerine s›k›lan kurﬂunlar;
oligarﬂinin halk›n Susurluk düzeninden hesap sorma iste¤inin önüne geçme, mücadelenin bir ﬂekilde geliﬂmesini engelleme çabalar›d›r. Düzen, ordusu polisi ile katlederek, ezerek kitle hareketinin geliﬂmesini engellemeye çal›ﬂ›rken, hükümeti ve di¤er düzen kurumlar› da “sa¤duyuya davet” etmektedir. Kurﬂunlarla sa¤duyu ça¤r›lar› ayn› amaca hizmet etmektedir. Bu düzenden
ç›kar› olmayan, Susurluk politikalar›na karﬂ› olan hiçbir güç, hangi biçimde, hangi
kayg›yla yaparsa yaps›n, onlarla ayn› ça¤r›lar› yapamaz. Susurlukçu Çiçek’ten katliamc› generallere kadar suçlular “sa¤duyu”
ça¤r›s› yap›yorsa, sol demokratik güçler
durup düﬂünmek zorundad›r.

Halk›m›z;
devrimci demokrat güçler;
Susurluk Devleti’nden hesap sormak en
demokratik hakk›m›zd›r. Oligarﬂinin terör
demagojileri bu hakk›m›z› yokedemez!
Bu hakk›m›z› kullanal›m. Sokaklarda,
meydanlarda Susurluk’un, ﬁemdinli’nin
katillerinin yarg›lanmas›, halka karﬂ› savaﬂ›n sorumlular›n›n aç›klanmas› talebini
yükseltelim. Faﬂizm y›k›lmadan Susurluk’un sürece¤ini, Susurluk’un devlet oldu¤u gerçe¤ini bulundu¤umuz her yerde hayk›ral›m.
Bu mücadele, halk›n hak ve özgürlükleri mücadelesidir. Susurluklar’dan, ﬁemdinliler’den hesap sormadan, bu katliamc› düzene karﬂ› aya¤a kalkmadan halk›n hiçbir
hak ve özgürlü¤ü olmayacakt›r.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Harbiye Orduevi önünde
HÖC Orduevi Önünde
‹stanbul Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcili¤i, 13 Kas›m günü Harbiye Orduevi önünde düzenledi¤i eylemde, “ﬁemdinli’de Ortaya Ç›kan Susurluk
Devletidir” dedi. Yap›lan aç›klamada Susurluk’un sürdü¤üne dikkat çekilerek, ﬁemdinli’nin devam eden bir sürecin halkas› oldu¤u ifade edildi. Sömürü ve zulüm çark›n›n Susurluklar, ﬁemdinliler ile döndürüldü¤ü vurgulanan aç›klamada, “demokratikleﬂiyoruz” yalanlar›na da de¤inilerek, bu söylemlerin gözboyama
oldu¤unun ortaya ç›kt›¤› söylendi. Eylem s›ras›nda s›k s›k “Kahrolsun Kontrgerilla Yaﬂas›n Mü-

Hesap Sormak Meﬂru Hakk›m›zd›r
Baﬂta ﬁemdinli sokaklar› olmak
üzere, sokaklar›m›z, meydanlar›m›z
9 Kas›m’dan bu yana katillerden
hesap soran, gerçek suçlular› hayk›ran sloganlarla inliyor.

ﬁemdinli ‘Adalet’ ‹stiyor
9 Kas›m sonras› günlerce sokaklara barikat kurarak direnen ﬁemdinli halk›, protestolar›n› her akﬂam
yapt›¤› mumlu-meﬂaleli yürüyüﬂlerle sürdürüyor. ﬁemdinli Lisesi ö¤rencileri de dersleri boykot ederek
gösteri düzenlediler. Binlerce ö¤rencinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte, “Bombal› E¤itim ‹stemiyoruz” sloganlar›
at›ld›. Katledilen iki yurtseverin 11
Kas›m akﬂam› düzenlenen cenazeleri ise, binlerce kiﬂinin sahiplenmesi ile gerçekleﬂti. Cenazeye kat›lanlar “Vali ‹stifa, Kahrolsun Susurluk, Kürdistan Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› att›lar. ﬁemdinli esnaf› sonraki günlerde de kepenklerini açmazken, gösteriler sürdü.
15 Kas›m günü, ﬁemdinli’de yaﬂananlar› protesto eden Yüksekova
halk›na polis ve jandarma ateﬂ açt›,
olaylarda üç kiﬂi ölürken, onlarca
kiﬂi yaraland›. Halk›n direniﬂi gün
boyu sokak aralar›nda devam etti.

Hayat›n› kaybedenlerin cenaze töreni ise, sald›r›ya en net cevap oldu.
Binlerce kiﬂi kilometrelerce sloganlarla yürüyerek cenazelerini defnetti. Diyarbak›r’da, DEHAP’›n ertelenen mitingi 13 Kas›m günü düzenlendi. Onbinlerin kat›ld›¤› mitingde,
“uzat›lan bar›ﬂ eline devletin, ﬁemdinli’de cevap verdi¤i” dile getirildi
ve hesap soran sloganlar at›ld›.
Hakkâri merkezde toplanan 600
kiﬂi ﬁemdinli’ye destek verirken,
polisin göstericilere sald›rmas› üzerine kamu binalar› taﬂ ya¤muruna
tutuldu. Burada da ateﬂ açan polis,
bir lise ö¤rencisini katletti. Van,
Adana, Mersin, Bitlis'in Tatvan ‹lçesi ile Muﬂ'un Malazgirt ‹lçesi’nde, A¤r› E¤itim Fakültesi’nde ve
çok say›da yerde Kürt halk› düzenledi¤i gösterilerle ﬁemdinli halk›n›n
yaln›z olmad›¤›n› hayk›rd›.

cadelemiz”, “Yaﬂas›n Halklar›n Örgütlü Mücadelesi” sloganlar› atan
100 kiﬂilik HÖC kitlesi, eylem için
seçti¤i yer ile de suçlular› iﬂaret etmiﬂ oldu.

ﬁemdinli halk›n›n
hakl› öfkesi dinmiyor

Sindirmeyi amaçlayan Susurluk Devleti, tam tersine yükselen bir öfkeyle ve direniﬂle cevap buldu
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Temel Haklar AKP Önünde
Temel Haklar Federasyonu üyeleri, ﬁemdinli’nin as›l siyasi sorumlusu olan AKP’nin parti binas›
önünde toplanarak, AKP’nin zulüm
iktidar› oldu¤unu dile getirdi. 12
Kas›m günü ﬁiﬂli AKP ilçe binas›
önünde yap›lan eylemde “ﬁemdinli’de Ortaya Ç›kan Susurluk Devletidir” pankart› aç›l›rken, taﬂ›nan dövizlerde provokatörün devlet oldu¤unun aç›¤a ç›kt›¤› vurguland›.
100’e yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde konuﬂan Aysu Baykal, sald›r›lar›n uygulay›c›s›n›n Genelkurmay,
siyasi sorumlusunun AKP oldu¤unu
kaydederek; “suçüstü yakalanan,
Susurluk’ta ortaya ç›kan pisli¤in
sürdürücüsü, hamisi olan AKP’dir.
Susurluk pisli¤i vatan›m›z› kirletmeye devam ediyor, hiçbir parti bu
pisli¤i temizleyemez. Susurluk pisli¤inden kurtulmak için örgütlenmeliyiz. Yoksulluktan, iﬂsizlikten, yozlaﬂmadan, bask› ve sömürüden, katliamlardan, provokasyonlardan, linç
sald›r›lar›ndan, kontrgerilladan
kurtulman›n tek yolu örgütlenerek
mücadele etmektir” diye konuﬂtu.

Susurluk Devleti
Y›k›lmal›d›r
HÖC’lüler 14 Kas›m günü de
meydanlarda, sokaklardayd›. ‹stanbul’da ayn› saatlerde Kad›köy ve
Okmeydan›’nda eylemler yapan
HÖC’lüler, Susurluk’tan hesap sorma ça¤r›s› yapt›lar.
Kad›köy ‹skelesi önünde toplanan HÖC’lüler, “Susurluk AKP ile
Devam Ediyor AKP Halka Hesap
Verecek” pankart› açarak aç›klama
yapt›lar. Susurluk Devleti’nin halka
karﬂ› savaﬂt›¤› vurgusu yap›lan
aç›klamada, “E¤er böyle bir devlete karﬂ›ysak, halka karﬂ› savaﬂan›
de¤il, halk›n hizmetinde ve denetiminde bir devlet istiyorsak, önce
Susurluk Devleti y›k›lmal›d›r.” denildi. Eylemde “ﬁemdinli'de Ortaya
Ç›kan Susurluk Devletidir” slogan›
at›l›rken, pankart› okuyarak, arkas›nda saf tutan insanlar oldu.
Ayn› saatlerde Okmeydan›'nda
da Anadolu Kahvesi önünde eylem

vard›. Ayn› slogan›n yerald›¤›
pankart açan HÖC üyeleri,
mahalle içinde sloganlarla
yürüyüﬂ yapt›lar.
15 Kas›m’da ise Ba¤c›lar Yeni Mahalle’de toplanan Temel Haklar üyeleri,
‘ﬁemdinli'de Ortaya Ç›kan
Devlettir’ pankart› açt›lar.
“Kahrolsun Kontgerilla,
Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde,
devletin
gerçek yüzünün
yine aç›¤a ç›kt›¤›
vurguland›.
1 May›s Mahallesi HÖC Temsilcili¤i, 15 Kas›m
akﬂam› kahvelerde konuﬂmalar yaparak, ﬁemdinli gerçe¤ini anlatt›lar.
Halk›n HÖC’lülerin konuﬂmalar›n› alk›ﬂlad›¤› görülürken,
HÖC'lüler 20 Kas›m günü yap›lacak yürüyüﬂe ça¤r›da bulundular.

Anadolu’da Hesap Soran
Sloganlar Yank›lan›yor
‹zmir HÖC Temsilcili¤i 15 Kas›m günü Kemeralt› Giriﬂi’nde düzenledi¤i eylemde, "Kahrolsun
Kontrgerilla Yaﬂas›n Halklar›n
Örgütlü Mücadelesi" slogan› ile,
Susurluk Devleti’ne karﬂ› mücadelenin nas›l verilmesi gerekti¤ine
iﬂaret ettiler. “ﬁemdinli'de Ortaya
Ç›kan Susurluk Devletidir” pankart› ve k›z›l bayraklar›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan Sezgin Zengin, suçüstü yakalanan›n sadece J‹TEM de¤il, ayn› zamanda AKP ve Genelkurmay oldu¤unu vurgulayarak, ﬁemdinli’nin linç giriﬂimlerinin devam›
oldu¤unu kaydetti. Pisli¤i halk›n temizleyece¤ine dikkat çeken Zengin,
halka bunun için örgütlenme ve mücadele etme ça¤r›s› yapt›.
Malatya HÖC Temsilcili¤i, 13
Kas›m günü Postane önünde, yapt›¤› aç›klamada, “Susurluk ﬁemdinli’de Katliamlarla Sürüyor”, “Provokasyonlara Son”, “Provokatörler
17
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Yaﬂl›s› genci ile Temel Haklar’›n ça¤r›s›na kulak verenler, ﬁiﬂli’deki AKP binas›
önünde gerçekleri hayk›rd›
ve hesap sordu
Tutuklans›n”, “Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” dövizleri aç›ld›. Yap›lan aç›klamada
ﬁemdinli ile birlikte Rize’deki linç
giriﬂimine de yer verilerek, ayn›
güçler taraf›ndan örgütlendi¤ine
dikkat çekildi. HÖC’lüler halka,
Susurluk Devleti’ne karﬂ› birlikte
mücadele ça¤r›s›nda bulundular.

Protestolar Yay›l›yor
ﬁemdinli’deki kontrgerilla sald›r›s› ile ilgili olarak, çok say›da demokratik kitle örgütü, parti, sendika

‹stanbul / Okmeydan›

‹stanbul / Kad›köy

‹stanbul / Ba¤c›lar

‹stanbul / AKP önü

‹zmir

taraf›ndan aç›klamalar yap›l›rken,
protesto eylemleri de yay›l›yor.
16 Kas›m günü Ankara’da
YKM önünde toplanan HÖC, BAGEH, EMEP, ESP, SDP ile DKÖ ve
sendikalar, baﬂbakanl›¤a yürümek
istediler. “Susurluk ﬁemdinli’de
Devam Ediyor! Kontr-Gerilla Da¤›t›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme
HÖC dövizler ve k›z›l bayraklarla
kat›ld›. Kitlenin önüne barikat kuran polis Baﬂbakanl›k önüne yürüryüﬂe engel olurken, burada yap›lan
aç›klamada, “Gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas› demokratik ve ba¤›ms›z
bir ülke için tüm demokrasi ve hak
güçleri olarak mücadelemizi birleﬂtirelim.” ça¤r›s› yap›ld›. Eyleme
150 kiﬂi kat›ld›.
ESP üyeleri, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
önünde eylem yaparken, TKP’liler
Galatasaray'a kadar ''Ya Çete Düzeni Ya Sosyalizm'' pankart›yla yürüdü. ÖDP üyelerinin eylem yeri ise
Taksim tramvay dura¤›yd›. ''Susurluk Çetesi ﬁemdinli'de, Sorumlular
Yarg›lans›n'' pankart açan ÖDP’liler, ''Edirne'den Kars'a, ﬁemdinli'den Susurluk'a Çeteleri Süpürece¤iz'' dövizleri taﬂ›d›lar. Kurtuluﬂ
Partisi Taksim Tramvay Dura¤›’nda
''ﬁemdinli'deki bombal› eylemlerin
sorumlular› kontrgerillad›r'' derken,
BDSP üyeleri de "ﬁemdinli, Yüksekova... Katliamlar›n Faili Düzen
Devleti" pankart› açarak Galatasaray Lisesi önünde aç›klama yapt›.
Dersim’de 11 Kas›m günü Sanat Soka¤›’nda yap›lan eylemde ise,
ﬁemdinli halk›n›n yaln›z olmad›¤›
hayk›r›ld›. Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu, HÖC, ESP,
DHP taraf›ndan ortak yap›lan eylemde, bölgede son dönemde yaﬂanan sald›r›lar›n s›raland› ve Kontrgerilla cinayetlerine sessiz kal›nmayaca¤› ifade edildi. Aç›klamaya kat›lan 150 kiﬂi hep bir a¤›zdan, “Kahrolsun M‹T, CIA, Kontrgerilla” sloganlar›yla Susurluk Devleti’ne öfkesini dile getirdi.
‹zmir'de ise çeﬂitli Demokratik
Kitle Örgütleri ve partiler 12 Kas›m
günü yapt›klar› bas›n aç›klamas› ve
oturma eylemi ile kontrgerilla sald›r›s›n› protesto ettiler. Eski Sümer18
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bank önüne yürüyen kitle burada bir
aç›klama yapt›. 16 Kas›m günü ise
yap›lmak istenen Konak Pier önünden Sümerbank'a yürüyüﬂ, polis taraf›ndan engellendi. Mumlarla yürüyüﬂ eylemlerini her akﬂam sürdüreceklerini aç›klayan ‹HD ‹zmir ﬁube Baﬂkan›, eylemlerini her akﬂam
sürdüreceklerini söyledi.
Mersin Demokrasi Platformu
üyeleri 14 Kas›m günü ‹HD binas›
önünde eylem yaparken, ÇHD ‹stanbul ﬁubesi üyesi avukatlar, 15
Kas›m günü Sultanahmet Adliyesi'nde biraraya gelerek ﬁemdinli'deki bombalama eylemlerinin bütün
yönleriyle soruﬂturulmas›n› istedi.
ÇHD Baﬂkan› Fatmagül Yolcu taraf›ndan yap›lan aç›klamada Susurluk’a dikkat çekildi.

Ayd›nlar ve Sendikalardan
Ça¤r›lar
Emek Platformu bileﬂeni konfederasyonlar, 17 Kas›m günü düzenledikleri aç›klamada, gerçeklerin
ayd›nlat›lmas›n› isterken, demokratik protesto eylemlerini desteklediklerini ifade ettiler. 16 Kas›m günü
ise ‹stanbul Tabib Odas›’nda bir
aç›klamada bulunan Yurttaﬂ Giriﬂimi, Bar›ﬂ Giriﬂimi ve Ayd›nlar Giriﬂimi, yaﬂananlar› Baﬂbakanl›k Teftiﬂ
Kurulu’nun ayd›nlatmas›n› istediler. Gencay Gürsoy taraf›ndan okunan bildiride, hükümete ça¤r›lar yap›l›rken, kontrgerilla sald›r›s›n›n
sözkonusu oldu¤u bir durumda “daha önce birkaç kez ifade etti¤imiz
gibi PKK'nin silahl› eylemlere derhal son vermesinin” istenmesi dikkat çekti. ‹zmir’de ise ayd›nlar ve
sendikac›lar Genel-‹ﬂ 4 No’lu ﬁube’de, 16 Kas›m günü yapt›klar›
aç›klamada ﬁemdinli’de yaﬂanan
kontrgerilla sald›r›s›n› protesto ettiler. ﬁair As›m Gönen taraf›ndan
okunan aç›klamada, kontrgerillan›n
tüm iliﬂkeliri ile da¤›t›lmas›n›n da
yerald›¤› talepler s›ralanarak, “demokratik ba¤›ms›z bir Türkiye için
sesimizi yükseltmeliyiz” denildi.
Dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda
Do¤u ve Güneydo¤u’dan Bat›’ya
birçok yerde protestolar sürüyordu.

Birtan Altunbaﬂ Mahkemesinde Tiyatro Sürüyor

‹tirafç› polisler yine gelmedi
‹ﬂkence ile katledilen DEVGENÇ'li Birtan Altunbaﬂ’›n 1991
y›l›ndan beri süren davas›na, Ankara 2. ACM’de 10 Kas›m’da devam
edildi. Duruﬂmaya iﬂkenceci Hasan
Cavit Orhan ve ‹brahim Dedeo¤lu
ile avukatlar› kat›l›rken, önceki duruﬂmada Birtan’› kendilerinin katlettiklerini söyleyerek, di¤er polisleri kurtarmaya ve mahkemeyi uzatmaya çal›ﬂan Süleyman Sinkil ve
Ahmet Baﬂtan yine yoktular.
Altunbaﬂ'›n avukatlar› Sinkil ve
Baﬂtan'›n getirilmesini ve tutuksuz
yarg›lanan san›klar›n tutuklanmas›n› talep ederken, mahkeme aymazl›¤›n› sürdürerek, bu talebi reddetti.
Heyet; Sinkil ve Baﬂtan’›n dilekçelerinin incelenmesine, ayr›ca san›klardan Baﬂtan'›n Yarg›tay'da olan
dosyan›n sonucunun beklenmesine
ve duruﬂman›n 23 Aral›k 2005 tari-

hine ertelenmesine karar verdi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda Ankara Temel Haklar üyeleri yapt›klar› aç›klamada bir kez daha katillerin cezaland›r›lmas›n› istediler. Birtan'›n foto¤raflar› ile “AB Demokrasisi De¤il Adalet ‹stiyoruz” ve "‹ktidar Katilleri Koruyor” dövizleri açan Temel Haklar ad›na aç›klamay› yapan
Umut ﬁener, dava sürecini hat›rlatarak, “Birtan, ö¤renci gençli¤in akademik-demokratik mücadelesinde
aktif bir devrimci oldu¤u için katledildi” vurgusunda bulundu.
14 y›ld›r katillerin davay› zaman
aﬂ›m›na u¤ratmak için her yola baﬂvurduklar›n› belirten ﬁener, bunun
iﬂkencenin devlet politikas› oldu¤unun göstergesi oldu¤unu ve bugün
iﬂkenceyi devlet politikas› olarak
sürdüren ve iﬂkencecileri koruyan›n
AKP oldu¤unu dile getirdi. “Bu da-

Suriye için kan›t üretmeye çal›ﬂan CIA’ya
TC Adalet Bakanl›¤›’ndan Destek
El Kaide üyesi oldu¤u sav›yla
tutuklanarak Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ne konulan, Suriye uyruklu
Lui Sakka, yasad›ﬂ› bir ﬂekilde,
kendisini “ziyaret eden” CIA taraf›ndan iﬂbirli¤ine zorland›. Sakka'n›n avukat› Osman Karahan taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Sakka’y› ziyaret eden kiﬂilerin ‹ngilizce konuﬂtu¤u, Harriri suikast›nda
Suriye'yi suçlamas›n› istedikleri,
Sakka'n›n kabul etmemesi üzerine
de tehdit ettikleri belirtildi.
“Bu kiﬂiler, Sakka'n›n Almanya'da Suriye ‹stihbarat Baﬂkan›
As›f ﬁevket ile görüﬂtü¤ünü biliyorlard›. Müvekkilimden 'ﬁevket
benden Harriri suikast› için Irakl›
bir intihar komandosu istedi' demesini istediler'' diye konuﬂan Karahan, bunu söylemesi halinde,
Harriri suikastinde görevli Alman

savc›n›n kendisini cezaevinde ziyaret edece¤ini ve hayat›n›n kurtulaca¤› güvencesi verildi¤ini dile
getirdi. Karahan, müvekkilinin bu
istekleri kabul etmemesi nedeniyle
tehdit edildi¤ini kaydederek, Sakka'n›n art›k can güvenli¤i bulunmad›¤›n›, tehdit nedeniyle Adalet
Bakan› Cemil Çiçek ve cezaevi yönetimi hakk›nda da suç duyurusunda bulunaca¤›n› söyledi.
CIA iﬂte böyle kan›t yarat›yor
ve iﬂbirlikçileri bu konuda yard›mc› oluyorlar.
F tipindeki tutsaklar›, birinci
derece akrabalar› d›ﬂ›nda kimseyle
görüﬂtürmeyen, bu görüﬂmeleri de
iﬂkenceye çeviren Adalet Bakanl›¤›, sözkonusu olan emperyalizme
hizmet olunca, o meﬂhur yönetmeliklerini nas›l da bir kenara b›rak›yor. Çiçek’e yak›ﬂ›yor!
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va, haklar ve
özgürlükler
mücadelesinde
halk›n adalet
iste¤inin bir
örne¤idir”
diyen ﬁener,
demokrasicilik oyununun
bir parças›
olan 'iﬂkenceye s›f›r tolerans' söyleminin koca bir yalan
oldu¤unun kan›tland›¤›n›n alt›n›
çizdi ve bu davan›n 'aman elleri so¤umas›n!' diyerek iﬂkencecisini koruyan iktidar sahiplerinin iﬂkenceye
onay verdi¤inin kan›t› oldu¤unu
kaydetti.
Göstermelik cezalar, oyalamalar
de¤il adalet istiyoruz diyen Temel
Haklar üyeleri, “‹ﬂkencenin, katliamlar›n, linç giriﬂimlerinin, provokasyonlar›n olmad›¤›; ba¤›ms›z demokratik bir ülkede yaﬂamak için,
adalet için sonuna kadar mücadelemizi sürdürece¤iz!" dediler. Aç›klama sloganlarla sona erdi.

Do¤u Konferans›
Emperyalizme Karﬂ›
Do¤u Halklar›n›n Birli¤i
Ülkemiz ve Ortado¤u ülkelerinin
ayd›nlar›n› biraraya getiren Do¤u
Konferans› üyeleri ‘‹stanbul Buluﬂmas›’nda biraraya gelerek,
“Ortado¤u’da yaﬂanan emperyalist sald›rganl›klara karﬂ› direnme
ve birlik oluﬂturma” karar› ald›lar.
Do¤u Konferans›’n› bir platform
olarak kuracaklar›n› aç›klayan ayd›nlar, dört gün boyunca çeﬂitli
söyleﬂiler, çal›ﬂma gruplar›nda
tart›ﬂmalar gerçekleﬂtirdiler.
Yay›nlanan sonuç bildirgesinde,
Do¤u halklar›n›n birli¤ine vurgu
yap›l›rken, “Do¤u toplumlar›ndaki iﬂbirlikçileri yard›m›yla ilerleyen emperyalistlerin barbar sald›rganl›¤›na karﬂ› her alanda direnmek için Do¤u toplumlar›n›n güçleri, enerjileri ve potansiyelleri seferber edilmelidir” denildi.

20 Ö¤renci F Tipinde;

Suçlar› Demokratik
Üniversite ‹stemek
7 Kas›m günü, YÖK’e hay›r diyen gençlik, “Ne YÖK Ne AKP
Demokratik Üniversite” sloganlar›yla K›z›lay’a yürürken, polisin azg›n sald›r›s›na maruz kald›lar.
Ne istiyorlard› gençlerimiz, neden gaz bombalar›yla o meydana
girmelerine engel olundu, neden
panzerler üzerlerine yürüdü? Ve
neydi bu büyük suçlar› ki, onlarca
y›ll›k cezalarla yarg›lanacaklar? Bu
sorular›n cevab›, ayn› zamanda Türkiye’de hukukun niteli¤i, AKP iktidar›n›n nas›l bir “demokratikleﬂme”, düzenin nas›l bir gençlik istedi¤i tart›ﬂmas›d›r.
Talepleri çok netti. YÖK’e hay›r diyorlard›. AKP ile YÖK aras›nda son dönemde yaﬂanan “çat›ﬂman›n” gösterilmek istendi¤i gibi “demokratikleﬂmeden yana olanlarla
olmayanlar aras›ndaki” bir çat›ﬂma
olmad›¤›n› hayk›r›yorlar ve çözümlerini ortaya koyuyorlard›. Çözümleri, demokratik üniversiteydi.
“Demokratik üniversite” derken neyi kastediyorlard›? Üniversite kap›lar›n›n yoksul halk çocuklar›na kapat›lmad›¤›, tekellerin bilgi ve
eleman ihtiyac›n› karﬂ›layan, sömürü düzenine hizmet eden üniversiteler yerine, bilimin ve e¤itimin halk
için oldu¤u üniversitelerdi kastettikleri. “Özel sektör neden üniversitelere girmiyor anlam›yorum” diyen
ve hayat›n her alan›nda özelleﬂtirme
politikalar›n› uygulayan Baﬂbakan
Erdo¤an iktidar›, elbette gençli¤in
“Demokratik üniversite” talebine
tahammülsüzdür.
Bu tahammülsüzlük, 7 Kas›m
günü gaz bombas›, cop, panzer olmuﬂ ve gençli¤in karﬂ›s›na dikilmiﬂtir. 7 Kas›m günü gördü¤ümüz, 12
Eylül faﬂist cuntas›ndan bu yana
oligarﬂinin kesintisiz bir ﬂekilde,

hükümetler de¤iﬂse de de¤iﬂmeyen gençlik politikas›n›n özetidir. Tepesine bombalar ya¤d›r›lan gençler, düzenin istedi¤i gençlik tipini reddeden gençlerdir. Demokratik haklar›n› kullanarak, nas›l bir üniversite, nas›l bir
ülke istediklerini aç›klamak üzere
K›z›lay’da eylem yapmak istediklerinde ise sald›r›yla karﬂ›laﬂm›ﬂ ve
20’si F tiplerine gönderilmiﬂtir.
Burjuva medyan›n, oligarﬂinin
gençlik politikas›na paralel olarak,
“kald›r›mlar› söktüler, Ankara’y›
savaﬂ alan›na çevirdiler, her eylemde ayn› k›z...” vb. provokatif ve
gençli¤i hedef alan haberlerle üzerini örtmeye çal›ﬂt›¤› basit gerçek budur. Gençli¤in taleplerinin ve bu ülkede demokratik üniversite istemenin en büyük suçlardan biri oldu¤u
gizlenmek istenmiﬂtir.

K›z›lay’a yürümek isteyeni
tutukla, bomba atan› b›rak!
20 gencimizin tutuklanmas›ndan
hemen sonra ﬁemdinli’de patlayan
bombalar ve ard›ndan kontrgerilla
elemanlar›n›n serbest b›rak›lmas›;
düzenin hukuku aç›s›ndan herkese
bir fikir vermektedir.
Kontrgerilla politikalar› ile yönetilen bir ülkenin yarg›s› da, adaleti de, hükümeti de ona göre ﬂekillenir. K›z›lay’da; meﬂru, demokratik
hakk›n› kullanmak isteyen ö¤rencilerin, bunun panzerlerle karﬂ›lanmas› karﬂ›s›nda direnme hakk›n›
kullanmas› vard›r. ﬁemdinli’de ise;
“hukuk devleti, demokratik düzen”
k›l›f› alt›nda bu ülkenin faﬂizmle
yönetilmesinin bir tezahürü ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Direnme hakk›na sahip ç›karak,
20
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en fazla üç beﬂ taﬂ atan ö¤renciler,
“örgüt üyeli¤i” suçlamas› ile yani
20 y›la kadar hapis istemiyle tutukland›lar. ﬁemdinli’de Susurluk’un
ölüm mangalar›n›n bombal›, silahl›
sald›r›lar› sonucunda iki kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi, onlarcas› yaraland› ve
her yan›ndan “delil” akan olayda,
iki astsubay “delil yetersizli¤inden”
serbest b›rak›ld›.
Taﬂ atana ‘örgüt üyeli¤i ve 20
y›l’, dünyan›n gözleri önünde örgütlü bir ﬂekilde bomba kurﬂun atana
‘aferin, devam edebilirsiniz!’ Türkiye’de hukukun, adaletin niteli¤i
daha çarp›c› nas›l anlat›labilir ki!
Halka bomba kurﬂun atanlarla,
K›z›lay’a yürümek isteyenler; birbirinin tam tersi taleplerin sözcüleridir. Yarg›, bombac›lar›n saf›nda oldu¤unu aç›kça ortaya koymuﬂtur.
Ankara’da YÖK’ü protesto eden
ö¤renciler ba¤›ms›z bir Türkiye istiyorlard›. Halk için gerçek demokrasi istiyorlar, sömürünün olmad›¤›
bir düzen için mücadele ediyorlar,
demokratik bir üniversite istiyorlard›. Tüm sald›r›, tutuklamalara ra¤men bu mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini hayk›rmaya da devam ediyorlar.
ﬁemdinli’dekiler ise tüm bunlara
karﬂ› ve bu ülkenin faﬂizmle yönetilmeye devam etmesini isteyenlerin
kontra güçleriydiler.
AKP iktidar›, yarg› ve düzenin
bütün kurumlar›; demokratik üniversite isteyeni ﬂiddetle cezaland›r›p, halk› bombalayanlara sahip ç›kmaktad›r. “Bombac›lar” ile gençlerimizi tutuklayanlar, ayn› amaca
hizmet etmekte, ayn› politikay› de¤iﬂik biçimlerde uygulamaktad›r.

Demokratik Üniversite
‹steyen Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n!
Gençlik Federasyonu, 7 Kas›m’da “Ne YÖK Ne AKP Demokratik Üniversite” slogan›yla K›z›lay’da aç›klama yapmak isterken,
kendilerine yönelik polis sald›r›s›
ve tutuklamalarla ilgili suç duyurusunda bulundu. 10 Kas›m günü Sultanahmet Adliyesi önünde toplanan
Gençlik Federasyonu üyeleri, “Tutuklanan Arkadaﬂlar›m›z Serbest
B›rak›ls›n” pankart› açt›lar. “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” sloganlar› atan ve “Devrimci Gençlik
Susturulamaz, Direnmek En Meﬂru
Hakk›m›zd›r, Hedef Gösteren Provokatif Habere Son” dövizleri taﬂ›yan ö¤renciler ad›na aç›klama yapan Ebru Benek, 12 Eylül’den bugüne devam eden YÖK’ün faﬂist
uygulamalar›na de¤inerek; 7 Kas›m’da meﬂru haklar› olan bas›n
aç›klamas›n› yapmak istediklerinde
polisin sald›r›s›na u¤rad›klar›n› söyledi. Her türlü e¤lenceye aç›lan K›z›lay’›n gençli¤e kapat›ld›¤›na dikkat çeken Benek, hukuksuzlu¤a ve
demokratikleﬂme söylemlerinin yalan oldu¤una vurgu yapt›. Arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen
Benek’in konuﬂmas›n›n ard›ndan,
100’e yak›n kiﬂi ad›na suç duyurusu
dilekçeleri verildi.
Ankara Gençlik Derne¤i, 15
Kas›m günü Ankara Adliyesi önün-

de aç›klama yaparak; Ankara Emniyeti ile 7 Kas›m günü YÖK'ü protesto eyleminin ard›ndan provokatif
haberler yaparak, hedef gösteren
bas›n kuruluﬂlar› hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 11 Kas›m günü
ise Ankara Gençlik Derne¤i, Ekim
Gençli¤i, SGD, YGD, Kurtuluﬂ Partisi Gençli¤i Yüksel Caddesi’nde
yapt›klar› aç›klamada, polisin sald›r›s›n› protesto ettiler ve tutuklanan
arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n›
istediler. Gençlik Federasyonu imzal› “Ne YÖK Ne AKP Demokratik
Üniversite” pankart› ile “Tutuklu
Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n” ortak
imzal› pankart›n aç›ld›¤› eylemde,
dövizler ve flamalar taﬂ›nd›. Gençlik Derne¤i üyesi Eray Destegül taraf›ndan yap›lan aç›klamada, K›z›lay’›n ö¤rencilere kapat›lamayaca¤›
vurgulanarak, “devrimci gençler
olarak; hem gençli¤in üzerindeki
bask›lara karﬂ›, hem de YÖK’e karﬂ› mücadelemizi sürdürece¤iz. Bedeli ne olursa olsun, halk için bilim
halk için e¤itim istemeye, emperyalizme ve onun iﬂbirlikçilerine karﬂ›,
ba¤›ms›zl›k-demokrasi-sosyalizm
için mücadele etmeye devam edece¤iz!” denildi. 70 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylem “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” slogan›yla sona erdi.
Uﬂak Gençlik Derne¤i, 10 Kas›m’da Tirito¤lu Park›’nda yapt›¤›
eylemle, tutuklanmalar› protesto
etti. Dernek ad›na aç›klamay›
okuyan Rahmi Peker, sald›r›y› hat›rlatarak, “mücadelemizi sürdürece¤iz" dedi. Sloganlar atan ö¤renciler, “Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› açt›lar.
Kocaeli Gençlik Derne¤i
üyesi ö¤renciler, 11 Kas›m günü
Belediye ‹ﬂ Han› önünde yapt›klaKocaeli
r› eylemle, tutuklamalar› protesto
21
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istanbul
ettiler. Dernek ad›na aç›klamay› yapan ‹lknur Özdemir, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, halk için bilim halk için
e¤itim isteyen gençli¤in K›z›lay’a
her ç›kmak istedi¤inde, polisin terörü yaﬂand›¤›na dikkat çekti. Ö¤renciler, "YÖK'e Hay›r, Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n" sloganlar› atarak
eylemi sona erdirdiler.
Gençlik Federasyonu üyeleri 16
Kas›m günü de ‹stanbul Üniversitesi Laleli kap›s› Edebiyat Fakültesi
önünde yapt›klar› eylemle, tutuklanan arkadaﬂlar›na sahip ç›kt›lar.
“Tutuklanan Arkadaﬂlar›m›z
Serbest B›rak›ls›n” pankart› açan
federasyon ad›na aç›klamay› yapan
Hasibe Çoban, YÖK'e karﬂ› hakl›l›klar›n› hayk›rmak için Ankara'da
olduklar›n›, fakat emperyalistlerin
iﬂgaline ses ç›karmayanlar›n o gün
gençli¤e karﬂ› bir savaﬂ haz›rl›¤›
yapt›¤›n› söyledi. Gözalt› ve iﬂkencelere maruz kald›klar›n›, 20 arkadaﬂlar›n›n tutukland›¤›n› kaydeden
Çoban, bas›n›n kendilerini hedef
gösteren haberlerini de protesto etti.
Dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylem, sloganlarla sona erdikten sonra Edebiyat
Fakültesi'ne girmek isteyen Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤rencilere,
Özel Güvenlik Birimi ve sivil polis
engel olmak istedi. Özgür Karakaya
adl› ö¤renciye müdahalede bulunulmas› üzerine yaﬂanan tart›ﬂma sonucunda, ö¤renciler “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar›yla fakülte
içine girdiler.
Ankara’da ise 7 Kas›m sald›r›s›
ile ilgili olarak suç duyurusu yap›ld›. Ankara Gençlik Derne¤i ve Kurtuluﬂ Partisi Gençli¤i üyeleri 15 Kas›m günü Adliye Saray›’na gelerek,

Eskiﬂehir
K›z›lay’da gençli¤e sald›ranlar hakk›nda suç duyurusunda bulundular.
Suç duyurusu öncesi aç›klama yapan ö¤renciler, tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lm›as›n› istediler. Gençlik Federasyonu’nun pankartlar, flamalar ve dövizlerle yer
ald›¤› eyleme TAYAD'l› Aileler ile
Ankara Temel Haklar da destek verdi.
Bal›kesir Gençlik Derne¤i üyeleri de 14 Kas›m’da Eski Kurtdereli
Vergi Dairesi önündeki meydanda
yapt›klar› eylemde, tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n›
isteyerek, sald›r›y› protesto ettiler.
“YÖK'e Hay›r, Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, sald›r›lara ra¤men
“ba¤›ms›zl›k-demokrasi-sosyalizm
için mücadele etmeye devam edece¤iz” denildi. Ard›ndan, ö¤rencilere
sald›ranlar hakk›nda suç duyurusu
dilekçeleri savc›l›¤a teslim edildi.

YÖK Protestolar›
Devam Ediyor
Üniversite ö¤rencilerinin YÖK
protestolar› geçen hafta da çeﬂitli
kentlerde devam etti.
10 Kas›m günü Ege Üniversitesi'nde, aralar›nda ‹zmir Gençlik
Derne¤i üyelerinin de bulundu¤u
ö¤renciler yurttan Edebiyat Fakültesi'nin önüne kadar sloganlarla yürüdüler. “Eﬂit, Paras›z, Bilimsel,
Aanadilde E¤itim” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde s›k s›k “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Ne AKP Ne YÖK
Üniversiteler Bizimdir, Polis ‹dare
‹ﬂbirli¤ine Son” sloganlar› at›ld›.
‹zmir'de 12 Kas›m günü de Konak Pier önünde toplanan 250 ö¤renci YÖK'ü protesto etti. “Ne AKP
Ne YÖK, Üniversiteler Bizimdir”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “F Ti-

pi Üniversite ‹stemiyoruz, Polis‹dare ‹ﬂbirli¤ine Faﬂist Sald›r›lara
Tecrite Hay›r, Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz” dövizleri taﬂ›nd›. Sloganlarla
yürüyerek Eski Sümerbank önüne
gelen ö¤renciler, burada yapt›klar›
aç›klamada, 7 Kas›m Ankara sald›r›s›nda tutuklanan arkadaﬂlar›n›n
serbest b›rak›lmas›n› isterken, Rize’yi hat›rlatarak halk›n tüm kesimlerine yönelik sald›r›ya dikkat çektiler. ﬁemdinli’nin de protesto edildi¤i eylemde, YÖK kuklas› yak›ld›.
9 Kas›m günü Isparta Gençlik
Derne¤i, SDP, BAGEH ve DHG’nin
oluﬂturdu¤u birlik, S.D.Ü Do¤u
Kampüsü’nde “YÖK’e Hay›r! Paras›z Eﬂit Bilimsel ve Anadilde E¤itim ‹stiyoruz” pankart›yla yürüyüﬂ
yapt›. Ö¤rencilerin önü, YÖK’ün
bekçileri, polis, ÖGB ve üniversite
yönetiminden bir ö¤retim görevlisi
taraf›ndan kesildi. Yürümekte kararl› davranan ö¤renciler, bir süre
yürüdükten sonra önlerine polisÖGB barikat› kuruldu. Bunun üzerine oturma eylemi yapan ö¤renciler, YÖK’ü savunan ö¤retim görevlisine de tepki gösterdiler. Polis barikat›n› aﬂamayan ö¤renciler geri
dönerek dersliklere kadar yürüdüler
ve burada aç›klama yapt›lar. Aç›klamada, tecrit kuﬂatmas›n›n üniversitelerde YÖK arac›l›¤›yla sürdürüldü¤ü ifade edildi ve “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Polis ‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eskiﬂehir Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri ö¤rencileri, 11 Kas›m günü rektörlük önünde yapt›klar› eylemle YÖK’e karﬂ› mücadeleyi
sürdüreceklerini hayk›rd›lar. “YÖK’e,
Polise, Sermayeye, Faﬂist Sald›r›lara Hay›r” pankart› açarak, Eczac›l›k
Fakültesi kap›s›na kadar yürüyen
ö¤renciler, sloganlar att›lar. Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i, SGD, Ekim
Gençli¤i, SDP ve Halkevi üyelerince düzenlenen eylemde polisin tacizleri kararl› sloganlarla cevaplan›rken, rektörlük önünde aç›klama
yap›ld›. Aç›klamada, “devlet, d›ﬂar›da hakk›n› arayan devrimci demokratlar› tecrit hücrelerine atarken, üniversitelerde de düﬂünme22
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yen, sorgulamayan ö¤renci istiyor
ve buralar› YÖK-Polis-‹dare iﬂbirli¤i ile F tipleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor”
denildi. Ayr›ca Ankara’daki sald›r›
da protesto edildi.
Ö¤renciler, Gündo¤du marﬂ›n›
söyledikten sonra, “Bize ideolojik
halay çekiyoruz diye, soruﬂturma
açan Rektörlük önünde halaylar›m›z› çekelim” diyerek halaya
durdular. Ö¤renciler daha sonra
kortej halinde Yunus Emre kap›s›na
kadar marﬂlarla sloganlarla yürüdü.
E¤itim-Sen Bal›kesir ﬁubesi, 12
Kas›m günü “Üniversiteleri Gerçek
Sahipleri Tart›ﬂ›yor” konulu bir panel düzenledi. Panele E¤itim-Sen
ﬁube Baﬂkan› Mehmet Aslan, Prof.
Dr. Tahir Hatipo¤lu, Ö¤r. Gr. ‹smail
Zencirci ve ö¤renci Ozan Y›ld›r›m
kat›ld›lar. Mehmet Aslan, YÖK sistemi da¤›t›lmadan sorunlar›n çözülemeyece¤ine de¤inirken, Ozan Y›ld›r›m, YÖK ve sermaye aras›ndaki
iliﬂkiyi anlatarak Ankara’da yaﬂanan sald›r›ya de¤indi. Tahir Hatipo¤lu’nun YÖK’ün hem gençlik
hem de devrimci demokrat ö¤retim
görevlileri üzerinde kurdu¤u bask›
ve tasfiye sistemini örneklerle anlat›¤› panelde, ‹smail Zencirci di¤er
ülkelerdeki sistemlerden bahsetti.
Dersim Kültür Derne¤i taraf›ndan, 12 Kas›m günü düzenlenen
YÖK ve uygulamalar› konulu panelde; Dersim Kültür Derne¤i,
Gençlik Federasyonu, Demokratik
Gençlik Hareketi, ESP, Emek Gençli¤i Temsilcileri konuﬂmac› olarak
yer ald›lar. YÖK ve uygulamalar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› panelde, Gençlik Federasyonu Temsilcisi, Devrimci
Gençlik’in ve YÖK’ün tarihini anlatarak, K›z›lay’da yaﬂanan direniﬂ
üzerinde durdu.
14 Kas›m günü ise Karadeniz
Teknik Üniversitesi Makine Bölümü'nde toplanan 50 ö¤renci YÖK'ü
protesto eden bir aç›klama yapt›.
Temel Haklar Gençlik Komisyonu,
EG, DÖS ve Koordinasyon taraf›ndan yap›lan eylemde, ''YÖK'e Hay›r!', Diplomal› ‹ﬂsiz Olmayaca¤›z,
Yaﬂas›n Bilimsel, Paras›z E¤itim!”
sloganlar› at›ld›.

Mu¤la’da Faﬂist Terör

Oligarﬂinin
iplerini b›rak›p
gençli¤in, hak
ve özgürlükler
mücadelesi verenlerin üzerine
sald›¤› faﬂist çeteler, bu kez de
Mu¤la’da ortaya ç›kt›lar. Mu¤la
Üniversitesi'nde 14 Kas›m günü
devrimci, demokrat ö¤rencilere
sald›ran faﬂistler, 4 ö¤renciyi b›çakla a¤›r yaralarken; toplam 20
kiﬂi yaraland›.
A¤›r yaralanan ö¤rencilerden birinin Gençlik Federasyonu üyesi oldu¤u ö¤renilirken,
sabah baﬂlayan sataﬂmalar›n,
ö¤le saatlerinde sald›r›ya dönüﬂtü¤ü bildirildi.

Polis meydan› boﬂaltt›,
faﬂistler provokasyon
yaratmaya çal›ﬂt›
‹lk sald›r› giriﬂimi 13 Kas›m günü S›n›rs›zl›k Meydan›'nda toplanan
devrimci, demokrat ö¤rencilerin
ﬁemdinli ve YÖK ile ilgili bas›n
aç›klamas› esnas›nda yaﬂand›. Meydanda her zamanki gibi, polis y›¤›na¤› olmamas› ö¤rencilerin dikkatini çekerken, nedeni çok geçmeden
anlaﬂ›ld›. Meydana 100 metre uzakl›kta bulunan eski otogarda yaklaﬂ›k
80 kiﬂilik faﬂist bir grubun polisler
taraf›ndan yönlendirilerek sald›r›ya
haz›rland›klar› ö¤renildi.
Bunun üzerine yaklaﬂ›k 40 kiﬂiden oluﬂan devrimci, demokrat ö¤renciler üniversitedeki demokrat
ö¤rencilerin de deste¤e gelmesiyle
200 kiﬂi oldular. Ö¤renciler; Mu¤la
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, DGH,
YDG, DPG, SGD, DHB, SEH ve
HKP taraf›ndan organize edilen
aç›klamay› gerçekleﬂtirdiler.
Aç›klaman›n bitiminde sloganlar atan ö¤renciler, bayrak sallayan
faﬂist güruh taraf›ndan provoke
edilmek istendi. Faﬂistleri püskürtmek üzere yürüyen ö¤rencilerin
önü, polis taraf›ndan kesildi. Bunun
üzerine kitle, meydanda sloganlar
ve halaylarla yar›m saat kadar bekleyerek faﬂist teröre teslim olmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Faﬂistler, ellerinde döner b›çak-

tiklal Marﬂ›
okuyarak, 'En
büyük asker
bizim asker'
slogan› atmalar› ise dikkat çekti.
Sald›r›, ayn› gün kent merkezinde protesto edildi. Aç›klama
bittikten sonra da¤›lmak üzere
olan ö¤rencilere bu kez de polisler sald›rarak Gençlik Federasyonu üyesi Emrah Ala’n›n da oldu¤u 8 kiﬂiyi gözalt›na ald›lar.

Konuya iliﬂkin dergimize
bilgi veren Gençlik Derne¤i giriﬂimi üyeleri, bu sald›r› ve proMu¤la
vokasyonlar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› aç›klarken, okul yönetiDevrimci demokrat gençlik, minin tehditlerine de¤indi. Mu¤la
polis destekli faﬂist teröre Valisi’nin yerel bir TV’de yapt›¤›
aç›klamada ö¤rencileri tehdit edeteslim olmayacak, meﬂru
rek hem jandarman›n hem de okul
direnme hakk›n› her biçimde yönetiminin soruﬂturma açaca¤›n›
söyledi¤i bilgisini veren ö¤renciler,
kullanacak
ayn› tehdidin, Rektör Yard›mc›s› Ali
Osman Gündo¤du taraf›ndan da yap›ld›¤›na dikkat çekti.
lar› ve sopalar› sallayarak sokaklarElbette her iki yetkili de yaﬂada terör estirmeye devam ederken,
nanlardan, eli sat›rl› b›çakl›, ö¤renpolisin hiçbir müdahalesi olmad›.
cilikle iliﬂkisi olmayan faﬂistleri de¤il, ilerici ö¤rencileri sorumlu tutuFaﬂistler okul bast›
yordu. Çünkü onlar, sindirilmesi geÖ¤renciler direndi
rekenlerdi ve polis destekli faﬂist teNitekim, polis deste¤indeki faröre teslim olmam›ﬂlard›.
ﬂistler ertesi günü üniversitenin Kötekli Kampüsü'nde sat›rlar, b›çakSald›r›lar art›yor, polis
larla sald›rd›lar. Sald›r› sonucunda
faﬂistlere çay ikram ediyor
devrimci demokrat ö¤rencilerden
20’si çeﬂitli yerlerinden yaralan›rBu olaydan 3 hafta önce de,
ken, 4 ö¤rencinin sat›r b›çak darbeMu¤la Turgut Reis Lisesi 2. s›n›fta
leri ald›¤› ve durumlar›n›n ciddi olokuyan bir ö¤renci, ülkü oca¤›na
du¤u ö¤renildi. 200’den fazla kiﬂigötürülerek dövülmüﬂ, 1 hafta önce
nin yer ald›¤› çat›ﬂma uzun süre dede, elinde Evrensel Gazetesi buluvam ederken, ilerici ö¤renciler, çonan bir kiﬂiye müdahale edilerek,
¤u Mu¤la kent merkezi ve Denizgazete elinden al›n›p y›rt›lm›ﬂ, ayn›
li’den getirilen ve ö¤renci olmayan
günün akﬂam›nda faﬂistler, bir kiﬂigüruha karﬂ› taﬂlarla direndi.
ye sokak ortas›nda sald›rm›ﬂlard›.
Bunlar yaﬂan›rken, polisin sald›r›ya
Okul yönetiminin müdahale etmaruz kalan ö¤renciye suçlu mumedi¤i çat›ﬂma esnas›nda, engelleamelesi yap›p sald›ran faﬂistlere çay
meye çal›ﬂan iki ö¤retim üyesi de
ikram etmesi de, sald›r›lar›n kimin
faﬂistlerin taﬂl› sald›r›s›na u¤rad›.
himayesinde yaﬂand›¤›n›n bir gösOlaylardan bir saat sonra okula getergesi olarak kaydedilmiﬂti. Çat›ﬂlen jandarma ve polis, ço¤u Gençlik
ma öncesi son sald›r› ise 13 Kas›m
Federasyonu üyelerinin de oldu¤u
günü sabah saatlerinde otobüs durasolcu ö¤rencilerden olmak üzere 45
¤›nda bekleyen bir demokrat ö¤renkiﬂiyi gözalt›na ald›. Jandarman›n
cinin dövülmesi oldu.
okula girdi¤i s›rada, faﬂistlerin ‹s23
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TELEKOM sermayeye
Gaz bombalar› iﬂçilere
Türkiye'nin en büyük özelleﬂtirmesi olan TELEKOM’un sat›ﬂ›, 14
Kas›m günü düzenlenen “törenle”
gerçekleﬂtirildi. TELEKOM’un yüzde 55 oran›ndaki hisseleri art›k resmen, Lübnan-‹talya ortakl›¤›n›n oldu.
Piyasac› medyan›n nefeslerini tutarak canl› olarak yay›nlad›¤› sat›ﬂ
töreninde, 3 y›ld›r sürdürülen peﬂkeﬂi “espri-sululuk” ile suland›rmay›
bir politika olarak benimseyen Maliye Bakan› Unak›tan’›n ciddiyetsiz
likleri de eksik olmad›. “Paray› ald›n m› ‹brahim” diyordu, yan›ndaki
bürokrat›na! “Çok ﬂükür yüz ak›m›zla ç›kt›k” demeyi de unutmuyordu, memleketi satarken ne büyük
müslüman oldu¤unu da göstermek
isteyen Unak›tan.
Peki “‹brahim’in ald›¤› para” nereye harcan›yor dersiniz? Öyle ya,
bunca K‹T, da¤, taﬂ, toprak sat›l›yor
ama hâlâ emekçilere “yok ki verelim” deniliyor, asgari ücret yerlerde
sürünüyor. Mesela “‹brahim’in ald›¤›
para”, Unak›tan’›n naylon fatura yolsuzluklar›yla, öteki bakan ve milletvekillerinin akbil baﬂta olmak üzere
alt›na imza att›klar› yolsuzluklarla,
hortumlarla verdikleri zarar› kapatmak için kullan›l›yor. IMF borçlar›n›n faizlerini ödemek için kullan›l›yor. Tekellere kredi olarak kullan›l›yor. Orduya, polise yeni güvenlik
araçlar› almak için kullan›l›yor. Tüm
bunlar özelleﬂtirmenin mant›¤›na uygun oland›r. Sermayenin ve IMF’nin,
AB’nin özelleﬂtirme konusundaki ›srar› boﬂuna de¤il; bu talandan kârl›
ç›kan onlar çünkü.
AKP hükümeti, özelleﬂtirme politikas›yla, emperyalistlere verdi¤i
sözlerini yerine getirmeye devam
ediyor. ‹brahimler kameralar önünde
paralar› al›p, kamera arkas›nda
IMF’ye teslim ederken, Türkiye halk› daha fazla yoksullaﬂ›yor, özelleﬂtirmeler emekçilere iﬂsizlik, kazan›lm›ﬂ haklar›n gasb›, daha azg›n sömü-

rü olarak
y a n s › y o r.
Özelleﬂtirmenin ac›s›n› en fazla yaﬂayan
ve yaﬂayacak olan emekçiler bu yüzden, sendika bürokrasisinin büyük
ihaneti içinde bo¤ulmaya çal›ﬂ›lsalar
da protestolar›n› sürdürüyor.
TELEKOM emekçileri de, sat›ﬂ›
eylemlerle karﬂ›lad›lar.
‹mza töreninin yap›ld›¤› esnada,
Haber-Sen üyesi 300 kiﬂi, iﬂ b›rakarak TELEKOM Ankara ‹l Müdürlü¤ü önünde topland›lar. “Telekom
Halk›nd›r Sat›lamaz” pankart› açan
emekçiler, “Tayyip Satma, Satt›kça
S›ra Sana Gelecek” dövizleri taﬂ›d›lar ve iﬂyerine gelen iﬂçilerin iﬂbaﬂ›
yapmas›na izin vermediler. Sendikan›n Genel Baﬂkan› Esin Yelekçi, yapt›¤› aç›klamada, “Biz burada iﬂimize,
aﬂ›m›za sahip ç›k›yoruz” derken, hâlâ sat›ﬂ›n hukuka ayk›r› oldu¤undan
sözetmesi dikkat çekti.

ber gaz›yla, coplarla sald›rd›. “Uluslararas› Sermayeye ve ‹ﬂbirlikçilerine Teslim Olmayaca¤›z” pankart› taﬂ›yan emekçilerden 8’i gözalt›na al›n›rken, iﬂçilerin bir bölümü binaya
girmeyi baﬂard›. Bir süre barikat kurarak direnen emekçiler, sendika ile
polis aras›nda yap›lan görüﬂmelerin
ard›ndan eylemlerine son verdiler.
TELEKOM’da örgütlü sendikalar›n üyeleri, 11 Kas›m günü de baﬂta
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Diyarbak›r
ve Adana olmak üzere AKP ‹l binalar› önünde eylemler yapm›ﬂlar ve siyah çelenk b›rakm›ﬂlard›.
Ankara Temel Haklar ve Ege Temel Haklar, TELEKOM’un özelleﬂtirilmesi ve iﬂçilere yönelik sald›r›lar› yapt›klar› aç›klamalarla protesto
ederken, AKP’nin iﬂbirlikçi karakterine vurgu yapt›lar. Ankara HÖC,
Haber-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret
ederek, 14-15 Kas›m'da Ankara ve
‹stanbul'da gerçekleﬂtirdikleri iﬂgal
eylemlerine destek verdi ve sald›r›lara karﬂ› dayan›ﬂmas›n› ifade etti.

Haber-Sen üyeleri 4 saat süren
eylemlerinin ard›ndan imza törenini
yap›ld›¤› Halk Bank Genel Müdürlü¤ü'ne yürümek istedi ancak önlerine,
sermayenin bekçisi polisler ç›kt›. Polisle yap›lan görüﬂmenin ard›ndan
Genel Müdürlük önünde toplanan
emekçiler, “‹ﬂte Buras› ‹ﬂbirlikçi Yuvas›, ‹ﬂçi Memur Elele Genel Greve”
slogan›yla özelleﬂtirmeyi protesto ettiler. KESK Genel
Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul da yapt›¤›
konuﬂmada, AKP hüK›r›kkale Rafinerisi iﬂçileri, TÜPRAﬁ’› sat›n alan ve 14 Kas›m
kümetinin emperyagünü
fabrikaya gelen Koç Grubu heyetini, rafineri önünde eylem
list tekellerin taliyaparak
içeri almad›. Kap›dan giremeyen 6 kiﬂilik heyet, arka tamatlar› ile hareket etrafta bulunan tel örgülerden geçerek Sosyal Tesisler’e girdiler. Buti¤ini belirtti.
‹stanbul’da ise rada da kendilerini bekleyen Petrol-‹ﬂ üyesi 250 iﬂçi vard› ve tesispolis copu, gaz bom- lere sokmad›. Koç Grubu ad›na aç›klama yapan, Neslihan Tözge,
bas› devredeydi. 15 amaçlar›n›n iﬂçilere ön bilgi vermek oldu¤unu söylerken, Petrol-‹ﬂ
Kas›m günü sabah ﬁube Baﬂkan› Recep Sefer ise, mahkeme sürecinin devam etti¤ini
saatlerinde
Türk ve Koç’un fabrikan›n henüz sahibi olmad›¤›n› hat›rlatt› ve “kendiTELEKOM Avrupa leriyle görüﬂmeyece¤iz” dedi. Eylem s›ras›nda tesiste dolum ve sevYakas› Müdürlü¤ü kiyat yap›lmazken, Alia¤a Petrol-‹ﬂ üyesi iﬂçileri de s›n›f kardeﬂlebahçesinde toplanan rine destek vermek için bir süre üretimi durdurdular.
Bu arada, Petrol-‹ﬂ Geniﬂletilmiﬂ Baﬂkanlar Kurulu’nun 10-11
emekçilerin içeri giKas›m
tarihinde düzenledi¤i toplant› sonucunda, emek cephesine
riﬂine izin vermeyen
polis, emekçilere bi- sald›r›lara karﬂ› güç ve eylem birli¤i yapma ça¤r›s› ç›kt›.

Koç TÜPRAﬁ’a giremedi

24
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E¤itim-Sen Ankara’ya yürüyor
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile, ''Örgütlü toplum, demokratik Türkiye ve insanca yaﬂam için,
ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik talepleri için Türkiye'nin dört
bir yan›nda eylemlere baﬂlayacaklar›n›” söyledi. E¤itim emekçilerinin
sorunlar›n› anlatan Dinçer, 'Nitelikli E¤itim için E¤itim ve Bilim
Emekçilerinin Talepleri' baﬂl›kl› raporu okuyan Dinçer, Türkiye’de
e¤itimin içinde bulundu¤u batakl›¤›
gözler önüne serdi.
Dinçer, 24-25-26 Kas›m tarihlerinde yapacaklar› eylemler hakk›nda da bilgi verdi. Bu 10 günlük haz›rl›k sürecinde, halk›n tüm kesim-

lerine ulaﬂmay› amaçlad›klar›n› belirten Alaaddin Dinçer, “24 Kas›m’da ‹stanbul’un Avrupa yakas›ndan, Beyo¤lu’ndan baﬂlayacak
yürüyüﬂümüz, 26 Kas›m’da Ankara’da yapaca¤›m›z mitingle sona erecek. 25 Kas›m tarihinde de
tüm e¤itim emekçileri ‘sevk eylemi’ yaparak hizmet üretmeyecek
ve alanlara ç›kacak” dedi.
Dinçer, Ankara yürüyüﬂü ile baﬂlayacak eylemlilik sürecinin yeni
dönemde e¤itim ve bilim emekçilerinin aya¤a kalk›ﬂ›n›n baﬂlang›c› oldu¤unu da sözlerine ekledi ve yürüyüﬂün sendika hakk›ndaki kapatma
davas›n›n ard›ndan önemli bir eylem olarak görüldü¤ünü kaydetti.

Uﬂak’ta Siyanürlü
Alt›na Hay›r ﬁöleni

Hekimler: Sorumlu
sa¤l›k sistemidir

Helâl g›da standart› getiren iktidar, topraklar›m›z› zehirleyen tekellere her türlü kolayl›¤› sa¤lamaya devam ederken, köylüler
yeni Bergamalar yaratma kararl›l›klar›n› gösteriyorlar.
Uzun süredir eylemler yapan
Uﬂak'›n Ulubey ‹lçesi'ne ba¤l›
‹nay Köyü halk›, topraklar›nda,
sa¤l›klar› üzerinde büyük tahribatlar yaratacak olan siyanürlü alt›na
karﬂ› ''Siyanürlü Alt›na Hay›r'' ﬂöleni düzenlendi. ‹nay köylülerinin
mücadelesine destek amaçl› düzenlenen ﬂölene, Uﬂak, Ankara ve
‹zmir’den DKÖ’ler, sendikalar da
kat›ld›. Siyanür konulu panelde
köylüler ad›na konuﬂan E¤itimci
Muammer Sakaryal›, “Bu ﬂirketi
buradan gönderinceye kadar mücadeleye devam edece¤iz. Amac›m›z, temiz bir çevre ve sa¤l›kl› bir
yaﬂamd›r” derken, köylüler “Siyanürlü ﬁirket Memleketi Terk Et,
Halk›z Hakl›y›z Hakk›m›z› Alaca¤›z” sloganlar› att›lar. Tolga Çandar da türküleri ile köylülerin mücadelesine destek verdi.

‹stanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalayc›’n›n
öldürülmesi, sa¤l›k emekçilerini soka¤a döktü.
Bir hasta yak›n›nca öldürüldü¤ü iddia edilen
Kalayc›’n›n ölümünden, sa¤l›k sistemini ve hükümeti sorumlu tutan doktorlar ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› 15 Kas›m günü eylem yapt›lar.
Türk Tabipleri Birli¤i’nin (TTB) ald›¤› kararla ve il tabib odalar›n›n ça¤r›s› ile yap›lan
eylemlerde; Ankara’da Hacettepe Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde toplanan sa¤l›k çal›ﬂanlar›na,
KESK ve D‹SK de destek verdi. Yap›lan konuﬂmalarda, sa¤l›kta özelleﬂtirmenin, sistemdeki
aksakl›klar›n hastalara hizmet yetersizli¤i olarak yans›d›¤› kaydedilerek, bunun da doktorlar›n sorumlulu¤uymuﬂ gibi yanl›ﬂ ﬂekilde alg›land›¤› belirtildi.

E¤itim-Sen’in
talepleri:
◆ Tüm ö¤retmen
ve üniversite ö¤retim elemanlar›n›n
ek ders ücretlerinin
artt›r›lmas›. ◆ Y›lda bir kez e¤itim
alan›nda çal›ﬂan
herkese yakacak
yard›m›. ◆ Düﬂük ücretli ö¤retmen-ö¤retim görevlisi istihdam› yerine kadrolu istihdam. ◆ Okul öncesi
e¤itim alan ve ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara her
gün ücretsiz süt da¤›t›m›. ◆ Y›lda iki kez tüm ö¤rencilere ücretsiz sa¤l›k taramas›, sosyal güvenli¤i olmayan herkese ücretsiz sa¤l›k hizmeti. ◆ Sadece
ö¤retmenlere verilen y›ll›k e¤itim ödene¤inin ö¤retim eleman› ve hizmetlilere de sa¤lanmas›. ◆ 24 kiﬂilik s›n›flarda ikili ö¤retim yerine tam gün ö¤retim.

Sözalan hekimler yaﬂad›klar› sorunlar› ve tepkilerini ifade ederken, ‹stanbul’da da ‘Düﬂünmeye Davet’ ad›yla yürüyüﬂ yap›ld›.
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nde toplanan sa¤l›k çal›ﬂanlar› cüppeleri ve beyaz
önlükleri ile ‹stanbul T›p Fakültesi’ne do¤ru yürüyüﬂe
geçti. “Hedef tahtas› olmak istemiyoruz. Sa¤l›ktaki sorunlar›n sorumlusu, hekimler de¤ildir. ‹stanbul Tabip Odas›” yaz›l› pankart›n arkas›nda yürüyen sa¤l›k emekçilerine seslenen ‹TO Baﬂkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Genel Sekreteri Ali
Çerkezo¤u, yaﬂanan cinayete sa¤l›k sisteminin zemin haz›rlad›¤›n› kaydettiler. Hekimler ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› Adana ve ‹zmir’de eylemler düzenlediler.

Goodyear’›n ‹zmit ve Adapazar›’ndaki fabrikalar›nda çal›ﬂan 109
iﬂçi, Avrupa emperyalist tekellerinin son dönemde s›kça baﬂvurduklar›
gibi “yeniden yap›lanma” gerekçesiyle iﬂlerinden at›ld›. Konuya iliﬂkin
aç›klama yapan LAST‹K-‹ﬁ Sendikas› Genel Baﬂkan› Abdullah Karacan,
iﬂten ç›karmalar›n “yasal olmad›¤›na” vurgu yaparak ﬂöyle konuﬂtu:

Goodyear
Patronu
109 ‹ﬂçiyi
Soka¤a
Att›

“‹ﬂveren bunu yeniden yap›lanma ad› alt›nda yapt›¤›n› tebli¤ etmiﬂ. Neye dayanarak ç›kar›ld›¤›n› bilmiyoruz. Çünkü, içlerinde emeklili¤i gelenler de bulunuyor. Kafas›na göre iﬂçi ç›kar›m› yapm›ﬂ” diye
konuﬂtu. Bu arada iﬂten ç›kar›lan iﬂçiler de sendikan›n ne yapaca¤›n›
görmek için sendika binas›nda toplanmaya baﬂlad›lar.
25
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hayat›n
içindeki

teori
Devlet ve ‘Derin Devlet’
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Geçen hafta bütün gözler
ﬁemdinli’ye çevrildi. Kontrgerillac›lar, ülkemizde de, baﬂka ülkelerde
de ender görülecek tarzda “suçüstü”
yap›ld›. ﬁemdinli herkesin hat›r›na
Susurluk’u getirdi. Ama herkesin
hat›rlad›¤› Susurluk farkl›yd› tabii.
Neden farkl›yd› Özlem?

Özlem: Çünkü herkesin zaman›nda yapt›¤› Susurluk tan›m› farkl›yd›. Kimileri onu “devlet içinde
yuvalanm›ﬂ bir çete” olarak, kimisi
“derin devlet” diye, kimisi de “Çiller özel örgütü”, “Çiller A¤ar Bucak Çetesi” olarak tan›mlam›ﬂt›.
Hat›rlad›¤›m bunlar, belki baﬂka tan›mlar yapanlar da olmuﬂtu. Biz ise
özetle “devlettir” diye tan›mlad›k.
Yani, herkes Susurluk diyordu ama
herkesin Susurluk’tan anlad›¤› farkl›yd›. Bugün hat›rlananlardaki fark
da bunun sonucu. Ama benim burada en çok hayret etti¤im, aradan geçen zaman birçok ﬂeyi tekrar tekrar
kan›tlam›ﬂ olmas›na ra¤men, bu
farkl›l›¤›n halen aynen devam etmesidir.

Kemal: Evet, iﬂte bu nedenle
bugünkü sohbet konumuzu Susurluk’tan itibaren çok yayg›n ﬂekilde
kullan›lmaya baﬂlayan “derin devlet”e ay›rd›k. Devlet teorisi ve ülkemizdeki devlet gerçe¤i aç›s›ndan
bu kavram› tart›ﬂaca¤›z. Devam›nda
da Özlem arkadaﬂ›n hayretini belirtti¤i noktaya yani geçen y›llar onca
ﬂeyi kan›tlamas›na ra¤men halen
“Susurluk devlettir” gerçe¤inin görülmemesi veya görülmek istenmemesinin nedeni üzerinde dururuz.
Önceki sohbetlerimizin baz›lar›nda da devletin ne olup olmad›¤›
üzerinde durmuﬂtuk. Asl›nda hangi
konuyu ele alsak, o konu bizi ister
istemez “devlet” olgusuna götürü-

Derin Devlet Yok; Aleni
Faﬂist Devlet Var!
yor. Önceki sohbetlerimizi hat›rlayal›m; e¤itimi tart›ﬂ›yoruz, yarg›y›
tart›ﬂ›yoruz, gecekondular› tart›ﬂ›yoruz, konu dönüp dolaﬂ›p ülkemizdeki devletin niteli¤ine geliyor.
Böyle olmas› da do¤ald›r; çünkü
oligarﬂik devlet, bütün bu meselelerin oda¤›ndaki belirleyici güçtür.
Ancak “derin devlet” tart›ﬂmas›, dolayl› olarak de¤il, do¤rudan devlet
teorisiyle ilgili. Evet, en baﬂta “derin devlet” nedir, bunu ele alal›m.

Mazlum: Her kavram bir ihtiyaçtan do¤ar. “Derin devlet” kavram› da bir ihtiyaçtan do¤muﬂtur.
Devletin ad› yolsuzluklarla, mafyayla, çetelerle, faili meçhullerle,
kaybetmelerle an›lmaya baﬂlay›nca, bir derin devlet hikayesi dillere
pelesenk edildi.
Baﬂka bir deyiﬂle, “Devlet baba” ve “hukuk devleti” imaj› y›k›ld›ktan sonra, devleti aklaman›n ad›
derin devlet oldu. Her ﬂey derin
devlete maledilerek, devlete eski
otoritesi ve t›rnak içinde de olsa
sayg›nl›¤› yeniden kazand›r›lmak
istendi.
Demiﬂtim ki, her kavram bir ihtiyaçtan do¤ar. Bu kavram› do¤uran
ihtiyaç, devleti aklama ihtiyac›d›r.
Böyle bir kavrama ihtiyaç duyan da
burjuvazidir.
Buradan Kemal arkadaﬂ›n “derin
devlet nedir?” sorusuna gelirsem;
derin devlet hiçbir ﬂey de¤ildir. Derin devlet diye bir devlet yoktur. O
sadece gerçe¤in çarp›t›lmas›na yarayan demagojik bir kavramd›r.
Ancak hepimizin bildi¤i gibi,
derin devlet kavram› burjuvazi taraf›ndan ortaya at›ld›ktan sonra, küçük-burjuva ayd›nlar, reformizm taraf›ndan yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaya baﬂland›. Bunlar›n kimileri
derin devlete ve “Susurluk devleti”ne “teorik tan›mlar” bile getirmeye çal›ﬂt›. Oysa bu gereksiz bir ça26
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bad›r; Susurluk Devleti’ni tan›mlamak için orjinal analizlere, kavramlara gerek yoktur; tam tersine, Susurluk devletini en yal›n olarak tan›mlayacak kavramsal bütünlük,
klasik devlet tan›m›ndad›r. Biz bu
çerçevede bir tan›m yapacak olursak ﬂunu söyleyebiliriz örne¤in: Susurluk devleti, oligarﬂinin (yani bir
s›n›f›n) halk üzerindeki (yani baﬂka
s›n›flar üzerindeki) bask› ve tahakküm arac›d›r.
Fakat “derin devlet”e iliﬂkin bir
tan›m yapmay› bütünüyle gereksiz
buluruz. Çünkü onu tan›mlamaya
çal›ﬂmak, bir olgu olarak onun varl›¤›n› kabul etmek demektir. Devlet
konusunda burjuvazinin çarp›tmas›na kat›lmak demektir. Bu anlamda
sonuç olarak ﬂunu belirtebiliriz: Derin devlet, gerçekli¤i olmayan demagojik bir kavramd›r.

Özlem: Ama bu noktada ﬂunun
biraz aç›klanmas› gerekmez mi?
Böyle bir ﬂey olmamas›na karﬂ›n bu
kavram neden böyle yayg›nlaﬂt›,
özellikle sol ayd›nlar, gruplar taraf›ndan nas›l benimsendi? Mesela
“kontrgerilla” diye bir ﬂey var, bunu
nereye oturtaca¤›z?

Kemal: Bunun birkaç nedeni
var. Birincisi; bu kavram›n yayg›nlaﬂmas›n›n ilk nedeni burjuvazinin
ideolojik, politik hegomanyas› alt›nda bulunmakt›r. ‹kincisi; senin de
vurgulad›¤›n kontrgerilla gibi olgular, böylesi bir kavram›n kabul edilmesi için maddi bir zemin oluﬂturuyorlar.
Bunlar› daha somut biçimde ortaya koymak için isterseniz önce biraz burjuva politikac›lar›n “derin
devlet” kavram›n›n nas›l kulland›klar›na bakal›m, birkaç örnek verelim.
Demirel’in bu y›l›n mart ay›nda
Yavuz Donat’la “derin devlet” konusunda yapt›¤› röportajlar vard›

hat›rlarsan›z; o günlerde epeyce tart›ﬂma yaratm›ﬂ, gazete köﬂeleri derin devlet yorumlar›yla dolmuﬂtu.
Demirel “derin devlet, devletin istikrar›, iﬂleyiﬂi bozulunca devreye
girer” diyordu. Gerçekte kulland›¤›
tan›m d›ﬂ›nda, tarif etti¤i durum
do¤rudur.
Hükümet demek, devlet demek
de¤ildir. Hükümet, devletin iﬂleyiﬂinin idari ve siyasi sorumlulu¤unu
belli bir dönem için üstlenen bir
güçtür, devlet ise süreklili¤i olan bir
kurumlaﬂmad›r. Emperyalizm ve
oligarﬂi, tüm geleceklerini, kaderlerini bir hükümetin, bir baﬂbakan›n
eline teslim etmezler. Bir hükümet
veya baﬂbakan›n ﬂu veya bu politikas›, yeteneksizli¤i veya kaprisleri
yüzünden ç›karlar›n›n tehlikeye girmesine izin vermezler. ‹ﬂte “devlet”
bu noktada devrededir hep.
Ayn› röportajda Demirel 12 Eylül gününü anlat›rken ﬂunu söylüyor:
“- Saat 03:59'du... Televizyondan ilk beyanname okundu: Aziz
Türk Milleti. ... Artık o dakika itibariyle derin devlet olayı yok... ‹dareye el koyup, devlet oldu.”
Anlat›ma bakarsan›z, “derin
devlet”, idareye el koyuyor ve o anda “devlet” oluyor. Asl›nda iki ayr›
devlet olmad›¤› bu anlat›mdan da
ç›k›yor. Devlet bak›m›ndan tek de¤iﬂiklik, iﬂbaﬂ›ndaki hükümet gidiyor, onun yerine generaller oturuyor.
Ayn› röportajdan devam edelim:
Donat: - Tek cümleyle özetlemek
gerekirse, derin devlet nedir?
Demirel: - Derin devlet, normal

D

evlet çeﬂitli nedenlerle çeﬂitli dönemlerde farkl› politikalar ve yöntemler
uygulamaya baﬂl›yor. Devlet ayn› devlet asl›nda, de¤iﬂen devletin politika ve
yöntemleri. ‹ﬂte bu noktada, bu de¤iﬂik
politikalar›n devlete maledilmemesi,
devletin “temiz, tarafs›z, hukuk devleti” imaj›n› korumak ve bu politikalar
devletin d›ﬂ›nda bir güç taraf›ndan yürütülüyormuﬂ düﬂüncesini yaratmak
için “derin devlet” uydurmas› ortaya
at›l›yor.

devletin raydan çıkmıﬂ halidir.

söyleniyor.

Ayn› Demirel’in Susurluk’la ilgili “devlet rutin d›ﬂ› iﬂler yapabilir” sözünü de hat›rlarsan›z; asl›nda
iki ayr› devlet, iki farkl› organizasyondan de¤il, varolan tek bir devletten sözedildi¤i aç›¤a ç›kar. Devlet
çeﬂitli nedenlerle çeﬂitli dönemlerde
farkl› politikalar ve yöntemler uygulamaya baﬂl›yor. Devlet ayn› devlet asl›nda, de¤iﬂen devletin politika
ve yöntemleri. ‹ﬂte bu noktada, bu
de¤iﬂik politikalar›n devlete maledilmemesi, devletin “temiz, tarafs›z, hukuk devleti” imaj›n› korumak
ve bu politikalar devletin d›ﬂ›nda bir
güç taraf›ndan yürütülüyormuﬂ düﬂüncesini yaratmak için “derin devlet” uydurmas› ortaya at›l›yor.

‹ﬂte size Kutlu Savaﬂ’›n haz›rlad›¤› Baﬂbakanl›k Susurluk Raporu’ndan bir örnek:

Bu örnekleri ﬂunun için verdim:
Derin devlet tan›m›n› kullananlar,
asl›nda sözünü ettikleri ﬂeyin devletin kendisinden baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› biliyorlar.

Mazlum:

Sözünü etti¤in
“farkl› politika ve yöntemler”i açarsak her ﬂey daha yerine oturacakt›r
san›r›m. Yani soruyu ﬂöyle soray›m:
Bu farkl› politika ve yöntemlerin niteli¤i nedir, ne zaman, hangi koﬂullarda baﬂvurulur?

Kemal: Bu sorunu da Demirel’in ve Evren’in sözlerinden aktararak cevaplayay›m: Demirel “Yönetim zaafı, derin devlete güç veriyor” diyor. Evren de ayn› röportajlar dizisinde benzer ﬂeyler söylüyordu: “Evet, derin devlet var. Devlet yönetiminde zaaf belirirse o zaman derin devlet duruma el koyar.”
Mesela, Trabzon’daki linç sald›r›lar›ndan sonra A¤ar’›n, CHP’nin,
MHP’nin aç›klamalar›na bak›n;
“hükümet gerekeni yapmad›¤› için
vatandaﬂ kendi tepkisini gösteriyor” deniliyordu. Yani hükümet görevini yapm›yor ve “derin devlet”
devreye giriyor... Kliﬂe bu.
‹lla her zaman yönetim zaaf› olmas› da gerekmiyor; “yasal engeller” de var demokrasicilik oyunundan kaynaklanan. O zaman da müdahale edenin “derin devlet” oldu¤u
27
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“Kim oldu¤u ve ne yapt›¤› aﬂikâr olmas›na ra¤men Devlet, Behçet Cantürk’le baﬂedememiﬂtir. Yasal yollar yetmemiﬂ, neticede Özgür
Gündem Gazetesi plastik patlay›c›larla havaya uçurulmuﬂ, Cantürk’ün devlete biat etmesi beklenirken ad› geçenin yeni bir tesis kurmak üzere harekete geçmesi üzerine, Türk Emniyet Teﬂkilat› taraf›ndan öldürülmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ve
karar infaz edilmiﬂtir.”
Bu olaya bakal›m; “yönetim
zaaf›” veya “yasal engel” nedeniyle
devreye giren ne? “Derin devlet”
mi? Hay›r, yine devlet!
‹ﬂte burada “derin devlet” kavram›n›n bu kadar kolay kabul görmesine yolaçan ﬂekillenme var. Derin
devlet kavram›na yol açan “farkl›
politika ve yöntemler”, bugün esas
olarak “kontrgerilla politikalar›” diye adland›rd›¤›m›z politika ve yöntemlerdir. Dolay›s›yla “derin devlet” diye bir ﬂeyin olup olmad›¤›n›
netleﬂtirmek için kontrgerilla diye
adland›rd›¤›m›z politikalar, yöntemlerin ve örgütlenmelerin devletin bir parças› m›, yoksa devletten
ayr› bir ﬂey mi oldu¤una bakmak
gerekir.
Evet, kontrgerilla politikas›, zihniyeti, örgütlenmesi devletin içinde
mi, d›ﬂ›nda m›, k›y›s›nda m›, neresinde? Ne dersin Mazlum arkadaﬂ.
Mazlum: Ben derim ki, ﬂimdi
burada biraz güncellikten uzaklaﬂ›p
devletin oluﬂumuna gidelim.
Devletin bir s›n›f›n öteki s›n›flar
üzerindeki bask› ve tahakküm arac›
oldu¤unu biliyoruz. Peki devlet bu
tahakkümü nas›l sa¤lar?
Engels, devletin oluﬂumunu anlat›rken ﬂunlar› tespit eder:
“‹kinci olarak, bizzat silahl› güç
halinde örgütlenen halkla artık do¤rudan do¤ruya aynı ﬂey olmayan
bir kamu gücünün kuruluﬂu gelir.
Bu özel kamu gücü zorunludur;
çünkü, sınıflara bölünmeden sonra,

halkın özerk bir silahlı örgütlenmesi olanaksız duruma gelmiﬂtir... Bu
kamu gücü her devlette vardır; yalnızca silahlı adamlardan de¤il,
ama maddi eklentilerinden de, gentilice toplumun bilmedi¤i hapishaneler ve her türlü ceza kurumlarından da bileﬂir..."

huriyet’in ise baﬂ›ndan itibaren bu
tarz politikalara, örgütlenmelere
baﬂvurulmuﬂtur.

Bu tarihsel ﬂekillenmeden de anlaﬂ›laca¤› gibi, devletin en önemli
tahakküm arac›, silahl› gücü ve
onun –yarg›, hapishaneler, karakollar gibi- eklentileridir. Mesela, y›llard›r özelleﬂtirme çerçevesinde
“devletin küçültülmesinden, devletin asli görevi olmayan alanlardan
çekilmesi”nden sözedilir. Özelleﬂtirmenin uzanmad›¤› hemen hiçbir
alan, sektör kalmam›ﬂt›r. Fakat devletin “çekilmesinin” hiç tart›ﬂ›lmad›¤› iki alan vard›r: Ordu ve polis.
Yani devletin silahl› gücü.

Lozan görüﬂmeleri sürerken,
Mustafa Kemal ve ‹smet ‹nönü’nün
izledi¤i politikaya muhalif bir grup
ç›kar ortaya. Mustafa Kemal, bu iﬂ
böyle gitmez diyerek tek partili bir
meclis kurmay› kararlaﬂt›r›r. Ama
mevcut meclisi feshetmek için de
bir gerekçe laz›md›r.

“Silahl› güç”, Engels’in devleti
tahlil etti¤i döneme göre, özü ayn›
kalmakla birlikte, çok büyük bir
“çeﬂitlilik” kazanm›ﬂt›r.
Bu çeﬂitlili¤in oluﬂtu¤u süreç;
burjuva devletler aç›s›ndan tarihsel
bir süreç içinde oluﬂan ordu ve polisin klasik biçimlerinin, halk›n mücadelesini engellemekte yetersiz
kalmaya baﬂlamas›d›r. Burjuva, küçük-burjuva diktatörlükler, sonralar› faﬂist diktatörlükler, bu yetersizli¤i telafi etmek, “yasalar dahilinde”
yapamayacaklar› veya halk kitleleri
karﬂ›s›nda aç›kça savunamayacaklar› sald›r›lar› gerçekleﬂtirmek üzere
yeni örgütlenmelere yönelmiﬂlerdir.
Baﬂlang›çta çeﬂitli ülkelerde
devletin en üst yöneticilerine ba¤l›
küçük suikast, sabotaj gruplar› olarak oluﬂturulan bu tür örgütlenmeler, zaman içinde giderek sistematikleﬂmiﬂ, uluslararas›laﬂm›ﬂ, devletlerin kurumsal ve ço¤u kez de
yasal, yar› yasal parçalar› haline
gelmiﬂlerdir.
Her ne kadar kontrgerilla deyimi, daha çok 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kullan›lan bir kavramsa da,
bu tür örgütlenmelerin, yöntemlerin
tarihi daha eskidir. Ülkemizde de
Osmanl›’n›n son dönemlerinde
oluﬂturulmuﬂ, kullan›lm›ﬂt›r. Cum-

Özlem: ‹sterseniz k›sa bir örnekle araya gireyim. Yak›n zamanda okumuﬂtum bu döneme iliﬂkin
bir “kontra” faaliyetini.

Meclisin kendini feshetmesini
sa¤lama sürecinin ilk ad›m› olarak
bir meclis üyesinin “kafas›n›n kopar›laca¤›” komplo düzenlenir. Trabzon mebusu Ali ﬁükrü Bey, “kimli¤i belirsiz kiﬂilerce” kaç›r›l›r ve üç
gün sonra da Çankaya s›rtlar›nda
bo¤ulmuﬂ olarak cesedi bulunur.
Peki kimdir Ali ﬁükrü Bey?
Mecliste Mustafa Kemal’in en
önemli muhaliflerinden biridir. Fakat Mustafa Kemal’a en büyük darbelerinden birini Mustafa Suphi
olay›nda vurmuﬂtur. Suphiler’in öldürülmesi olay›n› araﬂt›rm›ﬂ ve
mecliste bu katliam›n do¤rudan
Mustafa Kemal’in emriyle gerçekleﬂti¤ine dair konuﬂmalar yapm›ﬂt›r.
Burada ilginç olan, Mustafa
Suphi’nin katledilmesini organize
edenle, Ali ﬁükrü Bey’i öldüren kiﬂinin ayn› oluﬂudur. Katliam ve cinayetin her ikisi de Topal Osman taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Topal
Osman çetesi, en yukar›ya ba¤l›d›r,
bu anlamda Susurluk’un ilk çekirde¤i denilebilir.

Mazlum: ‹ﬂte size tipik bir
“derin devlet” hikayesi. Burada derin olan ne var? Sadece belli bir gizlilikten sözedilebilir.
Burjuvazi, daha iﬂin baﬂ›ndan
devletlerin bu tür yöntem ve örgütlenmelere baﬂvurabilece¤inin, baﬂvurmas› da gerekti¤inin teorisini de
yapm›ﬂt›r. Bu teori, Hegel’e, Makyevelli’ye kadar uzan›r. Bunu biraz
açarsak, burjuvazinin yönetim man28
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tarihli say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.
t›¤› ve bu tür örgütlenmelerin devlet
mekanizmas› içindeki yeri daha iyi
anlaﬂ›l›r san›r›m.
Eski burjuva teorisyenler, mevcut yönetimin d›ﬂ›nda veya onun
arac›l›¤›yla bu tür yöntemlere baﬂvurulmas›n› “devlet akl›” olarak
adland›r›yorlar. Bizde Susurluk
ba¤lant›l› tart›ﬂmalarda kullan›lan
“devlet refleksi” de bu anlamdad›r.
Nedir bu “devlet refeksi” dedikleri?
Muhalefetin görece güçsüz ve
sistemin kendinden emin oldu¤u
dönemlerde "hukuk devleti" öne ç›kar›lacak, sistemi tehdit eden boyutlarda bir muhalefetin ortaya ç›kt›¤› ya da ad›na "kriz" denen herhangi bir olgunun yaﬂand›¤› konjonktürlerde ise "devlet akl›" (veya
devlet refleksi) de¤iﬂik yöntemler
içinde devreye girecektir.
Bu devreye giriﬂ, üç biçimde
gerçekleﬂir genellikle:
Birincisi; devletin yasall›¤›n d›ﬂ›na ç›kmamaya özen gösterdi¤i
müdahalelerdir. Haklar, özgürlükler
ç›kar›lan yasalarla (mesela terör yasalar› gibi) daralt›l›r.
‹kincisi; devletin mevcut yasall›-

¤›n bir k›sm›n› rafa kald›rmas›d›r;
s›k›yönetim, olaganüstü hal ilanlar›
bu ketagoridedir. Bu müdahale biçiminde yasall›k s›n›rlar› mu¤laklaﬂt›r›l›r, keyfili¤in önü aç›l›r. Devlet denetimi bilinçli olarak gevﬂetilir. S›k›yönetim, ola¤anüstü hal gibi uygulamalar, yasalarda “dayana¤›” oldu¤u için, bu müdahale hala düzenin kendi yasall›¤› içinde görünür,
ancak uygulamas› genellikle düzenin kendi yasalar›n›n d›ﬂ›na ç›kt›¤›
uygulamalard›r.
Üçüncü müdahale biçiminde ise
art›k hiçbir yasal, ahlaki, idari norm
yoktur. “Devlet refleksi” dedikleri
do¤rudan sürece dahil olmuﬂtur. Devlete ba¤l› ama ka¤›t üzerinde resmileﬂtirilmemiﬂ (bazen resmileﬂtirilir ama gizlenir) silahl› örgütlenmeler oluﬂturulur, kaybetme, faili meçhul cinayetler, sabotajlar bu
devlete ba¤l› güçler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmeye baﬂlan›r.
K›sacas›, olay budur. Kimileri
buna “derin devlet” diyorlar, oysa,
dünyadaki tüm örneklere bak›ld›¤›nda görülür ki, devletten ba¤›ms›z
bir ﬂey yoktur; sadece gizlilik vard›r. Bu gizlilik hem halka karﬂ›,
hem de bazen devletin baﬂka baz›
kurumlar›na, iﬂbaﬂ›ndaki hükümetin
bir k›sm›na karﬂ› da olabilir ama
bunlar olgunun niteli¤ini de¤iﬂtirmez.
Yukar›da Kutlu Savaﬂ’›n Susurluk raporundan bir al›nt› yap›lm›ﬂt›.
O al›nt›n›n devam› daha çarp›c›d›r
asl›nda. Yukar›da anlatt›¤›m burjuvazinin devlete bak›ﬂ›na iliﬂkin anlay›ﬂ›n›n tipik bir ifadesidir. Cantürk’ün Türk Emniyet Teﬂkilat› taraf›ndan karar al›n›p öldürüldü¤ü be-

B

una ra¤men baz› sol ayd›nlar›n, gruplar›n hala “derin devlet” diyerek mevcut
devletin aklanmas›na kat›lmalar›, düzen
içi politikalar›n bir sonucudur. Örne¤in
egemen s›n›flar› “güvercinler-ﬂahinler”
diye ay›rmak da burjuvaziyle ayn› paralelde politika yapma tercihinden kaynaklanmaktad›r. .. Tabii bu tür ayr›mlar›n do¤al sonucu ﬂudur; e¤er olan biteni
böyle tahlil ediyorsan, ﬂahinlere karﬂ›
güvercinlerden yana olursun...

lirtildikten sonra ﬂöyle deniyor:

veriyorlar.

“Behçet Cantürk’ün öldürülmesi...nde zaruri baz› sualleri sormak
gerekir. Cantürk’ün öldürülmesi
emrini kim vermiﬂtir? Bu yetki kim
taraf›ndan kullan›labilir? Ve hangi
ahvalde kullan›labilir?.. Sistem nas›l çal›ﬂmal›, sorumluluk nas›l paylaﬂ›lmal›d›r?

Do¤rudan devleti hedef almayan, faﬂist devleti y›kmay› de¤il,
“reforme etmeyi” hedefleyen her
anlay›ﬂ, tabii ki mevcut devletle uzlaﬂma üzerinden politika yapacakt›r.
Mesela, ÖDP’nin “onursal baﬂkan›”
Sadun Aren, “devlet devrimcilere
karﬂ› bask› yaparken hakl›yd›” deyip “Devletin kendisini savunmak
mecburiyeti hissetmeyece¤i bir sosyalizm yapmal›y›z. Devrimci iddialar› olmayan bir sosyalizm yapmal›y›z” diyor, Abdullah Öcalan,
devleti y›kmay›, ele geçirmeyi hedeflemeyen bir sosyalizmden sözediyor. Devlet konusundaki kafa kar›ﬂ›kl›¤› iﬂte bu noktalara varm›ﬂt›r.
Ve “derin devlet” kavram›n›n kullan›l›p kullan›lmamas›n›n önemi de
iﬂte buradad›r.

Hukuk devletinde bu suallerin
yeri olamaz’ itiraz› da kanaatimizce
geçerli de¤ildir ve realiteye uygun
düﬂmez. Bu uygulama tüm dünya ülkelerinde oldu¤una göre bizde de
olacakt›r. Ama Hukuk Devleti kurallar› içinde bu tip kararlar al›nacak
ve Devlet ciddiyeti içinde uygulanacakt›r.”
Yani k›sacas›, devlet böyle ﬂeyler yapar ama bu ﬂekilde aya¤a düﬂmemeli deniliyordu. Dikkat edin bir
“derin devlet” tarifi yapm›yor, bunlar›n mevcut devlet içinde yap›lmas›ndan sözediyor.

Kemal: Bu olgu asl›nda bugün
gerek Susurluk olay›na, gerek ﬁemdinli’ye iliﬂkin olarak bir çok burjuva yazar taraf›ndan bile do¤rudan
veya dolayl› dile getirilmektedir.
Buna ra¤men, baz› sol ayd›nlar›n, gruplar›n hala “derin devlet” diyerek mevcut devletin aklanmas›na
kat›lmalar›, düzeniçi politikalar›n
bir sonucudur. Örne¤in egemen s›n›flar› “güvercinler-ﬂahinler” diye
ay›rmak, her ﬂey aleni ortadayken
bile “karanl›k güçler” diye tan›mlamak, oligarﬂinin katliamlar›n› devletin yapt›¤›n› ortaya koymak yerine “devlet içinde yuvalanm›ﬂ rant
çetelerinden” sözetmek, burjuvaziyle ayn› paralelde politika yapma
tercihinden kaynaklanmaktad›r.
Tabii bu tür ayr›mlar›n do¤al sonucu ﬂudur; e¤er olan biteni böyle
tahlil ediyorsan, ﬂahinlere karﬂ› güvercinlerden yana olursun, devlet
içine yuvalanm›ﬂ güçleri devletin
tasfiye etmesini talep edersin, bu
beklentiyi yarat›rs›n. K›sacas›, “derin devlet” söylemi, düzeniçi politikan›n söylemidir. Böylelikle, burjuvazinin devleti “s›n›flar üstü, tarafs›z” gösteren demagojisine de güç
29
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Özlem: Ertu¤rul Özkök’ün bir
yaz›s› vard›. Baﬂl›¤›nda diyordu ki,
“Her ülkenin makul derin devleti
olmalı”... Baﬂka baz› yazarlarda da
“sanki sosyalist devletlerde bu tür
örgütlenmeler yok mu?” türünden
ﬂeyler okudum, bu tür örgütlenme
ve yöntemlerin HER DEVLET‹N
bir parças› oldu¤u söyleniyor. Son
olarak buna da de¤insek.
Kemal: Daha önceki sohbetlerimizde de geçti¤i gibi, tarihteki ve
gelecekteki her devlet, bir s›n›f›n di¤er çeﬂitli s›n›f ve katmanlar üzerindeki bask› arac›d›r. Bu köleci devlette de, kapitalist devlette de, sosyalist devlette de böyledir. Ancak
bu, bu devletlerin aras›nda bir “nitelik” farkl›l›¤›n olmad›¤› anlam›na
gelmez.
Tersine, bu tan›msal ayn›l›¤a
ra¤men, nitelik bir farkl›l›k vard›r.
Sosyalist devletten önceki tüm devletler, az›nl›k sömürücü bir s›n›f›n
ço¤unluk yani halk üzerindeki bask› arac›yken, ilk kez sosyalist devlet, ço¤unlu¤un devletidir. Sosyalist
devlet, sömürüye karﬂ› ç›kan ve onu
yoketmeyi hedefleyen ilk devlettir.
Ve en önemlisi, tarihte kurulmuﬂ ve
kurulacak tüm devletler içinde, yaln›zca sosyalist devlet, devletin tümden ortadan kald›r›lmas›n› yani ayn›

zamanda kendini de ortadan kald›rmay› hedefleyen bir devlettir.
Ertu¤rul Özkökler’in ve devleti
“burjuva devlet” kal›plar› d›ﬂ›nda
düﬂünemeyen sözde solcular›n “her
devletin bu tür örgütlenmeleri olur”
ﬂeklinde söyledikleri, bir tek ﬂeye,
burjuva devletin katliamlar›n›, halka karﬂ› yöntemlerini meﬂrulaﬂt›rmaya hizmet eder. Her devlet böyle
de¤ildir. Sosyalist devlet hiçbir ﬂekilde böyle de¤ildir.
Burada, halka karﬂ› örgütlenen
organizasyonlardan, halka karﬂ› uygulanan yöntemlerden sözediyoruz.
Sosyalist devlet bu noktada temelden farkl› olacakt›r elbette.
E¤er soru ﬂuysa; mesela sosyalist devlette gizli istihbarat örgütleri
olmayacak m›, türünden bir soruysa, k›saca ﬂöyle cevaplayabiliriz:
Sosyalist devletin örgütlenmesi, bu
devlet içinde ordunun, polisin niteli¤i ayr›ca iﬂlenebilecek bir konu asl›nda ama tart›ﬂt›¤›m›z konu aç›s›ndan yine de k›saca de¤inelim.
Birincisi, sosyalist devlette “silahl› güç”, ordu ve polis, esas olarak
bir halk örgütlenmesi niteli¤inde
olacakt›r. Görevi, devleti halka karﬂ› korumak için de¤il, karﬂ›-devrimcilere ve emperyalizme karﬂ› korumak olacakt›r. Bu temel nokta. (Nas›l örgütlenece¤i konusunda genel
bir bilgi için Halk Anayasas› Tasla¤›’na bak›labilir.)
‹kincisi, istihbarat örgütleri türünden örgütler olacak elbette. Onlar›n görevi de karﬂ›-devrimi engellemek olacakt›r.
Bu konuda Sovyet Devrimi’nin
ilk döneminde oluﬂturulan ÇeKa’y›
örnek verebiliriz. Daha sonra kurulan KGB’nin 1980’li, ‘90’l› y›llardaki imaj›yla, sosyalist bir devletin
“güvenlik örgütü”nün bir ilgisi yoktur. Bizzat Lenin’in önerisiyle kurulan ÇeKa’n›n anlay›ﬂ›, bu konudaki
çizgiyi de ortaya koyar. ÇeKa’n›n
k›sa ad› Ola¤anüstü Komisyon’dur.
Tam ad› Karﬂ›-Devrim, Sabotaj ve
Spekülâsyonla Savaﬂ›m ‹çin Ola¤anüstü Komisyon.
Feliks Edmundoviç, daha bili-

nen ad›yla Cerjinski, ÇeKa’n›n baﬂkan›d›r. ÇeKa, bir devrim ortam›nda kurulmuﬂtur. Karﬂ›-devrimcilerle
s›cak savaﬂ her alanda sürmektedir.
‹ﬂte bu koﬂullarda Cerjinski taraf›ndan yaz›lan bir yönerge var mesela,
sosyalist devletin mant›¤›n›n kavranmas› aç›s›ndan önemlidir:
Çekistler’in (ÇeKa mensuplar›na öyle deniyordu) “evlerde aramataramaya ve tutuklamaya iliﬂkin yönergesi” ﬂöyle diyordu:
«Silâhl› kiﬂilerin özel evlere girmeleri ve suçlular› tutuklamalar›
kötü bir ﬂeydir. Ne var ki, iyilik ve
adaletin zafere ulaﬂmas› için günümüzde baﬂvurulmas› zorunlu olan
bir eylemdir. ﬁunu hiçbir zaman akl›m›zdan ç›karmayal›m: Bu, bir kötülüktür. Bizim ödevimiz, bu kötülü¤ü uygularken, bu zorunlu¤a baﬂvurma gere¤ini gelecek için tamamiyle ortadan kald›rmakt›r. Ve bu
yüzden, kendilerine arama-tarama
yapma, insan› özgürlü¤ünden yoksun etme ve tutukevine gönderme
ödevi verilen herkes, arama yapt›klar› ve tutuklad›klar› insanlara karﬂ› dikkatli olmal›, hatta kendi yak›nlar›na davrand›klar›ndan daha nazik davranmal›d›rlar. Çünkü, özgürlü¤ünden yoksun edilen insan kendini savunamaz ve bizim iktidar›m›z
alt›ndad›r. Herkes, Sovyet iktidar›n›n temsilcisi oldu¤unu ve yapaca¤›
her türlü azarlaman›n, kabal›k, hoﬂgörüsüzlük ve nezaketsizli¤in bu iktidara leke getirece¤ini unutmamal›d›r. Ancak tehlike karﬂ›s›nda silâha baﬂvurulur. Tutuklananlara ve
ailelerine karﬂ› son derecede nazik
davran›lmal›d›r. Ahlâk dersi vermek
ve azarlamak yasakt›r. Tabanca ile
ve genellikle her türlü silâhla tehdit
etmek yasakt›r...»
Nitekim, bu anlay›ﬂ› hayata geçirmek için ÇeKa’ya en iyi komünistler seçilir. ÇeKa, çok baﬂar›l› çal›ﬂmalar yapar. Ama ÇeKa hiçbir
zaman halk kitleleri için “korkulacak” bir örgüt de¤ildir, tersine Çekistlere karﬂ› özel ve ayr› bir güven,
özel bir sempati vard›r halkta. Sosyalist devletin tüm silahl› güçlerinin
niteli¤i budur ve bu olmal›d›r. Tersi,
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Derin devlet”, burjuva diktatörlü¤ünün
uydurmas›d›r, burjuva, kapitalist devletin
pisliklerini, bu devletin d›ﬂ›nda göstermek için uydurulmuﬂtur. Ülkemizde de
halka karﬂ› uygulanan bu yöntem ve politikalar›n, bu örgütlenmelerin hiçbiri
devletin d›ﬂ›nda olmam›ﬂt›r. Tabii ki
ﬁemdinli de devletin d›ﬂ›nda de¤il.

zaten sosyalizmle ba¤daﬂmaz. Halk› denetleyen bir KGB imaj›, geçen
haftaki sohbetimizde ele ald›¤›m›z
yönetimin halktan kopmas› sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r. Halktan kopan bir yönetim, halk› denetleme ihtiyac› duyar. (Arada belirteyim,
e¤er okumam›ﬂ arkadaﬂlar varsa,
Saat 13.’te Say›n Generalim adl›
Sovyet roman›n› okuman›z› öneririm, ÇeKa’n›n bu sürecine iliﬂkin
geniﬂ bilgi bulabilirsiniz orada.)
San›r›m, ortaya koymak istedi¤imiz anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Burjuva devletin
silahl› güçleri ve onun eklentileriyle, sosyalist devletin silahl› güçleri
hiçbir ﬂekilde karﬂ›laﬂt›r›lamaz.
“Derin devlet”, burjuva diktatörlü¤ünün uydurmas›d›r, burjuva, kapitalist devletin pisliklerini, bu devletin d›ﬂ›nda göstermek için uydurulmuﬂtur. Ülkemizde de halka karﬂ›
uygulanan bu yöntem ve politikalar›n, bu örgütlenmelerin hiçbiri devletin d›ﬂ›nda olmam›ﬂt›r. Tabii ki
ﬁemdinli de devletin d›ﬂ›nda de¤il.
Son bir örnek vereyim; hat›rlan›rsa 2003’te de “Gizli' MGK Genel
Sekreterli¤i Yönetmeli¤i” ortaya
ç›km›ﬂ ve o zaman da demiﬂlerdi ki
“iﬂte derin devlet!”. Ya, bir kere ad›
üstünde MGK’dan, onun yönetmeli¤inden ve ona ba¤l› kurumlardan yani yasal, legal, hükümetin,
ordunun, polisin içinde yerald›¤› bir
kurumdan sözediliyor; neresi “derin” bunun?
Evet, sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
mücadelemiz “derin devlet” diye
mu¤laklaﬂt›r›lan bilinmezlere karﬂ›
de¤il, mücadelemiz bildi¤imiz, apaç›k ortada duran devlete karﬂ›. Kimsenin onu “derin”, “gizli”, “karanl›k” ilan edip mücadeleyi rotas›ndan, hedefinden ﬂaﬂ›rtmas›na f›rsat
vermeyin. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Tayyip’in beyni
Tayyip
Erdo¤an’›n
beyninde
nas›l bir Türkiye resmi var?
Hukuku, toplumsal yap›s›,
kültürü ile nas›l bir ülke
istiyor?
3 y›ll›k
icraat›,
söyledikleri izlendi¤inde bu sorulara
cevap vermek mümkündür. Ama
gözlerinizi, AB u¤runa destek verdi¤iniz bu iktidar›n baﬂka alanlarda
yapt›klar›na kapatmamak ﬂart›yla.
Erdo¤an beyninin k›vr›mlar›ndaki
düﬂünceleri bugünlerde daha aleni
dile getirmeye baﬂlad›.
Birinci örnek; Malatya’da çocuk
yurtlar› rezaletinin patlamas›n›n ard›ndan, bilimsel hiçbir de¤eri olmayan ama “ﬂeriatç›” kafa yap›s›na uygun “çözüm” önerisiydi. Okul ça¤›nda bile olmayan k›z ve erkek çocuklar›n› ay›rarak sorunlar› çözmeyi önerdi. Derviﬂ’in fikri neyse zikri de o olurmuﬂ! Sosyal bir soruna
böyle bakmak da, ancak Tayyipgiller’in beynine has bir özellik. Bilim, pedagoji ne ki; ﬂeyhi böyle ö¤retmiﬂti belli ki!
‹kinci örnek ise ﬂeyhinden gelen
mektuptu! Tayyip’le ayn› tarikattan
bir emekli ö¤retim üyesi, rüyas›nda
Nakﬂi ﬁeyhi Zahit Kotku’yu görüyor ve söylediklerini bir mektup haline getirerek Baﬂbakanl›¤a iletiyor.
ﬁeyhin söyledikleri öyle uhrevi, dine, inanca dair ﬂeyler de¤il, tamamen dünyevi, bakanl›klar›n icraatlar›yla ilgili. Mektup, baﬂbakanl›kta
dilekçe muamelesi görerek kayda
geçiyor, baﬂbakanl›k “gere¤inin yap›lmas›” için Milli E¤itim Bakanl›¤›’na gönderiyor. Bak›n siz ﬂu ﬂeyhe; memleketin en hassas bakanl›¤›-

n›n iﬂleriyle meﬂgul! Peki Milli E¤itim Bakanl›¤› ne yap›yor? O da
mektubu “ilgili” kuruma, YÖK’e
veriyor. Böylece ﬂeyhin YÖK’ten
istekleri “adrese teslim” ediliyor.
Bir komedi filmi de¤il bu, gerçek!
Mektubu YÖK’e kadar iletenler,
Tayyip’in beyin k›vr›mlar›na göre
kendilerini ayarlayan becerikli bürokratlard›r. ‹ﬂe bak›n ki, TV’ler bunu tart›ﬂt›¤›nda, Medyum Memiﬂ
dahi, “devlet rüyalarla yönetilir mi”
diye akl› baﬂ›nda konuﬂurken, bir
dönem ülkeyi yöneten bakanlardan
biri olan, Özal’›n kardeﬂi Nakﬂi tarikat›ndan Korkut Özal, ciddiye almak gerekti¤ini söylüyor. Bakanl›klar da zaten ciddiye alm›ﬂ “ilgili kuruma” kadar iletmiﬂti.
Üçüncü örnek: Türban konusunda A‹HM’in aleyhteki karar›nda ortaya ç›kt›. Türban yasa¤› konusundaki tavr›m›z bilinir, buna ayr›ca
girmeyece¤iz. Ama Tayyip’in ﬂu
de¤erlendirmesini okuyun: “Mahkemenin de bu konuda (türban) söz
söyleme hakk› yoktur. Söz söyleme
hakk› din ulemas›n›nd›r. Açars›n o
dinin mensubuna sorars›n, bunun
dinde gerçekten emredici bir hükmü
var m›?.. Bu konuda ben de mürekkep yalad›m biraz...”
Ne demokrat ama de¤il mi? Hani hukuk, hani yasalar? Kald› ki, dinin türban› emredip emretmedi¤i
konusu da islamc› çevrelerde tart›ﬂ›lan bir konudur. Ama Tayyip bilir!
Mürekkep yalam›ﬂt›r o! Ticareti de
Arçelik bayiili¤inden ö¤rendi¤i için
bu konuda da kimseye söz söyletmez. Her ﬂeyi bilen adam›n hak ve
özgürlükten, iﬂkenceden sözedenlere cevab› da ayn›d›r hep; “ben ﬂiir
okurken neredeydiniz, ben de hapiste yatt›m bilirim...”
Tayyip’in din ulemas›na iliﬂkin
sözlerinden anlaﬂ›lmas› gereken ne?
Din birçok ﬂeyi emreder, bunlara
ulemalar›n karar verdi¤i ‹ran örne¤i
vard›r. Ama ayn› Tayyip yeri geldi¤inde hukuk devletinden, yasalardan sözeder.
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Dördüncü örnek:
Helâl g›da standartlar›n›n getirilmesi. Elbette
halk neye inan›yorsa,
öyle yaﬂar, öyle yer ve içer. Bu ayr›
bir konu. Ama bunu standartlaﬂt›rmak ayr› bir ﬂeydir. Üstelik bu tam
bir riyakarl›k örne¤idir. Helâl g›da
standartlar› getiren iktidar, halk›n
sa¤l›¤›, çevrenin sa¤l›¤›, yaﬂam
standartlar› konusunda hiçbir hassasiyet göstermeyen bir iktidard›r. Siyanürlü alt›na izin veren onlar, baﬂka ülkelere satamad›klar› sa¤l›ks›z
g›dalar› iç pazara süren onlar. Bu iktidar›n yönetti¤i ülkede, insanlar
sa¤l›ks›z ve yetersiz beslenmeden
dolay› yaﬂamlar›n› yitiriyorlar. Ama
olsun, sa¤l›kl› olmas›n da helâl olsun yeter!
Örnekler ço¤alt›labilir ama gereksiz. Koltuk için sisteme angaje
olan Tayyip, öte yandan beyin k›vr›mlar›ndaki toplum tasavvurundan
vazgeçemiyor. Nedir bu toplum?
Kapitalizm en azg›n haliyle yaﬂayacak, sömürü ve sermayenin talan›
sürecek, yoksullar aﬂevleri ve sadakalara mahkum edilecek ama öte
yandan toplumsal yap›da, hukukta
ﬂer-i hükümler geçerli olacak.
Tayyip’in müslümanl›¤›n›n portresidir bu! Bu kafa, Amerika ad›na
müslüman Suriye’yi tehdit etmekten çekinmez, bütün Arap devletlerinin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men, Amerikan BOP plan›n› (en son bu hafta
Bahreyn'deki toplant›da oldu¤u gibi) onlara dayat›r, savunur; ama
müslümanl›k, islamc›l›k kimli¤ini
kendi taban›na karﬂ› bu tür ayr›nt›larla gösterir. Tayyip’in müslümanl›¤›, Amerikan islamc›l›¤›d›r. Ülkeyi rüyalara yat›p da yönetse, “öbür
dünyadaki” ﬂeyhlerinden bu dünyaya dair ald›¤› mesajlar› icraat haline
de getirse, haydi diyelim, mahkemeleri bir yana b›rak›p din ulemalar› ile toplumu ﬂekillendirse de, onun
islamc›l›¤›n›n niteli¤i de¤iﬂmeyecektir. Çünkü, Amerikan islamc›l›¤›, iktidar koltu¤udur. Oturdukça o
koltukta, ‘yarabbi çok ﬂükür yaﬂas›n
kapitalizm’ nidalar› aras›nda yeﬂil
dolarlar gelir, tarikattan holdingler
büyür, yeni ﬂirketler kurulur.

Paris’i yakan ateş
ve AB’nin eriyen ‘sosyal devlet’i

Fransa'da yoksullar›n, aﬂa¤›lananlar›n 27 Ekim’de iki göçmen
gencin ölümüyle baﬂlayan isyan›, 4.
haftas›nda. Soka¤a ç›kma yasaklar›na, 1955’ten, sömürgecilik döneminden kalan yasan›n tekrar yürürlü¤e konulmas›na, binlerce polisin
gettolara sevkedilmesine, burjuva
politikac›lar›n demagojik aç›klamalar›na ra¤men, Paris hala alev alev.
Büyük ölçüde örgütsüz ve büyük
ölçüde öfkenin eseri olan alevler elbette kendi mecras›nda bir noktada
sönecektir de; ama söndü¤ünde de,
küllerin alt›nda güçlü bir kor hep
yanmaya devam edecek. Çünkü o
kor, Frans›z emperyalizminin sömürücü, ›rkç› politikalar›d›r.
Emperyalizmin bu politikalar›ndan vazgeçece¤ine dair hiçbir emare yoktur. ‹çiﬂleri Bakan› Nicolas
Sarkozy 13 Kas›m’da polis teﬂkilat›yla yapt›¤› toplant›daki aç›klamalar›yla, faﬂist politikay› sürdüreceklerini ortaya koydu; ''Fransa'da yaﬂamak istiyorsan›z kurallara uymak
zorundas›n›z. –diyordu Sarkozy ve
tehdit etmeye devam ediyordu–
Göçmen yasas›, s›n›rd›ﬂ› etmeye
izin veriyor. ‹çiﬂleri Bakan›'y›m ve
kurallar› uygular›m'.'
Nitekim, “olaylara kar›ﬂan”lar›n
Frans›z vatandaﬂ› bile olsa, oturumu
olsa bile s›n›rd›ﬂ› edilmesi yönünde
Frans›z hükümetinin haz›rl›klar
yapt›¤› da bas›na yans›d› bu arada.
Bu arada, Fransa Bakanlar Kurulu, “Ola¤anüstü Hal”i üç ay daha
uzatan bir kararnameyi imzalad›.
Kendi ülkemizden de çok iyi biliyoruz ki, egemen s›n›flar bir kez bu
“çembere” girince, art›k ola¤anüstü
haller, s›k›yönetimler durmadan

uzat›l›r. Soka¤a ç›kma
yasaklar›, Lyon'da oldu¤u gibi, “18 yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n,
yan›nda ebeveynleri
olmadan hafta sonunda soka¤a ç›kmalar›n›n yasaklanmas›”na kadar uzan›r. Emperyalist
Avrupa, uzun süredir t›pk› yeni-sömürgeler gibi “toplumsal sorunlar›”
polisiye tedbirlerle çözme yoluna
girmiﬂtir.
Her gece yüzlerce yerde ateﬂler
tutuﬂuyor ve Frans›z polisi, her gece
en az 100, 200 kiﬂiyi gözalt›na al›yor. Gözalt› ve tutuklamalar›n say›s› binlerle ifade ediliyor. Ama Fransa’n›n “sömürgecilik yasas›n›” yürürlü¤e koyarak “b›çakla kesilir gibi kesece¤ini” sand›¤› eylemler bitmedi. Çünkü öfke çok büyük, öfke
çok yayg›n.
13 Kas›m itibariyle yak›lan araçlar›n say›s›n›n 10 bini aﬂt›¤› belirtiliyor; sadece bu bile sorunun büyüklü¤ünü göstermeye yeter. Ancak
ne Fransa’n›n, ne AB’nin sorunun
esas›n› görme yönünde bir tart›ﬂmas› yok; onlar sadece “bast›rma”,
“geçiﬂtirme” peﬂindeler.
‹ﬂte bu mant›¤›n bir parças› olarak AB Komisyonu da, ﬂiddet olaylar›n›n görüldü¤ü banliyölerde iﬂ
imkan› oluﬂturulmas› ve “entegrasyon” çal›ﬂmalar› için Fransa’ya 50
milyon Euro yard›m yap›laca¤›n›
aç›klad›. Polisiye bask›lar ve göz
boyama amaçl› “yard›m”lar: Halk›n
sorunlar› ve talepleri karﬂ›s›nda yeni-sömürge yönetimlerinin baﬂvurdu¤u klasik reçetedir bu.
Peki, “cumhuriyetin” beﬂi¤i,
burjuva demokrasisinin “en ileri”
örneklerinden birini, klasik yeni-sömürge yöntemlerine baﬂvurmak durumunda b›rakan nedir? Paris isyan›n› anlamak, bu soruyu cevaplamakt›r.
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Bu sorunun cevab›nda ise,
AB’ye atfedilen “sosyal devlet”
modelinin çöküﬂü vard›r. “Sosyal
devlet” modeli ve teorileri, Paris’i
yakan ateﬂte, balmumundan yap›lm›ﬂ bir heykel gibi erimiﬂtir.

Paris’e bak›n:
AB’nin ‘sosyal devlet’
yalan›n› görün!
Ülkemizde bozuk giden her ﬂey
karﬂ›s›nda art›k bir kliﬂe halinde,
“AB’ye böyle mi girece¤iz” diyenler, “AB’ye girince böyle olmayacak” diye iddia edenler, Paris’e
baks›nlar. AB’ci sol, dillerinden düﬂürmedikleri “sosyal devlet”in ne
halde oldu¤unu, hiçbir kapitalist
devletin öyle bir “sosyal” niteli¤e
sahip olamayaca¤›n› Paris’e bak›p
görsünler...
Gerçek ﬂu ki, “sosyal devlet”
kavram›, burjuvazinin “sosyalist
devlet” karﬂ›s›nda içine düﬂtü¤ü aczi perdelemek, düzeninin s›n›fsal
niteli¤ini gizlemek için öne sürdü¤ü
bir kavramd›. Rusya ve Çin baﬂta
olmak üzere, yüzmilyonlarca insan›n konut, e¤itim, sa¤l›k sorunlar›n›
bir tek kiﬂiyi bile d›ﬂ›nda b›rakmaks›z›n çözen sosyalist devlet karﬂ›s›nda, tüm dünya halklar›n›n sosyalizme yönelik sempatileri büyüdü.
Sosyalizm giderek bir çekim merkezi oluyordu; Avrupa burjuvazisi,
iﬂte bu sempatiyi engellemek için
“sosyal haklar›” geniﬂletmek zorunda kald› ve bunun ad›n› da “sosyal
devlet” olarak koydu. Sosyalist
devlet bunlar› sa¤l›yorsa, burjuvazinin “sosyal devlet”i de yapabilirdi!
Sosyalist devlet bunu baﬂka ülkeleri
ve halklar› sömürmeden yap›yordu,
emperyalist devletler ise, sömürgecilik sayesinde. Bu da iﬂin baﬂka bir
yönüydü. Ama neticede Avrupa emperyalist ülkelerinde “sosyal devlet” kavram›n›n içini dolduracak ba-

z› uygulamalar yap›lm›ﬂt›. Bu kavram, bir süre unutulur gibi olsa da,
Avrupa Birli¤i sürecinin belli bir
aﬂamas›nda daha çok kullan›lmaya
baﬂland›; bu kez amaç, AB’nin
“emperyalist bir birlik” oldu¤unu
gizlemekti. “Küreselleﬂme”yle uygulanmaya baﬂlan›lan vahﬂi kapitalizm de, burjuvazinin bu tür demagojilere ihtiyac›n› art›ran bir baﬂka
etkendi.
Ülkelerin birleﬂmesinden emperyalist tekeller çok memnundu
ama bunun halka yans›yan yüzü pek
görülmüyor, tersine halklar yeni politikalarla sahip olduklar› baz› ekonomik, sosyal haklar› da kaybediyorlard›. Bunun Avrupa halklar›nda
yaratt›¤› memnuniyetsizli¤i gidermek üzere, “sosyal politikalar” sözü
daha fazla kullan›lmaya baﬂland›.
Bu konuda da birçok anlaﬂmalar yap›ld›, protokoller imzaland› ama
prati¤e geçmedi.
Mesela, Kopenhag Kriterleri’ni,
Maastricht Kriterleri’ni hemen herkes biliyor. Peki Maastricht Sosyal
Protokolü’nü bilen kaç kiﬂi var?
Evet, AB’nin böyle bir protokolü de
var; ama bu protokol nedense gündemde yok. Bu protokol 1990’lar›n
baﬂ›nda haz›rland›. Yine ayn› amaçla Topluluk Sosyal ﬁartı, Amsterdam Antlaﬂması gibi anlaﬂmalar kabul edildi.
Emperyalist tekellerin do¤rudan
istekleri do¤rultusunda saptanan
AB protokolleri, “ba¤lay›c›” özellik
taﬂ›rken, sosyal konulara iliﬂkin anlaﬂma ve protokoller, genellikle
“ba¤lay›c›” olmayan bir niteliktedirler. Bunun anlam› ﬂudur: AB bu
protokolleri, uygulamak için de¤il,
halklar›n gözünü boyamak için imzalamaktad›r.

Paris’e bak›n:
Halk›n nas›l ezildi¤ini,
aﬂa¤›land›¤›n› görün!
AB, bir “refah, özgürlük, demokrasi projesi” de¤ildir. Bu sadece emperyalist tekellerin AB’ye
muhalefeti önlemek için ileri sürülmüﬂtür. Emperyalizmin sosyalist
sistemin y›k›lmas›yla daha perva-

s›zca uygulamaya baﬂlad›¤› sömürü politikalar›, ABD’de nas›l
uygulan›yorsa, ayn› ﬂekilde
AB’de de uygulanmaya baﬂland›.
E¤er emekçilere yönelik bu sald›r› politikas›nda görece farkl›l›klar
varsa, bu, ABD ve AB emperyalistleri aras›ndaki bir farktan dolay› de¤il, emekçilerin örgütlülükleri ve tarihsel kazan›mlar›yla
ilgilidir... Bu politikalar nas›l bir
Avrupa tablosu yaratt›, ona bakal›m.
Bütün emperyalist Avrupa ülkelerinde peﬂpeﬂe yürürlü¤e konulan sosyal hak gasb› programlar›yla, tekellerin egemenli¤ini
pekiﬂtiren tek para sistemine (Euro’ya) geçiﬂ, Avrupa’da toplumsal ve bölgesel eﬂitsizlikleri iyice
büyütmüﬂtür.
Euro’ya geçiﬂle uygulanmaya
baﬂlanan Parasal Birlik Programı
çerçevesinde, “enflasyon ve bütçe açıklarını düﬂürme” hedefi
do¤rultusunda, bizim ony›llard›r
çok iyi tan›d›¤›m›z “kemer s›kma” programlar› uygulanmaya
baﬂland›. Tabii kemeri en çok s›k›lanlar da, baﬂta yabanc›lar, iﬂsizler, emekliler olmak üzere,
tüm emekçiler oldu.
“Esnek çal›ﬂma” çerçevesinde
yayg›nlaﬂt›r›lan “yarım-zamanlı
çalıﬂma”, “bireysel sözleﬂme” ve
“sendikasızlaﬂtırma”yla birlikte
emekçilerin sahip oldu¤u sosyal
haklar ellerinden al›nd›. AB’deki
iﬂbirlikçi sendikalar, buna karﬂ›
ciddi bir direniﬂ sergilemediler.
Avrupa tekellerinin baz› sektörleri, ucuz iﬂgücünün oldu¤u
ülkelere kayd›rmas› iﬂsizli¤i Avrupa çap›nda artt›rm›ﬂ, bu iﬂsizlik
dalgas›ndan Avrupal› emekçilerle
birlikte en baﬂta yine yabanc› iﬂçiler etkilenmiﬂtir. AB çap›nda iﬂsizlik ortalamas› bugün yüzde 15
civar›ndad›r. Baz› ülke ve bölgelerde bu oran yüzde 30’lara, daha
dar anlamda gettolarda (Paris’te oldu¤u gibi) ise yüzde 50-60’lara kadar ç›kmaktad›r.
Bugün Avrupa’da emekçilerin
yüzde 60’ı düﬂük ücretli hizmetler
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Fransız Konsoloslu¤u
Önünde Eylem
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Fransa’n›n ezilenlerinin, aﬂa¤›lananlar›n›n isyan›n› desteklemek, Frans›z
emperyalizmini protesto etmek için,
12 Kas›m’da Fransız Konsoloslu¤u
önündeydi.
“Fransa! Irkçılı¤a ve Aﬂa¤ılamaya Son Ver!” yaz›yordu HÖC’lülerin taﬂ›d›klar› bir dövizde. Bir baﬂka
döviz, HÖC’ün “Fransız Yoksullarıyla Birlikte” oldu¤unu anlat›yordu.
Yaklaﬂ›k 75 HÖC’lü “Kahrolsun
Emperyalizm!” slogan›n› hayk›r›rken, emperyalizmin herkese yukar›dan bakan, herkese ders veren temsilcileri ortalarda görünmüyorlard›.
Konsolosluk önünde yap›lan açıklamada, yoksullar›n isyan›n› tetikleyenin, Paris’te alev alev yakan ateﬂi
tutuﬂturan›n bizzat emperyalizm oldu¤u vurgulanarak, bu politikalar de¤iﬂmedi¤i sürece, isyan›n daha da büyüyece¤i vurguland›.
Eylem, “Zafer Direnen Halklar›n
Olacak”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar›yla bitirildi.
sektöründe, yüzde 35’i ise sanayide istihdam edilmektedir.
Bu durum, AB için geçici bir karakter de göstermemektedir. AB organlar› taraf›ndan yap›lan planlamaya göre, çal›ﬂabilecek durumdaki

nüfusun önümüzdeki on y›l içinde ancak % 25’i kalıcı iﬂlerde ve
toplu sözleﬂme güvencesiyle istihdam edilebilecek, % 25’i düﬂük ücretli ve korumas›z iﬂlerde
çal›ﬂacak; kalan % 50 ise yarıiﬂsiz veya geçici iﬂlerde çalıﬂan
ve sosyal, sendikal haklardan
yararlanamayan iﬂçilerden oluﬂacaktır.
Hali haz›rda, Fransa’da 18-24
yaﬂ aras› nüfusun % 51’i bu son
gruba girmektedir. Fransa’n›n onlarca ﬂehrine yay›lan isyan›n ekonomik, s›n›fsal temeli de zaten iﬂte bu
koﬂullard›r.
Daha bugünden “yarım zamanlı
çalıﬂanlar”ın oranı Almanya’da
yüzde 16’ya, Belçika’da yüzde
14’e; Fransa’da yüzde 16’ya; Hollanda’da yüzde 38’e ve ‹ngiltere’de
yüzde 24’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Yine resmi rakamlara göre, bugün Avrupa nüfusunun yüzde 17’sinin yoksulluk sınırı altında yaﬂadı¤ı belirtilmektedir.
Birçok Avrupa baﬂkenti, Paris’le
ayn› durumdad›r. Hamburg, Londra
gibi büyük kentlerin birço¤unda
çok aleni ﬂekilde gettolar oluﬂmuﬂtur. Bu büyük kentlerde fuhuﬂ,
uyuﬂturucu kullanımı, suç oranları
h›zla art›ﬂ göstermektedir. Art›k
bunlar›n art›ﬂ› sadece bir “kültürel
yozlaﬂma, boﬂluk” sonucu de¤il,
do¤rudan yoksullu¤un körükledi¤i bir olgu haline dönüﬂmektedir.
Yeni-sömürge ülkelerin karakteristik sorunu olan “gelir da¤›l›m›
dengesizli¤i”, Avrupa’n›n “sosyal”
ve “siyasal” dengelerini sarsacak
boyutlara t›rmanmaktad›r. Bir rapor,
en yüksek ve en düﬂük ücretli iﬂçiler
arasındaki gelir farkın›n yeniden
1880’lerdeki düzeye ç›kt›¤›n› belirtmektedir.
Sadece ‹ngiltere’de, yoksulluk
sınırının altında yaﬂayanların oranı
yüzde 25’e çıkmıﬂ; yoksulluk sınırının altında yaﬂayan çocukların sayısı 4 milyona ulaﬂmıﬂtır.
Yine ‹ngiltere’nin baﬂ›n› çekti¤i
bir politikayla, asgari ücret uygulaması “iﬂsizli¤i artırdı¤ı” gerekçesiyle iptal edilmiﬂtir.

Bu ateﬂi
hiçbir itfaiye
söndüremez!

Tüm Avrupa ülkelerinde iﬂsizlik
sigortalar› ve maaﬂlar›, miktar ve
süre olarak azaltılmaktad›r.
Birçok Avrupa ülkesinde sa¤lık
sisteminin, e¤itim sisteminin çökmesinden sözedilmektedir.
K›sacas›, iﬂsizlik, gelir da¤›l›m›nda dengesizlik, yoksulluk, sigortas›zl›k, fuhuﬂ, art›k Avrupa’n›n
göbe¤inde hüküm sürüyor.
Ve elbette bütün bunlar›n sonucunda, bugün tüm emperyalist Avrupa devletleri bir “polis devleti”ne
dönüﬂmektedir. Ekonomik, sosyal
çözümleri büyük ölçüde terkeden
Avrupa, art›k polisiye çözümler peﬂindedir. Hükümetler büyük kitlesel
gösterileri kaale almamakta, emekçilerin, yabanc›lar›n, seslerini klasik
biçimler içinde duyurma imkanlar›
giderek daralmaktad›r.

Paris’e bak›n:
Nas›l aldand›¤›n›z›, nas›l
aldat›ld›¤›n›z› görün!
Emperyalizmin 1980’lerin baﬂlar›ndan bu yana sürdürdü¤ü politikalar›n temelinde eme¤e ve sola
sald›r› vard›r. Yukar›da çok k›saca
özetlenen Avrupa tablosu bu sald›r›lar›n sonucudur.
‹ﬂte bu tabloya bak›ld›¤›nda,
“daha fazla demokrasi” ad›na, “sosyal devlet” teorisiyle AB’ye üyeli¤i
savunanlar›n riyakarl›¤› daha aç›k
hale gelmektedir.
Mesela bir, yukar›da “küresel”
emperyalist politikalar›n yaratt›¤›
ve giderek daha da vahimleﬂece¤i
kesin olan tabloya bak›n; bir ﬂu söze: “Sol, küreselleﬂmenin evrensel
insana hitap eden cephesini öne çıkaran toplumsal mücadelelerin
bayraktarlı¤ını yapmal›d›r.” (Radikal Yazar›, ÖDP’li Ahmet ‹nsel)
Yine ayn› cenahtan bir baﬂka
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“cevher”: “Kapitalizmin ve
onun doru¤unu yaﬂayan emperyalist ülkeler, serbest pazarla
birlikte demokrasiyi de düzenlerinin ilk iki bileﬂeni say›yorlar.” (Birikim Yazar› Ömer Laçiner)
Bir baﬂkas›, sermayenin
“ileri demokrasi normlar›n›”
yayaca¤›n› söylüyordu: : “Küreselleﬂme ile sömürü ve emperyalizm
sadece biçim de¤il, içerik de de¤iﬂtirdi; günümüz kapitalizminin emperyalizme ve faﬂizme ihtiyacı kalmadı. Sermayenin uluslararasılaﬂma e¤ilimi, Batı Avrupa’nın ileri
demokrasi normlarını da genelleﬂtirecektir.”
ﬁimdi bu sat›rlar›n yazarlar›n›
götürüp Parisli gençlerin karﬂ›s›na
dikmeli; AB’nin, küreselleﬂmenin
nimetlerini onlara anlatmal›lar.
“Öngörüleri”, “teorik analiz yetenekleri” bu kadar iﬂte; asl›nda bir
öngörüleri, analizleri yok, sadece
burjuvazinin “yapaca¤›z edece¤iz”
dediklerine inan›p o teorileri yap›yorlar. Paris’te yanan ateﬂler, onlar›n teorilerini de eritiyor. Çünkü onlar›n teorileri de Avrupa’n›n “sosyal
devlet”i gibi, balmumundan.
O “ileri demokrasi”, sömürgecilik yasalar›yla, birbiri peﬂi s›ra ç›kar›lan “terör yasalar›”yla giderek yeni-sömürgelerin demokrasilerine
benzerken, o çok bilimsel, çok sosyal Avrupa, göçmenler, iﬂsizler sorununu “polisiye” bir sorun olarak
ele al›rken, Fransa’dan ‹ngiltere’ye,
Almanya’ya kadar AB karakollar›nda “karakolda ölüm” olaylar›,
s›radanlaﬂ›rken, hala AB’cili¤i savunmak, Paris’teki öfkeden hiçbir
ﬂey anlamamak demektir. Paris’teki
gelip geçici bir öfke de¤il, Avrupa
emperyalizminin adaletsizli¤ine,
eﬂitsizli¤ine, ›rkç›l›¤›na karﬂ› giderek büyüyecek s›n›fsal bir tepkidir.
Paris’te yanan ateﬂler, tüm dünya halklar›n›, demokratlar›n›, ilericilerini, emperyalizmin karﬂ›s›nda
saf tutmaya ça¤›r›yor. Ezilenlerin,
aﬂa¤›lananlar›n öfkesi, AB’nin par›lt›l› ambalaj›n› da, AB’cili¤in teorilerini de yak›p geçiyor.

Rize’de TAYAD’l›lara yönelik
faﬂist güruhun linç giriﬂiminin
üzerinden 18 gün geçti. Bu 18 gün
içinde, ne yarg› kurumu linç güruhu hakk›nda bir iﬂlem yapt›, ne de
AKP iktidar›.
Daha vahimi; burjuva bas›ndan
dahi yap›lan ça¤r›lara ra¤men,
kendi partisinin belediye baﬂkan›
ve milletvekilinin linç kültürünü
ve sald›r›y› savunan aç›klamalar›
hakk›nda, Erdo¤an’dan ne aç›klama geldi, ne de AKP bu iki üyeleri
hakk›nda bir iﬂlem baﬂlatt›. Üstelik
Belediye Baﬂkan›
Halil Bak›rc›’n›n daha sonraki bir konuﬂmas›nda, “aç›klamas›n›n arkas›nda oldu¤unu”
söylemesi,
Milletvekili Abdulkadir Kart’›n
Hürriyet’ten Ahmet Hakan Coﬂkun’a gönderdi¤i yaz›da, tavr›n› savunan ifadeleri; linç kültürünü savunan bu AKP’lilerin, Tayyip Erdo¤an’dan b›rak›n eleﬂtiriyi, takdir ald›¤›n› göstermektedir.
Tayyip Erdo¤an neden susuyor?
Bu ülkede 2 Kas›m tarihinde Rize’de bir linç giriﬂimi yaﬂanmad› m›
yoksa? Bu ülkenin baﬂbakan› kendisi de¤il mi, yaﬂananlar hakk›nda bir
tavr›, düﬂüncesi yok mu?
Susman›n, bu anlaml› sessizli¤in
yap›labilecek tek yorumu vard›r:
Linç kültürü AKP’nin ilkeleri aras›nda yeralmaktad›r. Linç kültürünün geliﬂtirilmesinden siyasi rant
elde etme hesab›ndad›r. Erdo¤an da
belediye baﬂkan› ve Rize Milletvekili gibi düﬂünmektedir.
Bak›rc› ve Kart’›n, partisinin aln›na yap›ﬂt›rd›¤› linç savunuculu¤unu temizleme gibi bir çaba içinde
dahi olmamas›; bu iktidara demokratl›k misyonu biçenlerin, hak ve
özgürlükleri geliﬂtirdi¤i için destekleyece¤ini söyleyenlerin akl›n› baﬂ›na getirmelidir.
Bugün tart›ﬂmas›z gerçek ﬂudur
ve hiçbir demagoji bunun üzerini
örtemez: Linç güruhundan hala tek
bir kiﬂi dahi gözalt›na al›nmam›ﬂ,
sorgulanmam›ﬂ, yaﬂanan olay hakk›nda dava aç›lmam›ﬂt›r. Bu bile,

ri, solu sindirmek için baﬂvurulan
yöntemler, kullan›lan piyonlar
farkl›d›r sadece. Trabzon’dan bu
yana süren linç politikas›, Susurluk Devleti’nin politikas›d›r.

Halil Bak›rc› Linç
Savunuculu¤unun Üzerini
Örtmek ‹stiyor

AKP’li Rize Belediye Baﬂkan› Halil
Bak›rc› ve Tayyip Erdo¤an

Partisinden deste¤i alan Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc›, eleﬂtirileri püskürtmek, çarp›tmak için
ﬂimdi de kendini “mazlum” gösterme numaras›na
baﬂvuruyor.
Karadeniz bölgesinde yay›nlanan 15
Kas›m tarihli kimi
yerel gazetelere konuﬂan Rize Belediye Baﬂkan› Halil
Bak›rc›, “TAYAD'l›lara yaklaﬂ›m›ndan kaynakl› DHKP-C örgütü taraf›ndan ölümle tehdit edildi¤ini”
söylüyor. Yüzlerce serserinin aras›na kat›larak 15-20 TAYAD’l›ya sald›racak kadar kahraman ya! Bu tehditler karﬂ›s›nda da kahramanl›¤› elden b›rakm›yor: “Bizim gibi görevde bulunan herkesin haz›rl›kl› olmas› laz›m. Bu örgüt devletimizin
bütünlü¤üne kasteden eylemler
içindedir. Bunlara pabuç b›rak›laca¤›n› sanm›yorum... Güvenlik makamlar›n›n uyar›s› üzerine güvenlik
tedbirlerini artt›rd›k.” (Karadeniz
Gazetesi )

Sessizlik Onayd›r!
Tayyip, linç giriﬂimini savunan belediye baﬂkan›
ve milletvekili hakk›nda
hâlâ hiçbir iﬂlem yapmad›, tek bir söz etmedi!
Rize’de TAYAD’l›lara taﬂlar, sopalarla sald›ran
faﬂist linç güruhundan
tek bir kiﬂi gözalt›na
al›nmad›, haklar›nda
dava aç›lmad›!

AKP iktidar›n›n hukuktan, adaletten, o dilinden düﬂürmedi¤i hak ve
özgürlüklerden ne anlad›¤›n› ortaya
koymaktad›r. AKP’nin yönetti¤i ülkemizde, insanlar mezarlar›n› ziyaret edemiyor, düﬂüncelerini aç›klayam›yorlar; daha ötesi var m›d›r?
Linç giriﬂimcilerini yarg›lamayan, linç kültürünü savunan partilileri hakk›nda iﬂlem yapmayan bir
iktidar›n, “ﬁemdinli’nin üzerine gidece¤ine” kim inan›yor ve pompal›yorsa, bu linç kültürünü de meﬂrulaﬂt›r›yor demektir, yalana ortakt›r.
Linç giriﬂimleri ve ﬁemdinli ayn› politikan›n ürünüdür. Muhalifle35
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Ne büyük vatanperverlik! Belediye baﬂkan› de¤il, “terörle mücadele eden” özel timci sanki! “Onun
gibi görevde olanlar haz›rl›kl› olmal›ym›ﬂ”!
ﬁimdi herkes, bu kafan›n linç
kültürünü yani b›rak›n “tehdidi” insanlar› linç etmeyi savunan biri oldu¤unu unutup, “terörün hedefi
kahraman belediye baﬂkan›” olarak
tart›ﬂacak; öyle mi! Bu numaralar›
bir yana b›rak Bak›rc›! Linç ﬂakﬂakç›l›¤›n›n üzerini böyle kapatamazs›n! Önce linç savunuculu¤u suçunun hesab›n› ver! Özel kalem müdürün polis ve MHP’lilerle birlikte
nas›l sald›r› örgütledi, bunlar› anlat!
TAYAD’l›lar›n suç duyurusunda
bulunmalar›n›n ard›ndan kendine

ﬂimdiden bir kalkan oluﬂturmaya
çal›ﬂ›yorsan da, merak etme! Bu düzenin mahkemeleri de seninle ayn›
zihniyete sahiptir, bu kadar paniklemene gerek yok! Hem arkanda koskoca baﬂbakan var, her sözünün alt›na imzas›n› at›yor iﬂte!
Trabzon TAYAD’›n ‘DHKP-C
hangi yolla tehdit etmiﬂtir?’ sorusuna bir cevab›n, kan›t›n var m›?
Yok, sadece Bak›rc› söylüyor,
herkes inanmal›. Tabii Bak›rc›’n›n
devrimci demokrat kurumlar hakk›nda kolayca yalana karalamaya

baﬂvuran bir kiﬂilik, beyni anti-komünizmle zehirlenmiﬂ oldu¤unu ve
bu konuda olmad›k yalanlar üreten
bir gelenekten geldi¤ini unutursan›z, inan›rs›n›z!
Bak›rc›’ya tavsiyemiz, TAYAD’l›lara sald›r›lar›na, yalanlar›na
son vermesi ve özür dilemesidir. Sadece TAYAD’l›lardan de¤il, yalanlar›yla aldatt›¤› Rize halk›ndan, k›ﬂk›rtt›¤› insanlardan da. Ama biliyoruz, linç zihniyeti böyle bir erdemi
taﬂ›maz. Onlar sadece ‘babalar gibi
satmay›’ bilirler. Düﬂünceleri de da-

hil! Mesela, bir günde koltu¤u görüp Milli Görüﬂ’ü terkeder, ABD
icazetli AKP’ye kapa¤› atarlar.
Trabzon TAYAD’l›lar›n da dile getirdi¤i gibi; “Bak›rc›lara ve bunca
haks›zl›¤a karﬂ› mücadelemizde ›srarc› oluﬂumuz, TAYAD'›m›z› sahiplenmekteki kararl›l›¤›m›z, bedelinden kaç›nmay›ﬂ›m›z Bak›rc›lar›n
anlayamayaca¤› bir hakl›l›k ve vefa
duygusundand›r. Halk›m›z›n de¤erlerini ac› ac› çi¤neyerek her dönem
varolabilenlerin bize söyleyecek
hiçbir ﬂeyi olamaz.”

Polis ve Faﬂistlerin Rize’de Tehditleri

Ardeﬂen’de sald›r› böyle gerçekleﬂti!

‹HD Rize ﬁube Baﬂkan› Meliha Civelek, yapt›¤› aç›klama ile TAYAD'l›lara sald›r›y› protesto etmiﬂ ve sald›r›n›n polis gözetiminde defalarca gerçekleﬂmesine dikkat çekmiﬂ, Kart
ve Bak›rc›'n›n halk› tahrik etti¤ini belirterek
Cumhuriyet Savc›lar›’n› göreve ça¤›rm›ﬂt›.
Civelek bu tavr›n›n ard›ndan, Gazi Katliam›
san›klar›ndan ve son sald›r›da TAYAD'l›lara
fiili sald›r›da bulunan polis Adem Albayrak
taraf›ndan tehdit edildi.
Bir baﬂka tehdit de linççi faﬂistlerden geldi. Rize yerel Kaçkar TV 15 sivil faﬂist taraf›ndan
bas›larak, çal›ﬂanlar› ''tarafs›z'' (onlardan taraf!) yay›n yapmalar› yönünde tehdit edildi.

Rize merkezinde 7 kez sald›r›ya u¤rayan TAYAD'l›lar, 1 kere de Rize'nin demokrat yap›s›yla tan›nan Ardeﬂen ilçesinde sald›r›ya u¤ram›ﬂt›. HÖC’lüler bu sald›r›n›n nas›l yaﬂand›¤›n› araﬂt›rd›.
HÖC'lüler Ardeﬂen'de, sald›r›n›n oldu¤u yerin çevresindeki esnafla konuﬂup, sald›ranlar› tan›y›p tan›mad›klar›n› sordular. Sald›ranlar› tan›mad›klar›n› söyleyen
esnaf, Ardeﬂenli olmad›klar›n› da özellikle belirttiler. Anlat›mlar›na göre; dükkanlar›na gelen birileri “Baﬂbakan gelecek, kalabal›k olmal›” diyor, ancak Ardeﬂen'in küçük ve herkesin herkesi tan›d›¤› bir ilçe olmas› nedeniyle, halk
tan›mad›klar› bu insanlar›n ça¤r›s›na kulak asm›yor. Yine kahvelere de
“PKK'l›lar geliyor” diyen birilerinin geldi¤i; ama tan›nmayan bu insanlar›n
da provokasyon yaratamad›¤›, TAYAD'l›lar› taﬂlayanlar›n Ardeﬂenli olmad›¤›
aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
“Halk” dedikleri güruhun kimler oldu¤u, sald›r›lar›n örgütleniﬂi ﬂimdi daha net!

Linç giriﬂimine maruz kalan
TAYAD’l›lara bir soruﬂturma daha
15 Ekim 2005 tarihinde, Trabzon'daki linç giriﬂiminin mahkemesinin ç›k›ﬂ›nda “Linç Giriﬂimlerinin, Provokasyonlar›n Sorumlusu
Devlettir” yaz›l› pankart açarak
aç›klama yapan TAYAD'l›lardan 9'u
hakk›nda, bu nedenle soruﬂturma

Linç protestosu da soruﬂturmal›k

aç›ld›.
Trabzon'da TAYAD'l›lara yönelik yaﬂanan linç giriﬂiminin sorumlular› ortal›kta dolaﬂmaya, linçler
birbiri peﬂis›ra gelmeye devam
ederken; hedef yine TAYAD'l›lar.
TAYAD'l›lar hakk›nda “Devleti
ve Genelkurmay›, elinde delil olmadan pankart ve sloganlarla zan alt›nda b›rak›p iftira att›klar›” iddias›yla aç›lan soruﬂturma nedeniyle
arama karar› ç›kart›ld›.
Bak›rc›lar'a, Kartlar'a, linççilere
tek bir soruﬂturma açmayan devlet
yine TAYAD'l›lara soruﬂturma açarak, provokatörlerin, linç giriﬂiminin arkas›nda olanlar›n teﬂhirinden
ne kadar rahats›z oldu¤unu bir kez
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daha ortaya koymuﬂtur.
“Delil” meselesine
gelince;
Trabzon’da ve di¤er kentlerde yaﬂanan linç giriﬂimlerinin, devletin örgütlemesi oldu¤una iliﬂkin bu sayfalarda binlerce kan›t› s›ralad›k.
Her ﬂey bir yana, demokratik haklar›n› arayanlar›n karﬂ›s›na binlerce
polisle, panzerle dikilenleri bast›ran
devletin, linç güruhu karﬂ›s›ndaki
müsamahas› dahi, bu suçun kan›t›d›r. Linç güruhuna teﬂekkür eden
polis ﬂefleri, halk›n bir kesimini
“sözde vatandaﬂ” ilan ederek hedef
gösteren Genelkurmay, devlet cephesinden yap›lan “vatandaﬂ hassasiyeti” beyanlar› KANIT de¤ilse, baﬂka nas›l bir kan›t istiyor mahkeme?
Kald› ki, linç giriﬂimine kat›ld›klar›,
örgütledikleri kan›tl› olanlara ne
yapm›ﬂ ki, kan›ttan sözediyor?
Bu dava da, linç sald›r›lar›n›n
devam›d›r.

haininin halk›n
paras›yla ald›¤›
limuzini taﬂalayabilmiﬂtir? Amerika ve uﬂaklar›
karﬂ›s›nda el pençe divan duranlar
hak arayan, hak
ararken ölümlerRize Adliyesi önü
den dönen, ölebilen TAYAD'l›lara
karﬂ› nerden ald›klar› garanti
ile aslan kesilebilmektedir?''
Aç›klama,
TAYAD’l›lar, 2 Kas›m sald›r›s›“TAYAD Bizim Onurumuzdur!,
n›n ard›ndan, yeniden Rize’deydiProvokatörler Tutuklans›n!” sloler. Rize’de linç giriﬂimine maruz
ganlar›yla son buldu.
kalan TAYAD'l›lar, 11 Kas›m günü
Rize'ye giderek, sald›r›n›n sorumlular› ve linç kültürünü savunanlar
hakk›nda suç duyurusunda bulundular.
''Bir daha buraya gelemezler'' di2 Kas›m günü Rize’ye, ölüm
yen AKP Rize Milletvekili Abdülorucunda
ﬂehit düﬂen Zehra-Canan
kadir Kart’›n ve “Bilsem TAYAD'l›Kulaks›z
kardeﬂlerin
mezar ziyarelar ben de inip vururdum' diyen Ritine
giden
TAYAD’l›lara
yönelik
ze Belediye Baﬂkan› Bak›rc›’n›n orsald›r›,
yap›lan
eylemlerle
protesto
tal›kta görünmedi¤i suç duyurusunedilmeye devam ediliyor.
da, TAYAD’l›lar adliye önünde pankart aç›p aç›klama yapt›lar.
11 Kas›m günü Yüksel Caddesi’nde Ankara HÖC Temsilcili¤i taHalil Bak›rc›, Abdülkadir Kart,
raf›ndan yap›lan eylemde, “Provosald›r›da yeralan ve örgütleyen sivil
kasyonlar›n ve Linç Sald›r›lar›n›n
polis Adem Albayrak, Vali Enver
Saliho¤lu, Rize Emniyeti ve faﬂistSorumlusu AKP’dir” pankart› aç›ller hakk›nda suç duyurusunda bulud›. HÖC ad›na aç›klamay› yapan
nan TAYAD’l›lar; sald›r›ya kat›lan,
Savaﬂ Özçelik, polisin yönlendirdiörgütleyen ve linç giriﬂimini savu¤i sivil faﬂistlerin linç sald›r›s›n› ve
nanlar›n cezaland›r›lmas›n› istediler.
AKP’lilerin savunan aç›klamalar›n›
hat›rlatarak, “Ama ne bu sald›r›lar
Adliye ç›k›ﬂ›nda ''Linç Giriﬂimkarﬂ›s›nda ba¤›ms›z, demoklerini Boﬂa Ç›karaca¤›z - TAYAD''
ratik bir ülke için mücadele
yaz›l› pankart açarak aç›klama yaetmekten vazgeçecek; ne de
pan TAYAD'l›lar, provokasyonu anAKP’yi ve iﬂbirlikçisi oldulatt›lar ve Kart ile Bak›rc›’y› teﬂhir
¤u emperyalistleri teﬂhir etederek ﬂunlar› söylediler:
mekten vazgeçece¤iz” diye
''Yasalar sadece TAYAD'l›lar,
konuﬂtu.
ezilen halk uysun diye mi var? Bu
Özçelik’in ard›ndan sözprovokasyonlar›n, yalanlar›n, iftialan Umut ﬁener de ﬁemralar›n, aylard›r maruz kald›¤›m›z
dinli’de yaﬂananlara de¤inehaks›zl›klar›n hangisi yasald›r? Nerek, halka karﬂ› sürdürülen
den hala tek bir sald›rgan dahi gösavaﬂ›n devam› oldu¤unu
zalt›na al›nmam›ﬂt›r? Bak›rc›lar
dile getirdi. Aç›klamada
hakk›nda neden soruﬂturma aç›lma“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
m›ﬂt›r? TAYAD'l›lar›n minibüsünü
Mücadelemiz, Halk›z Hakl›taﬂlayanlar bugüne kadar kaç vatan

TAYAD’l›lar Rize’de

Sald›r›ya Protestolar:
‘Bizler de TAYAD’l›y›z’
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y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Bir baﬂka protesto da Adana’dayd›. HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 11 Kas›m günü AKP il binas›
önünde yap›lan eylemde, “Linç Giriﬂimlerinin ve Provokasyonlar›n
Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r” pankart› ve dövizler taﬂ›n›rken, Erhan
Bingöl, linç giriﬂimi ve provokasyonlar›n demokratik haklar›n kullan›m›n› engellemenin takti¤i olarak
devreye sokuldu¤unu ifade etti.
“Susmayaca¤›z. Bizler de birer TAYAD’l›y›z” diyen Bingöl’ün konuﬂmas› ve sloganlarla sona eren eyleme, ESP de destek verdi.
Mersin HÖC Temsilcili¤i de ayn› gün AKP il binas› önündeydi. Ayn› içerikte pankart›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan Cihan Güler, Trabzon'da
baﬂlayan linç sald›r›lar›n›n kesintisiz sürdü¤üne dikkat çekerek, “Daha ilk günden sald›r›lar›n AKP iktidar›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n› söylemiﬂtik. Linç politikas›n›n tam 7
ayd›r kesintisiz sürmesi, devletin
onlarca istihbarat kuruluﬂuna ra¤men, bugüne kadar hiçbir linç sald›r›s›n›n “önlenememiﬂ!!!” olmas›, b›rak›n önceden önlemeyi, linççiler
aleni topland›¤›nda dahi, sald›rganl›klar›n›n önlenmemesi, bunun kan›t›d›r” diye konuﬂtu. Eylemde, provokatörlerin tutuklanmas›n› talep
eden dövizler de taﬂ›nd›.
Halklar›n Kardeﬂli¤i ‹nisiyatifi
‹stanbul Adliyesi önünde yapt›¤›
eylemle, TAYAD’l›lara yönelik sald›r›y› protesto ederek, sorumlular›
hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Ankara

Linçin sorumlular›
hâlâ san›k de¤il
Trabzon'da 6 Nisan'da yaﬂanan
linç giriﬂiminin duruﬂmas›na 17 Kas›m günü devam edildi. Ayr› ayr›
aç›lan davalar›n birleﬂtirilmesi nedeniyle, dosyada 5 TAYAD’l› ile
birlikte, 16 kiﬂi yarg›lan›yor. Bilindi¤i gibi, linç giriﬂimine maruz kalan TAYAD’l›lar daha fazla ceza istemiyle yarg›lan›rken, TV kameralar›na yans›yan linç güruhu içinden,
o da as›l örgütleyen sorumlulardan
olmayan sadece 11 kiﬂi, “basit müessir fiilde bulunma, güvenlik güçlerine zor ve ﬂiddet kullanarak direnme” suçundan yarg› önünde.
Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruﬂmaya haklar›nda
dava aç›lan 5 kiﬂiden Zeynep Erdu¤rul, Emre Bak›r ve Çetin Güven
kat›l›rken, ‹hsan Özdil ile Ankara'daki YÖK protestosunda bas›n
taraf›ndan hedef gösterilerek tutuklanan Nurgül Acar kat›lamad›. Linç
güruhu içinde olanlardan sadece ‹lyas Aktaﬂ geldi¤i duruﬂmada mahkeme, olay görüntü ve ses kay›tlar›n›n yerel ve ulusal yay›n organlar›ndan temin edilip ço¤alt›lmas› ve birer örneklerinin san›k müdafilerine
verilmesine karar verirken, dava 29
Aral›k 2005 tarihine ertelendi.

TAYAD’l›lar Rize Belediye
Baﬂkan› ‹le Görüﬂecek
Duruﬂma sonras› mahkeme
önünde bir aç›klama yapan TAYAD

üyeleri, bu aç›klaman›n ard›ndan Rize’ye
hareket ettiler. Edinilen bilgilere göre,
TAYAD’l›lar, 2 Kas›m sald›r›s›nd a“onlar oldu¤unu bilsem ben de vururdum” diyen, AKP’li Belediye Baﬂkan› Halil Bak›rc› ile görüﬂmeye çal›ﬂacaklar ve bu sözlerinin nedenlerini soracaklar. Bu konudaki geliﬂmeleri önümüzdeki say›da okurlar›m›za aktaraca¤›z.

TAYAD’l›lar Trabzon linç
mahkemesine kat›ld›

Hakl›l›¤›m›z›
Savunmaya Gidiyoruz
Yarg›lanan Trabzon TAYAD’l›lara destek vermek için ‹stanbul’dan giden TAYAD’l›lar, bir gün
önce Galatasaray Lisesi önünde
toplanarak, linç giriﬂiminden AKP
iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu belirttiler. Sloganlarla sald›r›lar› protesto
eden TAYAD’l›lar ad›na aç›klama
yapan Mehmet Güvel, provokasyonlar ve linç giriﬂimlerinin devam
etti¤ini kaydederek, “Bir kez daha
hakl›l›¤›m›z› ve meﬂrulu¤umuzu savunmaya gidiyoruz! Bizler her zaman do¤rular› söylemeye, çocuklar›m›z›n yaﬂad›klar›n› halka anlatmaya devam edece¤iz” dedi.
Bu sald›r›lar›n demokratik mücadeleye oldu¤unu belirten Güvel,
“Bu nedenle devrimciyim, demokrat›m diyen, haklar ve özgürlüklerden yana ve kendine insan›m diyen
herkesi provokasyon ve linç giriﬂimlerine sessiz kalmamaya ve biz-

lerin yan›nda olmaya ça¤›r›yoruz”
diye konuﬂtu.
Aç›klaman›n ard›ndan TRT binas› önüne giden TAYAD'l›lar alk›ﬂlar aras›nda otobüsle Trabzon'a
u¤urland›lar.

Suçlular Yarg›lans›n
Duruﬂman›n yap›ld›¤› gün, Temel Haklar Federasyonu üyeleri de
‹stanbul ﬁiﬂli AKP ilçe binas› önünde hesap sordular.
Dava ile ilgili aç›klamada bulunan Temel Haklar Federasyonu üyeleri, “Linçlerin, Provokasyonlar›n
Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r” pankart› açt›lar. Edip Tarhan taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, iktidar›n sorumlulu¤unun alt› çizilerek, Avrupa
Birli¤i’nin bu konuda sessiz destek
politikas› ile devrimci demokrat
güçlerin sindirilmesine destek verdi¤ine dikkat çekildi. Hak ve özgürlüklerden yana olan herkesin TAYAD’l›lar›n u¤rad›¤› provokasyon
ve linç sald›r›lar›na karﬂ›, yan›nda
yeralmas› gerekti¤ini kaydeden Tarhan’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan,
“Linç Sald›r›lar›, Provokasyonlar
Bizleri Y›ld›ramaz”, TAYAD’l› Aileler Yaln›z De¤ildir, Kahrolsun Faﬂizm, Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›yla eylem sona erdi.

AKP iktidar› Trabzon’da yaﬂanan linç giriﬂimini vatandaﬂ hassasiyeti diye savunurken, devletin bütün kademelerinde sahiplenildiler. Linçi örgütleyen, gerçek
sorumlusu olanlar›n yarg›lanmad›¤› davada, tek bir
linççi dahi tutuklu de¤il. AKP’nin yönetti¤i Türkiye’de
hukuk, yasalar de¤il, linç kültürünün yasalar› geçerli
hale getirildi.
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Ercan Kartal 5 y›ld›r hücrede tek baﬂ›na
DHKP-C Davas› Tutsaklar›’ndan Ercan Kartal'›n, mahkemede yapt›¤›
savunma hakk›nda aç›lan
dava 14 Kas›m günü görüldü. Kartal, ‹stanbul 12.
A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruﬂmaya getirilmezken; hakim, görevsizlik karar› vererek, davay›
‹stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
TAYAD'l› Aileler de, Ercan Kartal'›n duruﬂmas› nedeniyle Beﬂiktaﬂ Adliyesi önünde, tecrit ve özelde Ercan
Kartal'a uygulanan kat› tecrit konusunda bir bas›n aç›klamas› yapt›. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› aç›klamada, “Bakanl›¤›n özel talimat›yla Ercan Kartal’›n tecritin, sansürün en koyusuna
tabi tutuldu¤unu vurgulayan TAYAD’l›lar, “Tecrit insana uygulanan en a¤›r iﬂkencedir. ‹ﬂte Ercan Kartal. Tecritin en a¤›r›n› 5 y›ld›r yaﬂ›yor. Bunun sonucu, giderek

Aﬂç› Müdafilik Hakk›n› Geri Ald›
Halk›n Hukuk Bürosu (HHB) avukatlar›ndan Behiç Aﬂç› hakk›nda,
‹stanbul 12. ACM taraf›ndan verilen müdafili¤inin elinden al›nmas›
yönündeki karar, yap›lan itirazlar›n

✍ Bas›ndan
TAYAD ve Ucuz Kahramanl›k
TAYAD (Tutuklu Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i), kimi süper zekâl›lar›n(!) sand›klar›n›n
aksine, PKK tutuklular›n›n de¤il; a¤›rl›kl› bir biçimde THKP-C, Dev-Sol vb. gibi, ayr›l›kç› olmayan, fakat ülkemizdeki haks›z düzenle savaﬂ›m halinde olan örgüt mensuplar›n›n, d›ﬂardaki ailelerinin kurduklar› bir dayan›ﬂma örgütüdür. (En az›ndan tüm bask›lara karﬂ›n hâlâ ayr›l›kç› de¤iller.) Ama be¤enirsiniz, be¤enmezsiniz, o ayr› bir ﬂey. Zaten yasalar›n öngördü¤ü
bedelleri ödüyorlar. Ancak TAYAD çerçevesinde
mücadeleleri, cezalar›n› yasalar›n öngördü¤ü
üzere çekmeleri ve çok ciddi bir s›k›nt›lar› olan
''tecrit''in, bir biçimde ortadan kald›r›lmas›.
TAYAD üye ya da sempatizanlar›, kuru gürültüye pek pabuç b›rakm›yorlar. Özellikle büyük kentlerin d›ﬂ›nda, san›yorum faﬂist kökenli gruplar›n, a¤›r bask›lar›yla karﬂ›laﬂ›yorlar.

sa¤l›¤›n› yitirmektedir.” dediler.
AKP iktidar›n›n da yoketme, iﬂkence, tecrit ve sansür politikalar›na ç›kard›klar› yeni yasalarla daha da h›z
verdi¤ini ifade eden TAYAD’l›lar, tüm uygulanan politikalara ra¤men Ercan Kartal'›n ve di¤er devrimci tutsaklar›n direnmeye, insanl›¤›n› korumaya devam ettiklerini söylediler.
Eylem s›ras›nda s›k s›k “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Tecrite ve Sansüre Son” sloganlar› at›ld›.
Ercan Kartal ve Bakanl›k emriyle tek baﬂlar›na tutulan kimi tutsaklar›n, bu konuda yapt›klar› bütün baﬂvurular geri çevrilirken, hapishane yönetimleri “bakanl›¤›n tasarrufu” d›ﬂ›nda hiçbir gerekçe dahi göstermiyorlar. Bu tasarruf hangi yasaya dayan›yor?
Tutal›m ki, bir yasa dayan›yorsa da, türban sözkonusu oldu¤unda insanl›¤›, özgürlükleri hat›rlayan Tayyip
Erdo¤an’›n söyledi¤i gibi, “insanlar›n haklar›n›, hukuklar›n› yasalarla k›s›tlamak hangi anlay›ﬂ›n ürünü?” ‹ktidar›n ve Adalet Bakanl›¤›’n›n bir cevab› var m›?

ard›ndan kald›r›ld›. Konuya iliﬂkin
11 Kas›m tarihli yaz›l› bir aç›klama
yapan HHB, karar›n, “ilerde telafisi imkâns›z ma¤duriyetlerine sebep
olabilece¤i” gerekçesiyle kald›r›ld›¤›n› belirtirken, bu kazan›ma ra¤men, karara gerekçe yap›lan mad-

denin hala yasada yerald›¤›n› hat›rlatarak, savunman›n üzerinde sürekli bir tehdidin devam edece¤ini
belirtti. HHB, maddenin kalkmas›
için mücadelelerinin sürece¤ini ifade etti ve Halk›n Hukuk Bürosu’nun susmayaca¤›n› vurgulad›.

Ama gene de bildiklerini okumaktan geri durmuyorlar.

bir baﬂka tutum, emniyet görevlilerinin “herhangi bir ﬂikâyet olmad›¤›” gerekçesinin ard›na s›¤›narak, bu linç giriﬂimini gerekleﬂtirenler
hakk›nda hiçbir kovuﬂturma yapmamas›. Hukukçu de¤ilim ama 'Kamu davas›' diye bir ﬂey
oldu¤unu bilirim. Kamusal yaﬂam› bozanlar
hakk›nda, herhangi bir ﬂikâyete gerek olmaks›z›n, cumhuriyet savc›lar› kovuﬂturma baﬂlatmak zorundad›rlar. 'ﬁikâyet yok' gerekçesinin
ard›na s›¤›nma haklar› oldu¤unu sanm›yorum.

Bir süre önce Trabzon'da, yalan duyurularla giriﬂilen bir linç denemesinin izleri henüz silinmemiﬂken; geçen hafta, benzer bir olay Rize'de yaﬂand›. Rize mezarl›¤›nda gömülü olan
ve açl›k grevinde yaﬂamlar›n› yitirmiﬂ olan iki
arkadaﬂlar›n›n mezar›n› ziyaret etmek isteyen,
8-10 kiﬂilik bir TAYAD grubuna, linç giriﬂimi yap›ld›... Yalan ayn› yalan: ''PKK'liler gelmiﬂ...''
(...) A¤›rl›kl› olarak esnaf›n ve bir avuç Rizeli’nin giriﬂti¤i bu linç hareketi, elbette tüm Rize halk›na mal edilemez. Bundan memnun
olanlar oldu¤u gibi; üzülenler ve hatta utananlar bile olmuﬂtur. Fakat bir belediye baﬂkan›n›n
bu harekete sahip ç›kmas› ve bir milletvekilinin, yap›lanlar› az bile bulmas›, tek kelimeyle
skandal. Bu kafalarla m› Avrupa Birli¤i'ne üye
olmak istiyoruz? Buralarda yaprak düﬂse
adamlar›n haberi oluyor. Bu çirkin görüntüler,
dikkatlerinden kaçm›ﬂ olabilir mi?
Ve bu beyanatlar kadar utanç verici olan
39
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Adamlar, ellerindeki taﬂ ve sopalarla minibüse sald›r›yorlar ve camlar› indiriyor, içeriye
girmeye çabal›yorlar; emniyet güçlerimiz havaya ateﬂ ederek güçlükle düzeni sa¤l›yorlar
ve hiç kimse gözalt›na al›nm›yor ve kovuﬂturma yap›lm›yor. Fakat belediye baﬂkan› ve milletvekilinin beyanatlar›n› okuyunca, görevli
polis ve savc›lara da hak vermemek mümkün
de¤il. Böyle siyasetçiler oldukça, yasalar› bile
uygulayamazs›n›z. ...

Toktam›ﬂ Ateﬂ,
Cumhuriyet 12 Kas›m

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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F tipi tecrit mant›¤›n›n sonucu:

Ufuk Keskin Ölüme Terkedildi
"‹nüsilin i¤nemi vurmak
için her zaman oldu¤u gibi saatimi
07.00'ye kurmuﬂtum. Saatin zili devaml› çal›p, susmay›nca hücredeki
arkadaﬂlar›m ‹brahim ve Mehmet
yan›ma gelmiﬂler. Ben ﬂeker komas›na girmiﬂim. Yere düﬂmüﬂüm, a¤z›mdan kan gelmiﬂ. Kaskat› olmuﬂum. Hemen idareye haber veriyorlar. ‹dare sedyeyle revire götürmüﬂ.
Devaml› yan›mda bulunan ﬂeker komas›na girdi¤im zaman ﬂoklayarak
ay›lmam için kulland›¤›m glikoz i¤nem vard›, onu vurmuﬂlar. O i¤nenin de tarihi geçmiﬂ, ay›ltamam›ﬂlar. Bu durumda acilen hastaneye
götürülmem gerekiyordu. Buna ra¤men sabah 07.00'den 12.30'a kadar
revirde sedye üzerinde bekletmiﬂler,
beﬂ buçuk saat sonra hastaneye götürmüﬂler."
Yukar›daki anlat›m, Kand›ra F
Tipi’nin bir hücresinde tutulan Ufuk
Keskin’e aittir. Tecrit mant›¤›n›n
karakteristik bir uygulan›ﬂ›n› gösteren bu durum, ‹stanbul TAYAD taraf›ndan 11 Kas›m’da yap›lan bir
aç›klamayla duyuruldu.
Babas› Fahrettin Keskin, Ufuk
Keskin’le yapt›¤› son ziyarette tan›k
oldu bu anlat›ma. Baba Keskin, göz
göre göre ölüme terkedilen o¤lunun
durumuyla ilgili olarak ziyaretin ard›ndan hapishane yetkilileriyle,
doktorla, jandarmayla konuﬂmaya
çal›ﬂt›.
Kimse sorumlulu¤u üstlenmiyordu ve karﬂ›s›nda tam bir keyfiyet, kay›ts›zl›k gördü. Fahrettin
Keskin, bu geliﬂmeleri aktard›¤›
aç›klamas›n›n sonunda ﬂöyle dedi:
“Bile bile tedavisini engelleye-

rek, o¤lumun yaﬂam›n› yitirmesine
neden olacaklard›r. O¤lumun durumunu bilen ve bilerek tedavisini engelleyen cezaevi müdürleri, doktoru, cezaevi savc›s› ve o gün görevli
jandarma subaylar› hakk›nda görevi ihmal ve kötüye kullanmaktan dolay› suç duyurusunda bulunaca¤›m.
Ayr›ca bundan sonra o¤lumun baﬂ›na gelebilecek her türlü ﬂeyden (yaﬂam›na yitirmesinden) yukar›da
sayd›¤›m görevliler sorumludur.”
TAYAD’dan Ça¤r›:
‹stanbul TAYAD, yapt›¤› aç›klamada Ufuk Keskin’in durumuna
dikkat çektikten sonra, bütün bunlar›n temelinde tecrit politikas›n›n
yatt›¤›n› vurgulayarak ﬂu ça¤r›da
bulundu.
“5 y›ld›r F tipi hapishanelerde
tecrit alt›nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin can güvenli¤i yoktur ve
tecritin yaratt›¤› sonuçlarla birlikte
çok say›da tutuklu ve hükümlü a¤›r
sa¤l›k sorunlar› ve hastal›klar yaﬂamaktad›r. Bu durumun ortadan
kalkmas› ancak ‘Tecritin Son Bulmas›yla’ mümkündür. Bu nedenle
bir kez daha kendine insan›m diyen
tüm kamuoyunu tecrite karﬂ› duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz.”

Adalet Bakanl›¤› bu
kadar ölümü nas›l
aç›klayacak?

6 y›lda 141 intihar!
Adalet Bakanlı¤ı taraf›ndan geçen hafta bas›na verilen istatistiklere göre, 1998-2004 yılları
arasında cezaevlerinde 141 tutuklu
ve hükümlü intihar etti!
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Bu rakama, F tiplerine, tecrite
karﬂ› sürdürülen direniﬂ içinde ölenler dahil de¤il.
Tüm hapishanelerde uygulanmaya baﬂlanan hücre ve tecrit sisteminin özellikle adli mahkumlar› intihara sürükledi¤i onlarca y›ld›r biliniyor. Adalet Bakanlı¤ı da bunu
bildi¤i için olsa gerek, 2003 yılında
'‹ntiharı Önleme' adl› bir kitapç›k
bastırarak hapishanelerde da¤ıttı.
Ama sonuç ortada: 141 intihar!
AKP hükümetinin Adalet Bakanl›¤›’n, yüzlerce tutuklunun hücrelerde öldürülmesinden sorumludur. “‹ntihar› önleme” kitapç›klar›, psikolog görevlendirmeler, katliamdaki suçlar›n› gizleme amaçl›d›r.
Ölümleri engellemenin tek bir yolu
vard›r: TECR‹TE SON VERMEK!

“Ç›plak ayak”
aran›r m›? Tecrit
zihniyeti arar!
Bolu F Tipi’nden Nurettin Erenler’in 9 Kas›m 2005
tarihli mektubundan aktar›yoruz:
“Art›k biliyorsunuz, her hareketimiz ‘suç’ say›l›p ‘ceza’ gerekçesi
yap›labiliyor. Burada hücre ç›k›ﬂ›nda ve geri dönerken hücre giriﬂinde
yap›lan araman›n d›ﬂ›nda ayr›ca
ana maltada üçüncü bir arama yap›l›yor. Ve zaten biz hapishane içinde nereye ç›k›yorsak ç›plak ayakla
ç›k›yoruz. Öyle ki, bu üçüncü aramay› (dedektörle yap›yorlar) öyle
abart›yorlar ki(!) ç›plak ayaklar›m›z›n alt›na dahi bak›yorlar; zorla tabii ki. Durum böyleyken tabii sloganlar›m›zla protesto ediyoruz. 24
Ekim günü de ziyarete ç›karken maltada yine üçüncü aramaya maruz
kald›m. Ç›plak ayaklar›m›n alt›na
dahi dedektör tutmaya çal›ﬂt›lar. Ziyaretten geldikten sonra ‘soruﬂturma aç›ld›¤›na” dair bir ka¤›t getirdiler... Ayn› konuda (yani 3. aramaya tepkiden) Aslan Bahar ve Hüseyin Özen’e de soruﬂturma aç›ld›...”
Tecrit politikas›, zulmü çeﬂitlendirmekte s›n›r tan›m›yor. Her ﬂey
“teslim alma” amac›yla kullan›l›yor.
Ve tecrite karﬂ› direniﬂ sürüyor...

Serdar Demirel

Fatma Koyup›nar

¤› alanlar›n
baﬂ›nda neden hapishanelerin geldi¤ini de yeterince aç›kl›yor. Onlar;

Serpil Cabadan

Susurluk Devleti’nin Teslim
Alamad›¤› Direniﬂçiler
Fatma Koyup›nar, Serdar Demirel ve Serpil Cabadan; 20 Ekim
2000 tarihinde baﬂlayan ölüm orucu
direniﬂinin 6. y›l›nda, faﬂizmin zindanlar›nda direniﬂ bayra¤›n› taﬂ›yorlar. Oligarﬂik devletin nas›l yönetildi¤inin bir kez daha gözler önüne
serildi¤i ﬂu günlerde, onlar›n direniﬂi de daha bir anlam kazan›yor. Susurluk politikalar›n›n özünü, halk›n
mücadelesinin ezilmesi, örgütsüzleﬂtirme oluﬂturdu¤u gerçe¤i, bu politikan›n en kanl› ﬂekilde uyguland›-

Susurluk Devleti’nin imha, örgütsüzleﬂtirme sald›r›lar›na karﬂ› ölüme
meydan okuyarak baﬂkald›r›yorlar.
DHKP-C Davas› Tutsa¤›, ölüm
orucu direniﬂçisi Serdar Demirel,
Amerikan hapishanelerinden kendisine mektup yazarak direniﬂe deste¤ini ifade eden Veronza Bower’e
yazd›¤› mektubunda ﬂöyle diyordu:
“20 Ekim 2005, ülkemizde F Tipi
tecrit zulmüne karﬂ› yola ç›k›ﬂ›m›z›n
6. y›l dönümü. Bugüne kadar faﬂizm
amac›na ulaﬂamad›. Bugün bunun

Ankara ‹dilcan Kültür Merkezi’ne Sald›r›

Faﬂistler Silah Kuﬂand›
Üniversitelerde polis denetiminde sat›rl› b›çakl› sald›r›lar›n› art›ran, oligarﬂinin sindirme politikalar›na hizmet ederek linç güruhunun
ön saflar›nda yeralan faﬂist çeteler,
bu kez Ankara’n›n ﬁirintepe Mahallesi'nde bulunan ‹dilcan Kültür
Merkezi’ne sald›rarak camlar›n›
k›rd› ve çal›ﬂanlar›n› yaralad›.
16 Kas›m günü, saat 16.20 s›ralar›nda yaﬂanan sald›r› ﬂöyle gerçekleﬂti:
Ayn› mahallede bulunan Halkevleri’ne gidip gelen ‘Ça¤daﬂ’
isimli kiﬂinin, iki sivil polis taraf›ndan gözalt›na al›nmaya çal›ﬂ›lmas›na yard›m eden faﬂist serserilerden
‘Ufuk’ isimli kiﬂiye ‹dilcan Kültür
Merkezi çal›ﬂan› Hasan Karap›nar
müdahalede bulundu. ‘Ça¤daﬂ’, sivil polisleri tan›d›¤›n› belirterek,

araca binerken, 15 dakika sonra, bu
serserinin Karap›nar'a falçata ile
sald›r›s› gerçekleﬂti. Bu esnada ayn›
sivil polis otosu, ‹KM önüne geldi,
hemen ard›ndan da sivil faﬂistlerden oluﬂan 20-25 kiﬂilik bir güruh.
Faﬂist güruh havaya silah s›k›p sopalarla sald›r›rken, bu esnada
‹KM’ye girmekte olan devrimciler
sald›r›ya karﬂ› koydu. Hasan Karap›nar baﬂ›ndan yaralanarak Ankara
Hastanesi Acil Servisi'ne kald›r›ld›.
Silahl› b›çakl› sald›r›y› planlad›klar› çok aç›k olan sivil polisler, hastaneye kald›r›lan Karap›nar'› gözalt›na almaya çal›ﬂ›rken, yan›ndaki refakatç›lar› izin vermediler.
Polisin, faﬂistleri kültür merkezi
önüne getirdi¤i esnada, devrimcileri kastederek “bunlar›n kim oldu¤unu biliyorsunuz, gere¤ini yapars›41
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onurunu yaﬂ›yoruz. Çünkü, canlar›n› bu u¤urda feda edenlerin yolunda, onlar gibi karﬂ› ç›k›yor, miraslar›n› sürdürüyoruz.
Sevgili Veronza, dedi¤in gibi do¤umdan ölüme kadar bir zaman dilimi içinde nefes al›yor ve bu dünyay› terk ediyoruz. Burada bir insan
için en önemli ﬂey; nas›l yaﬂad›¤›d›r.
Bir insana yak›ﬂan vicdan rahatl›¤›
varsa, mutlak o insan›n izi de kal›r.
Ki, ismi çok önemli de¤il, yapt›klar›
ile insanl›¤a, ezilen halklara bir ﬂey
b›rakabilmiﬂse, bir ﬂeyler katabilmiﬂse... izi budur. Yitip giden için de
bu yeterlidir...”
‹ﬂte onlar bu inanca ve erdeme
sahipler. Gelece¤in miras›n› eriyen
hücreleri ile biriktiriyor, gelece¤imizi bedenleriyle örüyorlar. Bu direniﬂ, bugüne kazand›rd›klar›n›n ötesinde, gelece¤e, Türkiye devrimine
en büyük “izi” b›rak›yor, ezilen
halklara, egemen s›n›flar bütün güçlerini birleﬂtirmiﬂ, bütün araçlar›yla
sald›r›yor olsalar da, nas›l direnilmesi gerekti¤ini gösteriyorlar.
n›z” dedikleri ö¤renilirken, sanki
yaﬂananlar›n as›l sorumlusu kendileri de¤ilmiﬂ gibi, “iﬂlem yapmak”
için ‹KM’ye gelen polislere de,
devrimciler “avukatlar›yla görüﬂmeden hiçbir iﬂlem yapt›rmayacaklar›” cevab›n› verdiler.
Polisin organize etti¤i faﬂist sald›r›ya cevap ise, mahalle halk›ndan
geldi. Birkaç saat sonra toplanan 50
kiﬂi, “Çeteler Halka Hesap Verecek,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla gösteri yapt›. ‹KM çal›ﬂanlar›ndan Ercan Çavuﬂ, Ali Sinan
Ça¤lar ve Yusuf Gül ise sald›r›ya
iliﬂkin suç duyurusunda bulundular.
Temel Haklar Federesyonu da
bir aç›klama yaparak, faﬂist sald›r›y› protesto etti ve mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

Polis ve faﬂist çeteler;
‹KM’nin halk›n sorunlar›na, kültürüne sahip
ç›kan faaliyetlerinden
rahats›z oldular

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 13

olarak “politik manevra
ve oyalamalara” daha
çok baﬂvurdu¤una da
tan›k olduk.
Akan kan›n
içinde, “Kürtçe’yi serbest”
b›rakan yasal
düzenleme-

PKK’yi “karﬂ›-devrimci, provokatör örgüt” olarak gördü¤ü için, kimileri silahl› mücadeleye karﬂ› oldu¤u için PKK’yi eleﬂtirip mahkum
ederken, Devrimci Hareket’in tutumu netti. Milliyetçilik temelindeki
çizgiye yönelik eleﬂtirileriyle birlikte, bunun ulusal talepli meﬂru bir
mücadele oldu¤unu belirterek desteklenmesi gerekti¤ini aç›klad›.
1984-85’in o güç y›llar›nda art›r›lan
bask›lara karﬂ› “Kürt Halk›na Bask›-

80 yıllık politikadaki tek değişiklik;
‘çözüm’ demagojileri altında katliam
11 haftad›r sürdürdü¤ümüz yaz›
dizimizin geçen bölümünde tarihsel
süreç olarak 1984’e geldik.
1984’te baﬂlayan süreç, esas olarak halen devam etmekte olan bir
süreçtir. Bu bak›mdan halen tüm uygulamalar›yla, hatta kald›r›ld›¤› iddia edilen OHAL’iyle, Kürtçe yasaklar›yla, “sansür-sürgün kararnameleri” ve infazlar›, kaybetmeleri,
katliamlar›yla ve emperyalizmin çeﬂitli müdahaleleriyle devam etmekte
olan bu süreç, geçen süreçleri aﬂan
bir yo¤unlu¤a sahiptir. Yaz› dizimizin son iki bölümünde bu sürecin bir
özetini yapmaya çal›ﬂaca¤›z.

Bu kadar çok ‘çözüm’den
sözedilirken, bu zulüm!..
‘80’li, ‘90’l› ve 2000’li y›llara bu
k›sa bak›ﬂ da bize gösterecektir ki,
“80 y›ll›k Kürt politikas›”na hakim
olan zihniyet, halen yürürlüktedir.
Bu dönemi, öncekilerden ay›rdeden, bu dönemde daha önce hiç olmad›¤› kadar “Kürt sorununa çözüm”den sözedilmiﬂ olmas›d›r.
1984’ten bugüne bütün katliamlar,
hiç durmadan “demokratikleﬂme”
söylemlerinin duyuldu¤u koﬂullarda
gerçekleﬂti. Bu dönemde oligarﬂinin
bask›lar›n› binlerce faili meçhul,
binlerce köy yakma boyutlar›nda t›rmand›rd›¤›na tan›k olurken, ayn› zamanda önceki dönemlerden farkl›

ler, egemen s›n›flar›n “Kürt realitesini” kabul etme söylemleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi televizyonunda Kürtçe yay›n gibi geliﬂmelere
tan›k olduk. 80 y›ll›k Kürt politikas›’ndaki bu “yenilikler”, Kürt halk›n›n, ilhakç›, asimilasyoncu mant›¤›n› hiçbir zaman terketmeyen oligarﬂi karﬂ›s›nda bir güç haline gelmesinin sonucuydu. Bu geliﬂme ise silahl› mücadele temelinde sa¤lanan bir
geliﬂmeydi.

Silahl› mücadele
mayas›n›n tutmas›
1984’te Eruh, ﬁemdinli bask›nlar›yla PKK önderli¤inde baﬂlayan silahl› mücadele karﬂ›s›nda kitleler,
solun büyük bölümü, sürecin nas›l
geliﬂece¤ini izlemeye baﬂlad›lar.
Hakim kan›, silahl› mücadelenin baﬂar›l› olamayaca¤›, sürdürülemeyece¤iydi... Devlet de hareketi k›sa sürede ezece¤ini düﬂünüyordu. Kuzey
Kürdistan’daki tüm askeri güçler,
gerillan›n üzerine sal›nd›. Gerillaya
deste¤i kesmek için köylerdeki zulüm daha da art›r›ld›. Gerillalara yönelik katliamlar birbirini izledi.
PKK güçleri, bu dönemde büyük
kay›plar verdiler. Ancak kay›plar
karﬂ›s›nda silahl› savaﬂtan vazgeçmeme tavr›yla, bu kritik süreç aﬂ›ld›.
PKK’nin geliﬂtirdi¤i bu mücadele karﬂ›s›nda sol güçlerin tav›rlar› da
çok çeﬂitliydi o günlerde. Kimileri
42
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lara Son!” diye eylem yapan, kampanya açan, Kuzey Kürdistan’da
olan biteni tüm ülke çap›nda duyurmaya çal›ﬂan da yaln›z Devrimci Sol
oldu.
Kürt halk›n›n ulusal temeldeki
mücadelesi, silahl› mücadelenin k›sa sürede bitirilece¤i hesaplar›n› bozarak geliﬂti. Bu geliﬂmenin ulusal,
s›n›fsal nesnel zeminini gizlemeye
çal›ﬂan burjuvazinin kimi kalemﬂörleri, sonraki y›llarda hep “ilk silahl›
eylemler baﬂlad›¤›nda iktidar küçümsedi, Kürt hareketi ondan böyle
geliﬂti” türünden ﬂeyler söylediler.
Oysa gerçe¤in bununla hiç ilgisi
yoktur. Tam tersine, Özal iktidar› ve
ordu, halka karﬂ› Kürt milliyetçi hareketi küçümseyen, çete gibi gösteren sözler sarfederken, onlar› yoketmek için ellerinden geleni artlar›na
koymuyorlard›.
Daha 1983’ün May›s ay›nda, yani henüz Eruh ﬁemdinli bask›nlar›
bile olmam›ﬂken ABD'den al›nan
onayla 15 bin askerin Kuzey Irak'›n
30 km kadar içlerine girmesi bunun
bir göstergesidir. Daha sonra süreklileﬂecek olan “s›n›r ötesi” operasyonlar, içteki bask› ve terörün bir
yans›mas›yd›.

Hiç bitmeyen ola¤anüstü
yönetimin yeni ad›: OHAL
Cuntan›n bask›s› ve terörünü sü-

reklileﬂtirmek üzere, 12 Eylül’den
itibaren tüm ülke çap›nda uygulanan
s›k›yönetim, 19 Mart 1984'te Güneydo¤u’da Ola¤anüstü Hal’e (yani
k›sa deyimiyle OHAL’e) dönüﬂtürüldü. (Dikkat edilirse, OHAL’in yürürlü¤e konuldu¤u bu tarihte de henüz silahl› mücadele baﬂlamam›ﬂt›r.
Ki bu da sürecin geliﬂimi aç›s›ndan
hep çarp›t›lan bir geliﬂmedir. Sanki
Kürdistan’daki tüm bask›lar, silahl›
mücadeleden sonra baﬂlam›ﬂ gibi
anlat›lmakta, hatta kimi ayd›nlar da
böyle düﬂünmektedir.)
1987'de OHAL Valili¤i kuruldu.
Bölge, tümüyle “özel” bir yönetim
statüsüne geçirildi ve OHAL yönetimi alt›nda her türlü katliam, bask›,
terör, iﬂkence alenileﬂtirildi.
Daha sonraki y›llarda OHAL Yasas› ve peyderpey ç›kar›lacak 430,
285 say›l› kanun hükmünde kararnamelerle, OHAL uygulamalar› için
yarg›ya baﬂvurman›n önü de kapat›lacakt›. Nitekim, 1990 y›l›nda 413,
424 ve 425 say›l› kararnameler yürürlü¤e konuldu. “Sansür ve Sürgün” veya k›saca “SS kararnameleri” olarak an›lan bu kararnamelerle
birlikte sansür, sürgün kurumsallaﬂt›r›ld›. Ola¤anüstü Hal’le birlikte
422 Say›l› Köy Kanunu’na dayan›larak koruculaﬂt›rma baﬂlad›.
Ne var ki bütün bunlar, Kürt halk›n›n mücadelesini durdurmaya yetmiyordu. Kürt halk›n›n kitlesel kahramanl›klar yaratt›¤›, devletin aç›k
katliamlar›na ra¤men ﬂehitlerini ve
gerillay› sahiplendi¤i, serh›ldanlar›
yaratt›¤› bu y›llarda, emperyalizmin
Kürt sorununu “düzen içinde” çözmeye yönelik manevralar› da gündeme geldi.
Düzen tüm kurumlar›yla, partileriyle bu politikay› sürdürmeye yo¤unlaﬂt›. SHP’nin 1990 Nisan’›nda
aç›klad›¤› "Güneydo¤u Raporu",
daha sonra birçok parti ve düzen kurumu taraf›ndan sürdürülecek “raporlar” furyas›n›n ilk örne¤iydi.
Sonraki y›llarda TOBB Raporu,
TÜS‹AD Paketi, CHP Raporu diye
devam eden bu tür raporlarla amaçlanan, “Kürt sorununun düzen
içinde çözülebilece¤i” beklentisini

oluﬂturmakt›.

‘Kürt sorununa çözüm’ü
düzen içine çekme
manevralar›
‘90’l› y›llar›n kuﬂkusuz en önemli boyutlar›ndan biri budur. Bir yandan bask›lar, katliamlar sürdürülerken, hem emperyalizm hem oligarﬂi
Kürt milliyetçi hareketi düzeniçine
çekmeye yönelik manevralara yöneldi. Bu manevralar çerçevesinde
ilk kapsaml› hamle, 1991’de Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal’›n öncülü¤üyle gündeme geldi.
Özal’›n Kürtçe’ye serbestlik, genel af söylemleriyle baﬂlatt›¤› manevra, Kürt milliyetçi kesimde oldukça da etkili oldu.
Kamuoyuna yönelik belli haz›rl›klardan sonra MGK topland› ve
karar aç›kland›: "Kürtçe serbest"...
12 Eylül Cuntas› taraf›ndan 2932 say›l› yasa ile konulan Kürtçe yasa¤›,
12 Nisan 1991'de yürürlükten kald›r›ld›... O günlerin gazeteleri,
“Kürtçe art›k serbest” manﬂetleriyle ç›km›ﬂlard›. Ancak daha sonraki
y›llarda da ayn› manﬂetleri defalarca
gördük gazetelerde. Peki bu “tekrar”›n nedeni neydi? Bunun görülmesi çok önemlidir. Kürtçe, nas›l
oluyor da tekrar tekrar serbest b›rak›l›yordu? Bu sorunun cevab›, oligarﬂinin Kürt politikas›ndad›r.
Kürtçe’nin serbest b›rak›ld›¤›
söyleniyor ama serbest b›rak›lm›yordu. Oligarﬂi göstermelik uygulamalar›n ard›ndan ilk f›rsatta ﬂovenist
zihniyetini uygulamaya devam ediyor ama daha önemlisi, gerçekte her
demokratikleﬂme ad›m›n›, faﬂizmi
pekiﬂtiren baﬂka ad›mlar tamaml›yordu.
12 Eylül’ün Kürtçe yasa¤›n›n
kald›r›ld›¤› 12 Nisan 1991 tarihi, ayn› zamanda Anti-Terör Yasas›’n›n
yürürlü¤e girme tarihiydi. Yani,
Özal’›n bu “demokratik aç›l›m›ndan” ç›ka ç›ka terör yasas› ç›km›ﬂt›.
Ve ne ilginçtir ki, bu yasayla birlikte ç›kar›lan aftan ise, af tart›ﬂmas›
esas olarak Kürt sorununa yönelik
gündeme gelmiﬂ olmas›na karﬂ›n,
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PKK’l› tutsaklar yararlanamam›ﬂt›.
Oligarﬂi ad›m at›yor gibi görünüp, at›yor gibi göründü¤ü ad›m›
geri çekiyor; ancak Kürt halk›ndan
ve Kürt milliyetçi hareketten “ad›m
at›ld›¤›na” inanmas›n› istiyordu. O
gün Kürt halk›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen oyunun niteli¤ini dönemin Adalet Bakan› Oltan Sungurlu ﬂu sözlerle özetlemiﬂti: "Eskiden ç›plak
yumrukla vuruyorduk, ﬂimdi eldivenle."
Fakat Kürtçe’nin serbest b›rak›lmas›n›n, “eldiven” giyilmesinin
üzerinden birkaç ay bile geçmeden,
faﬂizm kendini tüm ç›plakl›¤›yla
gösterecekti. 1991 Temmuz’unda
(‹stanbul’da 12 Temmuz Katliam›’yla paralel olarak) HEP Diyarbak›r ‹l Baﬂkan› Vedat Ayd›n’›n kaç›r›l›p katledilmesi ve cenaze töreninde kitleye ateﬂ aç›lmas›, oligarﬂinin 80 y›ll›k politikay› yine “ç›plak
yumrukla” sürdürece¤ini de gösteriyordu.

Kendini vuran düzeniçi
ittifaklar
Gerçekten de bu tarihi takip eden
y›llarda, DYP-SHP koalisyonu döneminde, bölgede binlerce faili
meçhul gerçekleﬂtirildi, 4000’e yak›n köy yak›ld›, boﬂalt›ld›, Newrozlar’da kitle katliamlar› düzenlendi.
Ne var ki bu süreç ayn› zamanda
Kürt milliyetçi hareketinde önemli
siyasal gerilemelerin de ortaya ç›kt›¤› süreç oldu. 1991’de emperyalizmin Irak’a sald›r›s›nda, anti-emperyalist bir tutum tak›nmamakla aç›¤a
ç›kan bu savrulma, ayn› süreçte bir
düzen partisiyle, SHP’yle yap›lan
seçim ittifak›nda kendini gösterdi.
Art›k Kürt milliyetçi hareketinin siyasetinin do¤rultusu emperyalizmin
de kabul edebilece¤i “düzeniçi çözümlere” yöneliyordu.
20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Kürt milliyetçi hareket SHP’yle
ittifak yapt›. Bu taktikle, düzeniçi
çözüm kanallar›n›n aç›laca¤› hesaplan›yordu. Bu seçim sonucunda
HEP'li 18 aday SHP milletvekili
olarak meclise girdi. Süleyman Demirel'in Baﬂbakan, Erdal ‹nönü'nün

Baﬂbakan Yard›mc›s› oldu¤u DYPSHP koalisyon hükümeti, Paris ﬁart›'n›n gereklerinin yerine getirilece¤ini, karakollar›n ﬂeffaf olaca¤›n›,
koruculuk ve OHAL’in kald›r›laca¤›n› söyleyerek iktidar oldu.
Ne var ki, Kürt milliyetçi hareketin iktidara taﬂ›d›¤› SHP, Kürt halk›na karﬂ› o güne kadar gerçekleﬂtirilen en kanl› dönemin iktidar› olacakt›. Oligarﬂinin Kürt politikas›n›
“ç›plak yumruk”la yürütmeye devam edece¤ini görmek için çok beklemeye gerek kalmad›.
Bir yandan MGK onayl› "Güneydo¤u'da Yeniden Yap›lanma"
paketini aç›klayan, 1991 Aral›k’›nda
bölgeye "ﬁefkat gezisi" düzenleyen DYP-SHP koalisyonu, bir yandan da Kürt halk›na karﬂ› “topyekün” bir sald›r› haz›rl›¤› içindeydi.
Bunun ilk ad›m› SHP listesinden
TBMM’ye giren HEP’lilere karﬂ›,
“Kürtçe yemin” nedeniyle baﬂlat›lan
linç kampanyas›yla at›ld›. ‹ktidara
ad›m›n› atar atmaz, "Türkiye Kürt
realitesini tan›m›ﬂt›r" diyen Demirel, ﬂimdi "art›k savunma de¤il,
da¤-taﬂ aranacak" diyerek katliam
operasyonlar›n›n iﬂaret fiﬂe¤ini at›yordu.
Karﬂ›m›zda yine ayn› ﬂey, yani
oligarﬂinin ikili politikas› vard›. Bir
yandan ulusal talepler ve örgütlenme ezilmeye çal›ﬂ›l›rken, öte yandan
hak k›r›nt›lar›yla halk›n ulusal talepli mücadelesi düzeniçine çekilip eritilmek isteniyordu.

PKK, silahl› mücadelenin ve gerillan›n bu topraklarda geliﬂebilece¤ini göstererek önemli bir deneyim ve birikim yaratt›. Siyasal
savruluﬂlar›yla ise silahl› gücün
tek baﬂ›na her ﬂey demek
olmad›¤›n›n bir göstergesi oldu.

1990’l›, 2000’li y›llar boyunca
gündeme getirilen tüm politikalarda
bu ikili yönü görmek mümkündür.

Amaç, hangi araçla
olursa olsun tasfiye
Kürt ulusal haklar› konusunda
“reform” yap›l›rken de, katliam yap›l›rken de, amaç hiç de¤iﬂmiyordu: Kürt halk›n›n örgütlülü¤ünü ve
mücadelesini tasfiye etmek.
Emperyalizm ve oligarﬂi, aralar›nda zaman zaman yöntem farkl›l›klar› olsa da, tasfiye konusunda
hemfikirdirler ve halen de tüm politikalar› buna yöneliktir.
Özal’›n “Kürt dostu” ilan edilmesi, oligarﬂinin TÜS‹AD gibi çeﬂitli kesimlerinin “Kürt sorununu
çözmek istedi¤i” yan›lg›s›na düﬂülmesi, emperyalist kurumlara “Kürt
sorununu çözecek” bir misyonun
yüklenmesi, bu politikan›n özünün
görülmemesinin sonucuydu. Bunun
görülmemesi, bütün bu dönem boyunca Kürt halk›na pahal›ya malolacak, Kürt milliyetçi hareketin düzeniçileﬂmeye yönelmesi sürecekti.
1992 Newroz’u, Kürt milliyetçi
hareketin “ayaklanma” ile “düzen
içi çözüm” aras›ndaki tereddütlü
çizgisinin ifadesi oldu. Önce ayaklanma ça¤r›s› yap›ld›, halk yer yer
büyük eylemler gerçekleﬂtirdi. Devlet halk›n isyan›n› katliamla bast›r›rken, PKK ça¤r›ya sahip ç›kmad›. Bu
büyük bir demoralizasyon ve
da¤›n›kl›k yaratt›.
Bu demoralizasyonu pekiﬂtirmek isteyen devlet, 18
A¤ustos 1992’de ﬁ›rnak’a,
bütün bir ﬂehre karﬂ› havan
toplar›, roketatarlar ve otomatik silahlarla sald›r› baﬂlatt›.
48 saat boyunca kesintisiz devam eden sald›r›da 120 kiﬂi
katledildi. Evler, hayvanlar,
insanlar ateﬂe verildi. 20 bin
ﬁ›rnakl› göçetti. 22-23 A¤ustos’ta Kürdistan'da ulusal yas
ilan edildi.
Cumhurbaﬂkan› Özal ise
bu katliam›n oldu¤u günün
sabah› "federasyon düﬂünü44
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lebilir" aç›klamas› yap›yordu. Ama
bundan daha çarp›c› olan›, Özal’›n
Kürt halk›n›n kan› dökülürken yapt›¤› bu aç›klaman›n Kürt milliyetçi
hareketi taraf›ndan ciddiye al›nmas›,
düzeniçi bir çözüm formülü olarak
görülmesiydi.
Oysa, “operasyon” sürüyordu.
Yine bu dönemde pek çok ilçe ve
köy bu ﬂekilde bombalanarak, yak›larak, taranarak boﬂalt›ld›. Çukurca,
Silopi, Hazro, Lice, Batman, Kulp,
Dicle bölgeyi insans›zlaﬂt›rma ve
gerillay› halktan koparma politikas›n›n sonucu ﬁ›rnak örne¤ini yaﬂad›lar. Ayn› y›l, kontrgerilla taraf›ndan
himaye ve teﬂvik edilen "Hizbullah" sald›r›lar› yo¤unlaﬂt›.
'93 y›l›nda devletin toplu katliamlar›, köy boﬂaltmalar artt›. Kimi
köyler ateﬂe verildi, köylüler iﬂkenceden geçirildi, göçe zorland›, iﬂsizli¤e, açl›¤a, sefalete itildi.
Bölgede görev yapan asker, polis
ve özel tim say›s› artt›r›larak 300 bine ç›kar›ld›.
PKK '93'e girerken savaﬂ› her
alanda yükseltme hedefi ile hareket
edece¤ini aç›klam›ﬂt›. Oysa Newroz
yaklaﬂ›rken, tam tersi yönde bir
aç›klama yapt›. Önceki y›llar›n aksine, '93 Nevroz gününün "milli bayram havas› içinde" ve "mümkün oldu¤unca bar›ﬂç›l bir biçimde" kutlanmas› ça¤r›s› yapt›. Oligarﬂi Newroz’un içeri¤ini boﬂaltma politikas›
do¤rultusunda "ﬂenlik yapacaklarsa
ne ala" derken, PKK önderli¤i "Yasad›ﬂ› davranan tutuklans›n" diyerek uzlaﬂma mesajlar›n› üst boyuta
taﬂ›d›.

‘Bar›ﬂ’ mesajlar›na
‘topyekün savaﬂ’ karﬂ›l›¤›
Peki bu mesajlar›n karﬂ›l›¤› ne
olacakt›? Bunun cevab› da Haziran
1993’te Tansu Çiller baﬂkanl›¤›nda
oluﬂturulan 2. DYP-SHP koalisyon
hükümetinin uygulamalar›nda görülecekti.
Ne ilginçtir ki, iktidar› süresince
kontrgerillan›n önünü tamamen açacak olan Çiller de, iktidara yine
“OHAL’i kald›rma, koruculu¤u tas-

fiye etme” vaatleriyle ve “Bask modeli tart›ﬂ›labilir” sözleriyle gelmiﬂti.
Hükümetin kurulmas›n›n ard›ndan çok fazla zaman geçmemiﬂti ki
DEP milletvekillerinin hedeflendi¤i
kontrgerilla katliamlar›, Kürdistan
ﬂehirlerinin bombalanmas› h›zland›.
HEP kapat›ld›. Yerine kurulan Demokrasi Partisi (DEP) de sald›r›lar›n
hedefi olmaya devam etti; bir y›l
içinde 60'›n üzerinde DEP yöneticisi ve üyesi katledildi. Diyarbak›r,
Batman, Silvan ve K›z›ltepe'de faili
meçhuller yo¤unlaﬂt›.
'93 y›l›nda Kulp, Hazro, Digor,
Do¤u Beyaz›t, ‹dil, Silopi, Çukurca,
Dersim, Lice'de halka yönelik sald›r›lar sürdü. Çukurca boﬂald›. Lice’ye kimyasal silahlar›n da kullan›ld›¤› bir sald›r› düzenlendi, dört
gün boyunca dünyaya kapat›lan Lice'de 60 kiﬂi katledildi, sald›r› ertesinde Lice’nin nüfusu 6 binden üç
yüze indi.
1994'te MGK’da, gerillay› sahiplenen tüm halk› "düﬂman" olarak
gören bir “konsept” geliﬂtirildi. Art›k, aç›kça ifade ediliyordu ki, devletten yana olmayan herkes düﬂmand›. Alenileﬂtirilen bu politikaya
göre, gerillaya yard›m etmese bile
korucu olmay› kabul etmeyenler,
bulundu¤u alanda gerillay› ihbar etmeyenler, seçimde oy kullanmayanlar ya da devlet yanl›s› partilere oy
vermeyenler, topyekün "devlet karﬂ›t›" olarak tasnif edilecek ve ona
göre “muamele” göreceklerdi. Genelkurmay’›n 2005’te “sözde vatandaﬂlar” diyerek daha aç›k ifade
etti¤i tan›mlama, o günlerde yap›lm›ﬂt›.
Böyle bir politikan›n ard›ndan
neler olaca¤›n› tahmin etmek zor de¤ildi elbette. Kulp, Cizre, Do¤u Beyaz›t, Diyadin gibi onlarca ilçe, topyekün sald›r› hedefi oldu. Köyler
uçaklar taraf›ndan bombaland›.
1994 y›l› boyunca binden fazla köy
yak›l›p boﬂalt›lacakt›. Bu bask› ve
sald›r›lar karﬂ›s›nda Güney Kürdistan'a ve Bat›’ya yo¤un bir göç dalgas› yaﬂand›.
Kontrgerilla DEP genel merkezi-

ni bombalad›. Dönemin ‹çiﬂleri Bakan› Nahit Menteﬂe "DEP kendi binalar›n› bombal›yor" aç›klamas›n›
yapt›. Tansu Çiller'in
“PKK'ye
Aslan›n tam midesindeki
Be heey Kürdistan da¤lar›
yard›m eden iﬂaekme¤i alan halk›m
Be heey memleketimin
damlar›n›n listesi
ant olsun
topra¤›
elimizde” demesi“Biz Kazand›k” türküsü
Her
kaçak
köﬂe
nin ard›ndan bu
kardeﬂlerin namlular›nda
her ince patika
kesime
yönelik
çald›¤›nda
ve tüm keçi yollar›
kontrgerilla cinaDevrimin koca sevecen eli
Ve fidanlar
yetleri birbirini izokﬂamad›k çocuk baﬂ›
ledi. Daha sonra da
makinalar
ve dikilmemiﬂ sökük
kontrgerilla bommavzerler
balar›, Özgür Günkaynamam›ﬂ tencere
pankartlar, afiﬂler
dem’i yerle bir
b›rakmayacak
ille de k›z›l güller
edecekti.
yurdumda...
ant olsun ve ﬂart olsun
Genelkurmay
köpeklerin bile
Gülnihal Y›lmaz
Baﬂkan› Do¤an Güsokulmad›¤› kuytulardan
(Ölüm orucu ﬂehidi)
reﬂ "Devletin kullanmad›¤› daha çok
özerklik" vb.'den sözettiler. "Bask
imkan var gerekirse bunlar› da kulmodeli" gündeme getirildi. TOBB
lanaca¤›z" diyerek tehditler savurgibi sermaye gruplar› "Korsika
uyor ve generaller "baharda iﬂi bitiModeli"nden sözettiler. Model çokrece¤iz" diyordu.
tu, ancak hepsi kapitalizmin içinde
Tüm yaz boyunca Kürdistan
ve oligarﬂik iktidar›n alt›nda çözümda¤lar›nda orman yang›n› dumanlar›
lerden sözediyorlard›. "De¤iﬂik" bir
eksik olmad›. Köylere g›da ambarçözüm de Refah Partisi’nden geldi.
gosu konularak, köylüler açl›kla yüz
RP'ye göre "Çözüm Osmanl›'ya
yüze b›rak›ld›. Okullar boﬂalt›l›p asdönmek ve ‹slam'›n birleﬂtirici özelker ve özel timler için k›ﬂla haline
li¤ini kabul etmek"ti.
getirildi. Mart 1994'te DEP'li milletvekillerinin dokunulmazl›klar› kal“Çözüm” ad› alt›nda Kürt halk›
d›r›ld› ve tutukland›lar. Ayn› y›l›n
çözümsüzlü¤e mahkum edilmek ishaziran›nda DEP'in de kapat›lmas›teniyordu. Bu egemen s›n›f çözümna karar verildi.
leri, katliamlar›n alt›nda adeta dayat›l›yordu. Fakat tüm bu “çözümden
Raporlar, modeller ve
yana” görünümler de oligarﬂinin yüsonuçlar!
zünü gizlemeye yetmiyordu. 27
Mart seçimleri öncesi Genelkur'94 y›l› sonuna gelindi¤inde
may'›n bölgede yapt›rd›¤› bir ankete
"Kürt sorununun çözümü" için baﬂgöre halk›n yüzde 87'si devlet karlat›lan ve bugün halen devam eden
ﬂ›t› idi. Düzenin tüm politikalar›n›n
tart›ﬂmalar›n start› verilmiﬂ oldu. Ve
iflas›n› belgeliyordu bu sonuç.
k›blesi Amerika olanlar, k›blesi AB
Bu dönem tüm katliamlara, tüm
olanlar bu "çözüm" olmayan “çösiyasal yalpalamalara karﬂ›n, Kürt
zümler” etraf›nda dönmeye baﬂlad›halk›n›n ulusal kimli¤ini önemli öllar. Kimler yoktu ki bu raporcular
çüde yeniden kazand›¤› bir dönem
içerisinde... Düzen partileri, bölge
oldu. Kürt halk› bir gerçekti ve bu
valileri, sermaye gruplar›, sahte solgerçek art›k reddedilemiyordu. Kürt
cular, belediye baﬂkanlar›...
halk›n›n talepleri vard› ve görmez"Kürt sorununa çözüm" arayanlar ilkin mozaikten, "otonomi,
den gelinemezdi.
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Amerika’n›n
‘Posta Güvercini’!
12 Kas›m günü
B a h reyn’de
yap›lan Büyük Ortado¤u Projesi
toplant›s›nda ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Condoleezza Rice ile görüﬂen Abdullah Gül, gerekli talimatlar› ald›
ve 16 Kas›m günü Suriye’ye bir
“jet” ziyaret gerçekleﬂtirdi.
Bahreyn’deki toplant›da, bölge
ülkelerinin neredeyse tümü BOP’a
karﬂ› ç›karken, bunu en hararetli savunan Abdullah Gül olmuﬂtu. Beﬂar
Esad’› ‘sonun Saddam gibi olur’ diye tehdit etti¤i bas›nda yeralan AKP
iktidar›n›n D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül’ün
bu toplant›n›n ard›ndan gerçekleﬂtirdi¤i “ziyaret”, tehditler ve Suriye’nin yapmas› gerekenleri içeren,
ABD’nin mektubunu iletmek içindi. Konu ise, Harriri suikasti bahanesi ile Suriye’nin emperyalist yapt›r›mlar› boyun e¤dirilmesi. “ABD’nin
Suriye’den isteklerini içeren bir
mektubu ziyaret öncesi Türkiye’ye
iletti¤i” (Milliyet, 17 Kas›m) bilinen bir gerçek.
Hat›rlanaca¤› gibi; BM Güvenlik Konseyi, 31 Ekim’de, ABD ve
Fransa taraf›ndan haz›rlanan önerge
ile, Suriye’nin 15 Aral›k’a kadar
Harriri Suikasti ile ilgili araﬂt›rma
yapan komisyonla iﬂbirli¤i yapmas›n›, aksi takdirde yapt›r›mlar uygulayaca¤› karar›n› alm›ﬂt›.
ABD’nin isteklerinin BM k›l›f›na geçirilerek iletilmesi, AKP’nin iﬂbirlikçi taﬂeron oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor. Gül, Suriye’ye “ABD’nin
isteklerini yerine getir” talimat›n›
iletti k›saca. Bak›n bir ABD D›ﬂiﬂleri yetkilisi, görüﬂmeye iliﬂkin tutumlar›n› nas›l özetliyor; “ABD ile
Türkiye’nin buradaki hedefleri
ayn›.” (Milliyet, 17 Kas›m) Nedir
bu hedef? Suriye’nin dize getirilmesi, Amerikan emperyalizmine ve genel olarak emperyalist sisteme tes-

lim olmas›. Bu operasyon daha Irak
iﬂgali öncesinden bu yana sürmektedir. Irak iﬂgali bu süreci yavaﬂlatm›ﬂ olsa da, emperyalizm amac›ndan vazgeçmemiﬂtir.
D›ﬂiﬂlerinin ziyarete iliﬂkin aç›klamas›nda; “Türkiye bölge istikrar›n›n korunmas› ve reform hareketlerinin devam› için bugüne kadar
gösterdi¤i çabalar› bundan sonra
da sürdürmekte kararl›d›r” deniyor.
“Reform hareketleri”nden kastedilen; ABD’nin Büyük Ortado¤u
Projesi do¤rultusunda rejim de¤iﬂikliklerinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Irak’ta bu de¤iﬂiklik iﬂgalle yap›ld›.
Libya bask›yla bu iﬂbirli¤i yoluna
sokuldu. Suriye de bask› ve yapt›r›mlar öncelikli olmak kayd›yla,
sald›r›y› da içeren bir planla dize
getirilmek isteniyor. “Reform” dedikleri, Ortado¤u ve Kuzey Afrika’n›n bütün ülkelerinin kapitalist
pazar›n parças› haline gelmesi, rejimlerin emperyalist iﬂbirlikçisi haline getirilmesi, bölge zenginliklerinin emperyalistlerce ya¤malanmas›d›r. Rice’nin bölgede “22 ülkenin
rejimini de¤iﬂtireceklerini” aç›klamas› bile bugün yaﬂananlar› aç›klamaya yeterlidir.
Do¤rudur, AKP yönetimindeki
Türkiye, “bu konuda elinden geleni
yapm›ﬂt›r.” Irak’ta iﬂgale verilen ve
halen süren destek, BOP ve ‘›l›ml›
islam’ projesi; her ﬂey ABD’nin bölge politikalar›na endeksli olarak geliﬂmektedir. ABD taﬂeronlu¤unu,
“büyük devletin bölge politikas›”
ambalaj› ile pazarlayan AKP iktidar›n›n gerçekte hiçbir konuda ‘d›ﬂ
politikas›’ yoktur. Bu ziyaret, bu
gerçe¤i bir kez daha teyid etmiﬂtir.
D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n Amerika’n›n ‘posta güvercini’ gibi çal›ﬂt›¤› bir iktidar›n d›ﬂ politikas› olabilir
mi; a¤z›na tutuﬂturulan› taﬂ›r, kula¤›na f›s›ldanan› konuﬂur!
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‘Direniﬂimiz Ulusald›r’
Irak Baas Partisi, seçimler ve ABD'nin Suriye
s›n›r›nda yapt›¤› “demir perde” operasyonuna iliﬂkin iki ayr› aç›klama yapt›.
Baas Partisi, iﬂgalcilerin bölgedeki planlar›
do¤rultusunda yap›lan seçimlere kat›lan
kesimleri, iﬂgalin “ucuz araçlar›” ve “iﬂgalcilerin yard›mc›lar›” olarak niteledi. “Ç›karc›, mezhepçi, dinci gruplar iﬂgalin ‘sözde ulusal meclis' seçimlerindeki baﬂar›s›zl›¤a u¤ram›ﬂ politikalar›n› hesaba katmadan
iﬂgalci güçlerin planlar› do¤rultusunda yap›lan seçimlere kat›larak onlar›n politikalar›na uyum sa¤l›yorlar... Bu sözde islamc›lar, yeni uyum sa¤layan hainler Amerika'n›n sonucunu önceden tayin etti¤i bu
seçimlere kat›l›p k›r›nt›lar için yar›ﬂacaklar... ‹ﬂgalin siyasi, güvenlik politikalar›n›n
çöktü¤ü bu süreçte kendilerinden istenen
budur” denilen aç›klamada, silahl› direniﬂin meﬂrulu¤una vurgu yap›larak “Irak Baas'›n›n silahl› direniﬂi iﬂgale ve onun iﬂbirlikçilerine karﬂ› tereddütsüz sürecektir. Direniﬂimiz ulusal ve meﬂrudur.”

Kabil’de sald›r›lar
ABD’nin a¤›r kay›plar verdi¤i Irak’ta direniﬂ
bütün ﬂiddetiyle sürerken, Afganistan'›n
baﬂkenti Kâbil'de 14 Kas›m günü NATO komutas›ndaki ISAF’› hedef alan 2 bombal›
araçla sald›r› gerçekleﬂtirildi. Taliban sald›r›lar›nda bir Alman askerinin öldü¤ü sald›r›da 3 asker de yaraland›.

Arafat intifadada yaﬂ›yor
Binlerce Filistinli 11 Kas›m 2004'te yaﬂama
veda eden Arafat'›n (Ebu Ammar) karargâh› Mukata'ya ak›n ederek, and›lar. Filistinli bir albay kuﬂatma alt›ndaki Arafat’› ﬂöyle anlatt›: ‘Asla oday› terk etmedi ve hiç kayg›lanmad›. Bir aslan gibiydi, bizi coﬂtururdu.
Hayat›n› Filistin'e
adam›ﬂt›, Filistin
için de öldü.'
Arafat’› sayg›yla
an›yoruz.

halk›n
Cephesi
Emperyalistler, özelde Fransa ve
Avrupa burjuvazisi, 27 Ekim’den
bu yana Fransa’da yaﬂananlar› tart›ﬂ›yor, önlemler almaya, yoksullar›n
‘dizginsiz ﬂiddet’ olarak baﬂgösteren öfkesini nas›l denetim alt›nda
tutarak, istedikleri kanallara yönlendirebileceklerini belirlemeye çal›ﬂ›yorlar. Do¤al olan budur, onlar
kendi s›n›f ç›karlar› ve sistemlerinin
gelece¤i için gündemlerine al›yorlar
Fransa’y›.
Devrimciler, Marksist-Leninistler de, tersinden ayn› hedefle soruna
yaklaﬂmal› ve Paris’in öfkeli alevlerinden s›n›f mücadelesi aç›s›ndan
sonuçlar ç›karmal›d›rlar. Kuﬂkusuz
bu, uzun bir yaz›, de¤erlendirme
konusudur. Biz burada öne ç›kan kimi noktalar› ele alaca¤›z.
Öncelikli olarak Fransa nedir?
Yaﬂananlar; birincisi, o ülkenin
en yoksullar›n›n, ezilenlerinin, aﬂa¤›lananlar›n öfkesidir.
‹kincisi; emperyalist entegrasyon, ‘çok kültürlülük’ vb. ambalajlarla sunulan, halklar› teslim alma
politikalar›n›n, göçmenli¤i ortaya
ç›karan politikalar›n ve kapitalist
‘sosyal devlet’ modelinin iflas›d›r.
Üçüncüsü; aya¤a kalkanlar, “en
alttakiler”dir. Bileﬂimleri içinde;
proleterlerden lümpen proleteryaya
kadar de¤iﬂik katmanlar yer alabilir,
ancak bu çat›ﬂma, emperyalizm ile
halklar aras›ndaki çat›ﬂman›n, emperyalist metropollere yans›mas›,
bu alanlardaki tezahürüdür.
Dördüncüsü; baﬂvurduklar› eylem biçimi, bir baﬂka deyiﬂle kendilerini ifade ediﬂleri, (araç yakma
vb.) Marksist-Leninistler aç›s›ndan
onaylanacak bir durum de¤ildir.
Ama bu, devrimcilerin Frans›z varoﬂlar›n›n isyan›na destek vermesinin önünde engel de¤ildir. Bu yaz›da ele alaca¤›m›z nokta da bu olacak.
Burada parantez açarak belirtelim ki, Frans›z yoksullar›n›n devlet

Fransa ve yoksulların
öfkesine tercüman olabilmek
kurumlar›na yönelen ﬂiddeti de¤ildir eleﬂtirilen. Bu tür eylemlerin ne
düzeyde oldu¤u, emperyalist medyan›n ve Frans›z devletinin bilinçli
ﬂekilde araç yakmalar› öne ç›karmas› olas›l›¤› güçlüdür. Öte yandan,
henüz bu kesimler aras›nda bir örgütlenmenin, anlay›ﬂ›n zemin bulup
bulmad›¤› da net de¤ildir.
Belirtti¤imiz gibi, devrimcilerin;
orta ve alt-orta s›n›flar›n, küçükburjuva kesimlerin araçlar›n›n yak›lmas›n› onaylamas› mümkün de¤ildir. Ancak burada görülmesi gereken, halk kitlelerinin radikalizm
noktas›ndaki tav›rlar›, daha do¤rusu
beklentileridir. Frans›z yoksullar›,
emperyalizmin kendilerine ony›llard›r reva gördü¤ü ekonomik, siyasi,
kültürel, fiili ﬂiddete; ayn› ﬂiddetle
cevap verme özlemiyle yan›p tutuﬂmaktad›rlar. Bu, siyasi ve ideolojik
kanallar›na -en az›ndan yans›yan
bilgiler dahilinde- henüz akamam›ﬂ,
ama özünde s›n›fsal bir öfkenin ifadesidir. ‹fade ediliﬂ biçiminin yanl›ﬂl›¤›na ra¤men böyledir.
ﬁu bir gerçek ki; bugün, ezilenlerin bu öfkesine, radikalizmine tercüman olanlar, a¤›rl›kl› olarak radikal islamc› kesimlerdir. Yanl›ﬂ eylem biçimleri, yanl›ﬂ hedeflere yönelmeleri, halka zarar vermeleri ve
daha bir dizi açmazlar›na, halklar›n
mücadelesine yer yer zarar vermelerine karﬂ›n, özelde müslüman ülkelerdeki ezilenlerin ony›llara dayanan emperyalizme karﬂ› o müthiﬂ
öfkesi, radikal islamc›l›¤a yöneliﬂlerini de beraberinde getirmektedir.
Frans›z yoksullar›n›n birebir ideolojik bir ba¤lar› bulunmad›¤› düﬂünülse de, bu geliﬂimden etkilenmemesi düﬂünülemez.
Sol aç›s›ndan tart›ﬂmam›z gereken nokta iﬂte buras›d›r.
Bugün sol, halklar›n bu öfkesine
tercüman olamamakta, s›n›rl› kalmaktad›r. Solun tercüman olamad›¤› öfkenin yanl›ﬂ hedeflere yönel47
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mesi, nihai olarak ve s›n›fsal mücadelesinin do¤al seyri içinde sömürü
düzeninden kurtuluﬂu beraberinde
getirmemesi de kaç›n›lmaz oland›r.
Halk›n cephesi, yoksullar›n, ezilenlerin, aﬂa¤›lananlar›n öfkesine
tercüman olabildi¤imizde büyür.
Sol, halk kitleleri ile ancak o zaman
duyguda, düﬂüncede, taleplerde fiili
ba¤lar kurabilir.
Kastetti¤imiz bu radikallik, militanl›k, elbette “araç yakma” ya da
“kontrolsüz” bir ﬂiddet hiç de¤ildir.
Kastetti¤imiz bir anlay›ﬂ olarak radikallik, militanl›kt›r. Sloganda,
eylemde, hedefte, düﬂüncede,
olaylara bak›ﬂta, s›n›f çat›ﬂmas›n›n ﬂiddetlendi¤i her anda vb. radikal ve militan olabilmektir.
Ezilenlerin egemenlere karﬂ›
yüzy›llara dayanan bir öfkesi vard›r.
Ancak bugünkü dünya koﬂullar›nda
bu öfkenin çok daha büyük oldu¤u
da yads›namaz bir gerçektir.
Emperyalizm tüm dünyan›n
yoksullar›na, özellikle 1980’lerin
sonundan itibaren, halklar›n tarihinde görülmedik bir sömürüyü, ezmeyi, aﬂa¤›lamay›, iﬂgali, siyasi ve
ekonomik ﬂiddeti dayatma sürecine
girmiﬂtir. Kimileri bunu “yaﬂas›n
küreselleﬂme” diye baﬂlang›çta kutsam›ﬂ olsalar da, ﬂimdi art›k bu sürecin ana karakterleri herkesçe görülmüﬂtür, en az›ndan emperyalizm
görülecek kadar gözlere sokmaktad›r. ‹ﬂgaller, ülkelere, örgütlere ve
tek tek kiﬂilere, tutsaklara kadar
uzanan tecrit politikas›, tehdit ve
ambargolar, iletiﬂim ve haberleﬂmedeki tekelleﬂme sonucunda yo¤un
bir dezanformasyon deste¤iyle sald›r›lara zemin haz›rlamalar, yerleﬂik
uluslararas› burjuva hukukun dahi
paçavraya çevrilmesi ve koskoca
bir k›tan›n gelirinin toplam›na eﬂit
bir geliri hiçbir emek harcamadan
kazanan üç amerikan tekelinin ifade
etti¤i korkunç bir yoksulluk, hastal›klar... vb. bu süreci yeterince an-

latmaktad›r.
Özü itibariyle her türlü ﬂiddeti
içeren bu yaﬂananlar›n büyük bir öfkeyi ortaya ç›karmamas› mümkün
müdür?
‹ﬂte bunu tarihsel deneyleriyle
bilen emperyalizm, ayn› süreçte paralel olarak- özelde solun, genelde halk›n mücadele ve örgütlenme
anlay›ﬂ›na, ideolojik olarak müdahalede bulundu. Yenilgi ve karﬂ›devrim y›llar›n›n yaratt›¤› ortamda
karﬂ›s›ndaki direnç s›n›rl› kald›.
Övünerek söylemeliyiz ki, Türkiye
devrimci hareketi tüm dünyada bu
direnç noktalar›ndan biri olma onurunu taﬂ›d›. Sol, büyük oranda savundu¤u de¤erlere, ideolojisine
karﬂ› yabanc›laﬂt›, düzeniçileﬂti.
Sosyalizmin uygulamalar›n›n
karﬂ›-devrimlerle y›k›l›ﬂ›n›n emperyalist ideologlara bulamayacaklar›
bir f›rsat› sundu¤u bu sürecin siyasal anlay›ﬂ›, düzeniçileﬂme oldu, örgütlenmede, eylemde ‘sivil toplumculuk’ olarak karﬂ›m›za ç›kt›.
Bu düzeniçi çizgi, en baﬂta kendisini, solun karakterini belirleyen
ve s›n›f mücadelesinin do¤as›nda

olmas› gereken radikalizmden
uzaklaﬂmakta ifade etti.
Emperyalizm sivil toplumculu¤u geliﬂtirmek için özel çaba harcarken, Avrupa solu odakl› geliﬂtirilip bizim gibi ülkelere yayg›nlaﬂt›r›lan bu anlay›ﬂ, kitlelerin radikal taleplerinden uzak durma, onlar›n bu
taleplerini yumuﬂatma görevini de
üstlendi. Halk›n her aya¤a kalk›ﬂ›nda, radikal her geliﬂmede “sa¤duyu” ça¤r›lar› bu kesimlerin dilinden
eksik olmad›. Sivil toplumculu¤un
eylemde, mücadele ve örgütlenmede bir anlay›ﬂa dönüﬂmesiyle birlikte, bu kesimler halk kitlelerinin radikalizminin karﬂ›s›nda adeta siyasi, politik ve kimi zaman fiili barikat durumuna dönüﬂtüler.
Burada elbette bedel ödemekten
kaçma gibi birçok etken de say›labilir, ama tüm bunlar›n ortaya ç›k›ﬂ›
n›n da, devrimcili¤e, sosyalistli¤e
bak›ﬂta ortaya ç›kan ve yukar›da
ifade etti¤imiz gibi, emperyalizm
taraf›nda ﬂekillendirilen anlay›ﬂtan,
ideolojik savrulmadan ba¤›ms›z oldu¤u söylenemez.
Solun bir kesiminin hakl›l›¤›na
haks›zl›¤›na bakmadan, s›n›fsal ni“devletin suçlu olarak
gördüklerini övmek
ve suçu teﬂvik etmek” suçlamas› ile tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.

Sen misin düﬂünce aç›klayan!
Mersin HÖC Temsilcili¤i’nin tecrite
karﬂ› direniﬂin 6. y›l›na girmesi sebebi ile 1
ve 2 Kas›m tarihlerinde yapt›¤› bas›n aç›klamalar›nda bas›n metnini okuyan HÖC üyesi
Mehmet Taﬂ hakk›nda davalar aç›ld›.
9 Kas›m günü gitti¤i Güvenlik ﬁube’de,
polislerin haz›rlad›¤› tutanaklar› yasal hakk›n› kullanarak imzalamad›¤› için, polisin
“sizleri buraya kafan›z› kolunuzu k›r›p getirmek laz›m” tehditleri ile karﬂ›laﬂan Taﬂ, savc›l›kta da provokatif sorularla karﬂ›laﬂt›.
“Devrimci tutsak kime denir?, ﬁehit kime denir?” gibi sorular yönelten savc›, tutuklama
talebi ile mahkemeye sevk etti.
HÖC’lülerin adliyeye deste¤e gelmesine
tahammül edemeyen polisin keyfi davran›ﬂlar›na müdahale eden Mehmet Taﬂ, adliye
binas› içinde polisin bo¤az›n› bo¤arcas›na
s›kmak suretiyle ﬂiddetine ve tehditlerine
maruz kal›rken, ç›kar›ld›¤› mahkemede,

“ﬁehit, devrimci tutsak” gibi ifadeler
“suçu teﬂvik”miﬂ! Peki bu kapsama girmeyen ne var! Tüm devrimci düﬂünceleri ayn›
ﬂekilde dava konusu yapabilir bu anlay›ﬂ.
Sonra da “düﬂünceyi aç›klama özgürlü¤ünden” söz etmeye de utanmaz.

TKP ‹l Örgütüne Molotof
13 Kas›m günü, sabaha karﬂ› TKP
Samsun il örgütüne molotof kokteyli at›ld›. Balkona at›lan molotof, küçük çapta hasar verirken,
ayn› binada Karadeniz Temel
Haklar ve ÖDP de bulunuyordu.
Olaya iliﬂkin aç›klama yapan Karadeniz Temel Haklar, son dönemde Karadeniz Bölgesi’nde
yaﬂanan sald›r›lara dikkat çekerek, sald›r›y› protesto etti.
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teli¤ini gözönünde bulundurmadan,
“her türlü ﬂiddet karﬂ›tl›¤›n›” bir politika haline getirmesi de bu zeminde geliﬂmiﬂtir. Bu sol, belki düzen
aç›s›ndan “kabul edilebilir” s›n›rlara gerileyerek kendine bir alan açt›¤›n› düﬂünebilir, ama ayn› oranda
da yoksullardan, ezilenlerden uzaklaﬂm›ﬂ olmalar› da bir gerçektir.
Kendilerini ait gördükleri “mahallede” yoksullar yoktur, ezilenler, horlanm›ﬂlar, aﬂa¤›lanm›ﬂlar yoktur.
Kastetti¤imiz bu kesimlere gidip
gitmemeleri de de¤ildir, bu ayr› bir
konudur zaten. En yoksullara gidebilirler, onlara “politikalar›n›” anlatabilirler, ama onlar›n sivil toplumcu eylem, mücadele ve örgütlenme
anlay›ﬂ›n› çeﬂitli biçimlerde reddetti¤ini göreceklerdir. Bu, orta s›n›f
solculu¤unun, sivil toplumcu anlay›ﬂ›n kaç›n›lmaz açmaz›d›r.
Sol politik olarak radikalleﬂmedikçe, sloganda, eylemde, düﬂüncede, hedeflerde radikallik, militanl›k
yeniden solun karakteri haline gelmedikçe, en yoksullarla, ezilenlerle
bütünleﬂemeyecektir. Bu süreç içinde kitlelerin radikal islamc›l›¤›n etkisinde kalmas› kaç›n›lmazd›r.

‹nfaza protesto
Dersim'de 10 Kas›m günü Çiçekli Karakolu yak›nlar›nda meydana gelen patlamada Kamer Özel'in hayat›n› kaybetmesi ilgili
olarak 15 Kas›m günü 150 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
eylem düzenlendi. Temel Haklar’›n da yer ald›¤› devrimci demokrat kurumlarca yap›lan eylemde, olay›n Tunceli Valili¤i taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “may›n döﬂerken ölen HPG
gerillas›” olarak yans›t›ld›¤› hat›rlat›ld›.
Bedeni parçalanan Kamer Özel’in DEHAP
merkez ilçe yöneticisi oldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada, Polat’›n infaz edildi¤i kuﬂkusu dile getirildi. Vücudu tan›nmayacak hale gelen, elinde
meydana geldi¤i söylenen bu patlamada, yola
may›n döﬂemeye çal›ﬂan birinin önce elleri ve
kollar› parçalanmas› gerekirken böyle olmad›¤› hat›rlat›larak, HPG taraf›ndan yap›lan aç›klamada da böyle bir gerillalar›n›n bulunmad›¤›n›n duyuruldu¤u kaydedildi. Aç›klama s›ras›nda “Kahrolsun M‹T, J‹TEM, Kontrgerilla, ﬁehit Nam›r›n” sloganlar› at›ld›.

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm Seminerleri Anadolu’da

Kurtuluﬂ Sosyalizm Kavgas›nda
Temel Haklar Federasyonu’na
ba¤l› derneklerde gerçekleﬂtirilen
“Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm” konulu seminerler, ‹stanbul’un ard›ndan Anadolu’da devam
ediyor.
‹zmir’de Ege Temel Haklar’da
13 Kas›m günü düzenlenen seminere 80 kiﬂi kat›ld›.
Seminere konuﬂmac› olarak kat›lan Sad›k Ero¤lu üç bölüm halinde
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm konular›n› anlatt›. Birinci bölümde, ba¤›ms›zl›k konusunu anlatan Ero¤lu, ba¤›ms›zl›ktan ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i ve bugünkü dünya
koﬂullar›nda ba¤›ms›zl›k mücadelesinin neden önemli oldu¤u üzerinde
durdu. Türkiye’nin sömürgeleﬂme
sürecine de¤inen Ero¤lu anlat›m›nda, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n ard›ndan
1945’lerden sonra ba¤›ms›zl›¤›n
yokedildi¤ine, ba¤›ml›laﬂma sürecinin baﬂlad›¤›na ve bunun gerçekleﬂme biçimlerine yer verdi.
‹kinci bölümde ise s›kça çarp›t›-

Sultanbeyli
Birleﬂirsek Y›k›mlara
Direnebiliriz
Temel Haklar Federasyonu
13 Kas›m günü Sultanbeyli'de
y›k›mlara ve 2B Yasas›na karﬂ›
bir etkinlik düzenledi. Y›k›m
politikas› ve 2B yasas› üzerine
yap›lan söyleyiﬂiyle baﬂlayan
etkinlikte, dozerler kap›m›za
gelmeden biz biraraya gelmeli
ve birli¤imizden ald›¤›m›z gücümüzü kullanmal›y›z denildi.
60 kiﬂinin
kat›ld›¤› etkinlikte,
Yol Filminin gösterimi yap›ld›
ve türküler
söylendi.

lan demokrasi konusu anlat›ld›.
Ero¤lu, burjuva demokrasisi, faﬂizm, halk demokrasisi baﬂl›klar› alt›nda konuyu ele al›rken, demokrasiden ‘halk›n kendi yönetimi’ olan
halk demokrasisinin anlaﬂ›lmas› gerekti¤ini kaydetti ve bu konudaki
çarp›tmalara örnekler verdi.
Seminerin üçüncü baﬂl›¤› ise,
sosyalizmdi. “Sosyalizm nedir, bugün sosyalist ülkelerin durumu, sosyalist blok neden y›k›ld›, bu ülkeleri y›k›ma götüren süreç nas›l yaﬂand› ve bunun nedenleri nedir” sorular› etraf›ndan konuyu ele alan Ero¤lu’nun konuﬂmas›n›n ard›ndan, dinleyenlerin sorular›na geçildi. Sorular ve k›sa konuﬂmalarda, sosyalizmin umut oldu¤u görüﬂü öne ç›karken, sosyalist bir Türkiye’nin mutlaka kurulaca¤›na inanç vurguland›.
Seminerlerin düzenlendi¤i bir
baﬂka kent ise Samsun’du. Karadeniz Temel Haklar taraf›ndan BES
ﬁube binas›nda 11 Kas›m günü düzenlenen seminere konuﬂmac› ola-

rak, Temel Haklar Federasyonu
Temsilcisi Asuman Özcan kat›ld›.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan baﬂlayan seminerde, Türkiye tarihi paralelinde ba¤›ms›zl›k konusu ele al›n›rken, “yeni-sömürgecilik” iliﬂkileri anlat›ld›.
“Demokrasi” konusunda da, demokrasi sorununun ba¤›ms›zl›k sorunundan ayr› olmad›¤›na dikkat
çeken Özcan, kapitalist sistemin
çarp›kl›¤›n› ve halklar›n kurtuluﬂunun sosyalizmde oldu¤unu örneklerle anlatt›¤› son bölümde, Türkiye’nin zenginliklerinin sosyalist bir
Türkiye’de halk›n ihtiyaçlar› için
seferber edilece¤ine dikkat çekti.
Sömürü sistemi kapitalizmin tek
alternatifinin sosyalizm oldu¤unu
söyleyen Özcan’›n konuﬂmas›n›n
ard›ndan, semineri dinleyenler sorular yönelttiler.

Metin Kahraman h›rs›zl›k olay›

Mavi Ak›m Protestosu

Seminerler ‹zmir ve Samsun’la sürüyor

BGST imzas›n› çekti
Metin Kahraman'›n Grup Yorum’un eserlerini
çalma giriﬂimi s›ras›nda, Munzur Ayd›nlar
Platformu öncülü¤ünde toplanan metne imza atan Kardeﬂ Türküler imzas›n› geri çekti.
BGST’nin Grup Yorum’a gönderdi¤i yaz›da;
Kardeﬂ Türküler’in ayr› bir grup de¤il, Bo¤aziçi Gösteri Sanatlar› Toplulu¤u (BGST’nin)
bir projesi oldu¤una dikkat çekiliyor. 'Kardeﬂ Türküler' ad›na imza atma karar›n›n
projede yeralan birkaç BGST üyesinin inisiyatifiyle gerçekleﬂti¤i belirtilerek ﬂöyle deniliyor:
“Asl›nda bu imza BGST'yi de¤il, imza veren
kiﬂileri ba¤lamaktad›r. Dolay›s›yla, BGST'nin
kurumsal görüﬂünü ifade etmeyen fakat di¤er taraftan BGST'yi kurumsal olarak ba¤layan 'Kardeﬂ Türküler' imzas›n› geri çekti¤imizi bildiririz.” deniliyor.
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Mavi Ak›m do¤algaz projesinin resmi aç›l›ﬂ töreninden bir gün önce, 16 Kas›m günü Samsun'da bir protesto eylemi yapan HÖC, EMEP,
SDP, TKP, E¤itim-Sen, Halkevleri, Ekim Gençli¤i ve Partizan; “emperyalist sömürüye hay›r”
dedi. TKP Samsun il örgütüne yönelik molotoflu sald›r› ve ﬁemdinli’deki sald›r›lar› da protesto eden devrimciler, “Putin-Berlusconi-Tayyip
Emperyalist Sömürüye Hay›r”, “ﬁemdinli'de
Ortaya Ç›kan Susurluk'tur” pankartlar› açt›lar.
Yap›lan aç›klamada, emperyalist patronlarla
zirve hat›rlat›larak “provokasyonlar›n sahipleri ülkemizi emperyalistlere peﬂkeﬂ çekmeye
devam ediyor” denildi.

yurtd›ﬂ›
Anadolu Federasyonu Genel Kurulu’nda

Örgütlenme Ça¤r›s›
Almanya -

Merkezi Köln’de bulunan Anadolu Federasyonu'nun 2. Genel Kurulu, 13 Ekim günü gerçekleﬂti. Kurultayda
eﬂitlikten demokrasi mücadelesine, ›rkç›l›¤a, entegrasyona kadar
çeﬂitli konular tart›ﬂ›ld›.
Divan›n, SPD’li Belediye Baﬂkan› Josef Wirges, Sol Parti Temsilcisi Salaattin Toprakç›, MLPD temsilcisinden oluﬂtu¤u Genel Kurul’un aç›l›ﬂ›n›,
Anadolu Federasyon Baﬂkan› Nurhan Erdem yapt›. Örgütlenme ça¤r›s›nda bulunan Erdem, bir y›l içinde yapt›klar› faaliyetlere, Türkiyeli emekçilerin haklar›n› aramak için düzenlenen kampanyalara de¤indi.
Ehrenfeld Belediye Baﬂkan› Josef Wirges, özgürlük, dayan›ﬂma, adalet
vurgular› yapt›¤› konuﬂmas›nda, asimilasyon politikas›n› eleﬂtirirken, Anadolu Federasyonu'nun ambleminin Anadolu’nun güneﬂi oldu¤unu ö¤renince “umar›m bu güneﬂ hiç batmaz” diye konuﬂtu. Sol Parti temsilcisi yabanc›lara yönelik entegrasyon ad› alt›nda asimilasyon yap›ld›¤› üzerine konuﬂurken, MLPD temsilcisi de sosyalizme vurgu yapt›. Salahaattin Toprakç›’n›n yapt›¤› konuﬂman›n ard›ndan Avrupa TAYAD Komite temsilcisi,
ölüm orucu üzerine konuﬂtu ve Avrupa’da bu konuda yap›lan faaliyetleri
anlatt›. Alman sol gruplar›n›n mesajlar›n›n okunmas›yla devam eden kurulda, Federasyona ba¤l› dernek baﬂkanlar› konuﬂmalar yapt›lar.
Sinevizyonun ard›ndan seçimlere geçildi. Nurhan Erdem’in yeniden
baﬂkan seçildi¤i Genel Kurul, 200 kiﬂinin coﬂkulu alk›ﬂlar›yla sona erdi.

Fransa’ya protesto
Her hafta yap›lan Pazartesi
Gösterileri’nin bu haftaki konusu
Fransa’daki göçmenlerin isyan›
olurken, Anadolu Federasyonu’nun
göçmen politikas›na ve Alman-

ya’n›n s›n›rd›ﬂ› kararlar›na karﬂ›
kampanyas› da sürüyor. 15 Kas›m
günü, Fransa'da yaﬂananlara iliﬂkin
Düsseldorf kentinde bildiri da¤›tan
federasyon üyeleri, Fransa ve di¤er
Avrupa ülkelerinin yabanc›lar politikas›n› eleﬂtirdi.

1 Nisan Davas›nda Komplo Ortakl›¤› Sürüyor
‹talya - 1 Nisan 2004’te Türkiye ve Avrupa’n›n 3 ayr› ülkesiyle birlikte ‹talya’da yap›lan operasyonda tutuklanan Zeynep K›l›ç ve Avni Er’in
duruﬂmalar› 11 Kas›m günü görülmeye devam etti. Tahliye ç›kmayan mahkemeye tan›k olarak kat›lan Av. Taylan Tanay, ertesi günü Floransa Eyalet
Meclisi’nde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Mahkeme hakk›nda bilgi veren Tanay, “terör örgütü üyeli¤i” suçlamas›n›n demagojik oldu¤una ve Türkiye’dekiler dahil, müvekkilerine yöneltilen suçlamalar›n tamam›n›n devletin bir komplosu oldu¤una dikkat çekti.
Türkiye’de süren yarg›lamada bu komplonun tüm boyutlar›yla aç›¤a ç›kt›¤›n› anlatan Tanay, “buna ra¤men ‹talya Devleti haklar ve özgürlükler mücadelesi veren bu insanlara yöneltilen komploya ortak olmakta ›srar ediyor” dedi. Avni Er ve Zeynep K›l›ç’›n 20 ayd›r tutuklu olarak yarg›land›klar›n›, tutulduklar› koﬂullar›n insan haklar›na ayk›r› oldu¤unu, mahkemede
kafes içerisinde tutulduklar›n›, iﬂkenceci polislerin maskeli olarak tan›k s›fat›yla dinlendiklerini, tüm bunlar›n esasen Türkiye’den çok farkl› olmad›¤›n›
kaydeden Tanay, “‹talyan Devleti, Türkiyeli devrimcileri serbest b›rakmal›d›r” diye konuﬂtu. Tanay bir gazetecinin sorusunu üzerine de, ‹talya’n›n bu
suç ortakl›¤›n›n, Türkiye’den siyasi, ekonomik ç›karlar› ile ilgili oldu¤unu
dile getirdi ve Hakkari ile Rize’de yaﬂanan olaylar› aktard›.
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Ekim Devrimi
An›s›na Eylem
Hindistan - Halk aras›nda Naxalc›lar
olarak da bilinen Hindistan Komünist Partisi
(Maoist) Halk Kurtuluﬂ Ordusu’na ba¤l› 500
gerillan›n, Ekim Devrimi’nin y›ldönümü an›s›na, Bijar Eyaleti’ndeki Jehanabad Hapishanesi’ni basarak 350 tutsa¤› serbest b›rakmas›, Hindistan hükümetini korkuttu.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› olay›, “1967 y›l›nda
baﬂlayan köylü isyan›n›n en büyük eylemi”
olarak nitelerken, Hindistan çap›nda 10 bin
gerillan›n bulundu¤unu ve bunlar›n Nepal’deki gerillalar ile de iﬂbirli¤i içinde bulunduklar›n› aç›klad›. Polis güçlerinin önemli bir
bölümünün seçim nedeniyle baﬂka bir bölgeye sevk edildi¤i istihbarat›n› alan HKP(M) militanlar›n›n bask›n›nda 4 polis ölürken, serbest b›rak›lan tutsaklar aras›nda partinin yöneticilerinden Murali isimli devrimcinin de
yerald›¤› bilgisi verildi.
Son dönemde ABD ile “karﬂ›-ayaklanma”, Rusya ile “anti-terör” tatbikat› yapan
Hindistan’›n, gerilla savaﬂ›n›n ayaklanmay›
ortaya ç›karaca¤› endiﬂesini ciddi olarak yaﬂad›¤›n› gösteriyor.

50 Bin Emekçi Yürüdü
Yunanistan - 12 Kas›m günü Yunanistan Komünist Partisi KKE’ye ba¤l› PAME'nin (Militan ‹ﬂçi Cephesi) Atina'da düzenledi¤i miting ve yürüyüﬂe yaklaﬂ›k elli bin kiﬂi kat›ld›. Yunanistan'›n farkl› ﬂehir ve adalar›ndan da kat›l›m›n oldu¤u mitingin temel
gündemi iﬂçi haklar›, sosyal güvence, maaﬂlar›n yaﬂam standartlar›na göre artt›r›lmas›,
özelleﬂtirmeler oldu. Mitingin ard›ndan binlerce kiﬂiyle meclise yürüyüﬂ yap›ld›. Cephe
taraftarlar› da yürüyüﬂ boyuca ölüm orucunun sürdü¤üne dair binlerce bildiri da¤›tt›.

Bush Protesto Edildi
Güney Kore - APEC zirvesi için Seul’e gelen Bush, 13 Kas›m’dan baﬂlayarak iki
gün boyunca, binlerce kiﬂi taraf›ndan protesto edildi. 10 binden fazla kiﬂinin kat›ld›¤›
gösterilerde, ABD ile iﬂbirli¤ine karﬂ› ç›k›ld›.

