“ﬁemdinli’nin üzerine
gidece¤iz” diyenler,
Kürt halk›n›
kurﬂunlamaya
devam
ediyor

ﬁemdinli,
Yüksekova,
Hakkari, Mersin
Susurlukçular’›n
Katliam› Sürüyor...
ISSN 13005 - 7944

www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 28
27 Kas›m 2005
Fiyat›: 1 Milyon / 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

Bu devlet,
ne Susurluk’u,
ne Kürt Sorununu
çözmez!

Sadece
halkı nasıl
ezerim planları yapar!

Çetelerin Üzerine Kararl›l›kla Gidiyorlar !!!!!

‘Yüksekova Çetesi’ Beraat Ettirildi
Çetenin ad›: Yüksekova çetesi, nam› di¤er 'üniformal› çete'.
Çetenin suçlar›: Çete kurmak, cinayet, faili meçhuller, haraç toplama,
uyuﬂturucu ticareti, gasp, bombalama.
Çetenin deﬂifre edilebilen üyeleri: Kurmay Albay Hamdi Poyraz, Binbaﬂ› Mehmet Emin Yurdakul, Üste¤men Bülent Yetüt, Korucubaﬂ› Kemal Ölmez, PKK itirafç›s› Kahraman Bilgiç, Özel Harekât Polisi Enver Ç›rak ve baz› belediye yöneticileri.
Sözü edilen çete, Susurluk Devleti’nin bir parças›yd›. Susurluk Devleti ad›na
kontrgerilla faaliyetleri yürütüyor, bu arada her çete gibi, infazlar› iﬂkenceleri
karﬂ›l›¤›nda uyuﬂturucu, haraç iﬂlerine gözyumuluyordu.
Baﬂlar›nda ordunun subaylar› vard›. Çete, Susurluk’tan hemen sonra
1996’da deﬂifre oldu. Üstü örtülemeyince dava aç›lmak zorunda kal›nd›.
‘Yüksekova çetesi’ davas›, o günden bu yana sürmekte olan tek önemli çete
davas›yd›. Sonuç: Allem ettiler, kallem ettiler ve hepsini beraat ettirdiler.
Mahkeme, haklar›nda “yeterli delil bulunamad›¤›” için beraat ettirmiﬂ.
TBMM Susurluk Soruﬂturma Komisyonu’na verilen ifadelerle, gazetelerde
yay›nlanan çete icraatlar›n›n tefrikalar›yla haklar›nda bir külliyet bulunan bu
çete hakk›nda da “delil” yoksa, “delil” diye bir ﬂey yok demektir.
Çetenin asli elemanlar›ndan Binbaﬂ› Mehmet Emin Yurdakul, bir türlü
yakalanamad›. Fakat olaydaki ilginçli¤e bak›n ki, devletin polisinin, jandarmas›n›n bir türlü bulup yakalayamad›¤› bu binbaﬂ›, “aran›r” durumdayken,
resmi iﬂlemleri tamamland› ve emekli edildi. Türk Silahl› Kuvvetleri, kontrgerilla görevleri verdi¤i eleman›n›n emekli maaﬂ›n› vermek için onu her ay buldu
ama Türk Silahl› Kuvvetleri’nin jandarmas› ve devletin polisi, onu y›llarca bir
türlü bulamad›. Yarg›lanan üste¤men bu arada yüzbaﬂ› oldu.
Bir çarp›c› nokta daha: Bu kontrgerilla çetesinin suçlar› aras›nda, ﬁemdinli’deki olay›n ört bas edilmemesinde halkla birlikte davranarak önemli bir rol
oynayan CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan'›n a¤abeyi Abdullah Canan'›n
öldürülmesi de vard›.
Davan›n önceki aﬂamalar›nda Binbaﬂ›ya 29 y›l, özel harekâtç›ya 4 y›l 5 ay,
üste¤mene 7 y›l 4 ay, itirafç›ya 31 y›l, korucubaﬂ›na ise 14 y›l hapis cezas›
verilmiﬂti. Her ne hikmetse, bütün deliller yokoldu. Hakkâri A¤›r Ceza Mahkemesi 18 Kas›m’da yani ﬁemdinli olay›ndan 9 gün sonra, davay› bitirdi.
Hala ﬁemdinli’nin üzerine gidilece¤ine inanan var m›???

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için
daha çok, daha yayg›n, daha kitlesel YÜRÜYÜﬁ
Okurlar›m›z, geçen hafta da Okmeydan› ve 1 May›s Mahallesi'nde
toplu dergi tan›t›m ve sat›ﬂ› yapt›lar. Megafonlarla dergimizin
tan›t›m›n›n yap›ld›¤› sat›ﬂta 1 May›s Mahallesi'nde yaﬂayan gecekondu
halk›n›n yo¤un ilgisi vard›. 21 Kas›m günü alt› okurumuz taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen tan›t›mda yaklaﬂ›k 2 saat içerisinde 137 dergi sat›ld›.
Okmeydan› sokaklar›nda ise yaklaﬂ›k 30 okurumuz, Yürüyüﬂ önlükleri
giyerek esnaflardan evlere kadar herkese dergimizi tan›tt›lar. Tek tek
kap›lar› çalan okurlar›m›z ev kad›nlar›na dergimizi anlat›rken bir yandan da megafonla bu haftaki konular›n›n duyurusunu yapt›lar.
Bulunduklar› daireden aﬂa¤›ya sepet indirip veya çocu¤unu
okurlar›m›z›n peﬂinden gönderip dergi isteyenler oldu. Halk›n ilgisinin
yo¤un oldu¤u 1.5 saatlik sat›ﬂ sonunda 175 dergi sat›ld›.



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin
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Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

● Çanakkale Katliam
Davas›

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

Kemal ASKER‹
(Ekrem)

Ahmet GÜDER
(Turgut)

tecritte ölümü davas›
Gülseren BEYAZ
(Sat›)

ﬁenay SONAR
(Fatma)

● Kültür ve Sanat
Yaﬂam›nda TAVIR
Kas›m 2005
say›s› ç›kt›!
Bayilerden edinebilirsiniz
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Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
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Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
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Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
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Fransa:3 Euro
‹sviçre:3 Euro

Hollanda:3 Euro
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Belçika: 3 Euro
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Hüsniye AYDIN
(Sabo)

9 kahraman›n biri Arap milliyetinden Kemal ASKER‹’ydi, di¤erlerinin hepsi Kürt milliyetinden, birlikte mücadelenin, ortak kurtuluﬂun zorunlulu¤unun bilincindeki devrimcilerdi. Kimi DEV-GENÇ kökenliydi, kimi yoksul köylülü¤ün veya memurlar›n mücadelesi içinde yeral›p da¤lara ç›km›ﬂt›.
Hemﬂire, liseli, üniversiteli, gazeteciydiler gerilla olmadan
önce.
6 Aral›k 1994’te son nefeslerine kadar direnerek
ﬂehit düﬂtüler. Tarihimize Çaytaﬂ› Kahramanl›¤›’n› arma¤an ettiler.

Mikail GÜVEN
(Mazlum)

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Genel Yay›n Yönetmeni:
Yasemin ‹LTER
Genel Koordinatör:
Sad›k ERO⁄LU

Erkan AKÇALI
(Özgür)

9 gerilla, Dersim Hozat Çaytaﬂ› Köyü’nde bir evde oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Halk›n kurtuluﬂu
için silah kuﬂan›p da¤lara ç›km›ﬂlard›. Umudun bayra¤›yd› ellerindeki. Teslim ol ça¤r›lar›n› reddettiler. Sloganlar›na, marﬂlar›na bir an bile ara vermeksizin katliamc›larla çat›ﬂt›lar.

● Salih Sevinel’in
Tarih: 1 Aral›k 2005
Yer: Tekirda¤ 2. Asl. Ceza Mah.
Saat: 09.30

Nihat KAYA
(Haydar)

Mehmet Ali ÖZTÜRK
(Ayhan)

9 kiﬂiydiler. Hüsniye sürekli yatakta yat›yordu.
Beli ve kaburgalar› k›r›lm›ﬂt›. Grup, zaten onu tedavi görebilece¤i güvenli bir yere nakletmek üzere gelmiﬂti buraya. Sabah olmak üzereydi. Hava
iyiden iyiye aç›yordu. Kemal komutan evin önüne
ç›kt›. Bir süre yürüdü. "Niye bu kadar geç kald›lar"
dedi kendi kendine. Hüsniye'yi almaya gelecek
olanlar gecikmiﬂti.
Oysa burada daha fazla kalmalar› riskliydi. Gündüze
kal›rlarsa akﬂama kadar yerlerinden ayr›lamazlard›.
Çaytaﬂ› Köyü Hozat'a yedi kilometre uzakta ve kolay
ulaﬂ›lacak bir ana yolu vard›. Evin etraf› da bomboﬂtu. Bir kuﬂatma durumunda buradan ç›k›lamazd›.
"Hemen dönmeliyiz" diye karara vard›. Tekrar içeri girdi. Yoldaﬂlar› Hüsniye'nin etraf›na oturmuﬂ,
sohbet ediyorlard›.
Evdeki 9 gerilla, mücadele geçmiﬂleri aç›s›ndan yeni say›lmazlard›. Komutan Kemal, 20 y›la varan
devrimcili¤iyle bir tarihti. K›sa süre önce Parti Kuruluﬂ Kongresi’ne kat›lm›ﬂ ve oradan bu görevi üstlenerek dönmüﬂtü. Ahmet, Erkan, Nihat, Mehmet
Ali Elaz›¤'da mücadeleye baﬂlam›ﬂ ve oradan da k›rdaki mücadeleye kat›lm›ﬂlard›. Mikail Malatya'da,
Hüsniye ve ﬁenay ise Dersim'de girmiﬂlerdi bu büyük kavgaya, ordan gerillaya... Gülseren, gerilla
öncesinde hem Elaz›¤'da, hem Malatya'da faaliyet
yürütmüﬂtü.
ﬁimdi hep birlikte Komutan Ekrem'in (Kemal Askeri) komutas›nda umudun ad›n› da¤lara kaz›yorlard›.
Birden nöbetçi yoldaﬂlar›n›n sesini duydular. Ahmet
koﬂarak kap›ya gitti ve h›zla geri döndü.

,GE:K:=
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Çaytaﬂ› Kahramanlar›
- "Komutan Yoldaﬂ, asker" diyebildi ancak. Gerillalar ayakland›lar. Evin cam›na do¤ru mevzilendiler.
Komutan evin sahibi olan anayla konuﬂarak onu
yollad›. Kap›y› kapatt›lar. Art›k düﬂmanla karﬂ› karﬂ›yayd›lar.
Kemal önce yoldaﬂlar›na yönelik bir konuﬂma yapt›. Gerillalar vedalaﬂ›rcas›na birbirlerini kucaklad›lar. Birçok çat›ﬂmay› birlikte yaﬂam›ﬂlard›. Son olarak, 13 yoldaﬂlar›n›n ﬂehit düﬂtü¤ü Emirgan çat›ﬂmas›nda birlikteydiler. Bu kez bulunduklar› alan›n
elveriﬂsizli¤inin ve dolay›s›yla bunun son çarp›ﬂmalar› olabilece¤inin fark›ndayd›lar.
Oligarﬂinin katliamc› birliklerinin baﬂ›ndaki subay,
elindeki megafonla "Teslim olun, etraf›n›z sar›ld›...”
anonsu yapt›. Cevap olarak evden “Dersim Faﬂizme
Mezar Olacak” sloganlar›, marﬂlar ve tilililer yükseldi.
Kuﬂatmay› bizzat Jandarma Asayiﬂ Komutan› Korgeneral Hasan Kundakç› yönetiyordu. Dersim’deki
imha operasyonlar›n› izletmek üzere bir grup gazeteci de alm›ﬂt› yan›na. Kundakç›, ﬂöyle diyordu gazetecilere:

- "Hayat›m›z için onlar ölmeli!"
Bu gazetecilerden biri olan Celalettin Çetin, daha
sonra gazetesinde tan›k oldu¤u Çaytaﬂ›’n› ﬂöyle an-

Feridun Yücel BATU-1969 Muﬂ do¤umludur. Aslen Antalya-Finikelidir. 1990’da,
Uluda¤ Üniversitesi’nde ö¤renciyken DEVGENÇ’lilerin önderli¤indeki mücadelede
yerald›. 1994’te tutukland›. 19 Aral›k sald›r›s›nda Ümraniye’de yoldaﬂlar›yla birlikte direndi. Kand›ra F Tipi’ne sevkedildikten
sonra 2001’de tahliye oldu, ancak bir süre
sonra tekrar tutukland› ve K›r›klar F Tipi’ne konuldu.
Aral›k 2001’de örgütüyle iliﬂkisi kesilmiﬂ olmas›na ra¤men, tecrit karﬂ›s›nda direnme sorumlulu¤uyla ölüm orucuna baﬂlad› ve ölüm orucunu kararl›l›kla, fedakarl›kla sürdürerek 1 Aral›k 2002’de ﬂehit
düﬂtü.

latacakt›:

"Derken bir roket at›l›yor eve. Ve bunun ard›ndan
bir anons daha:
'Bu ilk ihtar›m›z size.. Bunun arkas› gelecek.. Ç›k›n,
teslim olun... Korkmay›n, devlet sizi affeder...”
Bu arada köyün muhtar›n› ça¤›r›yor, komutan: 'Git
konuﬂ onlarla... Sizin köyün çocuklar›ym›ﬂ onlar.
Konuﬂ, gelip teslim olsunlar.' Muhtar böyle bir görevi kabul etmiyor, hayret. 'Ben gitmem, gidemem'
diyor.
Bir anons daha. Ve bu anonsun ard›ndan hiç beklenmeyen bir giriﬂim. Birden evin penceresi aç›l›yor
ve genç kad›n (...) elindeki bayraklar›n› pencereye
as›yor, sonra ﬂöyle ba¤›r›yor:
'Buras› bize mezar olacakt›r, mezar.'
(...) Do¤rusu ﬂaﬂ›r›yorum, ﬂaﬂ›r›yoruz. Olacak ﬂey
de¤il bu diyorum. Bile bile ölüme gitmek. Ölüme
kucak açmak diyorum. Ve bundan sonras›n› görmek istemiyorum..." (Ölüm Üçgeninde Bir Hafta,
Milliyet, 15 Aral›k 1994)
Onlar› ﬂaﬂ›rtan kuﬂatma alt›ndakilerin inançlar›yd›.
O an zafer, teslim olmamaktayd› ve zafer Cepheliler’in olacakt›. Silah ve bomba sesleri aras›nda bir
ses yükseldi. Bu ses, Komutan'›n sesiydi... Kemal,
son konuﬂmas›n› askerlere ve halka yap›yordu.
Çat›ﬂma sürdü... Bombalar, roketler, kurﬂunlar...
Sloganlar, marﬂlar, dalgalanan bayrak... Ve Kemal'in sesi... Bir kez daha tarihi kanla yazarak
ölümsüzleﬂtiler...

Bu devleti tan›mayanlar
hep yan›lacaklard›r
Yan›ld›n›z. Bu devlete, hükümetlerdeki partilere, Avrupa
Birli¤i’ne iliﬂkin tüm tahlil ve öngörülerinizde yan›ld›n›z.
Yan›lg›lar› kabul edebilmek bir cesaret iﬂidir.
Faﬂist devlet, emperyalist Avrupa gerçe¤iyle yüzyüze
gelebilecek misiniz?

ﬁemdinli, aç›k bir biçimde Susurluk’un ikinci perdesine benziyor. Do¤rusunu isterseniz pek çok
kiﬂi gibi ‘Derin devlet Susurluk’tan
ders alm›ﬂ ve derin iﬂleri art›k b›rakm›ﬂt›r’ diye düﬂünenlerden birisiydim... Ama görünüﬂe göre yan›lm›ﬂ›m.” (Türker Alkan, Radikal, 23
Kas›m 2005)

“

u yan›lg›lar›n, hayal k›r›kl›klar›n›n sonu gelmez. Sorun nedir? Sorun, devleti tan›mamakt›r.
Türker Alkan, böyle düﬂünen tek örnek olsayd›, belki burada üzerinde
sözetmemiz gerekmezdi. Ama de¤il. Ayd›nlar›n büyük bölümünden
sol partilere, demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerine kadar böyle
düﬂünen geniﬂ bir kesim var.
enilebilir ki, “AB’ye uyum”
süreci iﬂlemeye baﬂlad›¤›ndan
bu yana, Türker Alkan’›n aç›kça itiraf etti¤i bu ﬂaﬂk›nl›k ve yan›lg› tek-

B

D

úoLQGHNLOHU

3

Bu devleti tan›mayanlar hep yan›lacaklard›r

5

Baﬂbakan›n ﬁemdinli’ye gidiﬂ ﬂekli
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Ölenlerin hesab› yok mu?
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Gelmiﬂ geçmiﬂ tüm hükümetler Susurluk’un
içindedir

11

ﬁemdinli yanl›ﬂlar› ve çarp›tmalar›

14

Oligarﬂinin kontrgerilla örgütlerinden biri:
J‹TEM

rar tekrar yaﬂand›. ‹lk ﬂaﬂk›nl›k hat›rlan›rsa Ulucanlar Katliam› karﬂ›s›ndayd›. Sonra infazlarda, gözalt›nda ölümlerde, 19 Aral›k’ta, K›z›ltepe’de, linç sald›r›lar›nda devam etti bu ﬂaﬂk›nl›k hali. Bütün
bunlar “münferit” görülmek istendi. ‹ktidarlar›n d›ﬂ›nda, “AB sürecini sabote etmeye çal›ﬂan” karanl›k
gruplar›n iﬂi olarak görülmek istendi. Oligarﬂinin kesintisiz sürdürdü¤ü tüm politikalar öyle olmad›¤›n›
hayk›r›yordu ama bir kez ona inan›lm›ﬂt›.
vet, bu kesimlerin hepsi, Türker
Alkan gibi, “yan›ld›klar›n›”
kabul etmelidirler. Yan›ld›n›z. Bu
devlete, hükümetlerdeki partilere,
Avrupa Birli¤i’ne iliﬂkin tüm tahlil
ve öngörülerinizde yan›ld›n›z. Emperyalizm-oligarﬂi blokuyla halk
aras›ndaki savaﬂ›n öne ç›kan yan›
olan devrimcilere yönelik sald›r›la-

E

ra iliﬂkin tahlillerinizde yan›ld›n›z.
Kürt sorununun AB’ye uyumla çözülece¤ini söylemekte yan›ld›n›z.
Mevcut faﬂist devlet cihaz›n›n demokrasiye dönüﬂebilece¤ini düﬂünmekle yan›ld›n›z.
an›lg›lar› kabul edebilmek bir
cesaret iﬂidir. Fakat sadece bilimsel bir cesaretten sözetmiyoruz.
Yan›lg›y› kabul etmek, faﬂizme karﬂ› demokrasi için diﬂe diﬂ mücadele
etme görevini önünüze koyacakt›r;
yan›lg›y› kabul edenler, buna cesaret edebilecek mi? Faﬂist devlet,
emperyalist Avrupa gerçe¤iyle
yüzyüze gelebilecek misiniz?

Y

¤er bu gerçekle yüzleﬂilirse; o
zaman herkesin aç›kça görece¤i
ﬂudur: Bu devlet, ne Susurluk’u, ne
Kürt sorununu çözemez. Devletin
yap›s› de¤iﬂmeden, iktidar halk taraf›ndan al›nmadan, demokrasi sorunu çözülmez. Mücadele ve örgüt
biçimleri konusunda, nihai hedefler
konusunda farkl›l›klar olabilir; fakat bugünkü aﬂamada, bu koﬂullarda, tüm devrimcilerin, demokratlar›n, Susurluksuz bir Türkiye isteyenlerin, Kürt sorununun çözülmesini isteyenlerin ortak görevi, faﬂizme karﬂ› demokrasi için, oligarﬂinin
iktidar›na karﬂ› halk›n iktidar› için
mücadeledir.

E

zberleri bozal›m, dogmatik olmayal›m, de¤iﬂime uyal›m... diye diye, devlet gerçe¤i görmezden
gelinmiﬂ, halklar›n emperyalizme

E

19 AKP’liler TAYAD’l›lardan N‹YE KAÇIYORLAR?

38

Yalana, vaatlere, ﬂovenizme, zulme son

20 ‘Sosyal alanlar’ aldatmacas› ve ﬂaﬂ›ranlar

42

Ölüm orucunday›m, çünkü...

21

Enternasyonalist dayan›ﬂma

43

ASF Diyarbak›r haz›rl›k toplant›s› ve tecrit

22

Vatansever gençli¤in esareti sürüyor

44

D‹SK, mücadele diyorsa önce AB’nin

24

Futbol ve faﬂizm

26

‘‹yi çocuklar’ ve komutanlar›

46

Emperyalizm neden yokolmal›?

30

Kaderimiz birdir

48

Paris isyan›yla dayan›ﬂma

31

Sistem içi iyileﬂtirmeler olabilir,

49

Politeknik direniﬂi unutulmuyor

ÇÖZÜM OLAMAZ!

50

Adana, ‘Çukurova Halk Kültür Festivali’ne

35

AKP halka hesap vermelidir

kuyru¤undan ayr›lmal›

haz›rlan›yor

ve faﬂizme karﬂ› tarihin süzgecinden geçmiﬂ mücadele ﬂiarlar› terkedilmiﬂtir. Yar›nlar›n daha güzel olmas›n› amaçlayanlar, nas›l bir zamanda ve nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z› bir an bile unutmamak durumundad›r. "Terör bitmiyorsa, hukuk
kurallar› içinde kald›¤›m›z içindir"
diyen birinin Genelkurmay baﬂkan›,
"hukuk içinde kalmasak terör çoktan biter, ama eylem bölgelerinde
taﬂ taﬂ üzerinde kalmazd›" diyenlerin bakan koltu¤unda oturabildi¤i
bir yerdir ülkemiz. E¤er bunlar›n
geçmiﬂte kald›¤›n› düﬂünüyorsan›z
yan›l›yorsunuz. Bugün verilen demeçlerin alt›n› kaz›d›¤›n›zda ayn›
anlay›ﬂ›n geçerli oldu¤unu görürsünüz. Ali Kayalar’a “iyi çocuklar”
diyen orgeneral, bugünün Kara
Kuvvetleri Komutan›, daha hiçbir
ﬂey belli de¤ilken “olay›n Susurluk’la ilgisi yok” diyen bugünün
Adalet Bakan›, hala “provokatörler”den, “terörün kökünü kaz›maktan” sözeden ise bugünün ‹çiﬂleri
Bakan›’d›r.
KP’yi olan bitenin, infazlar›n,
linç sald›r›lar›n›n, ﬁemdinli’nin
d›ﬂ›nda görmek de en baﬂta iﬂaret
etti¤imiz ayn› yan›lg›l›, sakat bak›ﬂ
aç›s›n›n ürünüdür. AB’ye uyum için
bu kadar yasa ç›karan, AB’ye üyelik
müzakereleri sürdüren bir partinin
“bu tür ﬂeyler” yapmayaca¤› düﬂünülmektedir herhalde. AKP, ﬁemdinli’nin tam göbe¤indedir. Tayyip
Erdo¤an “enkaz edebiyat›” yapmayaca¤›z demesine karﬂ›n enkaz edebiyat›na en çok baﬂvuran burjuva
politikac›d›r. Her ﬂeyi eski iktidarlara y›kmak bir dönem için belki geçerli olmuﬂtur ama art›k AKP iktidarda 3. y›l›n› tamamlam›ﬂt›r. Siyaseten de, fiilen de ﬁemdinli’nin
onun d›ﬂ›nda olmas› mümkün de¤ildir. Tayyip Erdo¤an iktidar›n›n ilk
döneminde kendisine hapishanelerdeki ölümleri hat›rlatanlara karﬂ›
kendisini “bizim dönemimizde olmad› o olaylar” diye savunuyordu.
Oysa baﬂbakan o sözleri söylerken,
hapishanelerde ölümler devam ediyordu. ﬁemdinli ve J‹TEM konusunda da ﬂimdi ayn› “kurnazl›¤a”
baﬂvuruyor.

A

emil Çiçek, daha ﬁemdinli olay›n›n ertesi günü “bu olay Susurluk’un bir devam› de¤ildir” dedi. Daha sonra da ›srarla bunu tekrarlay›p durdu. Biliyoruz ki, Cemil
Çiçek, Korkut Ekenler’in “deﬂifre
edilmesine” karﬂ› ç›kan bir Susurlukçu’dur. ﬁemdinli olay›nda da ayn› refleksle Ali Kayalar’›n deﬂifre
edilmemesi için, daha soruﬂturma
yap›lmam›ﬂken, daha ortada bir yarg› hükmü yokken, yarg›y› da baﬂtan
bask› alt›na alarak “Susurluk’la ilgisi yok, Susurluk’la ilgisi yok” diye
ç›rp›nm›ﬂt›r. Ancak bu da Cemil Çiçek’in “kiﬂisel” tasarrufu de¤ildir.
Oligarﬂik iktidar›n yap›s› budur;
oligarﬂinin düzeninde hükümet olacaksan›z, bu politikalar› sürdüreceksiniz. AKP de bunu yap›yor.

C

961’de zaman›n Devlet ve Hükümet Baﬂkan› ve eski Genelkurmay Baﬂkan› s›fatlar›n› taﬂ›yan
Cemal Gürsel, “Kürt sorunu” konusunda verdi¤i demeçte ﬂöyle diyordu: "E¤er da¤l› Türkler (Kürtler)
yola yordama gelmezlerse, rahat
durmazlarsa, ordu, ﬂehir ve köylerini bombalay›p y›kmakta, tereddüt
etmeyecektir. Öyle bir kan gölü olacakt›r ki, onlar da ülkeleri de yok
olacakt›r." ‹ﬂte hala geçerli olan bu
kafad›r. Karﬂ›s›nda döviz tutulmas›na, “vali istifa” sloganlar›na tahammülsüz zihniyet, “e¤er bu yöntemlerde ›srar edilirse, sonu daha önce
oldu¤u gibi hüsran olur” diyor.
“Daha önce”nin ne ve nas›l oldu¤u
herkesin malumudur. Ayn› zihniyetin burjuva medyadaki temsilcileri,
“Kürtçüler ak›llar›n› baﬂlar›na als›nlar”, “avucunuzu yalayacaksınız! Her karıﬂ topra¤ı kanla sulanan bu toprakları öyle kolay kolay
yedirmeyiz size. Gün döner, hesap
döner... Görürsünüz!” diye yaz›yor.
“Sa¤”dan, “sol”dan “ne mozayi¤i
ulan” sesleri geliyor hala. Fakat burada hepsinden daha çarp›c› olan,
bu sözlerin sahiplerinin hepsinin
AB’ci olmas›, AB’ye uyum yasalar›na imza atanlar olmas›d›r. Bu sözlerin sahiplerinin hepsinin “AB’ci”
olmas›, bize bir ﬂey daha anlat›yor.
Oligarﬂinin çeﬂitli kesimlerinin
AB’cili¤iyle bu faﬂist politikalar

1

4
27 Kas›m 2005 / 28

aras›nda temel bir çeliﬂki ve çat›ﬂma
yoktur.
B’ye üyelik politikas›, ülkemizde ve bölgede dengeleri
sarsan bir de¤iﬂiklik olmad›¤› sürece devam edecek; haklar verilecek
al›nacak, yasalar ç›kart›lacak prati¤i
süründürülecek, oligarﬂiyle Avrupa
emperyalistleri aras›nda pazarl›klar
sürecektir. Fakat bu süreçte gerçekleﬂmeyecek tek ﬂey, Türkiye’de demokrasidir. “AB üyeli¤i perspektifi”, ne emperyalizm aç›s›ndan, ne
oligarﬂi aç›s›ndan bunu içermemektedir. Dolay›s›yla, bu süreç Susurluk’u da, Kürt sorununu da çözmeyecektir. AB’ye uyum yasalar›n›n
hepsini ç›karm›ﬂ, AB’yle üyelik
müzakerelerine baﬂlam›ﬂ bir ülkede
Susurluk’un hala sürüyor olmas›,
her ﬂeyi en ç›plak ﬂekilde anlat›yor.
Art›k bunun görülmemesi, sadece
bilinçli, iradi bir ﬂekilde “görülmek
istenmedi¤i” anlam›na gelir.

A

evletin s›n›fsal niteli¤i, o ülkedeki egemen s›n›flar›n s›n›fsal
niteli¤iyle belirlenir. O s›n›flar›n
egemenli¤ine son verilmedi¤i sürece de, devletin niteli¤i de¤iﬂmez.
Oligarﬂik devletin faﬂizmle yönetmek d›ﬂ›nda bir ﬂans› yoktur. Oligarﬂinin ﬂu veya bu kesimi, “burjuva demokrasisini” istiyor olsa bile
bu bir istek, niyet meselesi de¤il, ülkenin gerçekleri meselesidir. Onun
için kimse hayal kurmas›n, hayal
kurup tekrar tekrar yan›lmas›n.
Evet, bu topraklarda er geç halk için
bir demokrasi yeﬂerecek. Bu topraklarda Kürt sorunu da, öteki sorunlar da er geç çözülecek. Ne kadar er veya ne kadar geç olaca¤›n›
ise, en baﬂta bu ülkenin devrimcilerinin, demokratlar›n›n, vatanseverlerinin cüreti, iradesi ve politikalar›
belirleyecektir. ﬁimdi gündemde
ﬁemdinli var, dün Susurluk vard›,
yar›n baﬂka bir ﬂey olacak; mesele,
bütün bunlar içinde, hedefi do¤ru
tespit etmektir. Hedefimizde üç beﬂ
Susurlukçu, ﬂu veya bu kesim de¤il,
“Susurluk devleti” olmal›d›r. Hedefimizde, iktidar olmal›d›r. O zaman
tart›ﬂt›¤›m›z tüm bu sorunlar›n çözümü daha erken olacakt›r.

D

Baﬂbakan›n ﬁemdinli'ye Gidiﬂ ﬁekli

SUÇLULU⁄UN ‹T‹RAFIDIR
Ziyaret büyük bir gizlilik içinde
haz›rland›. En yak›n çevresinin bile
haberi yoktu. Ankara'da hava iyice
karard›¤›nda gizlice yola ç›kt›. Geceyi Van'da geçirdi. Sabah ans›z›n
ﬁemdinli'ye gitti. Ayaküstü toplanan
insanlar›n karﬂ›s›nda, ayaküstü konuﬂmalar yapt›.
Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan›'n›n, Türkiye Cumhuriyeti'nin
“misak-› milli” s›n›rlar› içindeki
ﬁemdinli, Yüksekova ve Hakkari
ziyareti iﬂte böyle gerçekleﬂti.
Bir ülkenin baﬂbakan›, yönetti¤i
ülkenin s›n›rlar› içindeki bir yeri
böyle mi ziyaret eder?
E¤er böyle ziyaret ediyorsa, orada durup düﬂünmek gerekmez mi?
Orada peﬂpeﬂe ﬂu sorular› sormak gerekmez mi?
Bir baﬂbakan neden ve niçin
kendi ülkesinde gezemez? Niçin
kendi ülkesinde z›rhl› araçlar›n
çemberine s›¤›nmadan halk›n karﬂ›s›na ç›kamaz?
Bu baﬂbakan kimin baﬂbakan›d›r
öyleyse, nerenin baﬂbakan›d›r?
Kimse bu “h›rs›zlama” ziyareti
“güvenlik” gerekçeleriyle aç›klamaya kalkmas›n, komik olur.
Baz› milletvekillerinin, Tayyip
Erdo¤an'›n ﬁemdinli'ye gidiﬂini,
ABD Baﬂkan› Bush'un iﬂgal etti¤i
Irak'a gidiﬂine benzetmeleri yerindedir. Ancak benzerlikler, onlar›n
sand›¤› gibi sadece “ﬁemdinli'ye giriﬂ”inin benzerli¤inde de¤ildir.

AKP; suçlu oldu¤u için, suçunun
fark›nda oldu¤u için korkuyor!
AKP halktan korkuyor. AKP Hükümeti'nin baﬂ› halktan korkuyor.
Korkuyor, çünkü 80 y›ld›r sürdürülen ilhak, imha ve asimilasyonun, bask›lar›n günümüzdeki sürdürücüsünün kendileri oldu¤unu çok
iyi biliyorlar.

Korkuyor, çünkü ﬁemdinli'nin,
daha önce K›z›ltepe'nin, baﬂka infazlar›n, iﬂkencelerin, linç sald›r›lar›n›n sorumlusunun kendisi oldu¤unu, halk›n da bunu bildi¤ini biliyor.
Bildi¤i için korkuyor, korktu¤u
için tehdit ederek sindirmeye çal›ﬂ›yor.
AKP, geçmiﬂ iktidarlar›n mirasç›s›d›r. Soygunda, talanda, yolsuzlukta oldu¤u gibi, bask›da, zulümde
de, geçmiﬂ iktidarlardan fazlas›
vard›r, eksi¤i yoktur.
AKP suçludur; bunun için ﬁemdinli olay›n›n “perde arkas›n›” aç›¤a
ç›karamaz (perde arkas›nda kendisi
de vard›r). Bunun için Susurluk'u
yarg›layamaz (çünkü Susurluk politikalar›n› ve örgütlenmelerini 3 y›ld›r sürdüren kendisidir.) Ve bunun
için Kürt sorununu çözemez (ﬂovenist ilhakç› ve imhac› politikay› sürdüren yine kendisidir.)

Tayyip Erdo¤an ﬁemdinli'ye
ne için gitti?
Büyük gizlilik içinde gerçekleﬂtirilen bu “ziyaret”te ne söyledi
Tayyip Erdo¤an.
Burjuva politikac›lar›n onlarca
kez yapt›¤›n› bile yapamay›p, göstermelik bir “demokratikleﬂme, çözüm paketi” bile sunmad›. Öyleyse
niye gitti?
Hemen belirtelim ki; bu ziyareti
olumlu bulduklar›n› aç›klayanlar›
büyük bir ﬂaﬂk›nl›kla izledik.
Ne söyledi, neyin güvencesini
verdi, ne yapt› ki ziyaret “olumlu”
bulunuyor? Bir baﬂbakan›n yönetti¤i bir yere gitmesi kendi baﬂ›na nas›l bir olumluluk taﬂ›r?
Tayyip Erdo¤an'›n gezisinin ana
mesaj›, halk› tehdittir.
ﬁemdinli olay›na iliﬂkin “takipçisi olaca¤›z” gibi birkaç sözü yar›m a¤›z söylemenin d›ﬂ›nda, sürek5
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li tehdit, uyar› vard›r. Halk›n taleplerini dövizlerle ifade etmesine ve
“Vali ‹stifa” sloganlar›na bile tahammül edemeyen bir zihniyet,
Kürt halk›n›n ulusal taleplerini dinler mi?
Yüksekova'da cenazesini kald›ran halk›n üzerinde F-16'lar›n uçurulmas›na iliﬂkin halk›n ﬂikayetine
verdi¤i cevap bile onun zihniyetini
göstermeye yeter: Diyor ki, “ama
cenazede de PKK bayraklar› aç›ld›,
bu bir etki-tepki meselesi”...
Devleti “etki-tepki” kanunlar›
m› yönetiyor, Anayasa’s›, yasalar›
m›?
Baﬂbakan’›n F-16'lar›n halk› tehdit etmesine getirdi¤i bu aç›klama,
onun zihniyetinin tezahürüdür; e¤er
“Kürt” kimli¤ini vurgularsan›z, e¤er
PKK'yi savunursan›z, asar›m, keserim, bombalar, yak›p y›kar›m. Yani
bugüne kadar yap›lanlar savunulmakta, bugünden sonra da ayn›s›n›n
yap›labilece¤i söylenmektedir.
Tayyip Erdo¤an'›n ﬁemdinli ziyaretinde “olumluluk” bulanlar,
bunlar› duymad› m› acaba?

ﬁemdinli'de ortaya ç›kan
Susurluk'tur. 3 y›ld›r Susurluk'u
sürdüren de AKP'dir.
Gerisi boﬂ laft›r.
Herkes, siyaset sahnesinde kimin ne rol oynad›¤›n› iyi görmelidir.
AKP, ﬁemdinli olay›nda “olay›
çözecek” de¤il, hesap sorulmas› gerekendir; hesap vermesi gerekendir.
Tayyip Erdo¤an'›n bir iki sözünü
c›mb›zlay›p “Hükümet olay›n üstüne gitmekte kararl›, bu defa Susurluk gibi olmayacak” diyenler, gerçe¤i görmemekte ›srar ediyorlar.
Bu ülkeyi 3 y›ld›r kim yönetiyordu?
Bu ülkede 3 y›ld›r say›s›z infaz,
linç sald›r›s›, bombalama gerçekleﬂmedi mi? 3 y›ld›r iﬂkence tezgahlar›
çal›ﬂmaya devam etmedi mi? Polis,
jandarma terörü devam etmedi mi?
Demek ki bunlar›n hiçbirinden
AKP'nin haberi yoktu, hiçbirinde

AKP'nin sorumlulu¤u yok?
Kargalar bile güler buna; ama ne
yaz›k ki ülkemizde kendine parti diyenler, ayd›n diyenler, böyle oldu¤unu düﬂünebiliyor...
Fakat bütün bunlar›n kendi d›ﬂ›nda olmad›¤›n› çok çok iyi bilen
biri var. AKP ve onun genel baﬂkan›
Tayyip Erdo¤an. Zaten bunun için
korkuyor AKP. Tayyip Erdo¤an,
Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan› s›fat›n› taﬂ›mas›na
ra¤men ﬁemdinli'ye bunun
için “h›rs›zlama” gidiyor.
ﬁemdinli'de ortaya ç›kan
Susurluk'tur. Gerisi boﬂ laft›r.
Olay›, s›radan bir mahkemeye havale edip, ﬁemdinli'de de halka “inﬂallah
yarg› adil bir karar ç›karacak, yarg› sonucunu bekleyelim” diyen bir Baﬂbakan’›n, daha soruﬂturma sü-

reci bile tamamlanmam›ﬂken “olaylar›n Susurluk'un devam› oldu¤una
dair hiçbir emare yoktur” diyen bir
Adalet Bakan›'n›n bu olay› çözebilece¤ini düﬂünmek ise boﬂ laftan da
öte, safsatad›r, Susurluk savunuculu¤udur.
Susurluk bu iktidarlarla çözülmez. Kürt sorunu bu iktidarlarla
çözülmez. Ve en genelde, Türkiye'nin demokrasi sorunu bu ikti-

◆ Kitabevine bir de¤il iki bomba
at›lm›ﬂ. Patlaman›n, Jandarma raporunda belirtildi¤i gibi “iç bölmede” de¤il, birinin içeride müﬂterilerin geldi¤i yöne bakan yerde, di¤erin kap› önünde patlat›ld›¤› belirlendi. Jandarma raporu, ‘içeride patlad›’ derken, “biz yapmad›k kendileri içeriden yapt›” demeye getiriyordu. YALAN SÖYLED‹⁄‹
görüldü. Ki, failin kendisine ‘olay› araﬂt›rma’ görevi verilirse, baﬂka
türlü bir rapor haz›rlar m›? Aç›n bak›n bu tür durumlarda jandarma taraf›ndan haz›rlanan tüm raporlara, hepsinin YALAN ve kendilerini aklamaya yönelik oldu¤unu görürsünüz. “Yasalara ve hukuka sayg›l› ordu” böyle oluyor demek ki! Yalan söyle, hukuku yan›lt!

darlarla çözülmez. AKP'nin önceki
iktidarlardan temel hiçbir fark› olmad›¤›na göre, baﬂka türlü düﬂünülmesi için hiçbir neden yoktur.
AKP HESAP VERMEL‹D‹R!

23 Kas›m 2005 (Say›: 77)

Haklar ve
Özgürlükler Cephesi

dinli’nin hemen ard›ndan Silopi Savc›s›’n›n
arac› bombalanm›ﬂ ve “terör örgütünün iﬂi”
oldu¤u aç›klanm›ﬂt›. Bunun da korucu ve itirafç›lar›n yerald›¤› bir J‹TEM ekibi taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i ortaya
ç›kt›. ‹tiraf eden ise, birkaç gün sonra da Silopi ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nü bombalarken yakalanan bir korucu! Susurluk devletinin kendi
içindeki çat›ﬂmalar da yo¤un olarak sürüyor demek ki!

ﬁemdinli geliﬂmeleri

◆ ﬁemdinli olay›, 23 Kas›m günü TBMM’de görüﬂüldü ve bir komisyon
kurulmas› karar› al›nd›. ‘Mesele yarg›ya, komisyona intikal etmiﬂtir’
oyununun ikinci perdesi de tamamland›, ﬂimdi gerçeklerin üzerini ne
kadar örtebiliyorlarsa, o kadar örtmeye çal›ﬂacaklar demektir.

◆ Kitabevine at›lan bombalar ile, jandarmaya kay›tl› otomobilin bagaj›ndan ç›kan bombalar›n ayn› cinsten oldu¤u netleﬂti.

◆ 10 gün geçtikten sonra baﬂbakan›n ﬁemdinli’ye neden “h›rs›zlama”
gitti¤inin gerekçesini, ertesi günü kendisi ‘kurnaz baﬂbakan’ edas›yla
aç›klad›: “Organize bir protesto eylemi olmas›n.” Halk›n örgütlü demokratik tepkisinden korkan bir baﬂbakan demokrasiden anlar m›?
Anlamad›¤› için sloganlara, dövizlere öfkeleniyor, üzerine bomba at›lm›ﬂ halka “ülke ekonomisinin nas›l iyileﬂti¤inden” sözediyor, çocuklara para da¤›t›yor, k›rm›z› çizgiler s›ralay›p el alt›ndan tehdit ediyor!!!

◆ Halk›n talebi olan Hakkari Valisi görevden al›nd›. AKP Hükümeti’nin
halk›n öfkesini yat›ﬂt›rma taktiklerinden biri!
◆ Savc›l›k haz›rlad›¤› iddianame ile dosyay› Van’a gönderdi. Yani olay›n “çete” kapsam›nda de¤erlendirilmesi sözkonusu. Bu da kontra takti¤inin bir parças›. Önce “bireysel” gösterip suçlular› tutuklam›yor, toplumda “bu kadar da olmaz” havas› yarat›yor, sonra “çeteden” dava
açarak, “yarg› olay›n üzerine gidiyor” havas› veriyor. ‘Eﬂe¤i kaybettirip bulma’ meselesi yani. Kald› ki, delillerle kimli¤i, görevi malum olan
Ali Kaya hakk›nda hala tutuklama dahi talep etmedi savc›l›k.

◆ Bölgeye heyet gezileri sürüyor. Bunlardan biri de TBMM insan haklar› komisyonu. F tipi incelemelerinden “insan haklar›”na ne denli sayg›s› oldu¤unu iyi bildi¤imiz komisyon, bu incelemelerin göstermelik oldu¤unu, daha gezi baﬂlarken, “yetkisizliklerini” itiraf ederek ortaya
koydular. Yetkisiz isen, söyleyeceklerinin de hiçbir hükmü olmayaca¤›n› baﬂtan biliyorsun demektir.

◆ Kontrgerilla savaﬂ› bir bütündür. ﬁemdinli’nin ard›ndan otomobili inceleyen savc› ve milletvekiline kurﬂun s›karak engellemeye çal›ﬂan J‹TEM, bu gözda¤›n› daha sonra da sürdürmüﬂ. Hat›rlanaca¤› gibi, ﬁem6
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“ﬁemdinli’yi çözece¤iz” diyenler, Kürt
halk›n› kurﬂunlamaya devam ediyor

Ölenlerin hesab› yok mu?
ﬁemdinli’yi protesto eylemlerinde; Yüksekova’da üç, Hakkari’de
bir, son olarak Mersin’de bir kiﬂi
polis, özel tim kurﬂunlar›yla katledildi. Adeta bu katletmeler yoksay›l›yor, kitlelerin üzerine ateﬂ aç›lmas›, genç yaﬂl› çocuk demeden Kürt
halk›n›n kurﬂunlanmas› do¤al! Bir
tek ‘ne var bunda!’ demedikleri kal›yor. Bas›nda, bu gösterilere iliﬂkin
haberlerde ölenlerin hesab› de¤il,
panzere kaç taﬂ at›ld›¤›n›n hesab›
tutuluyor. Hükümet cephesinden de
tek bir cümle aç›klama yok! ‘Sar›k›rm›z›-yeﬂil bez açarsan›z böyle
olur’ diye F16’lar›n gözda¤› uçuﬂunu savunan zihniyet, Yüksekova’dan Mersin’e uzanan infazlar› da
onayl›yor. Gösterinin kurﬂunlarla
da¤›t›lmas›n›n katliamc›l›¤›n tezahürü olmas› bir yana, Mersin’de yaﬂand›¤› gibi, do¤rudan niﬂan al›n›yor, sivil araçlar›n cam›ndan silahlar›n› uzatm›ﬂ ölüm mangalar› gençlerimizi “avl›yorlar”!

Mustafa Ça¤lar, kardeﬂinin yan›nda
vuruldu¤unu aç›klad›. Mustafa
Ça¤lar, kendisinin de eyleme kat›ld›¤›n›, polisin kitleyi hedef alarak
ateﬂ açt›¤›n› söyledi. Ça¤lar yaﬂananlar› ﬂöyle anlatt›;
“Biz yürüyüﬂ yaparken, birden
silah sesleri geldi. Polisle aram›zda
15-20 metre vard›. Karﬂ›m›zda çevik kuvvet polisleri ile sivil polisler
vard›. Rastgele ateﬂ ediyorlard›.
Murat Demir, gözüne isabet
eden kurﬂunla vuruldu ve yere düﬂtü. Kardeﬂim dönüp ona bakmak isterken, bir kurﬂun da ona isabet etti. Kardeﬂim bir süre sendeledikten
sonra 'Abi ben de vuruldum' dedi.
Kardeﬂimden sonra Enver Ekinci de
baca¤›ndan vuruldu. Çevik kuvvet
polisleri geldi ve onu sürükleyerek,
çöp tenekesinin yan›na b›rakt›lar.
Sonra polisler gelip boﬂ kovanlar›
toplad›lar. Biz mahalleden uzaklaﬂana kadar silah sesleri geliyordu.”

Yine delilleri yokettiler!
Mustafa Ça¤lar’›n anlat›m›nda
da yerald›¤› gibi, katil polisler olay›n ard›ndan savc›ya haber verme
ya da delil toplama de¤il, tersine delilleri yoketme çal›ﬂmas›na baﬂlad›lar. Sivil polis arac›, gece karanl›¤›nda el fenerleri ile en önemli delil
olan boﬂ kovanlar› toplad›. Mersin’de daha önce de benzeri bir infaz yaﬂanm›ﬂ ve polisin yapt›¤› ilk
iﬂ, delilleri yoketmek olmuﬂtu.
Delilleri yoketme iﬂi, delilleri
toplamaktan sorumlu savc›n›n bilgisi dahilindeydi. Mersin Cumhuriyet
Savc›s› Selim Çelik, kendisine haber verilmesine karﬂ›n, “geç oldu¤u” gerekçesiyle olay yerine gitmedi. Delillerin yokedilmesi de bu s›rada oldu. Düﬂünün ki, Ça¤lar ailesinin avukat› Muzaffer Akad’›n baﬂvurusuna ra¤men, üç tan›¤›n ifadesini alma gere¤i bile duymuyor.
Böyle hukuk varken, ölüm mangalar›n›n “eli so¤ur” mu?

Binler sahiplendi

Murat Demir 21 Kas›m günü
binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› bir törenle
topra¤a verildi. Mersin Çilek Mahallesi'ndeki cenazede sloganlar at›l›rken, babas› Ömer Demir, “Bir
Murat gitti. On binlerce Murat’›m
Mersin: ‘‹nsan Av›’
var. Hepinizin yüre¤inden
öpüyorum. O¤lum Kürt
ﬁemdinli ve YüksekoMersin / Murat Demir’in cenazesi
halk›n›n ﬂehididir” diye
va’da yaﬂananlar› protesto
konuﬂtu.
etmek için birçok yerde oldu¤u gibi, 20 Kas›m günü
22 Kas›m günü ise
Mersin’de de gösteriler
Mersin Demokrasi Platvard›. Akdeniz Beldesi'ne
formu taraf›ndan bir proba¤l› Çelik Mahallesi Betesto düzenlendi. Mersin
kirde Yolu üzerinde yap›‹HD önünde biraraya gelan eyleme, polis panzerlen 150 kiﬂi Taﬂ Bina önüler, gaz bombalar› ve kurne kadar; “ﬁemdinli Halk›
ﬂunlarla müdahale etti.
Yaln›z De¤ildir, Katiller
Polisin açt›¤› ateﬂ sonuHalka Hesap Verecek” slocu, 19 yaﬂ›ndaki Murat Deganlar› att›. Yap›lan aç›kmir hayat›n› kaybederken,
lamada, Trabzon’da, RiEnver Ekinci ve 17 yaﬂ›nze’de linç giriﬂimleri,
Üzerlerine ya¤an kurﬂun- ﬁemdinli’de patlayan bombalar hadaki Recep Ça¤lar ise kurﬂunlarla
yaraland›lar. Kurﬂunlar›n iç organt›rlat›larak, Mersin’de yaﬂanan infalara ra¤men Kürt halk›
lar›na zarar verdi¤i Recep Ça¤lar’›n
z›n bu halkan›n devam› oldu¤u kaycenazelerine sahip ç›k›durumunun a¤›r oldu¤u ö¤renildi.
dedildi.
yor,
t
erörle
t
eslim
a
l›naYaﬂanan katliam esnas›nda olay
Duyarl›l›k ça¤r›s› yap›lan eylemayaca¤›n› hayk›r›yor
yerinde olan Ça¤lar'›n a¤abeyi
me, Mersin HÖC de destek verdi.
7
27 Kas›m 2005 / 28

Gelmiﬂ Geçmiﬂ
Tüm Hükümetler
Susurluk’un ‹çindedir

Susurluk
AKP ile
Devam
Ediyor

AKP
Hesap
Vermelidir

ﬁemdinli’de bir kontra çetesinin suçüstü yakalanmas›ndan bugüne kadarki
geliﬂmeleri iyi izleyenler, geliﬂmelerde
son derece garip bir nokta göreceklerdir.
Bu gariplik, kontrgerilla sald›r›s›ndan dolay›, hemen hiç kimsenin AKP hükümetine bir sorumluluk yüklememesidir.
Öyle ki, herhangi bir iktidar›n do¤al
olarak sahip oldu¤u yönetim sorumlulu¤u,
siyasi sorumluluk tümüyle yoksay›lmakta,
AKP’ye “olay›n d›ﬂ›nda!” imiﬂ gibi yaklaﬂ›lmaktad›r.
Hemen akla ﬂu soru geliyor: Hükümet
sorumlu de¤il, Genelkurmay sorumlu de¤il,
MGK sorumlu de¤il, meclis sorumlu de¤il
ise, ruhaniler mi yönetiyor bu ülkeyi?
Kimlerin yönetti¤i belli ancak demokrasicilik oyununun süreklili¤ini ve kitleler
nezdindeki inand›r›c›l›¤›n› sa¤lamak için
düzen partileri, özellikle de hükümetler,
Genelkurmay, buna benzer yasad›ﬂ›, kirli
uygulamalar›n d›ﬂ›nda gösterilmelidir.
Susurluk Devleti’nin tüm büyük katliamlar›, provokasyonlar›, “sivil” hükümetlerin iﬂbaﬂ›nda oldu¤u dönemlerde gerçekleﬂtirilmiﬂtir ve hükümetlerin tam onay›
vard›r. Ancak buna ra¤men burjuva medyadan yarg›ya kadar elbirli¤iyle bütün
bunlar iktidar›n d›ﬂ›ndaki “odak”lar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ gibi sunulmuﬂtur.
Bu çarp›tma y›llard›r sürüyor.
Örne¤in 1996’daki Susurluk kazas›ndan sonra bir yazar ﬂöyle yaz›yordu köﬂesinde: “Türkiye Susurluk kazas›ndan
beri çöplü¤e döndü. ... Çöplükler sonsuza kadar beklemez. ‹çinde biriken
gaz nedeniyle bir gün gelir patlar. Hala göremiyorlar m›?” diyor ve sözünü
ﬂöyle ba¤l›yordu: “Çürüme Cumhurbaﬂkan›’n›n el koyaca¤›, devletin en
üst kat›nda çözüm bulmay› gerektiren bir aﬂamaya gelip dayanm›ﬂt›r.” (Güngör Mengi)
Esas sorun da burada ya. Pis8
27 Kas›m 2005 / 28

lik, devletin en üst katlar›ndan baﬂl›yor.
Devletin üst katlar›ndaki tüm odalar bunun
içinde. Dolay›s›yla devletin üst katlar›na
havale edilen her pisli¤in üstü örtülüyor.
Mehmet A¤ar, “Bütün kararlar
MGK’da al›nd›, her ﬂeyden devletin haberi
vard›” diyordu. Peki bu MGK’da hükümetler yok mu? Öyleyse nas›l olur da hükümetlerin bu olaylar›n d›ﬂ›nda oldu¤u iddia edilebilir?

emirel ve Ecevit Örne¤i:
Çocuklara Masallar

D

Burjuva politikac›lar›n kendilerini Susurluk’un, kontrgerilla politikalar›n›n d›ﬂ›nda göstermeye çal›ﬂmalar›n›n iki çarp›c› örne¤i, bu ülkeyi uzun y›llar yönetmiﬂ Ecevit
ve Demirel’dir. Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda da sözedilmiﬂti. O gün itibariyle 20 y›ld›r iktidar koltuklar›nda oturan Demirel,
“derin devlet”in varl›¤›ndan 1979’da haberdar olmuﬂ. Ecevit de kontrgerillay› “Özel
Harp Dairesi”nin maaﬂ bordrosu önüne gelince ö¤renmiﬂ.
Tayyip Erdo¤an’›n da J‹TEM’den haberi yok! Bütün bunlar garip de¤il mi?
“Dicle’nin kenar›nda kaybolan kuzudan
sorumlu” oldu¤unu söyleyen Demirel, katliamlar, provokasyonlar düzenleyen bir
güçten nas›l habersiz oluyor?
Kenan Evren anılarında, “derin devlet”in varl›¤›ndan ancak 79’da haberdar oldu¤unu söyleyen Demirel'le ﬂu an›s›n› anlat›yor: ''Demirel, Özel Harp Dairesi'ndeki
personeli teröristlerle mücadelede kullanmamızı ve onlarla çete savaﬂı yaparak öldürmemizi, vaktiyle de bu teﬂkilatın böyle
kullanılmıﬂ oldu¤unu söyledi. 1971 sıkıyönetim dönemindeki Kızıldere olayında kullanılan personeli kastediyordu...”
Ecevit, seçim meydanlar›nda “kontrgerillay› da¤›taca¤›z” diyen bir parti lideriydi.
Üstelik, kendisi de kontrgerilla taraf›ndan
düzenlenen bir suikaste hedef olmuﬂtu. ‹kti-

dara geldi, gazeteciler bir süre sonra, “kontrgerilla konusunda ne gibi
geliﬂmeler oldu¤unu” sordular Ecevit’e; Ecevit, ﬂu cevab› verdi:
“Araﬂt›rd›m, kontrgerilla diye bir
ﬂey yokmuﬂ.”
12 Eylül öncesinde Genelkurmay Baﬂkan› Kenan Evren’den
“Özel Harp Dairesi’nin sivil örgütlenmesinin tasfiye edilmesini” isteyen Ecevit, 12 Eylül’den önce de,
sonra da iktidar oldu¤unda bunu hat›rlamad› bile.
Düzen politikac›lar›n›n kontrgerilladan, Susurluk’tan, “derin devlet”ten ﬂikayetleri, sadece “muhalefet” dönemleri için geçerlidir. Kendi emirlerinde oldu¤u sürece, kontrgerilladan hiç ﬂikayetçi olmam›ﬂ ve
tersine, onu halka karﬂ› sonuna kadar kullanm›ﬂlard›r.

usurluk hep vard› ve
hepsinin haberi vard›

S

Susurluk kazas› döneminde, tüm
düzen partileri, söylemlerindeki kimi farkl›l›klara ra¤men ortak bir tav›r geliﬂtirdiler. Olay› fazla büyütmeden, gerçeklerin daha fazla deﬂifre edilmesine izin verilmeden üstünü örtmeye çal›ﬂt›lar. Susurluk’tan
sonraki ilk aç›klamalar›, TBMM’de
oluﬂturulan ve her partiden milletvekillerinin yerald›¤› Soruﬂturma
Komisyonu’ndaki politikalar›, Susurluk mahkemesi tiyatrosu karﬂ›s›ndaki tav›rs›zl›klar›, hep bu do¤rultudad›r.
Susurluk kazas› oldu¤unda iktidarda DYP ve Refah Partisi vard›.
Bunlar›n tav›rlar› malum.
Çiller, Susurlukçular’› savunurken, Erbakan da daha baﬂtan Susurluk olay›n› ve bu konudaki geliﬂmeleri "fasafiso" diyerek nitelendirmiﬂ, Susurluk'la u¤raﬂanlar›n "boﬂ
iﬂler" peﬂinde koﬂtu¤unu, Susurluk'un "suni gündem" oldu¤unu
belirtmiﬂti. Göstermelik olarak Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu’na “olay›
araﬂt›rmas›” emri vermiﬂ ve 1997 11
Ocak’›nda yani kazadan sadece 2,5
ay sonra da “araﬂt›rman›n” bitti¤i
aç›klanm›ﬂt›. Adalet Bakan› ﬁevket
Kazan taraf›ndan aç›klanan raporda

“devlet içinde çete tespit edilemedi¤i” sonucuna var›lm›ﬂt›.
‹ktidar partilerinin kendi dönemlerinde ortaya ç›kan bir pisli¤i örtbas etmek istemeleri, burjuva politika aç›s›ndan normaldi belki; ancak
düzen muhalefetinin, en baﬂta da
CHP ve ANAP’›n tavr› da farkl› de¤ildi. Onlar da “Susurluk’un tüm
boyutlar›yla ortaya ç›kar›lmas›” için
ciddi bir muhalefet yapm›yorlard›.
‹ﬂte bu, tüm düzen partilerinin
bir ﬂekilde Susurluk’un içinde oldu¤unun göstergesiydi.
Hepsi k›sa veya uzun, bir dönem
hükümette olmuﬂlard› ve halka karﬂ› sürdürülen bu politikalar›n nas›l
ve kimler taraf›ndan uyguland›¤›n›
elbette biliyorlard›.
Y›llarca bakanl›k yapm›ﬂ Deniz
Baykal’›n, y›llarca baﬂbakanl›k
yapm›ﬂ Mesut Y›lmaz’›n, partisi
do¤rudan veya dolayl› iktidar orta¤›
olmuﬂ Bahçeli’nin bunlardan habersiz olmas› mümkün müydü?
ANAP, 1983’ten 1990’a kadar
kesintisiz iktidard›. Çatl›lar’dan,
K›rc›lar’dan, bu dönemdeki tüm
kontra faaliyetlerinden elbette haberdard›lar. Haberdar olman›n ötesinde, bu politikalar›n sürdürücüsüydüler. Mesut Y›lmaz’›n, halk›n
muhalefetinin geliﬂmesi karﬂ›s›nda
sarfetti¤i “Susurluk’u çözmezsem
baﬂbakanl›k bana haram olsun”
sözlerinin demagojiden baﬂka bir
anlam› olabilir mi? Neyi çözeceksin, kendin vars›n o iliﬂkilerin de,
politikalar›n da ortas›nda.
Sadece Mesut Y›lmaz de¤il, tüm
düzen partileri ve liderleri için geçerlidir bu.
Refah Partisi ve bugünkü
AKP’nin yöneticileri için de geçerlidir. Refah iktidardayken hat›rlanaca¤› gibi Diyarbak›r Hapishanesi’nde bir katliam olmuﬂtu. Y›llar sonra RP’li ﬁevket Kazan, bunun
“kontrgerilla” taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini söyledi. ‹ktidardayken bilmiyorlar m›yd›? O gün
RP’nin yöneticileri aras›nda
yeralan Bülent Ar›nç, Abdullah Gül, bunu bilmiyorlar
9
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m›yd›? Ama ne üstüne gittiler, ne
karﬂ› ç›kt›lar, çünkü kontrgerilla politikalar›n›n yürütücüsü kendileriydi.

atl›, Çak›c›, Yeﬂil ve
düzen partileri

Ç

Düzen partileri, “Susurluk Devleti”nin siyasi sorumlusudurlar.
“Kontrgerilla politikalar›”n›n karar›n› al›p yürütenlerdir. Onlar›n as›l
sorumlulu¤u budur.
Bunun ötesinde kontrgerillan›n
hangi katliam› kimlere düzenletece¤i, hangi provokasyonu nas›l örgütleyece¤i, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›n›
kimlerle yapaca¤›, mafyay› hangi
iﬂlerde kullanaca¤›, normal olarak
düzen partilerinin ilgisi ve bilgisi
dahilinde de¤ildir; bu M‹T’in, polisin, ordunun iﬂidir.
Fakat ülkemizde düzen partileri,
kontrgerillayla o kadar içli d›ﬂl›d›r
ki, faﬂist katillerle, mafyac›larla,
kontra ﬂefleriyle do¤rudan iliﬂkileri
de az›msanmayacak yayg›nl›ktad›r.
Susurluk kazas›ndan sonra
kontrgerilla ﬂeflerinden Abdullah
Çatl›’ya iliﬂkin çok ﬂey aç›¤a ç›kt›.
Bunlardan biri de Çatl›’n›n hiç de
“aranan” biri gibi olmad›¤›, ortada
oldu¤uydu.
Bir ANAP yetkilisi ﬂunu söylemiﬂti o zaman: "Devlet Abdullah
Çatl›'y› aram›yordu. Devlet için çal›ﬂ›yordu. O, A¤ar'la görüﬂen ve Çiller'in masas›nda yemek yiyen biriydi." (Avni Çarsancakl›, ANAP
MYK Üyesi, 6 Kas›m
1996. Radikal)
Yi n e
b i r

Hangisi
Susurluk’tan
sorumlu
de¤il?

çok milletvekili aç›klad› ki, Çatl›,
TBMM koridorlar›nda rahatça
dolaﬂan biriydi. Peki onu o koridorlarda gören bir tek Çiller ve A¤ar
m›yd›? CHP’liler, RP’liler, ANAPl›lar hiç görmemiﬂ miydi mesela?
Bu konuda bir baﬂka çarp›c› örnek, faﬂist mafyac› Alaaddin Çak›c›’d›r. Erol Evcil’in ﬂu sözlerini hat›rlatal›m: "Çak›c› ile arkadaﬂl›k
yapmak e¤er suçsa, suçumu çekmeye raz›y›m, fakat ﬂunu herkesin bilmesini isterim. Türkiye'de halen bu
suçu iﬂleyen en az 10 bakan, yüze
yak›n eski ve yüzlerce yeni milletvekili, birkaç parti lideri, yüzlerce
genel müdür devlet yetkilisi ve bir
o kadar da iﬂ adam› vard›r..." (9
Ekim 1998, Hürriyet)
Bir baﬂka örnek daha; Susurluk
döneminde, kontrgerillan›n “kilit”
isimlerinden biri olarak sunulan
“Yeﬂil” kod adl› Mahmut Demir’in
“telefon görüﬂmelerinin dökümleri”
çarﬂaf çarﬂaf yay›nlanm›ﬂt›. “Yeﬂil”in görüﬂtü¤ü yerler aras›nda Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan
M‹T Merkezi’ne, milletvekillerinden toprak a¤alar›na kadar kimler
yoktu ki? Fakat ayn› listede mesela,
ﬂunlar da vard›: “DYP Bingöl ‹l
Baﬂkanl›¤›, ANAP Bingöl ‹l Baﬂkanl›¤›, RP Ankara ‹l Baﬂkanl›¤›”.
Belki düzen partilerinin liderlerinin Çatl›’yla, Çak›c›’yla oldu¤u
gibi onunla da ayn› masada yemek
yemiﬂlikleri vard›r.
Sadece verdi¤imiz birkaç örnek
bile ﬂunu gösteriyor bize: Düzen
partileri, kontrgerilla faaliyetlerine
sadece “z›mmen” onay verme konumunda de¤illerdir: Her biçimiyle
iﬂin içindedirler. Fakat bu yine de
tali bir yand›r. Düzen partilerinin
Susurluk konusundaki sorumlulu¤u, hükümetler olarak, bu politikalar› belirleyen ve onaylayan durumda olmalar›, bu politikalar›n yürütülmesi için kendilerine ba¤l› güçlere yetki vermeleridir.

usurlukçular’›n hamisi,
düzen partileridir

S

Gelmiﬂ geçmiﬂ tüm hükümetler,
kontrgerilla politikalar›n› uygula-

yan güçlerin korunmas›nda ayn› politikan›n uygulay›c›s› olmuﬂlard›r.
Her hükümet, kendi döneminde zorunlu olarak yarg› karﬂ›s›na ç›kar›lm›ﬂ iﬂkencecileri, infazc›lar›, mafyac›lar› himaye etmiﬂ, onlar›n en az
cezalarla veya mümkün oldu¤unda
da beraatle kurtar›lmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Bütün hükümetler, iﬂkencecilere, infazc›lara yönelik eleﬂtirilerin
karﬂ›s›na ayn› sözlerle, “güvenlik
güçlerini zaafa düﬂürmeyelim”,
“baﬂka polisimiz, baﬂka ordumuz
yok”, “ellerini so¤utmayal›m” diyerek ç›km›ﬂlard›r.
ANAP’tan DYP’ye, CHP’den
RP’ye, AKP’ye, MHP’den DSP’ye
kadar tüm düzen partilerinin “Susurluk politikalar›n›n” içinde olduklar›n›n bir baﬂka kan›t›, Susurlukçular’a
parti ve hükümet yönetimlerinde
verdikleri yerdir. Oligarﬂi ad›na, polislerden, askerlerden, mafyac›lardan, MHP’li faﬂist katillerden, itirafç›lardan kontrgerilla çeteleri oluﬂturma görevini üstlenen ve bu çetelerin halk düﬂman› eylemlerini yöneten kontra ﬂefleri, bunun karﬂ›l›¤›nda düzen partileri taraf›ndan milletvekili yap›larak hem korunmaya
al›nm›ﬂ, hem ödüllendirilmiﬂlerdir.
Mehmet A¤arlar, Necdet Menzirler, Hayri Kozakç›o¤lular, Saffet
Bedükler, Saadettin Tantanlar,
emekli generaller, korucubaﬂ› toprak a¤alar›, düzen partileri taraf›ndan el üstünde tutulmuﬂ, milletvekili yap›l›p TBMM’ye sokulmuﬂ, hatta kimilerine bakanl›klar verilmiﬂtir.
Kontrgerillac›l›¤›, iﬂkencecili¤i
tescilli General Faik Türün’ün
Cumhurbaﬂkan› aday› olarak gösterildi¤i bir ülkedir buras›. Adalet
Bakan› oldu¤u halde, “aranan” faﬂist katillerle buluﬂup kontra faaliyetler örgütleyen ve bu aç›¤a ç›kt›¤›
için istifa etmek zorunda kalan bir
kontra ﬂefinin, daha sonra bir partiye genel baﬂkan olabildi¤i bir ülkedir.

üm hükümetler Susurluk’tan sorumludur

T

Mevcut belli baﬂl› düzen partilerini bir s›ralayal›m; AKP, CHP,
10
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Ceylan derisi koltuklarda oturanlar, IMF’nin, AB ve ABD’ tekellerinin, MGK’n›n, parti liderlerinin
talimatlar›yla el kald›r›p indirirler.
Fakat hepsi bilir ki;
“Terör yasalar›”n› ç›kar›rken
A¤arlar’a, Ayhan Çark›nlar’a
öldürme yetkisi vermekte,
itirafç›l›k yasalar› için el kald›r›rken, Yeﬂiller’i, Alaaddin Kanatlar’›,
Veysel Ateﬂler’i yaratmakta,
“Gereken tüm tedbirlerin al›nmas›” diye onaylad›klar› her
yasada, kontrgerillac›lar›n
elini serbest b›rakmaktad›rlar.
‹ﬂte bundan dolay›, kontrgerilla
politikalar›n› yasalaﬂt›ran her
el, Susurluk’un içindedir ve
Susurluk’un kanl›, kirli
iﬂlerinden sorumludur.

ANAP, MHP, SP, SHP, DSP... hepsi,
1983’ten bu yana iktidar olmuﬂtur.
Hepsinin iktidarlar› döneminde Susurluk politikalar› uygulanmaya devam edilmiﬂtir. Hepsinin döneminde, oligarﬂi içi çeﬂitli çat›ﬂmalar nedeniyle “çete”ler ortaya ç›km›ﬂt›r ve
hiçbirinde “çete” soruﬂturmalar›,
gitti¤i yere kadar götürülmemiﬂtir.
“Devlet s›rr›”, “devlet politikas›” gibi hiçbir gerekçe, hükümetlerin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz, azaltmaz.
ﬁuras› çok aç›k ki, kontrgerilla
politikalar›n›n ony›llarca hükümetler d›ﬂ›nda uygulanmas› mümkün
olamazd›. Kontra çetelerinin ony›llarca varl›¤›n› sürdürmesi ve süreklili¤inin sa¤lanmas› da ayn› ﬂekilde
hükümetlerin onay› ve korumas› olmadan mümkün olamazd›.
‹ﬂte bunun için, gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm hükümetler, Susurluk çetelerinin, kontrgerilla sald›r›s›n›n siyaseten sorumlusu ve suçlusudurlar.

ﬁemdinli Yanl›ﬂlar›
Ve Çarp›tmalar›

Susurluk
AKP ile
Devam
Ediyor

AKP
Hesap
Vermelidir

ﬁemdinli ve Susurluk üzerine her
kesimden çeﬂitli yorumlar yap›l›yor.
Oligarﬂi cephesinden konuﬂanlar›n
amac›, suçüstü halini örtbas etmek. Bunun için akla ziyan komplo teorileri ortal›¤› kaplam›ﬂ durumda. Bu komplo teorilerini, aleni olay nezdinde ﬂaibe yaratma çabalar›n›, kontrgerillan›n psikolojik
savaﬂ yöntemleri olarak görmek gerekir.
Amaç, yo¤un dezenformasyonla bilinçleri
bulund›rmak, hedef sapt›rmak. Kimi zaman kontra eylemlerle yap›lan hedef sapt›rma, bazen de komplo teorileri ve yalanlarla yap›l›yor ve beyinler bombalan›yor.
Öte yandan, yaﬂananlar›n sorgulanmas›n›, gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› isteyen
cephede de, kimi de¤erlendirme ve tespit
yanl›ﬂlar› -Susurluk sürecinde oldu¤u gibidevam ediyor. Bunlar da, ister herhangi bir
kayg›yla yap›ls›n, isterse sistemi tan›mamaktan kaynaklans›n, sonuç itibariyle halk›n yanl›ﬂ bilinçlenmesine, oligarﬂik devleti yanl›ﬂ kavramas›na hizmet etmektedir.

emdinli Çarp›tmalar› ve Aç›¤a
Ç›kanlar› Karartma Çabalar›

ﬁ

1- PKK de yapm›ﬂ olabilir... ﬁemdinli’de yaﬂanan somut olay nezdinde ‘karanl›k’ hiçbir nokta yoktur. Bombalar›
atan belli, J‹TEM timinin elemanlar› belli, halk› tarayan subay ve polis panzeri
belli. Binlerce tan›k, onlarca kan›t ortaya
saç›lm›ﬂ durumda. Ki, J‹TEM’ci Ali Kaya’n›n ajandas› ve kimli¤i, krokiler, isim
listeleri halk›n elinde dolaﬂmakta. Org.
Türkeri’nin “olay lokaldir” sözleri de,
ordu cephesinden bir ikrardan baﬂka bir
anlama gelmemektedir. Buna karﬂ›n,
kimileri “PKK’nin de yapm›ﬂ olabilece¤ini, TSK’y› y›pratmak, halk› ayakland›rmak için komplo düzenlemiﬂ
olabilece¤ini” söylüyor. PKK’nin
üç J‹TEM’ciyi nas›l kulland›¤›n›
aç›klamasalar da, halk› aptal yerine koymaya devam ediyorlar.
Jandarman›n yalan raporundan
11
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da güç alan ve Gündüz Aktanlar’dan Ertu¤rul Özkökler’e kadar; kendi çap›nda ‘ciddi’
köﬂe yazarlar›nca dile getirilen bu komplo
teorisi, ony›llard›r beyinlerde yarat›lan ‘terörizm-terör örgütü’ imaj›na seslenmektedir. ﬁovenizm ve terör demagojisiyle beyni
teslim al›nm›ﬂ kitlelerin, “terör örgütüdür,
her ﬂeyi yapar” diye düﬂünmeleri sa¤lanarak, katiller aklanmak istenmekte, devletin
böyle ﬂeyler yapmayaca¤› imaj›n›n y›k›lmas›na engel olunmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.

2- ABD yapt›rd›... Yine hedef sapt›rma ekseninde geliﬂen bir baﬂka komplo teorisi, ABD Kuzey Irak’ta Kürtler’e ‘devlet
kurdurmuﬂ, s›ra Türkiye’deki Kürtler’i
ayakland›rmaya gelmiﬂ. Tüm yeni-sömürgelerin kontrgerillas›n›n ABD ve NATO taraf›ndan oluﬂturulduklar› tarihsel olarak
belgelenmiﬂ bir gerçek. Oligarﬂinin bütün
provokasyon ve katliamlar›, darbeleri de
Amerika’n›n bilgi, onay ve örgütlemesi dahilindedir. Ancak, bu teorinin sahiplerinin
amac› gerçekleri aç›¤a ç›karmak de¤il, klasik “d›ﬂ güçler” demagojisi ile TSK’y› ve
devleti kurtarmakt›r.
3- J‹TEM bu kadar acemi olmaz
ki... Katliamc› avukatlar› al›yor kalemi eline, baﬂl›yorlar s›ralamaya: Bir J‹TEM timi
eyleme böyle mi gider; arabalar›nda bu kadar belge var, üstelik halka yakalan›yorlar,
velhas›l ellerine yüzlerine bulaﬂt›r›yorlar...
Örgütlü halk›n gücünü hafsalas› almayanlar, bunu J‹TEM’cilerin orada asl›nda tesadüfen oldu¤u, olay›n bir PKK komplosu oldu¤una ‘en büyük kan›t’ olarak sunuyorlar.
Devleti kadri mutlak gören bu komploculara söylenecek tek ﬂey ﬂu: Neden acemi olduklar›n› generallere sorun! Demekki iyi
e¤itmemiﬂler, belki de e¤itmen olarak yeni
bir Korkut Eken bulamam›ﬂlard›r!

4- Susurluk demeyin, TSK’yi
y›pratmay›n, terör örgütünün iﬂine
yar›yor... Piyasadaki en geçerli aklama argüman› olan bu söylem, generaller taraf›ndan verilen beyanatlarla tetiklenmiﬂ ve burjuva bas›n ve siyasetçilerce sahiplenilmiﬂtir. Söylenen; “gerçekleri araﬂt›rmay›n, dile

getirmeyin, adalet istemeyin”dir.
Bu nedenle de s›kça “PKK bir k›s›m
devlet görevlilerinin yanl›ﬂlar›n›
kullanmaya çal›ﬂ›yor” nakarat› tekrarlanarak, üzeri “terör” demagojisi
ile örtülmek isteniyor.
Bu anlay›ﬂ çok tan›d›kt›r. Sami
Türk’ün F tiplerini eleﬂtirenlere,
an›nda ve tek cevab› ﬂuydu: “Bunlar terör örgütünü güçlendiriyor.”
Nedir güçlendiren? Gerçekler! Ayn›
ﬂekilde, “benim ülkemin hapishanelerinde insanlar ölüme gidiyorsa,
ilgilenmeliyim” diyen TBMM baﬂkan› bile, ﬂimdiki Adalet Bakan› taraf›ndan “terör örgütünün iﬂine yar›yor” diye susturulmam›ﬂ m›yd›?
Faﬂizm gerçeklere düﬂmand›r.
Gerçe¤in hüküm sürdü¤ü yerde,
Susurluk düzeni yaﬂayamaz. Söylenecek son ﬂey ﬂu: ‘Kullan›lmas›n’
diyorsan›z; kontrgerilla yöntemlerine, halka karﬂ› savaﬂa son verin o
zaman! Hay›r, onlar Susurluk’u sürdürecek ama buna karﬂ› mücadele
edenler olursa, “terör” olacak!

5- Susurluk’u b›rak›n, PKK
sloganlar›na bak›n!.. “ﬁemdinli
sonras› yaﬂananlar› da görmek laz›m” diyen Org. Yaﬂar Büyükan›t’›n
bu uyar›s› burjuva bas›nda öylesine
ra¤bet gördü ki, solcusundan liberaline ayn› nakarat› tekrarlamaya baﬂlad›lar. ‘Güneydo¤u’da ne oluyor?
PKK yeni strateji uyguluyor, kalk›ﬂma denemesi yap›yor...’ gibi ‘tahlillerle’ süslenen bu çarp›tma, Kontrgerilla devletini unutturup, herkesi
halk›n protesto eylemlerine odaklamay› hedefliyor. Hakkari Valisi’nin
“DEHAP’l›lar halka ateﬂ aç›lmas›n› istiyorlar. Güvenlik güçlerimize
kitleden ateﬂ aç›l›yor, hepsi silahl›,
polisimiz, askerimiz silah kullanmakta tereddüt ediyor” aç›klamalar›; Ertu¤rul Özkökler’in “bir kalk›ﬂma daha olursa...” tehdidi; protesto
gösterilerinde yaﬂanan ölümler;
‘PKK ile Seferi Y›lmaz ba¤lant›lar›’
haberleri; köﬂe yazarlar›na hakim
olmaya baﬂlayan ‘tamam J‹TEM’ciler suçlu ama bak›n Kürtler de
ayaklan›yor’ sözleri... hepsi bu çerçevede.
Peki gerçekten PKK bir “kalk›ﬂ-

maya” m› dönüﬂtürmek istiyor?
Tersine, kontrol alt›nda tutuyor.
Keza, bölgede daha önce de büyük
kitle hareketleri yaﬂand›, yani ilk de
de¤il. Onbinlerin kat›ld›¤› cenaze
üzerinden bu tahlilleri yapanlar; neden bölgenin tümü aya¤a kalkm›yor
diye düﬂünmeli. Bunun objektif koﬂullar› ayr› bir tart›ﬂma, devrimi
gündeminden ç›karan PKK’nin
böyle bir stratejisi yoktur. Düzeniçi
hesaplarla devrimi geliﬂtirebilecek
bir durumda politik olarak düzeniçine ak›tan Kürt milliyetçili¤inin bu
tavr›, olay›n üzerinden bir hafta
geçmeden burjuva bas›n›n köﬂe yaz›lar›nda, manﬂetlerinde “tansiyon
düﬂtü” ﬂeklinde ifadesini buluyor,
seviniyorlar. Bak›n düzen ad›na bir
“oh” çeken Milliyet Yazar› Güneri
Civao¤lu ne diyor: “Çok geniﬂleyebilecek bir sosyal yang›n olas›l›¤›n›n k›y›s›ndan geçtik. Derin bir nefes alman›n ve ders alman›n zaman›d›r.” (19 Kas›m, Milliyet)

6- Suçu, ‘teröre karﬂ› savaﬂ›’
güçlendirme arac› haline getirme... “Terörle mücadele yaln›z askerin iﬂi de¤il. Bütün toplumun,
devletin bütün kurumlar›n›n iﬂi. Bunun bir merkezden yap›lmas›nda
fayda var. Terörle Mücadele Baﬂkanl›¤› önerisi yapm›ﬂt›k. Daha
sonra toplanan kurul bir sonuç getirmedi. Terörle Mücadele Yasas› da
bekliyor. O yasa geçse, önleyici tedbir almak kolaylaﬂ›r.” (Aktaran:
Murat Yetkin 19 Kas›m Radikal)
“Üst düzey askeri yetkili” böyle
diyor. Sanki ortada J‹TEM’in bombalar› de¤il de, PKK’nin büyük bir
eylemi var, buna karﬂ› yeni yetkiler
istiyor! Yükseltilen terörizm yaygaras›n›n bir boyutu da bu!

7- Hükümet kararl›... Ayr›
yaz›lar›m›zda da ele ald›¤›m›z bu
söylem, gerçeklerin ortaya ç›kar›lmas›n›n önündeki tehlikelerin baﬂ›ndad›r. AKP nezdinde yarat›lmak
istenen bu beklenti, halk kitlelerini
at›l b›rakmakta, tepkiyi düﬂürmekte
ve sürece yayarak üzerini örtmeye
hizmet etmektedir. AKP’nin niye
çözemeyece¤ini yazd›k. Bu söyleme sar›lanlar, hem kendilerini hem
12
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de halk› aldat›yor. Böyle bir durumda Tayyip’in “nereye kadar giderse
gitsin” gibi sözde kararl›l›k d›ﬂ›nda
baﬂka seçene¤i mi vard›? Mesela,
“üstünü örtece¤iz” diyemez ama örter! Fazla söze gerek yok; Yüksekova Çetesi beraat ettiriliyor, AKP’nin
bölgede ilk icraat› çevik kuvvet kurmak oluyor, istifas› istenen valiyi
görevden al›yor ama yerine ‘terör
uzman›’ ve OHAL Bölge Vali yard›mc›l›¤› yapm›ﬂ birini getirerek,
‘F16’c› generaller’ ile ayn› kafay›
taﬂ›d›¤›n› ve ‘teröre karﬂ› savaﬂ’
ad›yla kontrgerilla politikalar›n›n
sürece¤ini hayk›r›yor.

emdinli Yanl›ﬂlar› ve
Yan›lg›lar›

ﬁ

1- Devlet içindeki çete... Susurluk sürecinin de temel yanl›ﬂ tespitlerinden biri olan, kontrgerillan›n
“devlet içinde hukuk d›ﬂ›na ç›kan
bir çete” gibi gösterilmesi ve yaﬂananlar› “bu örgütlenmenin iﬂi” gibi
yans›tmakt›. Geçen haftaki say›m›zda yeralan ‘derin devlet’ konusundaki yaz›m›z, bu yan›lg›n›n kaynaklar›n› net olarak ortaya koymaktad›r. Ancak ﬂunu ekleyelim; bu söyleme sar›lanlar, Jandarma Genel
Komutan›’n›n “olay lokaldir” yalan›na destek vermektedirler.

2- PKK eylem yapt›¤› için
bunlar oluyor, PKK de silah
b›rakmal›... PKK’ye daha önce silah b›rakma ça¤r›s› yapan bir k›s›m
ayd›n›n, ﬁemdinli’ye iliﬂkin aç›klamalar›nda, reformizmin her renginde ve burjuva bas›nda olay›n üzerine gidiyormuﬂ havas› verdikten
sonra “ama...” diyerek PKK’ye yönelen burjuva liberallerinde rastlanan bu yaklaﬂ›m, mücadelenin diyalekti¤ini, halklar›n yüzy›ld›r süren
savaﬂ›mlar›n›n yasalar›n› inkar etti¤i gibi, adeta kontrgerilla örgütlenmelerine “terör” meﬂruiyeti yaratmaktad›r. Niyetten ba¤›ms›z olarak
söylenen ﬂu: Terör olmasa bunlar
olmaz, demokrasi gelir! Peki, PKK
daha ortada yokken yaﬂanan kontgerilla katliamlar›n› nereye oturtacaks›n›z? Ya da Susurlukçular’›n

bölge d›ﬂ›ndaki faaliyetlerini? Susurluk politikalar›n›n çeﬂitli biçimlerde tüm emekçilere yönelik uyguland›¤› gerçe¤ini neyle gerekçelendireceksiniz? Sorular uzay›p gider!
Bu anlay›ﬂ apolitizmin doru¤u
olan, “mücadele etmezsen, böyle
olmaz” anlay›ﬂ›n›n tezahürüdür. Elbette halklar mücadele ettikçe, egemen s›n›flar sistemlerini korumak
için her yola baﬂvuracak. Dünya tarihi bunun say›s›z örnekleriyle doludur. Bu yöntemler aras›nda kontrgerilla da her zaman kendine yer
bulmuﬂtur. Ayd›n›n, demokratlar›n
görevi, mücadele edene dönüp “siz
de silahlar› b›rak›n” demek de¤il,
kontrgerilla örgütlenmesine ve politikalar›na karﬂ› ç›kmakt›r. Bu bir!
‹kincisi, bu olay nezdinde dönüp
PKK’ye “silah b›rakma” ça¤r›s›
yapmak, yaﬂananlar›n “bir ucunun
da PKK oldu¤unu” söylemek, b›rakt›k ayd›n, demokrat olma misyonunu, ahlaki olarak da “el insaf” dedirtmektedir. Hele, gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› silahl› mücadelenin
bitirilmesine endekslemek; bir cahillik de¤ilse, f›rsat bu f›rsat diyerek
tasfiyecili¤e soyunmaktan baﬂka bir
anlam taﬂ›maz. Kontrgerillan›n en
yo¤un faaliyet gösterdi¤i ülkelere
(örne¤in Latin Amerika) bak›n, tek
bir silahl› mücadele örgütü kalmad›¤› süreçlerde dahi, gerçekler aç›¤a
ç›kar›lmam›ﬂt›r. Çünkü, hükümetler
el de¤iﬂtirmiﬂ, hatta kiminde ‘solcu’
hükümetler gelmiﬂ ama devletin niteli¤i de¤iﬂmedi¤i için, halk›n adalet beklentisi ask›da kalm›ﬂt›r. ﬁili’nin Pinochet’i en çarp›c› örnektir!

3- AB süreci sayesinde... Avrupa Birli¤i süreci sekteye u¤rayacak pani¤i içindeki AB’ciler; ﬁemdinli halk›n›n katilleri yakalamas›
dahil, eleﬂtirilebilmesini bile Avrupa Birli¤i sürecine ba¤l›yorlar. Örne¤in, Mehmet Altan, “AB süreci
olmasayd›, ﬁemdinli halk› suç üstü
yapamazd›” diyebiliyor.
ﬁemdinli halk›n›n kararl› duruﬂunun kayna¤›; yaﬂad›klar› ac›lar ve
as›l olarak da örgütlü oluﬂudur. Ne
ilgisi var AB ile! Kurulacak tek iliﬂki, belki de hükümetin “çözece¤iz”

Yalan ve çarp›tmalara izin vermeyelim;
yan›lg›larla faﬂist
devletin kendini ‘d›ﬂ›nda’ göstermesine
hizmet etmeyelim!
beklentisini güçlendirmesi ve buna
kimilerinin ‘AB sürecindeyiz bu
kez kapatamazlar’ diye inanmas›d›r.
Burada temel yan›lg›lar›ndan birincisi Avrupa konusunda. 1996’dan
bu yana 9 y›l geçti. AB onlarca rapor yay›nlad›, bunlar›n bir tekinde
“Susurluk örgütlenmesi da¤›t›lmal›” denildi¤ini gördünüz mü? Bugün ﬁemdinli konusunda “ciddi
kayg›” dile getirmelerinin hiçbir anlam› yok; bu kayg›lar›n›n ciddiyetini 19 Aral›k gibi bir katliamdan biliyoruz. AB sadece vitrin düzenlemesi ister, emperyalizm ‘istikrar’
için kontrgerillan›n tasfiyesini istemez. Kimi hesaplarla Türkiye’nin
üyeli¤ini geciktirme, sürüncemede
b›rakma oyunu gere¤i ﬁemdinli’yi
kullanabilirler ama bu da gerçekleri
de¤iﬂtirmez.
‹kinci yan›lg› ise “AB süreci dedikleri” sürecin sistemde görüntü
d›ﬂ›nda hiçbir de¤iﬂiklik yapmad›¤›d›r. Yani 1996’dan bugüne pratik ve
politik olarak de¤iﬂen nedir ki, bugün örtülmeyecek? Bu gerçe¤i görmeyenler hem yanl›ﬂ tespitler yap›yor hem de ﬂaﬂ›r›yor. Bak›n ne diyor
AB’cilerin önde gidenlerinden biri:
“‹nan›l›r gibi de¤il. Bir yandan tarihin en büyük ad›mlar› at›l›yor,
devlet olabildi¤ince sivilleﬂtiriliyor,
Türkiye AB eﬂi¤ine geliyor. Di¤er
yandan... üstü örtülü gruplar, resmi
ﬂiddet ortal›kta kol gezmeye devam
ediyor.” (Ali Bayramo¤lu, 11 Kas›m, Yeni ﬁafak)
‹nan›n! ‹nan›n! Çünkü Türkiye,
siz farkl› göstermek isteseniz de,
hâlâ faﬂizmle yönetiliyor ve faﬂizm
kendini böyle hat›rlat›yor!

4- Teftiﬂ Kurulu el koysun...
Ayd›nlar›n aç›klamalar›nda ve kimi
köﬂe yaz›lar›nda, hatta kendine sos13
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yalist diyen partilerin aç›klamalar›nda dahi, çözüm için “Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu’nun el koymas›”
isteniyor. Yani devletin suçlar›n› yine devletin bir kurumu araﬂt›rs›n diyorlar. Olay›n failiyken soruﬂturmas›n› yapan Jandarma örne¤ine benziyor. Sendikalar, DKÖ’ler, ayd›nlar araﬂt›rs›n dahi diyemiyorlar.
Önerinin kayna¤›, 1996’da haz›rlanan Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu raporu. K›smi gerçekleri dile getiren
bu rapor tozlu raflarda dururken,
daha baﬂtan “J‹TEM yok, geçmiﬂte
dedikodusu olmuﬂ” diyen bir baﬂbakana ba¤l› kuruldan gerçekleri araﬂt›rmas›n› istemek; safdilliktir, naifliktir, bu sistemi tan›mamakt›r.

5- Faﬂist devletin ‘güç kullanma hakk›n›’ tan›yanlar...
Son olarak, PKK’ye silah b›rakma
ça¤r›s› yap›ld›¤› günlerden bir tart›ﬂmay› hat›rlatmak istiyoruz.
PKK’nin ateﬂkes yapmas›yla birlikte “ordu da çekilsin/operasonlara
son versin” diyenler karﬂ›s›nda, olur
mu öyle ﬂey ﬂiddet kullanma hakk›
devlete aittir, diyen solcular vard›.
Örne¤in; ÖDP’nin gazetesi Birgün
yazar› R›dvan Akar, “Diyelim ki
devrim oldu. Sosyalist bir Türkiye
kuruldu” dedikten sonra ekliyor:
“Böyle bir Türkiye’nin da¤lar›nda
rejimi devirmek için silahl› gruplar
dolaﬂsa, rejimin tepkisi ne olurdu?... Böylesi empatiye ihtiyaç duydu¤umuz bir dönemden geçiyoruz.”(21 Haziran 2005, Birgün)
Faﬂizmle empati kural›m diyen
R›dvan Akar ve onun gibi düﬂünenler, bugün devlete veryans›n ediyor,
ﬁemdinli halk›n› ac›lar›n› paylaﬂ›yorlar. Faﬂist devletin güç kullanma
hakk›n›n kutsall›¤› önünde secdeye
var›p, halk›n örgütlü güçlerinin ﬂiddetini lanetleyenler bu yaﬂananlar
karﬂ›s›nda “derin devlete” eleﬂtiri
yöneltebilir mi; ne kadar tutarl›d›r?
Bu devletin “teröre karﬂ› savaﬂ›” nas›l verdi¤ini bilmiyor muydunuz?
Bu “savaﬂ” anlay›ﬂla karﬂ›lan›rken,
devletin demokratikleﬂti¤i mi varsay›l›yordu yoksa? Tutarl› olacaklarsa, yine ç›k›p piﬂkince “samimi olmak laz›m... sorumlu PKK’dir” demeleri gerekmez mi?

Oligarﬂinin Kontrgerilla
Örgütlerinden Biri: J‹TEM

Susurluk
AKP ile
Devam
Ediyor

“Ben böyle bir kuruluﬂu daha tan›mad›m, geçmiﬂte böyle dedikodular yap›lm›ﬂ olabilir. Benim dönemimde böyle
bir ﬂey yok, tan›m›yorum.”
Böyle diyordu bu ülkenin Baﬂbakan›
Tayyip Erdo¤an, J‹TEM ile ilgili soruya.
Bu yalan, Susurluk kazas›n›n ard›ndan,
baﬂta J‹TEM komutanlar›ndan Org. Veli
Küçük olmak üzere, birçok askeri yetkili
taraf›ndan da söylenmiﬂ, J‹TEM’in varl›¤›
inkar edilmiﬂtir. Çünkü J‹TEM bir suç örgütüdür. Hem halka karﬂ› savaﬂ örgütü olarak, hem de bu düzenin yasalar› nezdinde
say›s›z suç iﬂlemiﬂtir. Peki nedir J‹TEM,
nas›l çal›ﬂ›r, nas›l örgütlenir?...

ontrgerilla Örgütlenmelerinden
Sadece Biri

K
AKP
Hesap
Vermelidir

J‹TEM’den sözedilirken, ço¤u zaman
düﬂülen yanl›ﬂlardan biri, J‹TEM’in oligarﬂinin kontrgerilla örgütlenmesinin ‘kendisi’
oldu¤udur. Hay›r! J‹TEM, halka karﬂ› savaﬂ›n kontrgerilla yöntemleriyle sürdürülmesi
paralelinde oluﬂturulan örgütlenmelerden
sadece biridir. Polis özel timi, M‹T, T‹T vb.
birçok iç savaﬂa göre örgütlenmiﬂ kurum,
‘kendi alan›nda’ halka karﬂ› savaﬂ›r.
Kontrgerilla, tüm NATO üyesi ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizde de emperyalizm
taraf›ndan politikalar› ve talimnameleri
belirlenmiﬂ karﬂ›-devrim örgütlenmeleridir. Özel Harp Dairesi’nden Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’na kadar çeﬂitli isimlar alt›nda faaliyet yürüten bu örgütlenmeler, gösterilmek istendi¤i gibi ‘devlet
içindeki devlet’ olmay›p, devletin bilgisi ve onay› dahilinde çal›ﬂ›rlar. Kontrgerilla politikalar› ya da Susurluk politikalar› olarak ifade etti¤imiz politikalar ise; devletin bütün kurumlar›nca
çeﬂitli biçimde sürdürülen yani yönetim anlay›ﬂ›na dönüﬂen politikalard›r. Devletin kontralaﬂmas› da bu
gerçeklikte ifadesini bulur. Bu nedenle, düzenin kendi yasalar›na
göre dahi suç iﬂlemiﬂ olan ölüm
14
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mangalar›n›n tüm devlet kurumlar›nca korunmalar›, kimseye ﬂaﬂ›rt›c› gelmemelidir.

‹TEM’in Kuruluﬂu ve Örgütlenme
Biçimi

J

Kontrgerillan›n iç savaﬂa göre örgütlenmesini kurumsallaﬂt›rd›¤› 12 Eylül sonras›
süreçte, geliﬂen ulusal ve s›n›fsal mücadeleye paralel oluﬂturulan kontrgerilla örgütlenmelerinden biri de J‹TEM’di. Kontrgerilla
örgütlenmesi içindeki ‘iﬂ bölümü’ esas›na
göre, daha çok OHAL bölgesi ve k›rsal alanda faaliyet gösterse de, J‹TEM’in faaliyet
alan› tüm Türkiye’dir.
4 ﬁubat 1997’de Hanefi Avc› TBMM Susurluk Komisyonu’na verdi¤i ifadede “Çete’yi devlet kurdu” diyerek ﬂöyle diyordu:
“Terörle mücadelede hukuk içinde kal›narak bir yerlere gidilemedi¤i görüldü. Bunun için hukuk d›ﬂ› bir yap›lanmaya gidildi... Bu devletin üst kademelerinde al›nm›ﬂ
bir karard›. Bu yöntemi ilk olarak J‹TEM
kullanmaya baﬂlad›...”
J‹TEM’in kökenleri ise daha eskiye dayan›r. Bir J‹TEM astsubay›, bu konuda ﬂunlar› söylüyor: "Bu birim jandarmada ilk kez
1938 y›l›nda de¤iﬂik bir isimle kuruluyor. O
y›llarda Jandarma Teﬂkilat ve Vazife Nizamnamesi'nin sekavetin izalesi (eﬂkiyal›¤›n ortadan kald›r›lmas›) ve ajan muhbir
tayinine dair talimat var. ‹ﬂte bu talimat
sonraki y›llarda reorganizasyona tabi tutuluyor. San›yorum 1987 y›l›nda tekrar J‹TEM ad› ile kuruluyor.” (Aktaran: Kontrgerilla K›skac›nda Türkiye, Suat Parlar)
Oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›n›n tarihine uygun olan bu geliﬂim içinde, J‹TEM
olarak kuruluﬂunun karar›, Temmuz
1987'de OHAL Valili¤i ve Jandarma Asayiﬂ
Kolordusu’nun kurulmas›n›n ard›ndan, bölgedeki istihbarat faaliyetlerini merkezileﬂtirme amac›yla al›nd›. OHAL bölgesinde
etkin bir rol oynayan Jandarma Genel Komutanl›¤›, Jandarma istihbarat birimlerini
1989'da J‹TEM ad› alt›nda örgütleyerek “iç

savaﬂa uygun” hale getirdi. “‹stihbarat toplama amaçl›” kuruldu¤u,
ancak daha sonra iﬂkence, adam kaç›rma, kay›plar, iﬂkenceli sorgu ve
infazlarda ad› geçmeye baﬂlad›¤›
söylense de, baﬂtan itibaren kuruluﬂu da zaten bu temeldeydi. Resmi
olarak varl›¤›n›n baﬂtan itibaren kabul edilmemesi de, kuruluﬂ amac›n›n istihbaratla s›n›rl› olmad›¤›n›n
bir baﬂka kan›t›d›r.
J‹TEM’in kuruluﬂu ile k›sa sürede; Diyarbak›r, Siirt, Mardin, Cizre,
ﬁ›rnak, Hakkari, Van baﬂta olmak
üzere jandarma binalar› J‹TEM'in
iﬂkence merkezleri haline getirildi
ve buralardan bölge halk›n›n ç›¤l›klar› yükselmeye baﬂlad›.
J‹TEM’in örgütlenme biçimine
iliﬂkin çeﬂitli kaynaklarda ve kimi
J‹TEM mensuplar›n›n anlat›mlar›nda bilgilere rastlanmaktad›r. Örne¤in, ﬁemdinli sonras› Sabah yazar›
Umur Talu’yu arayan bir J‹TEM
mensubu, ﬁemdinli’de yakalanan
araç gibi timlere “toros timi” ad›n›
vererek ﬂöyle tarif ediyordu:
“Jitem'de terörle mücadelede
bir Toros timi üç kiﬂiden oluﬂur. Bir
ﬂoför, ya uzman çavuﬂtur yahut milliyetçi bir asker seçilir. Güvenebilmemiz için genellikle sivilde ülkücü
olmuﬂ gençlerden seçilir. ‹kinci kiﬂi, eski PKK'l› itirafç›d›r. Üçüncü
ise tim komutan›.” (22 Kas›m)
Buradan da anlaﬂ›laca¤› ve ortaya ç›kan örneklerden de bilindi¤i gibi; J‹TEM korucular›, itirafç›lar›,
MHP’li faﬂistleri aktif olarak kullanmakta, birer ölüm mangas›na dönüﬂtürmektedir.
J‹TEM'in hiyerarﬂik yap›s›na göre; T‹M’lerin ba¤l› oldu¤u J‹TEM
Grup Komutanl›¤› direk ‹stihbarat
Daire Baﬂkanl›¤›'na ba¤l›d›r. OHAL
bölgesinde ise do¤rudan Jandarma
Genel Komutanl›¤›’na. Jandarma
teﬂkilat›n›n Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› emrine verildi¤i süreçlerde
ise dolay›s›yla KKK’ya ba¤l›d›r.
J‹TEM Grup Komutanl›¤›'n›n
baﬂ›nda bir binbaﬂ› bulunmaktad›r.
‹lk kuruluﬂunda A. Cem Ersever bulunmaktayd›. Ki, J‹TEM’in ad›n›n
yayg›n olarak duyulmas›, Erse-

ver’in iç hesaplaﬂma sonucu öldürülmesi ve ‘Yeﬂil’ kod adl› Mahmut
Y›ld›r›m olay› ile olmuﬂtur.
Grup Komutan›’n›n alt kadrosunda bir veya iki subay ile birkaç
astsubay görev yapar. J‹TEM Komutanl›¤›’na ba¤l›, gerilla gibi giyinen, istedikleri her türlü kimlik ellerine verilen, s›k s›k plakalar›n› de¤iﬂtirerek kulland›klar› araçlar› bulunan, J‹TEM komutanlar› d›ﬂ›nda
kimseden emir almayan, ‘gerilla gibi yaﬂayan’ timler vard›r.
Yaﬂar Büyükan›t’›n ‘iyi çocu¤u’
Ali Kaya’ya iliﬂkin, gazetelere mektup yazan kimi subaylar ayn› zamanda J‹TEM’cilerin nas›l çal›ﬂt›klar›na iliﬂkin de bilgi veriyorlard›:
Bunlardan birini Nazl› Il›cak’a yazan bir binbaﬂ›dan aktaral›m:
“Nam-› di¤er Mutkili Ali ismini
bu bölgede bilmeyen yoktur. Ali Kaya'y› çözen ﬁemdinli'yi ve Hakkâri
merkezli bütün provoke eylemlerini
de çözmüﬂ demektir. Üstlerine çok
sad›k olan bu s›k› operasyoncu...
Mutkili Ali, bir astsubay olmakla
birlikte, bölgedeki neredeyse bütün
subaylardan daha itibarl›d›r. Hakkari Jandarma ‹l Komutan› Erhan
Kubat'la do¤rudan do¤ruya s›k› temas halindedir. Kubat ise, Jandarma Asayiﬂ Bölge Komutan› Selâhattin U¤urlu'ya, ba¤l›d›r.” (19 Kas›m
Bugün)
Grup Komutanl›¤›’na ba¤l›, ‹stanbul, Van, ‹zmir, Diyarbak›r’›n da
aralar›nda bulundu¤u 7 bölgede birimi vard›r. Birimler kendi bölgelerinde faaliyet yürütürler ve yüksek
düzeyde yetkiyle donat›lm›ﬂlard›r.
J‹TEM içinde itirafç›lar›n da yeralmas› birçok avantaj› da beraberinde getirmiﬂtir. Bölgeyi iyi tan›malar› ve iyi Kürtçe konuﬂmalar›n›n
yan›nda bir dönem içinde kald›klar›
örgütlenmeye iliﬂkin bilgiler ve çok
rahat girdikleri gerilla görünümleri
ile adeta J‹TEM'in vazgeçilmezleri
haline gelmiﬂlerdir. Ortaya ç›kan
birçok sabotaj, cinayet, faili meçhul, bombalama olay›nda itirafç›lar›n kullan›lmas› bu yan›yla tesadüf
de¤ildir. Devletin kimi zaman öldü
gösterdi¤i, kimi zaman yakaland›¤›15
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n› gizledi¤i ve ço¤u zaman bizzat
generaller, binbaﬂ›lar, albaylar taraf›ndan itirafç›laﬂt›r›lan bu unsurlar,
komplo ve provokatörlükte önemli
rol oynamaktad›rlar:
"Örne¤in Tunceli'nin Hozat ilçesine ba¤l› bir köyde iki k›z kardeﬂ
PKK'ye kat›lmak istedi¤ini belirtiyor. (...) Bu iki k›z kardeﬂ al›n›p Elaz›¤'›n Palu yak›nlar›ndaki baﬂka bir
özel birime teslim ediliyor. Yaklaﬂ›k
iki ay sonra ayn› köye gittiklerinde
Yeﬂil, ev sahibine k›zlar›n›n ﬂehit
düﬂtüklerini söylüyor...” (A. Cem
Ersever, ‹tiraflar, sf, 181)
Yap›lan çeﬂitli eylemlerin
PKK’ye, devrimci örgütlenmelere
maledilmesi, J‹TEM’in klasik
kontrgerilla yöntemlerinden biridir.
Bugün ﬁemdinli-Hakkari hatt›nda
da yakalanana kadar bu politika izlenmiﬂtir. Ersever bu konuda itiraflar›nda ﬂu örneklere yer veriyor:
“1992 y›l›n›n sonbahar aylar›nda iﬂler de¤iﬂti. PKK'l› olarak köy
basmaya baﬂlad›k. Yeﬂil komutas›nda. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine
ba¤l› Dedeba¤ köyü Ekim ay› içinde
bas›l›yor. Korucunun evi yerle bir
ediliyor. Özellikle Kars'›n Digor,
Göle, Susuz, Selim ilçeleri, Elaz›¤'›n A¤›n ve Palu ile Bingöl'ün
Karl›ova ve Solhan ilçelerine ba¤l›
tarafs›z köyler seçiliyor. Önce
PKK'ya yard›m etmeleri için gerilla
J‹TEM timi taraf›ndan uyar›l›yor.
‹steksiz davrananlar s›ra daya¤›ndan geçiriliyor. Yücel Y.'nin deyimiyle bunlardan bir kaç› saf d›ﬂ›
ediliyor. Tüm bunlar ise PKK ad›na
yap›l›yor.”

yi Kürtçe Konuﬂmak,
Komplo ‹çin Gerekli

‹

Org. Yaﬂar Büyükan›t ‘iyi çocuk’ dedi¤i Ali Kaya için, ayn› zamanda “çok iyi Kürtçe konuﬂur”
bilgisini veriyordu.
‹lginçtir, Binbaﬂ› Ersever de itiraflar›nda J‹TEM üyeleri için “hepsi çok iyi Kürtçe konuﬂur. Zaten
bunlar› birçok köylü PKK'l› san›r”
(Binbaﬂ› Ersever’in itiraflar›, Soner
Yalç›n) diyerek, adeta Büyükan›t’›

gerid e n
onayl›yor.

Kürt halk›na karﬂ› iﬂledi¤i
suçlardan dolay› binlerce kez
ölümü haketmiﬂ olan ve Devrimci Sol taraf›ndan ölümle
cezaland›r›lan Korgeneral Hulusi Say›n’›n, özellikle MHP’li
subaylardan kurdu¤u J‹TEM
timlerinin halka karﬂ› iﬂledi¤i
suçlar› bugün art›k herkes
biliyor. MHP’li faﬂistler J‹TEM
içinde resmi üniformal› ya da
çeﬂitli biçimlerde ‘sivil’ olarak, kontra faaliyetlerini parças› olmaya devam ediyorlar.
Evet, bölgede görevli J‹TEM
elemanlar›n›n temel özelliklerinden
biridir bu. Çünkü, zaman zaman gazetelerde haberine rastlad›¤›m›z gibi, gerilla k›yafetleri giyerek Kürt
köylülerini aldat›p gerillaya destek
verenleri ortaya ç›karmak, sindirme
ve ﬂaﬂ›rtma eylemleri yapmak için
gerekiyor. Nitekim, bir gerilla gibi
köy köy, mezra mezra dolaﬂarak,

kontrgerilla faaliyeti yürüten J‹TEM elemanlar›na dair bu y›l›n baﬂ›nda da bilgiler bas›na yans›m›ﬂt›.
J‹TEM üyelerinin büyük bir ço¤unlu¤u, devletin kirli kanl› iﬂlerini
yürüten tüm konrtralar gibi, uyuﬂturucu ve silah ticareti gibi rant alanlar›n›n ortas›nda yeralmaktad›rlar.
Bu hafta içinde beraat ettirilen Yüksekova Çetesi olarak bilinen kontrgerilla örgütlenmesinin, uyuﬂturucuyu panzerlerle taﬂ›d›klar›na dair
bilgiler, bu örgütlenme içinde yeralan Kahraman Bilgiç anlat›lm›ﬂt›r.
Türkiye’ye giren uyuﬂturucunun
büyük ço¤unlu¤unun, bu kadar s›k›
denetlenen bölgeden büyük kentlere
ak›ﬂ›n›n “sorunsuz” olmas›n›n alt›nda da, J‹TEM ve di¤er kontrgerilla
örgütlenmelerinin rolü önemlidir.
TBMM Susurluk Komisyonu’na
ifade veren Astsubay Hüseyin O¤uz
içinde yerald›¤› J‹TEM’den ayr›lmak istedi¤ini kaydederek ﬂöyle diyordu: “Onlardan ayr›lmak istedim,
çünkü onlar›n pisliklerini üzerime
almak istemem.”

esmi Belgelere Giren
Ama Hem ‹nkar Edilen
Hem De Yarg›lanamayan
J‹TEM ve Suçlar›

R

Elbette, Tayyip Erdo¤an’›n “ben
böyle bir ﬂey tan›m›yorum” sözleri
masaldan öte bir ﬂey de¤ildir. B›rak›n ortaya ç›kan binlerce olay›, halk›n anlat›mlar›n›, devletin resmi
belgelerinde dahi vard›r J‹TEM.
Örne¤in yeni sorgu odas› yap›m›
için ihaleler yapan J‹TEM’in bütçesi TBMM taraf›ndan belirlenmektedir. ‘J‹TEM Bütçesi’ kalemindeki
bütçe görüﬂmelerine kat›lan dönemin CHP Milletvekili Sinan Yerlikaya'n›n anlat›m›na göre; J‹TEM
bütçesi görüﬂülürken tüm milletvekilleri, “bu konuda kamuoyuna bilgi s›zd›r›lmamas›” konusunda uyar›l›yor ve “namus ve ﬂeref üzerine”
yemin ettiriliyor. Yani, bugün ﬂaﬂ›rm›ﬂ gibi yapan AKP milletvekilleri
de bu yeminleri ettiler...
Evet J‹TEM bilinir, örtülü öde16
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neklerden ay da baﬂka biçimlerde
paralar aktar›l›r ama sistemin yasalar›nca da suç iﬂledikleri ortaya ç›km›ﬂ olsa dahi, yarg›lanmazlar. Bugün yarg›lamaktan sözedenler bu
nedenle yalan söylüyorlar. Susurluk
sonras› kurulan Faili Meçhul Cinayetleri Soruﬂturma Komisyonu'nun
raporunda J‹TEM’in birçok yasad›ﬂ› olaya kar›ﬂt›¤› kaydedildikten
sonra, “gerekli soruﬂturman›n yap›lmas› için Adalet Bakanl›¤›'na suç
duyurusunda
bulunulmas›na...”
söyleniyordu. Peki ne olmuﬂ bu suç
duyurusunun sonucu? H‹Ç!
Peki haklar›nda dava aç›lsa ne
olur diye sorulabilir? Buna da resmi
belgelere geçen bir örnek mevcut.
Kapat›lan Diyarbak›r DGM Baﬂsavc›l›¤›'nca haz›rlanan, 1999 tarihli iddianamede; itirafç› ve koruculardan kurulu bir örgütlenmeyle ilgili bölgedeki birçok cinayet, bombalama ve suikast›n, dönemin rütbeli komutanlar›n›n emri veya bilgisi dahilinde gerçekleﬂtirildi¤i belirtiliyordu. Binbaﬂ› Cem Ersever'in
komutas›ndaki alt› PKK itirafç›s›n›n, dönemin Asayiﬂ Kolordu Komutan› Hulusi Say›n, Asayiﬂ Komutanlar› ‹smail Selen ve Hikmet Köksal ile J‹TEM'in bilgisi dahilinde cinayetler iﬂledi¤i ifade ediliyordu.
Ancak bu iddianame de görevsizlik
karar› verilerek boﬂa ç›kt›. Sözkonusu dosyada say›lan bunca cinayete, provokasyona ra¤men hiçbir tutuklu san›k bulunmazken, maaﬂl›
itirafç›lar›n isimleri, kimlerden emir
ald›klar›, Binbaﬂ› rütbeli J‹TEM komutanlar›, korucu ve aﬂiret reislerinin örgütlenme içindeki yerleri, polis taraf›ndan yakaland›klar›nda nas›l an›nda serbest b›rak›ld›klar›,
MHP’nin bölge teﬂkilat› yöneticilerinin ayn› zamanda kontra eleman›
olduklar›, faili meçhul cinayetlerinin ard›ndan Jandarma ‹l Komutanl›kl›klar›’na ya da karakollar›na girerek kurtulduklar› gibi çok somut
bilgiler yeralmaktayd›.
TBMM Susurluk Komisyonu
üyesi Fikri Sa¤lar, ‘Kod Ad› Susurluk’ isimli kitapta, J‹TEM’den sözederken, devlet taraf›ndan korunduk-

lar›n›, komisyonun bu konuda hiçbir ﬂey yapamad›¤›n›n özellikle alt›n› çizmektedir. Tu¤general Veli
KÜÇÜK’in komisyonda dinlenemedi¤ini belirten Sa¤lar, ad› geçen
di¤er J‹TEM’cilere de ulaﬂ›lamad›¤›n› kaydederek ﬂu tespiti yap›yordu: “Bu yap›yla ilgili hiçbir inceleme yap›lamama gerekçesi, Komisyonumuzun yönetim hatas›ndan
kaynakland›¤› gibi, ilgili kurumlar›n ciddi bir suskunluk ve anlaﬂ›lmaz bir al›nganl›k içerisine girerek
gerçeklerin ayd›nlanmas›na dolayl›
olarak engel olmalar›d›r.”
Düﬂünün, güya ülkeyi yöneten
TBMM’nin bir komisyonu b›rak›n
bu yap›ya yönelik herhangi bir ﬂey
yapmay›, ifadelerini bile alam›yor!
Baﬂka devlet belgelerinde de J‹TEM kay›tlara geçmiﬂtir: Örne¤in,
Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu Susurluk
Raporu da, “Jandarma Genel Komutanl›¤› reddetse de J‹TEM’in
varl›¤› gerçektir” diyerek, kimi
suçlar›n› s›ral›yor.
J‹TEM’in tek bir faaliyeti
yoktur ki, generallerin bilgisi dahilinde olmas›n. Soner Yalç›n, J‹TEM’in en tan›nm›ﬂ ismi “Binbaﬂ›
Ersever’in itiraflar›” kitab›nda bu
konuda oldukça fazla örnek sunarken; Faruk Mercan ‘Susurluk
Prensleri’ isimli kitab›nda, Ersever’e “üstün hizmetlerinden” dolay›, 20 Kas›m 1990'da Orgeneral
Hikmet Köksal taraf›ndan verilen
takdir beraat›na yer vermektedir. Elbette burada takdir edilen ve Ersever’in “yapmak için her türlü faaliyeti cesaret ve feragatle sürdürdü¤ü” faaliyetlerinin tümü kontrgerilla faaliyetleridir: Kay›plar, katliamlar, komplolar, provokasyonlar, faili meçhuller, iﬂkenceli sorgular...
Bu arada, jandarma teﬂkilat›nda
J‹TEM d›ﬂ›nda, özel timlerin yer ald›¤›n› da belirtelim. Bu ‘legal’ timlere iliﬂkin dönemin J.Genel Komutan› Org. Eﬂref Bitlis ﬂu bilgiyi veriyor: “A timleri tamam› rütbeli olan
personelden kurulmuﬂtur. Teçhizat›
tamamen özeldir. Egitimi özeldir.
Eskiden özel harp e¤itimi yapard›.
ﬁimdi jandarman›n kendi timidir. B

timleri ise yar›s› rütbeli, yar›s› asker kiﬂilerden oluﬂuyor. Hepsi komando e¤itimi görmüﬂtür. Ondan
sonra da ilave olarak özel tim e¤itimi görmüﬂtür.” (Aktaran: Suat Parlar. Age.)
J‹TEM ad› alt›nda yarat›lan “esrarengiz” havan›n, Eﬂref Bitlis’in
anlatt›¤› Jandarma Özel Harekat
timlerinin gerçekleﬂtirdi¤i her türlü
kontra faaliyetinin üzerini perdeledi¤inin de alt›n› çizelim. Yani oligarﬂinin bu “yasal” örgütlenmesi de
klasik bir kontra örgütlenmesidir ve
emperyalizmin kontrgerilla talimnameleri do¤rultusunda örgütlenen
Latin Amerika’daki bu tür özel timler, ölüm mangalar› ne yapt›larsa
Türkiye’dekiler de onu yap›yorlar.

‹TEM’in Kontra Eylemleri
Tüm Türkiye Genelinde

J

Yo¤unlaﬂt›¤› alan›n Do¤u ve Güneydo¤u bölgesi olmas›na karﬂ›n,
‹stanbul baﬂta olmak üzere, devrimci mücadelenin oldu¤u her yerde;
kaç›rma, kaybetme, iﬂkence, infaz,
sabotaj, hedef ﬂaﬂ›rtma amaçl› eylemler, provokasyonlar düzenlemiﬂ
ve halen bu faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gazi katliam› s›ras›nda da ad›
geçen J‹TEM, üniversite gençli¤ine, iﬂçilere karﬂ›, gecekondulardaki
devrimci mücadeleye karﬂ› say›s›z
kontra faaliyette bulunmuﬂtur. ODTÜ’de ö¤rencilerin yakalad›¤› üç
sivil jandarma subaylar›n›n üzerinden J‹TEM kimliklerinin ç›kmas›,
direnen Tuzla deri iﬂçilerinin karﬂ›s›na da yine J‹TEM’cilerin ç›kmas›
ve kaç›r›lan iﬂçilerin Maslak Jandarma Komutanl›¤› ve Tuzla Piyade
Okulu’nda sorgulan›p tehdit edilmeleri vb. birçok örnek mevcuttur.
Temmuz 1999’da Çank›r› Hapishanesi’nde adli tutuklu olarak bulunurken, Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Cephesi taraf›ndan sorgulanan ve
ölümle cezaland›r›lan J‹TEM eleman› Turan ÜNAL bu konuda bir
örnektir. Ünal, kontra örgütlenmesini, bu örgütlenmede yeralan isimleri, kaybettikleri insanlar›, infazlar›,
17
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iﬂkenceleri, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›
gibi birçok suçunu itiraf etmiﬂtir.
(Bilgiler; Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Cephesi’nin cezaland›rmaya iliﬂkin
8 Temmuz 1999 tarihli 90 No’lu
aç›klamas›ndan al›nm›ﬂt›r)
1995 y›l›nda Sivas’ta askerdeyken Bölük Komutan› Yüzbaﬂ› Salih
DO⁄AN taraf›ndan seçilen ve kendisi gibi 29 kiﬂiyle birlikte di¤er askerlerden yal›t›larak özel olarak
e¤itilen Turan Ünal, halk›m›z›n
“baba oca¤›” dedi¤i askerlik kurumunun oligarﬂinin kontra örgütlenmeleri için nas›l kaynak teﬂkil etti¤inin de bir örne¤iydi. J‹TEM üyesi
yap›lan Ünal, askerlik sonras› kontra faaliyetlerine devam eder.
“03 Timleri” dedi¤i, gizlilik
esas›na göre oluﬂturulmuﬂ kontra
örgütlenmesine iliﬂkin ﬂu bilgileri
veriyordu Ünal:
“Kay›p ve infazlar› gerçekleﬂtirirler. Merkezi Ankara Yenimahalle
‹l Jandarma Komutanl›¤› Emniyet
Hizmet Birimi. Amiri Albay Erol
BULUN. Arﬂiv Bilgileri Amiri Albay ‹BRAH‹M'dir. ‹stihbarat ve Fizibilite Amiri Albay SONER...”
“Timlerin resmi bir konumu ve
rütbesi veya statüsü bulunmuyor.
Herkes sanki normal er, onbaﬂ›, çavuﬂ gibi resmi kay›tlar› bulunuyor.
Görev askerlikle baﬂl›yor, e¤itim
veriliyor. Normal askerlik süresi bitiminde aktif olarak enaz üç y›l devam ediyor. ‹steyen s›navla M‹T,
Özel Harekat ve askeri bir konumda
kalabilir. Veya sivilde normal ﬂartlar veya iﬂler dahilinde ve denetim
alt›nda bulunuyor.
Timler genelde üçer kiﬂi oluyor.
03 Grubu joker konumunda bulundu¤u için ani görevler ve son dakika görevler ç›k›yor. Emniyet, M‹T
ve di¤er askeri kuruluﬂlar bilgi,
malzeme ve personel alan›nda kullan›l›yor. Tim'e emirler üst düzey
emniyet hizmet ve daire baﬂkanl›¤›ndan geliyor. Kolluk kuvvetlerinin
-emniyet, M‹T, askeri komutanl›klar- sahip oldu¤u bütün yetkiler,
kimlikler kullan›l›yor. Çözümlenmenin gerekli oldu¤u kilit noktalarda

kullan›l›yor..."
dan, kendi iste¤i üzerine OHAL Valisi Ünal
“DAL'da kaybedilErkan'a iletildi. Sormesi gereken biri olurgulamaya sürekli olasa, biz gidiyor, onu
rak üç hilalli yüzük taDAL'dan al›yor ve sorkan 'Timuçin' lakapl›
gulad›ktan sonra kayÖzel Tim Komiser
bediyoruz.”
Yard›mc›s› da kat›ld›.
95'te Gazi AyaklanTe¤men lakapl› komumas› sonras› ‹stanbul
tan Tekda¤'›n cinsel
ve Ankara'da J‹TEM,
J‹TEM’in suçlar›ndan biri de KAYIPLARDIR...
organ›nda bulunan idM‹T ve emniyetin harar yoluna tel sokuyor
Metin Andaç, Neslihan Uslu, Mehmet Ali Mandal
z›rlad›¤› bir listede
ve elektrik veriyordu.
ve Hasan Aydo¤an isimli Cepheli devrimcilerin
kaybedilecek kiﬂiler
Hemen ölmemesi için
1998 y›l›nda nas›l kaybedildiklerini J‹TEM elematespit ediliyor. Liste
sürekli i¤ne yap›l›yor.
n› Turan Ünal anlatt›. Foça'da askeri alan içerisinTuran ÜNAL'›n da
Zaten sorgulamada süiçinde bulundu¤u 03
rekli askeri doktorlar
de olan kontrgerillaya ait bitimlerine veriliyor.
bulunduruluyor.
Sorgulama yerinde
nalarda iﬂkenceli sorguya al31 Mart 1998’de Çeﬂme’de Mebulunan tim komutanlar›n›n telsizi
d›lar, sonra ‹zmir Hatay Üçtin Andaç, Neslihan Uslu, Mehmet
Asayiﬂ Kolordu Komutanl›¤›'na enkuyular semtinde kontrgerilAli Mandal ve Hasan Aydo¤an’›
dekslidir. Kolordu komutan›n›n talilaya ait binada 3-4 gün tuttukendisinin de içinde oldu¤u kontra
mat›na göre sorgulama yöntemleri
lar, ard›ndan nisan sonunda
timinin nas›l kaybetti¤ini anlatan
de¤iﬂir.
Turan Ünal, dört devrimciyi, Foa¤›r iﬂkenceden ç›km›ﬂ, kollar›
Doktor Tekda¤’›n fazla dayanaça'da askeri alan içerisinde olan
k›r›k ve hap ile uyutulmuﬂ bir
mayaca¤›n› söyleyince 120. gününkontrgerillaya ait binalarda iﬂkencehalde ‹zmir Seferihisar k›y›de buradan al›nd› ve benim de buli sorguya ald›klar›n›, sonra Hatay
s›nda küçük kamaras› olan
lundu¤um operasyon timi eﬂli¤inde,
Üçkuyular semtinde kontrgerillaya
askeri bölge d›ﬂ›nda çöplü¤e getirilbir bal›kç› teknesine bindirip
ait binada 3-4 gün tuttuklar›n›, ardi. Burada Timuçin ve Bo¤a silahla
tekneyi bat›rd›lar.
d›ndan nisan sonunda a¤›r iﬂkencetarad›lar. Öldükten sonra timde buden ç›km›ﬂ, kollar› k›r›k ve hap ile
lunan bir baﬂka eleman›n, Tekda¤'›n
Bilgiç’in nisan ay›nda Ülkede Özuyutulmuﬂ bir halde ‹zmir Seferihiyak›lmas› gerekti¤ini söylemesi
gür Gündem Gazetesi’nde yeralan
sar k›y›s›nda küçük kamaras› olan
üzerine, benzin dökülerek yak›ld›.
itiraflar› da, kurﬂuna dizilen köylübir bal›kç› teknesine bindirilip tekCesedi kömür haline gelmiﬂ olan
ler, tecavüzler, parçalanan cesetler
neyi bat›rd›klar› bilgisini veriyordu.
Tekda¤'›n kemikleri ve geriye kalvb. ile bu konuda zengin örneklerle
m›ﬂ di¤er parçalar›n›, Silvan DiyarArkas›ndan Çeﬂme'de bulunan
doludur. Okurlar›m›z›n bilgisinde
bak›r aras›nda bir dere kenar›ndaki
40 dönümlük arazi üzerinde kurulan
olan bu itiraflar› bir yanda tutarak
nadasl› bir tarlaya götürüp z›rhl› baFLY-‹N ad›nda bir e¤lence yerinde
21.1.1996 tarihli Evrensel Gazeteriyerde bulunan kazma ve kürek
bu operasyonun kutland›¤›n› da
si’nde yay›nlanan bir J‹TEM subaarac›l›¤›yla gömdük. Tekda¤'›n ölükaydeden J‹TEM’ci, teﬂkilat›n her
y›n›n anlat›mlar›na bakal›m:
münü hem OHAL Valisi hem Asatürlü pis iﬂin, uyuﬂturucu kaçakç›l›“Öldürülenlerin ço¤u helikopyiﬂ Kolordu Komutan› hem de Di¤›n›n içinde nas›l yüzdü¤üne dair
terle ormanl›k alanlara veya sarp
yarbak›r Emniyet Müdürü biliyor.”
anlat›mlarda da bulunuyordu.
kayal›klara at›l›r. Baz›lar› da yak›l›r
“Timler yakalad›klar›na her ﬂeyi
ve gömülür. ‹tirafç›lar operasyonlayapmakta serbesttir. ‹nkar ederler
‹TEM Ad›n›n Vahﬂetle Yan
ra kat›l›r. Lojistik destek sa¤layan
ama do¤rudur. Öldürülenlerin uzuvYana An›lmas› Binlerce
köyler ve kiﬂiler tespit edilir ve etkilar›n› keserler. Özellikle cinsel orÖrne¤e Dayanmaktad›r
siz hale getirilir. (Ali Kaya’n›n ajanganlar› kesilir ya da cisim sokulur.
das›ndaki listeleri hat›rlay›n!) LojisSilvan'›n k›rsal›ndan bir kad›n miliBaﬂta, J‹TEM itirafç›s› Abdülkatik destek sa¤layan köylüler, toplu
tan yaral› olarak yakaland›. Ona her
dir Aygan olmak üzere, J‹TEM içingözalt›na
al›n›r
ve
köy
yak›l›r.”
ﬂey yap›ld›. Operasyon timindeki
de bulunduktan sonra, faaliyetleri,
Bo¤a lakapl› komutan tecavüz etti,
14.11.1994
tarihinde
Diyarbak›r
uygulanan yöntemler hakk›nda bilsonra da G-3 piyade tüfe¤iyle cinsel
Da¤kap›’da
eﬂinin
yan›nda
gözalt›giler veren kontra elemanlar›, ayn›
organ›na tecavüz etti. Bütün bir ﬂarna
al›nan
Ali
Tekda¤
isimli
kiﬂinin
zamanda devletin vahﬂette nas›l s›jörü boﬂaltt›.”
sorgulan›p öldürümesine iliﬂkin:
n›r tan›mad›¤›n› da gözler önüne
‹ﬂte Büyükan›t’›n iyi çocuklar›!
sermektedirler. Keza, Kahraman
“Tekda¤'la ilgili bilgiler do¤ru-

J
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Haberine geçen hafta
yer verdi¤imiz, 17 Kas›m’daki Trabzon linç giriﬂimi davas›n›n ard›ndan,
TAYAD’l›lar mahkeme ç›k›ﬂ›nda yapt›klar› aç›klamada, provokasyonlara,
linç giriﬂimlerine karﬂ› kararl› duruﬂlar›n› sürdüreceklerini ilan etmiﬂler ve
Rize’ye giderek AKP’lilerle görüﬂeceklerini söylemiﬂlerdi.

li” KART'› teﬂhir eden dövizler açt›lar. TAYAD'l›lar
ad›na konuﬂan Naime
KARA, TAYAD'›n yasal
bir dernek oldu¤unu, mücadelesinin meﬂrulu¤unu
TAYAD’l›lar bir kez daha Rize’deydiler. kaydederek ﬂöyle konuﬂLinci savunan AKP’li Belediye Baﬂkan› tu: “Sald›r›lar ise gayriHalil Bak›rc› ve AKP ‹l Baﬂkan› onlarla meﬂrudurlar. 120 evlad›görüﬂmekten kaçt›lar. Baﬂbakan Erdo- m›z öldü, cenazelerini kal¤an’›n linç kültürünü savunan partilileri d›rmamam›z, mezarlar›n›
ziyaret etmememiz istenikonusundaki suskunlu¤u ise sürüyor
yor. Bunu kabullenemeyiz.
AKP’liler Polisin
Vicdanlara sesleniyorum;
Arkas›na S›¤›nd›
ne yap›lmak isteniyor?
kaçamak cevaplar›ndan birini verdi.
TAYAD’l›lar söyledikleri gibi,
“TAYAD'l›lar›n arkas›nda birtak›m
ayn› gün Rize’ye hareket ettiler. Rigüçler oldu¤u” söyleniyor. ‹ﬂte TASuç Duyurusu
ze ‹l Baﬂkan› ile önceden telefonla
YAD'l›lar burada, biziz! Önümüzde,
Linç giriﬂimini savunacak, “bilgörüﬂmüﬂler ve randevu alm›ﬂlard›.
arkam›zda kimse yok! Ya bize sald›sem ben de vururdum” diyecek kaBelediye baﬂkan› ile görüﬂme talepranlar, onlar›n arkas›nda kim var?
dar “cesaretli” olan bu “kahramanlerini yineleyecekler ve linç giriﬂiBiz burday›z, bize iftiralar atanlar,
lar” düﬂüncelerini, sözlerini savunamini savunan aç›klamalar›n›, daha
insanlar› k›ﬂk›rtanlar nerede? Göcak kadar bir cesarete dahi sahip desonra TAYAD’la ilgili karalamalar›rüﬂmekten bile kaç›yorlar."
¤illerdi gerçekte.
n›, yalanlar›n› soracaklard›.
Bu net olarak göRize'ye vard›klar›nda, polis tararülmüﬂ, anlaﬂ›lf›ndan karﬂ›land›lar. Belediye baﬂm›ﬂt›. Zaten linç
kan› ve AKP il yönetimi, TAkültürünün bir
YAD’l›lar›n karﬂ›s›na ç›kmaya dahi
görüﬂü de olacesaret edemeyerek, “görüﬂmeyi ipmazd›.
tal ettiklerini” polis arac›l›¤›yla bilBu geliﬂme
diriyorlard›. ‹ktidar partisiydi ama
üzerine,
Rize
bu ülkede yaﬂayan insanlardan kaç›Adliyesi’ne giyordu. “TAYAD’l›lar oldu¤unu bilden TAYAD'l›lar,
seydim” tehditleri savuruyorlard›
AKP milletvekili
ama TAYAD’l›lar›n ad›n› duyduklaAbdulkadir
r›nda da ortadan kayboluyorlard›.
KART, Belediye
TAYAD'l›lar bu durum karﬂ›s›nBaﬂkan› Halil
da, kararlar›n› kendilerinden dinleBAKIRCI ve Vamek istediklerini belirterek, bir heli Enver SAyet ile AKP il binas›na hareket ettiL‹HO⁄LU hakk›nda Soruyoruz: Sald›rganlar› koruyan; sald›ranlar› de¤il, sald›r›ya u¤raler. TAYAD’l›lar›n il binas›na do¤ru
yanlar› soruﬂturan, yarg›layan bir yönetim karﬂ›s›nda halk adalet
suç duyurusunda bugeldi¤ini ö¤renen AKP’liler bir telundular.
için kime baﬂvuracak?!
laﬂla telefona sar›ld›lar. Anlaﬂ›l›yorAdliye ç›k›ﬂ›nda Linç halk›m›zda bir davran›ﬂ biçimi olarak yerleﬂtirilmek isteniyor.
du ki, “görüﬂmeyeceklerini” dahi
bir aç›klama yapan
TAYAD’l›lar›n yüzüne söylemeye
Provokasyonlar sadece halk muhalefetinin önünde basit bir tehdit
TAYAD’l›lar, k›rm›cesaret edecek tek bir AKP yönetide¤ildir bugün, büyük katliamlar›n zeminini haz›rlamaktad›r! Salz› önlükleri, beyaz
cisi yoktu. Heyet henüz yoldayken,
d›r›lar›n bugün kimin üzerinden yaﬂand›¤› tayin edici de¤ildir, salbaﬂörtü ve ﬂapkalar›
AKP ‹l Baﬂkanvekili Harun MERd›r›lar bütün halk› sindirmeye yöneliktir. Provokasyonlar, emperile Rize Adliyesi
TO⁄LU, TAYAD Baﬂkan› Mehmet
yalizm ülkemizde daha rahat at koﬂtursun diyedir; bilinci çarp›t›lönünde
"Linç
GiriGÜVEL'i arayarak, "baﬂkan benim
ﬂimlerinden AKP
yerime randevu vermiﬂ, kendisiyle
m›ﬂ bir halk kendi kendini linç etsin diyedir. Susmak hiç kimseyi
Sorumludur" yaz›l›
görüﬂmem laz›m ama ulaﬂam›yokurtarmayacakt›r. SUSMAYALIM!
pankart ve kentin
rum bu nedenle sizinle görüﬂemeyeBilinsin ki bedeli ne olursa olsun biz susmad›k, susmayaca¤›z! ProBelediye Baﬂkan›
ce¤im” gibi, hiç de inand›r›c› olmavokasyonlar› boﬂa ç›karaca¤›z!
BAKIRCI'y›, “vekiyan, klasik burjuva politikac›lar›n

AKP’liler TAYAD’l›lardan

N‹YE KAÇIYORLAR?
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Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
NEDEN AÇLIK?

EN HABERL
T
T
‹
R
ER
TEC

‘Sosyal alanlar’ aldatmacas›
ve ﬂaﬂ›ranlar
Geçen hafta burjuva bas›ndan
sol bas›na kadar yeralan bir haber
iki yönden dikkat çekiciydi.
Birincisi; habere bas›n›n geniﬂ
yer ay›rmas›yd›. Elbette F tiplerinde
yaﬂanan bir hak ihlalinin teﬂhir edilmesine kimsenin itiraz› olamazd›.
Ama ayn› bas›n›n ölümleri dahi
sansürlemesi, bu konudaki ikiyüzlülü¤ü düﬂündürtüyordu.
‹kincisi ise; bütün uyar›lar›m›za
karﬂ›n, F tipi zulmünü meﬂrulaﬂt›ran
sosyal alanlar› kullananlar›n, faﬂizmin F tipi politikalar›n› anlamaktan
ne denli uzak olduklar›n›n görülmüﬂ olmas›yd›.
Haber ﬂuydu: Hapishane içinde
belli say›da tutuklular›n, tredman›
kabul etmeleri koﬂuluyla biraraya
getirildi¤i uygulamada saatler k›s›tlan›yor. Önce görüﬂ süreleri 5 saatten 2 saate düﬂürülüyor. Bunun üzerine Kocaeli F Tipi’ndeki iki tutuklu, dava aç›yor. Bu “biraz daha sohbet” talebi, Kocaeli ‹nfaz Hakimli¤i
taraf›ndan kabul edilerek 3 saate ç›kar›l›yor. Ancak Adalet Bakanl›¤›,
göstermelik olma görevini bir an
unutmuﬂ olan mahkemenin bu konuda karar veremeyece¤ini öne sürerek, Yarg›tay’a baﬂvuruyor. Yarg›tay, mahkeme karar›n› bozarak, görüﬂ süresini 2 saate indiriyor.
Eleﬂtiri ﬂu: Adalet Bakanl›¤› tutuklular›n 1 saat daha fazla sohbet
etme iste¤ini çok gördü!
Ne zannediyordunuz? Tecrit dedi¤imiz politika tam da budur. Ama
bundan daha önemlisi, ‘Sosyal
alanlar’›n kendisi tecrit politikas›n›n kabul ettirilmesinin bir arac›yd›.

AB’ci çevreler de bu oyunun aleti
olarak “sosyal alanlar” propagandas› yapt›klar› günlerde, bu konuda
devrimcilerin say›s›z uyar›lar›, yaz›lar› yay›nland›. Gelelim 5 saatten
2 saate düﬂürülmesi konusuna.
Görüﬂme süresi, 18 Ocak 2002
tarihli genelgeyle 5 saat olarak belirlendi. Oligarﬂi bir “umut” diyerek, biraz fazla tutarsak direniﬂi k›rar›z hesab› yapm›ﬂt›. Direniﬂ bu
oyunlar› elinin tersiyle itti. Art›k bu
“hakk›” kullananlar, zaten tecrite ﬂu
veya bu biçimde boyun e¤enlerdi.
Ve 5 saat böylece indi 2’ye... T›pk›
tahliyelerle direniﬂi k›rma politikas›nda oldu¤u gibi. Bak›n, ﬂimdi bu
tür tahliyeler neden olmuyor? Çünkü amaç has›l olmam›ﬂ, direniﬂ yoluna devam etmiﬂtir.
Sosyal alanlar› kabul edenler, direnmeden bu k›r›nt›lar›n dahi al›namayaca¤›n›, F tipi tecriti kabul ettiklerinde, direnmediklerinde oligarﬂinin kendilerine kimi haklar› tan›yaca¤›n› düﬂünmenin ne kadar yanl›ﬂ
oldu¤unu umar›z görmüﬂlerdir.

Açl›¤›m›n yüzlü günlerini
aﬂal› çok oldu...
Yar›n öbürgün
150 diyecekmiﬂiz!
Saym›yorumki günleri, bileyim.
açl›¤›m da gelmiyor akl›ma
Yok HAﬁA!
Yads›m›yorum do¤an›n yasas›n›
de¤iﬂtirmiyorum da
Aksine
do¤a yasalar›n› hiçe sayanlara
dünyay›
memleketimi
insanlar›ma dar edenlere
ÇARES‹ZS‹N‹Z
demek için açl›¤›m
Do¤al yani!
Hem ben her do¤an gün
açl›k günlerimin de¤il
nedenlerimin hesab›n› tutuyorum
– ki saymakla bitmiyor.
Ben diyeyim milyonlarca
siz deyin milyarlarca
esasta dünya halklar›na –
Her nedenin karﬂ›s›nda bir umut
– umut da milyarlarca –
“Umut fakirin ekme¤iymiﬂ”
Öyle mi?
Ama ﬂimdi umut da çal›nmak istenmekte!
Özü özeti bu de¤il mi açl›¤›m›n?
Vermiyorum umutlar›m›!
3 Ekim 2005
Ölüm Orucu Direniﬂçisi Fatma Koyup›nar
(Cansuyu Dergisi, Eylül 2005 say›s›)

Do¤ru bir tespit ve CHP muhalefeti
Cumhuriyet Yazar› Toktam›ﬂ Ateﬂ, CHP’nin muhalefet tarz›n› eleﬂtirdi¤i 22 Kas›m tarihli yaz›s›nda çok yerinde bir ﬂekilde ﬂu tespiti yap›yor: “Do¤rusunu isterseniz, AKP'ye muhalefet
edilecek ve AKP'yi sarsacak çok konu var. Cezaevlerindeki tutum ve sokaklardaki
linç giriﬂimleri bile, bir iktidar› sarsmaya yeter.”
Evet! CHP, AKP iktidar›na bu konularda muhalif midir? De¤ildir, çünkü tecrit bir devlet politikas›d›r ve bu zulüm CHP yönetimi taraf›ndan da desteklenmektedir. Mesele burada. Hapishanelerdeki ölümler, tecrit konusunda CHP ne diyor, kimse bilmez! Çünkü bu konuda sarfettikleri tek
bir cümle yoktur. Ülkenin en önemli sorunlar›ndan biri hakk›nda, ana muhalefet misyonu taﬂ›yan
bir partinin tek bir kelime etmemesi do¤al de¤ildir elbette.
Türkiye halk› merak etmektedir; CHP insan haklar›n› savunuyor mu? 120 ölüme ne diyor?
Tecrit iﬂkencesine ne diyor? Ölümlerin daha da artmamas› konusunda ne diyor?
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Enternasyonalist dayan›ﬂma
F tiplerinde direnen tutsaklarla, dünyan›n
de¤iﬂik ülkelerinde hapishanelerdeki tutsaklar
aras›nda yaz›ﬂmalar, Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu'nun kampanyas› do¤rultusunda devam ediyor. Enternasyonalist dayan›ﬂman›n örne¤i olan bu mektuplardan ikisine yer
veriyoruz. ‹lki, ‹sviçre'de tutsak olan Marco
Carmenisch’den Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi’ndeki
Serdar Karaçelik'e...

Dayan›ﬂma içindeyim
Türkiye'de mücadele eden yoldaﬂlarım! Ben sizin ve tüm halkların, sınıf hükümdarlı¤ını sonlandırma ve emperyalizme karﬂı mücadelelerini izliyorum. Bunlar bizim ortak mücadelelerimiz...
‘70'li yılların sonunda birkaç kiﬂiyle birlikte kendi baﬂımıza harekete geçtik. Sınıf savaﬂı ve çevre savaﬂı temelinde elektro endüstrisine,
kapitalist emperyalizme, da¤ları,
hayat kaynaklarımızı sömürenlere
ve tahrip edenlere karﬂı. Bizi tutukladılar. ‹talya'daki cezam bittikten
sonra, beni ‹sviçre'ye iade ettiler...
‹talya'da ilk dönemler dıﬂında,
gerilla yoldaﬂlarla yüksek güvenlikli hücrelerde kaldım. 3 kiﬂilik hücrede yaﬂamak çok zordu. Her gün 4
saat havalandırmaya çıkabiliyorduk, yeme¤imizi piﬂirebiliyorduk,
alıﬂveriﬂ yapabiliyorduk. O dönemler ziyaretçi geldi¤inde arada cam
yoktu. ‹talya'da tecritin dereceleri
var. Biz 2. derecede tutuluyorduk.
‹talya'da çalıﬂmak zorunlu de¤il fakat tahmin edece¤in gibi biz siyasi
tutsaklar tek saniye bile can sıkıntısı yaﬂamadık. Burada, ‹sviçre'de hükümlü oldu¤un sürece baﬂlangıçta
ister tavuk hırsızı ol, ister “terörist”
aynı tecrite tutuyorlar. Ziyaretlerde
arada cam ve dinleme araçları var.
‹sviçre'de pek siyasi tutsak yok zaten, sanırım tek benim. Bu zor.
Bizler iﬂ köleleriyiz, çalıﬂmak
zorunlu. Çalıﬂmadı¤ın zaman hücreye atılıyorsun ve her ﬂeyden mahrum ediliyorsun. Hapishane üniforması zorunlu ve so¤uktan korunacak bir ﬂeyimiz yok. 1 saat havalan-

dırmaya çıkabiliyoruz, hafta
sonları 3 saat. Yemek piﬂiremiyoruz, gıda alamıyoruz. Ayda 4 saat
ziyaretçi hakkımız var ve en fazla
12 yetiﬂkin ziyaret edebilir. Bazı,
aﬂa¤ılayıcı koﬂullar altında yılda 45 kere, 2 veya 5 saat için aileyle, eﬂle görüﬂebiliyorsun. Ailenden ancak
yılda 4 kere 5 kg'l›k yemek paketleri alabiliyorsun. Bizim kölelik ücretimiz ayda 500 Frank. Yarısını kantindeki alıﬂveriﬂ için harcıyoruz.
Elbette sizin durumunuzu ve
mücadelenizi takip ediyorum ve dayanıﬂma içindeyim. Bazen burada
ve ‹talya'da sizinle kıyaslandı¤ında,
iyi koﬂullarımızdan dolayı utanıyorum. Buradan sizin mücadelenizi ve
durumunuzu anlamak zor da olsa,
özellikle de hapishanede yürütülen
kahramanca direniﬂinizi anlıyor ve
tamamen onaylıyorum. Batı Avrupa'da bunu birçok solcu, hayatını
bilinçli ve gerekli bir ﬂekilde ortaya
koydu¤u gerçek mücadeleyi tanı-

madıkları ve böyle bir mücadeleyi
yürütmeye hazır olmadıkları için
anlayamıyor. Ben tanıyorum. Bu
yüzden yüre¤imin derinli¤inde sizinle, mücadelenizle, zaferleriniz ve
yenilgilerinizle birlikte üzülüyor,
seviniyorum. Belki de yaﬂl› oldu¤um için, genç arkadaﬂlarınızın ﬂehit haberini aldı¤ım zaman, yalnızca bir yoldaﬂım de¤il de, sanki çocuklarım ölmüﬂ gibi üzüntü ve gurur duyuyorum.
Baﬂka bir dünya gerekli ve baﬂka
dünya biziz. Bu yüzden bu anti-globalcilerin “baﬂka bir dünya mümkün” sloganı hiç hoﬂuma gitmiyor.
Bu slogana bakarsan, sanki devrim;
reformistler ve devrimcilik oynayanlar için, batı tüketim toplumunu
bir düzenleme seçene¤i.
Sana ve özgür tutsak olan devrimci kardeﬂlerime ve k›z kardeﬂlerime çok sevgi, saygı ve devrimci
kuvvet gönderiyorum. Siz bana
sonsuz kuvvet veriyorsunuz. Bizim
kalplerimizi ve düﬂüncelerimizi hapis ve tecrit edemezler.

Bir di¤er mektup ise, ‘Kübal› 5'ler’ olarak bilinen, Küba’ya karﬂ› komplolar› aç›¤a ç›karmak için gittikleri ABD’de tutuklanan beﬂ Kübal›’dan biri
olan Rene Gonzalez Sehwerert’ten, Kand›ra 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde
DHKP-C Davas›’ndan tutsak olan Gökhan Gündüz'e yaz›lm›ﬂ.

Düﬂüncelerinizi teslim alam›yorlar
Mektubunu okurken, inanc›n gücünü kavrad›m. Sizin hayata geçirdi¤iniz kahramanca, tarihi direniﬂin yan›nda, bizim mütevazi fedakarl›klar›m›z solda s›f›r kal›yor. Ve sizi hapsedenlerin size reva
gördükleri bunca vahﬂete ra¤men, siz “Masala” yapabilecek morali buluyorsunuz kendinizde. Bu da
kimsenin sizin düﬂüncelerinizi teslim alamayaca¤›n› gösteriyor.
Fakat emperyalizm ve iﬂbirlikçileri haysiyetsiz olduklar› için, bizim direniﬂimizin kayna¤›n› ve gücünü kavrayam›yorlar. ‹kiyüzlüce kulland›klar› “Demokrasi ve Özgürlük” kisvesi alt›nda, gerçekte
dünyaya tan›d›klar› tek demokrasi, sermaye ve onun sahiplerine onlar›n “mal›” olma özgürlü¤üdür.
Bu, dünyay› tükenme tehditi ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakan ç›lg›nl›k, sadece dayan›ﬂmam›z›n ve düﬂüncelerimizin harekete geçirilmesi ile altedilebilinir. Onlar için temsil etti¤imiz gerçek tehlike budur. Mücadelemizi güçlendirecek düﬂünceleri düﬂünmemiz ve savunmam›z tehlike arz ediyor. Korku ve vurdumduymazl›k üzerine kurulan bir sistem her daim düﬂüncelerden ve inançlardan korkar.
Küba da onlar için tam da bunu temsil ediyor. Benim ve 4 kardeﬂimin ﬂahs›nda bunu görüyorlar.
Bizi yanl›zca gururland›ran ve daha da birbirimize kenetleyen nefretlerinin kayna¤› bu.
Mektubun ve “Masala” için teﬂekkür ederim. Sizin ve yoldaﬂlar›n›z sayesinde yanl›z olmad›¤›m›z› düﬂünmek ve daha güçlü olmak için bir nedenimiz daha var.
Her zaman kurtuluﬂa kadar!
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Vatansever gençli¤in esareti sürüyor

Bombac› ‘‹yi Çocuklar’ D›ﬂar›da
Vatansever Gençlik F Tipinde
Gençlik Federasyonu’nun “Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye! ‹ﬂbirlikçili¤e Son” slogan› ile gerçekleﬂtirdi¤i kampanyan›n son eylemi
olan, 17 Ocak Ankara’da yap›lacak
eyleme sald›ran polis, 198 kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂ, 6 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›.
‹lk iki duruﬂmadan sonra tahliye
olanlar›n ard›ndan, halen iki Gençlik Federasyonu üyesinin tutuklulu¤u devam ediyordu.
Vatansever gençli¤in iﬂbirlikçi
oligarﬂi taraf›ndan san›k sandalyesine oturtuldu¤u mahkeminin üçüncü
duruﬂmas›, 22 Kas›m günü Ankara
11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Türkiye’nin çeﬂitli üniversitelerinden ö¤renciler duruﬂmay› izlemeye gelerek, arkadaﬂlar›n› yaln›z
b›rakmad›lar ve yine Ankara sokaklar›nda “Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›n› hayk›rd›lar.

Devrimci Gençli¤in Sözüdür:
‘Ba¤›ms›z Türkiye’yi
Biz Kuraca¤›z!’
‹stanbul’dan yola ç›kan grup, 21
Kas›m akﬂam› Galatasaray Lisesi
önünde toplanarak, TRT binas› önüne kadar sloganlarla yürüdüler.
“Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lanamaz” pankart› ve flamalar taﬂ›yan grup, “Ne ABD Ne AB Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye” yaz›l›
önlükler giydi. Galatasaray Lisesi
önünde yap›lan aç›klamada, Gençlik Federasyonu olarak, Türkiye

halk›n›n her sorununda yan›nda olmaya devam edeceklerini, Ba¤›ms›z Türkiye talebine her koﬂulda sahip ç›kacaklar›n› ve sald›r›lar› örgütlü güçle püskürteceklerini kaydeden ö¤renciler, “Bu yürüyüﬂümüzü engellemek isteyenleri b›kt›raca¤›z ama biz b›kmadan, usanmadan
›srarl› ve kararl› bir ﬂekilde yolumuza devam edece¤iz. Nas›l ki halklar›m›z›n tarihi, DEV-GENÇ’imizin
anti-faﬂist, anti-emperyalist mücadele gelene¤i bize aitse, yar›nlar da
bizim olacak. Ba¤›ms›z bir Türkiye’yi biz kuraca¤›z” dediler.
Aç›klaman›n ard›ndan Gündo¤du marﬂ›yla yürüyen kitle, “Ö¤renciyiz Halkl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi
Üniversite ‹stemiyoruz, Kahrolsun
Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ” sloganlar› att›lar ve
otobüslerle yola ç›kt›lar.

Temel Haklar:
Gençlerimizin Yan›nday›z
Bu arada, ba¤›ms›zl›k istedikleri
için yarg›lanan devrimci gençli¤e
bir destek de Temel Haklar Federasyonu’ndan geldi. ‹stanbul ﬁiﬂli Adliyesi önünde toplanan Federasyon
üyeleri, “Vatansever Gençlik Yarg›lanamaz” pankart› açt›lar. Edip Tarhan taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
Ankara’daki duruﬂma hat›rlat›larak,
“Bizler de Temel Haklar Federasyonu olarak yarg›lanan gençlerimizle ayn› talepleri savunuyor, ayn›
taleplerin mücadelesini veriyoruz.
Mücadelemiz ba¤›ms›z, demokratik
bir ülke mücadelesidir. As›l olarak
ülkemizi emperyalizme peﬂkeﬂ çekenler, hak ve özgürlüklerimizi gasp
edenler yarg›lanmal›d›r” denildi.

AKP Tutuklamalarla
Bizi Y›ld›ramaz!
Kentlerden yola ç›kan Gençlik
Federasyonu üyeleri, sabah saatle22
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rinde
Ankara
Toros Sokak’ta
buluﬂtular. “Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lanamaz, Ne
Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›z
Türkiye ‹ﬂbirlikçili¤e Son” pankartlar› taﬂ›yan
ö¤renciler, üzerinde ba¤›ms›z
Türkiye sözünün bir mührü
gibi dalgalanan
D E V- G E N Ç
ambleminin oldu¤u flamalar›yla yürüdüler.
Sloganlarla
Devrimci
adliye önüne gelen ö¤renciler
gençli¤in yarad›na konuﬂan
g›land›¤› her
Hasibe Çoban,
duruﬂmada
17 Ocak 2005
günü yaﬂananlaAnkara’ya gir› hat›rlatt›ktan
den Gençlik
sonra ﬂöyle koFederasyonu
nuﬂtu: “AKP iküyeleri, her
tidar›na soruyoruz! Tutuklamaduruﬂmay›
larla
ö¤renci
ba¤›ms›zl›k
gençli¤in hakl›
m ü c a d e l e s i n i ﬂiar›n›n hayk›durdurabilece¤i- r›ld›¤› bir eylenizi mi san›yorme dönüﬂtüsunuz? Tutuklarüyorlar
ma kararlar› gerçekte hangi adalete hizmet ediyor? Bu davalar arkadaﬂlar›m›z›n nezdinde emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, bask›c›-yasakç› e¤itime karﬂ› halktan yana, bilimsel e¤itim mücadelesinedir.
Tekrardan hayk›r›yoruz bu mücadeleyi vermekten onur duyuyoruz
ve hiçbir bask› bizim sesimizi bo¤maya, bizi sindirmeye yetmeyecektir. Tutuklu arkadaﬂlar›m›z derhal
serbest b›rak›ls›n.”

‘‹yi Çocuklara’ Selam,
Tutuklulu¤a Devam!
Saat 14.00’te baﬂlayan duruﬂmaya, tutuklu gençler U¤ur Eyilik,

g ençlik

Dillerinde
sloganlar,
ba¤›ms›zl›k türküleriyle geldiler. Bu türkünün, zafer türküleri söylenecek güne
kadar hiç
susmayaca¤›n›
hayk›rd›lar

Musa Kurt ile avukatlar›
kat›ld›lar. D›ﬂar›da arkadaﬂlar›n›n destek sloganlar› hiç susmazken, usülen yap›lan duruﬂma sonucunda, Mahkeme Baﬂkan› Orhan Karadeniz
savc›n›n talebi do¤rultusunda Eyilik ve Kurt'un
tutukluluk hallerinin devam›na karar verdi ve duruﬂmay› 22 Aral›k tarihi-

ne erteledi. Böylece Susurluk düzeninin yarg›s›, Org.
Yaﬂar Büyükan›t’›n “iyi
çocuktur” diyerek korumas›na ald›¤› katil J‹TEM’cilerle ayn› safta olduklar›n›
göstererek, bombac›lara
“selam” gönderiyordu.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda karar› de¤erlendiren Hasibe
Çoban, aylard›r adalet istediklerini hat›rlatarak, “Bu
davay› sahiplenmek Susurluk Devleti’ne karﬂ›
mücadele etmek demektir,
bu davay› sahiplenmek ba¤›ms›zl›k
istemek demektir. Her koﬂulda sahiplenmeye devam edece¤iz” dedi.
Çoban’› dinleyen 150 Gençlik Federasyonu üyesi sloganlarla bu kararl›l›¤a destek verdi.
Bu arada Band›rma'daki Gençlik
Federasyonu üyeleri, mahkemenin
oldu¤u gün kentte bildiriler da¤›tarak, yarg›lanan arkadaﬂlar›na sahip
ç›kt›lar.

Biz De Ba¤›ms›z Bir
Ülkede Okumak ‹stedik
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri, 20
Kas›m günü Dörtyol'da düzenledikleri eylemle, 7 Kas›m YÖK protestosunda gözalt›na al›narak tutuklanan 20 arkadaﬂlar›n›n
serbest b›rak›lmas›n› istediler.
Gençlik Federasyonu flamalar› ile “Ne
AKP Ne YÖK Demokratik Üniversite, Devrimci Gençlik Susmayacak, Tutuklama Terörüne Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde yap›lan aç›klamada, Ankara’daki sald›r› hat›rlat›larak, burjuva bas›n›n ö¤rencileri hedef
gösteren haberleri protesto edildi. “Bizler
de t›pk› tutuklanan arkadaﬂlar›m›z gibi ba¤›ms›z bir ülkenin akademik- demokratik
üniversitelerinde okumak istedi¤imiz için 7
Kas›m' da Ankara’dayd›k. Bu suçsa biz de
bu suçlar› iﬂledik, bizi de tutuklay›n” diyen
dernek üyesi 30 ö¤renci, eylemlerini sloganlar ve marﬂlarla bitirdiler.

Faﬂist Teröre Protesto

Mavi Ak›m’a ‹kinci Protesto
Yolsuzluklarla Türkiye gündemine gelen Mavi Ak›m Projesi, Türkiye’yi do¤algaz al›m›nda Rusya’ya ba¤›ml› k›larken, Samsun’da 17 Kas›m’daki aç›l›ﬂ töreni öncesi protesto gösterisi düzenleyen devrimciler, tören günü de seslerini yükselttiler.
Rusya Devlet Baﬂkan› Vladimir Putin ve ‹talya Baﬂbakan› Silvio Berlusconi’nin Tayyip Erdo¤an'›n "konu¤u" olarak geldi¤i Samsun'da, onlar›
iﬂbirlikçiler gibi karﬂ›lamayanlar da vard›.
Durusu Köyü'ndeki aç›l›ﬂ›n ard›ndan Samsun Büyük Otel'e geçerek burada yeni sömürü anlaﬂmalar›n› konuﬂurken, tüccar baﬂbakan ve emperyalist liderlerinin planlar›n› teﬂhir eden HÖC, Halkevleri ve Partizan d›ﬂar›da düzenledikleri ortak eylemde “bu ülke bu halk sat›l›k de¤il” ﬂiar›n› hayk›r›yorlard›.
Cumhuriyet Meydan›'nda toplanan kitle, "Putin-Berlusconi-Tayyip
Emperyalist Sömürüye HAYIR" pankart› aç›larak, "Bu Ülke Bu Halk Sat›l›k De¤il, Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” slogan›yla Büyük Otel'e do¤ru yürüyüﬂe geçti. Polisin iki kez önlerini kesmesine karﬂ›n
kitle yürümekte kararl›yd›. “Misafirperverliklerini” ‹sviçre maç›nda çok
iyi gösteren! oligarﬂinin polisinin “onlar bizim misafirimiz” demagojilerine baﬂvurmas› komedi oluﬂtururken, Büyük Otel yan›ndaki Atatürk Heykeli önüne gelen grup, burada sloganlar›n› hayk›rarak bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada, Mavi Ak›m Projesi’nin sömürü politikalar›ndaki yeri teﬂhir
edilirken, iktidar›n iﬂbirlikçi niteli¤ine vurgu yap›ld› ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinin yükseltilece¤i kaydedildi.
23
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Geçen
hafta Mu¤la
Üniversitesi'nde yaﬂanan faﬂist sald›r›lar ‹zmir’de
protesto edildi. Mu¤la’daki arkadaﬂlar›na
sahip ç›kan Ege Üniversitesi Devrimci-Demokrat Ö¤rencileri, 17 Kas›m’da Edebiyat
Fakültesi önünde yapt›klar› eylemde, ‘Polis
‹dare ‹ﬂbirli¤ine, Faﬂist Sald›r›lara ve Tutuklamalara Son!’ pankart› ve ‘F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine, Faﬂist
Sald›r›lara ve Tecrite Hay›r’ dövizleri açt›lar. Linç giriﬂimlerine ve artan faﬂist sald›r›lara dikkat çekilen aç›klamada, bu sald›r›lar›n yükselen devrimci muhalefeti bast›ramayaca¤› kaydedildi. Ö¤renciler eylemlerine “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” slogan›yla son verdi.
Bu arada yeni bir faﬂist sald›r› da Konya’da yaﬂand›. S.Ü. Beyﬂehir Yüksek Okulu
Ö¤rencisi Savaﬂ Bahar, 23 Kas›m günü bir
grup faﬂistin b›çakl› sald›r›s›na u¤rad›. Kolundan ve bacaklar›ndan b›çak darbeleri
alan Bahar'›n ﬁemdinlili oldu¤u ö¤renildi.

‹sviçre maç›

Birand) ana haber
bültenlerini sahadan
canl› yay›nlam›ﬂ, ayn›
günlerde ﬁemdinli’den
dumanlar tüterken,
Yüksekova’da halk
kurﬂun ya¤muruna tutulurken, futbol tüm
bunlar›n önüne geçirilmiﬂtir.
Bu konuda izlenen politikaya bir örnek olmas› aç›s›ndan
cuma günkü gazetelerin öncelik verdi¤i
habere bakal›m. Tam
dokuz gazete; Radikal, Sabah, Vatan, Cumhuriyet, Posta, Zaman, Yeni ﬁafak, Star, Bugün
gazeteleri milli maç› manﬂetlerine
taﬂ›d›lar. Yüksekova-ﬁemdinli ve
cenaze törenini manﬂetine taﬂ›yanlar ise sadece beﬂ gazeteydi: Akﬂam, Ortado¤u, Birgün, Evrensel,
Özgür Gündem.

Futbol ve Faﬂizm
‹sviçre-Türkiye maç›nda ve sonras›nda yaﬂanan olaylar tart›ﬂ›l›yor.
Baﬂtan belirtelim ki, bu tart›ﬂmalar istisnalar d›ﬂ›nda- meselenin özüne
inmekten uzak ve yaﬂananlar›n sosyolojik bir de¤erlendirmesinden
öte, tam da olaylar›n yaﬂanmas›na
neden olan kültürün cephesinden
yap›lmaktad›r. Fatih Terim ﬂunlar›
söyledi... ‘ﬁifo Mehmet’ ﬂöyle efendiydi, ne hale geldi... ‹sviçre’de de
onlar bize yapm›ﬂt›... Türkiye’ye
yak›ﬂmad›... vb. vb.
Peki yaﬂananlar neyin ifadesi?

ﬁemdinli’yi B›rak
Milli Maça Bak!
Süreç aç›s›ndan; ﬁemdinli’de
yaﬂananlarla “milliyetçi” propagandan›n yükseltilmesi ve dikkatlerin
futbola yönlendirilmesi, birbirinden
ba¤›ms›z de¤ildir. Faﬂizmin futbolu
kitleleri uyuﬂturma, sorunlar›ndan
uzaklaﬂt›rman›n bir arac› olarak
kullanmaktaki geleneksel politikas›
en üst düzeyde yaﬂanm›ﬂt›r.
Gazete ve TV’ler bu konuda
özel rol oynam›ﬂ, günler öncesinden
yay›nlar yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Meseleyi bir spor müsabakas› de¤il, adeta ‘vatan›n kurtuluﬂ savaﬂ›’ havas›na
sokma konusunda özel gayret sarfetmiﬂlerdir. “Kitleler ülkede yaﬂanan her ﬂeyi bir yana b›rakmal›, sadece bu maç› düﬂünmeli” politikas›ndan hareketle yap›lan yay›nlar o
hale gelmiﬂtir ki, ‘ciddiyeti’ ile tan›nan haber spikerleri (örne¤in M. Ali

Örgütlü K›ﬂk›rt›c›l›k
Yaﬂanan hiçbir ﬂey ‘o an›n psikolojisi’ ile yaﬂanmam›ﬂ, baﬂtan itibaren organize edilmiﬂtir. Seyircileri k›ﬂk›rtma, istedi¤i yönde hareket
ettirme konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ kimi isimlerin, maçtan birkaç gün önce özellikle görevlendirilmesi bunun aç›k kan›t›d›r. Teknik direktöründen spordan sorumlu politikac›lar›na kadar maç öncesi k›ﬂk›rt›c›l›k
alm›ﬂ baﬂ›n› gitmiﬂtir.
Futboldaki mafyalaﬂma ve futbol kulüplerinin mafya örgütleri ile
iliﬂkileri bir s›r olmay›p, onlarca örnekle ortaya ç›kan bir gerçekti.
Ali Fevzi Bir olay›, kulüp baﬂkan› ve yönetisi olan; Oral Çelik, Hüseyin Kocada¤, ‹brahim ﬁahin örnekleri, Çak›c›’n›n Beﬂiktaﬂ vizesi
ile yurtd›ﬂ›na kaç›ﬂ›, federasyon
baﬂkan›n›n bizzat mafya liderlerinin
kulis yapt›¤› seçimlerde o koltu¤a
oturmas›... hepsi bilinmektedir.
Kulüpler düzeyindeki bu iliﬂki ve
yozlaﬂman›n, milli düzeyde de yaﬂand›¤› görülmüﬂtür. Örne¤in, Futbol Federasyonu Milli Tak›mlar Sorumlusu Davut Diﬂli'nin ad›, mafya24
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c› Sedat Peker dosyas›nda geçmektedir. Bir telefon konuﬂmas›nda Peker’e ﬂöyle hitap ediyor “milli tak›m” sorumlusu: “Kurban olay›m
seni verene ben. Ya reisim, çok özür
dilerim. Ben senin için her ﬂeyi yapar›m ya.” (Aktaran: Mustafa Mutlu, 20 Kas›m, Vatan)
Bas›nda olaylarda k›ﬂk›rt›c› rolleriyle geçen “siyah ceketli adamlar” da, yine Diﬂli taraf›ndan “özel
güvenlik eleman›” s›fat›yla maçta
görevlendirilen Ali K›ratl› ve Yaﬂar
Ayd›n'd›r ki, onlar da, Peker'in
adamlar› ve ayn› dosyada yeral›yor.
Oligarﬂik sistemde, spor kitlelerin ruhen, bedenen geliﬂimine hizmet eden bir araç de¤il, rant kap›s›d›r. Halter ve bokstaki dopingler,
entrikalar ve mafya arac›l›¤›yla federasyon seçimleri, kad›n sporcular› taciz eden antrönerler ile bugün
futbolda yaﬂananlar birbirinden ayr›
de¤ildir. Rant›n oldu¤u yerde, yozlaﬂman›n kaç›n›lmazl›¤›n›n tezahürleridir yaﬂananlar.
Ama bu yozlaﬂma kimilerinin
göstermek istedi¤i gibi “tribünlerle”
s›n›rl› de¤ildir. Tribünlerde yaﬂananlar, oligarﬂinin halk kitlelerini
mücadeleden al›koymak, öfkesini
bu tür alanlarda boﬂaltmas›n› sa¤lamak için özel olarak geliﬂtirdi¤i
ﬂeylerdir. Ve temelde, sistemdeki
yozlaﬂman›n yans›mas›d›r tribün.
“Konuk tak›m”, s›radan insanlar›n giremeyece¤i hava alan› sahas›nda “Cehenneme hoﬂgeldiniz...”
pankartlar›yla karﬂ›lan›yorsa; yabanc› dilde “Anan›z› s....” gibi sinkafl› pankartlar polisin gözleri
önünde ‹sviçreli futbolcular›n yüzüne sallan›yorsa; orada “fanatiklerin
densizli¤i” de¤il, oligarﬂinin spora
bile kontrgerillan›n ‘psikolojik savaﬂ’ yöntemleriyle bakt›¤› gerçe¤i
vard›r.
Bak›n ayn› Milli Tak›mlar Sorumlusu, maçtan üç gün önce ne diyor:
“Onlar pislik yapt›ysa biz de yapal›m. Sahaya odun at›n demiyorum
ama onlar› y›ld›racak her yola baﬂvurmal›y›z. Tribünlerde seyirciden
ziyade fanatik taraftar istiyorum.”
Keza, maç sonras› F‹FA’dan ce-

za alma durumu ortaya ç›k›nca sa¤duyu ça¤r›s› yapan bas›n›n tan›nm›ﬂ
yazarlar› da maç›n, “Pislik öyle yap›lmaz böyle yap›l›r, dersi olmas›n›” istiyor, “‹sviçre tak›m›n›n ‹stanbul'a gelirken, geldi¤ine gelece¤ine
piﬂman edilmesi gerekti¤ini” vaaz
ediyor, “gümrükten otelin önüne
kadar ne gerekiyorsa yapmak durumunday›z'' diyordu.
Bu söylenen ve yap›lanlar›n
sporla, sportmenlikle ne ilgisi var!
Resmen kontgerillan›n psikolojik
savaﬂ yöntemleri!

Sahalardaki Linç Güruhu,
K›ﬂk›rt›lan ‘Milliyetçilik’
Düzen, sporu her zaman milliyetçi, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›n›n aleti
yapm›ﬂt›r. Milliyetçili¤in yükseltilmesine ne zaman ihtiyaç duysa, sürece denk gelen özellikle milli maçlar, bu amaçla kullan›lm›ﬂt›r. Siyaseti, ekonomisiyle, ordusu hükümeti ile emperyalizme ba¤›ml› bir ülkenin insanlar›n› “ﬁu Ç›lg›n Türkler” olduklar›na inand›rmaya çal›ﬂan oligarﬂinin, “milliyetçilik”ten,
“ulusal gurur”dan anlad›¤›n›n, sahalara inen linç güruhunun ﬂiddetindeki tezahürü, tesadüf de¤ildir. Bu
kültür sistem taraf›ndan pompalanmaktad›r. Kendinden olmayan› linç
etme kültürü kendi ülkesini “cehennem” ilan etmekte hiçbir sak›nca
görmemektedir.
Bu y›l›n a¤ustos ay›nda, K›br›s
Rum Kesimi Tak›m› ile Trabzonspor
maç› öncesi, ‘prof’ ünvanl› kiﬂilerin
de bulundu¤u kentin ‘ileri gelenleri’
gazetelere ﬂu ilan› veriyorlard›:
“1922'de Rumlar'› Ege Denizi'ne dökenler. Haydi uﬂaklar!
1974'te Rumlar'› Akdeniz'in güneyine sürenler. Haydi uﬂaklar! 2005'te
onlar› Avni Aker'de mahkum edelim. Rumlar'a bu kez Karadeniz'i
dar edelim. Allah yar ve yard›mc›m›z olsun.”
AKP’li ﬂovenist islamc›lar›n dilinin hakim oldu¤u bu güruh, spor
müsabakas›na de¤il, savaﬂa haz›rlanan ruh halini aç›kça göstermektedir. Ve Trabzon’da ﬂaha kalkan bu
pespaye milliyetçilik, ‹sviçre ma-

ç›nda ülke çap›nda yarat›lmak istenmiﬂtir.

Apolitikleﬂtirme Arac›
Futbolun kitleler nezdinde bir
çekim merkezi haline getirilmesi,
ülkemizde özellikle 12 Eylül dönemine rastlar. Bir yandan bask›, terör, tehditle, kültürel yozlaﬂt›rmayla
apolitikleﬂtirmeyi dayatan faﬂizm,
“futbolculu¤u” da bu yozlaﬂt›rman›n en etkili arac› olarak kullanm›ﬂt›r. Sonraki süreçte gelen tüm iktidarlar bu politikay› benimsemiﬂ,
özel kampanyalar düzenlemiﬂ, büyük paralar ak›t›lm›ﬂt›r. Bilinçli, iradi ve sistematik biçimde sürdürülen
bu politika özetle ‘kitleler politikayla u¤raﬂaca¤›na futbolla u¤raﬂs›n’ anlay›ﬂ›na dayanmaktad›r.
Cunta ile politik alanda ortaya ç›kan
“boﬂluk” böyle doldurulmuﬂ, apolitikleﬂtirme özellikle gençlerimizi
hedeflemiﬂtir. Ülkesinden, halk›n
yaﬂad›klar›ndan, iktidar›n politikalar›ndan bihaber, kendisi iﬂsiz ama
hangi tak›m›n futbolcusu ne kadar
transfer ücreti alm›ﬂ, kim sahan›n
neresinde oynuyormuﬂ sektirmeden
bilen bir gençlik; tekelci burjuvazi
için tehlike olmaktan ç›kar›lm›ﬂ bir
gençliktir. Gençlerimizin, düzene
öfkesinin rakip tak›ma ve onun taraftar›na yönelmesinden zerre kadar
ﬂikayetleri yoktur. “Stad anarﬂisi”
gibi laflar bu yan›yla kontrol d›ﬂ›na
ç›kt›klar› andaki törpüleme giriﬂimlerinden baﬂka bir anlam taﬂ›maz.
“Futbolculuk”, bir spor de¤il,
yarat›lan bir kimliktir bu yan›yla.
‹ster oyuncu ister taraftar kimli¤iyle
karﬂ›m›za ç›ks›n, sanki dünyan›n
merkezinde futbolun oldu¤u ruh halinde yaﬂayan bu kimli¤e bürünenlerden “düzene zarar gelmeyece¤ini” bilen oligarﬂi, süreç içinde;
kitleleri uyuttu¤u stadlardan ‘futbol
çeteleri’ ç›karm›ﬂ ve çeﬂitli biçimlerde kullanm›ﬂt›r.
Futbol kulüpleriyle iliﬂki içindeki taraftar kulüplerine bak›ld›¤›nda,
istisnalar› d›ﬂ›nda tümünün ﬂoven,
gerici, faﬂist kesimler, mafya çeteleri taraf›ndan iﬂgal edildi¤i görülecektir. Buralar› örgütlenme ve rant
25
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alan› olarak kullanan faﬂistler ve en
genelde sistem, “milli” duygular›
körüklerken, ayn› taraftarlar› bir
baﬂka yerde, demokratik haklar›n›
kullananlara karﬂ› linç güruhuna dönüﬂtürmektedir. Örne¤in; Trabzon
ve Samsun’da yaﬂanan linç giriﬂimi
ve faﬂist sald›r›larda bu taraftar
kulüplerinin etraf›ndan kümelenenler kullan›lm›ﬂ, sahalara doldurulan
kitlelerin faﬂizm taraf›ndan nas›l
kullan›ld›¤›n›n çarp›c› bir örne¤i
yarat›lm›ﬂt›r.
Bu çeteler büyük kulüplerin yönetimlerince beslenmektedir ve polisin de bilgisi dahilindedir. Sahalarda yaﬂanan her olay, “taraftarlar”
ad›yla yap›lan her türlü sald›rganl›k,
-kimi zaman kendi yaratt›klar› canavar kontrolden ç›ksa da- iradi olarak örgütlenir. “Futbolculuk”la, bu
tür örgütlenme ve hareketlerle neler
yap›ld›¤›n›n farketmeyen, entrikalar›n, rant›n, oligarﬂinin ﬂovenist politikalar›n›n bilincinde olmayan s›radan kitleler de, bu hareketlerin içine
çekilebilmektedir.
Susurluk ile sporun kesiﬂti¤i
noktay› ortaya ç›karan belgeler yay›mlayan Tuncay Özkan, bu düzene
temelden karﬂ› olmamas›na ra¤men,
4 Mart 2002 tarihli Radikal’de, Neﬂe Düzel’le röportaj›nda ﬂöyle diyordu: “Her spor kulübünün yönetim kurulunda yeralt› dünyas›ndan,
M‹T'ten, emniyetten insanlar›n ne
iﬂi var? Onlar› oraya sistem getiriyor. Sistem, spor kulüplerini halka
ulaﬂmada bir kontrol mekanizmas›
olarak kullan›yor. Herkes pay›na
düﬂeni almak, kitleleri yönlendirmek, onlar› bir ﬂeylere karﬂ› kullanmak için oralara giriyor.”
Mesele bu!
Sonuç olarak; ‹sviçre maç›, futbolun halk›n uyuﬂturulmas›nda, oligarﬂinin kendi politikalar› etraf›ndan kullanmalar›nda nas›l bir araç
oldu¤unu gösteren çarp›c› bir örnek
olmuﬂtur. Ama bunca eleﬂtiriye bakarak sanmay›n ki, bu gerçek de¤iﬂir. Burjuva bas›n, bundan sonra da,
bu yazd›klar›n› unutup ayn› çizgiyi
sürdürecektir. Sistemin ç›karlar› bunu gerektirmektedir.

‘‹yi Çocuklar’ ve Komutanlar›

Jandarma Genel Komutan›
Fevzi Türkeri: Ali Kaya kendi
kafas›na göre orada de¤ildi

Susurluk kazas› ile herkesin
tan›d›¤› oligarﬂik devletin ‘kahraman’ çocuklar›, dönemin Baﬂbakan› Çiller taraf›ndan mecliste ﬂu sözlerle savunulmuﬂtu:
“Bu ülke için kurﬂun atan da,
yiyen de ﬂereflidir.”
Kimdi bunlar?
12 Eylül öncesi halka kurﬂun s›km›ﬂ, katliamlar organize
etmiﬂ faﬂist ﬂef Abdullah Çatl›.
Her türlü uyuﬂturucu, kumar
pisli¤ine batm›ﬂ, say›s›z infaz
operasyonunda yeralm›ﬂ Ayhan
Çark›nlar, O¤uz Yorulmazlar,
faﬂist özel timciler.
Her katliamlar›ndan sonra
“gözlerinden öptüler” bu kahramanlar›n; katilleri, uyuﬂturucu kaçakç›lar›n›, mafyac›lar› “Türkiye
sizinle gurur duyuyor” diye
kahraman ilan ettiler. Bu kahramanlaﬂt›rman›n bir grup faﬂistin ﬂakﬂakç›l›¤› olmad›¤›, bir
devlet politikas› oldu¤u aç›kt›.
Nitekim, “devlet gazetesiyiz”
diyen Hürriyet, “bu kahramanlara yeniden ihtiyac›m›z olaca¤›”n› söylüyordu. Bin operasyon yapan Susurlukçular› e¤iten, katliam planlar›n› bizzat
yapan Yarbay Korkut Eken de,
2002 Mart’›nda, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ olanlar›n da
bulundu¤u yedi general taraf›ndan ﬂu sözlerle sahipleniyordu:
“Korkut Eken kahraman bir subayd›r, her ﬂeyi bilgimiz dahilinde yapm›ﬂt›r.”
ﬁemdinli’de halka bomba
atan, kurﬂun s›kan J‹TEMC‹
Subay Ali Kaya içinse komutanlar›n›n ilk sözü ﬂu olmuﬂtu:
“Tan›r›m iyi çocuktur.”
Bu bir referanst›, yarg›ya bu
kiﬂinin tutuklanmayaca¤› emri
ve bombalaman›n en üst düzeyde üstlenilmesiydi. Tüm halk›
aptal yerine koymak, “siz bir
hiçsiniz” demekti. Yani, ‘devlet
ad›na kurﬂun s›kan kahraman’,
26
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devletin koruma kalkan›na al›n›yordu.
Devlet “kahramana” tüm kurumlar›yla
kolkanat gerdi. Komutanlar› sahip ç›kt›,
Alay Komutan› avukat tutup, kurﬂunlad›klar› halk›n paras›yla al›nan askeri helikopterle taﬂ›d›, vali halk› suçlad›, mahkeme tutuklama gere¤i bile duymad›.
◆◆◆
Bir devlet düﬂünün ki, o devletin
“kahramanlar›” ve “iyi çocuklar›” oluk
oluk halk›n kan›n› ak›t›yor, bombal›yor,
kurﬂunluyor, kaybediyor, faili meçhul yap›yor, halka ac›lar yaﬂat›yor; Do¤u’dan
Bat›’ya nereye gitseler arkalar›nda kan ve
ak›tt›klar› kan›n karﬂ›l›¤›nda elde ettikleri
rant›n pisli¤i ak›yor. En kahramanlar› ise
kanat tak›p cenazesini kald›ran halk›n
üzerinden uçuyor kahramanl›¤›n› göstermek için!
Yüzy›ldan bu yana “iyi çocuklar” halk› katlediyor bu ülkede. Çünkü, o “iyi çocuklar›n” korumay› kendilerine görev bildikleri devletin âli menfaatleri, bunu gerektiriyor. “‹yi çocuklar” karanl›k kuytularda bu halk›n evlatlar›n› kaybettikçe,
yuvalar›na bombalar b›rakt›kça, zulümlerini meﬂrulaﬂt›rmak için ortaya att›klar›
“bölünmez bütünlük” pekiﬂiyor, ‘birbirimize kanla ba¤l›y›z’ demagojilerinden
kastettiklerinin, halk›m›z›n kan› oldu¤u
anlaﬂ›l›yor. Yakt›klar› köylerin, tecavüzlerinin hayk›r›ﬂlar› semalar›m›zda bir ç›¤l›k olup hiç dinmeden yank›lan›yor. “‹yi
çocuklar›n” tecavüzlerine u¤ramaktansa
gencecik k›zlar›m›z kendilerini toplu ﬂekilde kayalardan aﬂa¤›ya at›yor. Onlar
döktükleri her kanla ‘kahramanlaﬂt›kça’,
da¤lara s›¤›n›yor halk, yaﬂamak için. Komutanlar kaç “iyi çocuk” e¤itmiﬂse, halk›n kan› o kadar fazla ak›yor. “‹yi çocuklar›”; muhaliflerin “makatlar›na süngü
tak›p cephelerde gezdiren”, “coplu tecavüze ne gerek var taﬂ gibi delikanl› askerlerimiz var” diyen generaller e¤itiyor. Ald›klar› bu e¤itimle, bu ahlakla dört duvar
aras›ndaki silahs›z kad›nlar› diri diri yakarken e¤itimin doru¤una ulaﬂ›p kahkahalar at›yor, yan›k et kokusuyla kendilerinden geçiyorlar.
Generaller ony›llard›r bu ülkede her

türlü muhalefeti; askeri darbelerle,
“postmodern” darbelerle, katliamlarla, iﬂkenceler, kay›plar, Susurluklar, “terör” demagojileri ile susturmaya çal›ﬂ›yorlar. Kürt halk›na, inkar›, asimilasyonu, imhay› dayat›yorlar. Birinin baﬂar›s›z oldu¤u yerde di¤erini devreye sokuyorlar.
“Bölge halk›na 500 y›ld›r Türkçe
ö¤retemediysek as›l ay›p budur”
sözleriyle asimilasyonun baﬂar›s›zl›¤›n› itiraf eden Büyükan›tlar’›n bugün “iyi çocuklar›” yeniden aktifleﬂtirmesinin alt›nda da bu yat›yor.
Üstelik bu ‘iyi çocuklar’, ‘devletin temeli’ dedikleri, kendi yasalar›n› çi¤neyerek kahramanlaﬂ›yorlar.
Komutanlar, “iyi çocuklar” yetiﬂtirdikçe; ülkemiz daha fazla kan
gölüne dönüyor. Yaﬂanan birçok
vahﬂet örne¤inde, bu vahﬂetin ve savaﬂ kurallar›n› hiçe sayan, kafa kesen, kulak koleksiyonu yapan kültürün, özel timcilerin, ölüm mangalar›n›n kiﬂili¤inden de¤il, ald›klar›
e¤itimden kaynakl› oldu¤unu dile
getirmiﬂizdir. Komutanlar, Amerikan kontrgerilla taktikleriyle e¤ittikleri “iyi çocuklar›n” beyinlerini de
faﬂizmin ahlak›yla ﬂekillendirirler.
Katliamc›l›k, iﬂkence, yalan, demagoji, faﬂizme ait ne varsa, “iyi çocuklar›n”, oligarﬂinin “kahramanlar›n›n” kiﬂili¤inde ç›k›yor karﬂ›m›za.
“‹yi çocuklar” ne yap›yorlarsa, komutanlar›ndan ö¤rendiklerini, onlar›n emrettiklerini yap›yorlar.
◆◆◆
ﬁemdinli katili J‹TEM’cilerin
tüm halkla dalga geçercesine “loto
kuponu al›yorduk, hacet gidermek
için caminin tuvaletine gitmiﬂtik”
gibi aç›klamalar›, “bu kadar da olmaz ki” tepkileri ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›.
Geçen hafta yap›lan ‘Güvenlik
Zirvesi’nde, Jandarma Genel Komutan› Fevzi Türkeri AKP hükümetine bilgi veriyor. “Bilgi”den öte,
nas›l davranmas› gerekti¤inin yolunu çiziyor. 22 Kas›m tarihli Hürriyet’te yay›nlanan bu “bilgi dosyas›”nda özetle söylenen ﬂunlar;
“bombalanan kitabevi sahibi PKK
Baﬂkanl›k Konseyi üyesi Murat Karay›lan ile telefon görüﬂmesi yapt›,

subaylar›m›z orada kendi baﬂlar›na
bulunmuyordu, bilgimiz ve iznimiz
dahilinde ﬁemdinli’deydiler, örgüt
kitapç›ya paket gönderecekti onu izliyorlard›, örgüt bu olay› bahane
ederek TSK üzerinde ﬂaibe yaratmay› hedefliyor, izin verilmemeli.”
Herﬂeyi tesadüflerle aç›klayan
katil J‹TEM’cilerle Org. Türkeri’nin
bu sözleri aras›nda; zihniyet olarak
hiçbir fark yoktur.
Ancak, Hürriyet’e katilleri aklamak için servis yap›lan bu haber, ayn› zamanda bir itiraft›r. Türkeri’nin
sözlerinin Türkçesi ﬂu: “kitapç›
PKK’li oldu¤u için bombalad›k.
‘Nereye kadar giderse...’ masal›n›
unutun!”
Tutal›m ki, Karay›lan ile telefonla görüﬂmüﬂ olsun, bu senin oray›
bombalaman› aklar m›? Ama bu kafa, ony›llard›r infazlar›, katliamlar›
hep böyle meﬂrulaﬂt›rmaya al›ﬂm›ﬂ.
Tek bildi¤i susturmak, ezmek,
yoketmek! ﬁimdi de bildi¤ini yap›yor ve suçüstü yakalan›nca da halkla dalga geçercesine böyle zeka kusurlu izahatlarla savunuyor. Suçüstü
yakalanm›ﬂken, “bombalaman›n terör örgütünün iﬂi oldu¤unu” söylemek, ancak bir katliamc› kafan›n
uydurabilece¤i bir yaland›r.
Kald› ki, Türkeri olay›n ard›ndan
alelacele durumu (kendilerini, orduyu) kurtarmak için yapt›¤› ilk aç›klamada, “olay lokaldir, Susurluk
benzetmesine de yer yoktur” demiﬂti. Yani, evet J‹TEM’ci askerlerimiz bu iﬂi yapm›ﬂt›r ama ba¤›m›z
yoktur demek istemiﬂti. ﬁimdi ise
inkar ve “terörizm” demagojisine
sar›l›yor. ‘‹yi çocuklar›n’ öyle kimilerinin göstermek istedi¤i gibi,
“kendi baﬂlar›na hareket eden duygusal askerler” ya da “devlet içindeki bir çete” olmad›klar›n› itiraf eden
Org. Türkeri, bir anlamda Büyükan›t’›n “iyi çocuklar” sahiplenmesine
de destek vererek, katilleri kahramanlaﬂt›rma anlay›ﬂ›n› sürdürüyor.
◆◆◆
Bu “iyi çocuklar›n” komutanlar›n›n de¤iﬂmez özelliklerinden biri de,
iﬂbirlikçilikleridir. Bu, yans›tmak istedikleri “millilik” ve “kahraman27
27 Kas›m 2005 / 28

l › k ”
edebiyat›y l a
çeliﬂki gibi gö-

Kara Kuvvetleri Komutan›
Yaﬂar Büyükan›t: Ali Kaya’y› tan›r›m, iyi çocuktur.

rünse de, de¤ildir. Aksine, kahramanl›klar›, emperyalizmin Türkiye
üzerindeki ç›karlar›n› korumak içindir. Ordu’nun, 1950’lerden sonraki
misyonu budur. Örne¤in, siz hiç
“emperyalist iﬂgale katk›m›z tart›ﬂ›lmaz” diyen bir “vatansever general”
duydunuz mu? Vatansever olmad›klar› için, oligarﬂik ordunun generalleri bununla övünmüﬂlerdir.
Katliamc›ya “iyi çocuktur” diyen
Yaﬂar Büyükan›t, 2001 y›l›nda, emperyalizmin Afganistan iﬂgaline verdikleri deste¤i ﬂöyle savunuyordu:
“Türkiye ne gerekiyorsa en iyi ﬂekilde yapt›. Almanya, Fransa ne yap›yor? Türkiye onlardan daha fazla
katk› sa¤lad›... ‹ncirlik Üssü’nün
kullan›ma aç›lmas›, oradan keﬂif ve
nakliye uçaklar›n›n kald›r›lmas›, yak›t ikmali yap›lmas› az bir ﬂey mi?”
(17 Kas›m 2001 Hürriyet)
Irak’ta iﬂgale ortak olmay› canh›raﬂ savunan, ABD’nin verdi¤i “liderlik görevini” yerine getiremedikleri için efendilerinden f›rça yedikten sonra ‹ncirlik’in daha kapsaml›
kullan›m› ve ‹skenderun Liman›’n›n
askeri malzeme sevkiyat›nda kullan›lmas› için iﬂbirlikçi iktidarla bir-

likte hareket eden de bu “milli” generaller de¤il miydi? Bugün ‘iyi çocuklar›n’ arkas›nda duran Büyükan›t, “Biz Somali'ye, Afganistan'a,
Bosna'ya bile asker gönderdik. ﬁimdi komﬂumuzda bir istikrars›zl›k ve
yang›n varsa, buna gözümüzü kapatamay›z” diyerek, iﬂgal güçlerinin
içinde bulundu¤u bata¤a koﬂmak
için az m› çabalad›.
O ‘iyi çocuklar’ 19 Aral›k Katliam›’nda alevler içinde ‘Yaﬂas›n Tam
Ba¤›ms›z Türkiye’ slogan› atan direniﬂçinin bedenini kurﬂunlarla doldururken, tam da komutanlar›n›n bu iﬂbirlikçi politikalar›ndan güç al›yor,
o güvenle bas›yordu teti¤e.
ABD’nin kuyru¤una tak›l›p yoksul halklara kan ve gözyaﬂ› götürürler, dönüp bu topraklar için ölenlere
“vatan haini” derler... Yalan ve demagoji, katliamc›lar için vazgeçilmez bir araçt›r. Mesela, F tipi hapishaneleri ABD ve Avrupa ile birlikte
yapt›ktan sonra kalk›p ars›zca bunlara direnenlere karﬂ› “d›ﬂ güçler”
demagojisi yaparlar, “ölüm oruçlar›n›n yurtd›ﬂ›ndan yönetildi¤ini”
(Büyükan›t) söylerler. Devrimciler,
“ispatla” derler, “‹ddialar›n› kan›t-

layamayanlar, müfteridir, alçakt›r
ve ﬂerefsizdir” aç›klamas› yapar
ama onlar sadece susar. Çünkü söyleyecek sözleri yoktur. ‘Terörizm’
ve ‘d›ﬂ güçler’ demagojisi, generallerin kendi iktidarlar›n› sürdürmek
ve katliamlar›n› aklamak için kulland›¤› araçlard›r.

lerine sald›rd›lar... Bunlar›
kimlerin yapt›¤›, yönlendirdi¤i de aç›klans›n. Bu konulara
da hassasiyet gösterilmeyecek mi?

dinli’nin Susurluk oldu¤unu söylemek için
yarg› karar› m› gerekiyormuﬂ? 1996’da yarg› m› karar vermiﬂti? Bu, AKP’nin de meseleyi hapsetmek istedi¤i “olay yarg›dad›r, susun” politikas›d›r.
Bu röportaj ve kimi köﬂe yazarlar›n›n
“aman PKK’ye yar›yor” histerisi ile üretti¤i
komplo teorileri biraraya getirildi¤inde, yaﬂananlar›n üzerini kapatmak için yo¤un bir
çaba harcand›¤› aç›kt›r.
Röportaj›n bir di¤er boyutu da, Kürt halk›n›n tehdit edilmesidir. Bu kafan›n “kans›z
çözümden” anlad›¤›n›n, Kürt halk›n›n Türkleﬂmeyi kabul etmesi oldu¤u aç›kt›r. Yoksa,
F-16’lar, komandolar haz›r. Kafaya bak›n
ki, “cenaze kald›ranlara herhalde F-16’larla
taarruz yap›lmaz” diye güya durumu kurtarmak istiyor ama tehditten vazgeçemedi¤i
için ekliyor; “ona gelene kadar Yüksekova’da Komanda tugay›m›z var”. Neymiﬂ; cenazeye F-16’larla de¤il komandolarla taarruz edilirmiﬂ! Baﬂka bir ﬂey bilmezler!

Demagog Komutan Konuﬂtu!
Hürriyet Gazetesi’nin orduyu aklama
yay›nlar›ndan biri de 23 Kas›m tarihli, Org.
Yaﬂar Büyüan›t ile röportajd›. Peki ne diyordu, iyi çocuklar›n komutan›? Özetle;
◆ Halk›n üzerinde uçan F-16’lar e¤itim
uçuﬂu yap›yordu. Cenaze kald›ranlara herhalde F-16’larla taarruz yap›lmaz, Yüksekova’da komanda tugay›m›z var. Ama gerekirse uçurulur da... ◆ ‹steriz ki, sorun kans›z çözülsün! ◆ Susurluk demek yarg›ya
sayg›s›zl›k. Yarg› böyle bir karar verdi mi ki!
Bu asker olarak bizi üzer. Biz yarg›ya müdahale etmiyoruz. ◆ Beni eleﬂtirenler
TSK’y› y›pratmak istiyorlar. ◆ Beni daha
çok ilgilendiren, daha sonra yaﬂananlard›r.
Türk bayraklar› indirildi, Atatürk büstleri
parçaland›, PKK flamalar› aç›ld›, slogan ve
molotof att›lar, ölümlere sebebiyet verdiler. Lojmanlara ve kentteki subaylar›n ev-

Bu sözler; suçüstü yakalanan bir komutan›n acizli¤idir. Bombalamalar›n, kontrgerillan›n karﬂ›s›na sloganlar› birkaç molotofu
koymak dahi ne durumda olduklar›n› göstermektedir. ‹fadeye bak›n; “ölümlere sebebiyet verdiler” diyor. Yani, “gösteri yap›nca
askerimiz öldürmek zorunda kald›” diyor!
“Hukukun içindeyiz” diye yalan söyleyen
demagog kafan›n izah› bu! Röportaj baﬂtan
sona bas›n› yönlendirmek, terör demagojisine bo¤arak TSK’n›n savunulmas› kampanyas› yap›p gerçekleri karartmak, Susurluk
ba¤›n› kesmek içindir. Yarg›ya müdahaleleri tart›ﬂmas›zd›r; olay yaﬂanm›ﬂken “iyi çocuktur... olay lokaldir” demenin ne anlama
geldi¤ini herkes bilir ama bu kafa herkesi
aptal yerine koymaya al›ﬂm›ﬂt›r. Keza, ﬁem28
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◆◆◆
Komutanlar, iﬂbirlikçi ve emperyalist sermayenin güvenli¤i için “iyi
çocuklar›” ortal›¤a salarken, kendileri de OYAK’la ihya oluyor, lüks
ve sefahat içinde yaﬂ›yor, bekçili¤ini yapt›klar› sömürüden paylar›n›
al›yor, ihalelerden “yollar›n› bulmay›” da ihmal etmiyorlar. Generaller
düzeyinde ortaya ç›kan ve ç›kmayan
yolsuzluklar›n üzeri, “iyi çocuklar›n” ak›tt›klar› kanla örtülüyor. ‹yi
çocuklar›n komutanlar› biliyor ki,
bu düzenin “son umudu” onlar. Bu
yüzden kimi zaman eleﬂtirilseler de,
bunun gerçekleri tüm ç›plakl›¤›yla
ortaya koyacak düzeye ç›kar›lmayaca¤›n›, düzenin bekaas› için “y›prat›lmayacaklar›n›” biliyorlar. Ve onlar bu güvenle yeni “iyi çocuklar”
e¤itmeye, halk›n üzerine salmaya
devam ediyor.

Çürüme ve deprem ya¤mas›
Yalova depreminde y›k›nt›lar aras›ndan bir er’in ya¤ma
yapt›¤› paralara bir yarbay ve binbaﬂ› el koydu
17 A¤ustos 1999’da, 40 bin insan›m›z› kaybetti¤imiz depremde,
TSK “depremzedelerin hemen yan›ndayd›” yay›nlar› yap›l›rken, me¤er ayn› TSK deprem y›k›nt›lar›ndan büyük ya¤ma yap›yormuﬂ.
Olay›n geliﬂimi ﬂöyle:
Depremde, Yalova’da kurtarma
çal›ﬂmas› yapan askerlerden biri
olan Tarkan Okçu adl› er, y›k›lm›ﬂ
evlerden birinden bir çanta dolusu
ABD dolar› ve ziynet eﬂyalar›n› alarak, Yalova Meydan Harekât Komutanl›¤› bahçesine gömüyor. Askerli¤i süresince “ya¤malad›klar›n›” d›ﬂar› ç›karamayan asker, terhis

olduktan sonra paran›n ç›kar›lmas›
için, askerin abisinin arkadaﬂ› Binbaﬂ› Osman Özdemir, emekli Astsubay Mehmet Ali Çakmak'dan “gömütün” oldu¤u yere girmeleri için
Yalova Meydan Harekât Komutanl›¤›’ndan ‘adam bulmalar›n›’ istiyor.
Binbaﬂ› Recep Dok’un da yard›m›yla, Yarbay Mümin ﬁen’le görüﬂülüyor.
TSK’n›n ‘ﬂerefli subaylar›ndan
biri’ olacak ki, yarbayl›k rütbesine
kadar yükselmiﬂ olan Mümin ﬁen,
paray› paylaﬂma teklifini kabul ediyor. Ancak gelin görün ki, paray›
Mümin ﬁen ve Binbaﬂ› Osman Öz-

’in ﬁemdinli S›nav›
Cumhuriyet Gazetesi’nin gündeminde ﬁemdinli yok, Susurluk
yok! Baﬂbakan’›n ‘ulema’ söylemi, A‹HM’in türban karar› var.
“ﬁeriatç› kuﬂatmaya teslim olacak m›y›z” ça¤r›s› yapan köﬂe yazarlar›, “Susurluk düzenine teslim olacak m›y›z” diye ça¤r› yapm›yor, “olay bütün iliﬂkiler ile ayd›nlat›ls›n” bile diyemiyor.
Peki neden?
Bütün mesele ucunun orduya dokunmas›nda. B›rak›n ordunun
katliamlar›na, kontrgerilla yöntemlerine, orduya iliﬂkin hiçbir
eleﬂtiriyi bulamazs›n›z sayfalar›nda. Genelkurmay Baﬂkan›’n›n
“yeterince sert olmad›¤›” ﬂeklindeki eleﬂtirileri elbette hariç. ‹kinci neden ise ﬂovenizmdir. ﬁovenizmin etkisindeki Cumhuriyet
yönetimi, Kürt halk›n›n sindirilmesi konusunda Genelkurmay ile
hemfikirdir.
ﬁemdinli karﬂ›s›ndaki tutum bir “demokratl›k” s›nav›d›r. Faﬂizmin karﬂ›s›nda olmak ya da olmamak sorunudur. Cumhuriyet
bu s›navda ﬂimdiden s›n›fta kalm›ﬂ ve ﬂovenist politikalara destek
verenlerin kaç›n›lmaz olarak faﬂizmin destekçisi olacaklar›n›n
çarp›c› bir örne¤ini sunmaktad›r.
29
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demir aralar›nda paylaﬂ›yorlar, as›l
ya¤mac› ‘avcunu yal›yor’! Depremi
ya¤maya dönüﬂtürecek kadar düﬂkünleﬂen bir ahlak elbette her ﬂeyi
yapard›. Bu tarihten sonra Yarbay
Mümin ﬁen’in malvarl›¤›nda anormal art›ﬂ, arabalar, villalar, otomobil galerileri açmas› ile birlikte olay
ortaya ç›k›yor.
Ya¤ma bir er ile s›n›rl› kalm›ﬂ olsayd›, kuﬂkusuz olay›n boyutu farkl› olacakt›. Ancak düﬂünün ki, binbaﬂ›lar, yarbaylar böyle bir ac›dan
kendilerine ya¤ma ç›karacak kadar
büyük bir çürümeyi de anlatmaktad›rlar. TSK içinde yolsuzluklar her
zaman örtülmüﬂ, s›radanlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kendi iç çat›ﬂmalar›ndan kimi
zaman su yüzüne ç›kmas›, yarg›lamalar›n yap›lmas› bu gerçe¤i asla
de¤iﬂtirmemiﬂtir. OYAK ile, soygun
düzeninin tam ortas›nda yeralan,
katliamc›l›¤› bir politika olarak savunan bir örgütlenme (TSK), elbette çürümeyi de her geçen gün daha
boyutlu yaﬂayacakt›r.
Herkes düﬂünmelidir; yarbayl›k,
binbaﬂ›l›k düzeyine gelecek kadar
yükselen bu subaylar hangi ahlak›
temsil etmektedirler? Kim e¤itmiﬂtir bunlar›? Nas›l bir e¤itim verilmiﬂtir? Hangi ideolojinin insanlar›d›r bu ahlaks›zlar?

Sezer Niye Susuyor?
ﬁemdinli karﬂ›s›nda susanlardan biri de “hukukçu”
kimli¤i propagandas› yap›lan Cumhurbaﬂkan› Sezer.
Evet Sezer niye susuyor? Laiklik sözkonusu oldu¤unda
her konuda konuﬂan, aç›klama yapan Sezer’in böyle
bir olayda söyleyecek sözü yok mu?
Hani o “hukuk aﬂk›”?
Hani “hukuk devleti” söylemi?
Elbette susuyor Sezer; çünkü biliyor ki; ﬁemdinli,
Susurluk’tur. Susurluk kararlar› “zirvede al›nm›ﬂt›r.”
Sezer bugün o ‘zirve’nin içinde yeralmaktad›r. Hukukçu kimli¤i de¤il, Susurluk politikalar›n›n kararlar›n›n
al›nd›¤›, tart›ﬂ›ld›¤› zirvenin üyesi kimli¤i ön plandad›r.
Sezer’e AKP karﬂ›s›nda “demokratl›k” misyonu yükleyen ve kimi zaman ondan medet umanlar, tav›rlar›n›
gözden geçirmelidirler. Bu anlaml› suskunluk, görmek
isteyene çok ﬂey anlatmaktad›r.

Kaderimiz birdir

Trabzon, Eskiﬂehir,
Bozöyük, Rize, ﬁemdinli... Bir halkan›n, bir politikan›n devam›. Oligarﬂik devletin
kontra güçleri, halka karﬂ› savaﬂ›,
çeﬂitli yöntemlerle ülkenin dört bir
yan›nda aral›ks›z sürdürüyorlar.
Nerede halk›n mücadelesi varsa,
nerede halklar haklar› olan› istiyor,
faﬂizmin politikalar›na direniyorsa;
oligarﬂi katliamlarla, linç giriﬂimleriyle, provokasyonlarla, bask›
politikalar›yla cevap veriyor. Sald›r›lar›n biçimleri, boyutu de¤iﬂse
de özü de¤iﬂmiyor: Haklar›n› isteyen halk› sindirmek, zulmün ve sömürünün olmad›¤› bir ülke mücadelesi verenleri yoketmek!
Oligarﬂik devletin kontrgerilla
örgütlenmesi tüm halk› düﬂman
görmektedir. Tarihsel ve siyasal
olarak kan›tlanm›ﬂ bir gerçektir bu.
Çorumlar, Maraﬂlar, Gaziler, 16
Martlar, 1 May›s ‘77 katliamlar›,
Lice, Dersim, 33 kurﬂun böyle yarat›ld›. Halklar sadece co¤rafi olarak,
akrabal›k ba¤lar› olarak birbirine
kar›ﬂmad›, kanlar› da birbirine kar›ﬂt› bu topraklarda.
Bu gerçe¤in ›ﬂ›¤›nda bak›ld›¤›nda, Kürt ve Türk halk› aras›ndaki
iliﬂkinin bir “destek/dayan›ﬂma”
iliﬂkisi olamayaca¤›, aksine “kader
birli¤i” iliﬂkisi oldu¤u görülecektir.
Ne Kürt milliyetçili¤inin “Türk solu destek versin” aç›klamalar›n›n,
ne de kimi sol çevrelerin kendini
“Kürt halk›na destekle” ifade etmesinin Türkiye gerçe¤iyle, yaﬂananlarla ilgisi yoktur, oligarﬂik düzeni
yanl›ﬂ tahlil etmenin sonuçlar›d›r.
Bu topraklarda yaﬂayan halklar,
oligarﬂinin zulüm ve sömürü politikalar›n› de¤iﬂik düzey ve biçimlerde hep birlikte yaﬂ›yorlar. Kürt halk›na karﬂ› zulüm politikalar›n›n bugün katmerli bir ﬂekilde yaﬂama geçirildi¤i, bunda ﬂovenizmin, inkar
ve imha siyasetinin belirleyici oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Ancak bu gerçek,
ayr›l›¤›n de¤il birlikte mücadelenin
manivelas› yap›lmal›d›r. Halklar›n
“kader birli¤i”nin ve dolay›s›yla bu
kaderi de¤iﬂtirmek için gerekli olan
ortak mücadelesinin, “Botan-Zonguldak hatt›” gibi tespitlerle bölü-

¤iﬂtirmek, Anadolu’yu
halklar›n “hapishanesi”
olmaktan kurtararak halklar›n özgürce yaﬂad›¤›, ulusal-kültürel-siyasal haklar›n› özgürce kulland›¤› bir co¤rafya haline getirmek elimizdedir. Ça¤r›m›z, devrimci halk iktidar›n› kurma ça¤r›s›d›r. Devrimci halk iktidar› tek
bir halk›n de¤il, bu topraklarda yaﬂayan tüm halklar›n iktidar›d›r.

Türk Halk›!

nüp parçalanmas›, ayn› düﬂman karﬂ›s›nda Kürt, Türk halk›n›n mücadelesinin ayr›ﬂt›r›lmas› ve dayan›ﬂma/destek düzeyine indirgenmesi,
k›saca; halklar›n kardeﬂli¤i ve birlikte mücadelesinin önüne politik,
pratik olarak örülen her engel, objektif olarak oligarﬂinin politikalar›na hizmet edecektir.
Elbette Kürt halk›n›n ulusal mücadelesi, talepleri için örgütlenmesi
bir hakt›r. Ancak, biz Marksist-Leninistler olarak; ülkemizin tarihsel,
co¤rafi, sosyal ve siyasal özellikleri, halklar›n kurtuluﬂunun oligarﬂik
devletin yerlebir edilmesi ile sa¤lanaca¤› gerçe¤inden hareketle; ayr›
örgütlenme ve mücadeleyi de¤il,
kader birli¤ini, devrime birlikte
yürüyüﬂünü savunuruz. Devrimci
bak›ﬂ budur. Aksinin halklar›n›n
kurtuluﬂuna hizmet etmedi¤i, geçen
süre içinde görülen bir gerçektir.
ﬁovenizmin zeminini yokedecek, Kürt halk›n›n ulusal haklar›na
kavuﬂmas›n› sa¤layacak olan da bu
mücadeledir. Bin y›ld›r bu topraklarda halklar birbirine kardeﬂlik
ba¤lar› ile ba¤l›d›r. Bu kardeﬂli¤i dinamitlemek isteyenler, ﬂovenist politikalar›na kitle deste¤i sa¤layarak
iktidarlar›n› korumak isteyenler,
egemen s›n›flard›r. Egemen s›n›flar›n elinden bu silah› almak, iktidarlar›n› alaﬂa¤› ederek, kaderimizi de30
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Kürt halk›na ac›lar yaﬂatan, inkar eden, ﬁemdinli’de bombalar
patlatan devlet; hayat›n her alan›nda seni ezen, gecekondular›n› baﬂ›na y›kan, grevlerini yasaklayan,
sömürüyü binbir yolla her geçen
gün daha da azg›nlaﬂt›ran devlettir.
“Terörizm, bölücülük” demagojileriyle bu gerçeklerin üzerini örtmek isteyenlere izin verme, aldanma, bilinçli/bilinçsiz zulmün destekçisi olma! Bu kokuﬂmuﬂ, çürüyen düzenden, kontrgerilla devletinden kurtulmadan hiçbir sorunumuz
çözülmeyecektir. Kurtuluﬂumuz halklar›n ortak mücadelesindedir.

Kürt Halk›!
Bu topraklarda yaﬂayan tüm
halklar olarak; bin y›ld›r ayn› düﬂman taraf›ndan k›r›ld›k, ezildik,
aﬂa¤›land›k, horland›k, sömürüldük.
Ayn› düﬂman›n bombalar›yla öldük,
ayn› gökyüzüne yükseldi ç›¤l›klar›m›z. Kimli¤imiz, kültürümüz yok
say›ld›, asimile edilmek istendi.
Ne milliyetçi politikalar ne de
Avrupas›-Amerikas› ile emperyalistler bize özgürlü¤ümüzü, haklar›m›z› veremezler. Oligarﬂik iktidar›n
y›k›lmas›n› savunmayan hiçbir düﬂünce, bunun için mücadele etmeyen hiçbir yol, kurtuluﬂun, özgürlü¤ün yolu de¤ildir.
Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir Türkiye’de ancak haklar›m›za
kavuﬂabiliriz. Hak k›r›nt›lar› için
de¤il, kaderini eline almak için; Susurluk düzenini yerlebir etmek için
birlikte örgütlenme ve mücadeleye
omuz vermelisin! Kurtuluﬂumuzun yolu, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’›,
Arap’› ile tüm halklar›n ortak iktidar›n› kurmaktan geçiyor.

hayat›n
içindeki

teori
Kürt Sorunu’nun Çözümü-1
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Bu haftaki sohbetimizin gündeminde “Kürt sorunu” var. Uzun zamand›r hiç olmad›¤› kadar oligarﬂinin, burjuva bas›n›n da gündeminde
konu. Kimisi yine bildik sözleri tekrarlay›p “asal›m keselim” diyor, kimisi ise sanki Kürt halk gerçekli¤iyle yeni karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ gibi,
ﬂaﬂk›nl›k içinde soruyor: “Bu sorun
nas›l çözülecek?”
Asl›nda soru, sadece güncel de¤il, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihiyle yaﬂ›t bir sorudur.
O günden bu yana, Türkiye ve
Ortado¤u siyasetinde yeralan her
gücün Kürt sorununa iliﬂkin bir çözüm plan›, önerisi olmuﬂtur. Bunlar›n bir k›sm› “Kürtlü¤ü” yokedersek, sorun da çözülmüﬂ olur diyenlerdir. Kemalist iktidar, oligarﬂik iktidar ve onun uzant›s› olarak MHP’den
tüm düzen partilerine kadar hepsi
bunun savunucusudur.
Bunlar› bir yana b›rak›rsak, bunlar d›ﬂ›nda demokratik, sol cepheden de iki farkl› yaklaﬂ›m› ay›rdetmek mümkündür; birincisi, sorunun
mevcut sistem içinde çözülebilece¤ini söyleyen yaklaﬂ›md›r. Bu esas
olarak reformist, küçük-burjuva
çevrelerin politikas› olmuﬂtur. Mesela, AB’ciler de bu kategori içinde
de¤erlendirilebilir. Son olarak bu
gruba PKK de kat›lm›ﬂt›r. Oligarﬂik
iktidar›n egemenli¤inin sürdü¤ü koﬂullarda da çözümün mümkün oldu¤u ‹mral› savunmalar›nda teorileﬂtirilmiﬂtir. ‹kincisi de Kürt sorununun
mevcut düzen içinde çözülemeyece¤ini söyleyenlerin yaklaﬂ›m› vard›r;
tabii bunlar›n da kendi içinde çeﬂitli
farkl›l›klar› vard›r.
Tabii burada farkl›l›klar›n temeli,
sorundan da, çözümden de ne anlaﬂ›ld›¤›n›n her kesime göre farkl›l›k
arzetmesidir. Biz sohbetimizi bura-

Sistem içi “iyileﬂtirmeler”
olabilir, ÇÖZÜM OLAMAZ!
dan sürdürelim: Sorun nedir, onu ortaya koyal›m, sonra da çözümün ne
oldu¤unu ve nas›l olabilece¤ini. Sözü Mazlum’a vereyim.

Mazlum: Dedi¤in gibi, önce
sorunu tan›mlamak gerekirse; k›sa
bir tan›m yapaca¤›m baﬂlang›ç olarak: Kürt sorunu benim yaﬂad›klar›md›r. Bizim ailede herkes Kürtçe
konuﬂur. Annem halen Türkçe’yi
pek iyi bilmiyor. Ben de ilkokula giderken ö¤rendim. Ben, ad› Kürt
Cumhuriyeti veya baﬂka bir ﬂey olan
bir yerde de¤il de, Türkiye Cumhuriyeti olan bir yerde do¤dum. Bu biz
Kürtler’in tercihi de¤ildi. Yaﬂad›¤›m›z topra¤›n tarihteki, co¤rafyadaki
ad› neyse, idari, siyasi ad› da o olsun
diye kaç kez ayakland›k, bast›r›ld›k.
Yurdum, birçok ülke taraf›ndan parçalan›p, ilhak edildi. Ve iﬂte bu nedenle ben, bizim tercihimiz olmayan, bize sorulmayan, bize dayat›lan
bir ülkede do¤dum. Nüfus ka¤›d›ma, benim milliyetim yaz›lmad›, ait
olmad›¤›m bir ulusun ad› yaz›ld›.
Uzak bir akrabam da baﬂka bir ülkede do¤du ve onun nüfus ka¤›d›na da
baﬂka bir ﬂey yaz›ld›.
Devam edeyim; ben de do¤du¤umda her çocuk gibi do¤al olarak
kendi ana dilimi ö¤rendim. Ama
sonra kendi dilimde ö¤renim görme
hakk›m olmad›, okumak için baﬂka
dil ö¤renmek zorunda b›rak›ld›m.
Halen de kendi dilimde okuyup,
araﬂt›rma yapam›yorum, yak›n zamana kadar kendi dilimde türkü
söyleyemiyordum, kendi kültürümü
ö¤renip özgürce geliﬂtiremiyorum.
Katlediliyorum, göçe zorlan›yorum,
ormanlar›m, evlerim, köylerim yak›l›yor. Sorunum budur iﬂte. Yani
bugün Kürt sorunu olarak telaffuz
edilen ﬂey, özünde Kürtler’in ulusal
haklar›n› kullanamamas› ve tabii
bu haklar›n en baﬂ›nda da kendi kaderini tayin etme hakk›n› kullanamamas›d›r.
31
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Sorunu “Kürt gerçe¤ini kabul etmeye” veya sadece baz› kültürel
haklara indirgemek, benim tarihimi,
yaﬂad›klar›m› inkar etmektir.
Bu sorunun nas›l çözülebilece¤ine gelince, bunu netleﬂtirmek, san›r›m kategorik olarak önce ﬂu sorulara cevap vermekle mümkündür. Bir,
Kürt hakim s›n›flar›n›n mevcut sistem içindeki durumu nedir? ‹ki,
Kürt yoksul köylülerinin ve tüm
halk›n durumu nedir? Üç, bütün olarak Kürdistan co¤rafyas›n›n siyasi
durumu nedir? Dört, özel olarak bu
co¤rafyan›n Türkiye s›n›rlar› içinde
kalan bölümü nas›l bir siyasi, ekonomik yap› içindedir?
ﬁimdi diyeceksiniz ki, bunlar›n
hepsini geniﬂ geniﬂ tart›ﬂ›rsak, bu
sohbeti bu sayfalara s›¤d›ramay›z.
Do¤ru, ancak maddeler halinde s›ralad›¤›m bu sorular, geniﬂ biçimde
tahlil edilebilece¤i gibi, bu sohbetimizin s›n›rlar› içinde bu tahlilin özet
ve sonuçlar›n› ortaya koyarak da ayn› amaca ulaﬂm›ﬂ oluruz.

Kemal: Evet, Mazlum sohbetimizin ana baﬂl›klar›n› ortaya koymuﬂ oldu. Ben devam edeyim.
Ülkemizde ulusal bir bask› ve
buna ba¤l› olarak ulusal bir sorun
var. Peki bu bask›y› kim uyguluyor?
Bunu netleﬂtirmeden, ulusal bask›y›
ortadan kald›rmak için kime karﬂ›
mücadele edilece¤i bilinemez.
Ülkemiz bugün yeni-sömürge bir
ülkedir. Bu çok bilineni ﬂunun için
tekrarlad›m; ülkemizin yeni-sömürgeleﬂtirildi¤i 45’lerden bu yanaki
ulusal bask›yla, ondan önceki ulusal
bask› biçimde, politikada büyük ayn›l›klar taﬂ›sa da siyasi, sosyal temeli aç›s›ndan farkl›l›k arzeder.
Yeni-sömürgeleﬂme, Kürtler’in
yaﬂad›¤› bölgeyi de yeniden ﬂekillendirmiﬂtir: Emperyalizmin sömürü
alan› içindeki Türkiye pazar›, Kürt
bölgesinin de dahil oldu¤u bir pazar› ifade etmektedir ve bu pazar›n bü-

tününde mevcut üretim iliﬂkileri,
emperyalizmin ç›karlar›na uygun biçimlendirilmiﬂtir. Bölgede de kapitalist iliﬂkiler, kendi iç dinami¤i ile de¤il, Türkiye s›n›rlar› bütününde oldu¤u gibi, yeni-sömürgecili¤e uygun olarak yukar›dan aﬂa¤›ya emperyalizm taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir.
Dolay›s›yla bölgede ba¤›ms›z bir
ekonomik yap›, kendi iç bütünlü¤üne sahip bir ekonomik sistem yoktur.
Ülkemizde bugün Kürtler üzerindeki ulusal bask›, emperyalizmle
iﬂbirli¤i içindeki hakim s›n›flar (yani oligarﬂi) taraf›ndan uygulanmaktad›r. Yeni-sömürgecilikle bölgede
de emperyalist üretim iliﬂkilerinin
hakim olmas›n›n ve Türk egemen s›n›flar›n›n uygulad›¤› s›n›fsal ve
ulusal bask› sonucunda, Kürt egemen s›n›flar› (a¤a ve ﬂeyhler) egemen s›n›f bloku (oligarﬂi) içinde
yeralarak, ulusal bask›n›n da araçlar› durumuna gelmiﬂlerdir.
Bu Kürt tarihi aç›s›ndan son derece belirleyici bir geliﬂmedir. Kürt
hakim s›n›flar›n›n oligarﬂik ittifaka
dahil olmas›yla ulusal bask›, somutta Kürt köylülerine, emekçilerine,
küçük-burjuvazisine karﬂ› uygulanan bir siyaset durumuna dönüﬂmüﬂtür. Kürt egemen s›n›flar› kapitalist geliﬂmenin daha baﬂ›nda oligarﬂi içinde yeralarak emperyalizmin iﬂbirlikçisi durumuna geldikleri
için, ulusal pazara sahip ç›kma konumundan uzaklaﬂm›ﬂt›r. Tarihsel
olarak burjuvazinin ilerici niteli¤ini
kaybetmiﬂ olmas› ve somutta Kürt
hakim s›n›flar›n›n bu durumu, Kürt
ulusal taleplerinin savunulmas› ve
ulusal sorunun çözümü görevini de
Kürt halk›n›n omuzuna yüklemiﬂtir.
Bu koﬂullarda Kürt ulusal sorunu

K

ürt hakim s›n›flar›, Türk hakim s›n›flar›n›n
uygulad›¤› s›n›fsal ve ulusal bask› sonucunda, onlarla ittifaka girdi¤inden, ulusal
bask›, somutta Kürt köylülerine, emekçilerine, küçük-burjuvazisine karﬂ› uygulanan bir siyaset durumundad›r. ... Bu, Kürt
ulusunun kendi kaderini tayin hakk›n›n,
Kürt iﬂçi, köylü ve emekçilerinin kendi kaderini tayin hakk› biçiminde bir
içerik kazanmas›na neden olmuﬂtur.

da, esas olarak Kürt köylü, iﬂçi ve
küçük-burjuvazisinin sorunu biçimine bürünmüﬂtür.
Yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin
yaratt›¤› bu tablonun önemli sonuçlar›ndan biri de ﬂudur: Bu iliﬂkilerin
bütün Türkiye sath›nda egemen olmas›yla, Kürt iﬂçi ve emekçileriyle
Türk iﬂçi ve emekçileri ayn› ekonomik ve sosyal yap› içine sokulmuﬂ,
bunun sonucunda s›n›fsal konum ve
talepleri büyük ölçüde ayn›laﬂm›ﬂt›r.
Bu yap›ya bakt›¤›m›zda,
Birincisi; bölgenin ayr› bir “sosyo-ekonomik yap›” olarak tahlil edilemeyece¤i, ayr›ﬂt›r›lamayaca¤›, görülür. Dolay›s›yla, bölgenin ayr› bir
sosyo-ekonomik yap› oldu¤undan
hareket eden her çözüm önerisi (ki
“Kürdistan Türkiye’nin sömürgesidir” görüﬂü de buna tekabül eder),
ç›k›ﬂ noktas› yanl›ﬂ oldu¤u için, sosyo-ekonomik yap› tahlili yanl›ﬂ oldu¤u için, kaç›n›lmaz olarak pratik
gerçekle çeliﬂkiye düﬂecektir.
‹kincisi; ulusal sorunun milli
burjuvazinin önderli¤inde ve bir
“pazar sorunu” olarak çözüldü¤ü koﬂullar› dondurarak, her duruma ve
bu arada bölgeye uyarlamaya kalk›ﬂmak da ayn› çeliﬂkiyi içinde taﬂ›yacak, bu temelde üretilen çözümler de
pratikte karﬂ›l›¤›n› bulmayacakt›r.
Üçüncüsü; bu sosyo-ekonomik
yap›y›, bu sosyo-ekonomik yap›da
Türk ve Kürt halklar›n›n sorun, talep ve hedeflerinin içiçeli¤ini, bu
yap›da tek, merkezi bir iktidar›n
hükmetti¤ini görmezden gelen bir
strateji, ister sadece Türk halk›n›n
kurtuluﬂunu, ister sadece Kürt halk›n›n kurtuluﬂunu savunuyor olsun, bu
nesnel gerçe¤in engellerine çarp›p
açmaza düﬂecektir.
Özet olarak söylersem: Bu sosyo-ekonomik tabloya dikkatlice
bakt›¤›m›zda, görürüz ki, Türk ve
Kürt halklar›n›n, sosyal ve ulusal
kurtuluﬂunun, Kürt ulusunun kendi
kaderini belirlemesinin, Türk ve
Kürt köylülerinin toprak sorununun
ve demokrasi sorununun çözümünün önündeki engel ayn›d›r; emperyalizm ve oligarﬂi!
Burjuva demokratik devrimini
32
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yapamam›ﬂ, dolay›s›yla ulusal sorun
ve köylü sorununu (genelde demokrasi sorununu) çözememiﬂ yeni-sömürgelerde, halklar›n önündeki devrimci aﬂama, anti-emperyalist, antioligarﬂik halk devrimidir.
Bizim önümüzdeki aﬂama da budur. Hem ulusal, hem s›n›fsal, sosyal sorunlar›n çözümünü sa¤layacak
olan da budur.

Özlem: Mazlum arkadaﬂ sorun
nedir diye anlat›rken, sorunun dil,
e¤itim, kültür gibi yanlar›n› say›p
sorun esas olarak Kürt halk›n›n kendi kaderini tayin hakk›na sahip olmas›d›r dedik. ﬁimdi de Kemal arkadaﬂ, bölgeyi de içerecek ﬂekilde
mevcut sosyo-ekonomik yap›y›
özetleyerek, böyle bir yap› içinde,
ulusal sorunu, köylü sorununu, demokrasi sorununu çözecek olan anti-emperyalist, anti-oligarﬂik halk
devrimidir dedi. Yani bu ikisini birleﬂtirdi¤imizde, buradan ﬂu sonucu
mu ç›karaca¤›z: Kürtler’in kendi
kaderini tayin hakk›na sahip olmas›,
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimle mi mümkün olacak?

Mazlum: Evet, bir ifade bozuklu¤u d›ﬂ›nda anlad›¤›n, özetledi¤in do¤ru. Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk›, her ulusun meﬂru hakk›d›r. Bu hak onlara kimse taraf›ndan bahﬂedilmez, tarihsel, do¤al
hakt›r. Biz, devrimle, Kürtler’in bu
hakka sahip olmas›ndan de¤il, bu
hakk› kullanabilecek koﬂullara sahip
olmas›ndan sözediyoruz.
Her ulus gibi, Kürt ulusu da bizce bu hakka sahiptir bugün. Ama bu
hakk› kullanam›yor. Emperyalizm
ve oligarﬂinin ilhak ve ulusal bask›
siyaseti bunun önünde engeldir. ‹ﬂte
bu noktada diyoruz ki; e¤er “Kürt
sorununun çözümü”nden uluslar›n
kendi kaderini tayin hakk›n› anl›yorsak, o zaman sorun, bu hakk›n
kullan›lmas›na engel olan güçleri
bertaraf etmektir. Bu güçler bertaraf
edilmedi¤i sürece, Kürt sorunu çözülemez.
Sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde sorunun baﬂka boyutlar›n› biraz daha ayr›nt›land›raca¤›z ama

“
özü bu son cümlemde sakl›d›r: “Bu
güçler (yani emperyalizm ve oligarﬂi) bertaraf edilmedi¤i sürece, Kürt
sorunu çözülemez.”

Kemal: Tabii bu dedi¤imizi
pekiﬂtirmek için “ama belki emperyalizm ve oligarﬂi bu sorunu kendileri çözerler” ihtimali üzerinde de
durmak gerekir. Mesela Avrupa Birli¤i çözemez mi? Mesela, TÜS‹AD’›n çözüm istedi¤i söylenmiyor
mu? Veya düzen partilerinden herhangi biri çözemez mi? Bilindi¤i gibi bu “çözüm” yollar›ndan da sözedenler var.

Mazlum: Var da var. Hatta,
Irak’ta oldu¤u gibi, ABD’nin müdahale edip “Kürt sorununu çözebilece¤ini” söyleyenler bile var. Bakal›m. Önce “oligarﬂik iktidar›n sürdü¤ü koﬂullarda” Kürt sorunu çözülebilir mi, buna bakal›m.
Küçük-burjuva diktatörlü¤ü sorunu çözememiﬂtir. Çözümden sadece “Kürtlü¤ü yoketmeyi”, misak-›
milli s›n›rlar› içinde yaﬂayan herkesi
Türkleﬂtirmeyi anlam›ﬂ ama bunu da
baﬂaramam›ﬂt›r. Dergimizde yay›nlanan yaz› dizisinde bu süreç oldukça ayr›nt›l› anlat›ld›. Bunu geçelim.
Oligarﬂik sistem de çözemez.
Bunun nedenlerinden biri, tarihsel olarak bu devletin oluﬂum ve geliﬂim sürecidir. Türkiye Cumhuriyeti, s›n›rlar› “ilhak”la oluﬂmuﬂ bir
devlettir. ‹lhak, oligarﬂik sistemin
bir parças›d›r. Oligarﬂi, ilhaktan hem
siyasal, hem ekonomik nedenlerle
vazgeçemez. ‹lhak› kal›c›laﬂt›rmak
için tam 80 y›ld›r “Türkleﬂtirme”
politikas› uygulanmaktad›r. Evet, bu
politikan›n iflas etti¤i çok aç›kça ortadad›r. Fakat oligarﬂi, ne yap›p
edip, gerekirse asimilasyonu biraz
esneterek, “AB’ye uyum” için baz›
politikalar›ndan vazgeçerek de olsa,
ilhak› sürdürmek istemektedir. ‹lhak›n sürmesi, Kürt sorununun çözümsüzlü¤ünün sürmesi demektir.
Bir dönem hat›rlarsan›z, “Bat›
üretiyor, do¤u tüketiyor” diye burjuva bas›nda adeta kampanya ﬂeklinde
haberler de ç›km›ﬂt›. Bunlar daha
çok Kürt halk›n› bask› alt›na alma-

ya, ﬂovenizmi k›ﬂk›rtmaya yönelik
demagojilerdi. Gerçe¤in bununla ilgisi yoktur. ‹lhakta, oligarﬂinin çok
bariz ekonomik ç›karlar› vard›r. Bölgenin yeralt› madenleri, sular›, di¤er
yerüstü zenginlikleri, bütün bunlar
bir yana, ilhak edilen bölge, sömürülecek çok büyük bir nüfus demektir ve tek baﬂ›na bu oligarﬂinin ekonomik ç›kar›n› aç›klamaya yeter. ‹lhak’›n son bulmas› yani iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin “pazar” alanlar›n›n daralmas› demektir.
‹kinci olarak, oligarﬂinin yönetim biçimi, faﬂizmdir; faﬂizmde ne
bir ulusun, ne halk›n veya halk›n
herhangi bir kesiminin ulusal, s›n›fsal iradesine yer yoktur. Oligarﬂinin
“demokrasicilik oyununun s›n›rlar›
içinde” Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk›na sayg› gösterebilece¤ini düﬂünmek, onun yönetim biçimine terstir.
K›sacas›, devletin varoluﬂ biçiminden oligarﬂinin ekonomik siyasi
ç›karlar›na kadar pek çok ekonomik,
askeri ve siyasi neden, oligarﬂik düzenin Kürt sorununu çözümeyece¤ini gösterir. Oligarﬂinin ç›karlar› da,
siyasi rejimi de böyle bir “irade”nin
egemen olmas›na izin vermez. Bugüne kadar da tüm düzen partileri,
hangi söylemlere, manevralara baﬂvurmuﬂ olurlarsa olsunlar bu politikan›n sürdürücüsü oldular. Federasyon tart›ﬂ›labilir diyen Özallar’›n,
“AB’nin yolu Diyarbak›r’dan geçer” diyen Mesut Y›lmazlar’›n, Kürt
realitesini tan›yoruz diyen Demireller’in yap›p ettiklerini burada tekrara gerek görmüyorum. Özü ﬂudur:
Çözümün bu sistem içinde olabilece¤ini düﬂünmek, sistemi tahlil edememektir.
Bir çözüm, emperyalizmin müdahalesiyle olamaz m›?
Olamaz!.. Avrupa Birli¤i’ne
“uyum” çerçevesinde veya ABD
emperyalizminin dayatmalar›yla
Kürtçe’nin serbest b›rak›lmas›, yerel
yönetimlere daha fazla yetki verilmesi ve buna benzer ad›mlar mevcut
düzen içinde at›labilir, nitekim at›lan
baz› ad›mlar da vard›r. Bunlar›n hiçbiri, en azamisi bile, hatta “pratikte
de tamamen uyguland›¤›n›” varsay33
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ABD’nin politikas› ‘Kürt devleti kurmak’tan yana da olabilir, Kürt halk›n› ‘son
ferdine kadar k›rmak’ da!” Ki, ayn› ﬂey
Avrupa emperyalizmi için de söylenebilir.
[Bugünkü durumda] Avrupa emperyalizmi
için Türkiye’deki Kürt sorunu, “kültürel
haklar” sorunundan ibarettir.

d›¤›m›z durumda bile, Kürt sorununun çözümü anlam›na gelmez.
Çünkü Avrupa emperyalizmi için
Türkiye’deki Kürt sorunu, “kültürel
haklar” sorunundan ibarettir.

Kemal: Burada araya girip bir
ek yapay›m. Kürt Sorunu Nas›l Çözülür kitab›nda ﬂöyle bir ifade vard›:
“ABD’nin politikas› ‘Kürt devleti
kurmak’tan yana da olabilir, Kürt
halk›n› ‘son ferdine kadar k›rmak’
da!” Ki, ayn› ﬂey Avrupa emperyalizmi için de söylenebilir. Dolay›s›yla, bugün Avrupa emperyalizmi sorunu “kültürel haklar” olarak görüyor, ancak farkl› konjonktürlerde,
ç›karlar›na uygun düﬂtü¤ünde “ayr›
devlet”ten yana da olabilirler ama
bugün için Avrupa emperyalizminin
politikas›, Mazlum arkadaﬂ›n dedi¤i
çerçevededir. Buyur devam et sen.
Özlem: Mazlum arkadaﬂ›n sözünü kesmiﬂken bu noktada bir ek de
ben yapay›m: AB standartlar›n›n
“ulusal sorun”u ne kadar çözebilece¤inin yak›n zamanda yaﬂanm›ﬂ örneklerinden biri ‹spanya’da görülmüﬂtü hat›rlarsan›z. Bu konuda iki
olguyu hat›rlatmak yeterli olacakt›r.
Birincisi, Henri Batassuna partisi,
ETA’n›n uzant›s› oldu¤u gerekçesiyle kapat›lm›ﬂt› ve AB’nin buna bir
itiraz› olmam›ﬂt›r. ‹kincisi, yine ‹spanya’da Katalanlar’›n, Baskl›lar’›n
kendi yerel meclisleri var. Bu ulusal
sorunun “burjuva” çözümleri aras›ndaki biçimlerden biridir. Bask Meclisi, geçti¤imiz aylarda yerel meclislerinde hak ve özgürlüklerinin geniﬂletilmesi do¤rultusunda bir karar
ald›lar; ‹spanya Parlamentosu reddetti. Yani b›rak›n “kendi kaderini
tayin etme hakk›n›”, daha alt düzeyde ekonomik, demokratik talepleri
konusunda bile bir iradesi yok; son
söz, ‹spanya Parlamentosu’nun yani
“hakim ve ezen ulus”un egemen s›-

n›flar›n›n parlamentosunun. Bir örnek daha geldi akl›ma. Bu y›l›n baﬂlar›nda ‹spanya’da yap›lacak seçimlerde ‹spanya Yüksek Mahkemesi
“Bask bölgesindeki oylar›n geçersiz
say›laca¤›na” karar verdi. ‹ﬂte size
“Bask Modeli”!
Zaman zaman ülkemizdeki “ulusal sorun”un çözümü için çeﬂitli Avrupa ülkelerindeki “eyalet”, “kanton” sistemleri, Belçika modeli gibi
çözümler önerilir; bunlar burjuva
demokrasisinin kendi tarihsel koﬂullar› içinde hayat bulmuﬂtur. Bunlar›
Türkiye için bir seçenek olarak sunmak, faﬂizmi, oligarﬂik diktatörlü¤ü
yok saymakt›r.

Mazlum: Siz örneklerle tamamlam›ﬂ oldunuz. Sonuç olarak bu
noktada ﬂunu belirteyim ben.
Egemen s›n›flar›n yüzlerce y›ll›k
prati¤inde vard›r; onlar, ancak kendileri aç›s›ndan daha büyük bir tehlikeyi bertaraf etmek için reformlar
yaparlar. Ço¤u zaman halklar›n mücadelesi yükseldi¤inde, baz› haklar›
tan›mak zorunda kal›rlar. Mücadelenin, halk›n taleplerinin düzen d›ﬂ›
bir kulvara yönelmesini önlemek
için, düzen içi çözümler ortaya atarlar ve bunlar “reform” olarak adland›r›l›r. Kürt halk›n›n düzen d›ﬂ› devrimci çözüm için mücadelesini engellemek amac›yla, düzen içi çeﬂitli
düzenlemeler yapabilirler ama bu
düzenlemeler hiçbir zaman “Kürt
sorununun çözümü” anlam›na gelmeyecektir. Tekrar ediyorum, “Kürt
sorununun çözümü”, tüm ulusal
haklara koﬂulsuz, s›n›rs›z sahip
olunmas› ve kendi kaderini tayin
hakk›d›r.

E

gemen s›n›flar›n yüzlerce y›ll›k prati¤inde vard›r; onlar, ancak kendileri aç›s›ndan daha büyük bir tehlikeyi bertaraf etmek için reformlar yaparlar.
... Kürt halk›n›n düzen d›ﬂ› devrimci
çözüm için mücadelesini engellemek
amac›yla, düzen içi çeﬂitli düzenlemeler yapabilirler ama bu düzenlemeler
hiçbir zaman “Kürt sorununun çözümü” anlam›na gelmeyecektir.

Özlem: Israrla bunun üzerinde
duruyorsunuz ama çok dikkat çekici bir
ﬂey var, mesela PKK “UKKTH”den
neredeyse hiç sözetmiyor. Fakat onlar da sürekli “Kürt sorununun çözümünden” sözediyor.

Kemal: Baﬂta özetledi¤imiz
sosyo-ekonomik yap›, Türk milliyetçili¤inin neden Kürt sorununu
çözmeyip ilhak, imha ve asimilasyonda ›srar etti¤ini gösterdi¤i gibi,
Kürt milliyetçili¤i temelindeki bir
çizginin de neden çözüm imkan› taﬂ›mad›¤›n› da aç›klar bize.
Evet Özlem, hakl›s›n, art›k Kürt
milliyetçili¤i UKKTH’den sözetmeden “çözüm”den sözediyor. ‘Peki
öyleyse nas›l bir çözümden sözediyorlar’ diye sorarsan, buna net bir
cevap veremem.
Çünkü Kürt milliyetçi hareketinin bugün net, aç›k, iç tutarl›l›¤a ve
bütünlü¤e sahip bir talep formülasyonu yoktur. “Demokratik cumhuriyet” teorisiyle, Kürt sorununun bu
düzen içinde çözülebilece¤i söylenmiﬂtir. Oligarﬂik düzen içinde yeral›naca¤› aç›kland›ktan bu yana da, talepler daha çok taktik ve konjonktürel olarak belirlenmektedir.
Örne¤in Öcalan, ‹mral› savunmalar›nda asl›nda demokrasi büyük
ölçüde yerleﬂmiﬂtir, demokratik mücadele geçerlidir, zor’a baﬂvurman›n
zaman› geçmiﬂtir vs. derken, Kürtler’in en temel sorununun da “dil sorunu” oldu¤unu söylemiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde belli bir süre boyunca “AB çerçevesi bizim için yeterlidir” denilmiﬂtir. Ancak bir noktada
bunlardan da vazgeçilmiﬂtir.
Bir dönem, ‘emperyalistler Kürtleri kullanabilir, kendi içimizde çözmeliyiz’ denilirken, sonra emperyalistler hakimdir, boyun e¤meliyiz,
denip, ABD’nin Ortado¤u’ya müdahalesi desteklenmiﬂ, oligarﬂiye karﬂ›
‘ABD müdahalesi’ sopas› sallanm›ﬂt›r.
Bir dönem, s›n›rlarla hiçbir sorunumuz yok, biz tamamen misak-›
milli içinde bir çözüm istiyoruz denilmiﬂ, ancak daha sonra bunu yads›r tarzda bu kez ortaya “demokratik
konfederalizm” diye, dört parçadaki
34
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Kürtler’in, “mevcut devlet s›n›rlar›n› ihlal etmeden” (nas›l olacaksa?!)
ortak örgütlenmesi öngörülmüﬂtür.
Bütün bu taleplerin çerçevesi,
yar›n yine de¤iﬂebilir. Burada sistematik bir bütünlük yoktur. Güç dengelerine göre hareket edilmekte, ancak her halükarda emperyalist sistem içinde kal›nmaya dikkat edilmektedir.
PKK önderli¤indeki Kürt milliyetçi hareketine iliﬂkin tutum belirleyenlerin birço¤u, sanki bütün bunlar yokmuﬂ, sanki karﬂ›lar›nda “ba¤›ms›z Kürdistan”›, hatta “sosyalist
Kürdistan”› savunan bir hareket varm›ﬂ gibi tav›r belirliyorlar. Hareketin
kendisi “biz AB’ye karﬂ› de¤iliz, biz
ABD’ye karﬂ› de¤iliz...” diye aç›klarken, birilerinin kalk›p bize onlar›n
ne kadar “anti-emperyalist” oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂmas› abesli¤i de
buradan ç›k›yor olsa gerek.
Bu talepler “demokratik talepler”
de¤il midir? Evet, demokratik taleplerdir. Fakat bu talepler, “Kürt sorununun çözümü” de¤ildir. Biz, burada “Kürt sorununda demokratik mücadele”yi tart›ﬂm›yoruz, biz devrimci aç›dan “Kürt sorununun çözümü”nü tart›ﬂ›yoruz. Nihai hedefi, bu
ve benzeri taleplerle s›n›rl› olanlar,
Kürt sorununun çözümünden, kendi
kaderini tayin hakk›ndan vazgeçmiﬂ,
“Kürtler’in durumunu nisbeten iyileﬂtirme” çizgisindedirler.
Sohbetimizin bugünkü bölümü
aç›s›ndan sonuç olarak ﬂunu söyleyelim: Devrimciler, Kürt halk›n›n
demokratik taleplerini desteklerler,
Kürt halk›n›n ulusal haklar›nda iyileﬂtirmeler sa¤layacak reformlara
hay›r demezler, ancak bunun d›ﬂ›nda
mevcut düzeni güçlendiren, emperyalizmin dünya düzenine boyun e¤meyi öngören, Kürt sorununun çözümü’nü reformlara indirgeyen teori
ve taktiklerle de mücadele ederler.
Evet, daha tart›ﬂaca¤›m›z çeﬂitli
noktalar var. Mesela Barzani çizgisi
Kürt ulusal sorununda bir “çözüm”
müdür? Ulusal ve sosyal kurtuluﬂu
içiçe geçiren daha baﬂka hangi etkenler vard›r gibi... Haftaya buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Protestolar sürüyor

AKP Hesap Vermelidir!
ﬁemdinli’de yaﬂananlar, Isparta’dan Ankara’ya, ﬁ›rnak’tan ‹stanbul’a düzenlenen eylemlerle protesto
ediliyor. Eylemlerde, ﬁemdinli’nin
Susurluk oldu¤u vurgusu ön plana ç›karken, ﬁemdinli halk› için, tüm Türkiye halk› için adalet talebi yükseliyor, hesap sorma kararl›l›¤› ifade ediliyor.

HÖC Hesap Sormaya
Ça¤›r›yor, Gecekondularda
Meﬂaleler Yan›yor
Malatya HÖC Temsilcili¤i, 22
Kas›m günü Merkez Postanesi önünde
yapt›¤› eylemde, “ﬁemdinli'nin Sorumlusu AKP'dir AKP Halka Hesap
Vermelidir” pankart› ve dövizlerle Susurluk Devleti’nden hesap sordu. Çi¤dem Da¤deviren taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “bir kez daha görüldüki;
MGK, M‹T ve iktidar halk› provokasyon, katliam ve iﬂkencelerle yönetmektedir” denildi. Eylem, “Provokasyonlara Linç Giriﬂimlerine Son”, “Susurluk Devlettir Halka Hesap Vermeli”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›yla sona erdi.
Protestolar ‹stanbul’un gecekon-

dular›nda da gece yürüyüﬂleri ile devam ediyor. 20 ve 23 Kas›m günlerinde ‹stanbul’un gecekondular›nda meﬂaleli yürüyüﬂler düzenleyen Haklar
ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, Susurluk Devleti’ne karﬂ› mücadele
ça¤r›s›nda bulundular. Eylemlerde
“Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor
AKP Halka Hesap Vermelidir” yaz›l› pankartlar taﬂ›nd› ve “Kahrolsun
Kontrgerilla Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Yaﬂas›n Halklar›n Örgütlü Mücadelesi, ﬁemdinli’de Ortaya Ç›kan Susurluk Devletidir, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Susma Sustukça S›ra Size
Gelecek” gibi sloganlar at›ld›.
1 May›s Mahallesi’ndeki yürüyüﬂlerde k›rm›z› flamalar ve meﬂaleler taﬂ›yan HÖC’lüler, yürüyüﬂün ard›ndan yapt›klar› aç›klama ile eylemlerin devam edece¤ini ilan ettiler ve
marﬂlar söylediler. Eylem esnas›nda
kitleye halktan kat›l›mlar yaﬂand›.
Ba¤c›lar HÖC’ün 20 Kas›m’daki
eylemi ise Yeni Mahalle 9. Sokak’tan
baﬂlayarak Ahmet Kabakl› Caddesi,
postane önüne kadar sürdü. Yar›m saat süren eyleme 100 kiﬂi kat›l›rken,
meﬂaleler eﬂli¤inde at›lan ‘Susurluk
Devlettir’ slogan›, karart›lmak istenen
gerçe¤i ayd›nlat›yordu. Yürüyüﬂ sonunda yap›lan aç›klamada, halka
ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n ne
oldu¤u anlat›ld›. 23
Kas›m günü de Temel Haklar
Federasyonu Ba¤c›lar
sokaklar›ndayd›. Ahmet Kabakl› Caddesi
boyunca
sloganlarla
bir saate
‹stanbul / Ba¤c›lar
35
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yak›n yürüyen Temel Haklar Federasyonu üyeleri s›k s›k Türkçe ve Kürtçe
sloganlar att›lar, halk› mücadeleye
ça¤›rd›lar. Yürüyüﬂ sonunda yap›lan
aç›klamada ise U¤ur Deve, meﬂaleli
yürüyüﬂlerin sürece¤ini, Cumartesi
günü yine ayn› saat ve ayn› yerde olacaklar›n› belirtti.
Ayn› gün Temel Haklar Federasyonu'nun bir baﬂka eylem yeri ise
Okmeydan› idi. Dikilitaﬂ'ta toplanarak pankart açan kitle, yo¤un ya¤›ﬂa
ra¤men sloganlar ve meﬂalelerle yürüdü. "ﬁemdinli'de Ortaya Ç›kan Susurluk Devletidir, Kahrolsun Kontrgerilla Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›n›n hiç susmad›¤› yürüyüﬂün
sonunda aç›klama yapan Gözde ﬁahin, ﬁemdinli'yi hiçbir iktidar›n çözemeyece¤ini kaydederek, “çünkü Susurluk kararlar› devletin zirvesinde
al›nm›ﬂt›r” diye konuﬂtu. ﬁahin, konuﬂmas›n› 24 Kas›m günü Temel
Haklar Federasyonu'nun ﬁiﬂli AKP
önünde yapaca¤› eyleme ça¤r›yla bitirdi.
23 Kas›m günü Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan 1 May›s Mahallesi’ndeki meﬂaleli yürüyüﬂ Anadolu
Temel Haklar'›n önünde sonland›. Yap›lan aç›klamada, “Art›k yalanlara
karn›m›z tok! diyebilirsek, gerçe¤i,
adaleti istiyoruz! diye sesimizi yükseltebilirsek, sorumlular›n yakas›na
yap›ﬂ›p hesap sorabilirsek, aklayamazlar” denildi.

istanbul / Gazi Mahallesi

istanbul / Gülsuyu

istanbul / 1 May›s Mahallesi

Gülsuyu’ndaki ilk eylemde de,
Heykel’e kadar sloganlarla yürüyen
HÖC’lüler burada aç›klama yapt›lar.
Yap›lan aç›klamalarda, Trabzon’dan
ﬁemdinli’ye bu devletin halka karﬂ›
savaﬂt›¤›na ve faﬂistlerden kontgerilla
timlerine kadar tüm güçlerini kulland›¤›na dikkat çekildi. 23 Kas›m günü
de, di¤er mahallelerde oldu¤u gibi,
Gülsuyu’nda meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi.
HÖC'ün ﬁemdinli için eylem yapt›¤› mahallelerden biri de Gazi Mahallesi'ydi. Gazi halk›n›n alk›ﬂl› deste¤iyle gerçekleﬂen yürüyüﬂe HÖC
üyesi 150 kiﬂi kat›l›rken, Gazi Temel
Haklar'›n önünden cemevine kadar
gelen kitle, burada aç›klama yapt›.
“Yaﬂas›n Halklar›n Örgütlü Mücadelesi, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ” sloganlar› hayk›r›lan
eylemde, HÖC ad›na konuﬂan Özgür
Baﬂkaya, Susurluk Devleti’ne karﬂ›
mücadele etmeden bask›n›n zulmün
ve açl›¤›n bitmeyece¤ine vurgu yapt›
ve “ﬁemdinli Halk›n›n Yan›nday›z”
dedi.
“Susurluk Devleti’ni Y›kaca¤›z”
ﬂiar›n›n yükseldi¤i yerlerden biri de
Yenibosna sokaklar›yd›. 19 Kas›m
günü yap›lan eylemde, Yenibosna
HÖC imzal› "Susurluk AKP ile Devam Ediyor AKP Halka Hesap Vermelidir" pankart› taﬂ›nd›.

Devlet! ‘‹yi Çocuk’ Nerede?
istanbul / Yenibosna

Eskiﬂehir

19 Kas›m günü ﬁ›rnak'›n Cizre ‹lçesi'nde, ﬁemdinli'deki olaylar› protesto eden kitle ile polis aras›nda çat›ﬂma yaﬂand›. 20 Kas›m günü, ‹stanbul’un Küçükçekmece Kanarya Mahallesi ile Dolapdere Hac›ahmet Mahallesi’nde gösteriler düzenleyen
yurtsever gençler, “ﬁemdinli Halk›
Yaln›z De¤ildir” dedi. Gençler, Kanarya Mahallesi’ndeki gösteriye müdahale eden polis panzerlerine karﬂ›
molotoflarla çat›ﬂt›.
‹zmir’de DKÖ’lerin mumlu oturma eylemleri sürüyor. 17 Kas›m günü
polisin engelleme giriﬂimleri aras›nda, Konak Eski Sümerbank önünde
yap›lan eylemde, "ﬁemdinli-Yüksekova Halk› Yaln›z De¤ildir" sloganla36

ﬁiﬂli AKP önü
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r› at›ld›. TKP ‹zmir ‹l Örgütü de 19
Kas›m günü Karﬂ›yaka Çarﬂ›'da, meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›. Malatya Demokrasi Platformu ayn› gün Paﬂaköﬂkü
Mahallesi'nde, “Karanl›¤a Bir Iﬂ›k da
Sen Yak" slogan›yla meﬂaleli eylem
yapt›. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
konuﬂan, ‹HD ﬂube Baﬂkan› Mahmut
Uzun, “Hükümeti cesaretli davranmaya” ça¤›rd›. Çeﬂitli siyasi gruplarca oluﬂturulan Maltepe Halk ‹nsiyatifi Maltepe Meydan›’nda eylem düzenlerken, 19 Kas›m akﬂam› Taksim
Meydan›’nda toplanan gruplar›n meﬂaleli eyleminin ard›ndan polis sald›rd›. 20 Kas›m günü Mersin’de
EMEP’liler parti binas› önünde aç›klama yaparken ayn› gün kentte DEHAP’l›lar yürüyüﬂ düzenledi. 20 Kas›m’daki bir baﬂka eylem de Ankara’da SDP’liler taraf›ndan Yüksel
Caddesi’nde düzenlendi.

Susurluk Devleti’nin Tetikçisi
Faﬂistler Devreye Sokuldu
Bal›kesir Üniversitesi Devrimci,
demokrat, yurtsever ö¤renciler Necatibey E¤itim Fakültesi kantininde
U¤ur Kaymaz ve Ahmet Kaymaz’›
anma ve ﬁemdinli’deki Susurluk Devleti’ni protesto eylemi düzenledi. "Susurluk Devleti ﬁemdinli’de Sürüyor,
Kahrolsun M‹T, J‹TEM, Kontrgerilla"
yaz›l› kuﬂlama yapan ö¤renciler, bildiriler da¤›tt›ktan sonra anma için topland›lar. Susurluk Devleti’nin tetikçisi
faﬂistleri devreye girerek ö¤rencilerin
etraf›n› çevirdi. Resmi ve sivil polislerin gözü önünde gerçekleﬂen olaya ö¤rencilerin tepki göstermesi üzerine, kelepçelerini göstererek gözalt› tehdidinde bulunan polisler, pervas›zca faﬂistleri kastederek, "Onlar› biz getirdik,
provokasyon yaratmayacaklar, e¤er
bunu -kelepçeyi- istemiyorsan›z buray› boﬂalt›n” diye konuﬂtu.
18 Kas›m günü de Isparta’da benzeri bir durum yaﬂand›. Protesto eylemi yapmak isteyen DEHAP'l›lara,
bayrak açan bir grup faﬂist müdahale
etti. Her zaman oldu¤u gibi, polis demokratik hakk›n› kullananlara sald›ranlar› de¤il, DEHAP’l›lar› gözalt›na
ald›. Belediye ‹ﬂhan›'n›n önünde yap›lan aç›klamada, ''Devlet, '‹yi Çocuk'

Nerede, Hem Dem ﬁemdinli, Hem
Dem Serhildan'' yaz›l› pankartlar taﬂ›nd›. Ayn› günün akﬂam› Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü'nde Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Ufuk
Bayrak ve Yard›mc›s› P›nar Duman
sivil faﬂistlerin taciz ve tehdidine u¤rad›lar. Ufuk Bayrak'› dövmeye çal›ﬂan ve kendilerinin Ülkü Oca¤›'ndan
oldu¤unu söyleyen faﬂist grup, "bugünkü eylemde siz de vard›n›z, okul
içerisinde YÖK'le ilgili eylemleri
yapmayacaks›n›z. Sizinle hesaplaﬂaca¤›z" ﬂeklinde tehditler savurdular.
Daha sonra demokrat biri olarak bilinen bir ö¤renciye sald›rd›lar. Devrimci demokrat ö¤rencilerin okula gelmesi üzerine grup da¤›ld›. Faﬂistler
ertesi günü de Gençlik Derne¤i üyelerini tacize devam etti.

Gençlik Sesini Yükseltiyor
Zonguldak Gençlik Derne¤i’nin
de oldu¤u gençlik örgütleri, Madenci
An›t› önünde "ﬁemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir” pankart› açarak eylem düzenledi. A¤ar’a dikkat çeken ö¤renci-

ler, ülkemizi Susurluk Devleti’nin hala yönetmeye devam etti¤ini ifade ettiler.
18 Kas›m günü ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yap›lan eylemlerle, ö¤renciler Susurluk
Devleti’ni protesto ettiler.
21 Kas›m günü Eskiﬂehir’de de
eylem vard›. “Susurluk’tan ﬁemdinli’ye Katliamlara Sessiz Kalmayal›m” slogan›yla meﬂaleli yürüyüﬂ düzenleyen; Gençlik Federasyonu, ESP,
Mücadele Birli¤i, Ekim Gençli¤i,
EHP, Yurtsever Gençlik ve Halkevi,
Migros önüne kadar “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza” sloganlar›yla yürüdü.
Burada yap›lan aç›klamada, "Bugün
bütün devlet güçleri katliam› aklamak, pisli¤in üzerini örtmek için a¤›z
birli¤i yapm›ﬂlard›r. Gün, bizim de
adalet talebimizi hayk›rmak için a¤›z
birli¤i, katliamlar›n hesab›n› sormak
için yürek birli¤i yapma günümüzdür.” denildi. Gençlik Federasyonu
üyeleri eyleme "Pisli¤i Devrim Temizler, Susurluk AKP ‹le Devam Edi-

yor” dövizleriyle kitlesel olarak kat›ld›lar.
24 Kas›m günü saat 13.00 de ﬁiﬂli AKP binas›n›n önünde toplanan Temel Haklar Federasyon Üyeleri "Susurluk AKP ile devam ediyor AKP
halka hesap vermelidir"pankart› aç›p,
federasyon imzal› önlükleriyle “ﬁeminli’de ortaya ç›kan susurluk devletidir” sloganlanlar›n› atarak oturma
eylemine baﬂlad›lar. Eyleme kat›lan
75 kiﬂi ﬂiﬂli AKP önünden Osmanbey
metrosuna kadar yaklaﬂ›k 2000 adet
temel haklar federasyonu bildirisi
150 adette höc bildiris› da¤›tt›lar
‹zmir HÖC Temsilcili¤i 23 Kas›m
günü, saat 12;30’da Buca-ﬁirinyer’de
bas›n aç›klamas› düzenledi.”Susurluk
AKP ile Devam Ediyor. AKP Halka
Hesap Vermelidir” pankart› ve k›z›l
bayraklar›n aç›ld›¤› eylemde Yurdagül Gümüﬂ bir bas›n aç›klamas› okudu. S›k s›k “AKP Halka Hesap Verecek, Susurluk Devlettir Hesap Soral›m, ”sloganlar› at›ld›. Eyleme ﬁirinyer Pazar yerinde bildiri da¤›t›m›yla
devam edildi.

Tesadüfen Paﬂalar!
F16’lar›n cenazenin üzerinde uçmas›, oligarﬂinin generallerinin katliamc› ve halka düﬂman kafa yap›s›n› ayan beyan ortaya ç›kard›.
Bir yandan bunu telafi etmeye çal›ﬂan ama öte yandan tam da F16’larla yap›lmak istendi¤i gibi halk› tehdit etmekten geri durmayan
generaller konuﬂtukça bat›yorlar. Baﬂbakan Erdo¤an’›n Hakkari gezisinde çok düz bir ﬂekilde, “cenazelere sar›, k›rm›z›, yeﬂil örtüler sararsan›z böyle olur” dedi¤i olaya iliﬂkin bak›n generaller neler söylüyor:
Hava Kuvvetleri Komutan› Org. Faruk Cömert: “Tamamen tesadüf. Türk hava sahas›nda Türk F16’lar› uçmayacak da ne uçacak? Kald› ki, gurur duymalar› gerekir, korku de¤il. (Eleﬂtirildi¤i haberleri geldi¤inde) Radardan bakt›m ve ‘uçuﬂa devam etsinler’ emrini verdim... ﬁu anda hava kuvvetlerine
ihtiyaç yok. Ama ihtiyaç gösterecek olursa elbette bize düﬂen görevi yapar›z.”
Kara Kuvvetleri Komutan› Yaﬂar Büyükan›t: “Uçaklar›n uçmas› tamamen tesadüf. Cenazeler F16’larla taarruz edilmez ki! F16’lara gelene kadar Yüksekova’da komando tugay›m›z var. ‹htiyaç olursa F16’lar uçar da...” (Nitekim 1990’larda uçurdular ve köylerimizi bombalad›lar!)
Paﬂalar paﬂalar!... Kendinize gelin! Kendinizi dünyan›n en ak›ll›lar›, a¤z›n›zdan ç›kan›n sorgusuz kabul edilmesine bu kadar al›ﬂkanl›k zararl›d›r bazen! Koskoca anl› ﬂanl› paﬂalar›n zeka seviyeleri hakk›nda ﬂüpheye düﬂürmekle kalmaz, kimilerini “bu ülkeyu bu kafalar m› yönetiyor” kuﬂkusuna düﬂürür.
Komik olmay›n paﬂalar! Hakkarililer’in ‘savaﬂ›n en ateﬂli döneminde dahi böyle bir uçuﬂ görmedik’ dedi¤i bir gözda¤› bu kadar tesadüfle aç›klanmaz
ki! Halkla bu kadar alay edilmez ki! Kontralar›n›za da m› siz ö¤retti¤iniz bu “askeri takti¤i”! Onlar da yakalan›nca baﬂlad›lar “tuvaletten, loto kuponundan” bahsetmeye. Eee! tesadüflerin kalitesi de rütbeye, ‘çap’a göre de¤iﬂiyor demek ki! Bu ucuz, basit numalar› ‘psikolojik harp’ derslerinde mi
ö¤retiyorlar acaba, çok merak ediyoruz. Ama eminiz art›k kimsenin merak etmedi¤i bir ﬂey varsa, o da copla tecavüz
eleﬂtirilerine “copa ne gerek var aslan gibi delikanl›lar›m›z var” diyen Turgut Sunalp’le ayn› kafay› taﬂ›d›¤›n›zd›r. O da güya eleﬂtiri cevapl›yor ama bütün kafa yap›s›n› ortaya koyuyordu. T›pk›, cenazeye komando tugay›yla taarruz etmekten sözeden, “bakt›m radara... devam dedim...” diyen sizler gibi...
Konuﬂmaya devam edin! Edin ki, herkes tan›s›n, bu ülkeyi yöneten generalleri...

37
27 Kas›m 2005 / 28

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 14

1990’l›
y›llar›n ikinci yar›s›na
damgas›n›
vuran
da,
oligarﬂinin
bir yandan
bol bol “çözüm”den sözedip vaatlerde bulunurken, öte

propaganda ediliyordu.
De¤iﬂen yine bir ﬂey yoktu. Oligarﬂinin politikalar›nda hiçbir de¤iﬂiklik olmad›¤›n› göstermesi bak›m›ndan ayn› y›l yaﬂanan ﬂu olay oldukça çarp›c›d›r. Hozat, Ovac›k ve
Pertek ‹lçeleri’ne ba¤l› 29 köyün
muhtar›, 95 May›s’›nda Ankara'ya
gelerek, köylerinde yap›lan bask›lar›, ambargoyu anlatt›lar. Muhtarlar›n Ankara ziyareti Dersim’de yaﬂananlar›n ülke çap›nda duyulmas›nda

Yalana, vaatlere, şovenizme, zulme son!
Kürt halkı kaderini kendisi belirlemek istiyor
Yaz› dizimizin birinci bölümünün baﬂl›¤› “Zulmün Osmanl›’ya Uzanan Kökleri” idi. 13
haftad›r bu zulmü anlatt›k. 80
y›ll›k bu tarihte, Osmanl›’n›n,
Kemalist yönetimin, 27 May›s iktidar›n›n, Menderesler’in, Demireller’in, Özallar’›n, Çillerler’in, Erbakanlar’›n 12 Mart ve 12 Eylül Cuntalar›’n›n Kürt halk› karﬂ›s›nda özde ayn› politikay› uygulayageldi¤ine tan›k olduk.
Bu bölümle birlikte, 90’l› y›llar›n ikinci yar›s›n›n k›sa özetini yaparak yaz› dizimizi bitiriyoruz.
80 y›ll›k bu tarih, birçok aç›dan tart›ﬂ›l›p de¤erlendirmeye tabii tutulabilir; ama bir
ﬂey var ki, art›k pek tart›ﬂmaya aç›k de¤ildir: Bu, Kürt sorununun bu düzen içinde çözülemeyece¤i gerçe¤idir. 80
y›ll›k tarih, bunu defalarca kan›tlam›ﬂt›r.
Böyle oldu¤u için 80 y›ll›k tarih, ayn› zamanda bir vaatler,
yalanlar tarihidir.
Kürt halk›n›n ac›larla, inkar
ve kan içinde yaz›lan tarihinin ak›ﬂ›, bu kanl› tarihi
yazanlar›n iktidar›n›n
y›k›lmas›yla birlikte elbette
de¤iﬂecektir.

yandan katliamlar›, bask›y› sürdürmesidir. Bu döneme damgas›n› vuran bir baﬂka geliﬂme ise, PKK’nin
ateﬂkeslerle baﬂlayan politikalar›n›n, taleplerinin ve silahl› savaﬂ›n›n
giderek s›n›rlanmas›n›n oligarﬂi için
geçici de olsa bir “rahatlatma” yaratmas› ve oligarﬂinin bu durumu
kendisi aç›s›ndan bir “zafer” gibi
sunmas›d›r. Bu anlamda, ‘90’lar›n
ikinci yar›s›, oligarﬂinin bask›lar›
sürdürürken, ayn› zamanda siyasi,
moral üstünlü¤ü kazanmaya çal›ﬂt›¤› bir dönem olmuﬂ, bir çok politikas› da buna göre biçimlenmiﬂtir.
Özellikle 1991’den itibaren t›rmand›r›lan halka karﬂ› savaﬂta bölgede binlerce köy yak›lm›ﬂ, binlerce faili meçhul gerçekleﬂtirilmiﬂ,
devlet terörü en üst düzeye ulaﬂm›ﬂt›. ﬁimdi biraz “manevra” yapma
zaman›yd›; 1995’ten itibaren devletin Newroz’u resmi olarak kutlamaya baﬂlamas› bu manevralardan biriydi. Hükümet yetkilileri, generaller “Newroz ateﬂlerinin” üzerinden
atlayarak ﬂov yap›yorlard› (ama bunu yaparken bile, Newroz’u, Türkleﬂtirmeye çal›ﬂmaktan geri kalm›yorlard›.) Mesela yine ayn› y›l, bir
mahkemenin Kürt Kültür ve Araﬂt›rma Vakf› hakk›nda aç›lan davada
vakf›n kuruluﬂunu tescil etmesi,
böylelikle ilk kez bir kurumda
"Kürt" ad›n›n kullan›lmas›na izin
verilmesi, “tabular›n y›k›ld›¤›” diye
38
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oldukça etkili oldu. Peki sonra?
Devlet, muhtarlar›n taleplerini
dikkate almak yerine kontra yöntemlere baﬂvurdu. Hozat'a ba¤l› Mixor Köyü Muhtar› Müslüm Kavut,
gözalt›na al›nd› ve 4 Kas›m'da cesedi bulundu. Hozat ve Ovac›kl› muhtarlar›n ço¤u gözalt›na al›n›p iﬂkenceden geçirildi.
Operasyonlarsa dizginsiz sürüyordu. Ama belirtti¤imiz gibi, katliamlar ve “çözüm” söylemleri art›k
hep yanyana olacakt›.
95 Temmuz’unda Baﬂbakan Çiller "Güneydo¤u Onar›m Projesi"ni aç›klad›. Bölgenin valilerini
Ankara'ya ça¤›rarak, onlar›n kat›ld›¤› bir ﬂovla aç›klanan “mega proje”ye göre, bölgeye 25 trilyonluk
kaynak aktar›lacakt›.
Bunu 96 Mart’›nda yap›lan “Diyarbak›r ç›karmas›” izledi.
M. Y›lmaz Diyarbak›r’da “Kürt
sorununa çözüm” paketi aç›klad›.
Aç›klad›¤› üç aﬂamal› çözüm plan›n›n ilk maddesi ﬂöyle baﬂl›yordu:
"1- Terör tamamen ezilmeden,
ekonomi canlanmadan, sosyal ve
kültürel aç›dan bir ad›m at›lamaz...”
Böyle baﬂlayan bir “çözüm plan›”n›n gerisini okumaya gerek yoktu elbette. Burjuva bas›n bile Mesut
Y›lmaz’›n “Diyarbak›r ç›karmas›”n›n sonucunun hayal k›r›kl›¤› ol-

du¤unu yazarken, HADEP ad›na
yap›lan aç›klamada “Y›lmaz'dan
umutlu olduklar›, Y›lmaz'›n çözüm
istedi¤i ama DYP'nin bunu engelledi¤i"' söyleniyordu.
Oynanan bütün oyunlara, aldatmacaya ve süren katliamlara ra¤men, PKK 17 Mart 1993’te ilan etti¤i ve ayn› y›l›n sonlar›nda bozulan
ateﬂkesin ard›ndan 1995 y›l›n›n
Aral›k’›nda ikinci kez ateﬂkes ilan
etti.
1996’da Refah Partisi-DYP koalisyon hükümeti kuruldu. Kürt halk›na bol keseden vaatlerde bulunanlardan biri de Refah Partisi’ydi. ‹steyenin köyüne geri dönebilece¤inden, OHAL'in, koruculu¤un kald›r›lmas›na kadar birçok vaatte bulunuyordu.
Ama RP yöneticileri “köye dönüﬂ projeleri” aç›klarken, köyler
boﬂalt›lmaya da devam ediliyordu.
A¤ustos ay›nda Çukurca, Eruh, Varto, Karl›ova, Diyarbak›r, Mardin ve
köylerinde peﬂpeﬂe sald›r›lar› gerçekleﬂtirildi. Köy boﬂaltma uygulamalar› Sivas'a yay›ld›. G›da ambargosu Dersim'den sonra Bingöl'de de
a¤›rlaﬂt›r›ld›. 24 Eylül'de Diyarbak›r Hapishanesi’nde on tutuklunun
öldürüldü¤ü katliam yap›ld›.

Düzen, Kürt halk›n›n
talepleriyle oynuyor
1980’li, 90’l› y›llar boyunca
Kürt halk›n›n sorunlar›na sorunlar,
taleplerine talepler eklendi. Köye
dönüﬂ, faili meçhullerin aç›¤a ç›kar›lmas›, OHAL’e son verilmesi, g›da ambargosuna, mezra yasaklar›na
son verilmesi vb. vb. Kürt politikas› konusunda birbirinden hiçbir fark› olmayan tüm düzen partileri,
özellikle muhalefette olduklar› dönemlerde Kürt halk›n›n taleplerini
pervas›zca istismar ettiler. OHAL
konusundaki vaatler ve gerçek, bu
konuda çarp›c› bir örnektir.
OHAL, ilk olarak Özal baﬂbakanl›¤›ndaki ANAP iktidar› döneminde uygulamaya konulmuﬂtu.
Demirel "muhalefet"teydi. OHAL
uygulamas›na karﬂ› ç›karak ﬂöyle
söylemiﬂti; "Koordinatör valilik ve

köy korucu sistemleri son derece
yanl›ﬂt›r. Devletin zaten valisi vard›r... Onun üzerine birini daha koymak, s›k›nt› yarat›r. Anarﬂi için bölge valisi ne yapacak?..”
Ama ayn› Demirel, yeniden iktidara geldi¤i '91'den itibaren OHAL
uygulamas›n›n sad›k bir yürütücüsü
oldu. Bu defa muhalefette olan
ANAP't›. Meclisteki OHAL’i uzatma oylamalar›nda bu defa ANAP
uygulamaya karﬂ› oy kullan›yordu.
SHP ve CHP de OHAL uygulamas›na sürekli "muhalefet" etmiﬂlerdi.
Taa ki iktidar koltu¤una oturuncaya
kadar. RP'nin muhalefetinin en
önemli konular›ndan biri OHAL uygulamas›na son verilmesiydi. ‹ktidar olduklar›n›n ertesi günü Çekiç
Güç'ü kald›racak, OHAL'e bir gecede son vereceklerdi. Ama yalanc›l›klar› OHAL'in uzat›lmas›n›n gündeme geldi¤i ilk TBMM oturumunda aç›¤a ç›kt›. OHAL, bu defa
RP'nin oylar›yla uzat›ld›.
OHAL’e sürekli muhalefet eden
DSP ve Ecevit, Baﬂbakan Yard›mc›s› oldu¤unun birkaç gün sonras›nda
yap›lan OHAL oylamas›nda, uzat›lmas›na "evet" oyu kullan›yordu.
Oyun iﬂte budur. OHAL yönetimi alt›nda gerçekleﬂtirilen binlerce
köyün yak›lmas›ndan, yüzlerce kiﬂinin gözalt›nda kaybedilmesinden,
binlerce kiﬂinin “faili meçhullerde”
infaz edilmesinden, ﬂehirlerin bombalarla yak›l›p y›k›lmas›ndan, milyonlarca insan›n yerinden yurdundan sürülmesinden tüm düzen partileri sorumludur.

Tayyip’in sözleri, Amed’de
defalarca tekrarlanm›ﬂt›
1997’de “çözüm” demagojileri
sürdü. Önce TÜS‹AD’›n "Demokratikleﬂme Perspektifleri" raporu
aç›kland›. TÜS‹AD, ad koyma serbestli¤i sa¤lanmal›d›r, dil yasaklar›
kald›r›lmal›d›r vb. diyor ama Anayasa’n›n 'Türk Devleti’ne vatandaﬂl›k ba¤› ile ba¤l› olan herkes
Türk'tür.' maddesini de destekledi¤ini aç›kl›yordu bu raporda. Yani
ulusal baz› haklar› veriyor ama ulusun "kendini" tan›m›yordu.
39
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Kürt halk›n›n kaderi, 80 y›ll›k ilhak,
imha, asimilasyonu
uygulayanlar›n
iktidar› y›k›lmadan,
de¤iﬂmez!
1997 Haziran’›nda MGK'n›n talimat›yla iﬂbaﬂ›na getirilen ANASOL-D hükümetinin ilk iﬂlerinden
biri de baﬂbakan yard›mc›s› eﬂli¤inde bir heyeti bölgeye göndermek oldu. Bölgeye giden Ecevit de vaatlerde kimseden geri kalmad›.
OHAL kald›r›lacak, toprak reformu
yap›lacak, köye geri dönüﬂ sa¤lanacak, büyük ekonomik, sosyal yat›r›mlar ve kültürel reformlarla "bölgenin makus talihi" de¤iﬂtirilecekti.
Ecevit’in Diyarbak›r’daki ilk
sözlerinden biri, "Bölgenin bu kadar ihmal edilmesi kabul edilemez,
ihmal etmeyece¤iz... Kalk›nmay›
buradan baﬂlataca¤›z..." olmuﬂtu.
Bundan tam 8 y›l sonra bir baﬂka
Baﬂbakan (Tayyip Erdo¤an) Diyarbak›r’a gidiyor ve ayn› nakarat:
“Bat› ihya edildi, do¤u ihmal”...
Bu ve benzeri sözlere özel bir
anlam yüklemek için yak›n tarihi
hiç bilmiyor olmak gerekiyor.
ANASOL-D Hükümeti, “çözüm” demagojisini sürdürdü: "Do¤u ve Güneydo¤u illerinde Uygulanacak Kalk›nma Programlar›n›n
Takibi ve Koordinasyon Kurulu" adl› bir kurul oluﬂturdu. TBMM’de
Göç Komisyonu kuruldu.
Fakat “ikili politika” yürürlükteydi. Bunlar›n yan›nda K›z›ltepe
baﬂta olmak üzere birçok yerde sokak ortas›nda infazlar sürüyor, ilçelere giriﬂ-ç›k›ﬂ yasaklar› konulup terör estiriliyor, köyler boﬂalt›lmaya
devam ediliyor, Eruh’ta, Silvan'da,
Nusaybin'de göç ettirme bask›nlar›
yap›l›yordu. Batman'›n Sason ‹lçesi
Gundenû Köyü’nde oldu¤u gibi,
köylüler may›n aramas›nda kobay
olarak kullan›l›yordu.
ANASOL-D Hükümeti’nin 19

bakan›, Baﬂbakan Mesut Y›lmaz ve
yard›mc›s› Bülent Ecevit 1997 16
Eylül'ünde "Güneydo¤u'da uygulanacak olan Teﬂvik Paketi"ni açmak için Siirt'e gittiler. Yine ayn›
oyun sahneye kondu. Bir yanda vaatler verilirken di¤er yanda halk g›da ambargolar›yla, açl›kla, yoksullukla bo¤uﬂuyordu.
HADEP'in bu dönemde yapt›¤›
"diyalog turlar›"n›n ilk dura¤› olan
Cumhurbaﬂkan›’yla görüﬂmede,
HADEP Genel Baﬂkan› Murat Bozlak'›n konuﬂmas›na Demirel'in verdi¤i cevap ise ﬂöyleydi: "Türkiye'de
bir Kürt meselesi oldu¤una, iliﬂkin
görüﬂünüzü kabul etmiyorum. Türkiye'de bir terör meselesi vard›r..."
'91'de "Kürt realitesini tan›yoruz"
diyen de ayn› Demirel'di.
Oligarﬂi, hep ayn› yerdeydi.

Dersim'de ‘tenis’, GAP'ta
‘sörf’, ﬁ›rnak’ta ‘defile’
Bu dönemde bas›nda yeni bir
furya baﬂlad›. "Terörün belini k›rd›k", "gerillay› gerilettik" propagandas›na güç kazand›rmak, siyasimoral üstünlü¤ü ele geçirmek için,
bir yandan ordunun "sa¤l›k-e¤itim
vb. hizmetleri” öne ç›kar›l›p katliamc› yüzü unutturulmaya çal›ﬂ›l›rken, bu hava medya arac›l›¤›yla pekiﬂtiriliyordu.
Bas›nda, televizyonda "c›v›l c›v›l" bir Kürdistan tablosu çiziliyordu. Bölgede huzur vard›. Erzin-

“Kürt sorunu”nun çözümü için
AB’ye büyük umutlar ba¤land›.
Ama uyum yasalar› ç›kar›lmas›na,
Türkiye’ye müzakere tarihi verilmesine ra¤men, iﬂte yine Kürt
halk›n›n gündeminde ﬁemdinli var,
iﬂte yine üzerlerinde savaﬂ
uçaklar› uçuruluyor ve
iﬂte hala ulusal haklar› ve
iradesi
yasakl›!

can'da bizzat devletin valisinin kat›l›m›yla “özgürce” rafting yap›l›yordu, Sar›kam›ﬂ'ta "kayak", Dersim'de
"tenis", GAP'ta "su ﬂenli¤i, sörf",
‹dil'de "konser"... vard›...
MGK, "Mehmetçik gazetecileri"
toplay›p bölgeye götürdü. 30'a yak›n gazeteci, generallerin rehberli¤indeki gezilerinin sonunda, kontrgerillaya, orduya, katil sürülerine,
halk düﬂman› generallere yönelik
övgü dolu yaz›lar yazd›lar. Yaz›lanlara göre, ''asker de bar›ﬂ istiyordu.
Türk Silahl› Kuvvetleri'nde bir dönüﬂüm yaﬂan›yor"du...
Her gün bir yenisi uydurulan
"Güneydo¤u'nun De¤iﬂen Yüzü"
haberlerine ra¤men, de¤iﬂen ne vard› acaba?
1998 Ocak’›nda TBMM Göç
Komisyonu, raporunu yay›nlam›ﬂt›;
bu raporda, "tüm etnik inanç ve köken farkl›l›klar›n›n önündeki yasal,
kurumsal veya toplumsal engeller
kald›r›ls›n; Kürt kimli¤i tan›ns›n,
Kürtçe e¤itim, radyo, televizyon
serbest b›rak›ls›n" denilirken, MGK
ayn› günlerde ald›¤› bir kararla, e¤itim kitaplar›ndan "Kürt", "Çerkes" kelimelerini siliyordu.
Oligarﬂi usulü de¤iﬂim böyleydi.

Yeni masal:
AB’yle çözülecek!
Genelkurmay "terörü" iyice geriletmiﬂti ama sorun sadece askeri
önlemlerle çözülemezdi, ekonomik-sosyal iyileﬂtirilmeler
yap›lmal›yd›, bu da siyasilerin
iﬂiydi... Dönemin hakim söylemi buydu. Bu söylem, Avrupa Birli¤i’ne de paralel bir
söylemdi.
Baﬂbakan Mesut Y›lmaz'a
Kürdistan'da "Kardeﬂlik Türküsü"nü söyleten, devlet yetkililerine birkaç ayda Kürdistan'da ona yak›n "zirve" düzenleten, "paket üstüne paket"
açt›ran, ﬁ›rnak'da defile, Diyarbak›r'da pop konseri düzenleten yine bu politikayd›.
Emperyalistlerin "çözüm"
politikalar›n›n as›l takipçisi iﬂ40
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birlikçi tekelci burjuvazi ve onlar›n
yede¤indeki bas›nd›. Özellikle
1990’lar›n sonlar›ndan baﬂlayarak,
Kürt sorununun çözümü tart›ﬂmalar›, “AB’ye uyum”a ba¤land›.
Ancak “AB’ye uyum” paketi,
önceki paketlerden farkl› bir özellik
taﬂ›yordu. Çünkü bu kez sözkonusu
olan, oligarﬂinin kendi baﬂ›na yapt›¤› manevralar de¤ildi.
Bir yandan emperyalizm dayat›yordu; di¤er yandan ise Kürt milliyetçi hareketi de “AB’ye uyum” çözümünün kendisi için yeterli bir
çerçeve oldu¤unu aç›klam›ﬂt›. Böylelikle sorunun “AB’yle çözülece¤i” beklentisinin etki alan› geniﬂletildi.
Avrupa emperyalizmi, sömürü
ve talan› “güvenlik” içinde sürdürebilece¤i daha istikrarl› bir Türkiye
istiyordu. Bunun yollar›ndan biri
ülkedeki tüm muhalif güçleri, terör
veya reform yoluyla etkisizleﬂtirmekti. Etkisizleﬂtirilmesi gereken
güçlerden biri de kuﬂkusuz Kürt
ulusal muhalefetiydi. AB bunun
için “Kürtçe serbestli¤i” gibi baz›
kültürel haklar konusunda oligarﬂiye kendi program›n› dayatt›.
Önce DSP-MHP-ANAP, ard›ndan da AKP Hükümeti taraf›ndan
da istenilen uyum yasalar›n›n tamam› ç›kar›ld›.
Oyun da iﬂte bu noktada aç›¤a
ç›kt›.
Uyum yasalar› ç›kar›lmas›na
ra¤men, Kürt halk› aç›s›ndan fazla
de¤iﬂen bir ﬂey olmad›¤› görüldü.
Kimileri önce “uyum yasalar›n›n
pratikeﬂtirilmemesi” nedeniyle böyle oldu¤unu söylerken, gerçekte
Kürtçe türkünün, dil kursunun serbest b›rak›lmas›n›n ötesinde somut
bir geliﬂme olmad›¤› gerçe¤iyle
yüzyüze kal›nd›. Oligarﬂinin bunun
d›ﬂ›nda Kürt politikas›nda bir de¤iﬂiklik yoktu ve AB’nin de bu politikaya itiraz› yoktu.
Avrupa Birli¤i, “Kürtler için gereken yap›lm›ﬂt›r” tavr›yla, sürmekte olan bask›lara, katliamlara gözlerini kapatma politikas›n› geliﬂtirdi.
AB için “Kürt sorunu” da sadece

kullan›lacak bir konuydu. Oligarﬂiyle pazarl›klar›nda gerek görürse,
yine “Kürtler’e uygulanan bask›lar›” gündeme getirebilirdi ama Kürt
halk›n›n özgürlü¤ü, ulusal haklar›
diye bir derdi yoktu.

‹lhak... sürüyor
Asimilasyon... sürüyor
‹mha... hiç vazgeçmediler
Kürt halk›n›n direnen, savaﬂan
güçlerini teslim alma, Kürt halk›n›
sindirerek ve asimile ederek Kürtlü¤ü yoketme, oligarﬂinin tüm güçlerinin "gönlünde yatan çözüm"dür.
Tayyip Erdo¤an’›n “Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂl›¤› üst kimli¤i”nden sözetmesi üzerine oligarﬂinin çeﬂitli kesimlerinden yükselen
ﬂovenist tepki ortadad›r. Ve unutulmas›n ki, bugün esas olarak Kürt
halk›n›n tepkilerini nötralize etmek
için “üst kimlik” sözlerini söyleyen
Tayyip Erdo¤an, bir süre önce
“Kürt sorununu yok sayarsan›z, yok
olur” diyendir.
Bugün Tayyip’in yapt›¤›, dün
Çiller’in, Demirel’in, Ecevit’in,
Mesut Y›lmaz’›n yapt›¤›ndan hiç
farkl› de¤ildir.
Avrupa (ve Amerikan) emperyalizminin kendi ç›karlar› do¤rultusundaki dayatmalar›yla, Kürt halk›na bugünkünden daha fazla “ulusal
hak” k›r›nt›lar› verilebilir de. Ne verilirse verilsin, bu ancak, Kürt halk›n› düzen içinde tutmak için verilecektir. Daha baﬂka bir amac› ve içeri¤i olmayacakt›r.
Bu ülkede faﬂizm sürdü¤ü müddetçe, ilhakta, asimilasyon ve imhada köklü bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂemez. AB’ye uyum yasalar›n›n ç›kar›lmas›n›n, AB’nin de Türkiye’nin yapt›klar›n› yeterli bularak
“müzakere tarihi” vermesinin üzerinden alt› ay geçmeden ortaya ç›kan ﬁemdinli, son derece çarp›c› bir
örnektir.
Türkiye genelinde ekonomik, siyasi yap› ayn› dururken, bölgenin
demokratikleﬂmesi, özgürleﬂmesi,
refaha ulaﬂmas› mümkün de¤ildir;
bunun mümkün olabilece¤ini savunmak safdillik de¤ilse iﬂbirlikçi-

liktir.
OHAL yönetimi sadece valilere
de¤il, polis ﬂefi ve
komutanlara, halka karﬂ› yürüttükleri savaﬂta her
yöntemi uygulama
serbestli¤ini tan›yordu. OHAL resmen kald›r›lm›ﬂt›r,
ancak bu yetki hala yürürlüktedir ve
bölgedeki askerpolis-M‹T’çi
kontrgerilla ﬂefleri
taraf›ndan kullan›lmaktad›r. ﬁemdinli bunu göstermiyor mu?

Burjuva politikac›l›¤›, yalan, doland›r. Onlar halk› aldatmak için Newrozlar’da örsün üzerine çekiç de vurur,
ateﬂin üstünden de atlarlar. Her y›l bir tane “Güneydo¤u’ya çözüm paketi” de aç›klarlar. “Kürt realitesini tan›yoruz” da derler. Ama ‘devlet politikas›’ hiç de¤iﬂmez.
Devletin “gizli anayasa”lar›nda Kürt halk›n›n “öncelikli
tehdit”lerden biri oldu¤u yaz›l›d›r hep. Bu “tehdit”i
bertaraf etmek için, üzerlerinden bask› eksik edilmemeli
ve “Türkleﬂtirme” politikas›ndan hiç vazgeçilmemeli;
kendi kaderimi tayin hakk›n› istiyorum diyen, ba¤›ms›zl›k diyen, devrim diyen Kürt’ün kafas› ezilmelidir!

Türkiye'nin de
imza att›¤› Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi'nde
tan›nan hak ve özgürlükler OHAL bölgesi için 6
A¤ustos 1990 tarihinde ask›ya al›nm›ﬂt›. OHAL kalkt› ama hak ve özgürlükleri “ask›ya alma” politikas›
sürüyor.

"Gerillaya karﬂ›-kontrgerilla" faaliyetleriyle "bal›¤›n suyunu zehirleme" politikas› uyguland›.
Kontrgerilla örgütlenmnesi sürüyor.
Koruculukla “Kürt’ü Kürt’e k›rd›rmak” politikas› yürürlü¤e konuldu.
Koruculuk mekanizmas› sürüyor.
Cesetlere bile iﬂkence yapmak, tecavüz, “kelle” baﬂ›na ödül koymak,
kimyasal silah kullanmak oligarﬂinin suç hanesine yaz›ld›. Ayn› suçlar iﬂlenmeye devam ediliyor.
"Okul de¤il karakol, hastane de¤il hapishane" ilkesiyle hareket
eden devlet, karakolsuz köy b›rakmad›. Bölgedeki ﬂehirlere ve köylere nüfusundan çok polis, asker ve
özel tim sevkedildi. Sadece 198092 y›llar› aras›nda 55 yeni hapishane yap›ld›. Yine ayn› y›llar aras›nda
353 yeni jandarma karakolu ve bir o
kadar da polis karakolu kuruldu.
Yap›lan karakollar da yetmedi. Halk›n oturdu¤u evler, okullar, sa¤l›k
ocaklar› k›ﬂlaya, karakollara dönüﬂ41
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türüldü. Bu aç›k “iﬂgal” tablosu sürüyor. "Yakalad›klar›n›z›n hepsini
öldürün evlad›m, sa¤ istemiyorum"
diyen Mete Sayar gibi generallerin
yerinde cenaze töreni yapan halk›n
üzerinde F-16’lar uçuranlar var.
Milyonlarca Kürt, yerinden yurdundan kopar›lm›ﬂ, büyük ﬂehirlerin gecekondular›n›, naylon evlerini
doldurmuﬂ... Ama art›k bu sadece
bir “köye dönüﬂ” sorunu olmaktan
ç›km›ﬂ; Kürt sorununun çözümü,
art›k “bölgenin s›n›rlar›n›” da aﬂm›ﬂ.
23 Kas›m’da “ﬁemdinli olaylar›”yla ilgili bir soruﬂturma komisyonu kurulmas› için TBMM’de yap›lan görüﬂmeleri izlediniz. Orada bir
tek politikac›dan, ﬁemdinli olay›yla
ilgili konuﬂan bir tek generalin a¤z›ndan, 80 y›ll›k politikan›n d›ﬂ›nda
bir ﬂey duydunuz mu?
Söyledikleri her ﬂey, 80 y›ll›k politikan›n bir tekrar›d›r ve o politikan›n hala yürürlükte oldu¤unun göstergesidir. Yaz› dizimizin sonuç bölümünde söyleyece¤imizi, yani bu
politikan›n hala sürdü¤ünü hiçbir
ﬂey eklemeye gerek b›rakt›rmayacak
ﬂekilde gösterdiler.

Koyup›nar Faﬂizmin Mahkemelerinde Hayk›rd›

Mehmet Taﬂ Tutukland›

‘Ölüm orucunday›m, çünkü...’

Mersin HÖC’in yapt›¤› demokratik bir eylemde bas›n aç›klamas› okudu¤u gerekçesiyle hakk›nda dava aç›lan HÖC üyesi Mehmet
Taﬂ, tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rakt›¤› mahkemenin, hemen ard›ndan ç›kar›lan kararla tutukland›. 17 Kas›m günü yolda
yürüdü¤ü s›rada gözalt›na al›nan Taﬂ, Mersin
E Tipi Hapishanesi'ne konuldu. Konuya iliﬂkin
aç›klama yapan Mersin Temel Haklar;
AKP'nin yalan, bask›, linç giriﬂimleri, provokasyon, iﬂkence, gözalt› ve tutuklamalarla
yönetti¤ini kayddetti.

Fidan Kalﬂen Ölüm Orucu Direniﬂçisi Fatma Koyup›nar, ölüm orucu direniﬂine baﬂlamas›n›n ard›ndan 23 Kas›m günü 3. kez mahkemeye ç›kt›. “Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz" slogan›yla DGM'ye giren Koyup›nar, Beﬂiktaﬂ 14. ACM'deki duruﬂmas›nda, ‘Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun’
baﬂl›kl› bir dilekçe okudu.
Ölüm Orucu Savaﬂç›s› Koyup›nar, her sat›r› eriyen hücreleri ile tasdiklenmiﬂ dilekçesinde ﬂunlar› söyledi:
“Biz tecritin F tipleri daha aç›lmadan önce ölüm oldu¤unu söylemiﬂtik.
Tecrit kap›lar› kanla aç›ld› ve o günden bu yana kan›m›z akmaya devam ediyor. 120 insan›m›z› kaybettik. Ve tecrit halen devam ediyor. Direniﬂimiz tecrit kalkana kadar sürecektir. 9 May›s 2005 günü ben, Faruk Kad›o¤lu, Serdar Demirel ölüm orucu direniﬂine baﬂlad›k. Faruk Kad›o¤lu yeni C‹K yasas›n› protesto etmek için kendini feda etti.
Ölüm orucunday›m, çünkü hapishanelerden art›k tabut ç›kmas›n istiyorum. Ölüm orucunday›m, çünkü daha ö¤renim aﬂamas›na gelmeyen çocuklar›m›z›n iﬂkence alt›nda yetiﬂmelerini istemiyorum. Malatya ve birçok devlet yurtlar›nda çocuklar›m›za kaynar sularla iﬂkence yap›lmas›n› istemiyorum. Ölüm orucunday›m, çünkü ﬁemdinli'de ortaya ç›kan Susurluk Devleti
de¤il, halk iktidar›n›n egemen oldu¤u bir devlet istiyorum. Ölüm orucunday›m, çünkü halk›m›z›n bir gelene¤i olan mezar ziyaretlerimizde provokasyonlarla, linçlerle karﬂ›laﬂ›lmas›n› istemiyorum. Ölüm orucunday›m, çünkü
Susurluk'ta, ﬁemdinli'de ortaya ç›kan kontrgerillac›lar›n yarg›lanmay›p polis komplosuyla vatanseverlerin tutuklanmas›n› istemiyorum. Ölüm orucunday›m, çünkü adalet istiyorum. Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz."
Direniﬂinin 199. gününde mahkemeye ç›kan Koyup›nar'›n tutukluluk halinin devam›na karar verilerek duruﬂma 10 Mart 2006 tarihine ertelendi.

Cenazemizi kaç›ranlar yarg›lan›yor
20 Temmuz 2004 tarihinde, tutuklu bulundu¤u hapishanenin doktorlar› taraf›ndan gerekli müdahalenin yap›lmamas› nedeniyle, geçirdi¤i kalp krizi sonucu yaﬂam›n› yitiren Salih
Sevinel’in cenazesinin polis taraf›ndan kaç›r›lmas›na iliﬂkin aç›lan davan›n duruﬂmas›, 23
Kas›m günü Fatih 3. Asliye Mahkemesi’nde yap›ld›. Mahkemeye sorumlu polisler kat›lmazken, ifadelerinin al›nmas› için duruﬂma 3 May›s
2006’ya ertelendi.

‹mdat
Bulut
An›ld›

Duruﬂma ç›k›ﬂ›nda
bir aç›klama yapan TAYAD’l› Bülent Solgun, Sevinel’in F tipi tecrit politikas›n›n sonucu olarak katledildi¤ini kaydederek, F tipi idaresinin cinayeti nas›l gerçekleﬂti¤ini yeniden hat›rlat›ld›. Devamla ﬂöyle dedi:
“Ancak ölmesi yetmemiﬂ, ölüsüne de tecrit uygulanm›ﬂt›. Cenazesi sevdiklerinden ve ailesinden alelacele kaç›r›ld›. Salih Sevinel’in ölümü
y›llard›r hayk›rd›¤›m›z gerçe¤i bir kez daha
gözler önüne sermiﬂtir: TECR‹T ‹ﬁKENCEL‹
ÖLÜMDÜR!”

Kars Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcili¤i, Büyük Direniﬂ ﬂehitlerinden ‹mdat Bulut’u, 20 Kas›m’da Akyaka ‹lçesi
Demirkent Köyü’nde mezar› baﬂ›nda and›.
ﬁemdinli’deki bombac›lar›n meslektaﬂlar›, anmadan önce
köyün ve mezarl›¤›n giriﬂ ç›k›ﬂlar›n› kuﬂatm›ﬂ, a¤›r makinal› silahlarla, tam teçhizatl› ‘görev’ baﬂ›ndayd›lar. HÖC’lülerin bindi¤i araç köy giriﬂinde durdurularak, “patlay›c› madde bulunduruldu¤u” gibi bir saçmal›kla arand›. Ard›ndan jandarma üst ara42
27 Kas›m 2005 / 28

Sald›rganlardan Özür
16 Kas›m günü ‹dilcan Kültür Merkezi’ne sald›r›nlar, 23 Kas›m günü halk önünde özür dilediler. Yapt›klar› yanl›ﬂ›n fark›na vararak
‹KM çal›ﬂanlar› ile görüﬂen sald›rgan gruba,
devrimcilerin ne için mücadele ettikleri, kim
olduklar› anlat›ld›. Sald›r›da bulunanlar özür
diledikten sonra olaya iliﬂkin ﬂöyle konuﬂtular: “Bizler piﬂman›z. Y›k›mlara karﬂ› mücadelede bundan sonra yan›n›zda yeralaca¤›z.
Bizi polis yönlendirmedi. Gittiklerini san›yorduk. Ama öyle de¤ilmiﬂ. Olay›n baﬂ›ndan sonuna kadar oradalarm›ﬂ, sonra ö¤rendik. Bilinçsiz oldu¤umuzdan kaynakl› böyle oldu.
Yürüyüﬂ Dergisi’nde olay ile ilgili ç›kan yaz›y› burada okuduk. Tekrar özür diliyoruz.”

Zaferi kazanaca¤›z

20 Kas›m günü Okmeydan› Mahallesi’nin geniﬂ bir bölgesinde; "Zaferi ﬁehitlerimizle Kazanaca¤›z Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz
DHKP-C" yaz›l› pullamalar›n yap›ld›¤› görüldü.

mas› yapmak istedi; HÖC’lülerin direniﬂi karﬂ›s›nda vazgeçti.
Anma yap›lacak olmas› jandarmay› o kadar rahats›z etmiﬂti ki; HÖC’lülerin arac›na 1 milyar para cezas› ve 1 hafta trafikten men cezas› verildi. ﬁoför tehdit edildi.
Bir buçuk saatlik engellemenin ard›ndan anma yap›labildi.
‹mdat Bulut’un mezar›na giden HÖC’lüler, mezar üzerine k›z›l
karanfiller b›rakarak ﬂiirerle, marﬂlarla yoldaﬂlar›n› and›lar.
Anmaya Kars YDG de destek verdi.

ASF Diyarbak›r Haz›rl›k
Toplant›s› ve Tecrit
Avrupa Sosyal Forumu’nun
Türkiye haz›rl›k toplant›lar›n›n
ikincisi 18-19 Kas›m’da Diyarbak›r’da yap›ld›.
Hat›rlanaca¤› gibi haz›rl›k toplant›lar›n›n bir di¤eri 23-25 Eylül
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lm›ﬂt›.
Diyarbak›r’daki toplant›lara 70’i
aﬂk›n demokratik kitle örgütü ve
kurum kat›ld›. Çeﬂitli tart›ﬂma gruplar›nda yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin yerald›¤› çal›ﬂmalara, Haklar ve Özgürlükler Cephesi içinde yeralan kurumlar
da geniﬂ bir kat›l›m sa¤lad›lar. Temel Haklar Federasyonu ve ona
ba¤l› çeﬂitli illerdeki dernekler,
Gençlik Federasyonu ve Urfa, Dicle, Dersim Gençlik Temsilcileri,
Malatya, Elaz›¤ gibi bölge HÖC örgütlülükleri, ‹dil Kültür Merkezi,
TAYAD, Çorap Emekçileri Derne¤i’nden toplam 42 kiﬂi kat›ld›.
Haz›rl›k toplant›lar›nda a¤›rl›kl›
olarak iki konu öne ç›kt›; bunlardan
biri Kürt sorunu, di¤eri ise art›k
hayat›n her alan›nda emperyalizmin
genel bir politikas› olarak uyguland›¤› konusunda genel bir hemfikirli¤in oluﬂmakta oldu¤u tecrit’ti.
Bu tart›ﬂmalar, ASF'nin 16 maddelik konu baﬂl›klar›n›n belirlenmesi ve içinin doldurulmas›na hizmet
ediyordu. Bu anlamda da önceliklerin belirlenmesi önemliydi.
Ancak bu noktada, ülkemiz solunun belli kesimleri aç›s›ndan vahim bir tablo ç›kt› ortaya. Tecritin,
olmas› gerekti¤i ﬂekilde öne ç›kmas›, birkaç kurumda gayri memnunluk yaratt›. Bunlardan biri iﬂi sayg›s›zl›¤a kadar vard›rd›. "‹mece Kad›n Dayan›ﬂma Derne¤i" ad›na konuﬂan ÖDP'li konuﬂmac› ﬂöyle diyordu: "Neden bu toplant›ya sadece
sol kat›l›yor, neden daha k›y›lardaki
örgütler kat›lm›yor, baz› sol gruplar
t›kand›¤› gündemlerini TSF'ye havale etmeye çal›ﬂ›yor..."

Y›llard›r b›kmadan usanmadan
anlat›lan tecrit gerçe¤i, bu toplant›da da bir kez daha anlat›ld›.
Tecrit sorunu, F tiplerinin çok
ötesinde bir boyut kazanm›ﬂt›r fakat
grupçuluk, rekabetçilik baz›lar›n›n
gözünü kör etti¤i için bunu görmezden gelmektedirler. Ülkemizdeki
reformizm d›ﬂ›nda “tecrit” sözünü
duyunca “rahats›z” olan baﬂka bir
solculuk yok san›r›z. Benzeri uluslararas› platformlardaki tart›ﬂmalar›
izleyenlerin bildi¤i gibi, tecrit say›s›z platformda gündeme getirilmiﬂ
fakat hiçbirinde böyle bir subjektivizmle karﬂ›lanmam›ﬂt›r. Umar›z
reformizm “tecrit” sözü karﬂ›s›nda
duyduklar› bu “rahats›zl›¤›n” nedenlerinin bir muhasebesini yaparlar.
“K›y›lardaki örgütlerin kat›lmamas›, solun a¤›rl›kl› olmas›” konusunda ise gerçekte fazla söz söylemeye gerek yoktu. “K›y›lardaki örgütler”le kastedilen herhalde ﬂu
malum “sivil toplum örgütleri” olsa
gerekti, sosyal forum’a veya Diyar-

bak›r’a niye gelmedikleri üzerinde
ise konuﬂmac›n›n düﬂünmesi gerek.
Bu iki temel konunun d›ﬂ›nda,
toplant›larda linç ve provokasyonlar, ﬁemdinli, konut sorunu-y›k›mlar, göç ve göçmenlik, yozlaﬂt›rma,
e¤itim-gençlik, TMY, kara listeler,
AB'nin emperyalist niteli¤i konular›nda çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›ld›.
Ayr›ca 2006 Kas›m ay›nda ‹stanbul'da yap›lacak Türkiye Sosyal Forumu'nun temel gündemleri tart›ﬂ›ld›. Geniﬂ bir kat›l›m›n sa¤lanmaya
çal›ﬂ›laca¤› bu forumda da temel
olarak 7-8 konu ele al›nacak.
TSF’nin illerde örgütlenmesi de
ele al›nd› ve bu konuda karar bir
sonraki toplant›ya b›rak›ld›.
TSF Yürütme Kurulu Baﬂkan›
TMMOB'dan Hüseyin YEﬁ‹L, toplant› sonunda yapt›¤› konuﬂmada,
Diyarbak›r toplant›lar›n›n bir özetini yaparak, TSF’nin kas›m toplant›s› için çal›ﬂmalara baﬂlan›lmas› gerekti¤ine dikkat çekti.

Sosyalizm Semineri
Antalya’da Yap›ld›
Temel Haklar Federasyonu Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Sosyalizm
seminerlerini sürdürüyor. Antalya
Temel Haklar binas›nda 19 Kas›m
günü düzenlenen seminerde, konuﬂmac› olarak Sad›k Ero¤lu yerald›. “Ba¤›ms›zl›k nedir? Nas›l bir
demokrasi istiyoruz? Sosyalizmi
nas›l inﬂaa edece¤iz ve sosyalizm
mücadelesinin önemi” ﬂeklinde üç
bölüm halinde yap›lan seminerin
sonunda, dinleyicilerin sorular› cevapland›. Gelece¤in sosyalizmde
oldu¤u, halklar›n kurtuluﬂunun
sosyalizm mücadelesinde oldu¤u
ve bu gerçe¤i hiçbir ﬂeyin de¤iﬂtiremeyece¤inin vurguland›¤› seminer 2.5 saat sürdü.
43
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Apolitikleﬂme ve Gençlik
Bal›kesir Gençlik Derne¤i, 20
Kas›m günü E¤itim-Sen ﬁubesi’nde düzenledi¤i seminerle “Apolitikleﬂtirilen Gençli¤i” tart›ﬂt›.
Gençlik Derne¤i’nin yan›s›ra, E¤itim-Sen’den de konuﬂmac›n›n
yerald›¤› seminerde “YÖK'ün tarihçesi, YÖK protestolar› ve neden
Ankara’dayd›k, polis-idare iﬂbirli¤i ve faﬂist sald›r›lar, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Genelgesi, bizler bunun
karﬂ›s›nda ne yapmal›y›z?” gibi
baﬂl›klarda gençli¤in durumu ele
al›nd›. Söyleﬂi, sunumlar›n yap›lmas›n›n ard›ndan sona erdi.

e mek
D‹SK, ‘Mücadele’ Diyorsa, Önce
AB’nin Kuyru¤undan Ayr›lmal›
D‹SK’in 14-15 Kas›m tarihlerinde yap›lan Geniﬂletilmiﬂ Baﬂkanlar
Kurulu Toplant›s›’n›n sonuç bildirgesi aç›kland›. Sendikal haklar, ekonomik ve siyasi geliﬂmeler, demokratikleﬂme, Kürt sorunu, Avrupa
Birli¤i gibi konulara yer verilen bildirgede, mücadele program› haz›rlanaca¤› ifade edildi.
AKP politikalar›n›n eleﬂtirildi¤i
ve IMF anlaﬂmalar› nedeniyle, yat›r›m ve sosyal harcamalara ayr›lan
pay›n düﬂük tutuldu¤u vurgulanan
bildirgede, sa¤l›k ve e¤itimde özelleﬂtirmeci liberal politikalar›n yayg›nlaﬂt›¤› vurguland›. Güvencesiz,
esnek çal›ﬂman›n en temel kamu
hizmetlerine girdi¤i ve personel rejimiyle bunun kal›c› hale getirilmek
istendi¤ini kaydeden D‹SK, bu konuda politika oluﬂturmaya karar

verdi¤ini duyurdu. 2821 ve 2822 say›l› yasalar›n çal›ﬂanlar›n lehine de¤iﬂtirilmesi talebinde ›srar ve bu
yönde her türlü eylem ve etkinli¤in
yaﬂama geçirilece¤i kaydedilen bildirgede, memurlara ilﬂikin yasaklar
konusunda KESK ile birlikte hareket edilece¤i vurguland›. Tüm çal›ﬂanlar›n ortak sendikal haklar yasas› ve birlikte örgütlenmesi perspektifinin gündemleri olaca¤›n› kaydeden D‹SK, “bu amaçla bir yandan
ILO ve AB mekanizmalar› kullan›l›rken, esas olarak bu konudaki mücadelemiz belirleyici olacakt›r. Bu
amaçla etkili bir eylem program›
haz›rlanacakt›r” dedi.
D‹SK’in Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’na al›nmas› talebi yer
alan bildirgede Kürt sorununa demokratik çözüm istenirken, Terörle

TÜPRAﬁ iﬂçisi
iﬂ b›rakt›

Bakanl›k önünde
oturma eylemi

TÜPRAﬁ’›n ‹zmir, Kocaeli, K›r›kkale ve Batman Rafinerileri’nde
çal›ﬂan Petrol-‹ﬂ üyelesi iﬂçiler,
TÜPRAﬁ'›n özelleﬂtirilmesini protesto etmek amac›yla 23 Kas›m günü
iﬂ b›rakt›lar.
‹ﬂb›rakma eylemi nedeniyle tesislerde ürün sat›ﬂ› ve akaryak›t dolumu yap›lmazken, iﬂçiler fabrika
önlerinde toplanarak özelleﬂtirme
politikalar›n› protesto ettiler. Yap›lan
konuﬂmalarda özelleﬂtirmeye karﬂ›
emekçilerin birlikte mücadelesinin
zorunlulu¤unun alt› çizilirken, ﬁemdinli’de yaﬂananlara da de¤inildi.

KESK’e ba¤l› Yap› YolSen üyeleri, Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤› bütçesini
ve ücret adaletsizli¤ini protesto etmek amac›yla, 22
Kas›m günü 24 saatlik oturma eylemi yapt›. Sendikac›lar›n Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› önünde yapt›klar›
oturma eyleminin ard›ndan
meclise yürüyen memurlar,
bütçenin emekçilerden yana
düzenlenmesini istediler.
Eyleme, KESK’e ba¤l› sendikalar da destek verdi.

‹zmir
Belediyesi
Önüne
Siyah Çelenk

Tüm Bel-Sen ‹zmir 1 No'lu ﬁube üyeleri, 18
Kas›m günü ‹ZSU önünden Büyükﬂehir Belediyesi'ne yürüdü. Belediye'nin, memurlara, yemek fiﬂi verilmesi ve yemekhaneden
yemek ç›kar›lmaya devam edilmesi taleplerinin karﬂ›lamamas›n› protesto eden memurlar, “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
44
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Mücadele Yasas›’na karﬂ› mücadelenin yükseltilece¤i kaydedildi.
D‹SK’in “mücadele” karar› almas›, “öncelikli, belirleyici olan›n
mücadele” olaca¤›na vurgu yapmas› elbette olumluluktur. Ancak, öte
yandan bugün D‹SK’in içinde bulundu¤u durumun siyasal, ideolojik
nedenleri oldu¤u gibi durmaktad›r.
Çok daha köklü bir de¤erlendirme
elbette yap›labilir. Ancak pratik olarak da tav›r al›ﬂ›n› (ya da almay›ﬂ›n›) belirleyen, Avrupa Birlikçilik
vard›r. Ki, bu toplant›da da bu yöndeki anlay›ﬂ korunmuﬂ, vurgulanm›ﬂt›r. “Türkiye’de ifade özgürlü¤ü
sorunu yoktur” yalan›n› söyleyen
Abdullah Gül’ün yan›nda vitrin süsü olan Süleyman Çelebi ve D‹SK
yönetimi, gerçekten D‹SK’in tarihine yaraﬂ›r bir mücadeleden sözedecekse, bunun önündeki en büyük
engel olan AB barikat›na durmak ve
onlar›n elini s›kmak yerine, o barikat›n karﬂ›s›na geçip, iﬂçi s›n›f›n›n
yumru¤unu s›kabilmelidir.

Sa¤l›kç›lardan miting
SES taraf›ndan 20 Kas›m günü Düzce'de düzenlenen “Aile Hekimli¤i Ticarethanesine Hay›r” mitinginde, 'Tüccar Baﬂbakan ‹stemiyoruz' sloganlar› at›ld›. ‘Sa¤l›kta Dönüﬂüm Projesi' çerçevesinde pilot
bölge seçilen Düzce'de yap›lan mitinge kat›lan 1500
sa¤l›k emekçisine çeﬂitli DKÖ ve partiler de destek
verdiler. Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan mitingte konuﬂan SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n, kamu hizmetlerinin bir bir pazarland›¤›na dikkat çekerek Aile Hekimli¤inin
söyledikleri gibi
paras›z olmayaca¤›n› kaydetti.
Eylemde, TTB ve
KESK ad›na da
konuﬂmalar yap›ld›.
Baﬂkan ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma” sloganlar› att›lar. ﬁube Baﬂkan› Yaﬂar Gül taraf›ndan yap›lan aç›klamada, taleplerine cevap
verilmedi¤i takdirde, eylemlerine devam
edeceklerini kaydedildi.
Memurlar aç›klaman›n ard›ndan Belediye
önüne siyah çelenk b›rakt›lar.

E¤itim-Sen Yürüyor
Bakan Tehdit Ediyor
E¤itim-Sen’in; e¤itim sistemindeki sorunlar›, e¤itim emekçilerinin
ekonomik ve sendikal sorunlar›n›,
e¤itimdeki kadrolaﬂmalarla ilgili taleplerini dile getirmek için düzenledi¤i ‘Büyük Ankara Yürüyüﬂü’ 24
Kas›m günü baﬂlad›. ‹stanbul'dan
Ankara'ya sloganlarla u¤urlanan
emekçiler, 26 kas›mda Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen emekçilerle
bulaﬂarak taleplerini hayk›racaklar.
Kampanya çerçevesinde memurlar 25 Kas›m günü Türkiye genelinde sevk alarak iﬂ b›rakmaya
haz›rlan›rken, Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, 23 Kas›m günü yapt›¤› bir bas›n toplant›s›nda, emekçileri tehdit etti. Eylemleri “yasad›ﬂ›”
ilan eden Çelik, “bu eylemlere kat›lanlar, düzenleyenler hakk›nda yasal iﬂlem yap›laca¤›” tehditleri savurarak, eylemlere kat›lmama ça¤r›s› yapt›.
Hak arayanlar› tehdit etmeyi, ta-

leplerini dile getirenleri “sloganlarla ülke
yönetmiyoruz” diye
terslemeyi politika
haline getiren iktidar,
tehditlerinden hiçbir sonuç alamayacak. Bundan önceki iktidarlar da
memurlar› defalarca ayn› argümanlarla tehdit ettiler, yarg›lad›lar, sürgün ettiler ve emekçilerin ne sendikalaﬂmas›n› engelleyebildiler, ne de
meﬂru eylemlere baﬂvurmas›n›n
önünü alabildiler.

sa da, her kesimi ideolojisizleﬂtirmeyi yani pusulas›z b›rakmay› istiyor.

AKP Halka Hesap Verecek!
E¤itim-Sen üyeleri, dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda baﬂlayan Ankara yürüyüﬂü öncesinde, 19 Kas›m
günü de eylemdeydiler. Birçok kentte bas›n aç›klamalar› düzenleyen
emekçiler, “Örgütlü toplum, demokratik Türkiye ve insanca yaﬂam” için
mücadelelerinin sürece¤ini hayk›rd›lar. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüﬂülen 2006 Bütçesi’nden e¤itime ayr›lan pay›n ihtiyac› karﬂ›lamaktan uzak oldu¤unun
kaydedildi¤i eylemlerde, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, Susurluk, ﬁemdinli
‹ﬂte Çete Devleti” sloganlar› at›ld›.
Bahçelievler Abidin Pak Ö¤retmen Evi’nde bas›n toplant›s› düzenleyen Alaaddin Dinçer, Ankara yürüyüﬂüne ça¤r› yaparken, ‹zmir ﬂubeleri ortak aç›klama düzenledi.
Adana’daki eylem yeri ise ‹nönü
Park› oldu. Bursa ve Kayseri ﬁubeleri’nin meydanlarda yapt›klar› eylemlerle seslerini duyururken, Kocaeli’deki eylemde konuﬂan ﬁube
Baﬂkan› Osman Bahçeci, bütçenin
IMF talimatlar› do¤rultusunda oluﬂturuldu¤unu kaydetti.

AKP iktidar› istiyor ki, kimse
hakk›n› aramas›n, ne verilirse onunla yetinsin. Hele, sendikalar›n, memurlar›n demokratik talepler dile
getirmesine yaklaﬂ›m› ise tam da
kafa yap›s›n› ele verir nitelikte.
AKP’ye göre, bu tür sorunlar - örne¤in ﬁemdinli’nin sorumlulular›ndan hesap sormak- memurlar› ne ilgilendirir ki! Bir ﬂey isteyeceklerse,
maaﬂlar›na zam istesinler! Ülke
kaynaklar›n› IMF’ye aktarmaktan
memura zam da vermiyor gerçi,
ama bu yaklaﬂ›mla, ‘bu talepler ideolojiktir’ söylemi ile apolitikleﬂmeyi dayat›yor. Kendisi ise her konuda
burjuva ideolojisine göhakk›nda ﬂaibe yarat›lmaya çal›ﬂ›lre hareket
d›¤›n›, terör demagojisi yap›ld›¤›n›
etmekten
kaydetti. Bunlar›n mücadelelerini
Hatay Temel Haklar, Aknehir,
geri durmaengelleyemeyece¤ini belirten KutSinanl›, Büyükçat köylüleriyle yülu, “Biz çözüm istiyoruz. ﬁantiye
rüttü¤ü “felaket geliyorum diyor
hala çal›ﬂ›yor, nehir yataklar› sele
can›m›z› mal›m›z› koruyal›m” kamkarﬂ› düzenlenmedi, bizler sonuç
panyas› çerçevesinde 20 Kas›m güalana kadar mücadelemizi sürdürenü yürüyüﬂ düzenledi. Aknehir'de
D‹SK Emekli-Sen üyeleri, emeklilerin sorunlar›n› bu ülkeyi yönece¤iz” dedi.
Nihat Matkap Köprüsü'nde toplatenlere iletmek için, 22 Kas›m günü Ankara Yüksel Caddesi'nden binan üç köy halk›, ﬂantiyeye
raraya gelerek meclise yürüdü. “Özgürlük, Demokrasi ve Onurlu Bir
yürüyüﬂe geçerek, “ﬁantiye
Ç ö p l ü k i s t e m i y o r u z Yaﬂam ‹çin, Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme” pankartlar› taﬂ›yan emekKapat›ls›n” sloganlar› att›.
liler, “Vekile Zam Emekliye Gam, ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir” sloTaleplerini içeren dövizler
ganlar› att›lar. Meclis önünde aç›klamada bulunan Veli Beysülen, eytaﬂ›yan köylüler ad›na kolemlerinin amac›n› ve taleplerini anlatt›. Heyet meclise girerken,
nuﬂan Hasan Kutlu, valili¤e
emekliler d›ﬂar›da marﬂlar söyleyerek beklediler. Bu ülkeye y›llarca
verdikleri 1400 imzal› diemek vermiﬂlerdi, seçim meydanlekçelere cevap verilmedilar›nda burjuva siyasetçiler onlara
¤ini hat›rlatarak, bundan
ne kadar sayg› duyduklar›ndan,
sonra baﬂta ﬂantiye sahibi
Trabzon ve Rize Belediyeleri’nin ald›¤› onlar› düﬂündüklerinden sözedive ‘insanlar›n haklar›n› kokararla Trabzon Deliklitaﬂ’da çöp imha yorlard›. Ancak, Emekli-Sen heyerumakla sorumlu’ jandarman›n
ve çöp transfer merkez istasyonlar› ku- ti, iktidar cephesinden sorunlar›n›
köylülere gözda¤› verip korku
rulmas›na karﬂ› ç›kan Trabzon Çambur- anlatacak hiçbir muhatap bulamasalmaya çal›ﬂt›klar›n›, muhtarlar›,
nu halk›, 21 Kas›m günü istasyonlar›n d›. Ç›k›ﬂta bir aç›klama yapan Beyazalar› karakola çekip dernek
sülen, bu ilgisizli¤i protesto etti.
yap›laca¤› tesisleri basarak eylem yapt›.

Köylüler Kararl›

‹ktidar Emeklileri Dinlemedi
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Emperyalizm neden yokolmal›?
Kuﬂkusuz, halklar›n cephesinden bu soruya siyasi, ekonomik, askeri anlamda birçok cevap vermek mümkündür. Biz böyle bir de¤erlendirme yerine, sadece 1-2 hafta içinde yans›yan örnekleri s›ralamakla yetinece¤iz. Bu örnekleri okuduktan sonra, emperyalizm bir sistem olarak yeryüzünden silinmeden, dünyada neden bar›ﬂ›n olamayaca¤›, bask›n›n, zulmün neden
bitmeyece¤i kendili¤inden görülecektir. Okuyun ve baﬂl›ktaki soruya cevap verin!

 ‹nsan etini eriten
kimyasal silahlar
ABD güçlerinin, Kas›m 2004’te
Felluce sald›r›s›nda, direniﬂçilere ve
kent halk›na karﬂ› ‘beyaz fosfor’ denilen bir tür kimyasal silah kulland›¤› kesinleﬂti. ‹talyan RAI Televizyonu’nun Felluce isimli belgesel
filmi, bu konuda birçok delili ve tan›¤› sunarken, sald›r›ya kat›lan bir
Amerikan askeri, “bu silah› kullanmadan önce kendilerine askeri ﬂifreyle gelen emirde çok ciddi olarak
kendilerini korumalar› gerekti¤inin
bildirildi¤ini” aç›klad›. Yani silahl›
silahs›z herkes planl› ve bilinçli bir
ﬂekilde yak›p kavruldu.
Yine bir Amerikan askeri ‹talyan
gazetesine yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle
diyordu: “Fosfor cesetleri yak›yor,
daha do¤rusu insan etini eritiyor.
Yanm›ﬂ kad›n ve çocuk cesetleri
gördüm. Bu silah patlad›¤› an büyük bir bulut kütlesi oluﬂuyor ve
150 metreye kadar tüm canl›lar
yan›yor.”
Ayn› belgeselde konuﬂan Biyolog Muhammed
Tar›k, ateﬂten bir ak›nt›n›n
ﬂehrin üzerine düﬂtü¤ünü
ve birçok renkten oluﬂan

bu silah›n etkisinde kalan insanlar›n
yanmaya baﬂlad›¤›n› söyledi. Ayr›ca
de¤iﬂik yaralarla ölen insanlar gördü¤ünü, cesetlerin yanm›ﬂ oldu¤unu ancak elbiselerin sa¤lam kald›¤›n› belirtti. Tar›k, bu tür silahlar›n
BM'nin 1980 y›l›nda ald›¤› kararla
sivillere karﬂ› kullan›lmas›n›n yasakland›¤›n› da sözlerine ekledi.
Ortaya ç›kan bu gerçekler karﬂ›s›nda “kullanmad›k” inkar›na gidemeyen ABD ve ‹ngiltere, “sadece
ayd›nlatma amac›yla kulland›klar›n›...” “sivillere de¤il savaﬂan düﬂmana karﬂ› yang›n silah› olarak
kulland›klar›n›, Beyaz fosforun kimyasal de¤il, konvansiyonel bir silah
oldu¤unu” söylemeleri, durumu
kurturma çabalar›d›r. Gerçekte itiraf
olan bu aç›klamalar, resimlere yans›yan, tan›klar›n anlat›mlar›yla kesinleﬂen vahﬂice ölümleri aç›klamaktan uzakt›r. Ki, Amerika halklara karﬂ› savaﬂ›rken, ayn› zamanda
gerçe¤e karﬂ› da savaﬂmaktad›r. Felluce kentinin sald›r› s›ras›nda bas›na yasaklanmas›, o gün k›s›tl› imkanlarla kentten haberleri
yans›tan ba-

s›n›n “terörist propaganda yapan
Amerikan düﬂmanlar›” ilan edilmesi, bu savaﬂ›n “bombalar›”yd›.
‹ﬂgalcilerin kulland›¤› “yasak”
silahlar, Beyaz Fosfor ile s›n›rl› de¤il. Afganistan’da da kullan›lan
misket bombalar›, son olarak “Çelik
Perde” operasyonu çerçevesinde
Al-Kaim Kasabas›’nda kullan›ld› ve
katliam yap›ld›. Bu arada, ‹ngiltere
taraf›ndan kullan›lan ve çok say›da
sivilin ölümüne ve yaralanmas›na
yolaçabilecek binlerce misket bombas›n›n patlamam›ﬂ bir ﬂekilde bulundu¤u da ortaya ç›kar›ld›. ‹ngiltere’nin Basra içi ve çevresinde misket bombalar› kullanarak birçok sivili öldürdü¤ü, 2003 y›l›nda ‹nsan
Haklar› ‹zleme Örgütü raporunda
da yeralm›ﬂt›.
“Kitle imha silah›” yalan›yla iﬂgal ettikleri Irak’ta, direnen kitleleri
her türlü silahla imha etmeye devam ediyorlar.

 ‘Küreselleﬂen’ ve
‘özelleﬂen’ iﬂkence

‹ﬂkencenin Amerika taraf›ndan
devlet politikas› olarak uyguland›¤›
konusunda art›k kimsenin kuﬂkusu
yok. Irak’tan Guantanamo’ya; ABD
denetimindeki sorgu merkezleri, hapishaneler birer iﬂkencehane durumunda. ‹ﬂkence emirlerinin en tepeden verildi¤i konusunda son kan›t
ise, CIA eski baﬂkan› Stansfield
Turner’den geldi. Bush yönetiminin
“iﬂkenceye göz yumdu¤unu ve hatta
onaylad›¤›n›” söyleyen Turner,
Amerikan Baﬂkan Yard›mc›s› Dick
Cheney’i “iﬂkencenin baﬂkan yard›mc›s›” olarak niteledi
Bilim Beyaz Fosfor’un ve “Biz tehlikeli bir
etkilerini ﬂöyle aç›kl›yor: alanda s›n›r› aﬂt›k” diye
Deride a¤›r yan›klara konuﬂtu. Turner ﬂöyle
bu çocuk da m› ‘savaﬂç›’?
yolaç›yor. Bir kez deriy- devam etti:
“Baﬂkan Bush, iﬂle temas etti¤inde üzerine su dökülse bile sönmüyor. Eti tamakencenin
Amerika Birlemen yakarak, sadece kemik b›rak›yor geride. T›pk› yandaki reﬂik Devletleri'nin uygusimde görüldü¤ü gibi. Lahey Adalet Divan› nerede? Nerede o inlad›¤› bir yöntem olmasan haklar› ﬂampiyonu Avrupa, nerede BM? Bundan daha aleni d›¤›n› söylerken do¤ruinsanl›k suçu, savaﬂ suçu olur mu? Susuyorlar, çünkü Miloseviç- yu söylemiyor. CIA'in iﬂler’i yarg›lamak emperyalist ç›karlar›n gere¤iydi, ABD’nin vah- kence için kulland›¤›
ﬂetine gözyummak da ayn› emperyalist ç›karlar›n gere¤i.
gizli hapishaneler ‘si46
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yah yerler’ olarak bilinir. ﬁüpheliler
Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden al›narak CIA taraf›ndan özel
uçaklarla bu gizli sorgu merkezlerinin bulundu¤u ülkelere götürüldü.”
CIA Baﬂkan› Porter Gross ise,
CIA’n›n iﬂkence uygulamad›¤› yalan›n› söylerken, “Hayati bilgi toplamak için yasal, nadir, yenilikçi ve iﬂkence olmayan yöntemler kullan›r”
diyerek, asl›nda iﬂkenceyi mazur göstermeye çal›ﬂt›.
Elbette CIA iﬂkenceleri Avrupa’n›n da bilgisi dahilinde. AB üyesi
Do¤u Avrupa ülkelerindeki sorgu
merkezleri, Avrupa'daki çok say›da
havaalan›n›n iﬂkence kurbanlar›n›
gizlice nakleden uçaklarca kullan›lm›ﬂ olmas›, ABD'nin bu yasad›ﬂ› faaliyetlerine ‘insan haklar› kabesi Avrupa’ taraf›ndan verilen deste¤in somut kan›tlar›d›r. Bu arada iﬂkence
merkezi haline getirilen bu uçaklar›n,
Türkiye’yi de kulland›¤› ortaya ç›km›ﬂt›. ‹ﬂbirlikçi AKP iktidar› ise bu
konuda hala suskunlu¤unu koruyor.
‹ﬂkence ABD emperyalizminin
politikalar›nda öylesine meﬂru görülmektedir ki, bu eleﬂtirilerden kurtulmak için “iﬂkenceyi yasaklama” ad›na ç›kar›lmak istenen bir yasa, Bush
taraf›ndan ‘veto’ tehdidi ile karﬂ›lanm›ﬂt›r. Ki, bu yasa sadece sorgu yöntemlerine iliﬂkin ‘s›n›rlamalar' getirerek, gerçekte iﬂkenceyi yasallaﬂt›rmaktan baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor.
‹ﬂkence sistematik olur da, orada
‘özel sektör’ rant sa¤lamaz m›! Evet,
emperyalistler iﬂkenceyi de özelleﬂtirdiler. ABD'nin en önemli silah tekeli Lockheed Martin’in, bir süredir
Irak’ta sorgulama alan›nda faaliyet
gösterdi¤i ortaya ç›kt›. Özel ﬂirketlere, 'enformasyon teknolojisi hizmeti' gibi adlarla yap›lan ihalelerle bütçe
aktar›l›rken, ‘sözleﬂmeli personel’
olarak, iﬂgal alt›ndaki ülkenin halk›na
ac›m›s›zca iﬂkenceler yaparak maaﬂlar›n› alan sorgu uzman› iﬂkenceciler
ABD üslerinde e¤itimden geçiriliyor.
Hat›rlanaca¤› gibi, Ebu Gureyb’teki
iﬂkencelerde, bu ﬂirketlerden biri olan
CACI’n›n ad› ön plana ç›km›ﬂt›.
Bu arada 19 Kas›m günü ‹ngiltere’de bir konferansta, Guantanamo'da

kalan eski tutsaklar, ‘gizli merkezlerde’ ve Guantanamo’da yaﬂad›klar›n›
anlatt›lar. Babas› UTMP’nin tecrite
karﬂ› çeﬂitli toplant›lar›na kat›lan,
Guantanamo'da üç y›l tutulan Moazzam Begg, oraya gelenlerin daha önce aylarca gizli gözalt› merkezlerinde
tutulduklar›ndan sözettiklerini aktar›rken, bir grup Yemenli, bilmedikleri bir ülkede ABD'nin yeralt›ndaki
tecrit hücrelerinde tutulduklar›n› ve
18 aydan fazla maskeli adamlarca
sorguland›klar›n› anlatt›. Bir Etiyopyal›, Fas'ta sorgulan›rken penisinin
defalarca jiletle kesildi¤ini kaydetti.
Begg, tüm bunlara karﬂ› “onurumu
alamad›lar” diye konuﬂtu.

 ﬁimdi de ‘Gizli istihbarat
Merkezleri’
CIA’n›n ‘gizli hapishanelerinden’
sonra, bu kez de 20'den fazla iﬂbirlikçi ülkede, ‘ortak istasyonlar’ kurdu¤u
ortaya ç›kt›. The Washington Post
Gazetesi’nin haberine göre; CIA'n›n
Avrupa, Ortado¤u ve Asya'da kurulan
ve gizli Terörle Mücadele ‹stihbarat
Merkezleri olarak adland›r›lan istasyonlarda; Amerikal› ve iﬂbirlikçi istihbarat elemanlar›n›n, “zanl›lar› nas›l ve ne zaman yakalayacaklar›, sorgulamalar, gözalt›lar” gibi konularda
günlük kararlar ald›klar› ifade edildi.

 ABD 83 bin yabanc›y›
gözalt›na ald›
Amerikan emperyalizminin, “teröre karﬂ› savaﬂ” ad›yla halklara karﬂ›
baﬂlatt›¤› savaﬂta, son dört y›lda 83
binden fazla yabanc›y› gözalt›na ald›¤› veya tutuklad›¤› aç›kland›. ABD
resmi verilerine göre ço¤unlu¤u Afganistan ve Irak’ta yaﬂanan bu gözalt› ve tutuklamalar, savaﬂ›n boyutlar›n›
da gözler önüne seriyor. Halen 14 bin
500 yabanc›; baﬂta Guantanamo, Afganistan’›n Bagram ve Salt Pit Hapishaneleri, Irak’›n Ebu Gureyb, Bucca
Kamb› ve Ba¤dat Havaalan› gibi hapishaneleri ile iﬂbirlikçi Do¤u Avrupa
ülkelerindeki ‘gizli cezaevleri’ dahil
olmak üzere 20’yi aﬂk›n gizli tesiste
tutuluyorlar.
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 Çocuklar› katlettiler
‹ﬂgalci ABD güçleri, 21 Kas›m günü
yine bir katliam gerçekleﬂtirdiler. ABD
askerleri bir minibüse ateﬂ açarak ayn›
aileden ikisi çocuk 5 kiﬂiyi öldürdü, 2
kad›n ile bir çocu¤u yaralad›. Bir görgü
tan›¤›, cenazeye giderken ABD devriyesinin geçmesi için yolun öbür yan›na
geçmeye çal›ﬂt›klar›n› ancak onlar›n
ateﬂ açt›klar›n› söyledi.

 Irak’tan çekilelim!
ABD'nin Irak'tan asker çekmesi
yönündeki bask›lar da gittikçe yo¤unlaﬂ›yor. Artan gösterilere bu kez de
parlamentodan bir ses eklendi. ABD'de
daha önce Irak'›n iﬂgalini destekleyen
ve bu yöndeki tavizsiz tutumuyla tan›nan asker kökenli Milletvekili John
Murtha, “Irak'ta art›k askeri yönden
yapabilece¤imiz bir ﬂey kalmad›. Askerlerimizi art›k eve getirmenin zaman› geldi” diyerek, ABD ordusunun
Irak'tan hemen çekilmesini istedi.
Kongre ise, verilen önergeye, ‘Demokratlar’ dahil red oyu vererek, iﬂgalin
devam›ndan yana olduklar›n› beyan
ettiler.
Anlaﬂ›lan Murtha, batakl›ktan bir
an önce kurtulman›n, Amerika aç›s›ndan ne denli zorunlu oldu¤unu görmüﬂ.

 ‹ﬂkenceciler Okulu
ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan ve Latin Amerika’n›n yeni-sömürge ülkelerinin asker ve polislerine iﬂkence, katliam, darbecilik e¤itimleri
veren “Amerikalar Okulu” (SOA) her
y›l oldu¤u gibi bu y›l da kitlesel olarak
protesto edildi. 20 Kas›m günü düzenlenen gösteride 20 bin Amerikal›, Latin
Amerika ülkelerindeki kontrgerilla
katliamlar›ndan, iﬂkencelerden bu
okulu ve ABD’yi sorumlu tutan konuﬂmalar yapt›, sloganlar att›.

yurtd›ﬂ›
not düﬂüyoruz
✔ Tam yerini bulmuﬂ:
Kontrgerillac› general Yavuz Ertürk Kanal
7’ye dan›ﬂman olmuﬂ. Kendisine ayr›ca Kanal
7’nin internet sayfas›nda da “yazar” olarak bir
köﬂe verilmiﬂ. Ertürk, “Bolu Komanda Tugay›”
komutanl›¤› yapm›ﬂ bir general; Bolu Komando
Tugay› ise, onun komutas›nda Do¤u’da vahﬂi
katliamlara imza att›. ﬁimdi, bu durumda kimi,
böyle katliamc› ve ﬂüphesiz “28 ﬁubatç›” bir
generali dan›ﬂman yapt›¤› için Kanal 7’yi, kimisi de yoksa, y›llarca “laiklik laiklik” deyip paray› görünce islamc› bir kanala kapa¤› att›¤› için
Yavuz Ertürk’ü eleﬂtirecektir; bizce ikisine de
söylenecek bir ﬂey yok; biri tam adam›n›, biri
tam yerini bulmuﬂ. Tencere kapak misali, bakmay›n siz “laikçi-ﬂeriatç›” kavgalar›na. Düzen
içi hesaplarda ve akçeli hesaplarda çok kolay
biraraya gelirler. ﬁekilde görüldü¤ü gibi...

✔ Bush, El Cezire’yi de
“özgürleﬂtirmeye” niyetlenmiﬂ!
ABD’nin Irak sald›r›s›na iliﬂkin gerçeklerin
k›smen de olsa dünyaya duyuruldu¤u bir televizyon kanal›yd› El Cezire. Bu nedenle, yalanlarla dünyay› teslim almak isteyen ABD emperyalizminin tüm h›ﬂm›n› üstüne çekti. Ama yine
de pek kimse, Bush’un El Cezire’yi bombalayaca¤›n› düﬂünmemiﬂti.
Fakat emperyalist pervas›zl›k o düzeydedir
ki, Bush bunu da düﬂünmüﬂ; kendisini güya iﬂgal orta¤› Blair “çok tepki olur” diyerek vazgeçirmiﬂ.
“Bas›n özgürlü¤ü”nün örnek ülkeleri, iﬂlerine gelmeyince bas›n özgürlü¤üyle birlikte, o
özgürlü¤ü kullanma potansiyeli olanlar› bile yoketmeyi düﬂünüyor... Ama emperyalizm yalan
konusunda da pervas›z; Irak’› bombalay›p sonra “Irak’› özgürleﬂtirdik” diye aç›klayan emperyalizm, El Cezire’yi bombalad›ktan sonra da
“onlar› özgürleﬂtirdik” aç›klamas› yapabilirdi...

✔ AKP’nin bas›na
tahammülsüzlü¤ü
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n, salonda Roj TV
muhabiri oldu¤u gerekçesiyle Danimarka Baﬂbakan›’yla birlikte yapaca¤› bas›n aç›klamas›n› terketmesinin ard›ndan, AKP hükümetinin “AB müzakere bakan›” Ali Babacan da Avrupa Parlamentosu’nda Mezopatamya Haber Ajans› karﬂ›s›nda
ayn› tahammülsüzlü¤ü sergiledi.
Bir haber ajans›na tahammül edemeyenlerin
elinden ç›kacak “AB’ye uyum” anlaﬂmalar›, kimi
ne kadar özgürleﬂtirir dersiniz?

Paris isyan›yla dayan›ﬂma
Fransa hükümetine protesto
Anadolu Federasyonu, 19 Kas›m’da Almanya’n›n Köln
ﬂehrinde düzenledi¤i mitingle, Fransa’da göçmenlere karﬂ› uygulanan politikalar› protesto etti ve direnenlerle dayan›ﬂmas›n›
dile getirdi.
Dom Meydan›'nda yap›lan mitingte, “Sorunlar›n Kayna¤›
Yabanc›lar De¤il Emperyalizmdir” yaz›l› pankart ve çeﬂitli
dövizler taﬂ›n›rken, Almanya’da “yabanc›” görülen Türkiyeliler’in de benzer bask› ve kuﬂatmalarla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤una
dikkat çekildi.
***
Fransa’da Türkiyeli Derneklerden Aç›klama: ‹çlerinde
Anadolu Federasyonu’nun da yerald›¤› Türkiyeli dernekler, 19
Kas›m’da Fransa’n›n Strasbourg ﬂehrinde ortak bir bas›n aç›klamas› düzenleyerek, banliyölerdeki isyan›n hakl› ve meﬂru nedenlerine dikkat çektiler ve sorunlar›n as›l kayna¤›n› dile getirdiler. "Tüm Sosyal Sorunlar›n Nedeni Emperyalizmdir" yaz›l›
pankart ve "Bask› ve Ayr›mc›l›k Varsa ‹syan Meﬂrudur", "Herkese ‹ﬂ, E¤itim, Oturum ve Yaﬂam Hakk›" gibi dövizler aç›l›rken, 'Sarkozy ‹stifa', "Yaﬂas›n Halklar›n Enternasyonalist
Dayan›ﬂmas›" gibi sloganlar at›ld›.
***
Innsburck’ta Fransa’y› proseto gösterisi: Anadolu Federasyonu 19 Kas›m’da Avusturya’n›n Innsburck ﬂehrinde de,
Fransa'n›n yabanc›lara yönelik politikalar›n› protesto eden bir
gösteri düzenledi.
***
Ayr›ca Almanya’n›n, Hollanda’n›n, Fransa’n›n çeﬂitli ﬂehirlerinde de Paris isyan›yla ilgili bildiriler da¤›t›ld›.

“Neden AB’ye Karﬂ›y›z?”
20 Kas›m’da Köln Halk Kültür Evi’nde “Neden Türkiye'nin
AB Üyeli¤ine Karﬂ›y›z?” konulu bir panel düzenlendi.
*
Rotterdam’da da Anadolu Halk Kültür ve Sanat Derne¤i’nde
ayn› konuda bir panel düzenlendi. AB ve Türkiye konulu bir sinevizyon gösterimi ile baﬂlayan panelde Avrupa Birli¤i’ni oluﬂturan
kurumlar hakk›nda bilgiler verilirken, AB’nin Türkiye aç›s›ndan
ne getirip götürece¤i üzerine tart›ﬂmalar yap›ld›.

Duisburg'ta ﬁemdinli Protestosu
ﬁemdinli'de suçüstü yakalanan Susurluk Devleti 19 Kas›m’da Duisburg'ta protesto edildi. Avrupa Türkiyeli ‹ﬂçiler
Konfederasyonu (AT‹K) taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂ ve
mitinge Anadolu Federasyonu Duisburg Temsilcili¤i ve Demokratik Haklar Platformu da destek verdi.
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Politeknik Direniﬂi Unutulmuyor
Politeknik direniﬂinin 32. y›l dönümünde, Yunanistan'da Selanik
ve Atina Politeknik Üniversitelerinde anmalar düzenlendi. Merkezi
anma Politeknik direniﬂinin yaﬂand›¤› Atina Politeknik Üniversitesi'nde gerçekleﬂtirildi. Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da 3 gün süresince
Politeknik Üniversitesi'nde paneller yap›ld›, standlar ve foto¤raf sergileri aç›ld›. Ve ﬂehitlerin an›s›na 7'den 70'e insanlar Politeknik Üniversitesi'nin bahçesindeki an›ta karanfiller, çelenkler b›rakt›.
3. gün sonunda gerçekleﬂen geleneksel yürüyüﬂe ise onbinlerce
kiﬂi kat›ld›. Yürüyüﬂ boyunca ya¤an ya¤mura ra¤men kitle emperyalizme karﬂ› sloganlarla Amerikan Büyükelçili¤i'ne kadar yürüdü.
Cephe taraftarlar› da her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Politeknik'i anma etkinliklerine kat›ld›lar. 3 gün süresince stand açan Cepheliler,
tecrite karﬂ› büyük direniﬂle ilgili bildiriler da¤›t›rken, tutsaklar›n
“bir zincir de siz ekleyin” mesaj›, üniversitedeki merkezi mikrofondan Yunan gençli¤ine okundu.

Castro: Devrimi savunaca¤›z
Havana Üniversitesi'nde bir konuﬂma yapan Castro, sosyalizmi sa¤lamlaﬂt›rmak için Küba içindeki olumsuzluklara dikkat çekti.
ABD'nin gücünün Küba devrimini
y›kmaya yetmeyece¤ini söyleyen Castro, ''Bu ülke kendi kendini y›kabilir, bu devrim kendi kendini y›kabilir” sözleriyle, yeni zenginleri, devlet içindeki yolsuzluklar› ve ihtiraslar› k›nad› ve “h›rs›zl›¤a, doland›r›c›l›¤a, yeni zenginlere kararl›l›kla son vermek” gerekti¤ini vurgulad›.
Castro konuﬂmas›nda ayr›ca CIA taarf›ndan “parkinson hastas›
oldu¤una” dair yap›lan spekülasyonlar› da yalanlayarak, ﬂöyle dedi:
''‹yi durumda olmad›¤›m› hissedersem partiyi arar, onlara 'lütfen birisi komutay› devrals›n' derim.''

'Ülkem için da¤a ç›kmaya haz›r›m'
Amerikan emperyalizmi, emperyalizme ﬂu veya bu ﬂekilde direnen tüm ülkeler ve halklar üzerinde bir tehdit olmaya devam ederken, Küba’dan Suriye’ye, ‹ran’dan Venezüella’ya kadar birçok ülke,
bu tehdidi daha yak›ndan yaﬂ›yor.
Venezüella Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez, iﬂte bu tehdide karﬂ› bir
aç›klama yaparak “ABD'nin ülkesini iﬂgal etmesi durumunda, halk›yla omuz omuza çarp›ﬂmak için da¤lara ç›rkmaya haz›r oldu¤unu”
aç›klad›.
Chavez yönetimi bundan bir süre önce, Rusya'dan 100 bin kalaﬂnikof silah alma karar› alm›ﬂ ve bu karar ABD emperyalizminin Venezüalla’ya sald›r›s› için yeni bir gerekçe yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›.
Chavez, bu silahlar›n emperyalizme karﬂ› kendilerini savunmak için
al›nd›¤›n› belirterek gerekirse ABD’ye karﬂ› gerilla savaﬂ› verebiliriz
dedi.
Chavez aç›klamas›n› ﬂöyle tamamlad›: “Savaﬂtan kaç›nmak için
her ﬂeyi yapaca¤›z. Ancak generallere ve amirallere, tüfekleri haz›rda tutmalar› gerekti¤ini söyledim. Kim bilir, belki bir devlet baﬂkan›n›n da¤larda haz›rlanmaya gitmesi gerekir. Haz›rlanmal›y›z.”
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Pusan'da Emperyalist
Zirve’ye Protesto
Asya Pasifik ‹ﬂbirli¤i Forumu
(APEC) zirvesinde bir araya gelen emperyalist liderler, toplant›lar›n› Güney
Koreliler’in protesto sloganlar› aras›nda
yapmak zorunda kald›lar.
APEC zirvesi, Güney Kore'nin Pusan
kentinde topland›. 21 emperyalist ülkenin liderinin kat›ld›¤› 2 günlük zirve boyunca, emperyalistlerin halklara dayatt›¤› “ticaret anlaﬂmalar›” protesto edildi.
Güney Kore polisi, emperyalist liderlerin “huzurunu” sa¤lamak için geniﬂ önlemler alm›ﬂ, liderlerin topland›¤› merkeze giden yolu, konteynerlerle kapatm›ﬂt›.
Ancak binlerce Güney Koreli, polisin
kurdu¤u barikatlar›n üzerine yürüdü yine
de. Polisin bas›nçl› su ve joplar› alt›nda
barikat geçilmeye çal›ﬂ›ld›. Ç›kan çat›ﬂmalarda 11 polis, kendi koyduklar› konteynerlerin alt›nda kalarak yaraland›.

Fransa’da Demiryolcular
Grevde
Frans›z demiryolu iﬂçileri, iktidar›n
özelleﬂtirme program›na karﬂ› kararl› bir
mücadele yürütüyorlar. Bu y›l içinde daha önce 5 kez greve ç›kan demiryolu iﬂçileri, 23 Kas›m’da bir kez daha grevdeydiler.
Greve kat›l›m yo¤undu, tüm Fransa
çap›nda ulaﬂ›m felce u¤rad›. Grev dolay›s›yla ülke genelinde tren seferlerinin sadece üçte biri yap›l›rken, otoyol giriﬂlerinde de uzun araç kuyruklar› oluﬂtu.
Banliyö trenlerindeki iﬂçilerin de greve
kat›lmas›yla kent içi trafi¤i de t›kand›.

Ford’da ‹ﬂten Atma
Amerikan otomotiv tekeli Ford, Kuzey Amerika'daki iﬂletmelerinden 4 bin
iﬂçiyi iﬂten atma karar› ald›. Bu rakam,
Ford çal›ﬂanlar›n›n yüzde 10'unu oluﬂturuyor.
Ford tekelinden yap›lan aç›klamada
iﬂten ç›karma karar›n›n “yeniden yap›lanma plan›” çerçevesinde al›nd›¤› belirtildi.

kültür
Adana, ‘Çukurova Halk Kültür
Festivali’ne haz›rlan›yor
Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, 1-4 Aral›k tarihleri
aras›nda Adana’da, “Yozlaﬂt›r›lmaya Karﬂ› Çukurova Halk Kültür
Festivali” düzenleyecek. Haz›rl›klar› süren festival, ya¤mura durmaya
yüz tutmuﬂ Adana s›ca¤›n› daha
kavruklaﬂt›rmaya ﬂimdiden baﬂlad›.
Festivallerin e¤lenceye indirgendi¤i, apolitikli¤in kutsand›¤› ve icazet
ad›na politik olana set örüldü¤ü,
halk kültürü cephesinin mevzileri
olmas› gerekirken, bu özelliklerinin
büyük oranda silikleﬂti¤i günümüzde; do¤rudan düzenin bir politikas›n› gündem yapan bir festival kuﬂkusuz önemli bir iﬂlevi yerine getirmeye de adayd›r.
Festivali düzenleyen Adana Temel Haklar’a söz vermeden önce,
Çukurova’y›, Adanal› ﬂairimiz Adnan Yücel’den dinleyelim, sonra
festivali neden düzenlediklerine
dair Temel Haklar’a kulak verelim:
Buras› toprak ve demir ç›¤l›¤› Çukurova
Kanal köprü'den kan ak›yor tarlalara
Her akﬂam üstü tutuﬂup yanarken sular
Her biri kanat kanat süzülen sözcükler
Pamuk kozalar›na yay›lan
Yaral› bir bulut gibi devrilir Toroslar
Kan ve ter düﬂürür pamuk üstüne
Kanal Köprü'den geçer Akdeniz'e do¤ru
Kan bulaﬂ›r su yüzüne
Evet, kan bulaﬂt› su yüzüne. Yaln›z su yüzüne de de¤il. Yaﬂam›m›z›n her yerine, her an›na. Bu öyle
bir kand›r ki, irin kokuyor, küf kokuyor. Ve her geçen gün bizim bir
parçam›z› al›yor!
Bunun ad› yozlaﬂt›rmad›r. Bu
kirli kan›; yaﬂad›¤›m›z bu güzelim
topraklarda, kimi zaman öfkelenerek, kimi zaman "bana ne" diyerek
görüyoruz. Belki de s›rt›m›zdan ve
çevremizden kendi yöntemlerimizle
atmak için çaba gösteriyor, mücadele ediyoruz.
Biz; s›rt›m›za kene gibi yap›ﬂt›-

r›lmak istenen yozlaﬂt›rmaya karﬂ›,
kendi kültürümüzü korumak ve gelece¤e taﬂ›mak için mücadele ediyoruz.
Yaﬂad›¤›m›z Adana ‹li ve Çukurova yöresinden bir ses olmak, gelece¤e mütevazi bir katk› da bulunmak için, gelin hep beraber bize dayat›lan, her geçen gün yaﬂam›m›z›n
bir parças›n› koparan yozlaﬂt›r›lma-

FEST‹VAL PROGRAMI
◆ Aç›l›ﬂ ◆ Halk Koﬂusu ve Yürüyüﬂü
◆ PANELLER-Söyleﬂiler (1- Halk›z, Haklar›m›z› ‹stiyoruz! 2- Çarp›k ‹marlaﬂman›n
Nedeni ve Çözümü Nedir? 3- Çukurova’da
Yaﬂayan Halklar›n Kültürü ve Yozlaﬂt›rma.
4- Sinema ve Dizilerin Yozlaﬂt›rmadaki Etkileri Nelerdir? 5- Müzi¤in Yozlaﬂt›r›lmas›)
◆ F‹LM GÖSTER‹M‹ ◆ ÖYKÜ-ﬁ‹‹R YARIﬁMASI (Konu: Yozlaﬂt›rma ve Halk Kültürü)
◆ KÜLTÜR SOKA⁄I (Stand) ◆ ÜCRETS‹Z
SA⁄LIK TARAMASI ◆ HALI SAHA FUTBOL
TURNUVASI ◆ ‹MZA GÜNÜ ◆ T‹YATRO
◆ KAPANIﬁ PROGRAMI (Halk oyunlar›,
konserler, ﬂiir dinletisi, Sinevizyon..)
‹rtibat: Tel/Faks: 0 322 351 74 03
Mail: adanatemelhaklar_der@mynet.com
ve adanatemelhaklar@yahoo.com
50
27 Kas›m 2005 / 28

ya karﬂ› birlikte olal›m. Dil, din, ›rk
ay›rmadan kardeﬂçe yaﬂayaca¤›m›z
bir ülke için türkülerimizi birlikte
söyleyelim.
Halk›n kültürel yozlaﬂt›r›lmas›n›n bir politika olarak her alanda
uyguland›¤› bu dönemde sorun her
zamankinden hayati bir önemdedir.
Çürümüﬂ bir düzen ancak halk› da
çürüterek ömrünü uzatabilir. Böyle
bir düzenin üretece¤i politikalar
ekonomik alanda sömürü askeri
alanda terör, kültürel alanda yozlaﬂt›rma, siyasi alanda gericilikten baﬂka bir ﬂey olamaz. ‹ﬂte bunun için
kültürel alanda böylesi yo¤un bir
sald›r› vard›r.
Yozlaﬂma halk›n geçmiﬂinden
bu yana yaratt›¤› gelenekselleﬂtirdi¤i olumlu gelenek kültür, ahlaki
özelliklerinin toplam› olan manevi
de¤erlerinin bozulmas›, içinin boﬂalt›lmas› ve bunlar›n yerini emperyalist yoz kültürün almas›d›r.
Yozlaﬂt›r›lmak istenen de¤erlerimiz neler?
Haks›zl›¤a, adaletsizli¤e karﬂ›
olma, eme¤i en yüce de¤er olarak
görme, hakkaniyet, adalet eﬂitlik
duygusu, dayan›ﬂma ve paylaﬂ›mc›l›k, küçü¤e sevgi ve himaye, büyü¤e sayg› sadakat, eline beline, diline
sahip olmak.
Onlar›n tek bir amac› vard›r.
"Köle" oldu¤unun fark›nda bile olmayan köleler yaratmak!
Bunun için tek tip düﬂünmeyi,
tek tip yaﬂamay›, k›sacas› "tek tip"
ve tabi emperyalistlerin istedi¤i tipte olmam›z› istiyorlar.
B‹Z HAYIR D‹YORUZ !
Siz de hay›r diyorsan›z, gelin
birlikte olal›m!
Karacao¤lan'›n sevdas›n› kuﬂan›p, Dadalo¤lu gibi dik durmak
için; Orhan Kemal'in bereketli topraklar›ndan bir ses olmak için; Y›lmaz Güney'in "umut"uyla gelece¤e
bakmak için; Yaﬂar Kemal'in börtü
böce¤ine varana dek dillendirdi¤i o
güzelim topraklar›n bizim oldu¤unu
göstermek için hep bir a¤›zdan söyleyelim türkülerimizi, çekelim halaylar›m›z›.

