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Büyük Direniﬂ
zafere kadar
sürecek...
Tecriti tüm
Türkiye’ye
anlataca¤›z

TAYAD’l›
Ailelerin tercit
katliam›n›
sürdürenler
hakk›ndaki suç
duyurusuna polis
sald›rd›

ﬁemdinli’nin
‘iyi çocuk’lar›ndan
birisi tahliye edildi;
hâlâ bu iktidar›n
ﬁemdinli’yi çözme
yalan›na inanan var m›?

Tecrit Kitab›na
Yo¤un ‹lgi



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

Kastamonu Küre
do¤umluydu.
DEV-GENÇ’liydi. 1 ﬁubat
1979’da
Mehmet MARAﬁ
‹nebolu
Halkevi’nin faﬂistler taraf›ndan
bombalanmas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

● ‹KM’de Film gösterimi

TAYAD'LILAR
MEYDANLARDA TECR‹T K‹TABININ SATIﬁINA DEVAM
ED‹YOR...
Boran Yay›nlar›'n›n ç›kard›¤›
"TECR‹T - Yaﬂayanlar Anlat›yor" isimli kitap,
bu hafta da Kad›köy meydan›
ve caddelerinde
sat›ld›. Evvelki
hafta Beﬂiktaﬂ
Meydan›'nda kitab› tan›tan TAYAD’l›lar, 14 Ocak’ta
Kad›köy ‹skelesi önünden baﬂlayarak, kitaptaki tecrit gerçe¤ini halka
taﬂ›d›lar. TAYAD’l›lar›n üzerlerinde

"Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" yaz›l› önlükleriyle yapt›¤› kitap
tan›t›m ve sat›ﬂ› çok yo¤un bir ilgiyle karﬂ›land›. "Hapishanelerde 121
insan tecrit iﬂkencesiyle katledildi.
Yaklaﬂ›k iki saat süren tan›t›m s›ras›nda, 70 adet kitap sat›ld›. Üstelik
bu ilgi ve sat›ﬂ, polisin TAYAD’l›lar›
engellemek, kitap sat›n almak isteyenlere korku vermek için kitlenin
arkas›nda kalkanlarla, coplarla yürümesine ra¤men gerçekleﬂti.
Sat›lan bir dergi, gazete de¤il kitapt›.
‹ki saat içinde 70 kitap sat›lmas›,
herkesin zaten kitaplara bakmak ve
almak için geldi¤i kitap fuarlar›nda
bile az rastlan›r bir durumdur. Ayn›
yo¤un ilgi, merak, tan›ma çabas›, zaman zaman dergi tan›t›m ve sat›ﬂlar›nda da görülmektedir.
Elbette sadece bundan çok temel sonuçlar ç›kar›lamaz; fakat ﬂu kadar›n›
söyleyebiliriz; halk›n bu ilgisi, devrimcileri halka gerçekleri ulaﬂt›rmakta daha ›srarl› olmaya davet eden
bir ilgidir.

Çekilecek Halay›m›z Var
Grup Yorum konseri
Tarih: 04.02.2006 / Saat: 20.00
Yer: Yeni Melek Gösteri Merkezi
Bilet Temin Yerleri: ‹dil Kültür Merkezi, Mephisto Kitabevi
(Beyo¤lu), Bak›rköy Beyaz Adam, ﬁiﬂli Kelepir Kitapevi,
Kad›köy Seyhan Müzik, Gazi Mah. Yaren Kafe, ﬁirinevler
Anatalia Kafe ve tüm Biletix giﬂeleri...
‹letiﬂim Adresi: ‹dil Kültür Merkezi Tel: 0212 244 00 70

Yürüyüﬂ emekçilerin ellerinde
Geçen hafta Pendik Güllüba¤lar
Mahallesi'nde yap›lan Yürüyüﬂ sat›ﬂ› bu
hafta da ayn› yerde devam etti. 15 Ocak’ta
Yürüyüﬂ önlükleri giyilerek ve halka
"Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin
Yürüyüﬂ okuyal›m" gibi ve derginin baﬂl›klar›
ba¤›r›larak duyurular yap›lan sat›ﬂa 25 okurumuz kat›l›rken, yaklaﬂ›k 100 dergi sat›ld›.

26 Ocak
1 ﬁubat

ve Söyleﬂi
Topraks›zlar Filminin gösterimi,
Yönetmen Metin Ye¤in'le söyleﬂi

Mete Nezihi ALTINAY

Cömert ÖZEN

Mustafa AKTAﬁ

Tarih: 22.01.2006
Saat: 16.00
Yer: ‹dil Kültür Merkezi

● Gençlik Federasyonu
Ba¤›ms›zl›k isteyenlerin
duruﬂmas›
Tarih: 01.02.2006
Saat: 09.30
Yer: Ankara 11. ACM

Muharrem ÖZDEM‹R

‹mran AYHAN

Ali Duran ERO⁄LU

Tevfik DURDEM‹R
Karadeniz Recai Dinçel
K›r Silahl› Propaganda Birli¤i
komutan ve savaﬂç›lar›ndan 7
gerilla, 30 Ocak 1996’da
Sivas’›n Hafik ‹lçesi’nin Yukar›asarc›k Köyü yak›nlar›nda
oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›klar›nda direnerek ﬂehit düﬂtüler.

Mete Nezihi ALTINAY, Devrimci Sol’un oluﬂumundan itibaren hareketin saflar›ndayd›. Cunta y›llar›nda tutsakt›. ‘86-’91 y›llar› aras›nda devrimci hareketin yeniden örgütlenmesinde büyük
eme¤i vard›r. ﬁehit düﬂtü¤ünde birli¤in komutan yard›mc›l›¤› görevini yürütüyordu.

Musa ÖZNUR

Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere Köyü do¤umluydu. ‹stanbul’da Ümraniye, Küçükarmutlu gibi çeﬂitli gecekondu bölgelerinde görevler ald›. 1991 y›l›n›n ortalar›nda Tokat-Sivas bölgesinde gerillan›n yap›lanmas›nda görevlendirildi. ﬁehit düﬂtü¤ünde birlik komutan›yd›.
Muharrem ÖZDEM‹R, Tokat Vavru Köyü 1971 do¤umluydu. Tokat Ziraat Meslek Yüksek
Okulu ö¤rencisiyken mücadelede yerald›. 1994 baﬂlar›nda gerillaya kat›ld›.
Ali Duran ERO⁄LU, Tokat Artova Gark›n Köyü 1975 do¤umluydu. Tokat Ticaret Lisesi’nde
bir taraftar olarak mücadelede yerald›. Sivas katliam›na karﬂ› eylemlerin örgütlenmesinde canla
baﬂla çal›ﬂt›. 1994’te gerillaya kat›ld›.
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Tevfik DURDEM‹R, Antalyal›’yd›. Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencisiyken, 1986-87 gençlik hareketinin öncü ö¤rencilerinden biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak düﬂtü. Buca
Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen firar eyleminin ard›ndan gerillaya kat›ld›.
Mustafa AKTAﬁ, 1989-90’da Ankara DEV-GENÇ içerisinde bulundu. 1991’de emperyalist savaﬂa karﬂ› mücadelede tutukland›. Tahliyesinden sonra 1992 y›l›nda gerillaya kat›ld›.
‹mran AYHAN, 1966 A¤r› Tutak do¤umluydu. Azeri milliyetindendi. ‹lkokul ö¤retmeni olarak mücadele içinde yerald›, daha sonra gerillaya kat›ld›.

ESKAD ve
Eskiﬂehir
ÖZGÜRDER kurucusu
‹smail KANDEM‹R o l a n
Kandemir, 1
ﬁubat 1994’te geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

El Salvador’un devrimci önderi Marti, 1893'te Teotepeque ﬂehrinde do¤du. Ö¤renciyken mücadeleye at›ld›. Tutukland›, Guatemala'ya sürgün edildi. 1925'te kurulan Orta Amerika Sosyalist Partisi'nin kurucular› aras›nda yerald›. Nikaragua’ya geçerek Augusto Cesar Sandino'nun yan›nda Amerikan emperyalizmine karﬂ› silahl› mücadeleye
kat›ld›. 1930'da ülkesine dönerek El Salvador Komünist
Partisi saflar›nda mücadelesine devam etti. Ocak 1932'de
Farabundo Marti
KP ayaklanma karar› ald›. Askeri önderli¤e Marti getirildi.
Ayaklanmadan birkaç gün önce tutsak düﬂtü. Ayaklanman›n kanla bast›r›lmas›ndan sonra 1 ﬁubat 1932'de kurﬂuna dizilerek katledildi.

Ülkemizdeki sosyalizm mücadelesinin ilk önderlerinden Mustafa Suphi ve yoldaﬂlar›, 28 Ocak
1921’de Ankara hükümetinin düzenledi¤i bir komplo
sunucu katledildiler.

28 Ocak 1998 Adana’da kald›klar› eve düzenlenen operasyonda
ölüm mangalar› taraf›ndan
katledildiler.
Besat, 1966 Bo¤azl›yan-Yozgat do¤umluydu.
Besat AYYILDIZ
Bülent D‹L
Lise y›llar›nda Devrimci
(Nazmi)
(Nidal)
Sol’la tan›ﬂt›. 1988-’89’da
Ankara Dil Tarih’te DEV-GENÇ örgütlenmesinde
yerald›. Daha sonra ‹ç Anadolu Bölgesi’nde çeﬂitli sorumluluklar üstlendi. Gözalt› ve tutsakl›klar
yaﬂad›. 1997’den itibaren k›rsal alana geçti, son
olarak Akdeniz Bölgesi K›r Silahl› Propaganda
Birli¤i savaﬂç›s›yd›. 1976 Kayseri P›narbaﬂ› do¤umlu Bülent, yurtd›ﬂ›nda ‹ngiltere’de mücadeleMehmet TOPALO⁄LU ye kat›ld›, 1997’de gerilla olarak Akdeniz da¤lar›na ç›kt›. 1972 Adana do¤umlu Mehmet, adli tutuklu olarak girdi¤i hapishaneden devrimci olarak ç›kt›. Kurtuluﬂ Gazetesi’nin Adana bürosunda çal›ﬂ›yordu.

DEV-GENÇ’in
önder militanlar›ndand›. 1 ﬁubat
1980’de faﬂistlerin
bir sald›r› plan›n›
bozmak için düzenlenen eylemde elindeki bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit
düﬂtü.

‹TÜ ö¤rencisiydi.
Cepheciler’in saflar›nda anti-faﬂist mücadeleye kat›ld›.
Özer ELMAS
27 Ocak
1976’da faﬂistler taraf›ndan okul
giriﬂinde pusuya düﬂürülerek katledildi.

Turgay KOÇ
1980’lerin ikinci yar›s›nda Elaz›¤ F›rat Üniversitesi
ö¤rencisiyken mücadeleye
kat›ld›. Önce DEV-GENÇ’li,
sonra Devrimci Memur Hareketi’nin emekçilerinden oldu.
Gözalt›lar, tutsakl›klar yaﬂad›. Yakaland›¤› hastal›¤›n tedavisi için bulundu¤u Fransa’da 27 Ocak 2003’te
aram›zdan ayr›ld›.

Suphi’nin mücadelesi 1908’de Osmanl› bask›s›na
karﬂ› baﬂlad›. 1912'de Sinop'a sürgün edildi. Sinop'tan
Rusya'ya geçen Suphi, Sovyet Devrimi’ne kat›ld›. Art›k
bir komünisttir. 1918'de Osmanl› Tutsaklar› SosMustafa Suphi
yalist Örgütleri Kurultay›'n› toplad›. Do¤u Halklar›
ve Yoldaﬂlar›
Komünist Örgütleri Merkez Bürosu'nda, Komintern’de
görevler ald›. 1920’de Ankara, ‹stanbul ve Bakü’de ayr› gruplar halinde bulunan komünistleri birleﬂtirerek Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluﬂunu ilan etti.
Suphi ve 14 yoldaﬂ›, 1921'de Anadolu'ya gitme karar› ald›lar. Mustafa
Kemal de TKP Merkez Komitesi’ne bir davet mektubu göndermiﬂti. Ama
TKP’ye davet mektubu yazan M. Kemal, adamlar›na Suphiler’in Ankara’ya geliﬂinin önlenmesi talimat›n› da yollam›ﬂt›. Suphi ve yoldaﬂlar› 28 Ocak 1921’de
Trabzon’da elleri kelepçelenip bir tekneye bindirildiler. Onlar›n arkas›ndan hareket eden teknedeki katiller taraf›ndan deniz ortas›nda süngülenerek katledildiler.

Sorun A¤ca de¤il, O’nu
kimin kulland›¤›d›r
Devrimci, demokratik muhalefetin görevi.. A¤calar’› de¤il,
A¤calar’›n devleti’ni mücadelenin hedefine yerleﬂtirmektir.
Kitlelere A¤calar’›n devlet oldu¤unu göstermektir.
emdinli’de bir kontrgerilla çetesi
suçüstü yakaland›¤›nda, o güne
kadar ki demokratikleﬂme masallar›na kendilerini kapt›rm›ﬂ olanlar “biz
Susurluk art›k bitti san›yorduk” diye
ﬂaﬂ›rd›lar. Fakat aldat›lmaya, oyalanmaya haz›r ruh hali, iktidar›n
“olay›n üzeri kapat›lmayacak, gitti¤i yere kadar gidilecek” vaatleri
üzerine, bu kez de buna inand›lar.
Fakat ard›ndan faﬂist katil M. Ali
A¤ca’n›n göz göre göre hapishaneden ç›kar›lmas› gündeme geldi. Tam
bu tart›ﬂ›l›rken ﬁemdinli san›klar›ndan bir katil serbest b›rak›ld›.

ﬁ

aﬂizm, demokrasicilik oyununun manevralar›na bile gerek
duymayan bir pervas›zl›k içindedir.
Göstermelik bir tutuklamay›, göstermelik olarak birkaç ay sürdürmeye gerek görmemiﬂlerdir. Pervas›zl›klar›n›n bir nedeni, iktidar üzerinde güçlü bir bask› oluﬂturacak düzeyde demokratik bir muhalefetin
olmay›ﬂ›d›r. Fakat öte yandan oligarﬂinin bu pervas›zl›¤›, ayn› zamanda güçsüzlü¤ünün de kan›t›d›r.
Demokrasicilik oyununu emperya-
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listlerin istedi¤i biçimde sürdürme
gücünün olmad›¤›n›n göstergesidir.
Oligarﬂinin birkaç kontra eleman›n›
“kurban” vermekten dahi ürkmesi,
bunun halk› cesaretlendirece¤i hesab›n› yapmas›, güçsüzlük ifadesidir. “E¤er halk›n talepleriyle bu katillere ceza verirsek, yol aç›l›r, bunlar cesaretlenir, sonra o yoldan gelenlerin önünü alamay›z...” korkusundan kurtulam›yor oligarﬂi. Bu
ise bir düzenin gücünü de¤il, güçsüzlü¤ünü gösterir.
ligarﬂinin katilleri bu kadar
pervas›zca tahliye etmesi, bir
gözda¤›d›r. Bu pervas›zl›k politikas›ndan korkuya kap›lanlar da olabilir. Oligarﬂinin amac› da bunu sa¤lamakt›r. Fakat tüm devrimci demokratik güçler, oligarﬂinin pervas›zl›¤›n›n alt›nda yatan güçsüzlü¤ü görüp, geri çekilmek, sinmek yerine,
oligarﬂinin karﬂ›s›na daha net talepler ve daha büyük bir cüret ve kararl›l›kla ç›kmal›d›rlar. Halk›n mücadelesini, demokratik muhalefeti
do¤ru hedeflere yani A¤calar’›,
Mutkili Aliler’i kullananlara yönelt-

O

Sorun A¤ca de¤il, O’nu kimin kulland›¤›d›r

5

A¤calar ve devlet

9

Genelkurmay’›n kontrgerilla rahats›zl›¤›

ürkiye, A¤calar arac›l›¤›yla yönetilen bir ülkedir. Oligarﬂi halka karﬂ› terör uygulayarak yönetiyor; terör ise, resmi veya sivil s›fatlar taﬂ›yan A¤calar taraf›ndan uygulan›yor. A¤calar, bir yerde karﬂ›m›za Abdullah Çatl› olarak, bir baﬂka
yerde Ayhan Çark›n olarak veya
Mutkili Ali olarak ç›kar. Tek tek
kim olduklar› önemli de¤ildir;
önemli olan böyle bir mekanizman›n sürekli varl›¤›d›r.

T

aﬂist katil A¤ca’n›n tahliye edilmesinin “adalet duygusunu zedeleyece¤ini” söylüyor baz›lar›.
Adaletsizlik aç›s›ndan ele al›nacak
olursa, bu adaletsizlik, okyanusta
damlad›r. 1 May›s 77’den Maraﬂ’a,
Balgat’tan Sivas’a, Gazi’ye, infazlara, faili meçhullere, 19 Aral›k’a oluk
oluk kan dökülen ve bir tekinin bile
sorumlusunun yarg›lanmad›¤›, cezaland›r›lmad›¤› bir ülkede, sadece
A¤ca’n›n üç beﬂ y›l erken tahliye
edilmesi mi “adalet duygusunu zedeliyor”? Tek baﬂ›na A¤ca’y› tart›ﬂmak bir “hiç”i tart›ﬂmak demektir.
A¤ca bir “hiç”tir. A¤ca’y› idam etseler ne olurdu? A¤calar’› kullanan
sistemin yarg›lanmas› yap›lmad›kça, onlar›n kurban edilmesi, bu devletin demokratikleﬂti¤inin göstergesi
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18 TEKEL direniﬂi sürüyor

39 Söz gençlikte: E¤itimdeki rezalet

20 Hayat›n ‹çindeki Teori: Kontrgerilla, iç savaﬂ

40 Okmeydan›’nda polis terörüne HÖC ve

örgütlenmesidir

3

mektir. Oligarﬂik devletle karﬂ› karﬂ›ya gelmekten kaç›narak, gerçek
sorumlular› iﬂaret etmek yerine piyonlarla u¤raﬂarak biçimlendirilen
bir muhalefetin sonuç almas› da,
kitleselleﬂmesi de mümkün de¤ildir.

mahalle halk›n›n cevab›

24 Südüm helal olsun!

41 ASF Haz›rl›k Toplant›lar›

26 “Ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm” ikilemi

42 Filistin seçimleri

karﬂ›s›nda onuru seçtim

45 Irak senaryosu ‹ran’a karﬂ›

29 Sar›gazi Temel Haklar aç›l›ﬂ ﬂenli¤i

47 ﬁiir: Direniﬂ Vaktinde

11 A¤ca olay›nda burjuva bas›n

30 Bayramda karanfiller açt› mezarlarda

48 “Toplumsal tepki olmazsa 70 kiﬂiyi daha

13 Halka karﬂ› savaﬂan, katilleri koruyan

32 Yaz› Dizisi: Halk örgütlülükleri-bölüm 3

sürgün edece¤iz”

36 Ölümler devam ediyor hükümet rahat!

- Not düﬂüyoruz

düzenin karﬂ›s›nda sadece biz var›z
14 Sansürü sürdürmek için sald›rd›lar

37 Kapitalist Batakl›k: Yedikleri yoksul eti mi?

49 Kültür: Sanatç›l›k ve yalakal›k

17 Tecritten Haberler: Öcalan’a 20 gün hücre cezas›

38 Ba¤›ms›zl›k kavgas› ve yarg›

50 Serdar Demirel

olamaz. Türkiye devletinin, sisteme
sadakatla hizmet eden 40’› aﬂk›n
sadrazam›n› idam eden Osmanl›
devlet gelene¤inin devamc›s› oldu¤u unutulmamal›d›r. Çok s›k›ﬂt›¤›nda kurban da eder onlar›, nitekim 12
Eylül’de bunu yapm›ﬂt›r. O zaman
A¤ca’ya tak›l›p kalan bir eleﬂtiri, asla gerçe¤e götürmez. Sistemin bütününde A¤calar’›n nas›l kullan›ld›¤›
ve kullan›ld›klar› süreler boyunca
nas›l himaye edildiklerine bakmak
gerekir.
HP’li katiller, 12 Eylül’den
önce, binlerce insan›m›z› katlettiler. M‹T’le, polisle, Özel Harp
Dairesi’yle iﬂbirli¤i içinde kitlesel
katliamlar düzenlediler. MHP kendi
baﬂ›na varolan bir örgütlenme de¤ildir; MHP’yi maddi, siyasi her
konuda destekleyen, tetikçilik yapt›ran ABD ve Türkiye oligarﬂisi ve
onlar›n M‹T’i, CIA’s›yd›. A¤ca da
bu politikalar do¤rultusunda kullan›lan katillerden biriydi. Abdi ‹pekçi de dahil olmak üzere, birçok cinayet ve katliamda rol ald›. Yakaland›, soruﬂturmas› bizzat s›k›yönetim generalleri taraf›ndan engellendi. Askeri cezaevinden devlet taraf›ndan kaç›r›ld›. 12 Eylül Cuntas› ve sonras›nda MGK-M‹T-CIA,
Çatl›lar’›, Oral Çelikler’i, Haluk
K›rc›lar’›, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda
operasyonlarda, MHP kadro ve üyelerini de resmi üniforma giydirip
devrimcilere karﬂ› silahl› güç olarak
kullanmaya devam ettiler.

M

HP kontrgerilla politikalar›n›
uygulamakla görevli kurumlardan biriydi yaln›zca. Kontrgerilla
politikalar› düzenin tüm kurumlar›n›, partilerini içine alarak, bas›ndan,
sendikalara, yarg›ya kadar her alandan kurumlar ve kiﬂiler devﬂirerek
iﬂletilmiﬂtir. “Kontrgerilla” üç beﬂ
subaydan, polisten, faﬂist katilden
ibaret olsayd› veya sadece bir döneme özgü bir örgütlenme olsayd›,
ﬂimdiye elli kez tasfiye de edilebilirdi. Ama tüm tarih bir yana, Susurluk’tan bu yana, art›k bunun böyle
olmad›¤›, bu mekanizmalar›n kurulmas›n›n ve bu politikalar›n uygulanmas›n›n kararlar›n›n en tepede al›n-

M

d›¤›n› biliyoruz. Hal böyleyken, A¤calar’›, kimin kulland›¤›ndan ba¤›ms›z tart›ﬂmak, A¤calar’› yetiﬂtirenlere, kullananlara bir ﬂey demeden A¤ca’y› lanetlemek, e¤er kör
bir cahillik de¤ilse, bilinçli olarak
faﬂist, katliamc›, kontrgerillac› bir
devleti aklamak demektir.
akat bu devlet aklanamayacak
kadar batakl›¤›n içindedir. Devletin avukat› olmakla övünen CHP
Genel Baﬂkan›’n›n bile mevcut durumu “çürüme” olarak adland›rmak zorunda kalmas› bunun sonucudur. Kontrgerilla politikalar›n›n
hüküm sürdü¤ü her ülkede, düzen
kurumlar›, kaç›n›lmaz olarak çürürler. Çünkü kontrgerilla politikalar›,
s›k s›k düzenin kendi yasalar›n›n da
d›ﬂ›na ç›kmay› gerektirir. Kontrgerilla politikalar›, ülkenin baﬂbakan›na “devlet bazen rutin d›ﬂ› iﬂler yapabilir” dedirtir, liberal-demokrat
maskeli yazarlara “her devletin derin devlete ihtiyac› var” diye yazd›rt›r ve benzer her söz, düzeni biraz daha çürütür. En baﬂta çürüyenler ise hep, düzenin güvenlik ve yarg› kurumlar› yani yasalar›n uygulanmas›n› sa¤layacak ve denetleyecek kurumlard›r. Yarg›daki çürüme
üzerine burjuva yazarlar s›k s›k “tuz
da kokarsa” der. Tuz da kokmuﬂtur.
“Mesele ba¤›ms›z yarg›ya intikal
etmiﬂtir” sözü, bu ülkede en tescilli
yaland›r. Herkes bunun sadece eleﬂtirenleri, sorgulayanlar› susturmak
için bir gerekçe olarak kullan›ld›¤›n› bilir.

F

urjuvazinin baz› kesimleri hala
“halk›n yarg›ya güvenini sarsmay›n” diye ç›rp›n›yor. Halk›n yarg›ya güveni kalmam›ﬂt›r zaten. Bu
durum, düzenin kendi anketlerinde
bile ç›plak olarak görülür. Herkes,
“ba¤›ms›z” mahkemelerin adalete,
hukuka de¤il, güce, paraya ba¤l› oldu¤unu bilir bu ülkede. Oligarﬂi A¤ca gibilerini veya ﬁemdinli katillerini serbest b›rak›rken, halk›n düzenin yarg›s›na güveninin daha da sars›laca¤›n› bilmiyor mu? Biliyor elbette. Düzenin adaletine güveni kalmayan kitlelerin düzenden biraz daha kopaca¤›n› bilmiyor mu? Bunu

B
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da biliyor. Oligarﬂinin pervas›zl›¤›
ve ayn› zamanda güçsüzlü¤ü buradad›r zaten. Oligarﬂi, bu ülkeyi halk›n güvenini kazanarak, halk›n taleplerini karﬂ›layarak yönetmiyor
ki; bast›rarak, sindirerek, örgütsüzleﬂtirerek, tehdit ve gözda¤›yla, bask›, yasak ve cezalarla, açl›k ve iﬂsizlik tehdidiyle yönetiyor.
urum buyken, düzenin adaletini, düzenin partilerini, hükümetlerini, düzenin meclisini halk›n
sorunlar›n›n çözülebilece¤i yerler
olarak göstermek, halk›n mücadelesini geliﬂtirmez, düzeni güçlendirir.
A¤calar’a karﬂ› mücadelemiz, devlete karﬂ› mücadelemizdir. Böyle
ele al›nmak zorundad›r. Her ﬂeyin
dönüp dolaﬂ›p geldi¤i nokta DEVLET’tir! A¤ca konusunda, Susurluk
konusunda, ﬁemdinli konusunda,
tüm tart›ﬂmalar›n t›kand›¤›, eleﬂtirilerin, muhalefetin etkisizleﬂti¤i
nokta, onlar›n devletle ba¤›n›n kopar›ld›¤› noktad›r. Bu ba¤›n kopar›lmas›, her durumda düzenin manevra alanlar›n› geniﬂletiyor. Mesela
Susurluk sürecinde Genelkurmay’›n, ANAP’›n, TÜS‹AD’›n
“›ﬂ›k söndürüp” temiz toplumcu geçinmeleri böyle mümkün olmuﬂtur.
ﬁemdinli konusunda da ayn›s› olmam›ﬂ m›d›r? Solun bir kesiminin
düzeniçi politikalar›, AKP’nin bir
dönemi atlatmas›na, ﬁemdinli’nin
sorumlulu¤undan bir ölçüde s›yr›lmas›na yard›mc› olmaktan baﬂka bir
sonuç vermemiﬂtir. Devrimci, demokratik muhalefetin görevi buna
izin vermemek olmal›d›r. Bunun ilk
ﬂart› da A¤calar’› de¤il, A¤calar’›n
devleti’ni mücadelenin hedefine
yerleﬂtirmektir. Kitlelere A¤calar’›n
devlet oldu¤unu göstermektir. Ayd›nlar›m›z›n, reformist solun bir kesimi, sürekli olarak falan ülkenin
kontrgerillas› da¤›t›ld›, tetikçileri,
cuntac›lar› yarg›land›, bizde niye olmuyor diye yak›n›r. Niyesini görmek için yukar›da yaz›lanlar üzerinde düﬂünmeli; bizim gerçekten as›l
sorumlulara yönelip yönelmedi¤imiz, onlar›n yarg›lanmas›n›, da¤›t›lmas›n› nas›l ve hangi ﬂiddette istedi¤imiz sorgulanmal›d›r.

D

A¤calar ve devlet
A¤calar
emperyalizmin
ve oligarﬂinin
hizmetindedir

“Merak etmeyin A¤ca da yak›nda ‘temize’ ç›kacak ve ‘kurﬂun atan
kahramanlar’dan biri olacak. Cinayetlerinin, katliamlar›n›n hiçbirinin
hesab› sorulmayacak.”
Bu sözler, tam 6 y›l önce söylendi.
A¤ca ülkeye getirildi¤inde, burjuva bas›n “nihayet gerçekler aç›¤a ç›kacak”
manﬂetleri atarken, Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi 21 Haziran 2000 tarihli
117 No’lu aç›klamas›nda, böyle diyor ve
devlet gerçe¤ini görmeye davet ediyordu.
Devrimcilere kulak vermeyenler ﬂimdi
ﬂaﬂk›nlar, “nas›l olur... bu kadar da olmaz
ki...” diyorlar, Abdi ‹pekçi'nin katili, Papa
suikasti hükümlüsü M. Ali A¤ca’n›n tahliyesi karﬂ›s›nda.

ahliyesi için gereken her ﬂey
yap›ld›

T

Müebbet hapse hükümlü faﬂist katil A¤ca, öncelikli olarak iki “af yasas›ndan” yararland›r›ld›. Ancak bu yetmiyordu. Bu nedenle ‹talya’da yatt›¤› 19 y›l 1 ay da buradaki cezas›ndan düﬂüldü. Öyle acelesi vard›
ki, kontrgerilla devletinin; bu süreyi hem 20
y›l hesaplad›, hem de infaz dosyas›nda yatt›¤› süreye dair hiçbir belge koymaya bile
gerek görmedi. Susurluk hukukunun alenileﬂip, meydan okudu¤u bir örnek bilinçli
ﬂekilde yarat›ld›.
Bir grup faﬂistin alk›ﬂlar› aras›nda ve
sözde A¤ca’ya öfkeli ama onun temsil etti¤i sistemle bar›ﬂ›k medyan›n “itibarl› ﬂah›s” muamelesi ile tahliye oldu A¤ca. Susurluk Devleti’nin tetikçisi için Genelkurmay da aleni ﬂekilde seferberdi. Al›ﬂ›k
olunmad›¤› ﬂekilde, tatil gününe denk
gelmesine karﬂ›n, askerlik ﬂubesi aç›k
tutuldu ve yine görülmedik bir h›zla A¤ca’n›n iﬂlemleri yap›larak evine gönderildi.
Tahliye karar› düzenin kendi hukukunu da öylesine ayaklar alt›na al›yordu ki, tepkiler sonucunda Adalet
Bakan› Cemil Çiçek karara itiraz
ederek Yarg›tay’a baﬂvurdu. Oysa
bu tahliye daha önceden biliniyordu ve ayn› Çiçek’in hiçbir itiraz›
yoktu. Dosyay› inceleme gere¤i

Susurluk
Devleti
y›k›lmadan,
ülkemiz
ba¤›ms›z
olmadan
A¤calar
tükenmez
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bile duymam›ﬂt› Susurlukçu bakan. Çünkü,
biliniyor ki, Çiçek Susurlukçular’a, faﬂist
katillere karﬂ› olmad›¤› gibi, hukuk diye bir
derdi de yoktur. O, bu itirazla AKP’nin bir
yüzünü temsil ediyordu bu oyunda. Di¤er
yüzünü ise, AKP Grup Baﬂkanvekili Salih
Kapusuz temsil edecekti. Kapusuz faﬂist katilin tahliyesini ﬂöyle de¤erlendiriyordu:
“Say›n A¤ca’yla ilgili husus yarg›y› ilgilendiren bir konu. Kartal 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin bir karar› söz konusu bu arkadaﬂ için.”
Elbette faﬂist katilden “say›n”, “arkadaﬂ”
diye sözetmesi bir dil sürçmesi de¤il, bilinçli seçilmiﬂti. Kapusuz’un rolü, Susurluk
Devleti’ne ve faﬂist oy taban›na mesaj vermekti. Ben de sizin gibi düﬂünüyorum,
Susurluk’a, kontrgerillaya hiçbir itiraz›m yok diyordu AKP.

¤ca’y› kurtaran Susurluk
Devletidir

A

Bu tahliye hakl› olarak birçok kesimin
ﬂu veya bu zeminde itirazlar›na, eleﬂtirilerine neden oldu. ‹pekçi cinayeti yeniden hat›rland›, A¤ca’n›n iliﬂkileri ve geçmiﬂi yeniden gündeme geldi, tahliyenin kimler taraf›ndan ve neden sa¤land›¤› tart›ﬂ›ld›.
Her ﬂeyden önce bu tahliye; “demokratikleﬂme”, “hukuk devleti” üzerine at›lan
nutuklar› bir kenara f›rlat›p atmakla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda, Susurluk Devleti’nin,
“devlet ad›na kurﬂun at›p yiyenleri” nas›l
korudu¤unu da bir kez daha göstermiﬂtir.
Tahliye, kimilerinin göstermek istedi¤i gibi,
bir savc›n›n hesap hatas› ya da çarp›tmas›n›n de¤il, devletin bütün mekanizmalar›n›n
içinde yerald›¤› bir sürecin ürünüdür.
A¤ca’n›n baﬂtan bu yana iliﬂkileri ve nas›l aleni ﬂekilde korundu¤u, bu gerçe¤i inkar edilemez hale getirmektedir. A¤ca’y›
tahliye ettiren Susurluk Devleti’nden baﬂkas› de¤ildir. ‹nfaz yarg›c› o devletin talimat›n›
gözünü karartarak yerine getirmiﬂtir. Bu saatten sonra Yarg›tay’dan yeniden tutuklama
karar› ç›ksa dahi, bu gerçek de¤iﬂmeyecektir. Mustafa ‹zol, Haluk K›rc›lar, Çak›c›lar
nas›l “hesap hatalar›” ile tahliye edilmiﬂse,
A¤ca için de ayn› formül uygulanm›ﬂt›r. Susurluk Devleti’nin tetikçilerini koruma yön-

temleridir bunlar. Kimi katillerini ve
iﬂkencecilerini mahkemelerde zaman aﬂ›m› ile kurtar›rken, kimilerini de böyle korumaktad›r.
Burada gündeme gelen soru ﬂu:
A¤ca devlet için neyi ifade ediyor
ki, bunca eleﬂtiri ve y›pranma göze
al›nm›ﬂt›r?
Gerçekte A¤ca zavall›, aciz, psikopat bir tetikçiden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Medyan›n önüne dolarlar
sererek “bildiklerini anlatt›rma” çabalar› da boﬂunad›r. Anlatabilece¤i
bir ﬂey de yoktur. Bilinmeyen, ifﬂa
olmayan bir ﬂey mi kald› ki! ‹pekçi
cinayeti nas›l iﬂlendi, neredeyse bütün ayr›nt›lar çeﬂitli zamanlarda ortaya ç›kt›. Sadece bunlar “resmileﬂtirilmedi”, mahkeme belgelerine sokulmad›. Ki, bu da kontrgerilla eylemlerinin bir klasi¤idir.
Susurluk Devleti A¤ca ﬂahs›nda
tetikçilerini nas›l koruyabilece¤inin
örne¤ini sergilemekte ve gücünü
göstermektedir. Bir baﬂka deyiﬂle
halka karﬂ› savaﬂta kulland›¤› ve
bundan sonra kullanaca¤› tetikçilere
güvence verilmek için yarat›lm›ﬂt›r
A¤ca örne¤i. Katillerin “elini so¤utmaman›n” tahliyesidir bu. T›pk› bir hafta sonra da ﬁemdinli katillerinden J‹TEM’ci Astsubay Tanju
Çavuﬂ’un bir insan› katletti¤i netken ilk duruﬂmada tahliye edilmesi
gibi. Bu yan›yla as›l tart›ﬂ›lmas›
gereken A¤calar de¤il, A¤calar’›n
devletinin kendisidir.
Öyle bir devlet ki; dünyan›n lanetlendi¤i eli kanl› katillere dahi sahip ç›kmaktan çekinmeyen bir kültürü yaratm›ﬂt›r. Öyle bir devlet ki,
halk›n gözünün içine baka baka,
hatta dalga geçerek halk› katledenleri kurtarmaktad›r.

nlar emperyalizmin ve
oligarﬂinin tetikçisidir

O

Kimdir M. Ali A¤ca?
MHP’li faﬂist bir katil. Ama bununla da s›n›rl› de¤ildir. O, ayn› zamanda örnekleri bolca olan, kontrgerilla taraf›ndan Ülkü Ocaklar›,
MHP teﬂkilatlar›ndan devﬂirilen bir
tetikçidir. Kontrgerilla ﬂefi Org. Ke-

Onlar emperyalizmin ve
oligarﬂinin tetikçi olarak
kulland›¤›, binlerce insan›m›z›n
katilleridirler. A¤ca’n›n meydan
okurcas›na tahliye edilmesi; bu
ülkede hukukun göstermelik,
demokrasinin oyundan ibaret
oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂtir. Hala bu aldatmacaya
inananlar, A¤calar’›n devletine
güç vermektedirler.
mal Yamak’›n “vatansever” dedi¤i
elemanlardan biridir. “Vatanseverliklerini” ölçmek isterseniz, koyun
önüne dolarlar› görün! An›nda satarlar vatan›! ABD’den gelen dolarla yap›lan vatanseverlik türüdür bu.
12 Eylül öncesinde geliﬂen halk›n mücadelesine karﬂ› örgütlenen
ve silahland›r›lan faﬂist hareket,
kendisi kontrgerillan›n yapabilece¤i
bütün sald›r›lar› gerçekleﬂtirirken,
ayn› zamanda daha profesyonel eylemler için de kontrgerillaya kadro
kayna¤›yd›. Bu misyonu cunta sonras›nda da sürdü. Haluk K›rc›lar,
Abdullah Çatl›lar, Mehmet ﬁenerler
ve daha onlarcas› böyle devﬂirildi.
MHP yönetiminin bilgisi ve organizasyonu ile “devlet ad›na” kan
döktüler. Susurluk’ta bu gerçekler
hiçbir tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak
ﬂekilde ortaya ç›kt›.
A¤ca da bu katillerden biriydi.
Görevleri; devrimcilere, kurtulu6
22 Ocak 2006 / 36

ﬂu için örgütlenen halka karﬂ› savaﬂmakt›r. Bu savaﬂ, do¤rudan emperyalizmin ülkemizdeki hakimiyetini sürdürme savaﬂ›d›r. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için savaﬂan devrimcileri yoketmek için
sar›ld›lar teti¤e. Bir ellerinde silah,
öteki ellerinde kokain-eroin; onlarca katliamda, cinayette, provokasyonda kullan›ld›lar. Ayd›nlar, bilim
insanlar› devrimci mücadelenin terörize edilmesi için bu güruh taraf›ndan katledildi. Cuntaya giden yolun döﬂenmesinde sansasyonal eylemlerin düzenlenmesinde tetikçilik
yapt›lar. ‹pekçi cinayeti bu amaçla
planland›.
“Vatan, millet, bayrak” nutuklar›
kulaklar› ç›nlat›rken, “kan›m›z aksa
da zafer islam›n” nidalar› ile Maraﬂ’ta hamile kad›nlar›m›z›n kar›nlar›n› deﬂerken; kontrgerillan›n ﬂefinin ifade etti¤i gibi, “ABD’den her
y›l al›nan 1 milyon dolar” ile finanse ediliyorlard›.

e yapt›ysa; devletin,
emperyalizmin ve
MHP’nin bilgisinde yapt›

N

‹pekçi cinayeti, Papa suikasti ve
en genelde M. Ali A¤ca’n›n faaliyetleri hep bir “s›r” olarak sunulmak istendi. Bu yüzden hâlâ kimileri, anlataca¤› ﬂeyleri oldu¤undan
sözetmekte, burjuva bas›n, devasa
paralar almadan konuﬂmayan bu
“vatansever” tetikçiye mikrofon
uzatmaktad›r. Oysa “s›r” olan hiçbir
ﬂey yoktur A¤ca konusunda. Birkaç
örnekle açal›m.
- A¤ca ortada serseri may›n gibi
gezen bir tetikçi de¤ildi. Ülkü
Ocaklar› organizasyonu ile kontrgerilla eylemlerinde yerald›.
- A¤ca’n›n iﬂledi¤i bütün suçlarda yan›nda mutlaka Ülkü Ocaklar›’ndan, MHP’den birileri vard›.
‹pekçi cinayetinde Oral Çelik ve
Mehmet ﬁener’in bulundu¤u gibi.
- Tüm bu faﬂist tetikçiler, kontrgerilla devletine hizmet ediyorlard›.
Art›k Susurluk’ta ortaya ç›kmas›yla
devlet taraf›ndan kullan›ld›¤› s›r olmayan Abdullah Çatl› için “ﬂefimiz-

di” diyen A¤ca’dan baﬂkas› de¤ildi
ve O da bu organizasyonun bir parças›yd›.
- Ve elbette, bu devletin bilgisi
dahilinde NATO üyesi ülkelerin istihbarat örgütleri taraf›ndan da kullan›ld›lar. Abdullah Çatl›, Oral Çelik, Mehmet ﬁener’in Avrupa ülkelerinin istihbarat örgütlerince, yakaland›klar› her olayda b›rakt›r›ld›klar›n› kendileri anlatt›lar. Bu yüzden,
A¤ca 1997 y›l›nda, Güneri Civao¤lu ile röportaj›nda, “CIA ile iliﬂkin
var m›?” sorusuna "yok" diyemedi.
- Alman istihabarat› ile iliﬂkisi
oldu¤unu itiraf eden ve A¤ca ile birlikte ad› geçen Yalç›n Özbey'in M‹T
görevlisi Nail Ayd›n taraf›ndan Almanya'da al›nan ifadesi mahkemeye
verilmeyerek, ‹pekçi cinayetinin
kan›t› bilerek gizlendi. M‹T’in bu
tutumu bile, ‹pekçi cinayetinin devlet organizasyonu oldu¤unu gösterir
nitelikteydi. Cinayet s›ras›nda bir
M‹T’çinin de olay yerinde bulundu¤u çeﬂitli kereler bas›nda yerald›.
- Öldürülmeden hemen önce
M‹T, ‹pekçi'nin telefonlar›n› dinliyor, özel yaﬂam›n›n tüm ayr›nt›lar›
konusunda rapor haz›rl›yordu. (Faruk Bildirici, Gizli Kulaklar Ülkesi)
- Silah kaçakç›lar›n› M‹T eleman› yapmakla ünlü, dönemin 1. Ordu
ve S›k›yönetim Komutan› Orgeneral Necdet Üru¤, A¤ca’n›n sorgulama için süresinin uzat›lmas› yönünde ‹çiﬂleri Bakan› CHP’li Hasan
Fehmi Güneﬂ'in önerisine karﬂ› ç›karak, A¤ca’n›n kendi tetikçileri oldu¤unu bir anlamda daha o günden
itiraf etti.
- Askeri cezaevinden, bugün tahliye ettirenler taraf›ndan kaç›r›ld›.
Ard›ndan, Susurluk’ta ad› ortaya ç›kan ve 12 Eylül öncesinin Ülkü
Ocaklar› ikinci baﬂkan› Abdullah
Çatl›'n›n evinde sakland›. Bugün
BBP Baﬂkan› olan Muhsin Yaz›c›o¤lu'nun giriﬂimiyle ‹ran'a kaç›r›ld›.
Oradan Sofya’ya ve ard›ndan Avrupa’ya. Tüm bu yolculuklar› s›ras›nda CIA taraf›ndan korundu.
- A¤ca da, Nevﬂehir’den al›nm›ﬂ
pasaport taﬂ›yordu. ‹lginçtir, devletin kulland›¤› kesinleﬂen 14 faﬂist

Kontrgerilla devletinin elemanlar› ﬁemdinli’de halk› bombalad›lar, kurﬂunlad›lar ve “iyi çocuk”
ilan edilmelerinin ard›ndan, ﬂimdi birer birer tahliye edilmelerine
baﬂland›. Bu düzen yerlebir olmadan kontrgerilla tasfiye
edilemez, katiller
cezaland›r›lmaz.

tetikçi de Nevﬂehir Emniyet Müdürlü¤ü’nden pasaport alm›ﬂlard›. O
günlerde Nevﬂehir Emniyet Müdürü
ise, daha sonra polis Özel Harekat
Daire Baﬂkan› olan ve Susurluk’ta
ortaya ç›kan ‹brahim ﬁahin’den
baﬂkas› de¤ildi.
- Dönemin S›k›yönetim Baﬂsavc›s› Refik Kara’ya, adam öldürmekten sorgulan›rken, “sizin cezan›z
bana yetiﬂmiﬂ, ben 1981'de ç›kar›m” diyen A¤ca, s›rt›n› nereye dayad›¤›ndan çok emin bir ﬂekilde
söylüyordu bunu.
- Nurettin Güven, Hamit Kökenç, Abuzer U¤urlu gibi mafyac›lar da hem M‹T hem de MHP’lilerle kolkolayd›lar. Kontra faaliyetleri
içinde yeral›rken, ayn› zamanda Susurluk’un bir politikas› olarak;
uyuﬂturucu iﬂini de sürdürdüler. Ad›
geçen mafyac›lardan U¤urlu ve Kökenç’in M‹T’e çal›ﬂt›klar› bizzat
M‹T üst düzey yöneticilerince ifﬂa
edilirken, Güven ise Mehmet A¤ar
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imzal› belgelerle yakaland›.
Ve daha s›ralanabilecek binlerce
gerçek...
ﬁimdi düﬂünün; ortada s›r olan
bir durum var m›? M‹T, Genelkurmay, polis, mafya ve MHP; hepsi
ayn› örgütlenme içinde, hepsinin
birbiriyle iliﬂkileri bir ﬂekilde ortaya
ç›km›ﬂ. A¤ca, daha ilk tutukland›¤›
günden itibaren devlet taraf›ndan
aleni ﬂekilde korunmuﬂ, sorgulanmas› bile komediye dönüﬂtürülmüﬂ.
A¤ca’n›n, kontrgerilla devletinin
bilgisi d›ﬂ›nda att›¤› tek bir ad›m, ald›¤› bir nefes dahi yoktur. Ne yapm›ﬂsa “devlet için yapm›ﬂ”, tüm
kontra elemanlar› gibi, mevcut ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin sürmesi, faﬂist
düzenin devam› için emperyalizme
ve oligarﬂiye hizmet etmiﬂtir.
Bu gerçe¤in ötesinde; A¤ca’n›n
tahliyesi üzerine söylenen, yaz›lan
her ﬂey olay›n “magazinel” boyutunu oluﬂturmakta ve bilinenleri yeniden “s›r” boyutuna taﬂ›yarak karartmaktad›r.
Sorulabilir; tüm bunlar biliniyor
olmas›na karﬂ›n, neden yarg› buna
uygun davranmad›, iktidarlar kontrgerillan›n üzerine gitmedi, faﬂist hareketin kime hizmet etti¤i belgeleriyle ortaya konulmad›?
Bu sorular›n cevab›, Türkiye’de
sistem tart›ﬂmas›n›n da kendisidir.
Bu yüzden “A¤ca’y› de¤il, A¤calar’›n devletini tart›ﬂ›n” diyoruz.
Devlet içinde bütün kurumlar bu örgütlenmenin parças›d›r. Bütün iktidarlar bu politikalar›n sürdürücüsü
olmuﬂlard›r. DGM Susurluk hakiminin “belgelere ulaﬂamad›m” itiraf›nda bulundu¤u bir ülkede, tüm bu
gerçeklerin, aleni iliﬂkilerin kontrgerilla örgütlenmesinin ortaya ç›kar›lmas›nda kullan›lmam›ﬂ olmamas›
kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r. Çünkü,
onlar› yarg›layacak kurumlar da bu
örgütlenmenin parças›d›r.

¤ca’y› tahliye edenler,
ﬁemdinli katillerinden
birini de tahliye etti

A

ﬁemdinli’deki kontra elemanlar›ndan Astsubay Tanju Çavuﬂ, 18

Bu kültürü
siz yaratt›n›z
Eski Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk de A¤ca’n›n tahliyesine karﬂ› ç›kanlardand›. “Hayret edilecek bir ﬂey. Bir katil
böyle alk›ﬂlanabiliyor” diyordu Türk.
‹kiyüzlülük düzeninin politikac›s› O. Siz ektiniz bu
kültürün tohumlar›n› bu ülkeye. Türkiye tarihinin
en büyük hapishaneler katliam›n› yap›p “huzurluyum” demediniz mi? Katliamc›lar›n yakas›na
madalyalar kondurulurken “hayret” etmeyenler
A¤ca’ya niye hayret ediyorlar. Sizler resmi olarak devlet ad›na katlettiniz, A¤calar ayn› iﬂi gayri-resmi yap›yorlar.
Ocak günü ç›kar›ld›¤› ilk duruﬂmada tahliye edildi.
Tanju Çavuﬂ’un kitlenin üzerine
ateﬂ açt›¤›, bir kiﬂiyi öldürdü¤ü ve
onlarcas›n› yaralad›¤›, üstelik ateﬂ
açt›¤› grubun içerisinde bir savc› ile
bir milletvekilinin de bulundu¤u
konusunda hiçbir mu¤lakl›k yok.
Kontra eleman› da bunlar› inkar etmiyor. Ama diyor ki, “kendimi ve
ailemi korumak için ateﬂ açt›m”.
Korumaya bak›n! Binlerce ﬁemdinlili olaya tan›k, ama o diyor ki,
“meﬂru müdafaa!” Ve mahkeme bu
yalana itibar ediyor. Çünkü, bu ülkenin baﬂbakan› “ﬁemdinlililer’in

Kontr-pervas›zl›k
Gerçekte kontrgerilla, çok ince
gizlilik yöntemleriyle çal›ﬂm›yor.
Ço¤u zaman da tam bir pervas›zl›k
içinde hareket ediyor. Bu pervas›zl›k, kontrgerillan›n devlet olmas›
gerçe¤iyle do¤rudan ilgilidir.
ﬁemdinli çarp›c› örnekti. Kontra
elemanlar› yakalanmayacaklar›ndan, yakalansalar dahi korunacaklar›ndan o kadar emindiler ki, araçlar›nda belgelerle eyleme gittiler.
Faﬂist katillerin mahkemelerde
onlarca örnekte aleni ﬂekilde korunmalar› da bu pervas›zl›¤›n bir baﬂka
örne¤ini teﬂkil etmektedir.
Mesela; Haluk K›rc›, Bahçeliev-

tan›kl›¤› geçersizdir” demedi mi?
Ancak tutal›m ki, do¤ru söylüyor olsun; bu durumda dahi ortada
bir ölü, onlarca yaral› varken ilk duruﬂmada tahliye edilmesi hangi hukukta görülebilir? Tek kelimeyle
Susurluk hukukunda.
A¤ca’n›n tahliyesinden bir hafta
sonra gerçekleﬂen bu tahliyeyi de
ayr› de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Devlet, kontra elemanlar›n›n
elini so¤utmama politikas›n› orada
da sürdürmüﬂtür. Tahliye karar›,
kontrgerilla devletinin aç›k bir meydan okumas›d›r. Generallerin halk›n
üzerinde savaﬂ uça¤› uçurmas› ile
ayn› anlamdad›r. “Biz kontrgerilla
faaliyetlerini kesintisiz bir ﬂekilde
sürdürür ve eskaza yakalanan elemanlar›m›z› da böyle koruruz” demektedir, oligarﬂik devlet.
ﬁimdi yeniden ﬁemdinli üzerine
yap›lan aç›klamalar›, kurulan komisyonlar›, “konu yarg›ya intikal
etmiﬂtir” nutuklar›n›, iktidar›n “nereye kadar giderse gitsin” yalanlar›n› hat›rlay›n. Hala bunlara inanan
var m›d›r bilemiyoruz; ama san›r›z
“konu yarg›ya intikal etmiﬂtir” demagojilerinin tam da bu tür hukuksuzluklar›n sessiz sedas›z gerçekleﬂtirilmesi için kullan›ld›¤› bir kez
daha görülmüﬂtür.
Generaller daha ilk günden, “iyi
çocuktur” aç›klamas› ile sahip ç›k-

m›ﬂt› katillerine. Yarg› da bu emri
yerine getirmiﬂ, kontrgerilla devletinin parças› oldu¤unu göstermiﬂtir.

ler katliam›ndan 7 kez idama mahkum edilmesinin ard›ndan tahliye
edildi ve dalga geçer gibi “yanl›ﬂl›kla” denildi. K›rc›’y› arama oyunu
oynan›rken, O evleniyordu ve nikah
ﬂahidi de bu devletin Erzurum Valisi s›fat›n› taﬂ›yan Mehmet A¤ar’dan
baﬂkas› de¤ildi. Ve K›rc› yurtd›ﬂ›nda, oligarﬂinin iradesi d›ﬂ›nda yakalanmasa, bugün hala “firari” olarak
devlete hizmet ediyor olacakt›.
Do¤an Öz cinayeti bir di¤er örnektir. Halen MHP içinde politika
yapan ‹brahim Çiftçi, bu cinayetten
idama mahkum oldu. Ancak, Çiftçi’nin kontrgerillaya ba¤l› çal›ﬂt›¤›na dair, avukat› taraf›ndan verilen
belgelerin ard›ndan, dosya Askeri
Yarg›tay'da tam 4 kez bozuldu. Ve

ceza veren mahkeme ﬂu karar› vermek zorunda kald›: “San›¤›n Öz'ü
öldürdü¤ü sabit görüldü¤ü halde
Askeri Yarg›tay'›n karar›na direnilemeyece¤inden beraatine.”
‹brahim Çiftçi tek örnek de¤ildir; MHP, BBP, DYP yönetimini
oluﬂturanlara bak›n; ezici ço¤unlu¤unun devlet ad›na halk› katledenler oldu¤unu görürsünüz. Burjuva
siyasetinin kontrgerilla düzenine
uygun ﬂekilleniﬂinin bir baﬂka yönüdür bu durum. Mesela; Doç. Dr.
Bedrettin Cömert cinayetinde ad›
geçen ve oligarﬂinin hukukunun aklad›¤›, Lokman Kondakç› DYP’nin
il baﬂkan›. Muhsin Yaz›c›o¤lu BBP
Genel Baﬂkan›. Ramiz Ongun ise,
MHP’de ve Genel Baﬂkan aday›.
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Bu pervas›zl›kta; ﬁemdinli’nin
demokratik kamuoyu ve sol taraf›ndan gündem yap›lamamas› ya da
düzeniçi politik hesaplara alet edilmesinin pay›n›n oldu¤unu da unutmamal›y›z.

a Susurluk düzeni ya
devrim!

Y

Güneri Civao¤lu’nun 17 Ocak
tarihli Milliyet’teki yaz›s›, “Tek yol
devrim” baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu. Kasteti¤i, “hukuk devrimi” idi. Böylece
A¤calar’›n böyle kurtar›lamayaca¤›
bir hukuk düzeni yarat›labilirmiﬂ...
Evet bir devrim gereklidir bu
çark›n k›r›lmas›, A¤calar’›n düzeninin de¤iﬂmesi için. Ama bu, asla bir
burjuva hukuk devrimi de¤ildir.
A¤calar’›n, “iyi çocuklar›n” düzenine son verecek olan, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik halk devrimidir. Her gün “ﬂaﬂ›rd›¤›n›z”
kontrgerilla devletini y›kacak ve
tüm gerçekleri ifﬂa edecek, halk›n
dökülen kan›n›n hesab›n› soracak
olan da, böyle bir devrimle kurulacak olan halk›n iktidar› olacakt›r.
A¤calar’›, K›rc›lar’›, ﬁemdinliler’i tart›ﬂanlar bu gerçe¤i görmeden, boﬂ yere tart›ﬂ›yorlar demektir.

Genelkurmay’›n
Kontrgerilla Rahats›zl›¤›
A¤calar
emperyalizmin
ve oligarﬂinin
hizmetindedir

ﬁemdinli, Kemal Yamak’›n Özel
Harp Dairesi’ni anlatt›¤› kitab›, A¤ca’n›n tahliyesi... Tüm bunlar kaç›n›lmaz olarak kontrgerillay› tart›ﬂt›rd›. Yine kaç›n›lmaz olarak kontrgerilla denildi¤inde, akla Genelkurmay geldi.
Bu durum, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n› rahats›z etmiﬂ, ortaya ç›kan gerçekleri aç›klamak yerine, 16 Ocak tarihli
aç›klamas› ile “susun” talimat› verdi.
“Kontrgerilla tart›ﬂmas›n›n zarar verdi¤i”
söylenen aç›klamada; “bilgi eksikli¤inden
kaynakland›¤› de¤erlendirilen bu gibi suçlay›c› ve amac›n› aﬂm›ﬂ yaz› ve yorumlar›n,
Türkiye'nin maruz kalabilece¤i bir sald›r›da mütecavize karﬂ› çok hassas görevler icra etmek üzere so¤uk harp döneminde teﬂkil
edilmiﬂ ve di¤er birçok ülkede benzeri bulunan bu birime zarar verdi¤i ve vatan savunmas› haz›rl›klar›nda zafiyete sebep oldu¤u”
ifade edildi. (17 Ocak Milliyet)
Tart›ﬂmalardan üzüntü duydu¤unu söyleyen Genelkurmay, birimin dönemin Baﬂbakan ve bakanlar›n imzalar›yla kuruldu¤unu belirterek, Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’n›n (Özel Harp Dairesi’nin bugünkü ad›)
ad›n›n bu tart›ﬂmalara kar›ﬂt›r›lmas›n›n
“resmi, yasal ve ülke güvenli¤i için çok gerekli olan birimimizi haks›z ithamlarla y›pratacak seviyeye t›rmand›r›lmamas›n›n gere¤ine inan›lmaktad›r” denildi.
K›saca, SUSUN! Kald› ki, burjuva bas›n›n meselenin tüm boyutlar›n› tart›ﬂt›¤›
yoktur. Kemal Yamak’›n kitab›nda ise,
Özel Harp Dairesi’nin as›l suçlar›na iliﬂkin hiçbir ﬂey yoktur. Ama Genelkurmay
bundan dahi rahats›z olmaktad›r. O,
“milli ordu” halesini korumak, “vatan›
koruyan” maskesinin düﬂmesine engel
olmak istemektedir.
Bilgi eksikli¤inden sözediyor Genelkurmay. Peki siz tamamlay›n bu
eksikli¤i? Elbette baﬂbakanlar›n imzalar›yla kurulmuﬂ olmas› bir bilgi
de¤ildir. As›l olarak ne yapt› bu birim 50 y›ld›r; onu anlat›n!
“Bilgisizlik” diyorsan›z; 6-7
Eylül Olaylar›’ndan Marmara

Susurluk
Devleti
y›k›lmadan,
ülkemiz
ba¤›ms›z
olmadan
A¤calar
tükenmez
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Vapuru’nun bat›r›lmas›na; Atatürk Kültür
Merkezi’nin yak›lmas›ndan Maraﬂ katliam›na; Çorum’dan Gazi’ye; Susurluk’tan ﬁemdinli’ye; kontrgerillan›n halka karﬂ› savaﬂ›n›n ayr›nt›lar›n› anlat›n!
Amerika’dan her y›l bir milyon dolar›n
neden al›nd›¤›na, bunun nas›l bir “millilik”
oldu¤una dair bilgi versenize! ‹ﬂbirlikçilik
öylesine ruhlar›na iﬂlemiﬂ ki, ‘milli bir ordu’nun ilk tepki göstermesi gereken bu nokta olmas› gerekirken, Genelkurmay bunu es
geçip, suçlar›n›n her tart›ﬂ›ld›¤›nda yapt›¤›
gibi, “vay orduyu y›prat›yorsunuz” demagojisine sar›l›yor. Çünkü bu ordu “milli” de¤il; ABD’den her y›l al›nan paralar da ona
göre do¤al, tepki gösterilecek bir ﬂey yok!
O 50 y›ld›r oldu¤u gibi, bu birimin neler
yapt›¤›n› gizleme telaﬂ› içinde, sadece susun
diyor. Elbette susulsun ki, birim zarar görmesin! Zarar görmesin ki, halk› katletmeye,
provokasyonlar örgütlemeye devam etsin!
Devam etsin ki, ﬁemdinliler’in ard› arkas›
kesilmesin; halk askeri, psikolojik savaﬂ
taktikleriyle y›ld›r›ls›n, sindirilsin, zulüm
düzeninize, OYAK’lar›n, iﬂbirlikçi tekellerin sömürüsüne ses ç›karamaz hale gelsin!
Kimse gerçekleri göstermesin ki, siz millilik maskesiyle Amerikan emperyalizmine
ony›llard›r verdi¤iniz hizmeti devam ettirin!

ehdidi b›rak›n; ABD’den
ald›¤›n›z dolarlar› aç›klay›n!

T

Aç›klaman›n bir boyutu “susun” talimat› içerirken, öteki boyutunda da üstlenme
vard›r. “Çok hassas görevler icra etmek üzere so¤uk harp döneminde teﬂkil edilmiﬂ ve
di¤er birçok ülkede benzeri bulunan bu birim...” ifadeleri, NATO talimat›yla kurduk
demektir. Halen “vatan savunmas› haz›rl›klar›”ndan sözedilmesi de, faaliyetlerini sürdürdü¤ünün ilan›d›r. Ki, “vatan savunmas›”
tüm kontrgerilla birimlerinin klasik meﬂrulaﬂt›r›lma argüman›d›r.
Bu süreçte vatan hiçbir iﬂgale u¤ramam›ﬂken, nas›l oluyor da, kuruldu¤undan bu
yana ordunun en faal birimi oluyor Özel
Harp, bunun aç›klamas› yoktur. Çünkü, on-

y›llarca “vatan savunmas›” diye diye, kendi halk›na karﬂ› savaﬂm›ﬂlard›r. Provokasyonlar, katliamlar, kay›plar, cinayetler, psikolojik savaﬂ
operasyonlar› hep bu k›l›f alt›nda
sürdürülmüﬂtür.
Genelkurmay “susun” tehditlerine son verip; “çok hassas” iﬂlerin ne
oldu¤unu, bu kapsamda hangi eylemlerin yap›ld›¤›n› aç›klamal›!
Mesela, bu birimi y›llarca yöneten Kemal Yamak’›n “ABD’den
bir milyon dolar al›yorduk” sözlerine ne diyor Genelkurmay? Bu paralar nerede nas›l kullan›ld›? Bugün
ne kadar al›yorsunuz? ABD’nin bu
paralar› “iyilik” olsun diye verdi¤ine çocuklar bile inanmayaca¤›na
göre; karﬂ›l›¤›nda hangi hizmetleri
verdiniz, ﬂimdi nas›l hizmet ediyorsunuz? ABD ad›na “liderlik rolü oynamak” bu hizmete dahil mi? Ba¤›ms›zl›k için savaﬂanlar›n katledilmesi d›ﬂ›nda, ABD’nin ç›karlar›n›
korumak için baﬂka neler yap›ld›?
Mesela, Özel Harp’i Yamak’tan
sonra yöneten Org. Sabri Yirmibeﬂo¤lu’nun “6-7 Eylül Özel Harbin
muhteﬂem bir organizasyonuydu”
sözlerine ne diyor Genelkurmay?
Yoksa bize, bir gazetenin “Ata’n›n
evi bombaland›” manﬂetiyle gerici
güruhun aniden ayakland›¤›n› m›
anlatacak? Ya¤man›n, az›nl›k mallar›na el konulmas›n›n, bu topraklardan sürülmelerindeki son hamlenin zinhar kendileriyle hiçbir iliﬂkisinin bulunmad›¤›n› m› söyleyecek?
Mesela; A¤calar, Çatl›lar, K›rc›lar, mafyac›lar; “vatanseverler” denilerek bu de¤erli biriminizin ‘sivil
uzant›s›’ olarak hangi ihtiyaçtan dolay› istihdam edildi, kime karﬂ› nas›l
kullan›ld›lar?
Genelkurmay kontrgerilla ile bizi iliﬂkilendirmeyin diyor bu aç›klamas› ile. Peki kimi iliﬂkilendirelim?
Kim döktü bunca kan›, kim yapt›
bunca kontra eylemini ve sen bunlar
yaﬂan›rken neredeydin? Yani ﬂuna
m› inanal›m: Kontrgerilla denilen
ﬂey, üç beﬂ faﬂist tetikçiden, birkaç
kendini bilmez subaydan ve serseri
polisten ibarettir. Susurluk’ta ortaya
ç›kan iliﬂkilerin, Org. Veli Kü-

1950’lerin sonundan itibaren
yani NATO’ya Kore’de Anadolu
gençlerinin kan›n›n sat›lmas›
karﬂ›l›¤›nda girilmesiyle birlikte
oluﬂturulan kontrgerilla birimleri
Genelkurmay taraf›ndan örgütlenmiﬂ, korunmuﬂ kollanm›ﬂt›r.
Vatan savunmas› yaland›r, aslolan emperyalizmin ve iﬂbirlikçi
oligarﬂinin ç›karlar›d›r.

çükler’in, Susurlukçulu¤u mahkemeleriniz taraf›ndan da sabit görülen Korkut Eken’e aleni sahip ç›kan
eski Genelkurmay Baﬂkan› ve generallerin sizinle hiçbir ilgisi yok. Belgeleri ifﬂa olan MGK Genel Sekreterli¤i’nin halka karﬂ› psikolojik savaﬂ› da zaten kontrgerilla politikalar›yla ilgisiz! Binlerce suçun alt›nda
imzas› olan J‹TEM diye bir birim
hiç olmad›, onca belge ve tan›k yalan sadece siz gerçeksiniz! ﬁemdinli’de de Umut Kitabevi’nin sahibi
kendi kendini bombalad›, adamlar›n›z orada teröre karﬂ› vefakar hizmetlerini icra ediyorlard›...
Haydi inanal›m bütün bunlara!
Peki bu nas›l bir devlet, bu devletin nas›l bir ordusu var ki, üç beﬂ
tetikçi ülkenin kaderini etkileyecek
ﬂeyler yap›yor? O zaman ordunuz
da bu üç beﬂ tetikçi karﬂ›s›nda aciz!
Elbette tüm bunlar safsata.
1950’lerin sonundan itibaren yani
Kore’de Anadolu gençlerinin kan›n›n sat›lmas› karﬂ›l›¤›nda NATO’ya
girilmesiyle birlikte oluﬂturulan
kontrgerilla birimleri Genelkurmayca örgütlenmiﬂ, korunmuﬂtur. Vatan
savunmas› yaland›r, aslolan emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin ç›karlar›d›r. Ordunun emperyalizme
göbekten ba¤›ml› hale gelmesi ile,
kontrgerillan›n örgütlenmesindeki
paralellik kimse için s›r de¤ildir.
“Vatan savunmas›” diye kurulan bu
birim, ABD emperyalizminin ç›karlar›na öylesine endekslidir ki; ABD
kontra okullar›nda okutulan talimname ‘Sahra Talimnamesi’ ad›yla
aynen çevrilmiﬂ, içerisinde geçen
“papaz, deniz aﬂ›r› ülkeler” vb.
Amerika’ya göre tan›mlanm›ﬂ kavramlar dahi de¤iﬂtirilmemiﬂtir. Ve
10
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bu ordu, subaylar›n› kontra eleman›
olarak bununla e¤itmiﬂtir.
Süreç içinde kontrgerilla yöntemlerinin devlet politikas› haline
gelmesinde ve ülkenin bütün kurumlar›n› vesayeti alt›na alarak kendine göre ﬂekillendirmesinde de as›l
söz sahibi, Genelkurmay’dan baﬂkas› de¤ildir. MGK’da ifadesini bulan Susurluk yönetiminin merkezini
de Genelkurmay oluﬂturmaktad›r.
Ve MGK’n›n kuruluﬂundan bu yana
ald›¤› bütün kararlara bak›n, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin ç›karlar›n› koruman›n esas oldu¤unu
çok net ﬂekilde görürsünüz. 1950’lerden bugüne de¤iﬂen, sadece halka
karﬂ› savaﬂ›n demagojik gerekçeleridir. Dün “komünizm tehlikesi” idi,
bugün “terör”!
Emir-komuta zincirleri içinde
halka karﬂ› savaﬂ› sürdürebilirsiniz,
ama tarihi emir komuta ile yazamazs›n›z. Kontrgerilla denildi¤inde,
az çok yaﬂananlar› bilen herkesin
akl›na Genelkurmay geliyorsa; bu
boﬂuna de¤ildir. Halk›n dökülen her
damla kan›n›n üzerinde parmak izlerinizi gördük. Nerede provokasyon, katliam, kay›p, infaz varsa orada mutlaka Genelkurmay vard› ya
da onun çizdi¤i politikalarla M‹T’i,
polisi gerçekleﬂtirdi tüm bunlar›.
‘Devlet’ demek, en baﬂta ordu
demektir. Devletin tüm kurumlar›
ordunun a¤z›na bakar! Bu yüzden,
hükümet olup iktidar olamayan onlarca parti gelip geçti. Güçler dengesindeki de¤iﬂimler, bu yal›n gerçe¤i bugün için de¤iﬂtirmiﬂ de¤ildir.
Kald› ki, 50 y›ld›r yarat›lan devlet
gelene¤i, kültürü ve örgütlenmesi,
hiçbir parti iktidar›n›n bu kontrgerilla politikalar› d›ﬂ›na ç›kmas›na
izin vermemekte, aksine uygulay›c›s› haline getirmektedir.
Ama belirtelim ki, Genelkurmay
burjuva bas›nda yap›lan bu tart›ﬂmalardan boﬂ yere rahats›z olmaktad›r. Meselenin özüne inmeyen, k›y›s›ndan köﬂesinden dolaﬂan ve çözüm olarak yine bu düzeni gösteren
hiçbir tart›ﬂma, kontrgerilla politikalar›n› ve örgütlenmelerini tasfiye
edemez.

A¤ca olay›nda burjuva bas›n:

Kimden yana? Neye karﬂ›?

A¤calar
emperyalizmin
ve oligarﬂinin
hizmetindedir

Burjuva bas›n faﬂist katil A¤ca’n›n
tahliye edilmesine “ﬂiddetle” muhalefet
etti. Haklar›n› vermek gerekir, günlerce
manﬂete taﬂ›d›lar, yorumlar yazd›lar...
Ancak tart›ﬂman›n nereye gelip hapsoldu¤una bakarsan›z, bu muhafeletin alt›n›n pek dolu olmad›¤›n› görürsünüz. Tart›ﬂman›n gelip dü¤ümlendi¤i nokta, A¤ca’n›n infaz hesab›n›n do¤ru yap›l›p yap›lmamas›... Peki, günlerce süren öfkeli manﬂetler, alayc› baﬂl›klar, eleﬂtiri dolu köﬂe
yaz›lar›, kimle kavga ediyordu; bütün mesele Kartal Savc›s›’n›n matematik hesab›
m›? Öyleyse as›n Kartal Savc›s›’n›, memleketteki bütün adaletsizlikler düzelsin!
A¤ca’y› ve A¤calar’› kimin kulland›¤›
üzerine bir yüklenme yoktur. A¤calar’›n sadece bugün için de¤il, ony›llard›r sistem taraf›ndan nas›l himaye edildi¤ine yönelik bir
sorgulama ve eleﬂtiri de yoktur.
Burjuva medya, A¤ca olay›nda, kendisini
“özel bir duyarl›l›k” göstermek zorunda hissetmiﬂtir. Çünkü A¤ca’n›n çekti¤i tetik, kendi meslektaﬂlar›n› vurmuﬂtur. Burjuva bas›n
bu yan›yla kendi itibar›n› kurtarma peﬂindedir. Bunda da sessiz kal›rsak art›k bizim demokrasi, hukuk, temiz toplum sözlerimize
kimse inanmaz diye düﬂünmüﬂlerdir.
Faﬂist katil Haluk K›rc› kaç›r›ld›¤›nda
niye bu kadar “yüksek perdeden” ses ç›karmam›ﬂlard› mesela? Abdullah Çatl›’y› himaye edenlere karﬂ› niye savaﬂ açmad›lar?
“Her devletin derin devleti [tabii Çatl›lar’›,
Çark›nlar’›, A¤calar’› da] olmal›d›r” diye
yazan Ertu¤rul Özkök’le burjuva medyada
kim cepheden mücadeleye giriﬂti? “Temiz
toplum” kampanyalar› aç›p Susurluk’un
üzerinin örtülmesine nas›l sessiz kald›lar?

Susurluk
Devleti
y›k›lmadan,
ülkemiz
ba¤›ms›z
olmadan
A¤calar
tükenmez

Bunlar da gösteriyor ki, A¤ca olay›ndaki tav›rlar›, meselenin özüne yönelmekten uzakt›r. ‹stisnai baz› yaz›lar olsa
da, “A¤ca muhalefeti”, burjuva bas›n
yay›n kuruluﬂlar›n›n bu vesileden yararlan›p kendi “imajlar›n›” düzeltme
muhalefetidir.
Burjuva bas›n A¤calar konusunda hala gerçe¤i görmemekte veya
gerçe¤i perdelemekte devam ediyor. Benzeri onlarca örnek olma11
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s›na ra¤men karakteristik olarak iki yaz›dan
al›nt› yapaca¤›z. Bak›n, A¤ca’n›n tahliyesi
nas›l de¤erlendiriliyor:
“Asl›nda Avrupa Birli¤i ile üyelik müzakerelerine haz›r olmak üzere, hukuk düzenimiz önemli de¤iﬂikliklere u¤rad›... ﬁu ana
kadar ka¤›t üzerinde yap›lanlar›n, genel hatlar›yla Türkiye’nin daha demokratik, daha
eﬂitlikçi, daha ﬂeffaf bir ülke olmas›na yönelik oldu¤unu söyleyebiliriz.
Uygulamada ise yer yer tam tersi yönde
t›rman›ﬂlar dikkati çekiyor. Kimisi eski düzenin ellerinden kaymakta oldu¤u endiﬂesi taﬂ›d›¤›ndan, kimisi son ‘f›rsatlar›’ de¤erlendirmek istedi¤inden...” (Meral Tamer, 19
Ocak 2006, Milliyet)
Bir örnek daha:
“Yaﬂanm›ﬂ birkaç kötü örnek, Türkiye’nin polisinin, istihbarat›n›n, yarg›s›n›n
aras›na s›zm›ﬂ olanlar›n kirli tezgah›d›r. Bu
kez ayn› pis oyunun tekrar›na tan›k olaca¤›m›z› hiç sanm›yorum. ... Bu arada A¤ca, s›n›rlar› bir kez daha aﬂarak ‘görünmez’ olabilir mi? Bu, ‘yok’ denebilecek kadar çok
küçük olas›l›kt›r. Tabii, elektronik böcekleri
devlete s›zan güveler yemezse.” (Güneri Civao¤lu, 19 Ocak 2006 Milliyet)
Bu sözler, nas›l bir devlet taraf›ndan yönetildiklerini, nas›l bir sistem içinde yaﬂad›klar›n› hala görmediklerinin, görseler bile kabul etmek istemediklerinin ifadesidir.
Hala “devlet içindeki çürük elmalar” edebiyat› yap›yorlar.
Onlar›n derdi, A¤calar’› yaratan, kullanan as›l gücü, devleti mahkum etmek de¤il,
tam tersine, “devleti zan alt›nda kalmaktan
kurtaral›m” yaklaﬂ›m›ndad›rlar. Tekelci burjuvazinin uzun vadeli ç›karlar›n›n, kitlelerin
“devlete güvenini” sürdürmekten geçti¤ini
görüyorlar.
Asl›nda faﬂist katil A¤ca’n›n kimin adam›
oldu¤u, nas›l yetiﬂtirildi¤i, nas›l kullan›ld›¤›,
nas›l korundu¤u bunlar hepsi belli. Bu bilgiler kendi gazetelerinde de yeral›yor. Ama hala “karanl›k güçler” edebiyat›yla devleti aklamaktan vazgeçmiyorlar.
Burjuva bas›n, kitleler üzerindeki etkisini
sürdürmek için hem hukuksuzluklara, ada-

letsizliklere, yolsuzluklara muhalefet eden, “gerçekleri yazan” görünümünü sürdürmek, hem de ayn› zamanda tüm bunlar›n as›l sorumlusu
olan düzeni savunmak gibi, ikiyüzlülü¤ü gerektiren bir konumdad›r.
Bunun için de düzeni zay›flatacak,
devrimcileri güçlendirecek her ﬂeyi
gizleme, mu¤laklaﬂt›rma, geçiﬂtirme
politikas› izler.
Her ﬂey bu kader aleniyken, Adalet Bakanl›¤›’n›n dosyay› Yarg›tay’a
göndermesi için “adaletin yerine getirilmesi için at›lm›ﬂ olumlu bir
ad›m” diye yazmak, A¤ca’n›n tüm
hayat›, tüm iliﬂkileri MHP’yle baﬂlay›p MHP’yle biterken, onu savunanlar hala MHP kademelerinde yöneticilik yaparken Devlet Bahçeli’nin
ç›k›p “A¤ca’ya MHP’de yer yok”
demesini “çok olumlu... kamuoyunu
rahatlatan bir aç›klama” diye de-

¤erlendirmek, iﬂte burjuva bas›n›n
bu olaylar› geçiﬂtirme, gerçeklerin
üstünü örtme genel politikas›n›n ortaya ç›kard›¤› tutumlard›r.
Sonraki günlerde ise, burjuva
medyan›n A¤ca olay›ndaki muhalifli¤inin s›¤l›¤›n›, göstermelik oldu¤unu gösteren baﬂka geliﬂmeler de yaﬂand›: Kuﬂ gribinden ölümler sürerken, A¤ca’n›n “yanl›ﬂ” tahliye edildi¤i art›k aç›¤a ç›km›ﬂ olmas›na karﬂ›n hakk›nda tutuklama karar› hala
ç›kar›lmazken, ﬁemdinli’de halk›n
üzerine ateﬂ aç›p bir kiﬂiyi öldüren
bir katil, daha ilk duruﬂmada serbest
b›rak›l›rken, onlar gün boyu Futbol
Federasyonu seçimlerini naklen
yay›nlad›lar.
Katil Tanju Çavuﬂ’un tahliye
edilmesi, A¤ca’n›n tahliyesinde de
bir “yanl›ﬂl›k” olmad›¤›n› göstermiﬂti. A¤ca’n›n tahliyesini manﬂetlere

ç›karan burjuva bas›n›n, tutarl› olmak için, Tanju Çavuﬂ’un tahliyesini
de manﬂetlere ç›karmas› gerekirdi.
Ama yapmad›. Yapamaz da.

islam istismarc›l›¤›, müslümanlar›n bu ülkede herkesten fazla zulüm gördü¤ü demagojisi üzerine kuruludur.
Vakit, A¤ca’y› savunurken, devrimcilere karﬂ›
Amerika taraf›ndan islamc›lara empoze edilmiﬂ “antikomünistlik” kinini de bolca kusmaktan geri kalmad›.
Vakit’in A¤ca’y› savunmak için att›¤› baﬂl›klara bak›n: “Sol ﬁirretli¤i”, “Sizin
a¤ababanızın canı can
da..”, “Dev-Sol'cular 13 yıl yatıp
çıkmıﬂlardı!”, “Solcu caniler aramızda”, “A¤ca'yı görenler, Karataﬂ'ı niye görmüyor?”...
Bu baﬂl›klarda bir mant›k, izan
aramay›n. Vakit’te bunlar yoktur
zaten. Solculara düﬂmanl›k denilince, Vakit’te her türlü yalan, çarp›tma, iftira, karalama mübaht›r.
Kontrgerillan›n, devrimcilere karﬂ›
yürüttü¤ü psikolojik savaﬂta en s›k
kulland›¤› gazetelerden birinin Vakit olmas› da tesadüf de¤ildir. Kafa
yap›lar›, devrimcilere düﬂmanl›kta
kontrgerillayla birebir örtüﬂür.
Daha önce defalarca yapt›klar›
bir ﬂey vard›; bu kez de A¤ca’n›n
avukatl›¤› için yapt›lar; tüm ahlak-

s›zl›klar› ve vicdans›zl›klar›yla, oligarﬂinin hapishanelerde sakat b›rak›p sonra tahliye etti¤i ölüm orucu
gazilerini dillerine dolad›lar. Faﬂist,
katil, serseri, psikopat A¤ca’yla,
idealleri için ölüm orucuna yat›p sakat kalan insanlar› k›yaslamaya, yüre¤inde ve beyninde biraz insanl›k
olan hiç kimse raz› gelmez. Ama
Vakit k›yaslar onlar›. Oligarﬂinin F
Tipleri’nde uygulad›¤› tecrit zulmüyle katletti¤i devrimcilerin haberini yapmaz, ama bir tutsak sakat
b›rak›l›p tahliye edilmeye görsün,
baﬂlar ç›¤›rtkanl›¤a.
A¤ca’ya sahip ç›kar Vakit. Çünkü A¤ca’n›n çizgisine de, tarz›na da
yak›nd›r. Mesela devletin tetikçisi
olarak halka devrimcilere sald›rmak, Vakit’in karﬂ› ç›kt›¤› bir ﬂey
de¤ildir. Emperyalizmle, cuntalarla,
k›sacas› herkesle bir olup, devrimcileri “kesmek”, Vakit’e göre mübaht›r. Bu kafa yap›s›n› Amerika da, 12
Eylül Cuntas› da, Genelkurmay da
y›llarca böyle kullanmad› m› zaten?
Üstelik A¤ca en büyük “kafir”i
de vurma ﬂerefine nail olmuﬂ bir
müslümand›r.
Hiç durmay›n, A¤ca’y› Vakit’e
baﬂyazar yap›n, hatta yay›n yönetmeni bile yapabilirsiniz; yak›ﬂ›r!

A¤ca’n›n
konuﬂmas›na
gerek yok;
onun yerine
konuﬂanlar
var!
Vakit Gazetesi, kontrgerillac›l›¤›n› A¤ca’n›n avukatl›¤›yla bir
kez daha kan›tlad›. Günlerce üst üste manﬂetler yaparak, köﬂe yaz›lar›
döﬂenerek A¤ca’n›n tahliyesini
eleﬂtirenleri suçlad›.
Vakit’e göre, devlet, Cumhurbaﬂkan›, burjuva bas›n, “solun hamili¤ini” yap›yor, “solcu teröristlerin” tahliyesine bir ﬂey demiyor,
ama A¤ca tahliye edilince ortal›¤›
kar›ﬂt›r›yorlard›. Devleti, burjuva
bas›n› “solun hamili¤ini” yap›yorlar
gibi göstermek islamc›l›¤›n klasik
taktiklerinden biridir. Böylelikle
kendilerinin düzenin himayesinde,
oligarﬂinin “iyi çocuklar›” oldu¤unu gizleyip zulüm gören mazlumlar
pozlar›na girebileceklerdir. Vakit’in
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Y›llard›r kontrgerillan›n katliamlar›n›, infazlar›n› alk›ﬂlayan kendileridir. A¤ca gibi katilleri meclise taﬂ›yan MHP’yi “de¤iﬂtiler de¤iﬂtiler...”
diye pazarlayan bu burjuva medyad›r. Tayyip Erdo¤an’› demokrat diye,
Cemil Çiçek’i “hükümetin ça¤daﬂ
yüzü, demokratikleﬂmenin lokomotifi” diye pazarlayan da kendileriydi.
Düzendeki her ﬂey ayn› zamanda
kendi eserleridir.
K›sacas›, burjuva medya, devletin “iyi çocuklar›”n›n yakas›na yap›ﬂamaz, devlet destekli hiçbir faﬂist
katliam›n hesab›n› soramaz. Hangisinin hesab›n› sordular ki ‹pekçi’nin
hesab›n› sorabilsinler???

Halka karﬂ› savaﬂan,
katilleri koruyan düzenin
karﬂ›s›nda sadece biz var›z
Oligarﬂinin ﬁemdinli’nin katillerini yarg›lama oyunu
daha baﬂtan boﬂa ç›karken, halk için adalet isteyen, halka karﬂ› savaﬂan kontrgerilla örgütlenmelerinin da¤›t›lmas›n› meydanlarda hayk›ran yine devrimciler oluyor.
Temel Haklar Federasyonu üyeleri, 12 Ocak günü
yine AKP ﬁiﬂli ‹lçe binas› önünde, ﬁemdinli’deki kontrgerilla sald›r›s›n› protesto ettiler. “Susurluk AKP ile Devam Ediyor. AKP Halka Hesap Vermelidir” yaz›l› pankart açan federasyon üyeleri, yapt›klar› aç›klamada,
suçlular›n suçlar›n› gizleme telaﬂ› içerisinde olduklar›n›
belirttiler. Halka karﬂ› savaﬂanlardan hesap sormaya devam edeceklerini kaydeden federasyon üyeleri, ‘ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir, AKP Halka Hesap Verecek,
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z’ sloganlar› att›lar.
Oturma eylemi yapan federasyon üyeleri, daha sonra Osmanbey’e kadar “AKP’den Hesap Soral›m” baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›lar.
*
ﬁemdinli için biraraya gelen sol gruplar, bu hafta da
Taksim’deydiler. 14 Ocak günü Mis Sokak’tan Gezi
Park›’na kadar yürüyen yaklaﬂ›k 250 kiﬂi, ‘M‹T, MGK,
Kontrgerilla Da¤›t›ls›n, Tüm Sorumlular Aç›klans›n’
pankart› ve meﬂaleler taﬂ›d›lar. Sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan, grup ad›na aç›klama yapan HÖC
üyesi Yasemin Karada¤, kontrgerilla elemanlar›n›n devletin en yetkili kiﬂileri ve kurumlar› taraf›ndan aklanmaya, korunmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› kaydederek ﬂöyle konuﬂtu:
“Haluk K›rc›, Oral Çelik gibi M. Ali A¤ca da halkla
alay edercesine serbest b›rak›ld›. Halka karﬂ› topyekün
sald›r›n›n bir parças› da hapishanelerde uygulanan tecrit politikas›d›r. Abdullah Öcalan’a verilen hücre cezas›, tecrit hapishanelerinde süren direniﬂte, katledilenlerin say›s›n›n Serdar Demirel’le birlikte 121’e yükselmesi devrimci ve yurtseverlere yönelik imha politikas›n›n
içerde ve d›ﬂar›da tüm h›z›yla sürdü¤ünün aç›k bir göstergesidir. Halka karﬂ› topyekün sald›r›s›n› sürdüren
devlete karﬂ› her cephede barikat örülmeli, halk›n adalet duygusu diri tutulmal›d›r.”

SDP de
destek
verdi. Aç›klamay› okuyan
HÖC üyesi Cem
Ercan, “Biz dün
oldu¤u gibi bugün de kontrgerillaya
karﬂ›
mücadele etmeye, halk›m›z›n
yan›nda olmaya
devam ediyoruz,
edece¤iz” diye
konuﬂtu. Aç›klamadan
sonra mumlar yakan
ve bir süre oturma eylemi yapan kitle,
“ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir, Susurluk
Devlettir Hesap Soral›m” sloganlar› att› ve
marﬂlar söyledi.
*
Antalya’da da Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan, 17 Ocak günü K›ﬂlahan Oteli önünde bir eylem
gerçekleﬂtirildi. Aç›klamada, “Susurluk'un, devletin
kendisi oldu¤u, bugün halen süren davalar›n sadece
göstermelik bir oyun oldu¤u” ifade edildi. A¤ca’n›n tahliyesi, Susurluk politikalar›n›n sürdürüldü¤üne kan›t
gösterilen aç›klamada, "“Katil Devlet Hesap Verecek,
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, ﬁemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir" sloganlar› at›ld›. Temel Haklar Federasyonu
üyeleri, eylemin ard›ndan bildiriler da¤›tarak halka Susurluk’u anlatt›lar.
*
ﬁemdinli için bir baﬂka eylem de, Ankara’da yap›ld›.
18 Ocak günü yap›lan ortak meﬂaleli yürüyüﬂte “M‹T,
J‹TEM, Kontrgerilla Da¤›t›ls›n. Sorumlular Aç›klans›n” pankart› aç›ld›. Yürüyüﬂ korteji Yüksel Caddesi’ne
ulaﬂt›¤›nda burada aç›klama yapan Necati Ort, A¤ca’n›n
da devletin iyi çocu¤u olarak yapt›¤› katliam ve cinayetlerin ödülünü sal›verilerek ald›¤›n› ifade etti.
Ankara Temel Haklar ile Gençlik Derne¤i üyeleri,
eyleme “Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor, Kontrgerilla
Da¤›t›ls›n!, ﬁemdinli Susurluktur” dövizleri ile kat›ld›.

*
Adana’da da ortak eylem vard›. 13 Ocak’ta ‹nönü
Park›’nda toplanan HÖC, ESP, Partizan ve Barikat üyeleri, ﬁemdinli için oturma eylemi yapt›lar. Ortak imzal›,
“M‹T, J‹TEM, Kontrgerilla Da¤›t›ls›n, ﬁemdinli Halk›
Yaln›z De¤ildir” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme Ça¤r› ve
13
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Adalet istemek,
‘ölümlere ve iﬂkenceye
son verin’ demek
en büyük suç!

Bu yüzden kan›m›z ak›t›l›yor, düzenin
‘adli kurumlar›n›n’ parke taﬂlar›na

Sansürü sürdürmek için sald›rd›lar
Serdar Demirel’i anmak, katilinin tecrit politikas›n› sürdürenler oldu¤u gerçe¤ini hayk›rmak için yap›lan eylemlerden biri de TAYAD’l›
Aileler’in, Sultanahmet Adliyesi’ne
yapacaklar› suç duyurusuydu.
Tecriti sürdüren ve zorla müdahalede bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak isteyen TAYAD’l›lar, 16 Ocak günü Sultanahmet Adliyesi önünde topland›lar. Ancak, adliye önünde bekleyenlerle di¤er TAYAD’l›lar›n aras›na giren çevik kuvvet polisi, suç duyurusu hakk›n› fiilen yoketmek istedi.
Adliye önünde kitleye sald›ran polis, 29 kiﬂiyi döverek, yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›. Adalet Bakanl›¤› önünde infaz gerçekleﬂtirilen ülkenin ‹stanbul Adliyesi’nin parke taﬂlar› da kana buland›. Adalet istemenin,
“katiller cezaland›r›ls›n, ölümlere son
verilsin” demenin karﬂ›l›¤›yd› bu. A¤calar’›n, ﬁemdinli’nin “iyi çocuklar›n›n” el üstünde tutuldu¤u yarg› kurumlar›nda, hak, özgürlük ve adalet

isteyenlerin kafas›na coplar iniyor,
kanlar› ak›t›l›yordu.
Demokratik mücadelede ›srar›n,
geri çekilmemenin say›s›z örne¤ini
yaratan TAYAD’l›lar, elbette bu sald›r› karﬂ›s›nda da¤›lmad›lar, geri çekilmediler. Engellemenin keyfi ve
yasad›ﬂ› oldu¤unu, suç duyurusunun, bas›n aç›klamas› yapman›n
haklar› oldu¤unu ifade ederek ›srar
ettiler. Gözalt›lara karﬂ›; “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Katil
Devlet Hesap Verecek, Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Direniﬂi” sloganlar›yla karﬂ›l›k verdiler.
Onlarcas› gözalt›na al›nm›ﬂt›,
ama oraya ne için gelmiﬂlerse, programlar›n› yaﬂama geçirmekte kararl›yd›lar. Önce aç›klama yap›ld›.
Aç›klamay› okuyan Özgür Baﬂkaya,
6 y›ld›r tecrit zulmüne karﬂ› verilen
mücadelede 121 devrimcinin hayat›n› kaybetti¤ini, yüzlercesinin sakat
b›rak›ld›¤›n› hat›rlatarak, “Serdar
Demirel’in ölümünden zorla müdahale iﬂkencesini uygulayan doktor14
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lar, onlara bu emri veren Adalet Bakan›, tecrit zulmünü uygulamaya devam eden AKP iktidar› sorumludur”
dedi.
Ard›ndan TAYAD’l›lar, avukatlar› eﬂli¤inde adliyeye girerek suç duyurusunda bulundular.

Gece yar›s›na kadar
oturma eylemi
TAYAD’l›lar›n eylemi bununla
bitmemiﬂti. Gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas› için
Sultanahmet Meydan›’nda oturma
eylemi baﬂlat›ld›. Meydandaki park
içinde ateﬂ yak›p, hemen orada dövizler yazan TAYAD’l›lar, demokratik meﬂru haklar›n› direnerek savunuyorlard›.
“Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n,
Serdar Demirel Ölümsüzdür” vb.
dövizlerle TAYAD’l› analar, babalar;
halaya duran gençler, eﬂler, kardeﬂler, gözalt›na al›nanlar serbest b›rak›lana kadar oradan ayr›lmayacaklar›n› ilan ettiler.

50 kiﬂi ile baﬂlam›ﬂlard› oturma
eylemine, sald›r›y› ve direniﬂi duyan
birçok insan›n destek için gelmesiyle say›lar› yüze yaklaﬂt›. Havan›n kararmas›, so¤uk, polisin kuﬂatma ve
tacizlerine ra¤men, TAYAD’l›lar taleplerinde ›srar etttiler. AKP’nin polisi, bu ›srar ve kararl›l›k karﬂ›s›nda,
gece 22.00 s›ralar›nda gözalt›na ald›¤› 29 kiﬂiyi alelacele mahkemeye
sevk etti.
Savc›l›ktan b›rak›lan 26 kiﬂi, adliye önünde koridor oluﬂturan polislerin aras›ndan “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Serdar Demirel
Ölümsüzdür” sloganlar›n› atarak
geçtiler. Onlar› sloganlarla karﬂ›layan kitle, mahkemeye sevk edilenleri beklemeye baﬂlad›. Savc›l›¤›n
mahkemeye sevk etti¤i Hasibe Çoban, Y›ld›z Türko¤lu ve Yeliz Türkmen için ek gözalt› süresi al›nmas›n›n ard›ndan, oturma eylemi saat
23.00’te iradi olarak sona erdirildi.
Hasibe Çoban ile Y›ld›z Türko¤lu da ertesi günü serbest b›rak›l›rken,
Yeliz Türkmen Terörle Mücadele
ﬁubesi’ne teslim edildi.
Armutlu-Der Yönetim Kurulu
üyesi Yeliz Türkmen’in gözalt›na
al›nmas›, polis için de, henüz yeni
kurulan Armutlu-Der’e bask›n yapma gerekçesi haline getirildi. Sad›k
Çelik isimli dernek üyesi, “aranmas›
oldu¤u” gerekçesiyle, zorla gözalt›na al›nd›. Bir aç›klama yapan Armutlu-Der, “A¤ca gibi kontrgerillan›n tetikçilerini bir an önce serbest
b›rakmak için kendi yasa ve kurallar›n› bile çi¤neyenler, hapishanelerde
iﬂlenen tecrit cinayetlerine iliﬂkin
suç duyurusunda bulunanlara karﬂ›,
halk›n bar›nma hakk›n› savunan
devrimcilere karﬂ› keyfi ve iﬂkenceli
bir müdahale ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›l›yorlar. Yönetim Kurulu üyemiz
Yeliz Türkmen derhal serbest b›rak›lmal›d›r” dedi.

Adalet Bakanl›¤›
‘Yasak Bölge’ mi?
Gerçeklerin hayk›r›lmas›na karﬂ›
bir baﬂka sald›r› da Ankara’da yaﬂand›. Adalet Bakanl›¤› önünde aç›klama yapmak isteyen HÖC üyeleri,

bayram günü AKP’nin polisinin
sald›r›s›na u¤rad›.
Serdar’›n ölümünün baﬂ sorumlusunun tecrit politikas›n›
sürdürenler oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Tecriti sürdüren ve her genelgesi ile daha da a¤›rlaﬂt›ran
ise, AKP’nin Adalet Bakanl›¤›’ndan baﬂkas› de¤ildir. ‹ﬂte bu
nedenle, HÖC üyeleri 13 Ocak
günü YKM önünde toplanarak
Adalet Bakanl›¤› önüne yürümek istediler.
“Tecrit AKP ‹le Devam Ediyor.
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› açan ve “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Sonuna
Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz, Serdar Demirel Ölümsüzdür” sloganlar›n› atan HÖC’lülerin
protesto eylemine tahammül edemeyen polis aç›klamay› engellemeye
çal›ﬂt›. Önleri polis barikat›yla kesildi ve demokratik ve meﬂru haklar›n›
kullanmakta ›srar etmelerine, polisin
cevab›, biber gaz›, cop ve gözalt›lar
oldu.
Kitleye sald›ran polisi bir grup sivil faﬂistin alk›ﬂlarla desteklemesi
dikket çekerken, HÖC’lüler “Bask›lar, Gözalt›lar, ‹ﬂkenceler Bizi Y›ld›ramaz, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar›yla direndiler. Sald›r› s›ras›nda 16 kiﬂi yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar›n çeﬂitli yerlerinden yaraland›¤› ö¤renilirken, ertesi günü savc›l›¤a ç›kar›lan HÖC’lüler, tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›lar.
Gözalt›ndan ç›kan HÖC’lülerin
ilk dura¤›, Abdi ‹pekçi Park›’nda direnen TAYAD’l›lar›n yan› oldu. TAYAD’l›lar taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›lan HÖC’lüler, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n› att›lar.

Tecrit ve direniﬂ
üzerindeki sansürü
sürdürme sald›r›s›
‹stanbul ve Ankara’da yaﬂanan
sald›r›lar, demokratik mücadelede
yasalar›n de¤il fiili meﬂru direniﬂ
15
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TAYAD’l›lar sald›r›ya direniﬂle
karﬂ›l›k vererek, gece yar›s›na
kadar oturma eylemi yapt›lar
hatt›n›n önemli oldu¤una bir kez daha dikkat çekmektedir. Ortada, polisin klasik olarak kullanabilece¤i hiçbir gerekçe yokken demokratik eylemlerin engellenmek istenmesinin
alt›nda yatan neden ise, sansür gerçe¤idir.
‹ktidar, tecrit ve direniﬂ üzerindeki sansürü sürdürmek istiyor. Sald›r›lar bunun içindir. Sansürde gedikler açacak her ﬂeye bu yüzden tahammülsüzdür oligarﬂik iktidar. Bütün engellemelere, burjuva medyan›n sansür politikas›na karﬂ›n, do¤rudan halka ulaﬂma hedefiyle, bildiriler, pankartlar, eylemlerle gerçeklerin aç›kland›¤› ﬂu süreçte, bu ses
sindirilmek istenmektedir.
Baﬂaramayacaklar!
Ne devrimcileri sindirebilir, ne
de tecrit gerçe¤inin ve bu zulme karﬂ› 6. y›l›na giren Büyük Direniﬂ’in
her gün yeni yeni insanlara ulaﬂt›r›lmas›na engel olabilirler. Binlerce yeni araçla, yöntemle ve en önemlisi
kararl›l›k ve ›srarla gerçekleri kitle-

Ankara

Büyük Direniﬂ’te
121. Ölüm, Tecrite Son!’ pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Gençlik
Federasyonu ad›na konuﬂan Kaz›m Durur, “Serdar Demirel’in ve
tüm devrimcilerin
katilleri, tecriti uygulayanlar yan›nda ona sansür uygulayan, sessiz kalanlard›r” dedi.

açan, ellerinde k›z›l bayraklar ve
Serdar Demirel'in resimlerini taﬂ›yan
HÖC'lüler ad›na konuﬂan ‹lknur Maral, katletme politikas›n›n iﬂbirlikçi
düzenin sürdürülmesi için yürürlükte oldu¤unu kaydetti.
Eyleme, Buca Emekli-Sen de
destek verdi.

Cepheliler Yol Kesti

HÖC ‹zmir Temsilcili¤i 18 Ocak
günü Basmane'de bulunan Konak
AKP ‹lçe binas› önünde yapt›¤› eylemle, Serdar Demirel'in zorla müdahale iﬂkencesi ile katledilmesini
protesto ederek, halk› AKP'den hesap sormaya ça¤›rd›. "Tecritin Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›

16 Ocak günü akﬂam saatlerinde,
‹stanbul Anadolu Yakas› Kozyata¤›
Köprüsü Kavﬂa¤›’nda otoyol Cepheliler taraf›ndan kesildi. Yolun ateﬂe
verilerek kesildi¤i eylemde, üst geçide de ‘DHKP-C’ imzal› “Serdar Demirel Ölümsüzdür” yaz›l› bir pankart as›ld›. Eylem boyunca umudun
sloganlar›n› hayk›ran ve Serdar Demirel’in hesab›n›n sorulaca¤›n› hayk›ran Cepheliler, bir süre sonra eylemlerini sonland›rd›lar.
Cepheliler, 14 Ocak günü de,
Ba¤c›lar Caml›kahve Meydan›’na
"Serdar Demirel Ölümsüzdür" yaz›l›
DHKC imzal› bir pankart ast›lar.

Serdar’›n Katili Oligarﬂi ve Avrupa’d›r

bir gösteri yap›larak, tecrit protesto
edildi ve Serdar Demirel an›ld›.

lere ulaﬂt›raca¤›z. Bundan kimsenin
kuﬂkusu olmas›n. Vahﬂete, tecrit iﬂkencesine teslim olmayan devrimci
iradenin, iktidar›n ve onun medyas›n›n sansür politikas›na teslim olaca¤›n›, çaresiz kalaca¤›n› düﬂünenler
yan›lmaktad›rlar. Bu kuﬂatma her
gün yüzlerce, binlerce insana ulaﬂ›larak k›r›lacak.

Eskiﬂehir’de Protesto
Eskiﬂehir’de, 14 Ocak günü Adalar mevkiinde Gençlik Federasyonu
taraf›ndan tecriti protesto eden bir
eylem gerçekleﬂtirildi. ‘Tecrite Karﬂ›

Serdar Demirel için yurtd›ﬂ›nda
da eylem ve anmalar devam ediyor.
15 Ocak günü Londra’da, ‹ngiltere HÖC’ün düzenledi¤i anma,
Serdar Demirel nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Yap›lan konuﬂmalarda, direniﬂin, emperyalizmin devrimcileri yoketme sald›r›s› zemininde ortaya ç›kt›¤› ve ayn› nedenle de
sürdü¤ü kaydedildi ve her alandaki
tecritin, art›k bu dünyan›n reddedilemez gerçe¤i oldu¤u belirtildi. Ard›ndan ﬂiirler okunarak marﬂlar söylendi.
Ayn› gün, Almanya’n›n Stuttgart
Paris

Eylemde “Serdar Demirel Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.

AKP Önünde Eylem

kentinde Anadolu Kültür ve Sanatevi’nde düzenlenen etkinlikte de Serdar Demirel ve tüm ölüm orucu ﬂehitleri an›ld›.
Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te 14
Ocak Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i’nde düzenlenen anma etkinli¤inin ard›ndan, Türkiyeliler’in
yo¤un olarak yaﬂad›¤› Strasburg St.
Denis Semt Meydan›’nda da bir
gösteri düzenlendi. “Ölüm Orucunda 121. ﬁehit: Serdar Demirel. Sorumlusu Avrupa Birli¤i ve Türkiye
Devletidir – TAYAD Komite” pankart›n›n yan› s›ra, tecriti ve ölüm
orucu direniﬂini anlatan dövizler,
Serdar’›n resimleri ve Parti-Cephe
bayraklar› taﬂ›nd›. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem, yap›lan konuﬂman›n ard›ndan öfke ve coﬂku ile at›lan sloganlarla bitirildi.
Yine Fransa’n›n Nancy kentinde
de 14 Ocak günü ﬂehir merkezinde
16
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Belçika’n›n Liege kentindeki
Belçika Anadolu Halk Kültür ve
E¤itim Merkezi’nde de 15 Ocak günü bir anma etkinli¤i gerçekleﬂtirilirken, Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da ise, 13 Ocak günü bir yürüyüﬂ
düzenlendi. “Ölüm Orucunda 121.
ﬁehit Serdar Demirel, Ölümlerden
Türkiye Oligarﬂisi ve AB Sorumludur” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde,
Avusturya halk›na bildiri da¤›t›ld›.
Innsburck ﬂehrinde yap›lan gösteride de Serdar’›n direniﬂi selamlan›rken, tecrit protesto edildi. 13 Ocak
günü kent merkezinde biraraya gelen TAYAD Komite üyeleri, Almanca dövizler açarak, bildiri da¤›tt›lar.
Ayr›ca; ‹sviçre’de ve Almanya’n›n Hamburg kentinde birçok yere yaz›lamalar yap›ld›. Direniﬂin selamland›¤› yaz›lamalarda, Serdar’›n
katlinden “Türkiye ve Avrupa Birli¤i"nin sorumlu oldu¤u ifade edildi.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Tecritte mant›k yoktur, tecritin s›n›r› yoktur

Öcalan’a 20 gün hücre cezas›
‹mral› Hapishanesi’nde tam
7 y›ld›r tek kiﬂilik hücrede
tutulan Abdullah Öcalan’a
“20 gün hücre cezas›” verildi. 11 Ocak’ta Öcalan'la
görüﬂmek isteyen yakınları
ve avukatları, hücre cezası oldu¤u
gerekçesiyle görüﬂtürülmediler.
7 y›ld›r tek kiﬂilik hücrede olan
birine “hücre cezas›”n› nas›l çektireceklerdi? Oligarﬂinin “yarat›c›”
zindanc›lar› onun da çözümünü bulmuﬂlar; ceza, ayn› yerde çektirildi,
ancak ceza süresi boyunca Öcalan’›n radyosuna, gazetelerine ve
kitaplar›na el konuldu.
Hat›rlanaca¤› gibi, iki hafta önce

de, 33. say›m›zda yine bu sayfada 5
y›ld›r tek kiﬂilik hücrede tutulan Ercan Kartal’a hücre cezas› verildi¤ini
aktarm›ﬂt›k; Kartal’›n hücre cezas›
da “Kalem, ka¤›t, gazete, sigara,
çakmak, çay yapmak için ›s›t›c›n›n
vb. olmad›¤›-verilmedi¤i boﬂ bir
hücrede” uygulanm›ﬂt›.
Öcalan'ın 20 günlük hücre cezasına çarptırılmasın›n burjuva bas›na
yans›yan bilgilere göre, PKK kurucusu, lideri Öcalan’a, “PKK propagandas› yapt›¤›” gerekçesiyle hücre
cezas› verilmiﬂ. Baﬂta dedi¤imiz gibi, tecritte mant›k ve s›n›r yoktur.
Hücre cezas›n›n gerekçesi de, uygulan›ﬂ› da bu mant›ks›zl›¤›n yeni bir

örne¤ini veriyor.
Bu arada Öcalan'a hücre cezas›
verilerek tecritin pekiﬂtirilerek sürdürülmesi, Diyarbak›r, Cizre, Bitlis,
Van, Hakkari ve ‹stanbul Beyo¤lu'nda
yap›lan gösterilerle protesto edildi.

Osmanl› çöktü
ama ruhu yaﬂ›yor!
Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nde
tutuklular›n fotokopi çektirmesi yasakland›. 6 Ocak
2006 tarihli mektubunda yasaklamay› aktaran Ümit ‹lter, devam›nda ﬂöyle diyor:
“... gerçi sana Masala’y› göndermek isterdim ama... biz de fotokopi
yapamad›k bu kez. Zira fotokopi yasaklanm›ﬂ. Bizim için hava hoﬂ el
eme¤i göz nuru sistemine geri dönüp
elle ço¤alt›r›z. Fakat fotokopinin yasaklanmas› kabul edilebilir bir ﬂey
de¤il. Savunma belgeleri, infaz kararlar› nas›l ço¤alt›lacak? Sahi matbaa Osmanl›’da niye yasaklanm›ﬂt›
hat›rl›yor musun? Osmanl› çöktü
ama ruhu dolaﬂ›yor buralarda.”

“kalemleriyle sald›ranlar›n, gaz bombalar›yla
sald›ranlardan hiçbir fark› olmad›¤›n› gördük”

anlatmaya,
ne yapmaya
çal›ﬂt›¤›m›z
anlat›lmam›ﬂ. "7 Kas›m'da da ﬂurada, burada, ﬂimdi de Ankara'da...." diyerek, sanki provokatörlük yap›yormuﬂum gibi vermiﬂler.
Oturduk biz de köﬂe yazarlar›na mektuplar yazd›k. Bu
ülkede sözde haklar vard›r ama onlar› kullanmaya kalkarsan provokasyonlar haz›rlan›r, linç giriﬂimi örgütlenir, gözalt›, tutuklamalar yaﬂan›r... As›l anlaﬂ›lmayan
halka do¤ru haber götürme sorumlulu¤u olan, olmas›
gereken bir bas›n yay›n kuruluﬂunun ayn› dille sald›rmas›... diye yazd›m ve ekledim, hiçbir farklar›n›n olmad›¤›n› yaﬂayarak ö¤reniyorum.

Okurlar›m›z Nurgül Acar’› hat›rlayacakt›r. Trabzon’da linç sald›r›s›na maruz kalanlardan biriydi. Gençli¤in
6 Kas›m eyleminde tutukland›. O da ﬂimdi bir tutsak. Haberleri art›k “tecritten haberler” kategorisine giriyor. Aﬂa¤›da Ulucanlar Hapishanesi’nden yazd›¤› mektubundan bir
bölüm aktar›yoruz:
Nas›ls›n›z? Bizler iyiyiz. Öncelikle yeni y›l›n›z› kutlar›m. Yüre¤imizden geçen her ﬂeyin gerçekleﬂmesi, analar›m›z›n gözyaﬂlar›n›n durmas› dile¤iyle baﬂlayay›m.
7 Kas›m çok güzeldi. 'Yasakl›' meydan dedikleri
alanda AB'ye ba¤›ml›l›k kutlan›yor ama gençler ba¤›ms›zl›¤› hayk›ram›yor, s›rt›ndaki kambur YÖK'e karﬂ›
ç›kam›yor. Panzeri, köpekleri, gaz bombalar›, kalkanlar›yla dikildiler karﬂ›m›za. San›rs›n savaﬂ açm›ﬂlar. Tabii
8 Kas›m'da da kalemleriyle sald›ranlar›n, 7 Kas›m'da
gaz bombalar›yla sald›ranlardan hiçbir fark› olmad›¤›n›
gördük. 49 kiﬂi gözalt›na al›nd›k. ﬁimdi 20 kiﬂi tutukluyuz. Mahkememiz 1 ﬁubat'ta.
... Gazeteleri ilk buraya gelince gördük. Çok da k›zd›k tabii. S›rayla sayd›klar› eylem tarihlerinde as›l ne

... ﬁimdi 'Kapetonios'u okuyorum. Alman iﬂgali alt›ndaki Yunanistan'da iç savaﬂ› anlat›yor.
... Ben Samsunlu’yum. Trabzon'da okuyorum (KTÜ
Bilgisayar Programc›l›¤›). Samsun'dan Trabzon'a giderken hayran olmuﬂtum o diyara. Trabzon'u da hepsinden
ayr› seviyorum.. Bazen çatlak sesler yükselebiliyor ama
bakmay›n siz onlara, asl›nda kibar ﬂehirdir, çok da güzeldir. Böyleyken böyle... Kendinize iyi bak›n. Umudumuzla... ﬁimdilik Hoﬂçakal›n.
17
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TEKEL direniﬂi sürüyor
iﬂçiler, bayramda da kendilerini yaln›z b›rakmayan
Temel Haklar Üyelerini
sloganlarla karﬂ›lad›lar
Adana TEKEL Sigara Fabrikas›
iﬂçileri bayram› direniﬂ içinde geçirdiler. Adana Temel Haklar Üyeleri
ise yine fabrikaya ziyarette bulanarak iﬂçilerle bayramlaﬂt› ve direniﬂin sonuna kadar yan›nda olacaklar›n› söylediler.

TEKEL iﬂçilerinin
direniﬂini selaml›yoruz
Adana Temel Haklar Üyesi 25
kiﬂi, bayram›n üçüncü günü (12
Ocak) "TEKEL'in Bayram› Zafer
Olacak, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla fabrika önüne
geldiler.
Direniﬂin ilk gününden bu yana
hep yanlar›nda gördükleri dernek
üyeleri, fabrika bahçesinde aileleri
ile bekleyen iﬂçilerin "Yaﬂas›n S›n›f
Dayan›ﬂmas›" sloganlar›yla karﬂ›land›. ‹ﬂçilerle bayramlaﬂman›n ard›ndan Temel Haklar ad›na k›sa bir
konuﬂma yapan ﬁemsettin Kalkan,
TEKEL iﬂçilerinin yaln›z olmad›¤›n› belirterek "As›l bayram tekel direniﬂinin zaferinde olacak” dedi.
Ard›ndan iﬂçilere ‘bayram tatl›s›’
ikram edildi ve dernek üyeleri taraf›ndan müzik dinletisi sunuldu.
‹ﬂçilerle omuz omuza halay çeken Adana Temel Haklar üyeleri, 15
Ocak günü de, ﬁakirpaﬂa ve Mersin
Temel Haklar üyeleri ile birlikte yine fabrikadayd›lar.
‹ﬂçilerin direniﬂini selamlayan
ﬁemsettin Kalkan, Adana'da daha
önce Sümerbank, Aksantaﬂ ve Çukobirlik’in kapat›larak sermayeye
peﬂkeﬂ çekildi¤ini hat›rlatarak,
“Ama TEKEL iﬂçilerinin direniﬂi

buna engel olacak, bir k›v›lc›m
olarak iﬂçi s›n›f›na bir zafer kazand›racak direniﬂi yaratacakt›r”
diye konuﬂtu. Kendisi de AkGübre
Fabrikas›'nda iﬂçi olan Mersin Temel Haklar Baﬂkan› Murat Türkmen ise, üç ayl›k maaﬂlar›n›n ödenmemesine karﬂ› direnerek patrona
bir geri ad›m att›rd›klar›n› kaydetti
ve “TEKEL iﬂçileri de direnerek
TEKEL'in kapat›lmas›na müsaade
etmeyecektir. Direniﬂin yan›nda
olaca¤›m›z› belirtiyor, onurlu direniﬂlerini selaml›yoruz" dedi.
Ard›ndan sloganlar at›larak halaylar çekildi ve dernek üyeleri iﬂçilerle sohbet ettiler.

Sermayenin sözcüsü
AKP milletvekili
protesto edildi

kemizde, gerçe¤in önü her zaman
“devletin güvenlik güçleri” taraf›ndan kesilirdi. Yine öyle oldu, iﬂçiler
TV güvenlikçileri taraf›ndan durdurulurken, polis de sald›rmakta gecikmedi. Bunun üzerine iﬂçiler sloganlarla durumu protesto ederek
oradan ayr›ld›lar.
‹ﬂçilerin ayr›lmas›n›n ard›ndan,
meydan› boﬂ bulan AKP milletvekili yalanda daha da az›tt›.
‹ﬂçilerin karﬂ›s›na ç›kmaktan
korkan Ya¤c›, iﬂçilerin gitmesinin
ard›ndan yapt›¤› konuﬂmada, “Herkesin farkl› hesaplar› var. Ama gerçek olan ﬂu ki, TEKEL zarar ediyor.
Biz de iﬂçiler iﬂinden olmas›n diye
zarar eden fabrikay› bir iﬂadam›na
satmaya çal›ﬂ›yoruz. Bizim için 700
kiﬂi de¤il 70 milyonun menfaatleri
önemli" dedi.
Riyakarl›¤a bak›n; halka daha
fazla yoksulluk, iﬂsizlik getiren her
kararlar›n› “sadece köylüyü, iﬂçiyi,
memuru, emekliyi... de¤il, 70 milyonu düﬂünmeliyiz” demagojisi ile
aç›klamaya al›ﬂm›ﬂlar. Halk›n tüm
kesimlerinin karﬂ›s›na ayn› yalanla
ç›k›yorlar. Onlar›n “halk›” kim? ‹ﬂçisi, köylüsü, memuru bu 70 milyonun içinde olmad›¤›na göre, tekelleri de “70 milyon” olarak görüyorlar
anlaﬂ›lan. Bu yüzden, bu hesaplar›
ortaya ç›kmas›n diye, geleceklerinden baﬂka hiçbir ﬂey düﬂünmeyen
iﬂçilerin “farkl› hesaplar› oldu¤u”
yalan›na sar›l›yorlar. Tayyip de, direnen SEKA iﬂçileri için “farkl› hesaplar› olanlar taraf›ndan kullan›l›yorlar” demiﬂti. Hep ayn› demagoji!

TEKEL’i sermayeye peﬂkeﬂ çekme karar›n› meﬂrulaﬂt›rmak için her
türlü yalana, hileye baﬂvuran iktidar›n bütün milletvekilleri de, sözcüleri de ayn› yalanlar› halk›n aras›na
yayarak iﬂçilere karﬂ› k›ﬂk›rt›yorlar.
Bunun bir örne¤i, Adana’da yerel Akdeniz Televizyonu'nda yaﬂand›. 12 Ocak günü TEKEL ile ilgili
bir programa kat›lan, AKP Adana
Milletvekili Ziyaeddin Ya¤c›, sanki
kendi bakanlar› “zarar da kar da etse sataca¤›z” dememiﬂ gibi, TEKEL’in kapat›lma gerekçesini “zarar ediyor” diye savunmaya çal›ﬂt›.
TEKEL iﬂçileri ise fabrikada
TV’den izledikleri bu yalan›, TV binas›n› basarak protesto ettiler.
"TEKEL kapat›lamaz" yaz›l› mavi önlükleriyle TV binas›na giden iﬂçiler, canl› yay›nda TEKEL üzerine konuﬂan
Ya¤c›'yla tart›ﬂmak üzere televizyona girmek istedi. Bu en
do¤al haklar›yd›, onlar›n gelece¤iydi tart›ﬂ›lan ve resmen
yalanlarla Adana halk›n›n iﬂçilere destek vermesini engellemeye çal›ﬂ›yordu. Ancak, yaiﬂçi düﬂman› AKP milletvekili protesto edildi
lanc›lar›n saltanat sürdü¤ü ül18
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Avrupa liman iﬂçileri direniyor
Sermaye s›n›f›n›n ve onlar› temsil
eden iktidarlar›n sald›r›s›n›n her geçen gün yo¤unlaﬂt›¤› Avrupa’da, bu
kez hedefte liman iﬂçileri var.
Limanlar›n “daha fazla rekabete
aç›lmas›” ad› alt›nda özelleﬂtirilmesine iliﬂkin yasa tasar›s› Avrupa Parlamentosu gündemine gelirken, Avrupa
çap›nda grevler yaﬂan›yor. Geçen
hafta Yunan, Danimarkal›, ‹sveçli ve
Portekizli liman iﬂçileri greve ç›karken, Avrupa'n›n kimi büyük limanlar›
trafi¤e kapand›. Belçika'dan Antwerp
ve Fransa'dan Marsilya ve Le Havre
Limanlar›’nda ulaﬂ›m-taﬂ›ma durdu.
17 Ocak günü ise, Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelerinden gelen ve Fransa'n›n Strasbourg kentindeki Avrupa

Erdo¤an’a
Çiftçi
Protestosu
‘TEKEL’i satmay›n,
tütüncüleri açl›¤a
mahkum etmeyin’

Parlamentosu binas› önünde toplanan
binlerce iﬂçi, polisle çat›ﬂt›.
Avrupa'n›n en büyük liman›n›n
bulundu¤u Hollanda'n›n Rotterdam
kentinin de gösterilerden etkilendi¤i
ö¤renilirken, Avrupa Parlamentosu
binas› önünde toplanan iﬂçiler, polisin gözyaﬂart›c› gaz ve tazyikli suyla
sald›r›s›na maruz kald›lar. Sald›r›ya
karﬂ› direnen ve AP binas›n› taﬂ ya¤muruna tutan iﬂçiler, camlar› k›rd›lar.
Çat›ﬂmada 12 polis yaraland›, 13 iﬂçi
gözalt›na al›nd›.
Liman iﬂleri Avrupa çap›nda greve gidecekleri uyar›s›nda bulunurken, amaçlar› eylemlerle tasar›n›n
parlamentoda kabul edilmesini önlemek.

s›n›f savaﬂ›nda her
türlü direniﬂ
meﬂrudur.
Emperyalist tekellerin siyasi,
ekonomik sald›r›lar›na karﬂ› bu
bilinçle direnilmedi¤inde, yine
onlar›n devletinin çizdi¤i s›n›rlara hapsolmak kaç›n›lmazd›r

TEKEL’in özelleﬂtirilmesi, ‘Türk tütünü’ ile üretim yapan kimi fabrikalar›n›n
kapat›lmas›, sadece iﬂçileri de¤il, tütün üreticilerini de yak›ndan ilgilendiriyor. Yabanc› sigara tekellerine kurban edilen köylülerin, 11 Ocak günü gitti¤i Batman'da
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’a yönelik protestolar›n›n alt›nda yatan da bu gerçekti.
Tar›m Bakan› Mehdi Eker ile birlikte, Batman'a gelen Baﬂbakan, tütün üreticilerinin, “Tütüncüleri Açl›¤a
Mahkum Etmeyin, TEKEL Özelleﬂtirilmesin, Tütün Bizim Ekme¤imiz, Tütün Batman'›n Can Damar›d›r,
TEKEL Tar›ma Ba¤lans›n, Tütün Kotas› Yükseltilsin"
pankartlar›yla karﬂ›land›. Baﬂbakan ise, bu kez azarlamak yerine “görmemeyi” tercih ederek, halk›n sorunlar›na, taleplerine kulak t›kama politikas›n› sürdürdü.

TEKEL Kapat›lamaz!
Adana ile birlikte kapatma karar› al›nan Malatya TEKEL Fabrikas›’n›n iﬂçileri de protestolar›n› 18 Ocak günü sürdürdüler. ‹ﬂçiler, akﬂam vardiya ç›k›ﬂ›nda fabrikadan merkez postanesine kadar
meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdi. Tek G›da- ‹ﬂ üyeleri “TEKEL Fabrikas› Kapat›-

lamaz” pankart› taﬂ›rken, Malatya Temel
Haklar da “TEKEL ‹ﬂçileri Yaln›z De¤ildir” pankart› ve “TEKEL’i De¤il F Tiplerini Kapat›n, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, TEKEL Kapat›lamaz” dövizleri
ile yürüyüﬂte yerald›. 1000’in üzerinde
kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme çeﬂitli sendika
ve partilerde destek verdiler.
Yürüyüﬂ s›ras›nda “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, IMF Defol Bu Memleket Bizim” sloganlar› at›ld›. Postane önünde
Tek G›da-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan›’n›n konuﬂmas›n›n ard›ndan, iﬂçiler yolu trafi¤e kapatmak istedi. Polisle iﬂçiler aras›nda bir süre arbede yaﬂan›rken, sendikac›lar iﬂçilere “sakin olun, ne deniliyorsa onu yap›n”
diye müdahale ederek kald›r›mdan yürümelerini sa¤lad›.
19
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Gram G›da’da
iﬂ b›rakma
TEKEL ürünlerinin da¤›t›m›n›
üstlenen Gram G›da A.ﬁ iﬂçileri, iﬂten at›lan 3 arkadaﬂlar›n›n iﬂe al›nmas› için 17 Ocak günü iﬂ b›rakt›.
Macunköy'deki ana depo önünde
toplanan iﬂçiler ad›na aç›klama yapan Tümtis Ankara ﬁube Baﬂkan›
Nurettin K›l›çdo¤an, iﬂçilerin 1.5 y›l
önce sendikalar›nda örgütlenmeye
baﬂlad›klar›nda da patronun 15 iﬂçiyi iﬂten att›¤›n› söyledi. K›l›çdo¤an,
verilen mücadele sonunda daha
sonra iﬂçilerin tümünün tekrar iﬂlerine döndü¤ünü kaydederek, “iﬂveren iﬂçi örgütlülü¤ünü asla engelleyemeyece¤ini görmelidir” dedi.

hayat›n
içindeki

teori

Kontrgerilla, iç savaﬂ
örgütlenmesidir

Kontrgerilla Üzerine Yan›lg›lar
Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Geçen haftan›n en çok konuﬂulan
isimlerinden biri M. Ali A¤ca’yd›.
Bu faﬂist katilin ad›n›n an›ld›¤› hemen her cümlede kontrgerilla da
an›ld›. Biz de bu haftaki sohbetimizin konusunu buna ba¤l› olarak belirledik.
Önce A¤ca’n›n burjuva medya
taraf›ndan gündem yap›lmas›n›n alt›n›n boﬂ oldu¤unu belirtmek gerekiyor. Günlerce sürdürülen manﬂetlerde, onlarca -belki yüzlerce- köﬂe
yaz›s›nda söylenen nedir? Birkaç istisna d›ﬂ›nda, koca bir hiç! A¤ca’n›n
ﬂu kadar veya bu kadar hapis yat›r›lmas›, bu meselenin en tali noktalar›ndan biridir. A¤ca bu devletin “iyi
çocuk”lar›ndan biridir. Kontrgerillan›n eleman›d›r. A¤ca’ya iliﬂkin
herhangi bir ﬂeyi, devletten ve
kontrgerilladan ba¤›ms›z tart›ﬂmak
bu nedenle boﬂ bir tart›ﬂmad›r. Tek
baﬂ›na kontrgerilladan sözetmek de
çok fazla bir ﬂey ifade etmez. Ondan
ne anlaﬂ›ld›¤› önemlidir. Sohbetimizin esas konusu da bu olacak zaten.
Kontrgerilla konusunda ne biliniyor, solun çeﬂitli kesimleri kontgerillay› nas›l alg›l›yor? Burjuva
medya taraf›ndan empoze edilen
kontrgerilla kavram› nas›ld›r? ‹ﬂte
bunlar› tart›ﬂaca¤›z. ‹lk sözü Özlem’e veriyorum: Kontrgerilla konusunda ne biliyoruz?

Özlem: Bu konuda yay›nlanm›ﬂ çok say›da kitap var gerçekten
de. Birçok kitapl›kta kontrgerillaSusurluk kitaplar› ayr› bir kategori
oluﬂturuyor. Ancak bu geniﬂ külliyata ra¤men, bu külliyat içinde enformasyon ve dezenformasyon birbirine kar›ﬂm›ﬂt›r veya kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Hat›rlarsan›z, Susurluk döneminde “bilgi kirlenmesi” diye bir
kavram kullan›l›yordu. “Gerçekleri
aç›klama” ad›na, gerçe¤in en önem-

li noktas›n›n gizlenmesi sözkonusuydu “bilgi kirlenmesi”nde.
Dolay›s›yla “kontrgerilla herkesin bildi¤i bir gerçek” sözü san›r›m durumu tam ifade eden bir söz
de¤ildir. Evet, bir kontrgerilla oldu¤u gerçe¤i yayg›n olarak biliniyor,
kabul ediliyor. Ama o kontrgerilla
sistemin neresine oturuyor? ‹ﬂte bu
konudaki bilgi ve bilinç, mu¤lak veya çarp›kt›r.
Mesela U¤ur Mumcu, A¤ca’n›n
serbest b›rak›lmas› vesilesiyle
birçok yazar›n da söyledi¤i gibi, bu
konularda ciddi bir araﬂt›rmac› olarak an›l›yor. Bu konudaki birkaç kitab›n› ben de okudum. Ama onun
bütün bu araﬂt›rmalar›nda as›l ç›kar›lmas›, gösterilmesi gereken sonuç
hep mu¤lak kalm›ﬂt›r. Onda izler
mesela silah kaçakç›lar›na gider,
orada kal›r. Silah kaçakç›l›¤› denilen olay, emperyalist tekellerin d›ﬂ›nda olmas› zaten mümkün olmayan bir ﬂeydir. Veya izler, “devlet
içindeki baz› kesimleri” iﬂaret eder
en fazla.
Bu mu¤lakl›k veya çarp›kl›k, sadece kitlelerde, küçük-burjuva ayd›nlarda de¤il, solda da var, bunu en
son olarak ﬁemdinli olay›nda gördük. Bu konuda solda geliﬂtirilen
düzeniçi politikalar da bu çarp›kl›¤›
pekiﬂtiren bir rol oynam›ﬂt›r.
ÖDP’nin Susurluk’ta, DEHAP’›n
ﬁemdinli’de geliﬂtirdi¤i politikalar,
bunun tipik bir örne¤idir. Her ikisinde de Susurluk’un ve ﬁemdinli’nin “devletin d›ﬂ›nda” oldu¤u izlenimine, propagandas›na güç verilmiﬂtir. Susurluk’ta ÖDP, “Yurttaﬂ
Giriﬂimi” gibi çevreler, Susurluk’u
“Çiller-A¤ar-Bucak”a indirgediler.
ﬁemdinli’de DEHAP çevresi, bu
kontrgerilla bombalamalar›n› “devlet içindeki baz› güç odaklar›”na
ba¤lad›... Bir kere devletle ba¤ kopar›ld›¤›nda, çarp›tman›n, gerçe¤in
üstünün örtülmesinin önü aç›lm›ﬂ
20
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demektir. O noktadan sonra art›k
kontrgerilla, üç beﬂ polis ﬂefine,
mafyac›ya, psikopat polislere kadar
daralt›labilir... Böyle bak›ld›¤›nda
ad› Susurluk Davas› olan ama asl›nda “Susurluk’ta bir nokta” bile olmayan dava sonuçland›¤›nda, birkaç polisin cezaland›r›lmas› “demokratikleﬂme aç›s›ndan olumlu bir
geliﬂme” olarak de¤erlendirilir. Hay›r, asl›nda o davan›n o ﬂekilde bitirilmesi, “demokratikleﬂme aç›s›ndan minik bir ad›m” bile de¤il, tam
tersine, demokratikleﬂme do¤rultusunda hiçbir geliﬂme ve irade olmad›¤›n›n göstergesidir. Ayd›nlar›n,
solun böyle de¤erlendirmesi gerekirdi. Düﬂünün ki bunlar toplumun
en bilinçli kesimleri. Onlar kontrgerilla konusunda böyle bir yan›lg›
içindelerse, hala gizli veya aç›k
“devlet bu kadar da yapmam›ﬂt›r”
diye düﬂünüyorlarsa, geniﬂ kitlelerdeki yan›lg›lar çok daha boyutludur.
Benim bunlardan ç›kard›¤›m ﬂudur: Kontrgerilla konusunda temeldeki kar›ﬂ›kl›k, kontrgerillan›n sistem içinde nereye oturtulaca¤›ndad›r. Ve e¤er bu konuda, temelde
yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s› sözkonusuysa,
kontrgerilla konusunda, yüzlerce
olay, isim biliyor olman›n hiçbir anlam› yoktur. Burjuva medyada, burjuva politikac›lar aras›nda ad› mesala “Susurluk uzman›”na ç›kan isimler vard› hat›rlarsan›z, televizyon
ekranlar›nda gerçekten de çok çarp›c› olaylar›, bilgileri s›ral›yorlard›
saatlerce. Ama bence yukar›da dedi¤im nedenle, asl›nda onlar Susurluk
ve kontrgerilla konusunda yine de
–e¤er bilinçli bir dezenformasyon
peﬂinde de¤illerse– cahildirler. Çok
ﬂey bilmelerine ra¤men, olay›n esas›n› kavramam›ﬂlard›r.

Kemal: Kontrgerilla konusunda ne biliniyor, ne bilinmiyora iliﬂkin iyi bir toparlama yapt› Özlem. O
halde buradan hareketle, kontrgeril-

B
la sistem içinde nereye oturur sorusuna cevap vererek devam edelim.

Mazlum: Bu noktada öncelikle belirtilmesi gereken ﬂudur kan›mca: Kontrgerilla, emperyalizm ve
iﬂbirlikçi yönetimler aç›s›ndan
politik bir ihtiyaçtan ortaya ç›km›ﬂt›r. E¤er bu temel gerçek görülmezse, o zaman kontrgerillay›, bir
ülkede falan partiye, baﬂka bir ülkede baz› generallere, bir baﬂkas›nda
polis ﬂeflerine ba¤lars›n›z ve gerçe¤i yerine oturtmam›ﬂ olursunuz. Nitekim yap›lan da ço¤unlukla budur.
Oysa kontrgerilla 1950’lerden bu
yana, ﬂu veya bu partinin iktidar oldu¤una, hangi generallerin ordunun
baﬂ›nda oldu¤una ba¤l› olmaks›z›n,
emperyalist ve emperyalizme ba¤›ml› tüm ülkelerde çeﬂitli biçimlerde varolmuﬂtur ve varolmaya da devam etmektedir.
Kontrgerilla, esas olarak bir iç
savaﬂ örgütlenmesidir. Ancak farkl›
ülkelerde, s›n›flar mücadelesinin
farkl› boyutlar›nda da (yani bir iç
savaﬂ›n veya iç savaﬂ tehlikesinin
yak›n bulunmad›¤› koﬂullarda da)
burjuvazinin halka karﬂ› politikalar›nda çeﬂitli ihtiyaçlar›na cevap vermiﬂtir. Kontrgerillan›n nas›l bir örgütlenmeye, kurumlaﬂmaya sahip
olaca¤›, o ülkenin iç savaﬂa ne kadar yak›n veya ne kadar uzak oldu¤uyla belirlenir. Kontrgerillan›n
emperyalist ülkelerdeki biçimleniﬂiyle, oligarﬂik diktatörlüklerin yönetti¤i yeni-sömürgelerdeki biçimleniﬂi aras›ndaki farkl›l›klar da buna
ba¤l›d›r.
Ayr›ca ﬂunu da belirtelim: Burjuva devlet mekanizmas›, burjuva demokrasisinin en geliﬂmiﬂ halinde dahi, kontrgerilla örgütlenmelerinin varl›¤›yla çeliﬂmez. (Faﬂizme baﬂvurmaktan çekinmeyen
tekelci burjuvazinin kontrgerillay›
örgütlemeyece¤ini düﬂünmek mümkün de¤ildir zaten.)
AB’ye uyum sürecini, ayn› zamanda “Susurluk’un tasfiyesi” olarak görenlerin yan›ld›¤›, görmedi¤i
nokta buydu. Kontrgerilla örgütlenmeleri tüm Avrupa’da 1950’lerden

bu yana vard› ve sistemin esas olarak buna itiraz› yoktu. Bu kontra
kurumlaﬂmas›, burjuva demokrasisi
içinde varl›¤›n› sürdürebilmiﬂtir.
Kontrgerilla örgütlenmelerinin
Avrupa’da tasfiye edildi¤i de bir
baﬂka aldatmacad›r. ‹talya’da Gladio soruﬂturmas› kapsam›nda, Avrupa’n›n tüm ülkelerinde NATO’ya
ba¤l› kontrgerilla birimleri oluﬂturuldu¤u aç›¤a ç›km›ﬂt›r. O kadar.
Bunun ötesinde, hiçbir Avrupa ülkesinde bu örgütlenmeleri oluﬂturmaktan, bu örgütlenmeler arac›l›¤›yla ﬂu veya bu eylemi yapmaktan
dolay›, soruﬂturulmuﬂ, yarg›lanm›ﬂ
ve mahkum edilmiﬂ tek bir general,
polis ﬂefi veya baﬂka bir kiﬂi yoktur.
Bu nas›l aç›¤a ç›karma, bu nas›l la¤vetme? Sözkonusu olan, dönemini
doldurmuﬂ bir örgütlenme biçiminin tasfiyesidir; kontrgerilla örgütlenmelerinin ve anlay›ﬂ›n›n tasfiye
edilmesi de¤il. Nitekim zaman zaman Avrupa emperyalist ülkelerine
ba¤l› kurumlar›n çeﬂitli ülkelerde
düzenledikleri komplolardan, kendi
ülkelerinde yasad›ﬂ› telefon dinlemelerine kadar çeﬂitli uygulamalar›
aç›¤a ç›kmaktad›r; bunlar bir kontrgerilla örgütlenmesinin varl›¤›n› ve
kontrgerilla anlay›ﬂ›n›n sürdü¤ünü
gösterir.

Kemal: Emperyalizm, kontrgerillan›n hem “fikir babas›”d›r,
hem bizzat örgütleyenidir.
Kontrgerilla, hep bir “giz” perdesi ard›na yerleﬂtirilerek tart›ﬂ›l›yor, oysa politika olarak ve kurumsal olarak kontrgerilla gizli de¤ildir
asl›nda. En üstlerde bir alenili¤i,
hatta yasall›¤› vard›r. Mesela, tüm
Avrupa çap›nda kontrgerilla örgütlerinin kurulmas›, NATO Zirvesi’nde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ve bu resmi
bir karard›r. Veya ülkemizde kontrgerillan›n kuruluﬂunda ABD ile
Türkiye Cumhuriyeti aras›nda resmi anlaﬂma imzalanm›ﬂt›r. MGK’da
resmi kay›tlara geçen kararlar al›nm›ﬂt›r. Ondan sonraki uygulama
aﬂamas›nda ise, kontrgerilla örgütlenmesinin bir k›sm› yasal, bir k›sm› yasad›ﬂ› tutulur. Mesela, Özel
Harp Dairesi, resmi bir s›fat taﬂ›r21
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urjuva devlet mekanizmas›, burjuva demokrasisinin en geliﬂmiﬂ halinde dahi, kontrgerilla örgütlenmelerinin varl›¤›yla çeliﬂmez.
Faﬂizme baﬂvurmaktan çekinmeyen tekelci burjuvazinin kontrgerillay› örgütlemeyece¤ini
düﬂünmek mümkün de¤ildir

ken, onun alt›ndaki kontrgerilla birimlerinin bir k›sm›n›n “hukuki statüsü” bulunmaz. Kontrgerillan›n
gizlili¤i, burjuva devlet mekanizmas›n›n kendisini, kendi yasalar›
karﬂ›s›nda “ba¤›ﬂ›k” tutmas›ndan
ibarettir. Kontrgerillan›n iﬂlevi gere¤i, onu ba¤layan hiçbir uluslararas›
veya ulusal yasa, kural, ahlaki de¤er
yoktur.

Özlem: Kontrgerillan›n devletler nezdinde resmiyetine iliﬂkin bir
notum vard›, onu aktaray›m isterseniz... Bir kontrgerilla örgütlenmesinin kurulmas›, NATO’nun
1949’daki ilk anlaﬂma metninde
yeral›yor. Bu maddeye göre “NATO’ya üye olan devlet, komünizme
karﬂ› mücadele edecek devlet kuruluﬂunu oluﬂturmak zorundad›r.
Bu örgütte yeralacak kadrolar gizli tutulacak, gizlilik içinde çal›ﬂacakt›r.”
Nitekim bu madde hükmüne
ba¤l› olarak ‹talya’da Gladio,
Fransa’da Rüzgar Gülü, Yunanistan’da Koyun Postu, Belçika’da
K›l›ç, Hollanda’da Namuslu Hollandal›lar, Avusturya’da Gezici
Spor ve Dostluk Birli¤i adl›
kontrgerilla teﬂkilatlar› kuruluyor.
Türkiye 1952’de NATO’ya üye
oluyor ve ayn› NATO ﬂart› gere¤i,
27 Eylül 1952’de ‘Seferberlik Tetkik Kurulu’ ad›yla Türkiye’de resmi kontrgerilla teﬂkilat› kuruluyor.
Bu kontra teﬂkilatlar›n›n resmi
bir merkezi de var. Bu merkez önce Paris’teki NATO karargah›nda
oluﬂturuluyor. Merkez sonra Brüksel’e taﬂ›n›yor. Her ülkenin kontrgerilla örgütlenmesi temsilcilerinin kat›ld›¤› bir koordinasyon
merkezi buras›.

Kemal: Evet, Özlem’in anlatt›¤›nda da aç›kça görüldü¤ü gibi,
ortada “devlet içinde yuvalanma”
falan yok. Devletler en üst düzeyde karar alm›ﬂ ve kurmuﬂ.
Kontrgerillac›lar›n nas›l e¤itildi¤i, nerede e¤itildi¤i de “bilinen
s›r”lardand›r. Kontrgerilla, özellikle
Avrupa’da NATO ﬂemsiyesi alt›nda
örgütlendirilmiﬂ olsa da, esas örgütleyici merkez Amerika’d›r.
ABD’de kontra yetiﬂtiren 100’ü
aﬂk›n okul vard›r ve Avrupa’dan,
yeni-sömürgelerden binlerce kontrgerilla eleman› buralarda “komünizme karﬂ›” e¤itilmiﬂtir. Onlarca
ülkeden binlerce subay, polis resmi
olarak gitmiﬂtir bu okullara. (School of Americas (SOA) bu okullar›n en bilinenidir, sadece bu okuldan 25 ülkeden 60 bin subay mezun olmuﬂtur. Bu okul daha çok en
üst düzey kontrgerilla ﬂeflerinin yetiﬂtirildi¤i okul olarak ünlenmiﬂtir;
ki bu okuldan mezun 10 general,
sonraki y›llarda bulunduklar› ülkelerde “darbe ﬂefi” olarak, emperyalizmin politikalar› do¤rultusunda
askeri darbeler gerçekleﬂtirip ülke
yönetimlerine el koydular.)
Bunun d›ﬂ›nda yine ABD taraf›ndan oluﬂturulan 300’ü aﬂk›n ekip,
Avrupa’da ve yeni-sömürge ülkelerde ﬂu veya bu resmi s›fat alt›nda
kontrgerilla e¤iticileri olarak resmen görevler ald›lar.
Eski Genelkurmay Baﬂkanlar›’ndan Do¤an Güreﬂ’in ﬂu sözleri
de kontrgerillan›n asl›nda pek gizli
olmad›¤›n›n ifadesidir:
"Ben Özel Harp Dairesi'ni herkese aç›yorum. (...) Amerika'da
DELTA FORCE var. ‹ngiltere'de

K

ontrgerillay›, devletin d›ﬂ›nda gibi düﬂünmek veya göstermek, yanl›ﬂt›r.
Kontrgerilla bir politikan›n, halk›n mücadelesi karﬂ›s›nda oligarﬂinin organizasyonuyla kurulan bir cepheleﬂmenin
ad›d›r. Bunun psikolojik savaﬂ cephesi,
bas›n cephesi, hukuk cephesi vard›r, e¤itim cephesi vard›r. Tüm düzen kurumlar›n›n halka karﬂ› savaﬂa göre mevzilendirildi¤i bir sistemi anlatmaktad›r

SAS'lar var. (...) Bunlar seçme subay ve astsubaylardan oluﬂuyor.
Özel Kuvvetler Komutanl›¤› alt›nda
örgütlenmiﬂlerdir. ABD’de DELTA
FORCE'un bulundu¤u yerde e¤itim
gördüler. Biz bu kuvveti daha da büyütece¤iz. (...) Bunlar neler neler
yap›yor, fakat hiç kimse bilmez..."
(18 Ekim 1992, Hürriyet)
Yani örgütlenme resmi, bir k›s›m
elemanlar› ve esas olarak yapt›¤› iﬂ
gizli... Sadece bu bile, kontrgerillan›n devletin d›ﬂ›nda de¤il, onun
bir parças› olarak örgütlendirildi¤ini kan›tlamaktad›r. Durum buyken, bu kadar aç›k gerçeklere, kan›tlara ra¤men, kontrgerillay› “devletin d›ﬂ›nda” gibi göstermek veya
“devletin içindeki baz› güçlere” maletmek, niyet öyle olsun ya da olmas›n, burjuvazinin dezenformasyonuna hizmet etmektir. Biraz önce Özlem’in dikkat çekti¤i de buydu.

Mazlum: Demek ki, toparlayacak olursak, kontrgerillay›, çetelerle s›n›rlamak, devletin d›ﬂ›nda gibi düﬂünmek veya göstermek, yanl›ﬂt›r. Kontrgerilla bir politikan›n
ad›d›r, kontrgerilla halk›n mücadelesi karﬂ›s›nda oligarﬂinin organizasyonuyla kurulan bir cepheleﬂmenin ad›d›r. Bunun psikolojik savaﬂ
cephesi vard›r, bas›n cephesi vard›r,
hukuk cephesi vard›r, e¤itim cephesi vard›r. Tüm düzen kurumlar›n›n
halka karﬂ› savaﬂa göre mevzilendirildi¤i bir sistemi anlatmaktad›r
kontrgerilla.

çimler arzeder. Ülkemizde de “devletin iç savaﬂa göre örgütlenmesi”
ad›m ad›m, derece derece pekiﬂtirilmiﬂtir. Bunun dereceleri, kendisini kontrgerilla örgütlenmesinin militarist boyutunun geniﬂletilmesinde, düzenin di¤er kurumlar›n›n bu
örgütlenmeye dahil edilmesinde,
hukukun, yürütmenin kontrgerilla
iﬂleyiﬂine uydurulmas›nda kendini
gösterir.
Kontrgerilla örgütlenmeleri, gerek ülkemizde, gerekse de di¤er ülkelerde baﬂlang›çta büyük ölçüde
ordu ve polis güçlerinden oluﬂturuldu. Subay ve astsubaylar, kontrgerillan›n her düzeydeki örgütlenmesinin as›l unsurlar›yd›.
Ancak 1960’lar›n ortalar›ndan
itibaren ulusal ve devrimci kurtuluﬂ
savaﬂlar›n›n daha da yayg›nlaﬂmas›,
kitleselleﬂmesi karﬂ›s›nda kontrgerilla örgütlenmelerinde de “sivilleﬂtirme ve yayg›nlaﬂt›rma” dönemi
baﬂlad›. Bu varolan örgütlenmelerin
da¤›t›lmas› anlam›na gelmiyordu.
Varolan örgütlenmeye ek ve ço¤unlukla da onlara ba¤l› olarak sivil faﬂist çeteler, yar›-resmi ölüm mangalar› veya ülkemizde oldu¤u gibi sivil faﬂist hareketler oluﬂturuldu. Varolan sivil faﬂist örgütlenmeler
kontrgerillaya dahil edildi.

Biraz önce kontrgerillan›n bizim
gibi ülkelerde, oligarﬂik devletin “iç
savaﬂa göre örgütlenmesi” esprisine ba¤l› olarak ﬂekillendi¤i belirtildi. Oligarﬂik devletin iç savaﬂa göre örgütlendi¤i bizim çeﬂitli tarihlerde dile getirdi¤imiz bir tespittir.
Ancak bu tesbit, devletin yap›s›n›n
analizinde solun birçok kesimi taraf›ndan “abart›l›” bulunmuﬂ, devletin
bu niteli¤i genel olarak kabul edilmemiﬂtir.

1994’te kamuoyuna yans›yan
bilgilere göre, Özel Harp Dairesi’nin yerine kurulan Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’na ba¤l› özel birliklerde yaklaﬂ›k 25 bin subay, astsubay, asker, polis vard›. Daha teknik ve dar kadrolu bir örgütlenme
olan Seferberlik Tetkik Kurulu’ndan 25 bin kiﬂilik vurucu ekiplere sahip bir güce dönüﬂmesi,
kontrgerillan›n bu geliﬂimini gösteriyor. Do¤an Güreﬂ bu de¤iﬂimi de
ﬂöyle aç›klam›ﬂt›: “Bizdeki Özel
Harp Dairesi, 2. Dünya Savaﬂ› sonras› felsefesine göre kurulmuﬂtu.
Halbuki bize, ABD ve ‹ngiltere'deki
gibi 'Özel Kuvvet' laz›md›. 1992'de
bu komutanl›¤› kurduk.”

‹ç savaﬂa göre örgütlenme, faﬂist
devletin genel karakterinde vard›r,
ancak bu yine halk›n mücadelesinin
boyutlar›na ba¤l› olarak farkl› bi-

Kontrgerilla örgütlenmesinin geliﬂiminin bir boyutu, dedi¤imiz gibi
militarist güçlerdedir. Ama egemen
s›n›flar, halk›n mücadelesi karﬂ›s›n-
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E
da s›k›ﬂt›kça, kontrgerilla yöntemleri yayg›nlaﬂmaya, bir politikaya dönüﬂmeye baﬂlar. Ve bir noktadan itibaren de tüm düzen kurumlar›
kontrgerillan›n hizmetine sokulur.
Bizim zaman zaman kulland›¤›m›z
“kontrgerilla hukuku”, “kontrgerilla
bas›n›” gibi kavramlar da bu geliﬂmenin sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Ve iﬂ öyle bir noktaya gelir ki, milli
e¤itim müdüründen devlet su iﬂlerine, futbol klüplerinden televizyonlara kadar düzenin kurumlar›, do¤rudan veya dolayl› kontrgerilla politikalar›n›n hizmetine girer, o politikalara göre faaliyet sürdürürler.

Kemal: Ülkemizdeki tart›ﬂmalara bak›ld›¤›nda temel yan›lg›n›n
kontrgerillayla devletin iliﬂkisini
kurmakta oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Mazlum arkadaﬂ›n anlatt›klar›n› tek
bir cümlede özetlersek, ﬂöyle diyebiliriz san›r›m: Kontrgerilla hiçbir
yerde, ne emperyalist ülkelerde,
ne de bizim gibi ülkelerde devletten ba¤›ms›z ve devletin d›ﬂ›nda
de¤ildir.
Bunu tespit etmiﬂ olmak, Susurluk, ﬁemdinli, M. Ali A¤ca ve benzeri tüm olaylar› do¤ru de¤erlendirebilmenin ve bu noktada do¤ru politikalar geliﬂtirebilmenin ön ﬂart›d›r. De¤ilse, hem bu geliﬂmeleri
do¤ru biçimde izah etmek, kitlelere
kavratmak, hem de kontrgerilla politikalar› karﬂ›s›nda do¤ru tav›r almak mümkün de¤ildir.

Mazlum: Son olarak bir noktaya de¤inelim. Kontrgerillay› devletten ba¤›ms›z görmek yan›lg›s›na
benzer bir baﬂka yan›lg› da, kontrgerillay› sadece “devrimcilere, silahl› mücadeleyi savunanlara karﬂ›”
bir örgütlenme olarak görmektir.
Buna iliﬂkin çok de¤iﬂik örneklerden sözedebiliriz, ama sohbetimizi
de art›k bitirmek durumunda oldu¤umuz için bir örnekle yetinece¤im.
1965’te Genelkurmay taraf›ndan
kontrgerilla e¤itiminin bir parças›
olarak personele da¤›t›lan bir broﬂürde, “komünistler ve komünist
faaliyetleri” ﬂöyle anlat›l›r:
“1- K›z›l ﬂair Naz›m Hikmet’i ve

eserlerini göklere ç›karanlar komünisttir.
2- Mülk sahiplerine ‘h›rs›z’, dindarlara ‘yobaz ve gerici’, milliyetçilere “sermayedar uﬂa¤›’ veya
‘Amerikan uﬂa¤›’, demokratik devlet mümessillerine ‘sat›lm›ﬂ politikac›lar’... gibi yalanlar ve isnatlar
ve iftiralar atanlar komünisttir.
3- Mehmet isminin ‘Muhammet’le ilgili olan ‘h’ harfini at›p
onun yerine sadece ‘MEMET’ ad›n›
kulland›¤› görülenler, komünisttir.
5- Seçimle gelmiﬂ devlet ve hükümet mensuplar›n›n itibar›n› düﬂürecek her türlü tezvir ve propaganday› yapanlar komünisttir.” (Kontrgerilla, Talat Turhan, syf. 92)
Bu kafa yap›s›n›n “düﬂman” ilan
etmeyece¤i hiçbir kesim yoktur. Ve
bu kafa yap›s› bizim ülkemizde, ﬂu
veya bu generale, ﬂu veya bu politikac›ya ait olmay›p, oligarﬂik devlet
politikas›d›r. Anlaﬂ›lmayan veya
görülmek istenmeyen noktalardan
birisi budur.
‹nfazlar, kaybetmeler, kontrgerilla politikalar›n›n sadece bir parças›d›r; o infazlar üzerinden tüm
halka, demokratik güçlere karﬂ› psikolojik savaﬂla, yarg› arac›l›¤›yla
sürdürülen bir kontrgerilla savaﬂ› da
vard›r. Kontrgerilla, Susurluk vb.
deyince, bunlar› sadece “silahl›
güçlere” karﬂ› gibi düﬂünen kesimler, ayn› suçlamalarla karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar›nda büyük bir ﬂaﬂk›nl›¤a
u¤ruyorlar.
Yukar›daki al›nt›da hakim olan
“komünizme karﬂ› savaﬂ” m›d›r?
‹lk bak›ﬂta öyle görünüyor ama öyle de¤ildir; al›nt›daki esas mant›k,
her türlü muhalif gücün ezilmesi,
susturulmas›d›r. Bunun için de her
türlü muhalif güç önce “komünist”
ilan edilmektedir. Bugün ayn› taktik
“teröristlik” konusunda uygulan›yor. Ezilmesi, sindirilmesi gereken
tüm güçler önce “terörist”, “terör
destekçisi” olarak tan›mlan›yor ve
ondan sonra “teröristlere uygulanan
yöntemlerle” ayn› yöntemlere maruz b›rak›l›yorlar. Ondan sonra “biz
terörist miyiz?” diye yak›n›yorlar.
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sas mant›k, her türlü muhalif gücün ezilmesi, susturulmas›d›r. Bunun için de her
türlü muhalif güç önce “komünist” ilan
edilmektedir. Bugün ayn› taktik “teröristlik” konusunda uygulan›yor. Ezilmesi,
sindirilmesi gereken tüm güçler önce
“terörist”, “terör destekçisi” olarak tan›mlan›yor ve ondan sonra “teröristlere
uygulanan yöntemlerle” ayn› yöntemlere maruz b›rak›l›yorlar.

Faili meçhulleri, kaybetmeleri, iﬂkenceleri “teröristlere” karﬂ› uygulanan yöntemler ﬂeklinde de¤erlendirenlerin yan›lg›s› burada. Kontrgerilla örgütlenmesi ve yöntemleri,
do¤rudan veya dolayl›, ama mutlaka halka yöneliktir. Kontrgerillan›n
do¤rudan hedefi, halk›n mücadelesinin seyrine göre, bir gerilla da olabilir, bir sendikac› da, bir ayd›n da...
Kontrgerilla e¤itimlerinde okutulan David Galula taraf›ndan yaz›lm›ﬂ “Ayaklanmalar› Bast›rma
Harekatlar›” adl› kitapta “e¤itimin
amac›”, e¤itime al›nan unsurlar›
“kendi memleketinin insanlar›na
karﬂ› savaﬂa haz›rlar” diye ifade
edilir. Kontrgerillan›n bir iç savaﬂ
örgütlenmesi oldu¤u bundan daha
aç›k ifade edilemez.
Gerek Avrupa’da, gerekse de ülkemizde Özel Harp türü örgütlenmeler, ço¤unlukla “komünist iﬂgale
karﬂ› sivil savunma örgütlenmesi”
olarak sunulmak istenmiﬂtir. Ama
bizzat kontrgerilla talimnamelerindeki ifade ﬂudur: “Bir komünist iﬂgal ya da kalk›ﬂma durumunda gerilla yöntemleri ve her türlü yeralt›
etkinli¤ini kullanarak iﬂgali [kalk›ﬂmay›] boﬂa ç›karmak.”

Kemal: Hem bu ifadelerden,
hem pratikten, kontrgerillan›n kimi,
neyi hedefledi¤ine dair hiç kuﬂkuya
yer yok. Keza, bizce kontrgerillan›n
devlet oldu¤unda da kuﬂkuya yer
yok. Kontrgerillaya karﬂ› mücadele
ve teﬂhir de bu iki noktay› esas almal›d›r. Yürüyüﬂ okurlar›, hiç kuﬂku
yok, bu konuda ülkemizde kafas› en
net kesimi temsil ediyorlar. Meselemiz bu netli¤i her kesime taﬂ›makt›r... Hepinizi sayg›yla selamlayarak
bu haftaki sohbetimizi de burada
sona erdiriyoruz.

Yi¤ittir bu ülkenin analar›, taﬂ
basar ba¤r›na, ac›lar›n› gömer de
yüre¤ine, göstermez ac›s›n› düﬂmana. Yürekleri yang›n yeridir
ama “ah” demez, aln› aç›k giden
evlatlar›n›n ard›ndan. “O¤lum”
der, “k›z›m” der, “gözün arkada kalmas›n ben yürüyece¤im bundan
gayr› yolundan”. Baﬂ› dik olur, aln›
aç›k giden kahramanlar›n anas›.
T›pk› Serdar Demirel’in annesi
gibi. Mesude Demirel, Adli T›p’tan
al›nacak o¤lunu otobüste bekliyor,
telefonda arayan yak›nlar›na bilgi
veriyor: “ﬁehit anas› olmaktan mutluyum, o¤lumun iste¤i, murad› yerine geldi. Bu daha çok mutlu ediyor
beni.”
Slogan sesleri geliyor bu s›rada
d›ﬂar›dan. “Kahramanlar ölmez
halk yenilmez...”
O¤lu geliyor... Yüre¤inde ac› bir
s›z›yla bak›yor otobüsün cam›ndan.
Adli T›p’tan al›nan Serdar’›n yüzü
aç›k cenazesi otobüse yerleﬂtirilirken, o da d›ﬂar›dan gelen slogana
diﬂlerini s›karak binlerce anan›n
ah›yla yüklü kat›l›yor: “Katil devlet
hesap verecek...”
O¤lu, hemen yan›ndaki koltu¤a
yerleﬂtiriliyor. Bin y›ll›k bir özlemle bak›yor, sakal› aklaﬂm›ﬂ, yüzü
yüzlerce günlük açl›kla çökmüﬂ evlad›na...
Yan›nda, Muharrem Karade-

Südüm
helal olsun!
mir’in annesi. Elele tutuﬂup teselli
ediyorlar birbirlerini, ac›lar›na kül
basar gibi. Biri al›p sözü, di¤eri b›rak›yor. Yok, a¤›t yakm›yorlar, gözlerinden yaﬂ da süzülmüyor, ﬂimdi
gözyaﬂlar›n› yüreklerine ak›tma zaman›, biliyorlar. Ö¤rendiler evlatlar›ndan yas tutmamay›.
“Aslanlar gibi 14-15 senedir
mücadele verdi içeride. Aslanlar gibi girdi aslanlar gibi ç›kt› o¤lum.
Dile¤i murad› yerine geldi. Verdi¤im Südüm gani gani, onurumla
her ﬂeyimle iﬂlesin. Südüm helal olsun.”
Analar›n ah›n› alanlar›n “iki yakas› biraraya gelmez”miﬂ. ﬁimdi
ahlar› AKP iktidar›na, Erdo¤an’a,
Cemil Çiçek’e. Dün Sami Türk’eydi. “Canlar›ndan çok kendi ci¤erlerindeki evlatlar› paramparça olsun,
yüz karas›ylan topra¤a gömsünler.
Benim aln›m aç›k, yüzüm ak, gö¤süm kabar›k, çocu¤umla iftihar
ederek gezece¤im. Onlar da boyunlar› yerde gezsinler.”
Halk›n kurtuluﬂu için kendini feda eden o¤luyla gurur duyan, aln›
aç›k baﬂ› dik bir baﬂka ana al›yor
sözü: “Serdar gibi nicelerimiz gitti.
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Yavrular›m›z ölmedi, arkalar› sürecek, intikam› al›nacak.”
Zeynep Karademir, Anadolu’nun bütün ac›l› analar›n›n içini
yakan adalet özleminin diliyle
konuﬂuyor.
‘‹ntikam›n ilkelli¤inden’ sözeden küçük-burjuva ayd›n anlamaz
belki bunu. Binlerce y›ld›r ezilenler
böyle dile getirmiﬂlerdir, adalet isteklerini. Gün gelmiﬂ “intikam”;
ezenlerin düzenini baﬂlar›na y›kmak
olmuﬂ. Gün gelmiﬂ; elektrik manyetosu tutan elleriyle hayat›m›z›, yeryüzünü kirleten bir iﬂkenceciye diz
çöktürmüﬂ. Gün gelmiﬂ Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› topraklar› kana bulayan “Kürdistan kasaplar›”n›n yakas›na yap›ﬂm›ﬂ halk›n savaﬂç›lar›. Yak›lm›ﬂ köylerin, tecavüze u¤ram›ﬂ
genç k›zlar›n, topra¤›ndan sürülmüﬂ
köylünün “ah›” ve “intikam” iste¤ine tercüman olup basm›ﬂ teti¤e.
Zulüm düzenine isyan›n öteki
ad›d›r analar›n dilindeki “intikam.”
“Bayraklar› dimdik duracak. ‹ntikam›n› als›nlar, kan› yerde kalmas›n çocuklar›m›z›n. Biz bir anay›k”
diye devam ediyor, Zeynep ‘ana’.
‹ki y›ld›r yan›yor onun yüre¤i. Ama
nas›rlaﬂmam›ﬂ, her cenazede ayn›
evlat ac›s›n› yaﬂam›ﬂ. “Onlar” demiﬂ, “hepsi benim için birer Muharrem”. Analar›n ac›lar›n›n nas›r tuttu¤u nerede görülmüﬂ. Ama onlar›n

ki, “s›radan bir anan›n” ac›s›ndan
çok farkl›. Dizlerini dövüp oturmuyor, gözyaﬂlar›n› topra¤a ak›tm›yorlar. Bu yüzden, Gorki’nin ‘Ana’ roman›n›n kahraman› gibi, o¤ullar›n›n
ve k›zlar›n›n bayraklar›n› cesetlerinin yan›baﬂ›ndan al›p dalgaland›rmaya devam ediyorlar. Marksizmi,
Leninizmi bilmiyorlar. Belki sosyalizmin nas›l bir yaﬂam getirece¤inden de habersizler. Ama bildikleri
bir ﬂey var; “bize açl›ktan, yoksulluktan, ezadan baﬂka bir ﬂey vermeyen bu lanet olas› düzene baﬂkald›ran bu çocuklar do¤ru yoldalar. Ve
biz analar da olursak bu kavgan›n
içinde, kazanaca¤›z!..”
“Bize a¤lamak yas etmek yak›ﬂmaz” diye giriyor söze, yan›ndaki
koltu¤a uzanm›ﬂ yatan o¤lunun süzülmüﬂ gözlerine bakarak. Zeynep
‘ana’n›n elinden tutuyor. Güç veriyor iki ana birbirine. Neden bu halk›n yenilmeyece¤inin iki timsali
oluyorlar o anda:
- Onlar›n yaslar›n› tutmaz›k. Nice Muharremler geçti, hepsi gözümde Muharrem. Nice yi¤itlerimizi yediler katiller.
- A¤lamayaca¤›z, dimdik ayaktay›z. Çatlas›n düﬂmanlar.
- Ayaktay›z. Kahramanlar›n
anas›y›k. Bayraklar› dimdik duracak. Son damlam›za kadar çocuklar›m›z›n yolunday›k. Sonsuza kadar.
Evet, kahramanlar›n analar› onlar. Yak›ﬂmaz, kahramanlar›n analar›na yas tutmak. Kimileri “zenginli¤inin” ihtiﬂam› ile “düﬂman çatlat›r”; onlar en büyük zenginlik olarak ﬂehit anas› olmay› bilmiﬂler, gö¤üslerine onur abideleri takarak
düﬂman çatlat›yorlar. Bu yüzden
“Ne mutlu bize!” diyor Mesude
‘ana’; “Onurumuz, gururumuz, bütün çocuklar bizim.”
Muharremi’ne selam yolluyor
gözlerinin p›nar› kuruyan. Ve tamaml›yor Mesude Demirel’in sözlerini; “Hep bizimdir, hep bizimdir.
Muharrem gittiyse binlerce Muharremler, Serdarlar var yerinde...”
“Birbirimize destek olaca¤›z”
diye devam ediyor, evlad›n›n cesedi
yeni so¤umuﬂ olan. “Ben sizlerden

destek ald›m, sizlere destek vermeye çal›ﬂt›m. Dimdik ayaktay›z...”
Biliyorlar ki, düzenin kabuklar›n› k›ramayan analar da var bu
ülkede. Belki suç onlar›n de¤il,
ama yine de, “suçlusunuz” diye
k›z›yor, hapishane kap›lar›na dahi gelmeyen analar› düﬂündükçe:
“Evlatlar›na hiç sahip ç›kmad›k
o analara da lanet okuyor yüzbin kere”, Zeynep Karademir.
Onlara yürümeleri gereken yolu,
kendisiyle ifade ediyor: “Sonsuza kadar Muharrem’in yolunday›m.”
Muharremler’in yolu, kurtuluﬂun yolu. Muharremler’in yolunda, insan gibi yaﬂamak var.
Ezilmeyecekleri, horlanmayacaklar›, yoksul açbilaç kalmayacaklar› bir yaﬂam var. Onlar›n yolunda ba¤›ms›z, demokratik ve
sosyalist Türkiye’nin kavgas› veriliyor. Ony›llard›r katliamlara,
bask›lara, iﬂkencelere, kay›plara
ra¤men yenilemeyen bir kavgan›n analar› onlar.
Bu öyle bir zulüm ki; Filistin
ask›s›nda kollar›m›z› koparan,
k›r›lm›ﬂ kemikleriyle kay›plar›m›z› denizlerin binlerce metre
derinliklerine gömen, etlerimizi
alevler için de eriten, tutuﬂmuﬂ
bedenlerimize kurﬂunlar s›kan bir
zulüm bu. Kolay m› böyle bir
zulme direnmek? Kolay m›, böyle bir tiranl›k karﬂ›s›nda baﬂe¤meyenlerin anas› olmak? Yi¤it
o¤ullar›n›n, k›zlar›n›n inançlar›yla doluyor yürekleri bu yüzden.
Ölseler de yenilmemeyi ö¤reniyorlar onlardan. Bu bilinçle sesleniyor, yan›baﬂ›nda cans›z yatan
o¤luna Mesude Demirel:
“Yenik düﬂmedik yavrum, duyuyorsun de¤il mi? Övünüyorum,
gurur duyuyorum yavrum seninle... Do¤ru yolu seçtiler onlar...”
Siz yüre¤inizi ferah tutun
kahramanlar›n analar›; kavgan›n
k›y›s›nda köﬂesinde de¤il, orta
yerinde yürümeye devam edin!
Seçti¤imiz yolda zaferi de kucaklayaca¤›z!
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“Bütün
arkadaﬂlara
selam
söyle”
Serdar Demirel’e zorla müdahale
edilmesinin ard›ndan, annesi ile birlikte en son görenler, Erdinç ERO⁄LU
ve Gökhan MENET oldu. Ero¤lu, tek
cümlelik konuﬂmas› oldu¤unu söyleyerek, "bütün arkadaﬂlara selam söyle" dedi¤ini anlatt›. Menet ise gözlemlerini ﬂöyle aktard›:
“ﬁehit düﬂmeden iki gün önce Mesude Anam›zla görüﬂe gitti¤imizde
son kez görebilme mutlulu¤una erdim. Serdar'la ilk tan›ﬂ›kl›¤›m›z 1994
Temmuz'unda Bursa Hapishanesi'nde
olmuﬂtu.
Acil servisdeydi, iki gün önce annesini ilk gördü¤ünde tan›mam›ﬂ, el
ve ayaklar› kelepçeliymiﬂ. Ben gördü¤ümde üç kiﬂilik bir odadayd›. Ankara
Tabip Odas›'ndan bir heyet gelmiﬂti.
Askerlerin ikisi içeride kald›. Zorla
müdahale izleri vard›. Heyet gittikten
sonra içeri girip son kez sar›labildim.
Kolunda i¤ne izlerinden oluﬂan birçok
morluk vard›. El ve ayaklar›nda kelepçe yoktu ama, el ve ayak bileklerinde
kelepçe yaralar› vard›. Yata¤a kelepçelenip zorlanm›ﬂ herhalde. Çünkü
normal kelepçe izi de¤ildi. Beni gördü¤ünde zorlanarak el sallad›. Vücutta neredeyse hiç et kalmam›ﬂt›. Bir
deri bir kemikti. O yüzden etraf›n›
pek alg›lam›yor gibiydi. Nas›ls›n dedi¤imde zorland› ama konuﬂamad›.
Çok ac› çekti¤i belliydi. Sonra içeri giren heyetten bir doktorla konuﬂtu¤umda benzer izlenimlerini, bilincinin
k›smen aç›k oldu¤unu bana anlatt›.
Yani zorla müdahaleyle sakat b›rakmaya çal›ﬂt›lar. Ama Serdar o zay›f halinde çabalar›n›n nafile oldu¤unu ve hedefe nas›l ulaﬂ›labilece¤ini
gösterdi. Onu o halde görmenin bende yaratt›¤› duyguyu anlatabilmem
mümkün de¤il. Onunla gurur duyuyoruz. Gözün arkada kalmas›n Serdar.
Zaferimizin garantisi siz ﬂehitlerimizsiniz.”

‘Ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm’
ikilemi karﬂ›s›nda onuru seçtim
Serdar Demirel'in mektuplar›ndan bir derlemeye, an›s› önünde bir kez daha sayg›yla
e¤ilerek sayfalar›m›zda yer veriyoruz.

Anadolu bugüne kadar
hiç çaresiz kalmad›
Düﬂünce de¤iﬂikli¤i dayatmas›
ve tecrite karﬂ› 5 y›ld›r süren direniﬂte ben de 9 May›s 2005 tarihinde
ölüm orucuna baﬂlad›m.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin
sömürülerini sürdürmek, dünya
halklar›na boyun e¤dirmek için kan
gölüne çevirdikleri dünyada, direniﬂin kalbinin att›¤› co¤rafyan›n tam
ortas›nda emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için 35 y›ld›r kesintisiz bir yürüyüﬂ sürüyor. Bu yürüyüﬂün son 5 y›l›, oda¤›nda tecrit sald›r›s› olan zulme karﬂ› onurun, devrimci kimli¤in, düﬂüncelerimiz ve
inançlar›m›zla yaﬂaman›n, direnme
hakk›n›n savunuldu¤u Büyük Direniﬂ'le geçti.
F Tipi tecritin gündeme geldi¤i
günlerde, bu sald›r›n›n sadece biz
devrimci tutsaklar› de¤il, iﬂçisi, memuru, ö¤rencisi, köylüsü, esnaf› ile
tüm halk› hedefledi¤ini, yaﬂam›
hücreleﬂtirme, halklar› köleleﬂtirme
amaçl› olup esas olarak umudun
yokedilmek istendi¤ini söylemiﬂtik.
Aradan geçen 5 y›l söylediklerimizi
onlarca kez do¤rulad›. Büyük Direniﬂ bu hedefin amac›na ulaﬂmas›n›n
önünde 118 canla örülen en büyük
barikat oldu. Zulmün sahipleri bu
barikat› aﬂamad›kça acizleﬂti. Pervas›zl›kla, "yeni taktik"lerle sald›r›lar›n› artt›rd›. Bugün zorla müdahaleyi "yasal"laﬂt›ran, her türlü direniﬂi suç sayan Ceza ‹nfaz Kanunu,
Türk Ceza Kanunu, CMUK gibi
"AB'ye uyum, demokratikleﬂme"
yalan ve demagojileri alt›nda ç›kar›lan onlarca yasaya her gün yenileri
ekleniyor. Yetmedi¤i yerde, 1 Ni-

san'da oldu¤u gibi komplolarla,
Trabzon'da oldu¤u gibi ipini çözdü¤ü sivil faﬂist güçleriyle, provokasyonlarla, ﬂovenizm k›ﬂk›rt›c›l›¤›yla
sonuç al›nmak; baﬂta devrimci-demokrat güçler olmak üzere tüm halk
sindirilmek, susturulmak, hak ve
özgürlükler yok edilmek isteniyor.
Bunun siyasal anlam›; Anadolu'dan
devrimin ve devrimcili¤in tasfiye
edilerek, halklar›n umudunun ve
gelece¤inin karart›lmak istenmesidir.
Ama Anadolu bugüne kadar hiç
umutsuz, çaresiz kalmad›. Bugün de
umutsuz, çaresiz de¤il. Biz var›z ve
direnmeye, umudu yaﬂatmaya devam ediyoruz. 118 can›m›z›n tohum
olup Anadolu'nun ba¤r›na serpildi¤i, dünyan›n yak›n tarihinin en büyük ve en görkemli direniﬂini ilk
günkü kararl›l›¤›nda, her ﬂeye ve
herkese ra¤men sürdürüyoruz.
Ben de Anadolu halklar›n›n
umudu büyük ailemizin bir ferdi
olarak, devrimin sönmeyen meﬂalelerinden Fidan›m›z'›n ad›yla bu yürüyüﬂteki yerimi ald›m. Bunun onuru ve gururuyla süren güneﬂe yürüyüﬂümün 17. günündeyim.

‹nançla çelikleﬂmiﬂ
irade yenilmez
Son 4.5 y›l› 19 Aral›k sonras›
at›ld›¤›m Sincan 1 No'lu F Tipi'nde
olmak üzere 14 y›l› hapislikle geçen
17 y›ll›k devrimci yaﬂam›m boyunca bu büyük aile içerisinde sevginin, paylaﬂman›n, sahiplenmenin,
vefan›n, "ben" de¤il "Biz" olman›n
en güzelini yaﬂad›m. Düﬂtü¤ümde
s›cak bir el ile emek verilerek sar›l›p, sarmaland›m. S›cak bir sohbeti,
bir yudum çay›, bir lokma ekme¤i
ve kavgay› paylaﬂt›¤›m onlarca arkadaﬂ›m dahil, ayn› ideallerle yürüdü¤ümüz yüzlerce arkadaﬂ›m›z› güneﬂe u¤urlarken, onlar› kaybetmenin ac›s›yla, yaratt›klar› de¤erlerin
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coﬂkusuyla ve zulme karﬂ› artan öfkemle yo¤ruldum. Bugün kurtuluﬂun ve umudun simgesini kuﬂan›p
yürüdü¤üm bu yolda, heybemde
"Biz"e ait de¤erlerimiz, sonsuz
inanc›m ve s›n›rs›z ba¤l›l›¤›m var.
Halk›ma, vatan›ma, büyük aileme
olan engin sevgim var...
‹ﬂte bu nedenle hiçbir kayg› duymadan halklar›m›z›n özgürlü¤ü, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› için yaﬂamlar›n› feda eden yüzlerce can›m›z
gibi gönüllü oldum. Gönlüm rahat
ve huzur doluyum. Biliyorum ki,
Anadolu'nun ba¤r›nda binlerce,
yüzbinlerce vatanseverin yüre¤i ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için çarp›yor. Ve mutlaka umudun
›ﬂ›¤›nda ideallerimizi gerçekleﬂtirecekler. Çünkü, cüret, kararl›l›k ve
inançla çelikleﬂmiﬂ bir iradeyi yenebilecek hiçbir güç yoktur.
‹ﬂte bu güçle kazanaca¤›m›za,
vatan›m›z›n ba¤›ms›z, halklar›m›z›n
özgür olaca¤› günlerin de mutlaka
gelece¤ine inan›yor, sizleri Fidanca,
118 kahraman›m›z›n s›cakl›¤›nda
selaml›yor, sevgi ve sayg›yla kucakl›yorum. Biz Varoldukça Umut
Hep Yaﬂayacak...

Asla vazgeçmeyece¤im
Zulmün en koyusunun yaﬂand›¤›
bir ülkede devrimci olmak, devrim
idealini taﬂ›mak büyük bir onurdur.
Bu onuru koruyabilmek, ölüm dahil
her türlü bedeli de göze almay› gerektiriyor. Hem bedel ödemekten
kaçmak, hem de bu onuru taﬂ›mak
mümkün de¤il. Bu, eﬂyan›n tabiat›na da ayk›r›... Bugün, tecrit ile dayat›lan "ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya
ölüm" ikilemi karﬂ›s›nda onurumu
korumay› seçerek, özgür irademle
bedenimi ölüme yat›rd›m... Tecrit
politikas›na son verilip, siyasi kimli¤imizle, düﬂüncelerimizle yaﬂama
hakk›m›z kabul edilmedikçe bundan asla vazgeçmeyece¤im.
Bu düﬂüncemi umudumu kuﬂand›¤›m gün hem Adalet Bakanl›¤›'na
verdi¤im dilekçemde, hem de tutuldu¤um hücreden herkese ilan ettim.
O gün coﬂkulu ve huzur doluydum... Hay›r, yaln›z de¤ildim. Tec-

rite karﬂ› yaﬂamlar›n› seve seve feda
eden Fidan, Ahmet, Cengiz, Ali,
Erol, Yusuf, Hüseyin, Bekir, Sevgi
Abla ve tüm canlar›m›z yan›mdayd›... Y›llard›r tecrit alt›nda fiziken
yüzlerini göremedi¤im, seslerini
duyamad›¤›m tüm yoldaﬂlar›mlayd›m... Abdi ‹pekçi'de yaﬂl› bedenlerini her türlü zorlu¤a ra¤men zulme
karﬂ› siper ederek bizleri sahiplenen
analar›m›z›n, babalar›m›z›n, kardeﬂlerimizin, TAYAD'l› Ailelerimiz’in
varl›¤›n› tüm sevgileri ve coﬂkular›yla bütün hücrelerimle hissettim...
O gün ﬂunlar› söyledim:
12. Ekip üyesi olarak, Sabo'nun
Çiftehavuzlar'da dalgaland›rd›¤›,
canlar›m›z›n kan›yla k›z›llaﬂm›ﬂ y›ld›z› gelecek düﬂümüzün simgesi k›z›l y›ld›zl› onurumuzu aln›ma takarken, bu bilinç ve inançla, böylesi
onurlu bir görevi omuzlaman›n
mutlulu¤u ve huzuruyla yürüyorum. Yolum, canlar›m›z, kahramanlar›m›z›n yoludur. Hedefim, mutlak
menzile varmakt›r. Eriﬂecek ve lay›k olaca¤›m...
Yürüyüﬂe baﬂlamam, uzun bir
bekleyiﬂin ard›ndan oldu. Bu nedenle öncesi ve sonras› ile oldukça
yo¤un duygular yaﬂad›m. Öncesinde; canlar›m›z birbiri ard›s›ra hücre
hücre eriyerek güneﬂe ulaﬂ›rken, onlarla yanyana olamaman›n ac›s› ve
buna sebep olan her ﬂeye ve herkese duydu¤um öfke ve onlar›n içinde
olma arzumun sab›rs›zl›¤› ile doluydum. Her bir katarla ertelenen bu
sab›rs›zl›k, sevdam› ve tutkumu da
büyüttü. Bu duyguyu “B‹Z” olan
herkesin yaﬂad›¤›n› biliyorum.
Art›k yola ç›kma zaman› gelince, müthiﬂ bir coﬂku seli ile birlikte
dingin bir huzur, engin bir mutluluk
duygusu kaplad›... Yani ‘B‹Z’e duydu¤um güven, ba¤l›l›k, inanç ve
bunlar›n getirdi¤i iç huzuru...
***

Gerçek vatanseverler
devrimcilerdir, bizleriz
...
Sevgili Birol; halk ve vatan sevgisi ile ölümsüzlük üzerine ne dü-

ﬂündü¤ümü paylaﬂmak istiyorum.
Halk ve vatan sevgisi özünü,
ba¤›ms›zl›k ve özgürlük tutkusundan al›r. Tarih boyunca halklaruluslar ba¤›ms›zl›klar› ve özgürlükleri için hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmam›ﬂ, yüzbinler milyonlarla ifade
edilebilecek say›da insan bu u¤urda
can›n› seve seve vermiﬂtir. Bu yan›yla halk ve vatan sevgisi, bir halk›n ve o halk›n her ferdinin ba¤›ms›zl›k ve özgürlük tutkusunun somuttaki ifadesidir. Bayrak, ﬂehitler
gibi de¤erleri de bu sevgi ve tutkunun sembolleridir.
Bu anlatt›klar›m genel bir tan›mlamad›r. Ancak gerçek anlamda
halk ve vatan sevgisi nedir sorusunu
net ve aç›k bir ﬂekilde ortaya koymak gerekir. Çünkü, bugün ülkemizde s›n›fsal konumu, siyasal e¤ilimi ne olursa olsun kime sorarsan›z
sorun “halk›m› ve vatan›m› seviyorum” der. Faﬂisti de islamc›s› da,
demokrat› da, solcu, sosyalist, hükümanist diyeni de farkl› ifadelerle
de olsa ayn› ﬂeyi söyler. Ama pratikteki tav›r(s›zl›k)lar›, hiç de buna
denk düﬂmez. Bu noktada halk›m›
ve vatan›m› seviyorum diyenlerin
bu sözü ne kadar yerli yerine oturmaktad›r? Mesela; topraklar›m›z
emperyalist haydutlar›n postallar›
alt›nda ezilirken; ulusal servetimiz
ve de¤erlerimiz bu haydutlara peﬂkeﬂ çekilirken; bunlar topraklar›m›z› kullan›p baﬂka halklar› bombalay›p katlederken hiç sesleri ç›kmayan, görmeyen, tepki vermeyen,
ulusal onurlar› kabarmayan; ama
Trabzon’da TAYAD’l›lara yönelik
linç sald›r›s›na kat›lan, iﬂgale ve sömürü ve zulme karﬂ› ç›kanlara sald›ran faﬂistlerin; insanlar› diri diri yakan, domuz ba¤›yla katleden ‘islamc›’lar›n; bunlar› caiz gören ‘inanm›ﬂ’ insanlar›n (bununla bilinçli
davranan halk düﬂmanlar› d›ﬂ›ndaki
kand›r›lm›ﬂ, aldat›lm›ﬂ insanlar› kastediyorum) veya bunlar karﬂ›s›nda
tav›rs›z kalan sol-sosyalist etiketli
kesimlerin gerçek anlamda halk ve
vatan sevgisinden sözedilebilir mi?
Halklar için bu de¤erlerin önemini ve bunlar için neler yap›labile27
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Hiçbir kayg› duymadan
halklar›m›z›n özgürlü¤ü, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› için yaﬂamlar›n›
feda eden yüzlerce can›m›z gibi gönüllü oldum.
Gönlüm rahat ve huzur
doluyum. Biliyorum ki,
Anadolu'nun ba¤r›nda
binlerce, yüzbinlerce vatanseverin yüre¤i ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm için çarp›yor.
Ve mutlaka umudun ›ﬂ›¤›nda ideallerimizi gerçekleﬂtirecekler. Çünkü;
cüret, kararl›l›k ve
inançla çelikleﬂmiﬂ bir
iradeyi yenebilecek hiçbir güç yoktur.

ce¤ini iyi bilen egemen s›n›flar,
yüzy›llard›r bu de¤erleri yalan ve
demagojilerle çarp›tarak sömürü ve
zulüm düzenlerini sürdürebilmek
için kullanm›ﬂlard›r. Bugün de kullan›yorlar. Örne¤in ülkemiz egemenleri, ‘vatan-millet-sakarya edebiyat›’ diye tan›mlanan ﬂovenist
sahtekarl›klar›yla halklar›m›z›n bu
de¤erlerini kullan›yorlar. Yukar›da
sözetti¤im sa¤-faﬂist, dinci ve di¤er
‘solcu’ partilere oy veren, bu kesimlerin taban›n› oluﬂturan halk kesimlerinin ‘tav›rs›zl›¤›n›n’ veya yanl›ﬂ
tav›r almas›n›n nedeni de budur.
Objektif ve subjektif koﬂullar nedeniyle bu böyledir. E¤er halka do¤ruyu gösterir ve anlat›rsan›z, bugün
egemenlerin her türlü yalan ve demagojilerine, bask› ve terörlerine
ra¤men halk ba¤›ms›zl›¤› ve özgür-

lü¤ü u¤runa hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmayacak, tav›rs›z kalmayacakt›r.
Tarih bunun örnekleriyle doludur.
Gerçek bir halk ve vatan sevgisinden sözedebilmek için inanç ve
bilinç gereklidir. Halka inanmaktan,
neler yapabilece¤ini bilmekten geçer. Bilmek; kitabi de¤il, kavramak,
anlayarak bilmektir. Ve tabi ki, bunun gere¤ini yerine getirmekten,
yani kurtuluﬂu için bedel ödemekten kaç›nmadan mücadele etmekten
geçer. Bu nedenle gerçek vatanseverler sadece devrimcilerdir, biziz
diyoruz. Halk›m›z›n, her ﬂeye ra¤men devrimcilere sayg› duymas›n›n, sahiplenmesinin ve bu u¤urda
düﬂenlerini yaﬂatmas›n›n, yerlerini
onlarla-yüzlerle doldurmas›n›n nedeni budur. Bu, kavgada düﬂenlerin
bedenleri yok olsa da, isimleri, kav-

TAYAD Kas›m-Aral›k 2005 Hak ‹hlalleri Raporu

Tecrit daha kaç
can alacak?
TAYAD, her iki ayda bir haz›rlad›¤›, hapishanelerde hak ihlalleri raporunu, 15 Ocak günü Galatasaray
Postanesi önünde aç›klad›. Kas›mAral›k 2005 aylar›n› içeren raporu
bas›na da¤›tan TAYAD’l›lar, tecritin
ölümlerle sürdü¤ünü kaydederek
Serdar Demirel’in ölümü hat›rlatt›lar ve “bir bayramda daha yüreklere kan damlad›” dediler.
Rapora iliﬂkin aç›klamay› yapan

‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet
Güvel, Serdar Demirel'in zorla müdahale sonucu katledildi¤ini belirtti.
''Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun'' yaz›l› önlükler giyen TAYAD’l›lar, ayn› slogan›n oldu¤u bir
de pankart açt›lar.
AKP iktidar›n›n, ABD ve AB
emperyalizminden ald›¤› destekle
tecrit ve sansür politikas›na devam
etti¤ini belirten Güvel “Tecrit iﬂkencesi daha nereye kadar sürecek?
Tecrit bizden daha kaç can alacak?”
diye sordu.
Hapishanelerde tutsaklar›n disiplin cezalar› ile bask› alt›nda
tutulup teslim al›nmak istendi¤ini kaydeden Güvel, yaﬂanan
hak ihlallerine iliﬂkin ﬂu bilgileri verdi:
“Hastane, mahkeme sevklerinde yaﬂanan sald›r›lar, haber
alma özgürlü¤ünün engellenmesi, tutsaklara onursuzca
aramalar›n dayat›lmas›, görüﬂ,
mektuplaﬂma haklar›n›n gasp
edilmesi, tecritin yaratt›¤› sa¤l›k sorunlar› gibi bir dolu hak
ihlali, hapishanelerde devam
28
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galar› ile yaﬂamas›d›r. ‹nsan› insan
yapan onuru ve b›rakt›¤› de¤erleri
ise, bundan daha büyük onur ve de¤er verme olur mu?...
Tabi ﬂunu da eklemek gerekir;
kavgada topra¤a düﬂmek bir sonuçtur, kavgan›n olas› bedellerindendir.
Yoksa kimse bunun için yola ç›kmaz, kavgaya girmez. Bu noktada
ölümsüzlük bir devrimcinin kazanaca¤› en de¤erli niﬂand›r, onurdur.
***
Sevgili Birol;
Bildi¤in gibi biz Fidan’larda ilk
dalyam›z› tamaml›yoruz. 120’lerimiz gibi inanç ve kararl›l›kla her ﬂeye ve herkese ra¤men yolumuzda
yürümenin coﬂkusunu yaﬂ›yoruz.
Sizleri bu coﬂkuyla, canlar›m›z›n s›cakl›¤›nda s›ms›cak kucakl›yorum.
etmektedir.
Tüm bunlar yetmiyor, yeni ç›kar›lan yasalarla tecrit ve sansür daha da a¤›rlaﬂt›r›larak tutuklu ve hükümlülerin sesleri, soluklar› kesilmek isteniyor.
Tecrite karﬂ› direniﬂ ise sürmektedir. Halen Gebze Hapishanesi’nde Fatma Koyup›nar ve Serpil
Cabadan ölüm orucunu sürdürmektedir. ‹zmir K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde ﬁehmuz Poyraz, geçti¤imiz
günlerde tecrite karﬂ› ölüm orucuna
baﬂlad›¤›n› duyurmuﬂtur.
Bayramlar›m›zda bile bize göz
yaﬂ› döktürenleri, omuzlar›m›zda
cenaze taﬂ›tanlar› bir kez daha lanetliyoruz.
Bugün bir kez daha hapishanelerdeki evlatlar›m›z›n yaﬂad›klar›
bask›lar›, iﬂkenceleri sizlere aç›kl›yoruz. AKP iktidar›n›n yalanlar›na
karﬂ› gerçekleri hayk›rmaya, evlatlar›m›z›n sesi olmaya devam edece¤iz.”
Aç›klaman›n ard›ndan, TAYAD’l›lar ''Serdar Demirel Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n
Onurlu Direniﬂi, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun!” sloganlar› att›lar. Haz›rlanan rapor, daha sonra
halka ve bas›na da¤›t›ld›.

Temel Haklar
Federasyonu’ndan

Sar›gazi Temel Haklar
Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i
Sar›gazi’de 13 Ocak günü “iki bayram” vard›. Hem Kurban Bayram›,
hem de Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin aç›l›ﬂ ﬂenli¤i. Bask›n›n
zulmün, yoksullu¤un olmad›¤› bir ülkede bayramlar›n da özüne uygun olarak kutlanaca¤›n› bilenler, bu mücadelede bir mevziye daha kavuﬂman›n
coﬂkusuyla kutlad›lar bayram›.
Dernek binas›nda yap›lan aç›l›ﬂ ﬂenli¤ine 100 kiﬂi kat›l›rken, dernek
önünde halaylarla baﬂlayan aç›l›ﬂ, ard›ndan bina içinde sürdü. Ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin geliﬂimine canlar›, kanlar›yla katk›
sunan ﬂehitlerimiz için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂan Bülent
Özdemir, derne¤in kurulma nedenini anlatt›.
Örgütlenmenin bugün çok daha büyük bir ihtiyaç oldu¤unun alt›n› çizen
Özdemir, halk›m›z›n bayram›n› da kutlad›klar›n› ifade etti. “De¤erlerimizi
gelece¤e taﬂ›ma, halk›m›za gerçek bayram› yaﬂatmak için mücadeleyi büyütme görevi bizi bekliyor” diyen Özdemir, genç yaﬂl› herkese Temel Haklar çat›s› alt›nda örgütlenme ça¤r›s›nda bulundu.
Sar›gazi halk› mücadeleci bir derne¤in aç›l›ﬂ›ndan duyduklar› memnuniyeti dile getirirken, aç›l›ﬂ ﬂenli¤i halaylarla son buldu.

Canl› Bomba Olabilirsin!!!
Dersim’de demokratik kitle örgütleri çal›ﬂanlar› üzerindeki bask›lara,
keyfi anti-demokratik uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor.
Dersim Temel Haklar üyesi Ziya Kulbak, Erzincan-Tunceli s›n›r›nda
bulunan Mutu Karakolu’na ba¤l› jandarmalarca, “Canl› bomba olabilece¤i” iddias›yla gözalt›na al›nd›. Akrabas›n› ziyaret amac›yla Erzincan’a gitmek isteyen Ziya Kulbak, 8 Ocak günü Mutu’dan geçerken herhangi bir
sorunla karﬂ›laﬂmazken; ertesi gün akrabas›n›n köyüne gitmek üzereyken,
bindi¤i araçtan indirildi. Kulbak, “canl› bomba olabilirsin, ﬂüphelisin bizimle geleceksin” diyen jandarman›n eﬂyalar›n› aramak istemesine karﬂ›
ç›karak “arama izni” sordu. Elbette böyle bir izinleri yoktu, tamamen keyfiydi uygulama.
Devletin en üst “güvenlik” birimlerinin insanlar› yalan yere “canl› bomba” diye afiﬂe etti¤i bir ülkeydi buras› ve bu gerekçe jandarma için de en
ucuz yoldu. O kadar ucuz bir yaland› ki, beﬂ dakika sonra “köyüne götürelim” denilerek zorla araca bindirildi Kulbak. Askerler, köyün muhtar›n› da
“gözün üzerinde olsun” diyerek “jandarma” tayin ederken, tüm bu uygulamalar›n keyfi oldu¤unu söyleyen Kulbak, “bask›lar bizleri y›ld›ramayacak” diye konuﬂtu.
29
22 Ocak 2006 / 36

DEVLET KAT‹LLER‹N‹ KORUMAYA DEVAM ED‹YOR! Faﬂist tetikçi Mehmet Ali
A¤ca tahliye edildi. Peki kimdir A¤ca? Devletin provokasyonlarda, katliamlarda, infazlarda kulland›¤› yüzlerce tetikçiden biridir. 12 Eylül öncesinde yükselen halk muhalefetine karﬂ› devletin sivil faﬂist terörü t›rmand›rd›¤›, devrimcilere yurtseverlere ayd›nlara karﬂ› katliamlara yönlendirdi¤i bir
süreçte A¤ca da kendi söylemiyle “figüran”
rolünü oynad›. T›pk› Abdullah Çatl›, Haluk
K›rc›, ‹brahim ﬁahin, Alaattin Çak›c› gibi...

Devletin faﬂist niteli¤i ve ülkemizde adaletin
kimler için var oldu¤u bir kez daha gözler
önüne serildi. Bu adalet A¤ca ve onun gibileri yarg›layamaz. Susurluk’tan ﬁemdinli’ye, faﬂist katillerin tahliyesine kadar
kontrgerilla devleti faaliyetlerine devam
ediyor. Susurluklar›, kontrgerilla örgütlenmelerini tasfiye edecek, faﬂist katillere hak
etti¤i adaleti uygulayacak olan bu düzen
de¤il halk›n kendisidir. (15 Ocak)
SA⁄LIK BAKANI RECEP AKDA⁄ ‹ST‹FA
ETMEL‹D‹R! Fatma Özcan yaﬂam›n› yitirdi.... Bu son ölümle birlikte ortaya ç›kmaktad›r ki; yap›lan testlerin sa¤l›kl› sonuçlar
verip vermedi¤i tart›ﬂ›l›r. Ve çok aç›kt›r ki;
AKP iktidar› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri
olaylar›n üstünü biran önce kapatmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.

AKP iktidar› halka yalan söyledi, izleyin ve görün bundan sonra da yalanlar›n› söylemeye
devam edecektir. Çünkü; onlar iktidar koltu¤unu kaybetmek istemiyorlar. Çünkü; onlar halk›n sa¤l›¤› yerine Sabanc›lar’›n,
Koçlar’›n, Zorlu gibi tekellerin ç›karlar›n›
düﬂünüyorlar.
- Zaman kaybetmeden ve en sa¤l›kl› yöntemler tespit edilerek ‘kuﬂ gribi’ ﬂüphesi taﬂ›yan
hastaneye baﬂvuran insanlar›m›z tedavi
edilmelidir. - Kuﬂ gribi hastal›¤›n›n bugüne
kadar elde edilen sonuçlar› aç›klanmal›d›r. Sonuçlar neticesinde ise önlemler al›nmal›d›r. - Al›nan önlemler üzerinde ç›kan sonuçlar da yine halka ve kamuoyuna aç›klanmal›d›r. (15 Ocak)

Bayramda karanfiller
açt› mezarlarda

Devrimciler
bu
topra¤›n insanlar›d›rlar. Bu topraklarda yaﬂayan çeﬂitli milliyetlerden, inançlardan
halklar›n olumlu geleneklerini de, devrimci bir içerikle
yeniden ﬂekillendirerek kavgalar›nda yaﬂat›rlar. Bayramlarda dayan›ﬂman›n güçlendirilmesi kadar, mezarlar›n ziyareti de geleneklerimizin
baﬂl›calar›ndand›r. Bayram›n ilk gününden baﬂlayarak mezarl›klar dolup taﬂar, ölenlerine sayg›lar›n›, onlar› unutmayacaklar›n› ifade eder
halk›m›z.
Devrimciler de, ﬂehitlerini ölüm
y›ldönümlerinin d›ﬂ›nda bayramlarda da yaln›z b›rakmad›lar.
Salihli Temel Haklar üyeleri,
25 Nisan 2001 tarihinde, d›ﬂar›da
ölüm orucu direniﬂini sürdürürken
ﬂehit düﬂen Erdo¤an Güler’in mezar›n› ziyaret ettiler. Bayram›n ilk günü gerçekleﬂen ziyarette mezar› karanfillerle süslenerek, Türkiye halk›na gerçek bayramlar› arma¤an etme kararl›l›¤› ifade edildi.

Halk›n dayan›ﬂmas›n›
güçlendiren geleneklerine sahip ç›kal›m
ucuna sizler için. 121 kez kaz›d›k
topra¤›, 121 kez yüre¤imizden parçalar kopard›k.”
“Evet bugün bayram... Eski telaﬂ yok ama sokaklarda. Eski coﬂku,
eski heyecan yok. Yoksullu¤un, halk›m›za bayramlar› zehir etti¤i zamanlarday›z. Her ﬂeye ra¤men; onca yoksullu¤a, soruna, s›k›nt›ya
ra¤men, yüreklerinde bayram coﬂkusunu eksik etmeyenler hala var!
Umudunu
hiç

Devrimci sanatç›lar da, Ayçe
‹dil Erkmen ve Ayﬂe Nil Ergen’in
mezarlar› baﬂ›ndayd›lar. Önce
Silivrikap› Mezarl›¤›’nda bulunan Ayçe ‹dil Erkmen’in mezar›n› ziyaret eden ‹dil Kültür
Merkezi çal›ﬂanlar›, mezar›
temizleyerek karanfillerle
süslediler. Sayg› duruﬂu ve
okunan ﬂiirin ard›ndan, ‹KM
çal›ﬂanlar›, ‹dil’e yazd›klar›
mektubu okudular.

Temel Haklar
Dernekleri’nde
Bayramlaﬂmalar

ﬁöyle seslendiler ‹dil’e;
“Siz feda kuﬂa¤›n›n kahramanlar› olarak, her an› eylem
olan 69 gün içinde öyle bir yol açt›n›z ki önümüze; öylesine güzel,
öylesine onurlu bir yol açt›n›z ki, tereddütsüz o yola düﬂenlerimiz var
bugün... Açl›¤›n onura dönüﬂtü¤ü o
yolculuk alt› y›ld›r sürüyor neredeyse... Anadolu nice yi¤itleri koynuna
ald›. 121 ana evlad›ndan ayr›ld›.
Hapishane kap›lar› yine so¤uk, yine
ölümle besleniyor. Serdar Demirel’i
u¤urlad›k en son. Sar›ld›k, aln›ndan
öptük ve 12 karanfil b›rakt›k baﬂ

yitirmeyenler
hala
var! Var, çünkü bizler
var›z. Bu halk›n öncüleri, umut ›ﬂ›klar› devrimciler var ve hep var
olacaklar.
Ad›n› taﬂ›yor olman›n hakl› gururuyla seninleyiz. Sizlerin yoldaﬂ›
olman›n onuruyla sizin yolunuzda
yürüyoruz.”
Ard›ndan, ‹dil’in sevdi¤i türküler ve Grup Yorum’un Mitralyöz
türküsü hep birlikte söylendi ve
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür”
slogan› hayk›r›ld›.
Bir sonraki durak ise, Mahmutbey Mezarl›¤›’yd›. Ayﬂe Nil Ergen’in mezar› baﬂ›nda toplanan
devrimci sanatç›lar, O’na da karanfiller sundular en tazesinden, mücadelesini sürdüreceklerine and içtiler
hep bir a¤›zdan. “An›s› hep yaﬂayacak” diyen devrimci sanatç›lar, “Bize Ölüm Yok” marﬂ›n› söyleyerek
anmalar›n› sonland›rd›lar.
ﬁehit mezarlar›n›n karanfillerle
süslendi¤i bir baﬂka yer ise, Trabzon oldu. Trabzon Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i üyeleri, bir
y›l boyunca polisin engellemesine karﬂ›n mezarlar›n› yapt›rd›klar› Selami Kurnaz ve Bahattin
An›k'› ziyaret etti. 12 ve 13
Ocak'ta bayram nedeniyle yap›lan ziyaretlerde ﬂehitlerin
aileleri ve komﬂular›yla da
bayramlaﬂ›ld›.

Yaklaﬂ, yüzünü örse de ac›lar
Ve nas›l yakalarsa topra¤› kök
Sular› renk, dallar› kiraz
Sen de öyle yakala hayat›
Yürü kol kola can›ma de¤sin
Gözyaﬂlar› da çiçek açar
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Tek tek ﬂehit ailelerinin ziyaretlerinin gerçekleﬂti¤i bayramda,
derneklerde de bayramlaﬂma toplant›lar› düzenlendi.
Bunlardan biri Gülsuyu-Gülensu
Temel Haklar’dayd›. Kurban Bayram›’n›n 3. günü dernek binas›nda
halk›n kat›l›m› ile bir etkinlik düzenlendi.
ﬁiirle baﬂlayan etkinlik Hasan
Koço¤lu’nun dostlu¤a, dayan›ﬂmaya, paylaﬂ›ma ve kardeﬂli¤e vurgu

yapt›¤› konuﬂmas›yla sürdü. Ard›ndan davul zurna eﬂli¤inde hep birlikte halaya duruldu.
Dernek bünyesinde kurulan
‘Halk Korosu’ ney eﬂli¤inde türküler seslendirirken, yaﬂl›s› genci ile
100’e yak›n kiﬂi bayram coﬂkusunu
geç saatlere kadar yaﬂad›lar.
Ayn› gün Ba¤c›lar’da da Karanfiller Kültür Merkezi’nin geleneksel
olarak düzenledi¤i ‘Kurban Bayram› yeme¤i’ vard›. Bayram›n 3. gününde Karanfiller Kültür Merkezi
toplant› salonunda 150 kiﬂi biraraya
geldi. Bayram yeme¤i öncesi yap›lan konuﬂmalarda, burjuva kültürüne karﬂ› halk›n kültüründen, gelenek ve göreneklerinden sözedilerek,
halk kültürünün yozlaﬂt›r›lmas›na
izin verilmeyece¤inin alt› çizildi.
Yemek ve bayramlaﬂma sonras›nda Kocasinan ve Güneﬂli Mezarl›klar›’nda bulunan ﬂehit mezarlar›
ziyaret edilerek, anmalar gerçekleﬂtirildi. Bu anmalar s›ras›nda ‘Bize
Ölüm Yok’, ‘Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez’ marﬂlar› söylenerek, sloganlar at›ld› ve mezarl›klar

karanfillerle süslendi.
12 Ocak günü ‹zmir’de Ege Temel Haklar’da da bayram yeme¤inde biraraya gelen 50 kiﬂi, halk›n geleneklerine sahip ç›kman›n önemi
üzerine konuﬂtular.
Dernek ad›na yap›lan konuﬂmada ﬂu ifadelere yer verildi:
“Halk›m›z›n olumlu ve güzel
olan her ﬂeyini sahipleniyoruz. Emperyalistlerin halklar› teslim almak
için sald›r›lar›n› artt›rd›¤› günümüz
koﬂullar›nda de¤erlerini, erdemlerini sahiplenmek olmas› ve yap›lmas›
gerekenlerdir. De¤erlerini, geleneklerini sahiplenmeyenlerin gelece¤i
kurmalar› mümkün de¤ildir. Bu de¤erlerini, geleneklerini sahiplenmeyenler ne özgürlükten bahsedebilir
ne de insan olmaktan. Geleneklerini, de¤erlerini, inançlar›n› sahiplenmeyenler köle olmuﬂlard›r. Bu
yüzden biz en güzel de¤erlerimizi,
geleneklerimizi a¤›r bedeller pahas›na sahiplenmeye devam ediyoruz.
121 can›m›z bize bu yolda ›ﬂ›k oluyorlar. De¤erlerimizi, geleneklerimizi, inanc›m›z› nas›l sahiplenme-

Birtan Altunbaﬂ An›ld›
15 y›ld›r katillerinin hala cezaland›r›lmad›¤› Birtan Altunbaﬂ, katlediliﬂinin y›ldönümünde, 16 Ocak günü
Ankara Temel Haklar’da an›ld›. ‹dilcan Müzik Grubu’nun dinleti sundu¤u anmada, Birtan’› anlatan konuﬂmalar›n yan›s›ra, iﬂkencecilerin yarg›land›¤› davan›n, hak ve özgürlükler
mücadelesindeki yerinin ifade edildi¤i bir konuﬂma yap›ld›. Anma, “Bize
Ölüm Yok” marﬂ› ile sona erdi.

miz gerekti¤ini ö¤retiyorlar. Biz de
halklar›m›z›n en güzel de¤erlerinden biri olan bayramlar›n› sahipleniyor, hepinizin bayram›n› kutluyoruz.”

Rosa ve Karl kavgam›zda yaﬂ›yor
Alman proletaryas›n›n önderleri
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 1919 y›l›nda burjuvazi taraf›ndan katlediliﬂlerinin üzerinden
87 y›l geçmesine karﬂ›n unutturulam›yorlar. Ölüm y›ldönümlerinde
yine onbinlerce iﬂçi, emekçi devrimci taraf›ndan geleneksel yürüyüﬂün ard›ndan mezarlar› baﬂ›nda
an›ld›lar.
Almanya’n›n birçok kentinden
gelenler, 15 Ocak günü Berlin’de
buluﬂtular. TAYAD Komitee ve
Anadolu Federasyonu’nun da
yerald›¤› birçok kuruluﬂun ve partinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte, yaklaﬂ›k 7
bin kiﬂi devrim ve sosyalizm sloganlar›n› hayk›rd›.
TAYAD Komitee’nin “Serdar
Demirel Ölüm Orucu'nda 121. Sehit! Ölümden Türkiye Oligarﬂisi ve
AB Sorumludur!” yaz›l› pankart›
ve Anadolu Federasyonu’nun da

emperyalist tekellerin sosyal haklara karﬂ› sald›r›lar›na, s›n›rd›ﬂ›
uygulamalar›na
karﬂ› mücadele
ça¤r›s›
içeren
pankartlarla kat›ld›¤› yürüyüﬂ Sosyalistler Mezarl›¤›’na kadar sürdü.
Çeﬂitli marﬂlar›n söylendi¤i,
sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan mezarl›kta sayg› duruﬂunda
bulunulurken, Leninler’in, Rosalar’›n, Liebknecht'in mücadelesinin
devrimciler taraf›ndan sürdürüldü¤ü vurguland›¤› anmaya Alman Sol
Parti yöneticileri de kat›ld›. Yürüyüﬂün d›ﬂ›nda mezarl›kta da büyük
bir kitle toplanm›ﬂt›. Yürüyüﬂçülerin de birleﬂmesiyle yaklaﬂ›k 80 bin
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kiﬂi, devrimci önderlerin k›z›l bayraklar›n› dalgaland›rd›lar. Ayr›ca
meydanda çeﬂitli müzik gruplar›
devrimci marﬂlar söylerken, aç›lan
standlarda da¤›t›lan bildiri ve broﬂürlere yo¤un ilgi oldu.
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 15 Ocak 1919’da burjuvazi
taraf›ndan katledilmiﬂ ve cesetleri
bir kanala at›lm›ﬂt›.

Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

z›l üslerin güvenli¤ini sa¤layarak K›z›l Ordu'ya destek
olmakt›r.
Bu birlikler baﬂlang›çta yeralt› faaliyeti temelinde
örgütlendiler. Birlikler gizlilik temelinde oluﬂturuldular.
Gerilla ordusunun Kuzey Seferi'ne baﬂlamas›yla, ordunun girdi¤i bölgelerde aç›k faaliyetlere geçildi. Bu birliklerin üyelerinin bir k›sm›, bu süreçte Kuzey Sefer Ordusu'nun yüklerini taﬂ›mak, k›lavuzluk ve keﬂifçilik görevlerini üstlendi.
Aç›k çal›ﬂmaya geçilmesiyle birlikte Köylü Birlikleri'nin üye say›s› çok büyük bir h›zla artt›; yaklaﬂ›k bir
y›l içinde 2 milyon köylü bu birliklerde yerald›.
Köylü Birlikleri çat›s› alt›nda harekete geçen köylüler k›sa süre içinde, o güne kadar hemen hiçbir devrimde görülmemiﬂ baﬂar›lar elde ettiler. K›z›l Ordu’nun
kurtard›¤› bölgelerde, toprak a¤alar›n›n, yerel zorba ve
mütegallibenin iktidar›n›n fiilen çöküﬂüyle birlikte,
Köylü Birlikleri yönetimi üstlendiler, yayg›n bir slogan
olan "Bütün ‹ktidar Köylü Birlikleri'ne" ﬂiar› bir ölçüde
hayata geçmiﬂ oldu.

Bölüm

3
Yaz› dizimizin bu bölümünde Çin’deki halk örgütlenmelerini ele alaca¤›z. Topraklar› Avrupa’n›n tümü
kadar, nüfusu milyarla ifade edilen bu büyük ülkenin
devrimi, dünya halklar›na, devrimcilerine “olmaz” diye,
“imkans›z” diye bir ﬂeyin olmad›¤›n› gösteren devrimlerdendir. O geniﬂ co¤rafyaya hakim olmak ve o devasa
halk kitlesini tek bir hedefe yönlendirmek, Çin devrimci önderli¤inin gücünü, iradesini, yarat›c›l›¤›n› ve kitlelere güvenini göstermektedir.
Halk›n yüzde doksan›n›n okuma yazma imkan›ndan
mahrum b›rak›ld›¤› o günkü Çin’de, halk örgütlenmelerinde karakteristik olan, “kitlelere güven” ve “halk›n
potansiyelini” aç›¤a ç›karmad›r. “Kitlelere güven ve
kitlelerin yarat›c›l›¤›n›n harekete geçirilmesi” üzerine
en fazla teorik metinin Mao’da olmas› tesadüf de¤ildir.
Çin devrimi, toprak a¤alar›na ve emperyalist iﬂgallere karﬂ› savaﬂ içinde geliﬂen bir devrimdir. 1911’de burjuva nitelikli bir devrim gerçekleﬂtirilir Çin’de.
Çin Komünist Partisi, 1921’de kurulmuﬂtur. ‹lk döneminde burjuvazinin a¤›rl›kta oldu¤u Guamindang’la
(Ulusal Birlik Cephesi) ittifak› vard›r. Fakat k›sa sürede
Guamindang, emperyalizmle ve gerici iktidarla anlaﬂarak ihanet eder. O s›ralar a¤›rl›kl› olarak büyük ﬂehirlerde iﬂçiler, ayd›nlar aras›nda örgütlü olan ÇKP, Mao’nun
önerisiyle bu ihanetle birlikte k›rsal alanda, köylülük
içinde örgütlenmeye yönelir.

Köylü Birlikleri’nin örgütlenme modeli:
Köylü Birlikleri halk taraf›ndan büyük bir coﬂkuyla sahiplenildi. Bu nedenle de Birlikler k›sa sürede tüm köylerde yay›ld›¤› gibi, ilçeler ve illerde de bu birliklerin
organlar› oluﬂturuldu. Sonuçta Eyalet Köylü Birlikleri
ve ‹l Köylü Birlikleri ﬂeklinde üst örgütler kuruldu.
Köylülerin ayakland›¤› her yerde, Köylü Birlikleri as›l
yönetici organd›. ‹l, ilçe yöneticileri her konuda önce
Köylü Birlikleri'ne dan›ﬂmak zorundayd›lar.
Ayr›ca il düzeyinde “Konsey”ler kurulmuﬂtu. Bu
konseylerde Köylü Birlikleri’nin yan›s›ra, iﬂçi sendikalar›, ö¤retmenler, okul personeli, kad›nlar birli¤i gibi
kitle örgütlerinin temsilcileri yeral›yordu. ‹l yöneticileri, tüm kararlar›n› Konsey toplant›lar›ndaki e¤ilimlere
göre almak zorundayd›lar. ‹l yönetimleri gerek biçim,
gerekse de öz bak›m›ndan demokratik bir iﬂleyiﬂe sahiptiler.
Köylü Birlikleri'nin askeri gücünü ise, M›zrakl› Birlikler oluﬂturuyordu. Uzun sopalar›n ucuna tak›lm›ﬂ,
sivri uçlu, iki taraf› keskin m›zraklarla donat›lm›ﬂt›r bu
birlikler, Köylü Birlikleri’nin oldu¤u her yerde h›zla yay›ld›lar. “Düzensiz yöresel milisler" olarak tarif edilebilecek bu kuvvetler, k›sa sürede, ad›n›n bile yerel zorbalar› ve mütegallibeyi tir tir titretti¤i yeni bir silahl› güç
haline geldi.
Asl›nda eyaletlerde, illerde gerici iktidar›n atad›¤›
kurumlar da görünürde hala devam ediyordu. Ancak eski yönetim yap›s›na hiç iﬂ düﬂmüyordu. Köylülerin büyük küçük sorunlar›, çeﬂitli düzeylerdeki Köylü Birlikleri içerisinde çözülüyordu. Baﬂka bir deyiﬂle, Köylü
Birlikleri’nin güçlü oldu¤u yerlerde, giderek bir anlamda “ikili iktidar” oluﬂmuﬂtu.
Eski Silahl› Muhaf›zlar, polisler ve devlet memurlar›, hiçbir iﬂe kar›ﬂm›yor, tehditle para toplamak için köy-

***

Çin’de Köylü Birlikleri
‹lk olarak 1926’da ÇKP önderli¤inde Hunan ve Guandug eyaletlerinde kurulan Köylü Birlikleri, bu dönemin en etkili örgütlenmesi olarak öne ç›kt›.
Köylü Birlikleri’nin ömrü oldukça k›sa olmuﬂ, karﬂ›devrim saflar›na geçen Guamindang'›n a¤›r sald›r›lar›
sonucu fiili olarak da¤›lm›ﬂt›r. Ancak bu k›sa sürede büyük baﬂar›lar kazanm›ﬂ ve sonraki y›llara önemli bir miras b›rakm›ﬂt›r.
Köylü Birlikleri'nin kurulmas›ndaki temel amaç;
toprak a¤alar›n›n, yerel zorba ve mütegallibenin siyasi
ve ekonomik gücünü k›rmak, halk›n kendi kendini yönetmesini sa¤layarak kendine güvenini sa¤lamak ve K›32

22 Ocak 2006 / 36

Köylü
Birlikleri’nin
askeri
gücünü
oluﬂturan
“M›zrakl›
Birlikler”
örgütlü halk,
emperyalizmin devasa
askeri gücüne karﬂ›
zaferi böyle
kazand›

lülere yaklaﬂmaya dahi cesaret edemiyorlard›. Zira M›zrakl› Birlikler’in cayd›r›c›l›klar› yeterliydi.

Köylü Birlikleri’nin mücadele yöntemlerinden örnekler: Esas görevi, toprak a¤as›, yerel
zorba ve mütegallibenin siyasi ve ekonomik olarak tasfiye edilmesi olan Köylü Birlikleri’nin bu do¤rultuda
geliﬂtirdi¤i baz› mücadele ve eylem biçimleri, demokratik mücadele aç›s›ndan da ilginç ve ö¤reticidir.
Mao’nun, “Köylü Birlikleri'nin faaliyetlerinde 14
baﬂar›” baﬂl›¤› alt›nda sayd›¤› baz› mücadele biçimleri
ﬂunlard›r:
“-) Hesaplar›n Denetlenmesi: Birçok yerde yerel
zorbalar ve özel olarak mali konularda hesaplaﬂmak
için, ‹ç Hesap Denetim Komiteleri kurulmuﬂtur. Öyle ki,
yerel zorba ve mütegallibe daha komitenin ad›n› duyar
duymaz tir tir titremeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu kampanyalarda
önemli olan, gaspedilen paray› geri almaktan çok, yerel
zorbalarla mütegallibenin iﬂledi¤i suçlar› aç›¤a ç›karmak, onlar› siyasi ve toplumsal konumlar›ndan alaﬂa¤› etmek’tir.
-) Para Cezalar›: Köylüler... köylülere uygulanm›ﬂ
olan zulüm, köylü birliklerini içten y›kmak amac›yla
sürdürülen faaliyetler, kumar yasa¤›na uymamak ve afyon çubuklar›n› teslim etmeyi reddetmek gibi suçlar için
para cezalar› koymaktad›rlar.
-) Küçük Protestolar: Birisi Köylü Birli¤i'ne zarar
verecek bir davran›ﬂta bulundu¤unda, e¤er iﬂlenen suç
önemsizse, köylüler toplan›p suçu iﬂleyenin evine doluﬂmakta ve onu protesto etmektedirler. Genellikle suçlu, ilerde Köylü Birli¤i'nin sayg›nl›¤›n› sarsacak hiçbir ﬂey
yapmayaca¤›n› aç›kça belirtti¤i bir "piﬂmanl›k belgesi"
imzalad›ktan sonra rahat b›rak›lmaktad›r.
-) Büyük Gösteriler: Köylü Birli¤i'nin düﬂman› olan
bir yerel zorbaya karﬂ› gösteride bulunmak için büyük
bir kalabal›k toplan›r. Göstericiler, gösterinin bir parças› olarak suçlunun domuzlar›n› keser, tah›llar›na el
koyar ve onun evinde yemek yerler.
-) Toprak A¤alar›na ‘Taç Giydirilip’ Köy Sokaklar›nda Dolaﬂt›r›lmas›: En yayg›n olan ve yerel zorbalarla mütegallibenin en çok korktu¤u ceza budur. Bir kere
kafas›na üstünde "yerel zorba falanca" yazan uzun, ka¤›ttan bir külah geçirilen kimse bütün sayg›nl›¤›n› yitirmekte ve bir daha insan içine ç›kamamaktad›r.
-) Siyasi propagandan›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›. Köylü
Birlikleri'nin oldu¤u her yerde, siyasi propaganda basit
sloganlar, afiﬂler ve konuﬂmalarla çok yayg›n bir ﬂekilde yürütülmüﬂtür. Birçok köydeki genç, ihtiyar, kad›n,
çocuk herkese ulaﬂ›lm›ﬂ, zihinlerde yer edilmiﬂ ve [bu
sloganlar] dillerinden düﬂmemiﬂtir.”
Köylü Birlikleri bunlar›n d›ﬂ›nda, karaborsac›l›¤›n
yasaklanmas›, faizlerin azalt›lmas›, tefecili¤in kald›r›lmas›, ailede erkek otoritesinin, soy sop tap›naklar› ve
klan büyüklerinin klan otoritesinin y›k›lmas› gibi konularda mücadele yürüttü.

Oyun, kumar ve afyon içimi yasaklanm›ﬂ, uymayanlar ﬂiddetle cezaland›r›lm›ﬂlard›r.
Yasaklar, “Toprak a¤as› s›n›f›n›n kokuﬂmuﬂ siyasi
ortam›ndan kaynaklanan oyun, kumar ve afyon içimi gibi toplumsal al›ﬂkanl›klara karﬂ› baﬂkald›rmay›” yans›t›yordu.
Köylü Birlikleri’nin en önemli faaliyetlerinden biri
de baﬂlatt›¤› E¤itim Hareketi’dir. O güne kadar sadece
toprak a¤alar›na has bir ayr›cal›k olan e¤itim, Köylü
Birlikleri'n geliﬂmesiyle köylülerin yararlanabildi¤i bir
imkana dönüﬂtü. Köylü Birlikleri'yle birlikte onbinlerce
okul ortaya ç›kt›. Bu okullarda e¤itim, feodalizmin s›k›c›, cans›z biçimini reddeden yarat›c›, üretici bir do¤rultuda geliﬂtirildi.

ÇKP’de köylülü¤ü küçümseme ve Köylü
Birlikleri’ne bask›lar: Köylü Birlikleri, Guamindang Merkezi Hükümeti ve eyaletlere hakim olan toprak a¤alar›n› ürküttü. Köylülü¤ün öz örgütlülü¤ü olan
bu birliklere ilk baﬂlarda sald›rmaya cesaret edemeyen
Guamindang hükümeti, ÇKP içinde de Köylü Birlikleri’ne karﬂ› ç›kan bir çizginin ortaya ç›kmas›ndan güç
alarak Köylü Birlikleri’ne karﬂ› sald›r›ya geçti.
ÇKP içinde Köylü Birlikleri’ne neden karﬂ› ç›k›l›yordu? Bunlar iki kesimden oluﬂuyordu: Birincisi, devrim umudunu halka de¤il de burjuvaziye ba¤layan, dolay›s›yla burjuvaziye güvence vermek için Köylü Birlikleri’nin “aﬂ›r›l›klar›na” karﬂ› ç›kan, onlar›n la¤vedilmesini savunan kesimdi. ‹kincisi, “iﬂçi s›n›f›”n›n temel
al›nmas›n› savunan, köylülü¤ün gücünü görememekte
›srarl› olan ﬂabloncu kesimdi. Bu çizgi Guamindang'›
"yat›ﬂt›rmak" amac›yla devrimde prolataryan›n müttefi¤i olan köylülü¤ü terketmeyi savundu.
Mao, Guomindang'›n 1927 yaz›nda Komünist Parti
içindeki bu zaaftan yararlanabildi¤i için, devrime ve
halka ihanet emeye cesaret edebildi¤ini belirtiyor.
Mao, bu tart›ﬂmalar s›ras›nda Köylü Birlikleri için
"evet gereklidir ama fazla ileri gidiyorlar" diyen bu
kesimlere ﬂu cevab› verir:
"... Bu ortayolcular›n görüﬂü. (...) köylüler canlar›33
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n›n her istedi¤ini yaparak ve her ﬂeyin alt›n› üstüne getirerek, köylük bölgelerde bir çeﬂit terör estirmiﬂlerdir.
(...) Köylüleri bütün bunlar› yapmaya iten, yerel zorbalar›n, mütegallibenin ve yasa tan›mayan toprak a¤alar›n›n kendileri olmuﬂtur. Bunlar ellerindeki iktidar› yüzy›llar boyu, köylülere zulüm yaparak ve onlar› ayaklar›
alt›nda ezmek için kullanm›ﬂlard›r.
Köylülerin bu derece sert bir tepki göstermelerinin
nedeni de budur (...) verilen cezalar›n iﬂlenen suçlar›
aﬂt›¤› pek az görülmüﬂtür. ‹kincisi, devrim yapmak ziyafet yapmaya, yaz› yazmaya, resim yapmaya, ya da nak›ﬂ
iﬂlemeye benzemez; o kadar zarif, o kadar yumuﬂak, o
kadar uysal, kibar, ölçülü ve alicenap olamaz.
Devrim ayaklanmad›r. Bir s›n›f›n baﬂka bir s›n›f› devirdi¤i bir ﬂiddet hareketidir."
Buradaki tart›ﬂma, yaln›z o zamana ait de¤ildir asl›nda. Bu nokta, reformizmin, düzeniçi solculu¤un, burjuvaziyle uzlaﬂmay› savunanlar›n, her yerde halk örgütlenmelerinden kaç›ﬂ›n›n as›l nedenlerinden biridir.
Evet, kitleler öfkelidir, kinlidir, s›n›f bilinçleri geliﬂtikçe, öfkeleri, kinleri de büyür. Ve bu haliyle de tabii ki,
“nefreti gömelim, intikamc› olmayal›m” deyip duran
küçük-burjuvaziyi de ürkütür. Halk örgütlenmelerine
de, halk›n karar ve iradesine de bu nedenle hep “temkinli” yaklaﬂ›rlar; ya halk “aﬂ›r›” giderse, ya “militanlaﬂ›r,
radikalleﬂirse...”
Ülkemizde de bunun alt düzeyde de olsa baz› örneklerini yaﬂad›k. Gazi Ayaklanmas›’nda, esnaflar›n eylemlerinde ayaklanan halka “sa¤duyu” ça¤r›s› yapan anlay›ﬂ, halk› birleﬂtirecek, ayakland›racak, mücadeleye kanalize edecek, barikat savaﬂlar› verecek bir halk örgütlenmesinden yana olabilir mi?
Köylü Birlikleri, yüzy›llard›r sömürülen halk›n, ilk
defa kendi ald›¤› kararlar› uygulad›¤›, kendi kendini yönetti¤i, tümüyle kendi ihtiyaçlar›na cevap veren bir organ olmas› aç›s›ndan önemlidir. Tamamen demokratik
bir iﬂleyiﬂin oldu¤u bu örgütlenmeler, halk›n söz ve karar hakk›n› somut bir gerçek haline getirmiﬂ ve buradan
ç›kan kararlar da büyük bir kitlesellikle uygulanm›ﬂt›r.
Sonuçta Guamindang, köylü birliklerine, ÇKP'ye
karﬂ› büyük bir katliam, bask›, yasaklama sald›r›s›na giriﬂti. Sendikalar, köylü birlikleri, köylü dernekleri, ö¤renci birlikleri, dernekler, geçmiﬂte ÇKP'nin hakim oldu¤u bölgeler vahﬂet, katliam ve zulmü yaﬂad›lar. Bu
sald›r›lar sonucu Köylü Birlikleri da¤›ld›. Ama bu da¤›lma geçiciydi...

ald›. Kurtar›lm›ﬂ bölgelerde ayn› zamanda iﬂçilerden,
köylülerden ve askerlerden oluﬂturulan ‹ﬂçi-Köylü ve
Asker Hükümetleri kuruldu.
Hükümetin yürütme komiteleri ‹ﬂçi, Köylü ve Asker
Meclisleri kanal›yla örgütlenen halk toplant›lar›nda seçiliyordu. Keza uygulamaya konulacak ekonomik kararlar, savaﬂ›n geliﬂimine iliﬂkin al›nacak önlemler, en
aﬂa¤›daki meclislerden itibaren tart›ﬂmaya aç›l›yor, kararlar bu tart›ﬂma süreçlerinin sonunda ortaya ç›k›yordu.
Köylü Birlikleri’nde de uygulanmaya çal›ﬂ›lan bu iﬂleyiﬂ, savaﬂ tüm ﬂiddetiyle sürüyor olsa da kurtar›lm›ﬂ
bölgelerde daha fazla imkan dahilindeydi.
Fakat gerek Köylü Birlikleri’nde, gerekse de ‹ﬂçi,
Köylü ve Asker Meclisleri’nde bu iﬂleyiﬂin hayata geçirilmedi¤i yerler de vard›. Bunun baﬂl›ca nedeni “koﬂullar” de¤il, feodal yönetim anlay›ﬂ› ve tarz›n›n, halk›n,
hatta parti üyelerinin kafalar›nda derin kökler salm›ﬂ olmas›yd›.
‹lk dönemde kurullar ve meclisler, yürütme komitelerini seçme d›ﬂ›nda pek fazla iﬂletilmiyordu. Yani kurullar, yürütme komitesini seçiyor, sonra her ﬂey o komite arac›l›¤›yla yürütülüyordu. Dolay›s›yla, eski yönetim tarz›n›n aﬂ›lmad›¤› bu yerlerde, kurullar ve meclisler de fazla geliﬂmedi. Çünkü halk bu örgütlenmeleri,
kendi yönetim organlar› olarak alg›lamam›ﬂ, benimsememiﬂti. MAO, gerek Köylü Birlikleri’nde, gerekse de
Meclisler’de demokratik iﬂleyiﬂin oluﬂturulmas› için sürekli mücadele etti. Meclislerin iﬂletilmemesinin nedenini ﬂöyle izah ediyordu: "... O i¤renç feodal yönetim halk›n ve hatta s›radan parti üyelerinin kafas›na öyle derin
kökler salm›ﬂt› ki, birden sökülüp at›lamaz. Ortaya yeni
bir durum ç›k›nca iﬂin kolay›na kaç›yorlar ve zahmetli,
demokratik sistemden hoﬂlanm›yorlard›."
Demokratik iﬂleyiﬂ, Mao’nun dedi¤i gibi zahmetlidir. Kitleleri e¤itmek, bilinçlendirmek çok emek, büyük
sab›r gerektirir. Bu sabra, ama daha önemlisi, halka güven duygusuna yeterince sahip olmayan, “halk örgütlenmeleri”nin esprisini yeterince kavramayanlar, demokratik bir iﬂleyiﬂi de sa¤layamazlar. Bunun çok çeﬂitli yans›malar›n› ülkemizde de görebiliriz.
Mesela, devrimcilerin yönetiminde olan sendikalar›n
birço¤unda da, devrimci bir bak›ﬂ aç›s›n›n, demokratik
iﬂleyiﬂin, taban›n sürece kat›l›m›n›n yerleﬂtirilemedi¤i
görülür; tam tersine, neredeyse sar›, reformist sendikac›l›ktan farks›z bir yönetim kurulur, bürokratik ve “otoriter” yönetim tarz› daha çekici, daha pratik gelir. “Baﬂkanl›k!” kültürünün devrimcilerin, ilericilerin yönetimde oldu¤u sendikalarda da sürmesinin aç›klamas› da budur. Kendilerine sosyalistim diyenlerin yönetimde oldu¤u daha birçok demokratik kitle örgütü vard›r, ama onlar›n hiçbirinde de en az›ndan bugünkü düzende mümkün oldu¤u kadar›yla bile, demokratik bir iﬂleyiﬂ, taban› karar alma sürecine katma, kitlenin iradesini ortaya
ç›karma yoktur. Bu, “yönetim” anlay›ﬂ› olarak bu kesimlerin hala burjuva kafa yap›s›ndan kopamad›¤›n› da

***

‹ﬂçi-Köylü ve Asker Kurullar› ve
eski düzenden kalan al›ﬂkanl›klar
Da¤›lan bu örgütlenmelerin yerini, daha sonra kurtar›lm›ﬂ bölgelerde oluﬂturulan ‹ﬂçi-Köylü ve Asker Meclisleri (veya baz› yerlerde Kurullar› da denilmektedir)
34
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gösterir.
Solun birçok kesiminin Halk Meclisleri’nden uzak
durmas›n›n nedenlerinden biri de buydu. Öyle bir örgütlenme içinde yeral›nd›¤›nda, yap›lacak her ﬂey için kitleleri ikna etmek, dolay›s›yla yo¤un bir emek sarf› gerekecektir. Orada hiçbir siyaset kendili¤inden baz› hak ve
yetkilere sahip olmayacak, ancak politikalar›yla, düﬂünceleriyle halk›n onay›n› kazanarak, pratik önderli¤iyle
güvenini kazanarak bu konumlar› elde edebilecekti.
Bunlar solun fazla al›ﬂk›n olmad›¤› ﬂeylerdi. Keza, benzer zaaf ve e¤ilimler, Halk Meclisleri’nin iﬂleyiﬂinde de
görülmüﬂtür. Bu iﬂleyiﬂte, “pratik” olsun diye, meclisleri iﬂletmek yerine, klasik karar alma mekanizmalar›n›
sürdürüp, meclisleri o kararlara dahil etme e¤ilimleri olmuﬂtur...
K›sacas›, “halk örgütlenmeleri”, “taban örgütlenmeleri” konusunda, kitleleri karar alma süreçlerine katmak,
belirleyici önemdedir. Bunun olmad›¤› yerde, gerçek
anlamda taban örgütlenmelerinden sözedilemez.
Mao’nun o gün sözetti¤i e¤ilimler, günümüzde de de¤iﬂik biçimlerde sürmektedir. “Keskin” sol anlay›ﬂ, kitleler geri kararlar verecek gerekçesiyle, sa¤ reformist anlay›ﬂlar ise, kitleler “ya aﬂ›r› kararlar al›rsa” kayg›s›yla
halk örgütlenmelerine mesafeli dururlar. Asl›nda, bu
yaklaﬂ›mlar›yla, burjuvazinin yönetim anlay›ﬂ›n› yeniden tekrar etmekte, mücadeleyi halklaﬂt›racak en önemli halkalardan birini reddetmiﬂ olmaktad›rlar.
Daha önceki yaz›larda da de¤inildi¤i gibi, halk örgütlenmelerinde, demokratik kitle örgütlerinde, mevcut
koﬂullarda, mevcut bilinç düzeyi itibariyle, demokratik
bir iﬂleyiﬂ hakim k›l›nd›¤›nda “geri” karar ve e¤ilimler
de ortaya ç›kabilir. Ama ﬂu unutulmamal›d›r, o geri düﬂünceleri aç›¤a ç›kar›p onlar› ideolojik, politik olarak
e¤itmek için de böyle bir iﬂleyiﬂ zorunludur. Bu iﬂleyiﬂ
sa¤lanmad›¤›nda, yönetim, kitlenin ne düﬂündü¤ünden,
ne istedi¤inden, neye haz›r olup olmad›¤›ndan bihaber
kal›r. Ki, bugün kitle örgütlerinin büyük bölümünde de
böyledir zaten.
Yeniden Çin’e dönerek devam edelim:
Meclislerin gere¤i gibi iﬂletilemedi¤i yerlerde, yürütme komitelerinin kitlelerin görüﬂlerine ald›r›ﬂ etmeyen çal›ﬂmalar›, toprak da¤›t›m›, görevlendirmeler gibi
konularda aksamalara, kay›rmac›l›klara, hatta toprak
a¤alar›yla uzlaﬂmalara yol açt›. Mao, bu hatan›n üzerine
›srarla giderek, halk› yaﬂam›n örgütlenmesinin tüm süreçlerine katmay› “temel ve vazgeçilmez bir ilke” olarak
vurgulad›. Mao, ﬂöyle özetliyordu durumu: Halk›n söz,
yetki ve karar hakk›, bu örgütler aç›s›ndan vazgeçilmezdir; bu örgütler de devrim için vazgeçilmezdir.

zimizin sonraki bölümlerinde onu da ele
alaca¤›z.) Fakat Çin’de
de “Sovyetler” örne¤i
baﬂar›yla uygulanm›ﬂt›r.
K›z›l Ordu'nun ele
geçirdi¤i ﬂehirlerde
h›zla iﬂçilerden, köylülerden ve askerlerden komiteler oluﬂturuluyordu. Meclislerin, konseylerin tabana yay›ld›¤› ve kurumlaﬂt›¤› yerlerde, Devrim döneminin halk
buna paralel olarak örgütlenmeleri sosyalizmi
Sovyetler kuruldu.
inﬂa ediyor...
Sovyetler en üstte ‹ﬂçi, Köylü ve Asker
Sovyetleri Hükümeti olarak, devrimi ve hayat› yöneten
güç haline geldi. Savaﬂ içinde çok güçlü bir örgütlenme
hamlesi baﬂar›ld›. Sovyet Bölgelerinde Matbaac›lar Birlikleri, Sol Sosyalist Bilim Adamlar› Birli¤i, K›z›l Yazarlar, Enternasyonal K›z›l Yard›m Teﬂkilat›, Emperyalizm Aleyhtar› Birlik, Komünist Gençlik Birlikleri gibi
örgütlenmeler kuruluyordu. Köylü Birlikleri tekrar canland›r›ld›. Toplumun çeﬂitli kesimlerini içinde toplayan
bu örgütlenmelerin d›ﬂ›nda, do¤rudan savaﬂ›n ihtiyaçlar›na yönelik, mesela, K›z›l Ordu askerlerinin elbiselerini, ayakkab›lar›n› ve üniformalar›n› dikip yamalamakla
görevli Dikiﬂ ve Yama Birlikleri gibi say›s›z örgütlenmeyle de, her kesim devrime seferber ediliyordu.
Sovyetler’in en önemli misyonlar›ndan biri de, halk›n; "yönetmek zenginlerin iﬂidir, biz cahil ve basit insanlar›z" düﬂüncesini de¤iﬂtirerek düﬂüncede devrim
yapmak, halk›n kendine güven duymas›n› sa¤lamakt›.
Bunun için K›z›l Ordu’nun siyasi birimleri, Komünist
Parti ve gençlik teﬂkilatlar›, her yerde meclislerle, Sovyetler’le eﬂgüdüm içinde çal›ﬂ›yor, geniﬂ kitle toplant›lar› süreklileﬂtiriliyor, kurumlaﬂma yayg›nlaﬂt›r›l›yordu.
Halk bu geniﬂ toplant›larda hem politik olarak e¤itiliyor,
hem de yönetmesini ö¤reniyordu.
‹lk örnekleri 1926’da yarat›lan bu halk örgütlenmeleri, 1949’da Çin devriminin zaferine kadar, devrimin
yükünü omuzlad›, partiye ve orduya güç vererek, onlardan güç alarak devrimin en önemli mevzileri oldular.
Devrim sonras›nda da bu örgütlenmeler büyük ölçüde devam ettirildi. Çin devriminin en önemli özelliklerinden biri de budur. Halk örgütlenmeleri devrimden
sonra da korunarak sosyalizmin inﬂas› için seferber edildiler. “Mao önderli¤indeki ÇKP’nin en büyük baﬂar›s›,
devrimi gerçekleﬂtirmeyi baﬂaran örgütlenme tarz›n›,
ülkenin teknolojik gerili¤ini ikame edebilecek bir üretici güç haline getirebilmesi oldu....”

***

Çin Sovyetleri
Sovyetler denilince geniﬂ bir kesimin akl›na, Sovyet
devriminde oluﬂturulan örgütlenmeler gelir (ki yaz› di-

- devam edecek 35
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Temel Haklar tecritte ölümlerin, kuﬂ gribi
cinayetlerinin sorumlusunu gösteriyor:

“Sorumlusu AKP’dir”
Adana’da, ‹stanbul’da eylemler
yapan Temel Haklar üyeleri, kuﬂ
gribinden ölen üç yoksul çocu¤umuzun resmini bast›klar› dövizin alt›na böyle yazm›ﬂlard›: “Sorumlusu AKP’dir.”
Adana ve ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, 17 Ocak’ta Adana Devlet Hastanesi önünde yapt›klar› eylemle, kuﬂ
gribinden ve tecritte ölümlerin sorumlusunun AKP oldu¤unu, ikisinde de AKP’nin ayn› iﬂbirlikçi politikalar›n›n sözkonusu oldu¤unu, insanlar›n sorumsuzca katledildi¤ini
söylediler.
Eylemde “AKP Tecritle Ve Sa¤l›k Politikas›yla Öldürüyor Hükümet ‹stifa Etmelidir” yaz›l› bir pankart açan Temel Haklar üyeleri,
“Kuﬂ Gribi De¤il Düzen Öldürüyor”, “AKP Halka Hesap Verecek”
sloganlar› att›lar.
Temel Haklar Federasyonu üyeleri, 18 Ocak günü de ‹stanbul Okmeydan› SSK Hastanesi önünde
toplanarak, kuﬂ gribiyle ölen insanlar›m›z›n ölümünden AKP'nin ve
Adana

düzenin sa¤l›k politikas›n›n sorumlu oldu¤unu hayk›rd›lar.
Eylemde taﬂ›nan iki ayr› döviz
yanyana geldi¤inde çarp›c› bir gerçek ç›k›yordu ortaya: Birinde tecritte öldürülen Serdar Demirel’in resmi vard›, di¤erinde kuﬂ gribi salg›n›nda öldürülen çocuklar›m›z›n.
‹kisinin alt›nda da “sorumlusu
AKP’dir” yaz›yordu. Eylemlerde
taﬂ›nan pankartlar da, AKP’nin sa¤l›k politikas›yla, tecrit politikas›n›n
birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›n› anlat›yordu zaten. AKP’nin sa¤l›k politikas› da, tecrit politikas› da emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar› için uygulan›yordu ve ikisinin de hedefinde halk vard›. ‹kisinde de öldürülen halkt›.
Temel Haklar dernekleri, gerek
yapt›klar› eylemlerde, gerek aç›klamalar›nda bu gerçe¤e dikkat çektiler. Hastaneler önünde yap›lan eylemlerde, halktan insanlar da sloganlara kat›ld›lar. Hastane kuyruklar›nda çile çeken, yeﬂil kartlara
mahkum edilmiﬂ insanlar nezdinde
gerçek ç›plakt›, kuﬂ gribi de¤il, düzenin öldürdü¤ünü biliyorlard›.

Ya istifa etmeliler,
ya yarg›lanmal›lar!

Okmeydan›

Kuﬂ gribi virüsü, 2005 Ekim’inde, yani dört ay önce Manyas’ta ortaya ç›kt›¤›nda, bir süre karantina
uygulanm›ﬂ sonra da TBMM kürsüsünde “mesele kapanm›ﬂt›r” diye
aç›klama yap›lm›ﬂt›.
Ama kapanmam›ﬂt›.
Ölümler gündeme geldi,
yine yalan söylediler. “Kuﬂ
gribi de¤il, zatürre” dediler.
Kuﬂ gribi gizlenemeyince, bu
kez "Van d›ﬂ›nda kuﬂ gribi
vakas› yok!" aç›klamas›n›
yapt›lar. Yalan üstüne yalan.
Bir an bile halka do¤ruyu,
gerçe¤i aç›klamad›lar. ﬁu an
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Bir Fatma
daha öldü...
da hiçbir aç›klamalar›n›n inand›r›c›l›¤› yoktur.
Halka yalan söyleyen, söyledi¤i
yalan aç›¤a ç›kan, gereken önlemleri almayanlar istifa etmelidir.
Halk›m›z›n özellikle köylerde,
gecekondularda nas›l bir yoksulluk
içinde yaﬂad›¤›, sa¤l›k hizmetleri,
hastane, ambulans gibi imkanlardan
nas›l mahrum b›rak›ld›¤›, baﬂka deyiﬂle, ülkemizin büyük bölümünün
yoksullar için “mahrumiyet bölgesi”ne çevrildi¤i, tüm ç›plakl›¤›yla
ortaya ç›k›yor. Bu ülkeyi yönetenler,
bu tablonun sorumlusu, yarat›c›s› olduklar› için de istifa etmelidirler.
E¤er siyasi sorumluluklar› varsa,
istifa etmelidirler. Siyasi sorumluluklar›n› kabul edecek ahlak› göstermiyorlarsa (ki ülkemiz burjuva
politikac›lar›nda böyle bir ahlak hiç
olmam›ﬂt›r), hukuki sorumluluklar› vard›r, “ölümlere sebebiyet
vermekten” haklar›nda dava aç›lmal›d›r. Bu ülkede hala hukuka,
adalete inanan ve iktidar›n memuru
olmam›ﬂ bir tek savc› varsa, bu dava aç›lmal›d›r. Suç aç›kt›r, suçlular
bellidir.
Televizyonlarda, gazetelerde her
gün ﬂu veya bu meslekten insanlar,
hakl›-haks›z “insan hayat›n› hiçe
saymakla” suçlan›r. Peki en baﬂta
bu ülkeyi yönetenler iﬂlemiyor mu
bu suçu?
Evet, bu bir suç duyurusudur:
Piyasalar etkilenmesin, turizm gerilemesin, patronlar zarar etmesin diye, halk›n sa¤l›¤› ve hayat›n› hiçe
sayanlar, Fatmalar’›n Serdarlar’›n
katilleri yarg›lanmal›d›r.

Ölümler
devam ediyor
hükümet rahat!

yedikleri
yoksul eti mi?

Üç yoksul çocu¤umuz, Fatma, M. Ali ve Hülya Koçyi¤it’ten
sonra yine Do¤ubeyaz›t’ta Fatma
Özcan da kuﬂ gribinden dolay› hayat›n› kaybetti. Fatma Özcan 12 yaﬂ›ndayd›. Babas› iﬂsizdi, hiçbir sosyal güvenceleri yoktu. Bahçelerinde
besledikleri ördekleri ah›ra b›rakt›ktan sonra rahats›zlanarak hastaneye
kald›r›lm›ﬂt›.
Fatma Özcan’› Muﬂ’un Bulan›k
‹lçesi’ne ba¤l› Yazbaﬂ› Mezras›’nda
yaﬂayan Sevgi Acar takip etti. Sevgi
Acar da 11 yaﬂ›ndayd›, yoksuldu,
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne yetiﬂtirilemeden yolda öldü.
Ve baﬂka çocuklar var s›rada.
Baﬂka yoksullar... Virüs tüm ülkede
kol geziyor. Kuﬂ gribi virüsünün görüldü¤ü iller, harita üzerinde iﬂaretlendi¤inde Türkiye’nin ancak çok
küçük bir bölümü kal›yor geriye.
Hastanelerde yüzlerce kiﬂi gözetim
alt›nda. Milyonlarca insan tehdit alt›nda.
Böyleyken, sanki önemli, ola¤anüstü bir ﬂey yokmuﬂ gibi, hükümet
“gereken önlemler al›nm›ﬂt›r” demeye devam ediyor. “Zaten Dünya
Sa¤l›k Örgütü de ‘Türkiye bu konuda çok baﬂar›l›’ aç›klamas›n› yapt›”
diye kendilerine ﬂahit gösteriyorlar.
Fakat bizim yoksul çocuklar›m›z ölmeye devam ediyor.
Devletin Ayd›n’daki valisi, bak›n
hiçbir tehlike yok diye kameralar
önünde tavuk yiyor. Oysa Kuﬂadas›,
virüsün görüldü¤ü bir yer. Tüm
eleﬂtirilere, o konuda eski bakanlar›n rezil olmas›na ra¤men, radyasyon facias›ndaki oyun yine tekrarlan›yor. Çünkü bu hükümetin de önceli¤i halk›n sa¤l›¤› de¤il, tavuk
sektörünün, turizm sektörünün, patronlar›n zarar görmemesi.
Daha aç›kças›, AKP iktidar›, patronlar›n kâr› için halk› ölüme sürüklüyor.

Birer birer sönüyor gözlerinin feri.
7-8 bilemediniz 10 yaﬂ›nda ço¤u. Zaten o virüsü kapmadan da
solgundu yüzleri. Zay›f, çelimsiz,
sa¤l›ks›zd›lar. Çünkü daha anne
karn›nda kapm›ﬂlard› yoksulluk
virüsünü.
ﬁiﬂ göbe¤ini hoplata hoplata konuﬂuyor Maliye Bakan›: “Ben yumurta da yerim, tavuk da, herkes
yesin”! Yesin çünkü bakan›n ve
o¤lunun tavuk çiftlikleri var. Çiftli¤inde para basan makineleri
var. Herkes tavuk yesin, yesin
çünkü, yemezlerse “tavukçuluk
sektörü” zarar görecek. Bakan
ve o¤lu ve bilmem ne o¤ullar› zarar edecek.
Yetkililer, patronlar kameralar
önünde tavuk budunu ›s›rd›kça,
yoksul çocuklar düﬂüyor topra¤a. Televizyon ekran›ndaki görüntü bulan›klaﬂ›yor
birden. Diﬂledikleri tavuk budu mu,
yoksul eti mi?
Emekçi ﬂairimiz
onlar›n “yoksul
eti” yedi¤ini söylememiﬂ miydi bir
zamanlar?
Ne
cins bir yarat›k
öyleyse ﬂu tekelci
burjuvalar? Onlar›n anatomileri,
biyolojileri insandan farkl› m›?
Mesela onlar zay›f düﬂtü¤ünde
serum hortumundan dolar m› veriyorlar? Mesela kriz geçirdiklerinde hemen by-pas yerine banka kurtarma operasyonlar› m› yap›l›yor? Haz›ms›zl›k çekiyorlarsa,
SSK’ya olan borçlar› m› siliniyor?
Nefes darl›¤› çektiklerinde, doktorlar› onlara “fabrikandaki sendikal› iﬂçileri at, ferahlars›n” diye
mi reçete yaz›yor?.. Zenginin
hastal›¤› da tedavisi de farkl› m›
ne?
Bir türlü ak›l ermiyor, onlar›n yaﬂad›¤› toprak, soludu¤u hava farkl›
m›, niye kuﬂ gribinin virüsü onlara
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bulaﬂm›yor? Kuﬂ gribi
aﬂ›s› bulundu da sadece onlar m›
kullan›yor, yoksa villalar›, gökdelenleri, dolarlar›, yatlar› do¤al aﬂ›
yerine mi geçiyor?..
Kar›ﬂ›k sorular bunlar, ak›l ermez
iﬂler. Yine ﬂairin sözleri tak›l›yor
akl›ma. ‹nsan, hani ﬂu bildi¤imiz
insan o¤lu insan, insan eti yer
mi, insan kan› içer mi? Kimse içmiyorsa e¤er, niye kan›m›z çekilmiﬂ bizim, niye soluk hep yüzlerimiz?
Kim aç bu ülkede, kim tok? Bak›n
iﬂe, bu ülkenin en büyük tekelci
burjuvalar›ndan biri “doymuyorum” diye y›rt›n›yor ve an›nda
hortumlar SA’lara ak›t›l›yor. Benim tok diye bildiklerim aç›z diye
y›rt›n›yor da, açlar›n sesini duyam›yoruz, niye?
‹nsan yaﬂam› uzuyormuﬂ diye
makaleler yaz›yor gazeteler. Her gün bir
baﬂka hastal›¤›n
çaresi bulundu diye müjdeler veriyor
televizyonlar. Sa¤l›k merkezlerinde
“insana” sunulan
hizmetleri saya saya bitiremiyorlar?
Bu gazeteler, televizyonlar baﬂka bir gezegenin
mi? Niye yoksullar›n yaﬂam› uzam›yor? Uzad›¤›nda niye sürünmek dayan›lmaz haller al›yor?
Yok mu ey insano¤lu, yok mu
yoksulluk virüsunun aﬂ›s›? Yoksullu¤un tedavisi yok mu? Niye
bu kadar bulaﬂ›c› bu virüs, niye
bu kadar h›zl› yay›l›yor?
Belki bunald›n›z sorulardan. Hakl›s›n›z. Sorular da bir virüstür,
ama iyi huylu, yararl› bir virüstür.
Girince beyne, açar beyindeki t›kanm›ﬂ damarlar›. Soru virüsü,
üretir kendi serumunu; bulur
kendi cevab›n›. Bunca sorunun
oldu¤u yerde elbet bir cevap da
vard›r.

Ba¤›ms›zl›k Kavgas› ve Yarg›
17 Ocak 2005 tarihinde Gençlik
Federasyonu’nun “Ne ABD Ne AB
Ba¤›ms›z Türkiye! ‹ﬂbirlikçili¤e
Son” slogan› ile baﬂlatt›klar› Ankara yürüyüﬂüne polis sald›rarak 198
kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂ, 6 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›. Daha sonra görülen davalarda 4 kiﬂi tahliye olurken, 2 kiﬂinin tutukluluk hali devam etmiﬂti.
19 Ocak günü Ankara 11.
ACM’de iki devrimci ö¤rencinin,
U¤ur Eyilik ve Musa Kurt’un duruﬂmas› yap›ld›. Bu duruﬂma, A¤calar’›n tahliye edildi¤i, ﬁemdinli
katillerinin ilk duruﬂmada serbest
b›rak›ld›¤› günlere denk gelmesiyle,
Türkiye’de yarg›n›n ba¤›ms›zl›k
kavgas› karﬂ›s›ndaki konumunu bir
kez daha gösterdi. Ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤› sürsün diye
teti¤e basanlar, ABD dolar› ile kurulan kontrgerilla örgütlenmelerinin
tetikçileri serbest b›rak›l›rken, Ba¤›ms›z Türkiye ﬂiar›yla mücadele
eden iki devrimci ö¤rencinin esaretinin sürdürülmesine karar verildi.

Gençlik Ankara Yolunda
Duruﬂmadan iki gün önce, Ankara Gençlik Derne¤i taraf›ndan
Yüksel Caddesi’nde bir eylem yap›larak, duruﬂmaya ça¤r›da bulunuldu. “Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik
Yarg›lanamaz” pankart› ve dövizlerin aç›ld›¤› eylemde, “Bizler yine
mücadelemizi sahiplenmek için tutuklu arkadaﬂlar›m›z›n mahkemesinde olaca¤›z. Vatansever gençli¤in yarg›lanamayaca¤›n› o gün bir
kez daha hayk›raca¤›z. Ba¤›ms›zl›k
isteyen tüm vatanseverleri, bütün
anti-emperyalistleri, ilerici demokrat tüm kiﬂi ve kurumlar› 19 Ocak
Perﬂembe günü mahkemeye ça¤›r›yoruz” denildi.
‹dilcan Müzik Grubu da söyledi¤i türkülerle gençlere destek verdi.
‹stanbul’dan ise, her duruﬂmada
oldu¤u gibi, Ankara’ya gitmek üzere, 18 Ocak günü Galatasaray Lisesi önünde toplanan Gençlik Federasyonu üyeleri, "Ne Amerika Ne

Avrupa
Ba¤›ms›z
Türkiye ‹ﬂbirlikçili¤e
Son" ve "Vatansever
Gençlik Yarg›lanamaz” pankartlar› açarak aç›klamada bulundular.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› için
“Ö¤renciyiz Hakkurﬂun s›kan A¤calar’›n, ﬁemdinli halk›n›
l›y›z Kazanaca¤›z,
kurﬂunlayanlar›n tahliye edildi¤i günlerde,
Adalet ‹stiyoruz, Tuba¤›ms›zl›k istedikleri için tutuklanan iki
tuklamalar Gözalt›lar
Gençlik Federasyonu üyesinin tutsakl›¤›Bask›lar Bizi Y›ld›rana devam karar› verildi.
maz, Bu Vatan Bu
Halk Bizim Kahrolsun Emperyalizm" sloganlar›n› atan
Emperyalizme Karﬂ›
gençlik ad›na aç›klamay› Hasibe
Mücadele Suçunu
Çoban yapt›. Daha sonra, "Mahir
‹ﬂlemeye Devam Edece¤iz
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" slogan›n› hayk›ran gençlik ‹sAnkara 11. A¤›r Ceza Mahketiklal Caddesi üzerinde "Gündo¤du
mesi'nde görülen duruﬂmada Eyilik
Marﬂ›’n›" söyleyerek TRT önüne
ve Kurt’un tutukluluk hallerinin dekadar yürüdü ve buradan otobüsle
vam›na karar verildi. Eyilik ve
Ankara'ya hareket etti.
Kart'›n avukat› Selçuk Koza¤açl›
yapt›¤› savunmada, savc›n›n bir önBa¤›ms›zl›k ‹ste¤imizi
ceki duruﬂmada verdi¤i esas hakMilyonlarca Kez
k›ndaki mütalaas›nda, TMY’den
Duyacaks›n›z
hüküm kurulmas›n› istemesine anlam veremediklerini belirterek, olaAnkara’da mahkeme önüne sloy›n 2911 Say›l› Kanun kapsam›nda
ganlar›, pankartlar› ve bayraklar›yla
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini kaygelen Gençlik Federasyonu üyeleri,
detti. Delillerin mesnetsizli¤ini öryo¤un kar ya¤›ﬂ› alt›nda, arkadaﬂlaneklerle anlatan Koza¤açl›’n›n tüm
r›n›n mahkemeleri devam ederken
taleplerini reddeden mahkeme, dusloganlarla, halaylarla mahkemenin
ruﬂmay› 14 ﬁubat tarihine erteledi.
bitmesini beklediler. Mahkeme
Duruﬂma sonras›nda U¤ur Eyönünde federasyon ad›na aç›klamalik’in annesi Semiha Eyilik, karar›
y› yapan Elif Kaya “Bu ülkenin vaeleﬂtirerek, “ﬁemdinli’yi birbirine
tansever gençleri olarak bir kez dakatan askerler serbest b›rak›l›rken,
ha Ankara yollar›nday›z. Bir kez dabizim çocuklar›m›za tutukluluk halha ülkemizi “Avrupal›laﬂma” ad› allerinin devam› ç›k›yor. E¤er vatant›nda emperyalist tekellere peﬂkeﬂ
sever demek suçsa ben de sizinle bu
çeken iﬂbirlikçilerin suratlar›na basuçu iﬂliyorum. Eminim ki bu mah¤›ms›zl›k ﬂiar›n› hayk›r›yoruz” diye
kemeler emperyalizme karﬂ› mücakonuﬂtu.
dele etti¤i için Atatürk’ü de yarg›17 Ocak sald›r›s›n› hat›rlatan
larlard›” dedi.
Kaya, “DEV-GENÇ’ten ald›¤›m›z
Duruﬂmay› Gençlik Federasyocüret ve inançla ba¤›ms›zl›k gününe
nu 100 kiﬂi izlerken, Elif Kaya k›sa
kadar özgürlük için mücadele etmeye devam edece¤iz. Vatansever
bir konuﬂma daha yaparak, “empergençleri yarg›lama gafletine düﬂenyalizme karﬂ› mücadele etmek suçler, devrimci gençli¤in hesap soran
sa, biz bu suçu on y›llard›r iﬂliyoba¤›ms›zl›k iste¤ini daha milyonlarruz. Ve iﬂlemeye devam edece¤iz”
ca kez duyacaklar” dedi.
dedi.
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gençlik
S öz g ençlikte:
E¤itimdeki rezalet
Gün geçmiyor ki e¤itimde yeni
bir rezalet yaﬂanmas›n. Halk›n her
gün sefalete daha fazla sürüklendi¤i, sa¤l›ktan tutun da yaﬂama hakk›n›n dahi gasbedildi¤i bir ülkede
elbette e¤itim sistemi de çarp›k olmaya mahkumdur. Bu defa da Ankara'da iki ilkö¤retim okulunda yaﬂan›yor sorun.
Cemal Yüksel ‹lkö¤retim Okulu'nda e¤itim aylard›r "üç vardiyal›" ﬂekilde yürütülüyor.
Sincan'da Cemﬂit Köyü yolunda
bulunan okul, iki derslikten oluﬂuyor ve sobayla ›s›t›l›yor. Yolu ve
bahçesi olmayan okulun yan›ndaki
ek binan›n y›k›lmas›yla ö¤rencilerin ve velilerin çilesi de baﬂlam›ﬂ.
Geçen sene mart ay›nda baﬂlayan
yeni okul inﬂaat› tam 11 ayd›r sürüyor. Al›ﬂveriﬂ merkezi ya da TSK'ya
ait bir bina olsayd› 11 ayda herhalde ikincisi bitiriliyor olurdu.
15 yeni üniversite daha açma
hayali kuranlara ayr›ca belirtmek
isteriz, o üniversitelerde e¤itim alacak ö¤renciler daha ilkö¤retimden
temelsiz geliﬂiyorlar. Belki bir ço¤u
daha ilkokulu bitirmeden okulu b›rakmak zorunda kalacaklar. Var
olan bu sorunlar› çözmeden yeni
üniversiteler, liseler ya da ilkokullar açma konusundaki hiçbir düﬂünce samimi ve e¤itim sorunu
çözme yanl›s› de¤ildir.
Cemal Yüksel ‹lkö¤retim Okulu'na ö¤renciler inﬂaat malzemele-

Sahte
imzal›
polis
mektubu

riyle dolu yoldan okula gidip geliyorlar. Veliler, bir ö¤rencinin inﬂaat
demirlerinin üzerine düﬂtü¤ünü ve
boynunun kesildi¤ini anlat›yorlar.
Ek binan›n da y›k›lmas›yla okul
yönetimi çareyi vardiyal› e¤itimde
buluyor. Sorun baz› ö¤rencilerin
farkl› okullara da¤›t›lmas› ile giderilmeye çal›ﬂ›lsa da nihai bir çözüm
olamaz elbette. Ö¤renciler okula
fazla gelince, sabah ve ö¤leden
sonra e¤itim yerine, günde üç devir
e¤itim verilmeye çal›ﬂ›l›yor. Ö¤rencilerin bir k›sm›n›n bölgedeki
farkl› okullara da¤›t›lmas› uygulamas›ndan sonra, okulda birinci s›n›flar e¤itim görmeye baﬂlam›ﬂ.
"Transfer" edilen ö¤renciler ise Tuna Üçer ‹lkö¤retim Okulu'na gönderilmiﬂ. Burada ise kaloriferler
yanmad›¤› için ö¤renciler, 70 kiﬂilik s›n›flarda, laboratuarlarda ders
görmek zorunda kal›yorlar. Böyle
de olmay›nca ö¤renciler daha sonra
Kayal›bo¤az ‹lkö¤retim Okulu'na
gönderilmiﬂler. Bu kez de okullar›na gitmek için trafik ›ﬂ›klar› ve üst
geçidi olmayan bir caddeyi kullanmak zorunda kal›yorlar.
Bir baﬂka sorun ise Alt›nda¤'da
bulunan Çal›ﬂkanlar ‹lkö¤retim
Okulu’nda. Okulun etraf›nda esrar
sat›ld›¤›, b›çakl› çetelerin dolaﬂt›¤›
söyleniyor. Güvenli¤in sa¤lanmas›
için, kaymakaml›¤a yap›lan sözlü,
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'ne yap›lan
yaz›l› "ç›k›ﬂlara ekip gönderin"
baﬂvurusuna ise bir yan›t verilmemiﬂ. Tabii bu da akla hemen ﬂu soruyu getiriyor; mahallelerimize
uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu sokan kim?
Fuhuﬂ yapanlar›, uyuﬂturucu satanlar› kollayan kim? Can›m›za kastedenleri, halk› katledenleri, A¤calar’›,

Çatl›lar’›, Bucaklar’› koruyan kim?
Kimler okulun güvenli¤ini sa¤layacak ve kimden koruyacaklar?
Okulun bir di¤er sorunu ise ö¤retmen aç›¤›n›n olmas›. Ö¤retmenlerin birço¤u varolan koﬂullardan
kaynakl› okuldan adeta kaçarcas›na
gidiyorlar. Binlerce E¤itim Fakültesi mezunun oldu¤u bir ülkede ö¤retmen aç›¤›n›n olmas› sorunun ne
kadar boyutlu oldu¤unu göstermek
için yeterlidir asl›nda.
Bu kadar sorun içerisinde ö¤rencilerde de do¤all›¤›nda isteksizlik geliﬂiyor. Birço¤u okula gitmek
istemiyor. Var olan e¤itim sistemindeki çarp›kl›k ve ne kadar verim
al›nabildi¤i sorunu bir yana, sorunlarla bunalt›lan gençlerimiz bir kat
daha umutsuzlaﬂt›r›l›yor.
Ümitlerini kaybetmiﬂ bir gençli¤i ise düzenin yoz kültürü bekliyor.
Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, h›rs›zl›k, ahlaks›zl›k bekliyor. Biraz da olsa onurunu, ahlak›n› koruyanlar› ise her f›rsatta tepesine binen, elindeki üç kuruﬂa, sofras›ndaki kuru ekme¤e göz
diken sömürü düzeni bekliyor.
Gençlerimiz böyle bir düzende
yetiﬂiyor. "Zamane gençli¤i..." diyenler, bu gerçe¤i görmelidirler.
Gençlerimizin nas›l bir batakl›¤a
itildi¤ini, hayatlar›n›n nas›l karart›ld›¤›n›, umutlar›n›n nas›l y›k›ld›¤›n› görmelidirler. Hiç kimse içinde
bulundu¤u koﬂullardan ba¤›ms›z
bir geliﬂim gösteremez.
Bu koﬂullar› de¤iﬂtirmek için de
en baﬂtan varolan sömürü düzenine
karﬂ› ç›kmak, birlikte örgütlü hareket etmek gereklidir.

Gençlik Federasyonu

Zonguldak Gençlik Derne¤i üyesi Mehmet Karabulut’un Trabzon Tonya’daki evine polis taraf›ndan bir mektup gönderildi.

Mektupta yeralan, “O¤lunuz bu mektubu polis gönderdi diyecektir, inanmay›n” ifadeleri ise, suç itiraf› gibiydi.

“Bir dost” imzal› mektupta, “O¤lunuz DHKP-C üyesidir...” yaz›lm›ﬂt›. Ayr›ca Karabulut’un kardeﬂi Ulaﬂ’›n da Halkevi üyesi oldu¤unun belirtildi¤i mektupla birlikte, Ulaﬂ’›n kat›ld›¤›
demokratik eylemlerde çekilmiﬂ foto¤raflar› da gönderildi.

Adeta bir “Temel f›kras›” gibi de¤il mi?

Trabzon Emniyeti, olmayan bir adresten gönderdi¤i mektupta Mehmet Karabulut’a ait eylem foto¤raflar›n› da sonra yollayaca¤›n› belirtiyordu.

Zonguldak Gençlik Derne¤i, konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada, bu yöntemlerle gençli¤in mücadelesinin engellenemeyece¤ini kaydetti.
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“Temel eline geçen bir hazineyi bir yere gömer ve üzerine
‘Buraya hazine gömülmemiﬂtir’ yazar. Hazineyi Dursun gelir
al›r ve o da ‘Buradaki hazineyi Dursun almam›ﬂt›r’ yazar...”

Okmeydan›’nda polis terörüne
HÖC ve mahalle halk›n›n cevab›
Polisin mahallelerinde estirdi¤i
terörden rahats›z olan Okmeydan›
halk›, HÖC'lülerin öncülü¤ünde öfkesini dile getirdi.
17 Ocak akﬂam› 20.30'da Okmeydan› Mahmut ﬁevket Paﬂa Mahallesi'ni polis abluka alt›na ald›.
Mahalle giriﬂi ve sokaklar› ellerinde
MP-5'lerle, çelik yelekli polislerce
tutuldu. Sokaklardaki insanlara müdahalelerde bulunan polisler, tehditler savurdular. ‹nternet cafe ve kahvehaneler bas›larak operasyon havas› verilmeye çal›ﬂ›ld›. Kahvehanedeki insanlara ve internet cafedeki çocuklara "ellerinizi kald›r›p, duvara
yaslan›n" diye emirler ya¤d›r›ld›.
Bu bask›nlar›n amac›n›n halka
gözda¤› vermek oldu¤unu düﬂünen
HÖC’lülerin öncülü¤ündeki gençler, k›sa sürede toplan›p mahalle giriﬂine yürüyüﬂe geçtiler. Buraya
geldiklerinde ‘Mahallemizde Katil
Polis ‹stemiyoruz’ sloganlar›yla
polis araçlar› tahrip edildi. Gördü¤ü
öfke karﬂ›s›nda panikleyen polisler
apar topar araçlar›na binerek uzaklaﬂmaya çal›ﬂt›lar. Bu esnada taﬂ
ya¤muru ‘Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Yaﬂas›n Halk›n Adaleti’ sloganlar›yla sürdü. 4-

5 polis arac›n›n tahrip edilmesi sonras› tüm polisler mahalleyi terketti.
Daha sonra, mahallede provokatör polis ve sivil faﬂistlere karﬂ› bu
kez kimlik kontrolü yapanlar, mahalleli gençlerdi, devrimcilerdi.
ﬁüphelendikleri baz› araçlar› da
durdurarak kimlik kontrolü yapan
gençlere halk yo¤un destek verdi.
Ard›ndan, sokaklarda polisin terörünü teﬂhir eden bir yürüyüﬂ düzenlediler. Okmeydan›'n›n tüm sokaklar› ajitasyon çekilerek, sloganlarla dolaﬂ›ld›. “Mahallemizde iﬂkenceci, tecavüzcü polisler bizlere
gözda¤› vermek için terör estirdiler.
Mahallemizde iﬂkenceci polis istemiyoruz" ça¤r›s› sonras›nda s›k s›k
"Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede, Katil Polis Okmeydan›'ndan Defol" sloganlar› at›ld›.
1.5 saat süren yürüyüﬂ saat
23.30'da sona ererken, mahalle halk›, “Okmeydan›'n›n sahipsiz olmad›¤›n› herkese gösterdiler" diye
deste¤ini ifade ediyordu. Polis terörü sonras› HÖC'lülerin “protesto
edelim” önerisine ise, DHP hiçbir
cevap vermezken, SODAP da gelip
durumu ö¤rendi ve kat›lmad›.

Baz ‹stasyonlar›na Karﬂ› Kampanya
‹stanbul Ba¤c›lar’da
baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› için kampanya baﬂlat›ld›. Karanfiller Kültür Merkezi taraf›ndan 15 Ocak günü
baﬂlat›lan kampanya,
yap›lan aç›klama ile
duyuruldu. Yeni Mahalle Ahmet Kabakl›
Caddesi üzerinde düzenlenen aç›klamada,
mahalle halk›na baz istasyonlar›n›n insan sa¤l›¤›na zararlar› ve buna karﬂ› nas›l mücadele

edebilece¤i anlat›ld›. “Baz ‹stasyonlar› Kald›r›ls›n, Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Sorunun bir süredir mahalle halk›n›n gündeminde olmas›na ra¤men
bu konuda ayr›nt›l› bir bilgiye sahip
olmayan halk› bilinçlendirmeyi ve
baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas›n›
hedefleyen kampanya boyunca halk
toplant›lar› düzenlenecek. Bu toplant›lara mühendisler ve daha önce
baz istasyonlar›na karﬂ› mücadele
yürüterek mahallelerinden kald›rtan
yerlerden insanlar kat›lacaklar.
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Torbal›’n›n “huzurunu
bozan” 6 ö¤retmen!
Yanl›ﬂ okumad›n›z; ‹zmir’in
Torbal› ‹lçesi’nde uzun süredir e¤itim emekçilerine yönelik bask›lar›n
sonucunda, Anadolu Lisesi’nde çal›ﬂan 6 e¤itim emekçisi bu gerekçeyle, kentin ayr› ayr› yerlerine sürgün edildiler.
Torbal› E¤itim-Sen Temsilcili¤i'nden yap›lan aç›klamada, üç y›ld›r Torbal› Anadolu Lisesi'nde sendika üyesi ö¤retmenlere uygulanan
bask›lar›n sürdü¤ü kaydedilerek,
“okul yönetimi her uygulamas›yla
devletin bask›c› anlay›ﬂ›n› göstermektedir. Bunu, son yap›lan sürgünlerle bir kez daha görmekteyiz” denildi. Okul yönetiminin bask›lar›na
‹lçe Milli E¤itim Müdürü'nün de
ola¤anüstü destek verdi¤i kaydedilen aç›klamada, “alt› e¤itim emekçisinin ‘huzuru sa¤lamak’ aç›klamas› ile ‹zmir'in her yönden uç noktalar›na sürgün tayinleri gerçekleﬂtirildi¤i” ifade edildi.
18 Ocak günü, ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü önünde yap›lan eylemle
sürgünler protesto edilirken, karar›n
geri al›nmas› ve yaﬂananlar›n teﬂhir
edilmesi amac›yla imza kampanyas›
baﬂlat›laca¤› belirtildi.

Bal›kç› Davas› Sonuçland›
TEDAﬁ ﬁanl›urfa Müessese
Müdür Yard›mc›s›, Devrimci Memur Hareketi taraftar› Hasan Bal›kç›'n›n katledilmesiyle ilgili dava sonuçland›. Hasan Bal›kç› davas›, 4
y›l sonra san›klara verilen müebbet
hapis cezalar›yla son buldu. Konuya
iliﬂkin aç›klamada bulunan ﬁengül
Bal›kç› ise eﬂini katleden as›l sorumlular›n halen bulunmad›¤›n› belirtti.
ﬁengül Bal›kç›, mahkemenin
verdi¤i karara iliﬂkin ﬂöyle konuﬂtu;
“Hasan, niye Urfa'ya gönderildi, gönderen kimlerdir? As›l bu sorular›n cevab›n› aramak gerekir. Bu
olay›n perde arkas›ndaki kiﬂiler Hasan'› Urfa'ya gönderenlerdir.”

ASF Haz›rl›k Toplant›lar› (Viyana)
Avrupa Sosyal Forumu Haz›rl›k
Toplant›lar›’n›n sonuncusu, 6-8
Ocak günlerinde Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da yap›ld›. Bu y›l 4.’sü
Atina’da yap›lacak olan ASF öncesi
son haz›rl›k toplant›s› 2-4 Mart tarihlerinde Frankfurt’ta yap›lacak.

TÜRK‹YE’DEN
YO⁄UN KATILIM
Viyana’daki haz›rl›k toplant›s›na
Türkiye’den HÖC, TAYAD, Temel
Haklar Federasyonu, Gençlik Federasyonu, de¤iﬂik Türkiye Sosyal Forumu bileﬂenleri kat›l›rken, Avrupa’daki Türkiyeliler’i temsilen Anadolu Federasyonu ve UTMP kat›ld›.
Toplant›lar süresince, birçok konuda çal›ﬂma gruplar› oluﬂturuldu.
Irkç›l›k ve göç, Taﬂeron iﬂçilik, Fakirlik ve d›ﬂlama, ASF’nin geniﬂlemesi, Filistin, E¤itim, Bolkenstein
direktifleri, Savaﬂa Hay›r, Sa¤l›k/çevre/iklim, Sendikal mücadele,
Nas›l bir Avrupa istedi¤imizin yol
haritas›, Bask›lar ve güvenlik politikalar›, Kad›nlar, G8 gibi çal›ﬂma
gruplar›n›n yapt›¤› haz›rl›k toplant›lar› sonucunda; daha önce Nisan
2006’da yap›lmas› planlanan Atina
ASF’sinin, 4-7 May›s 2006 tarihine
ertelenmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Viyana haz›rl›k toplant›s›n›n son
gününde sonuç deklerasyonlar› için
öneriler yap›ld›. TAYAD Temsilcisi
Ahmet Kulaks›z taraf›ndan sunulan
vizeler konusundaki deklerasyon ve
Serdar Demirel’in Türkiye’de zorla
müdahale sonucu katledilmesi üze-

rine tutsakl›kla ilgili bir deklerasyon yay›nland›.

ASF TUTSAKLARI
GÜNDEM‹NE ALMALI
Vize sorunlar›yla ilgili deklerasyonda, AB’deki vize uygulamalar›n›n Sosyal Forum kat›l›mc›lar›n›n
önünde de engel teﬂkil etti¤i belirtilerek, “Bu uygulamalar AB’nin ›rkç›l›¤›n›n ve d›ﬂlamac›l›¤›n›n bir
parças› ve bask›c› güvenlik ve anti
terör yasalar›n bir sonucudur. Bu
yüzden bu sorunlar› aﬂmak mücadelemizin temel noktalar›ndan biri olmal›” deniliyordu.
Tutsaklarla ilgili deklerasyonda
ise, Serdar Demirel’in izolasyona
karﬂ› mücadelede hayat›n› kaybeden 121. insan oldu¤u hat›rlat›larak,
ASF sürecinde siyasi tutsakl›k ile
daha fazla yo¤unlaﬂ›lmas› istendi.
Ayr›ca, UTMP, HÖC, Anadolu
Federasyonu, Temel Haklar Federasyonu, Gençlik Federasyonu imzas›yla “KARA L‹STELER, ANT‹-TERÖR YASALARI: Nedir,
Ne ‹ﬂe Yarar, Amac› Nedir, Neden
Mücadele Etmeliyiz?” baﬂl›kl› bir
bildiri da¤›t›ld›.

AVRUPA SOLU’NUN
DURUMU
Emperyalist politikalara ve de¤iﬂik alanlardaki sald›r›lar›na karﬂ› ortak bir mücadele hatt› örmeyi amaçlayan ASF’de, yo¤un bir ideolojik
mücadele de devam ediyor.

De¤iﬂik ülkelerden yüzlerce kurum temsilcisinin kat›ld›¤› toplant›lar, genel olarak Avrupa Solu’nun
da somut durumunu gösteren bir vesile oldu. Bir yandan AB üyesi ülkeler d›ﬂ›ndaki ülkelerin de kat›l›m›
savunulurken, öte yandan, sürekli
olarak bu ülkelerden gelenlere yönelik ‘misafir’ uygulamas› ve sanki
bir lütufta bulunuluyormuﬂ havas›
yaﬂanmaktad›r.
Oysa Avrupa ülkelerini de çok
yak›ndan ilgilendirmesi gereken en
önemli konular bile AB üyesi ülkelerden temsilciler de¤il, yine ‘misafir’ statüsünde görülen “AB çevresi
ülkeler” taraf›ndan ›srarla savunulmuﬂtur. Mesela tüm Avrupa ülkelerinde uygulamaya konulan Anti Terör yasalar› ve Kara Listeler Avrupa’daki tüm demokratik hareketleri
kapsamas›na ve birçok temel hak ve
özgürlü¤ün aç›kça k›s›tlanmas›na
karﬂ›n; bu yasalara karﬂ› mücadelenin gereklili¤i, özellikle Türkiyeliler’in ›srar› sonucu ana tart›ﬂma eksenleri içinde kabul edilmiﬂtir.
Son olarak Fransa’daki göçmen
isyan›nda, bu yasalara dayanarak,
‹çiﬂleri Bakan› tüm ülkede s›k›yönetim uygulayabilmiﬂtir. ‹lginç olan
da zaten bu öneri konusunda en fazla zorluk ç›kartanlar›n da Fransa’dan gelen delegeler olmas›yd›.
ASF’ler geliﬂtikçe düzen solunun, reformist solun müdahaleleri
daha bir netlik kazanmaktad›r. ‘Radikal hareketlere uzak durma’
ad›na en temel hak ve özgürlükler
konusunda tereddütkar davran›lmas›, ASF’nin emperyalizmin sald›r›s›na karﬂ› mücadelesini zaafa u¤ratan temel noktalardan biri olmaya
devam etmektedir.

ganlar› att›. Aç›klama öncesi polis, keyfi olarak kimlik
kontrolü dayat›p sataﬂmada bulunurken, HÖC’lüler bu
keyfili¤e boyun e¤mediler.
HÖC ad›na aç›klamay› yapan Gülbeyaz Karaer, son
süreçte yaﬂananlardan sözederek, “Gerçekleri anlatmak
hiçbir zaman engellenemez, gözalt›lar ve tutuklamalar
yap›lanlar›n keyfi oldu¤unu gösteriyor. Herkesin kendini ifade özgürlü¤ü vard›r diyen bütün duyarl› kesimlere sesleniyoruz; bu hukuksuzlu¤a sessiz kalmayal›m,
bu keyfili¤e dur diyelim” dedi.

Mehmet Taﬂ Tahliye Edildi
Mersin’de 1-2 Kas›m 2005 tarihlerinde, tecrit ve
ölüm orucu direniﬂi ile ilgili yap›lan aç›klamalara kat›ld›¤› gerekçesiyle yaklaﬂ›k bir buçuk ayd›r tutuklu bulunan Mehmet Taﬂ, 17 Ocak günü ç›kar›ld›¤› duruﬂmada
tahliye edildi.
Duruﬂma öncesi mahkeme önünde bir aç›klamada
bulunan Mersin HÖC Temsilcili¤i üyeleri “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Mehmet Taﬂ Serbest B›rak›ls›n” slo41
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Böyle bir siyasi anlay›ﬂ›n örgütsel tarz› ise, buna uygun olacakt›. Bu nedenle bugün pragmatizm islamc›s›,
solcusu, yurtseveriyle bütün Filistinli örgütlerin en bariz
özelliklerinden biri olsa da, en çok El Fetih’i etkilemiﬂtir. Çünkü özellikle Oslo’dan sonra temel olarak di¤er
örgütlerin mücadelesini engellemeye soyunmuﬂtur.
Bu manzaray› ülkemiz mücadelesiyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda biraz garip bir tablo ortaya ç›kabilir. Ancak her
ülkenin kendi özgünlükleriyle düﬂündü¤ümüzde yerine
oturabilir bu durum. Topraklar› direkt iﬂgal alt›nda bulunan bir halk›n kurtuluﬂ güçleri olarak neredeyse bütün
örgütler, ‹srail'e karﬂ› silahl› mücadeleyi savunmaktalar. Silahl› mücadeleden kaçacak olanlar ise kendilerine
de¤iﬂik mazeretler bulmaktalar; "Uluslararas› durum
bugün uygun de¤il", "intihar (ﬂehitlik) eylemlerini tarz
olarak kabul etmiyoruz", "1967'de iﬂgal edilen Filistin
topraklar›nda silahl› mücadele verilebilir, ama ‹srail'in
BM'ce devlet kabul edildi¤i topraklarda silahl› mücadele verilmemeli" vb. vb. Bu tarz onlarca de¤iﬂik sebepten
savaﬂmayan ya da savaﬂ›n› belirli bir alanda k›s›tlayan
de¤iﬂik örgütler var, hatta bazen ayn› örgüt bu sloganlardan birini temel al›p savaﬂ›rken, baﬂka bir dönem di¤erini al›p savaﬂmamaya baﬂl›yor.
Ancak bütün bu ihtilaflara ra¤men ‹srail'e karﬂ› duruﬂlar› büyük oranda nettir. Bu noktada ülkemizdeki sol
hareketlerden de, küçük-burjuva milliyetçi Kürt hareketinden de çok ayr›l›yorlar. Ülkemizde oligarﬂiye karﬂ›
bir dönem silahl› mücadele veren Kürt küçük burjuva
milliyetçi hareketi fiili olarak ayn› düﬂmana karﬂ› savaﬂt›¤› ve dolay›s› ile ayn› cephede olmas› gereken devrimci harekete düﬂman›n a¤z›yla sald›rabiliyor. Ya da düﬂman karﬂ›s›nda yaln›z b›rak›p "fark›m›z› koyduk, iyi oldu" diyebiliyor. Ayn› ﬂekilde baﬂka sol hareketler de bir
devrimci hareketi, ülkemiz devrim tarihinin bugüne kadarki en temel ve en uzun süreli irade çat›ﬂmalar›ndan
birinde düﬂman karﬂ›s›nda fiili olarak yaln›z b›rakmakta bir sak›nca görmüyorlar. Bir k›sm› daha da ileri gidiyor "biz ayr› mahalledeniz" diyebiliyor.
Filistin ulusal mücadelesini ister sol, ister yurtsever,
ister islami çizgide yürütüyor olsun bu mücadeleyi belirli oranda omuzlayan örgütler birbirlerine karﬂ› düﬂman› güçlendirecek, sevindirecek davran›ﬂlara girmekten uzak durmaya özellikle özen gösteriyorlar. Bu Filistin devriminin uzun tarihi boyunca edindi¤i en önemli
özelliklerden biridir. Bu anlay›ﬂa ulaﬂmak için de çok
bedel ödedikleri aç›kt›r.
Örgütler aras›ndaki bu anlay›ﬂ bir olumluluk olsa da,
siyaset biliminin yasalar› onlar›n olumsuzluklar›n› mahkum ediyor ve belirli bir yönelime zorluyor. El Fetih
içinde pragmatizmin siyasi, örgütsel alanlarda yaratt›¤›
tahribat on y›llarca silah elde savaﬂan bir örgütü sonunda tan›namaz hale getirdi. Nitekim bugün kendi içindeki çeliﬂkiler o noktaya vard› ki, El Fetih mercek alt›na
al›nd›¤›nda; bir k›sm› yurtsever, islami ya da sol ilkelerle savaﬂan, bir k›sm› adeta ‹srail'i sevindirerek El Fetih
dahil kurtuluﬂ hareketlerine karﬂ› savaﬂan, bir k›sm›

Filistin Seçimleri
Ocak sonunda yap›lacak genel seçimler, Filistin sahas›nda son birkaç ayki geliﬂmelerin merkezine oturmuﬂ
durumda. 2005’teki yerel seçim sonuçlar›, emperyalizm
ve siyonizmi endiﬂelendirdi¤inden, ﬂimdiki seçimler de¤iﬂik boyutlar almaktad›r. Yerel seçimler direkt ‹srail iﬂgali alt›ndaki bölgelerde ve Filistin Otonomi Yönetimi
alt›ndaki bölgelerde 4 aﬂamal› olarak yap›lm›ﬂt›. ‹lk iki
aﬂamada El Fetih, küçük farklarla belediye meclislerinde ço¤unluk sa¤lad›. Üçüncü turda Hamas ileri geçince,
pragmatizmin kendine göre “demokrasisi” iﬂlemeye
baﬂlad›. Seçim sonuçlar› tahrif edildi. Ancak dördüncü
turda Hamas, hiçbir ayak oyununun veya mahkemenin
aleyhine çeviremeyece¤i kadar aç›k bir üstünlük sa¤lad›. El Fetih önderli¤indeki Filistin Yönetimi’nin böyle
bir durumda yine ayak oyunlar›na baﬂvuramam›ﬂ olmas›n›n›n önünde ise, temel olarak Filistin halk›n›n on y›llara uzanan mücadelesi engel oldu.

El Fetih; Mücadele ve Pragmatizm
Denilebilir ki, Filistin'de neredeyse k›rk y›ld›r süren
kurtuluﬂ mücadelesinin en önemli unsuru ve ço¤u zaman fiili önderi El Fetih örgütüdür. Peki kurtuluﬂu savunan bir hareketin demokrasi anlay›ﬂ› böyle mi olmal›?
El Fetih önderli¤inin s›n›fsal karakteri, onun demokrasi anlay›ﬂ›n› da belirliyor. Nitekim dergimiz sayfalar›nda bu konuda birçok yaz›lar yaz›lm›ﬂt›r. Küçük-burjuva milliyetçi önderliklerin en bariz karakterleri pragmatizmleri, yani ç›karc›l›klar›d›r. Arafat önderli¤indeki
El Fetih'in iﬂgalci ‹srail'e karﬂ› yürüttü¤ü silahl› mücadele ile bu özelli¤i at baﬂ› gider. Bu pragmatizmin sonucu da kaç›n›lmaz olarak baﬂka güçlerin etkisine girmesi,
baﬂka güçler taraf›ndan kullan›lmas› ve bazen de ihanet
çizgisine girmesidir.
13 Eylül 1993'te Clinton'un ev sahipli¤inde Rabin'le,
asl›nda bir ihanet belgesi olan Oslo Anlaﬂmas›’n› imzalayan Arafat't›. 1998'de Camp David'te yine Clinton'un
kat›l›m› ile 15 gün boyunca Arafat ile ‹srail'in o günkü
Baﬂbakan› Ehud Barak aras›nda maraton görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›. Maraton görüﬂme söylemi bir halk›n önderine
uygulanan aleni izolasyonun yumuﬂat›lm›ﬂ ad›yd›. Bu
süre boyunca Arafat'›n hiçbir dan›ﬂman›yla dahi görüﬂmesine izin verilmemiﬂti. Bu görüﬂmelerde dayat›lan
ﬂartlar› kabul etmeyen ve "ben asla ihanet etmem" diyen
yine ayn› Arafat't›. Y›llar sonra ise, yani ﬂehit düﬂmeden
birkaç ay önce, fiili olarak hapis tutuldu¤u Ramallah'taki karargah›ndan, "Camp David ﬂartlar›n› imzalamaya
haz›r›m" diyen de Arafat't›. Buna ﬁaron'un cevab› ise
Arafat aç›s›ndan talihsizlikti; "Tarih geriye iﬂlemez".
Yani "bugün senden, daha ileri ihanetlere imza atman isteniyor" diyordu ﬁaron. Tarihsel sürecin dayatmas›yla
da olsa davas›na sahip ç›karak ﬂehit düﬂtü Arafat.
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den gelen hareketler) burada da ilke sorunu yaﬂamayacaklard›r. ‹slamc›lar›n bu durumlar›yla ilgili birçok örnek verilebilir. Irak'ta ﬂiilerin ve bir k›s›m sünni uleman›n ABD'yle iﬂbirli¤i ortadad›r. Yine çarp›c› bir örnek;
direniﬂe daha yak›n ve Müslüman Kardeﬂler kökenli olmayan Lübnan'daki Hizbullah'›n 2005 Temmuz ay›nda
yap›lan seçimlerde, Lübnan iç savaﬂ›nda halka karﬂ› en
büyük katliamlar›n düzenleyicisi ve ‹srail'in aç›k iﬂbirlikçisi Falanjistler’in Semir Cacaa kanad›yla ittifak yapmakta bir sak›nca görmemesiydi. Hal böyle iken Hamas
aç›s›ndan ilkeler daha bulan›kt›r. Hamas Genel Sekreteri Halit Meﬂal'in ocak baﬂ›nda yapt›¤› aç›klamada "‹ktidara gelmesi durumunda Hamas, söylemini gözden
geçirecek" demesi, gelecek dönemde Hamas'›n izleyece¤i politika noktas›nda net bir ipucu vermektedir.
Genel seçimlerin iki ana gücünün durumu bu. Di¤er
örgütler de ya kendi baﬂlar›na ya da ittifaklar kurarak girecekler. Örne¤in FHKC, Filistin Özerk Yönetimi taraf›ndan y›llard›r keyfi olarak ABD ve ‹ngiltere gözetimindeki bir hapishanede tutulan genel sekreteri Ahmet
Saadat'›n baﬂta yerald›¤› bir listeyle kat›lacak. FHKC
seçim listesine ﬂehit Ebu Ali Mustafa ad›n› verdi.

mafyac›l›k, çetecilik yapan bir gariplikler yuma¤›ndan
oluﬂtu¤u görülecektir. Bu karmaﬂay› en üstte, teslimiyetçi, ABD ve AB emperyalistlerine Filistin davas›n›
pazarlamak isteyen Mahmut Abbas kli¤i yönetiyor. Bu
durum dikkate al›nd›¤›nda bugün genel seçimlerle ilgili
yaﬂanan geliﬂmeler daha bir yerli yerine oturur.

Hamas ‹ktidara Ortak Olmak ‹stiyor
1996 genel seçimlerine "gayri meﬂru Oslo Anlaﬂmas›n›n sonuçlar›ndand›r" bak›ﬂ›yla kat›lmayan Hamas,
sonraki seçimlere kat›lma karar› ald›. Pragmatizmde
El Fetih'ten altta kalmasa da ve genel olarak neredeyse
bütün islami hareketlerin müzmin hastal›¤› takiyecili¤in prototipi olsa da Hamas, Oslo’yu tan›mayarak silahl› mücadeleyi sürdürdü. Zira silahl› mücadele iﬂgalin ve
zulmünün oldu¤u her yerde temel mücadele ﬂekli. Bu
mücadeleye s›k›ca sar›lan bir yap›, ideolojik, politik ne
kadar yanl›ﬂ zeminde olursa olsun kitleselleﬂme, güç olma noktas›nda dönemsel de olsa önemli bir güce ulaﬂabilir. Çünkü sonuçta halk›n en temel talebine, ba¤›ms›zl›k ve adalet talebine cevap vermektedir.
Hamas da bu temel halkay› do¤ru iﬂledi. FKDC (Filistin'in Kurtuluﬂu ‹çin Demokratik Cephe), FHKC (Filistin'in Kurtuluﬂu ‹çin Halk Cephesi) gibi, sosyalist veya sosyalizmden etkilenen hareketlerin Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas› sonras›nda gerilemesinin yaratt›¤› boﬂlu¤u doldurmay› baﬂard›. Sonunda di¤er bir çok yurtsever, sosyalist kurtuluﬂ hareketine nazaran çok yeni bir
hareket olmas›na ra¤men k›sa zamanda çekim merkezi
oldu. Bugün bu gücünü kullanarak iktidar› tam olarak
alamasa da en az›ndan iktidara ortak olmak istiyor.
Hamas aç›s›ndan iktidara ortak olman›n birçok aç›klanamayacak taraf› var. Nitekim bugün birçok soruya
net cevap verememektedir. Daha düne kadar 'Oslo ihanet anlaﬂmas›n›n ürünü bir iktidarda biz olmay›z' biçiminde bir politika izlemekteydi. Ayr›ca 'taktik olarak iktidara ortak olmak istiyoruz' biçiminde bir bak›ﬂ› savunsa bile, sonuçta bu iktidar ‹srail'in iﬂgal etti¤i topraklar›n bir k›sm›n›n art›k ‹srail topra¤› oldu¤unu kabul eden
bir iktidar. Di¤er taraftan Hamas bugüne kadar, ‹srail'in
de¤il iﬂgal etti¤i topraklar› BM'nin 1948'de ‹srail devleti olarak tan›d›¤› topraklardaki ‹srail'i dahi bir devlet
olarak tan›mayaca¤›n› s›k s›k belirtiyor. Hakl› olarak bu
topraklar›n, tarihi Filistin topraklar› oldu¤unu savunuyor. ‹srail'in Arap bölgesine bat› taraf›ndan zorla dikildi¤ini söylüyor. Böyle bir durumda 'seçim sonucunda
parlamentoda önemli oranda sandalye kazanmas› beklenen Hamas'›n ‹srail ile bar›ﬂ görüﬂmelerine yaklaﬂ›m›
nas›l olacak?' sorusuna Hamas'›n ﬂu ana kadar verdi¤i
net bir cevap yok. Kendisi aç›s›ndan ç›kmaz büyüktür.
Di¤er taraftan ise islami hareketlerin hemen hemen
tamam›n› saran takiyyecilik Hamas'›n s›¤›na¤› olacak
gibi görünüyor. Bulunduklar› hemen her ülkedeki politik ortama hiçbir ilke sorunu yaﬂamadan uyum sa¤layan
islamc›lar (ve özellikle Müslüman Kardeﬂler kökenin-

ABD ve AB: Sand›ktan ‹stedi¤im
Ç›kacaksa 'Yaﬂas›n Demokrasi’
Amerikan demokrasisinin ne menem bir ﬂey oldu¤unu art›k, sadece görmek istemeyen siyasi körler görmüyor. Filistin halk›n›n meﬂru ve seçilmiﬂ baﬂkan› Arafat’›
y›llarca diplomatik, fiili izolasyona alan ve ‹srail'in dayatt›¤› karargah hapsini destekleyen ABD'nin, "demokratl›¤›n›" Filistin halk› iyi biliyor. Seçimlerden Hamas'›n galip ç›kmas› ihtimali belirince D›ﬂiﬂleri Bakan›
Condoleezza Rice, Hamas'›n seçimlere kat›lmamas› gerekti¤ini söyleyerek, aksi durumda Filistin Yönetimi’ni
yard›mlar› kesmekle tehdit etti.
‹srail, Hamas'›n seçimlere girmesini zaten baﬂtan beri istemiyordu. ABD ise, özellikle anayasa ile ilgili referandumda Irak'ta demokrasi maskesi iyice paçavraya
döndü¤ünden, önceleri Filistin'deki seçimlere kar›ﬂ›lmamas› gerekti¤ini aç›klam›ﬂt›. Efendisi, böyle buyurunca ‹srail de mecburen Hamas'a karﬂ› kampanyay› bir
süreli¤ine ertelemiﬂti. Ancak Rice'›n aç›klamas›ndan
sonra eski politikas›n› yüksek sesle tekrar etmeye baﬂlad›. Nitekim, kontrolündeki Kudüs’de çal›ﬂma yapmas›na izin vermiyor, adaylar›n› tutukluyor.
Zaten AB'nin demokratl›¤› konusunda herhangi bir
ﬂüphe yoktu(!) Ülkemizde baz› ayd›nlar yat›p kalk›p
halk›m›za AB demokrasisi masallar›n› anlat›rken, "Demokrasinin teminat›" AB'nin de içinde bulundu¤u Dörtlü Komite, ABD'den bir gün sonra Hamas'›n ‹srail'in
varl›¤›n› tan›mad›¤›n›, bu nedenle seçimlere kat›lmas›na karﬂ› oldu¤unu aç›klad› (Dörtlü Komite ABD, AB,
Rusya ve BM temsilcilerinden oluﬂmaktad›r). Halk›n
seçimlerde kime oy vermesi gerekti¤ini söylemeyi ise
gelecek aç›klamaya b›rakm›ﬂ olmal›lar(!)
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‹ktidar Çat›ﬂmalar› ve Yozlaﬂma
Sonuç olarak; El Fetih, aç›k bir ﬂekilde kayba u¤rayaca¤› belli olan seçimleri ertelemek
için çeﬂitli gayri meﬂru manevralara baﬂvurmuﬂ, Hamas’› güçsüzleﬂtirmek için düﬂmanla
paralelleﬂen politikalara savrulmakta sak›nca
görmemiﬂtir. El Fetih’in silahl› kanad› El Aksa
ﬁehitleri Tugay›’n›n da yerald›¤›, seçimleri erteleme amaçl› karmaﬂa ç›karmaya, provake etmeye dönük hareketler, hareket içindeki iktidar
kavgalar›; bir gerçe¤i daha bize göstermiﬂtir.
Küçük burjuva milliyetçi bir perspektifle
örgütlenen, y›llard›r pragmatizm ve hizipleﬂmeler bata¤›n› canl› tutan bir örgütlenmedeki
silahl› güçler, mücadeleden uzaklaﬂt›kça kaç›n›lmaz olarak yozlaﬂmaktad›r. Tarihte bunun
çok örne¤i vard›r. Ne yaz›k ki, bugün bu durum
Filistin'de özellikle El Fetih içinde çok bariz
yaﬂanmaktad›r. Özellikle Yaser Arafat'›n ﬂehit
düﬂmesi sonras›nda El Fetih'in birleﬂtirici mayas› daha da bozulmuﬂ, bugüne kadar Arafat’›n
karizmas›n›n canl› tuttu¤u, her ﬂeye ra¤men beraber olabilme düﬂünce ve davran›ﬂ bütünlü¤ü
art›k bitme aﬂamas›na gelmiﬂtir.
Aradaki bu hizipleﬂmeler ve kamplaﬂmalar
genel olarak örgütü zay›flatt›¤›ndan El Fetih'in
teslimiyetçi önderli¤i bunlardan rahats›zl›k
duymakta, önlem almaya çal›ﬂmaktad›r. Zira
Arafat döneminde bu kamplaﬂmalar büyük
oranda kopma noktas›ndan uzak tutulabiliyordu. Ancak bugünkü yönetimin ipin ucunu kaç›rm›ﬂ gibi bir görüntüsü var. Bu sefer El Fetih'in teslimiyetçi önderli¤inin Ortado¤u politikac›l›¤›, kurnazl›¤› devreye giriyor ve engelleyemedi¤i kamplaﬂmalar›, çat›ﬂmalar› kendi
günlük politikalar›nda kullanmaya çal›ﬂ›yor.
Belirli oranda da "baﬂar›l›" oluyor. Bu kurnazl›k politikas›, önümüzdeki günlerde yap›lacak
seçimleri erteletmeye yetmeyecektir büyük
olas›l›kla. Yaln›z bu durum, Filistin seçimlerinde büyük ayak oyunlar› yap›lmas›n›n önüne de
geçemiyor. Bugün yaﬂananlar, Filistin yönetimince seçimlerde türlü oyunlar›n yap›laca¤›n›n, henüz bundan vazgeçilmedi¤ininin de bütün sinyallerini veriyor.
Tüm bu yaﬂananlar, sergilenen faydac› pratik, Filistin devriminin nihai zaferi aç›s›ndan
tabii ki iç aç›c› de¤ildir. Ancak inan›yoruz ki;
bunca zaman b›kmadan usanmadan, her türlü
bask›ya, katlima ve zulme direnen, savaﬂan,
k›zlar›n›, o¤ullar›n› ba¤›ms›zl›k için ﬂehit veren
bir halk, direniﬂin tasfiye edilmesine izin vermeyecek, kendi kararl›, ba¤›ms›z, devrimci önderliklerini de muhakkak yeniden ve yeniden
yaratacakt›r.

Avrupa’n›n iﬂgal ortakl›¤›na bir kan›t
Alman hükümeti iﬂgale karﬂ› ç›k›yor görünürken, Alman
‹stihbarat Servisi’nin (BND) 2003'te Irak iﬂgali s›ras›nda ABD
askerlerine destek verdi¤i ortaya ç›kt›. Alman hükümeti taraf›ndan da do¤rulan›rken, iﬂbirli¤inin amac›n›n “sivil hedeflerin vurulmas›n› önlemek amaçl› oldu¤u” gerekçesine s›¤›n›ld›.
‹ﬂgale ortak olan bütün Amerikan iﬂbirlikçilerinin gerekçesi bu de¤il mi zaten! AKP iktidar› da askeri jeepleri, iﬂgalcilere erzak naklini “insani amaçla” yapt›klar›n› aç›kl›yordu. ﬁimdi art›k limanlar›m›z›n, ‹ncirlik baﬂta olmak üzere üslerimizin
nas›l kullan›ld›¤›n› bilmeyen yok! Avrupa emperyalizminin de
durumu farkl› de¤ildir. Belki fark ﬂu ki; iﬂbirlikçi oligarﬂinin
bu hizmetinin karﬂ›l›¤› k›r›nt›lar olurken, Alman tekelleri biraz
daha fazla paya sahip olabilmektedir Irak’ta.
Bu arada, ABD’nin “adil yarg›lama” senaryosu, Saddam
davas›n›n yarg›c›n›n istifas› ile bir darbe daha ald›. Kürt yarg›ç, Saddam’a söz hakk› verdi¤i, gerekti¤i kadar sert olmad›¤› gerekçesiyle ABD ve Irak yönetimi taraf›ndan kendisine
bask› uyguland›¤›n› aç›klayarak istifa etti.

“ﬁüphe üzerine” katliam!
‹ﬂgalci Amerikan güçlerinin Irak’ta “teröristler var istihbarat› ald›k” diyerek, köyleri, dü¤ünleri, evleri bombalayarak gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar biliniyor. Bunlara bir yenisi de Pakistan’›n Afganistan s›n›r›nda gerçekleﬂtirilen katliamla eklendi.
CIA, insans›z uçak ile 14 Ocak günü s›n›rdaki Damadola
isimli Pakistan köyüne hava sald›r›s› düzenledi. 10 füzenin
at›ld›¤› sald›r›da, aralar›nda çocuk ve kad›nlar›n da bulundu¤u
18 kiﬂi katledildi. Katliam›n gerekçesi ABD ordusu taraf›ndan; “El Kaide örgütünün iki numaral› lideri Eymen El Zevahiri'nin köyde oldu¤u” ﬂeklinde aç›kland›.
Böyle bir durumda dahi, bir köyün havadan bombalanmas›n›n meﬂru olmayaca¤› ayr› bir konu, bu gerekçenin de yalan
oldu¤u hemen anlaﬂ›ld›. Ama, emperyalizmin dünyas›nda,
“ﬂüphe üzerine” katliam›n hiçbir yapt›r›m› yoktu. Birkaç yüz
dolar kan paras› ile insanlar› daha da aﬂa¤›lamaktan baﬂka.
Sald›r›n›n ard›ndan Pakistan'da binlerce kiﬂinin kat›ld›¤›
protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere kat›lanlar sald›r›y›
terör eylemi olarak nitelendirdiler.
‹ﬂbirlikçi Pakistan yönetimi ise, kendi topraklar›n›n böyle
pervas›zca bombalanmas›, kendi insanlar›n›n katledilmesi karﬂ›s›nda sadece “olay› araﬂt›rd›klar›n›” söylemekle yetindi.

Gerilladan baﬂkente operasyon
Nepal Komünist Partisi (Maoist), tek tarafl› ateﬂkesi sonland›rmas›n›n ard›ndan eylemleri yo¤unlaﬂt›rd›. Resmi aç›klamaya göre; 15 Ocak günü baﬂkent Katmandu’da 8 ayr› noktaya operasyon düzenleyen gerillalar polisi hedef ald›lar. Çat›ﬂmalarda 11 polis öldü, 16's› polis toplam 18 kiﬂi yaraland›.
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Irak senaryosu ‹ran’a karﬂ›
Nükleer enerji program›n› bahane eden emperyalistler, ‹ran’a yönelik kuﬂatmay› giderek daralt›yorlar.
Bir yandan ABD, Avrupa, Rusya ve
Çin aras›nda pazarl›klar sürerken,
öte yandan olas› sald›r› operasyonunda kullan›lmak üzere iﬂbirlikçi
ülkelere rol da¤›t›mlar› ﬂimdiden
yap›l›yor. ‹ran ise, emperyalistlerce
tehdit edilen ve teslim al›nmak istenen bir baﬂka ülke olan Suriye ile iliﬂkilerini geliﬂtirme
ve ortak bir savunma hatt›
kurma ad›mlar› at›yor.

me zaman› gelmiﬂtir” diyordu. Rice ise, büyük bir keyifle ‹ran ile yeniden masaya oturman›n gereksizli¤ini ifade etti.
‹ran’›n BM Güvenlik Konseyi'ne havale edilmesi, emperyalistlerin kurtlar sofras›na at›larak sald›rganl›¤a meﬂruiyet sa¤laman›n en
önemli ad›m›d›r. Afganistan ve Irak
için de ayn› yol izlenmiﬂti.

Halklar›n “Kaderi”
Emperyalistler Aras›
Pazarl›k Masas›nda
ABD, Irak’ta ‹ngiltere ile
birlikte gerçekleﬂtirdi¤i iﬂgalin baﬂar›s›zl›¤›nda, yeni
sald›r›larda Avrupa’y› ortak
etme gere¤ini duymuﬂtur.
Avrupa da bu konuda haz›r
ve naz›rd›r ve baﬂtan itibaren ‹ran sürecinin içindedir. Avrupa
ikiyüzlülü¤üne uygun olarak adeta
“bar›ﬂç› yollarla sorun çözme” siyaseti izleyen Avrupa’n›n ‹ran üzerindeki hesaplar› ile, Amerikan emperyalizminin hesaplar› aras›nda hiçbir
fark yoktur.‹ran dosyas›n›n ABD ve
Avrupa taraf›ndan BM Güvenlik
Konseyi’ne getirilmek istenmesi
nüans fark›n silindi¤i noktad›r.
‹ran'›n Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu’ndaki (UAEK) temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultani’nin,
”ülkesinin nükleer dosyas›n›n BM
Güvenlik Konseyi'ne havale edilmesi halinde UAEK ile iﬂbirli¤ini
sona erdireceklerini” söylemesi ve
petrol gücünü kullanaca¤›n› aç›klamas›n›n ard›ndan; Avrupa’n›n söylemi de ABD ile ayn›laﬂm›ﬂt›r.
19 Ocak günü ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan› Rice ile biraraya gelen, AB
D›ﬂ Politika ve Güvenlik Yüksek
Temsilcisi Javier Solana, “art›k
‹ran’la konuﬂacak bir ﬂey yok.
BM Güvenlik Konseyi’ne sevk et-

‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir
HÖC’ün de içinde yerald›¤› Irak’ta
‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu üyeleri; 14 Ocak günü M›s›r Çarﬂ›s›
önünde
yapt›klar›
eylemle,
ABD‘nin ‹ran’a yönelik sald›r›
tehditlerini protesto ettiler.
ABD’nin Irak’ta, Filistin’de yaﬂatt›¤› vahﬂetin foto¤raflar› taﬂ›nan
eyleme, 150 kiﬂi kat›l›rken, grup
ad›na konuﬂan Yasemin Karada¤, Afganistan ve Irak’ta öne
sürülen yalanlarla ‹ran’a sald›r›
zemini haz›rlanmak istendi¤ini
belirterek, böyle bir sald›r›da Türkiye iﬂbirlikçi iktidar›na da önemli roller biçildi¤ini kaydetti. Karada¤, “Emperyalistleri ve onlar›n
katil temsilcilerini uyar›yoruz, 6.
Filo’yu unutmay›n. Halklar›m›z
onurludur, bunu akl›n›zdan ç›karmay›n. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar sizleri
yan›ltmas›n onlar bir avuçtur, biz
ise 70 milyonuz” dedi. Eylem,
“‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil
ABD Ortado¤u’dan Defol” sloganlar›yla bitirildi.
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‹ran ile iliﬂkilerinden ve petrolü
kesmesi durumunda en fazla etkilenecek ülkeler olmalar›ndan kaynakl›, konseye getirilmesine Rusya ve
Çin ﬂu an için karﬂ› ç›k›yor. Emperyalistler aras› pazarl›klar halen sürüyor. Ancak belirtelim ki, bu iki ülkenin itirazlar› asla halklar›n geleceklerinin emperyalist masalarda
belirlenmesine de¤ildir. Ç›kar çat›ﬂmalar›d›r. Rusya’n›n, ‹ran’a sadece
nükleer teknoloji ihracat› y›lda 3.5
milyar dolar. Rusya-‹ran ikili ticaretinin y›ll›k hacmi 2 milyar dolar.
Çin için de bu durum geçerli. Çin
ile ‹ran aras›nda, iki y›l önce 100 milyar dolarl›k, 25
y›l süreli bir do¤algaz tedarik anlaﬂmas› imzaland›.
Görülece¤i gibi, ad›na
“Birleﬂmiﬂ Milletler” denilen bu emperyalist kurumda, “milletlerin” iradesi
yok! Onlar kendi kaderlerini ancak direndikleri ölçüde
belirleme gücüne sahiptirler. Bu noktada gündeme,
‹ran’›n tavr› geliyor. ﬁu ana
kadar geri ad›m atmama
politikas› izleyen ‹ran yönetiminin, islamc›l›¤›n klasik pragmatist çizgisinin temsilcilerinden
biri oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu
yüzdendir ki, s›ran›n kendisine gelece¤ini herkes bilir ve söylerken,
Saddam’›n devrilmesine, “iﬂgale
karﬂ›y›z ama Saddam’›n devrilmesine de üzülecek de¤iliz” gibi, tam bir
oportünistlikle destek vermiﬂtir.

AKP ‹ﬂbirli¤ine Haz›r
AKP iktidar› Irak iﬂgalinde bir
yan› Avrupa’da, öte yan› Amerika’da; hem karﬂ› ç›k›yor gözüküyor
hem de her türlü deste¤i veriyordu.
ﬁimdi Avrupa ve ABD ayn› yerdeler. AKP aç›s›ndan tek sorun Türkiye halk›n›n emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ› tutumudur. Bu nedenle demagojilere baﬂvursa da, Erdo¤an’›n
ifade etti¤i, “‹ran uluslararas› kamuyonunun isteklerini dikkate almal›”
sözü, niyeti göstermektedir. O
“uluslararas› kamuoyu”nun yukar›da ifade etti¤imiz kurtlar sofras› oldu¤unu art›k tüm dünya biliyor.

AKP, emperyalizm taraf›ndan
kendisine verilecek role haz›rd›r.
Bu nedenle Amerikal› generallerin,
diplomatlar›n biri gidiyor di¤eri geliyor. FBI ve CIA Baﬂkanlar›, NATO Genel Sekreteri ve ‹srail Genelkurmay Baﬂkan›’n›n ard›ndan son
ziyaretçi, Avrupa Merkez Kuvvetler
Komutanl›¤› Komutan Yard›mc›s›
Org. Charles Wald. O’nu, ABD Genelkurmay Baﬂkan› izleyecek.
Ayn› süreçte Türk generaller her
u¤ursuz iﬂ öncesi oldu¤u gibi Pentagon kap›s›na yüz sürdüler. Org. Büyükan›t’›n ard›ndan bu kez de MGK
Genel Sekreteri Yi¤it Alpogan, 22
Ocak’ta ABD’de olacak. ABD’nin
emperyalist sald›rganl›k politikalar›n› ﬂekillendirenlerden biri olan
Ulusal Güvenlik Dan›ﬂman› Stephen Hadley ile görüﬂecek.
Tüm bu trafi¤in ana gündem
maddesinin ‹ran oldu¤u çok aç›kt›r.

Medya Kampanyas› ve
Ayn› Yalanlar
Irak direniﬂi bu denli güçlü
olmasa ve iﬂgalcileri bata¤a saplamasayd›, ‹ran ve Suriye’nin teslim
al›nmas›na yönelik sald›ganl›¤›n
çok daha erken geliﬂece¤i kuﬂkusuzdu. Ama bu hesap ertelenmemiﬂtir. Aç›k iﬂgal en az›ndan yak›n vadede emperyalistler aç›s›ndan zor
olsa da, periyodik bombalamalar,
ambargo vb. yöntemlerle özellikle
‹ran’a yönelik sürecin h›zland›r›lmas› emperyalist tekellerin devletlerinin gündemine girmiﬂtir.
Irak’ta söylenen yalanlar›n, kamuoyu oluﬂturmak ve sald›r›ya
meﬂruluk yaratmak için at›lan ad›mlar›n, neredeyse ayn›s› ﬂimdi de ‹ran
için gündemde. Sözde ‘uluslararas›’
kurum olan ama gerçekte do¤rudan
emperyalistlerin ç›karlar›na hizmet
eden ve onlar›n elindeki kitle katliam silahlar›na sesi ç›kmayan UAEK, yine devrede. ‹ran’›n “bölge ülkeleri için bir tehdit oluﬂturdu¤u”
burjuva bas›n›n iﬂbirlikçi kalemﬂörlerince daha s›k gündeme getiriliyor. Dezenformasyona dayal› kampanyan›n emperyalist devletlerin
resmi politikalar› aras›nda oldu¤unu

bilenler için, tüm bu kampanyan›n
elbette bir etkisi yoktur.
Ancak ayn› durumun, geniﬂ halk
kitleleri aç›s›ndan geçerli oldu¤unu
düﬂünmek iyimserliktir. ABD’nin
Irak’ta söyledi¤i her ﬂeyin yalan
ç›kmas›na karﬂ›n, unutulmamal›d›r
ki, kitleler emperyalist medya tekellerinin etki alan›ndad›r.
‹ﬂte son olarak yaﬂanan bir CNN
klasi¤i. ‹ran Cumhurbaﬂkan› Ahmedinecad, nükleer programa iliﬂkin
ﬂu aç›klamay› yap›yor: “Bar›ﬂç›l
nükleer enerji ‹ran’›n hakk›d›r.”
Bu söz, emperyalistler aç›s›ndan
kullan›labilir bir malzeme de¤il, bu
hale getirmek için çarp›tmak gerekli. CNN bunu da yap›yor ve aç›klama ﬂu ﬂekilde tüm dünya bas›n›na
duyuruluyor: “Nükleer silah ‹ran’›n
hakk›d›r.”
Haberi yapan›n dil, çeviri sorunu
yok elbette. Ve tan›d›k bir isim. CIA
ajan› edas›nda Arafat’› TV ekran›nda sorgulamaya çal›ﬂ›p a¤z›n›n pay›n› alan, CNN’in ‹ran as›ll› muhabiri Christian Amanpour.
‹ran CNN’in ülkedeki yay›nlar›n› yasaklad›. Böyle bir tepki görmese, hiç de özür gibi bir niyeti olmayan CNN’in özür dilemesinin ard›ndan bu izin yeniden verildi.

‹ran Halk›n›n Yan›nday›z
Bir kez daha, emperyalist cephe
ile halklar›n cephesi tereddütsüz bir
ﬂekilde karﬂ› karﬂ›yad›r bu çat›ﬂma-

da. Ve devrimcilerin, ezilen halklar›n yeri, emperyalist yapt›r›mlarla
karﬂ› karﬂ›ya olan ‹ran’›n yan›d›r.
Mollalar rejiminin, ‹ran halk›n›n
özgürlü¤ü, refah› ve kurtuluﬂu aç›s›ndan kazand›rd›¤› hiçbir ﬂey yoktur. Sola, devrimcilere düﬂmanl›¤›
ise, zaten tescillidir. ﬁah’›n devrilmesinin ard›ndan ilk iﬂleri komünistleri idam etmek olmuﬂtur. Amerikanc› ﬁah iktidar›ndan farl› olarak
yoksullardan sözediyor olsalar da,
bu sadece sözdedir. Kapitalist sistem oldu¤u gibi korunmakta, sadece sömürenlerin kimlikleri de¤iﬂmiﬂtir. Bu nedenle ülkede iﬂçilerin,
emekçilerin ve hem Amerikan iﬂgaline karﬂ› ç›kan ama ayn› zamanda
gerici iktidara karﬂ› da olan bir kesimin mücadelesi sürmektedir.
Tüm bunlar somut gerçeklerdir.
Ancak bu sayd›klar›m›z ve daha say›labilecek ideolojik, politik, ekonomik nedenlerin hiçbiri, emperyalizm karﬂ›s›nda ‹ran halk›n›n saf›nda yeralman›n önünde engel de¤ildir. Çünkü dünya çap›ndaki as›l büyük gericilik dalgas›n›n kayna¤›
emperalizmin kendisidir. Afganistan’daki Taliban rejimi ya da Saddam diktatörlü¤ü karﬂ›s›ndaki tutumumuzun ne denli hakl› oldu¤u bugün art›k herkesçe kabul edilen bir
gerçektir. “Mollalar ile emperyalistler aras›nda saf tutmama” ad›na geliﬂtirilecek her politika, egemen güce yani emperyalistlere hizmet etmekten kurtulamaz.

‘Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar
Kazanacak’ Sempozyumuna Ça¤r›
Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenleyece¤i, “Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak” baﬂl›kl› sempozyuma ça¤r›da bulundu.
Koordinasyon ad›na Eyüp Baﬂ, Figen Yüksekda¤ ve Ayﬂe Çetintaﬂ, 19
Ocak günü Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi'nde yapt›klar› bas›n toplant›s›nda, sempozyum hakk›nda bilgi verdiler ve sempozyuma kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular. Eyüp Baﬂ, koordinasyonun NATO, Dünya Bankas›, IMF ve tüm emperyalist üslere karﬂ› oldu¤unu belirterek, "‹ﬂgal alt›nda olan ve tehdit edilen topraklarda yaﬂayan halklar›n mücadele deneyimlerini halklar›m›za aktarabilmek, uluslararas› tüm anti-emperyalist güçlerin ortak sesi olmak için bu sempozyumu düzenliyoruz" diye konuﬂtu.
Sempozyum, Birleﬂik Metal-‹ﬂ Genel Merkezi'nde düzenlenecek.
46
22 Ocak 2006 / 36

Direniﬂ Vaktinde
Böylesini görmemiﬂti mevsimler
Aral›k ayaz m› ayazd›
ve gecenin karas›nda
sessiz ve bembeyaz
kar taneleri uçuﬂmaktayd›
Birden
yirmi ayr› yerinden
y›rt›ld› gecenin sessizli¤i
Sab›rs›z bombalar
ve kurﬂunlarla delinip
k›z›la boyand› mevsimin
beyaz gelinli¤i
Uykular k›z›la boyand›
Ve aral›k ayaz›nda bir ﬂafak
belki de ilk kez
alev s›ca¤›nda
bir k›z›la uyand›
Böylesini görmemiﬂti mevsimler
Kabard› Munzur’un ak köpükleri
Ve Munzur’un ça¤›lt›s›nda bir fidan
yürüdü taﬂ duvarlar›
donmuﬂ yürekleri
sarsarak
savurdu saçlar›ndan alevleri
Dimdikti
ve zafer diyordu elleri
uçtu uçacak anka kuﬂu misali
y›ld›z olup kar›ﬂt› gelece¤e
Böylesini görmemiﬂti mevsimler
Aral›k ayaz› utand› ayaz›ndan
ve kor olup düﬂtü yüreklere
bir destans› direnç vaktinde...
Aral›k 2005
Uﬂak Hapishanesi

not düﬂüyoruz

‘Toplumsal Tepki Olmazsa
70 Kiﬂiyi Daha Sürgün Edece¤iz’

✔ ‘TC Konsolosu’ Hasan Cemal

Bu sözler, oligarﬂik devletin bir valisine ait. Tunceli Valisi Mustafa Erkal, devrimci-demokrat memurlar› kentten
sürgün etmesini bu sözlerle savundu.
Dersim’de sürgün edilen 12 sendikac›yla dayan›ﬂmak
için BES Genel Baﬂkan› Bülent Kaya ile MYK üyeleri Dersim’e giderek, 19 Ocak günü bas›n toplant›s› yapt›lar.
Toplant›da konuﬂan BES ﬁube Baﬂkan› Özcan Ateﬂ, Bülent Kaya ile birlikte Tunceli Valisi Mustafa Erkal ile görüﬂmek istediklerini ancak bunu gerçekleﬂtiremediklerini bildirdi. Defterdarl›k yetkilileri ile görüﬂtüklerini belirten
Ateﬂ, “bize kendilerinin bu sürgünlerden haberlerinin olmad›¤›n›, herhangi bir evrak› imzalamad›klar›n›, vali ve
bakanl›k aras›nda bir karar oldu¤unu söylediler” dedi.
Kaya ise, Dersim’in 'direniﬂçili¤ini' hükümetin sürgün
politikas›yla k›rmak istedi¤ini söyledi. Sürgünlerin bakanl›k talimatlar›yla yap›ld›¤›n› belirten Bülent Kaya, “Meydan› bu sürülere b›rakmayaca¤›z” dedi. Kaya, Vali Erkal'›n,
“Bakaca¤›z e¤er toplumsal tepki ço¤almazsa elimizde
70 kiﬂilik bir liste var onlar› da gönderece¤iz" ﬂeklindeki
aç›klamas›na iliﬂkin olarak da “Bu cümleler bir ili sevk ve
idare ile yükümlü bir kiﬂiye yak›ﬂmayan sözlerdir” dedi.

‹t dalaﬂ›n›za devrimcileri
bulaﬂt›rmay›n
YÖK ile AKP aras›ndaki it dalaﬂ› sürüyor. Bu çat›ﬂman›n bir sonucu olarak, Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi'ndeki iddialar üzerine kurulan TBMM Komisyonu, Rektör Ferit Bernay’› dinledi. Komisyonun AKP’li üyesi Ordu
Milletvekili Enver Y›lmaz, Bernay'a, “emniyet kay›tlar›na
göre üniversite bünyesindeki Halk Bilimleri Kulübü'nün 5
üyesinin DHKP-C militan› oldu¤unun anlaﬂ›ld›¤›n›” hat›rlatarak, kulübün durumunu sordu. Bernay ise, 'Biraz ileri
gittiler, biz de kapatt›k' dedi.
Haber, iktidar destekçisi Yeni ﬁafak taraf›ndan ise,
'DHKP-C örgütlenmesi normal’ ﬂeklinde yans›t›ld›.
Rektörün tavr›, tam da YÖK’çülere uygun. Politikleﬂen
gençli¤e asla tahammülleri yoktur. Yeni ﬁafak’›n derdi ise,
YÖK ile çat›ﬂmas›nda “terörizm” demagojisine gönderme
yaparak, sanki rektör DHKP-C’lileri himaye ediyormuﬂ havas› vermek istiyor. Böylece YÖK karﬂ›s›nda mevzi kazanacak! Faﬂist Vakit’in Cumhurbaﬂkan› Sezer’le ilgili her haberinde “ﬂu kadar teröristi affetti” çirkefli¤indeki gibi.
Bunlar ucuz numaralar! Koltuk için her ﬂeyi yapabilece¤inizi biliyoruz, ama bu it dalaﬂ›n›za devrimcilerin ad›n› bulaﬂt›ramazs›n›z. Devrimciler, ne tarikatlar gibi cuntalar›n,
iktidarlar›n koltuklar› alt›nda geliﬂti, ne de AKP gibi
ABD’den destek ald›lar.
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Milliyet yazar› Hasan Cemal, Avrupa Birli¤i
taraf›ndan düzenlenen ‘Kürt edebiyat›’ konulu bir panelde, Roj TV Yay›n Müdürü ile
polemi¤e girerek, “PKK-Roj TV ba¤›n› anlat,
PKK’nin yapt›¤› insan haklar› ihlallerini de
haber yap›yor musunuz” vb. demiﬂ. Olay,
ayn› gün TV’lerin ilk haberleri aras›na girdi.
Hasan Cemal kimdir? Bir yazar, ama dönek
bir yazar oldu¤u kadar, bugün “iﬂ arkadaﬂ›m” dediklerini yar›n sat›p, haklar›nda kitap yazarak ranta çevirecek düzeyde de
ahlaki olarak düﬂkün bir yazar. ﬁimdi bu s›fatlar›na bir de “TC konsoloslu¤u” eklenmiﬂ oldu.
Roj TV Müdürü’nün konuﬂmas›na bu tarz bir
müdahale ancak, oligarﬂik devletin temsilcileri
taraf›ndan yap›labilirdi. Kendini ispat etmenin
sonu olmad›¤› için, bir bas›n kuruluﬂuna böylesine hayas›zca yönelmesi de anormal de¤ildir.
Umar›z, Kürt sorunu hakk›nda bir kelime etti diye, bu tür unsurlar baﬂtac› edilmez.

✔ Çiçek’in Masum Polisleri
Adalet Bakanl›¤› koltu¤unda hâlâ oturtulan Cemil
Çiçek, polise yönelik Avrupa Birli¤i’nden gelen
eleﬂtilere ﬂu cevab› verdi: “AB adam› çekiyor,
vuruyor, 'pardon' diyor, gündeme bile al›nm›yor.
‹stanbul'da polis biraz ﬂiddet uygulad› m› özel
oturum yap›l›yor”...
Konuﬂana bak›n! Türkiye ne kadar da masum.
Türk polisi hiç çekip adam vurmam›ﬂ... Oligarﬂi,
faﬂist uygulamalar› sorgulamayan bir AB istiyor.
Daha baﬂka bir deyiﬂle, “siz de yap›yorsunuz biz
de ne diye gündeme getiriyorsunuz? Birbirimize
göz yumup düzenlerimize muhalif olan› ezelim,
vural›m k›ral›m” diyor, oligarﬂinin sözcüsü.
Üstelik bunlar› söyleyen de, iﬂine her geldi¤inde
“AB onaylad›” diye s›rt›n› Avrupa’ya dayayan biri. O AB kimi zaman da böyle insan haklar› ﬂovuna ihtiyaç duyunca eleﬂtiriyor, buna da katlanacaks›n›z.

✔ Mahkeme ABD’yi Sahiplendi
ABD’nin Irak’› iﬂgalinin baﬂlatt›¤› 20 Mart 2003’te,
ABD Büyükelçili¤i’ne kadar yürüyerek, “ABD
Ortado¤u’dan Defol” yaz›l› siyah çelenk b›rakan
ve ard›ndan K›z›lay’a kadar yürüyerek burada
polisin müdahalesine maruz kalan, Ankara Savaﬂ Karﬂ›t› Platform üyelerine, 1’er y›l 3’er ay hapis cezas› verildi.
Oligarﬂinin tetikçilerini aklayan mahkemeler, ﬂimdi de ABD’nin protesto edilmesini mi engellemeye çal›ﬂ›yor? Gerçi ikisi de ayn› kap›ya ç›km›yor
mu zaten!

kültür
mekte olan
bir iktidar›n kap›s›nda yalakal›k yap›yor ﬂimdi.
E¤er bugüne kadar yapt›¤›na sanat
diyor idiyse, kendisine sanatç› diyor idiyse, kendi sanat›na da ihanet ediyor.
Bu tür örneklerin ço¤almas›n›n
birçok nedeni var elbette. Genel
apolitikleﬂme ve yozlaﬂma, bu nedenlerden biridir. Düzene boyun
e¤enler, apolitikleﬂmenin, yozlaﬂman›n taﬂ›y›c›lar›ndan biri haline
gelirler. Sanatç›lar›n örgütsüzlü¤ü
bir baﬂka etkendir. Örgütsüz sanatç›, e¤er tutarl›, kararl› bir devrimci,
demokrat de¤ilse, iktidarlar›n siya-

Sanatç›l›k ve yalakal›k
Bundan bir süre önce komedyen
Levent K›rca’yla ilgili peﬂpeﬂe bir
kaç haber ç›kt› gazetelerde. Önce
Yeni ﬁafak’ta bir röportaj› yay›nland›. Genel olarak muhalif biri olarak
bilinen K›rca, röportaj›nda AKP’yi,
Tayyip Erdo¤an’› öve öve bitiremiyordu. Bu röportaj›n›n yay›nlanmas›n›n üzerinden bir-iki gün geçmemiﬂti ki, AKP’nin “siyaset okulu”nda ders verece¤i aç›kland›. Anlaﬂ›lan ya¤l› bir kap› bulmuﬂtu
AKP’de... Yar›n da asl›nda ne kadar
müslüman oldu¤una dair haberleri,
röportajlar› ç›karsa ﬂaﬂ›rmay›n.
Sanatç› (veya sanatç› geçinenler)
camias›nda, iktidarlara göre e¤ilip
bükülmek, pek istisna say›lmaz.
Öyle ﬂark›c›lar, türkücüler vard›r ki,
o gün dinleyenleri aras›ndaki “etkili-yetkili” kiﬂiler sa¤c›ysa ona göre,
solcu bilinip tan›n›yorsa, ona göre
ﬂark›lar söylerler.
En yayg›n tav›r ise, sanatç›n›n
alan›na göre, iktidar›n hoﬂuna gitmeyecek filmler, tiyatrolar, ﬂark›lar
yapmamakt›r.
Bu asl›nda “ortalama” olarak
adeta kan›ksanm›ﬂ bir tav›rd›r. Bir
de bunun daha uç noktalar›na savrulanlar›, her gelen iktidara aleni yalakal›k yapanlar› vard›r. Bunlar mesela, 28 ﬁubat’ta 10. Y›l Marﬂ›’n› söyleyerek Ahmet Kaya’n›n üzerine
yürürler. AKP iktidara gelir, kendilerinin asl›nda ne kadar “dini bütün
müslüman” olduklar›n› anlat›rlar
kameralar karﬂ›s›nda. ‹lahiler söylemeye baﬂlarlar. Do¤an çocuklar›na
iktidarlara göre isimler verirler. K›sacas›, yalakal›¤›n sonu gelmez.
Bunlar, hangi dönemde nas›l
ürünler vermiﬂ olurlarsa olsunlar, ilkesiz, belkemiksiz insanlard›r. Onlara sanatç› demek, sanat›n ve sanatç›lar›n tarihine hakaret olur.
Mesela Levent K›rca’ya bak›n;
y›llarca “muhalif” bir sanatç› olarak
yapm›ﬂ tiyatrosunu. Ekme¤ini öyle
kazanm›ﬂ. Skeçlerinde eleﬂtirdi¤i
her türlü olumsuzlu¤un, musibetin
on kat›n› yapmakta ve devam ettir-

si, ekonomik bask›lar› karﬂ›s›nda
direnemez, iktidarlar onlar› kolayca
denetimleri alt›na al›r, kendi politikalar›na boyun e¤dirirler. Yukar›da
sözünü etti¤imiz tipler, zaten kendili¤inden boyun e¤er, iktidar de¤iﬂti¤inde, önünde boyun e¤di¤i de¤iﬂir.
Ama hep boynu e¤iktir; hep teslimiyetçi ve yalakal›k ruh halindedir.
Bu yüzden kendisi de, sanat› da,
ürünleri de giderek kiﬂiliksizleﬂir.
Böyle bir kiﬂiliksizleﬂme içinde
kimilerine holdinglerin kültür merkezleri, kimilerine dincilerin vak›flar› el atar ve onlar› tamamen kendilerine tabi k›larlar. Kimi birden türban takmaya, iki laf›n›n birinde ilahi gerçeklerden sözetmeye baﬂlar,
kimi burjuvazinin güzelliklerini
keﬂfeder... ﬁunu hep unuturlar; bir
yere boyun e¤erek, “kap›lanarak”
girmiﬂseniz, orada size kimse de¤er
vermez ve bir gün o kap›dan kovulabilirsiniz de.

tutsak çizgiler
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Serdar DEM‹REL
1964’te Çank›r›’da do¤du... Halk›, vatan›, idealleri için
7 Ocak 2006’da Büyük Direniﬂ’te ölümsüzleﬂti.

