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Haklar ve Özgürlükler Cephesi:

KADINLAR!
EMPERYAL‹ZME
IRKÇILI⁄A
SÖMÜRÜYE KARﬁI
B‹RLEﬁEL‹M!

B‹RTAN
ALTUNBAﬁ DAVASI,
FAﬁ‹ZM‹N
AYNASIDIR!
Birtan Altunbaﬂ
16 Ocak 1991’de
iﬂkencede katledildi.
Dava halen sürüyor...

1991-2007; 16 y›lda
hükümetler de¤iﬂti.
‹ﬂkencecileri koruma
politikas› de¤iﬂmedi...
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‰
‰

Antalya'da her hafta oldu¤u gibi bu hafta da Yürüyüﬂ okurlar›, derginin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapmak
için mahallelerdeydiler. 13 ﬁubat’ta Bar›ﬂ Mahallesi’nde 2 saat süren tan›t›m ve sat›ﬂta 18 aileye dergiyi
ulaﬂt›rd›lar. Okurlar›m›z 20 ﬁubat’ta da Alt›nova Düden Mahallesi’nde sürdürdüler tan›t›m›. ‹ki saat süren
tan›t›m ve sat›ﬂta Yürüyüﬂ 30 aileye ulaﬂt›r›ld›.
*
10 ﬁubat'ta Büyükçekmece'ye ba¤l› K›raç beldesinde Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›l›rken 11 okurumuz gözalt›na al›nd›. Okurlar›m›z, K›raç Merkez Mahallesi’nde derginin baﬂl›klar›n› anons ederek, son dönemdeki y›k›mlar›, derin devlet tart›ﬂmalar›n›, Susurluk
devletinin devam etti¤ini vurgulayan anonslarla dergimizi tan›t›rken, jandarma "yasad›ﬂ› dergi da¤›t›ld›¤›,
yasad›ﬂ› sloganlar at›ld›¤›" gerekçesiyle dergimizin
da¤›t›m›n› engellemeye çal›ﬂt›. Dergi sat›ﬂ›n› yapanlar yasad›ﬂ› herhangi bir ﬂey olmad›¤›n› söylemeye çal›ﬂ›rken apar topar gözalt›na al›nd›lar..
K›raç Merkez Jandarma Karakolu’na götürülen 11 okurumuz, kimlik tespitleri
yap›ld›ktan sonra serbest b›rak›ld›lar.
*
Dergimiz, B ursa' da Santral garaj bölgesinden baﬂlayarak, heykele kadar yap›lan
tan›t›m ve sat›ﬂla halka ulaﬂt›r›ld›. 17 ﬁubat’ta okurlar›m›z taraf›ndan kitlesel olarak
Yürüyüﬂ önlükleriyle yap›lan sat›ﬂta, halka; hapishanelerde 7
y›ld›r süren mücadelenin ard›ndan kazan›lan zafer anlat›ld›.
Çok olumlu tepkilerle karﬂ›laﬂan Yürüyüﬂ okurlar› dergi sat›ﬂlar›n› her Cumartesi daha kitlesel bir ﬂekilde gerçekleﬂtireceklerini ve sat›ﬂlar› Bursa'n›n geneline yayarak daha fazla insana ulaﬂacaklar›n› belirttiler.
*
18 ﬁubat Pazar günü ‹stanbul Ü s k ü d a r'a ba¤l› E s a t p a ﬂ a
Mahallesi'nde okurlar›m›z dergimizi tan›tt›lar. Da¤›t›m s›ras›nda mahalle sakinleri Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar›na lokma ikram
etti. Halk›n ilgisinin yo¤un oldu¤u da¤›t›mda, 1,5 saat içinde
100 dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
*
‹ z m i r’ d e her Cumartesi-Pazar oldu¤u gibi bu hafta sonu da direnen, ezilen, sömürülen halklar›n sesi Yürüyüﬂ Dergisi mahallelerde ve semtlerdeydi. 17-18 ﬁubat’ta okurlar›m›z›n kitlesel kat›l›m›yla önlükleri ve megafonlar› ile dergimizin da¤›t›m› yap›ld›. G ü l t epe, Ya m a n l a r ve K onak Kemeralt› giriﬂinde yap›lan dergi sat›ﬂ›nda derginin içindeki yaz›lar hakk›nda bilgi verildi, 109 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
*
Okurlar›m›z, K a r s ’ t a da dergimizin toplu sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. 19 ﬁubat günü
Kars’›n Bayramtepe Mahallesi’nde yap›lan da¤›t›m bir saat sürerken 23 dergi halka
gerçekleﬂtirildi.

Antalya’da,
K›raç’ta,
Bursa’da,
Üsküdar’da,
‹zmir’de,
Kars’ta...

Haklar ve Özgürlükler Cephesi:
Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nde Kad›köy’de
Mitingdeyiz!

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi:

Emperyalizme, ›rkç›l›¤a, sömürüye karﬂ›,
kad›n erkek tüm halk›m›z birleﬂelim!

Irak iﬂgaline bir kez daha hay›r
demek, emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›rmak için anti-emperyalist güçlerle birlikte Dolmabahçe’ye yürüyoruz

Yer: Kad›köy, Saat: 11.00
Tarih: 04 Mart 2007
Toplanma Yeri: Tepe Nautilius

Tarih: 1 Mart 2007
Saat: 19.00
Toplanma: Taksim AKM önü


Ça¤r›
‹lan

l 19 Aral›k Katliam›
Davas›

Tarih: 2 Mart 2007
Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 2. ACM

l Grup Yorum Konseri
Tarih: 4 Mart Pazar
Saat: 17.00
Yer: Bostanc› Gösteri Merkezi

l Art› ‹VME
Dergisi’nin
3. Say›s› Ç›kt›!

l ‹KM Etkinlikleri
Hakan Yeﬂilyurt Konseri
Tarih: 25 ﬁubat Pazar
Saat: 18.00
Yer: ‹dil Kültür Merkezi

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n
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1 Mart
7 Mart

Büyük Direniﬂ’in 109. ﬂehidiydi
Büyük
Günay. 18 Kas›m
Direniﬂte ﬁehit 1973’de Mersin'de
do¤du. Aslen BurdurDüﬂtüler
lu’dur. Babas› polisti. Bu mesle¤i nedeniyle 1980'de Mersin'de cezaland›r›ld›. Bu olay, ailelerini çok sarst›; ama
Günay Ö¤rener’in
birçok gerçe¤i görmesine de vesile olGünay
du. Adaletin temsilÖ⁄RENER
cisi devlet ve onun
polisi de¤il, devrimcilerdi. Günay da devrimci
oldu.
O günden bu yana adalet için mücadele etti Günay. Ege Bölgesinde illegal alanda
görevler ald›. Defalarca gözalt›na al›n›p,
devlet ve polis gerçe¤ini iﬂkencelerde tan›d›. 1995 y›l›nda tutukland›. 9 y›ld›r tutsakt› 31 yaﬂ›ndaki Günay. 1999'a kadar Buca
Hapishanesi'nde kald›. Üç yoldaﬂ›n›n katledildi¤i Buca Katliam›’na tan›k oldu. 19 Aral›k 2000'deki hapishaneler katliam›nda
Uﬂak Hapishanesi'ndeydi. Yasemin ve Berrin’i yan›nda ﬂehit verdi. Ve Günay da ayn›
hapishanede, tahliye olmas›na k›sa süre
kalm›ﬂken, aln›na k›z›l bant› tak›p, 4 Mart
2004’de zulme karﬂ› bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.

Mazlum
GÜDER

Yoksul bir Kürt ailesinin çocu¤uydu. Genç
yaﬂ›nda devrim mücadelesine kat›ld›. Cunta y›llar›nda mücadelesini bir
tutsak olarak sürdürdü.
3 Mart 1983’te Elaz›¤
Hapishanesi’nden tahliye edilmesi gerekirken iﬂkencede katledildi.

Mevlüt
ÇINAR

Devrimin emekleme y›llar›nda bir örgütçü, sürgünlerden y›lmayan bir direniﬂçi, iktidar›n devral›nmas› kavgas›nda Boﬂlevik
Parti yönetiminde yeralan bir önder, devrimin ard›ndan sosyalizmin inﬂas›n›n mimar›, Nazi sald›rganl›¤› karﬂ›s›nda iradesi k›r›lmayan bir komutan... Stalin’in yaﬂam› ve dünya halklar›n›n mücadelesinde yüklendi¤i roller bu sözlerle özetlenebilir.
Stalin, yani as›l ad›yla Josef Vissarionoviç Cugaﬂvili, 1879'da
Tiflis‘te do¤du. 15 yaﬂ›nda mücadeleye kat›ld›. 1898'de Rus Sosyal
Demokrat ‹ﬂçi Partisi Tiflis Örgütü'ne üye oldu. Bundan sonras› her
devrimcinin yaﬂad›¤› aﬂamalardan, tutuklanmalardan, sürgünlerden geçti. 1902'de Kafkasya Birli¤i Komitesi'ne seçildi. Partide yaﬂanan Bolﬂevik-Menﬂevik ayr›ﬂmas›nda saf›n› Bolﬂevikler’in içinde
belirledi. Stalin, 1910'dan itibaren partinin Merkez Komite üyesi
olarak sürdürdü faaliyetlerini.
Devrimin hemen ard›ndan K›z›l Ordu’da, ulusal sorunun çözümünde görevler üstlendi. Lenin'in önerisiyle 3 Nisan 1922'de Merkez Komitesi Genel Sekreterli¤i'ne seçildi. Stalin bu görevi ömrünün sonuna kadar lay›k›yla yerine getirdi.
Bu dönemde en önemli s›nav›n› Hitler faﬂizminin sald›r›s› karﬂ›s›nda verdi Stalin. Faﬂizme karﬂ› sosyalizmi savunma kararl›l›¤›yla Sovyet halklar›n› seferber etti.

"Dostlar Yoldaﬂlar,
20 Ekim 2000'de F Tipi politikas› ve tecrite
karﬂ› baﬂlad›¤›m›z ölüm orucu direniﬂimizin
y›ldönümünde yola ç›kmaktan ve Gültekin
Koç Ölüm Orucu Ekibi’nin bir neferi olmaktan
gurur duyuyorum.
Direniﬂimiz bugün 4. y›l›na evriliyor ve bizler 10. Ekibimiz’le kararl›l›¤›m›z› bir kez daha hayk›r›yoruz. Bu ayn› zamanda zafer inanc›m›z›n bir göstergesidir. Ve h er ﬂehidimiz zaferin somutlu¤udur.
Dünya devrim tarihleri göstermiﬂtir ki zafer ölme-öldürme kararl›l›¤›ndad›r. Gültekin Koç da
bedenini zulmün beyninde patlatabilmenin, bomba olabilmenin, hesap sorabilmenin ad›d›r. 107
can›m›zla bugüne kadar katetti¤imiz yolda tecrit
politikas› ilk günden itibaren iflas etmiﬂtir. B u ndan sonras›nda ise al›nacak zafer ve sorulacak hesab›m›z kalm›ﬂt›r. Art›k verdi¤imiz her can da ölmek kadar öldürücü gücü de içinde bar›nd›r›r. Ve
art›k bugünden itibaren ödedi¤imiz bedellerin hesab› içinde ilerleyece¤iz. Bedel ödetecek olman›n
mutlulu¤uyla ç›k›yorum yola.
Yoldaﬂlar, sizleri .... seviyorum. Devrimcilik
dünyan›n en güzel iﬂi. ... ‹deolojik oldu¤u ka-

1979’da
mücadeleye
kat›lan Ç›nar,
M a r t
1980’de mücadelesini sürdürdü¤ü
Kars’ta bir evde ölü olarak
bulundu.

Kadri
GÜLDÜ

Liseli DEVGENÇ içerisinde
fedakâr çal›ﬂmalar›yla tan›nan
bir devrimciydi.
1980 Mart’›nda ‹stanbul Kuﬂtepe’de jandarma taraf›ndan katledildi.

Emperyalistler aras› bir paylaﬂ›m
savaﬂ› olarak baﬂlayan savaﬂ›n rotas›
de¤iﬂmiﬂ, savaﬂ Nazi Almanyas› ve
Sovyetler Birli¤i nezdinde, halklar ve
emperyalizm aras›nda bir savaﬂ haline
dönüﬂmüﬂtü ve bu savaﬂ, sosyalizmin
gelece¤i aç›s›ndan belirleyici olacakt›.
Stalin önderli¤indeki K›z›lordu ve Sovyet halklar› iﬂte bu dönemde "Anayurdu Josef STAL‹N
Savunma Savaﬂ›"nda destanlar yaratt›6 Mart 1953
lar. K›z›lordu Sovyet topraklar›ndan Naziler’i atmakla kalmay›p, onlar› Avrupa içlerine kadar sürüp bozguna u¤ratt›.
Büyük ölçüde y›k›lm›ﬂ, tahrip olmuﬂ Sovyetler Birli¤i'ni yeniden inﬂa edip ekonomide, sanayide dünyan›n en ileri ülkelerinden
biri haline getirmek yine Stalin'in önderli¤iyle baﬂar›ld›.
Önce Devrimi, ard›ndan sosyalizmi savunma kararl›l›¤› ve uzlaﬂmazl›¤›, yaﬂarken de, öldükten sonra da Stalin'e çok say›da düﬂman kazand›rd›. Ama düﬂmanlar›n›n ço¤u tarihin çöplü¤ündeler
ﬂimdi. Geride kalanlar› bekleyen ak›bet de ayn›. Stalin ise, dünya
halklar›n›n sosyalizm mücadelesinde yaﬂamaya devam ediyor.

Onlardan
Günay Ö⁄RENER’in Tören Konuﬂmas›ndan

dar kuﬂkusuz can bedeli yarat›lan tarihi ve
kültürüyle daima sayg› ve hayranl›k duydu¤um bu ailede hele de böyle bir zaferde verilecek can ufakt›r. Bu yine de omuzlar›mdaki
sorumlulu¤u hafifletmez. Bu sorumlulu¤un
a¤›rl›¤›n›n, ö lüm orucu zaferimizin ülkemiz
devrimindeki yerinden geldi¤inin bilincindeyim. Bu bilinçle Partimin, yoldaﬂlar›m›n ve
halk›m›n sorumlu¤unu Gültekince patlayarak
somutlayaca¤›ma bir kez daha söz veriyorum.
... Ya Zafer Ya Ölüm!00'de F tipi politikas› ve
tecrite karﬂ› baﬂlad›¤›m›z Ölüm Orucu direniﬂimizin y›ldönümünde yola ç›kmaktan ve Gültekin
Koç Ölüm Orucu ekibinin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum.
Dreniﬂimiz bugün 4. y›l›na evriliyor ve bizler
10. ekibimizle kararl›l›¤›m›z› bir kez daha hayk›r›yoruz. Bu ayn› zamanda zafer inanc›m›z›n
bir göstergesidir. Ve her ﬂehidimiz zaferin som u t l u ¤ u d u r.

Dünya devrim tarihleri göstermiﬂtir ki zafer
ölme-öldürme kararl›l›¤›ndad›r. Gültekin Koç da
bedenini zulmün beyninde patlatabilmenin, bomba olabilmenin, hesap sorabilmenin ad›d›r. 107
can›m›zla bugüne kadar katetti¤imiz yolda tecrit
politikas› ilk günden itibaren iflas etmiﬂtir. Bundan sonras›nda ise al›nacak zafer ve sorulacak
hesab›m›z kalm›ﬂt›r. Art›k verdi¤imiz her can da
ölmek kadar öldürücü gücü de içinde bar›nd›r›r.
Ve art›k bugünden itibaren ödedi¤imiz bedellerin
hesab› içinde ilerleyece¤iz. Bedel ödetecek olman›n mutlulu¤uyla ç›k›yorum yola.
Yoldaﬂlar, sizleri .... seviyorum. Devrimcilik
dünyan›n en güzel iﬂi. ... ‹deolojik oldu¤u kadar kuﬂkusuz can bedeli yarat›lan tarihi ve
kültürüyle daima sayg› ve hayranl›k duydu¤um bu ailede hele de böyle bir zaferde verilecek can ufakt›r. Bu yine de omuzlar›mdaki
sorumlulu¤u hafifletmez. Bu sorumlulu¤un
a¤›rl›¤›n›n, ö lüm orucu zaferimizin ülkemiz
devrimindeki yerinden geldi¤inin bilincindeyim. Bu bilinçle Partimin, yoldaﬂlar›m›n ve
halk›m›n sorumlu¤unu Gültekince patlayarak
somutlayaca¤›ma bir kez daha söz veriyorum.
... Ya Zafer Ya Ölüm!

San›k Sandalyesinde
Oturan Devlet’tir!
Birtan Altunbaﬂ’›n katillerinin cezaland›r›lmas› demek, iﬂkencecileri
koruyan ve kollayan devletin ve 16 y›ldaki tüm iktidarlar›n cezaland›r›lmas› demektir. Adaletin tecellisi, ancak böyle mümkün olacakt›r.
rtada bir ölü var. O, “devletin
elin de” iken öldü. Gerçe¤in
üstünü örtbas etmek için baﬂvurulan
tüm yöntemlere ra¤men, devletin
mahkemesi, onun iﬂkencede öldü¤ünü resmi karar› haline getirdi. Ve
fakat... iﬂkencede ölüm bu kadar
aleniyken, devlet iﬂkencecisini cezaland›ram›yor. Ortada bir ölü varken, devlet birkaç iﬂkencecisini,
göstermelik olarak da olsa, kamuoyunu tatmin için de olsa, “kurban”
etmiyor. Bir devlet, bu kadar teﬂhir
olmay› göze alarak iﬂkencecileri cezaland›rm›yorsa, o devlet, Birtan
Altunbaﬂ’a ve tüm Birtan Altunbaﬂlar’a iﬂkence yap›lmas›n› ve onun
iﬂkencede katledilmesini onayl›yor
demektir. Birtan Altunbaﬂ davas›n›n
hukuki boyutlar› üzerine çok ﬂey
söylenebilir, ama davan›n 16 y›ll›k
süresinin politik anlam› budur.

O

avan›n seyrini kabaca da olsa
inceleyen herkes görecektir ki,
Altunbaﬂ Davas›’nda korunan üçbeﬂ iﬂkenceci de¤il, devletin kendisidir! Birtan Altunbaﬂ davas›nda

D

‹çindekiler

san›k sandalyesindekiler de üç-beﬂ
iﬂkenceci de¤il, devlettir. Bu davada
as›l sorulmas› gereken iki soru hiç
telaffuz edilmemiﬂtir: B ir; iﬂkencecilere emri kim verdi? ‹ki; iﬂkencecileri bugüne kadar kim korudu?..
‹ﬂte bu iki sorunun cevab›n› bulmak
için “gitti¤i yere kadar” gidilecek
olunursa, karﬂ›m›za ç›kacak olan
bellidir: Devlet.
ﬂkence, hemen hemen bu devletle
yaﬂ›tt›r. ‹ﬂkencenin yöntemleri,
mekanizmalar› dönemlere göre
farkl›l›klar arzetse de, iﬂkencenin
bir devlet politikas› olmas›, hemen
hemen hiç de¤iﬂmemiﬂtir.
u anda Tayyip Erdo¤an’›n baﬂ›nda bulundu¤u AKP hükümeti,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Hükümetidir. 1991’de Birtan Altunbaﬂ
katledildi¤inde 48. Hükümet iﬂbaﬂ›ndayd›. 1991’den bu yana 11 Hükümet geçmiﬂtir. Bu hükümetlerin
herbirinin sa¤, sol, milliyetçi, liberal, AB’ci gibi s›fatlar› vard›; ama
hiçbirinde davan›n seyri de¤iﬂmedi.
‹ﬂkencenin bir “devlet politikas›”

‹

ﬁ

19

21

oldu¤u bu davada tart›ﬂma götürmez biçimde kan›tlanm›ﬂt›r. AKP
iktidar›nda da bu durum de¤iﬂmemiﬂtir. Bu dava AKP’nin “s›f›r tolerans” politikas›n›n da iflas›d›r.
ugünkü ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, ne ilginçtir ki, Birtan’›n katledildi¤i 1991 Ocak’›n da
da ‹çiﬂleri Bakan›’yd›. Birtan Altunbaﬂ’›n iﬂkencede katledilmesinin birinci dereceden siyasi sorumlusu
Aksu’ydu. Ne o gün, ne de ondan
sonra ve ne de bugün, elbette bu sorumlulu¤a iliﬂkin herhangi bir soruﬂturma aç›lmad›. Tam tersine, bakanl›k koltu¤unda gayet rahat oturmaya devam eden Aksu, koltu¤undan ald›¤› gücü, o gün de, bugün de
iﬂkencecileri koruyup kollamak için
kullan›yor.

B

er ﬂeyin tan›klar›yla, kan›tlar›yla, belgeleriyle ve sonuçlar›yla
bu kadar aleni oldu¤u bir iﬂkence
davas›nda bile iﬂkencecileri cezaland›rmayan bir devlet, adaletten,
hukukun üstünlü¤ünden, insan haklar›ndan, hayat›n kutsall›¤›ndan sözedemez. AKP’nin de hukuktan,
adaletten sözetmeye hakk› yoktur.
AKP iktidar›ndaki Türkiye’de iﬂkenceciler korunmaya devam edildi¤i gibi, iﬂkence tezgahlar› da çal›ﬂmaya devam etmiﬂtir.

H

ﬂkence sadece siyasi ﬂubelerle s›n›rl› bir olgu de¤ildir. Tüm polis
karakollar›nda, jandarma karakollar›nda yayg›n bir uygulama halinde-
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dir. Keza, son birkaç y›ld›r,
AKP’nin yönetti¤i Türkiye’de “ res mi olmayan” mekanlarda iﬂkence
uygulamas› da yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Elbette iﬂkenceyi yapanlar yine
“ resmi” görevlilerdir. Falakayla
ayaklar›n alt›n›n patlat›ld›¤›, vurulan her sopan›n, vücuda de¤dirilen
manyetolar›n izlerinin kald›¤› iﬂkence biçimi yerini yavaﬂ yavaﬂ daha az iz b›rakan yöntemlere b›rakm›ﬂt›r. Emperyalizm bu konuda da
ülkemize “teknoloji” ihraç etmekte,
emperyalistlerin uzmanlar›, Türk
polisini e¤itmektedir. Kald› ki iﬂkencenin varl›¤›, yoklu¤u sadece bu
kapal› mekanlardaki uygulamalarla
s›n›rl› de¤ildir. Yürüyüﬂlerde, gösterilerde herkesin gözlerinin önünde
kullan›lan polis copu, panzer, gaz
bombas› da iﬂkencenin bir baﬂka biçimi de¤il mi?
irtan Altunbaﬂ’›n iﬂkencede katledilmesinin “münferit” bir hadise olmamas› gibi, bu davadaki geliﬂmeler de münferit de¤ildir. Tüm
iﬂkence, infaz davalar›na bak›ld›¤›nda, davalar›n seyrinin adeta kopya ka¤›d› konulmuﬂcas›na birbirine
benzedi¤i görülür. Benzerlik, iﬂkencecilerin, infazc›lar›n aklanmas›
noktas›nda bir benzerliktir.

B

n yak›n örnekler olarak ﬁemdinli davas›na bak›n, K›z›ltepe davas›na bak›n, 19 Aral›k katliam›yla
ilgili davalara bak›n. Mahkemeler,
Yarg›tay daireleri “görevsizlik” kararlar›yla süreci uzatt›kça uzat›yorlar; infazc›lar›n, bombac›lar›n, diri
diri yakanlar›n tutuklanmas› talepleri, mahkemelerce hiçbir hukuki ölçüye dayanmaks›z›n direkt reddediliyor. Her ﬂeye müdahale eden ve
edilmesini savunan Adalet Bakanl›¤›, iﬂkence, infaz davalar›nda, kontr
gerilla çetelerinin davalar›nda “ y a r g› ba¤›ms›zd›r, ya rg›ya kar›ﬂama y›z” demagojileriyle, iﬂkencecilerin,
katillerin aklanmas›, beraat ettirilmesi, olmuyorsa zaman aﬂ›m›yla
kurtar›lmas› politikas›n› sürdürüyor.
Susurlukçular için “onlar› deﬂifre etmemeliydik, bir daha laz›m oldu¤unda ne yapaca¤›z” diyen bir Adalet Bakan›’n›n oldu¤u bir ülkede
baﬂka da ne beklenebilir ki?

E

ltunbaﬂ davas›nda yarg › l a n a n
iﬂkencecilerden ﬁadi Çayl›, son
duruﬂmada yapt›¤› konuﬂmada ﬂu
ezberlenmiﬂ sözlerle savunuyordu
kendini: “Onlara elimizi sürsek iﬂ kence yapt›n›z diyorlar’. 8 y›l PKK
ile mücadele ettim. Ülkemi seviyo rum, topra¤›m› ve bayra¤›m› sevi yorum. Vatan›m›n bölünmesini iste miyorum.”

A

ﬂkencenin meﬂru ve normal göründü¤ü bir zihniyeti ortaya koyuyor iﬂkenceci polis. Peki bu onun
kiﬂisel düﬂüncesi mi? Hay›r. Bu ona
verilen devlet e¤itiminin bir sonucudur. “Elini sürmeyi”, yani daya¤›
normal gören, dahas› “vatan›n bölünmesini önlemek” ad›na her türlü
iﬂkenceyi, katliam› meﬂru gören
zihniyetin tezahürüdür bu sözler. Bu
ülke, iﬂkencede copla tecavüz iddialar›n› “ taﬂ gibi delikanl›lar›m›z
var” sözleriyle “çürüttü¤ünü” sananlar›n ony›llarca general rütbesiyle, parti lideri ve milletvekili s›fat›yla yönetebildi¤i bir ülkedir. Bu
ülke, bakanlar›n infazlar› yerinde
izledi¤i bir ülkedir. Bu ülke bizzat
baﬂbakanlar›n, iﬂkence, yarg›s›z infaz eleﬂtirileri karﬂ›s›nda “polisimizin elini so¤utmay›n” dedi¤i bir ülkedir. Ve bu ülke, ölüm mangalar›n›n kurucusu bir kontrgerilla ﬂefinin
önce milletvekili, ard›ndan Adalet
Bakan› yap›ld›¤›, ayn› kiﬂinin daha
sonra da bir partinin lideri olup, ülkeyi “demokratikleﬂtirmeye” soyunabildi¤i bir ülkedir. Politik atmosferi böyle ﬂekillenmiﬂ olan bir ülkede, üç-beﬂ iﬂkencecinin cezas›z kalmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur.
Ülkemizde “istisna” olan tam tersidir; yani iﬂkencecilerin, infazc›lar›n
ceza almas›d›r. Ki bu da son derece
ender rastlan›r bir istisna olup, daha
çok “ülkemizin d›ﬂar›daki itibar›”
sözkonusu oldu¤unda baﬂvurulan
bir ﬂeydir.

‹

ﬂkenceci Çayl›, “savunmas›”n›n
bir yerinde de ﬂöyle diyor:
“DHKP-C’nin as›l amac›, bölücü lük, y›k›c›l›k ve devleti y›karak
Marksist-Leninist, komünist bir dü zen kurmakt›r. Bizim amac›m›z gö revimizi yapmakt›r. Biz devletimizi
korumak için yapt›k.”

‹
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unlar da son derece karakteristik sözlerdir ve asl›nda oligarﬂinin faﬂist devletinin niteli¤ini göstermektedir. Bu devlet o hale düﬂmüﬂ bir devlettir ki, kendini korumak için iﬂkence yapmak zorundad›r. Kendini ancak iﬂkenceyle, kaybetmelerle, katliamlarla koruyabilen bir devlet ise, politik olarak çökmüﬂ, ahlaken çürümüﬂ bir devlettir.
Ki bu tespitler, oligarﬂinin devletini
tarif etmektedir.

B

öle sahiplerinden fedoal beylere ve burjuvaziye kadar, tüm
sömürücü egemen s›n›flar, iﬂkenceyi çeﬂitli biçimde savunmuﬂlard›r.
Haklar ve özgürlükler mücadelesinin geliﬂmesiyle birlikte ise, iﬂkenceyi aç›kça savunamaz hale gelmiﬂ,
iﬂkence uygulamas›n› sürdürmekle
birlikte görünürde “iﬂkencenin insanl›k suçu” oldu¤unu kabul etmek
durumunda kalm›ﬂlard›r. Son y›llarda ise, özellikle emperyalist ülkelerde tekelci burjuvazinin sözcüleri,
“iﬂkenceye ﬂu ﬂu durumlarda baﬂ vurulabilir” tarz›nda ç›k›ﬂlarla, iﬂkenceye meﬂruluk kazand›rmaya
çal›ﬂmakta, ABD’de oldu¤u gibi,
yasalarda da iﬂkenceye cevap veren
düzenlemeler yaparak, dünya halklar›na karﬂ› yeni bir pervas›zl›k politikas›n› uygulamaktad›rlar.

K

ﬂte bu yüzdendir ki, iﬂkencelere,
infazlara, katliamlara karﬂ› adalet
için mücadele, dün oldu¤undan daha
fazla bir “sistem sorunu” haline gelmiﬂtir. Emperyalistler ve iﬂbirlikçi
oligarﬂiler taraf›ndan, iﬂkencenin
alenen savunuldu¤u ve iﬂkencecilerin aç›kça korundu¤u bir dünyada,
art›k, iﬂkencenin olmad›¤› bir burjuva demokrasisinin hayalini kurmak
da, mevcut iktidarlar de¤iﬂmeden,
hak ve özgürlüklerin asgari düzeyde
uygulanmas›n› ummak da mümkün
olmayacakt›r. Birtan Altunbaﬂ’› katleden devlet, onlar›n katillerini de
korumaya devam ediyor. Devlet,
kendi faﬂist niteli¤ini anlat›yor asl›nda. Birtan Altunbaﬂ’›n katillerinin
cezaland›r›lmas› demek, iﬂkencecileri koruyan ve kollayan devletin ve
16 y›ldaki tüm iktidarlar›n cezaland›r›lmas› demektir. Adaletin tecellisi, ancak böyle mümkün olacakt›r.

‹

Birtan Altunbaﬂ Davas›
Faﬂizmin Aynas›
17 y›ld›r sonuçlanmayan Birtan Altunbaﬂ davas›, en özet haliyle, devletin katillerine kol kanat germesinin
h i k a y e s i d i r. . .
Bu dava ayn›
zamanda “Yarg›”n›n iﬂkencecilerin yarg›s› oldu¤unun niﬂanesidir.
Faﬂizmin huku-

söylüyordu.
Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›
tüm bu kan›tlar karﬂ›s›nda, iﬂkencede ölümü örtbas edememenin zorunlu sonucu olarak 1991’de iﬂkenceci polisler hakk›nda soruﬂturma
baﬂlatt›.
Sonras›, “devlet iﬂkenceci memurunu nas›l korur?” baﬂl›kl› bir
kitab›n konusu olabilir ancak.
Dava, önce “san›klar›n memur
olmas›” nedeniyle mahkeme taraf›ndan reddedildi.

pervas›zlaﬂt›lar. Dönem, 1990’lar›n
ilk yar›s›, iﬂkencelerin, infazlar›n,
faili meçhullerin, kaybetmelerin
Türkiye tarihinde en yo¤un yaﬂand›¤› bir dönemdir. Öyle ya; hesap
soran, “‘sa¤’ ele geçirdi¤iniz zanl›
nas›l ve neden öldü?” diyen yoktu.
Tam tersine, amirlerinden, devlet
yetkililerinden, hükümet üyelerinden gizli ve aç›k takdirler al›yorlard›. Tüm bu mülki amirler ve siyasi
sorumlular›n onay›yla, düzmece
otopsi raporlar› haz›rlat›l›yor, “inti har etti”, “kafas›n› çarpt›” gibi gerekçeler uydurulup ölümler örtbas
ediliyordu.
Peki sonra?
Birtan Altunbaﬂ davas›n›n 17
y›ld›r sonuçland › r › l m am›ﬂ olmas›, iﬂk e n c e c ilerin 17 y›ld›r korunmaya devam
edilmesi, asl›nda o politikan›n hiç
de¤iﬂmedi¤ini göstermiyor mu?
Evet, davan›n gösterdi¤i gerçek budur. Ve bu gerçek, o günden bu yana yaﬂand›¤› iddia edilen tüm “demokratikleﬂme” aﬂamalar›n›n bir
masaldan ibaret oldu¤unu da kan›tlamaktad›r. “Polisin elini so¤utmama” politikas›na, o günün infazc›,
katliamc› iktidarlar› ne kadar gerek
duyuyorsa, sonras› iktidarlar da ayn› ihtiyac› duyduklar› içindir ki,
Birtan Altunbaﬂ davas› bugüne kadar bu ﬂekilde sürüp geldi.

17 y›ll›k bir davan›n anatomisi
kunun ne olup
olmad›¤›na dair, kitaplar dolusu bilgiyle eﬂde¤er bir
göstergedir.

Birtan Altunbaﬂ, Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciydi. Günlerden bir gün, -ki o gün 9 Ocak’› gösteriyordu takvimler- Beytepe Kampüsü’nün ç›k›ﬂ›nda polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. Ankara’n›n iﬂkenceleriyle ünlü Derin Araﬂt›rma Laboratuvar›’na yani k›saca DAL diye
bilinen iﬂkencehaneye götürüldü.
Birtan gözalt›na al›nd›ktan 7
gün sonra, 16 Ocak’ta Gülhane Askeri T›p Akademisi’ne kald›r›ld›.
Hastaneye kald›r›ld›ktan hemen
sonra yaﬂam›n› yitirdi. Polis, Birtan
Altunbaﬂ’›n ölümünü, ancak 22
Ocak'ta aç›klad›.
Adli T›p taraf›ndan haz›rlanan
otopsi raporunda ‘eceliyle’ öldü¤ü
yazd›. ‹ﬂkencenin örtbas edilmesi
ve iﬂkencecilerin himayesi daha o
gün baﬂlam›ﬂt›. Ve sonra 17 y›l boyunca da devam edecekti.
Ta n › k l a r v a r d › : Ad› Murat
Böbrek’ti. Birtan Altunbaﬂ’la ayn›
günlerde gözalt›na al›nm›ﬂt›. Birtan’a elektrik verildi¤ini, ask›ya
al›nd›¤›n›, dövülürken gördü¤ünü

Ard›ndan Ankara ‹l ‹dare Kurulu’na gönderildi. Dosya uzun süre
bekledi bu kurulda. Bu kuruldan da
yarg›laman›n yap›laca¤› yönünde
bir karar ç›karmak zorunda kald›lar.
Sonra, davan›n nas›l yürütülece¤i konusunda ç›kan anlaﬂmazl›k
gerekçesiyle Yarg›tay’a gönderildi.
Dosya, tam 8 y›l Yarg›tay’da
bekletildi. Dava, ‹l ‹dare Kurulu,
Yarg›tay derken, ancak 8 y›l sonra
baﬂlayabildi. Bu defa da savc›lar ve
hakimler, tüm hukuk bilgilerini ve
hukuki ayak oyunlar›n› kullanarak
“ i ﬂ k e n c e c i l e r nas›l k ur t ar ›l›r ?”
sorusuna cevap vereceklerdi.

Birtan ‘münferit’ de¤ildi
Birtan Altunbaﬂ, hiç kuﬂku yok
ki, iﬂkencehanelerde katledilen tek
devrimci de¤ildi. Ve yine ﬂüphesiz,
iﬂkencecilerin cezas›z kald›¤› tek iﬂkence olay› da de¤ildir. Ama simgesel önemi büyüktür; hem faﬂist devlet aç›s›ndan, hem halk aç›s›ndan
böyledir bu.
Birtan Altunbaﬂ davas›n›n geliﬂimi, faﬂist devlet aç›s›ndan “polisin
elini so¤utmama” politikas›n›n bir
parças› oldu. ‹ﬂkenceciler, çok daha
5
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Mahkemede ilk karar:
8 y›l Yarg›tay’›n raflar›nda bekletildikten sonra görülmeye baﬂlanan dava, yine akla gelmeyecek engellemelerle y›llarca sürdü.
Ortada bir ölü vard›. Fakat hiçbir iﬂkencecinin tutuklanmas›na
gerek görmüyordu yarg›. ‹ﬂkencecilerin hepsi, “görevlerine” devam
ediyorlard›.
Y›llarca duruﬂmalara kat›lmad›
iﬂkenceciler. Y›llarca adresleri bulunamad›, gönderilen belgeler teslim edilemedi, ifadeleri al›namad›... ‹ﬂkencecilerin tutuklanmas› ta-

lebi her defas›nda reddedildi.
Ama bunlar da bir yere kadard›.
Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
sonunda bir karar verdi. “Hukuken”
iﬂkencecileri “beraat” ettirmenin
imkans›z hale geldi¤i bir davada,
mahkeme, iﬂkencecileri himaye politikas›n›, en hafif cezalar› vererek
sürdürdü.
‹brahim Dedeo¤lu, ﬁadi Çayl›,
Süleyman Sinkil ve H. Cavit Orhan adl› polisler, 4 y›l 5'er ay 10'ar
gün a¤›r hapse mahkûm edildi. Asl›nda verilen ceza 10 y›l’d›; ama iﬂkencecilere “iyi hal” ve “faili meçhul” gerekçeleriyle yar› yar›ya indirim uyguland›. Birtan Altunbaﬂ’›
kimlerin sorgulad›¤› belliydi; ama
yine de “faili meçhul” denilmesinin
tek amac›, iﬂkencecilerin cezas›n›
hafifletmekti. “‹yi hal” ise bugüne
kadar ki tüm iﬂkence, katliam davalar›nda, e¤er bir ceza verilmek zorunda kal›nm›ﬂsa, bütün devlet memurlar›na uygulanm›ﬂt›r zaten. Onlar iﬂkence de yapsalar, ›rza tecavüz
de yapsalar, mutlaka “iyi halli”dirler. zaten tüm katil polislere mutlaka uygulan›r. Mahkemede her türlü
yalan› söyler, inkar ederler ama “iyi
hallidirler”.
Adam öldürmenin cezas›n›n 4,5
y›l oldu-

Y›lmayan,
yorulmayan,
b›kmayan adalet mücadelesi!
Yarg›tay’›n 8 y›l
raflar›nda bekletmesinin ard›ndan
görülmeye

¤u bir hukuk garabeti iﬂte böyle ç›kt›
ortaya. Gerekçeli
kararda ﬂöyle diyordu mahkeme:
“ Maktul Bir tan'›n sorgulama ti minin amiri olan san›k Dedeo¤ lu'nun emriyle nezarethaneden al› n›p sorgu odas›na götürülerek sa n›klar ‹brahim Dedeo¤lu, ﬁadi Çay l›, Ahmet Taﬂtan, H. Cavit Orhan ve
Süleyman Sinkil taraf›ndan sorgu land›klar›, sorgulama s›ras›nda su çunu itiraf ettirmek amac›yla öldür mek kast› taﬂ›maks›z›n cebir ve ﬂid dette bulunduklar›, Adli T›p Kuru mu'nun raporuna göre, Birtan'›n
sorgulama timine dahil san›klar›n
meydana getirdi¤i travmatik lez yonlar, bulundu¤u ﬂartlar ve olay›n
stresi sonucu kald›r›ld›¤› Gülhane
Askeri Hastanesi'nde öldü¤ü topla nan delillerden anlaﬂ›lm›ﬂt›r..."
Ayr›nt›lar›n ötesinde esas ve
önemli olan ﬂuydu: Mahkeme, iﬂkencecilerin ileri sürdü¤ü “kendisi ni sa¤a sola vurarak yaralad›, ka çarken duvardan düﬂtü, açl›k gre vindeydi, zaten baﬂkalar› suçu itiraf
etmiﬂti, sorguya gerek yoktu. Sorgu lamaya biz kat›lmad›k” ﬂeklinde
tekrarlay›p durduklar› iddialar›n ya-

baﬂland› dava. 8
y›lda onlarca
duruﬂma yap›ld›.
Ve onlarca duruﬂman›n hepsinde,
Ankara Adliyesi’nin önünde Birtan’›n resimleriyle
bir grup vard›.
‹çlerinde Birtan’›n
babas›, annesi
yaﬂ›nda olanlar
vard›. ‹çlerinde,
Birtan iﬂkencede
katledildi¤inde
henüz emekleyenler vard›.
Ço¤u TAYAD’l›yd›.
Ve TAYAD’l›lar,
haklar ve özgürlü-

kler mücadelesinde ›srar›n,
kararl›l›¤›n bir
örne¤ine
dönüﬂtürmüﬂlerdi
Birtan Altunbaﬂ
davas›n› da. ‹ﬂkencecilerin hamileri,
yani faﬂist devlet,
iﬂkencecileri kurtarmakta, ne
kadar kararl›ysa,
TAYAD’l›lar ve
HÖC’lüler de
iﬂkencecilerden
hesap sormakta,
adalet için
mücadeleyi kesintisiz sürdürmekte
o kadar
kararl›yd›lar.
6
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“Ba¤›ms›z yarg›”n›n
böyle bir karar vermiﬂ
olmas› da, iﬂkencecilerin
cezaland›r›lmas› için yetmedi. Oyunlar bitmedi.
Osmanl›’da oyun çoktu
ve oyunlar elbette zalimi
kurtarmak içindi.
lan oldu¤unu da belgelemiﬂ oluyordu. Birtan Altunbaﬂ iﬂkence yap›larak polisler taraf›ndan katledilmiﬂti:
"Birtan Altunbaﬂ’›n ölümü, vücudu na direk darbeler vurulmas› ve ko nuﬂturmak amaçl› iﬂkence yap›lma s› sonucu olmuﬂtur."
Mahkeme, “öldürme kast› taﬂ› maks›z›n” ve benzeri ifadelerle suçu hafifletmeye çal›ﬂm›ﬂ olsa da suçun kendisini ortadan kald›ramam›ﬂt›. Fakat ilginçtir; mahkeme iﬂkencecilere “asgariden” de olsa ceza vermiﬂ olmas›na ra¤men, yine tutuklam›yor hiçbirini. “Kaçma ihti malleri yok” da diyemez, çünkü bu
karar›n verildi¤i s›rada iki iﬂkenceci
polis, zaten “firari” durumdad›r.
Davan›n baﬂ›ndan itibaren hiçbir
iﬂkenceci polis hakk›nda “idari disiplin cezas›” verilmemesi, hiçbir
iﬂkenceci polisin görevden uzaklaﬂt›r›lmamas›, iﬂkencecilerin devlet
taraf›ndan, bürokrasisiyle, yarg›s›yla devletin tüm kurumlar› taraf›ndan
nas›l alenen korundu¤unun da göstergesidir.

Devletin yarg›lamaya
niyeti olmay›nca...
Dava sürerken ‹brahim Dedeo¤lu emekli olmuﬂtu. Mahkemenin
Dedeo¤lu’nun bulunmas› için polise yazd›¤› tebligatlar, “adresinden
bulunamam›ﬂt›r” ve benzeri tutanaklarla cevaplan›yordu.
Devletin yarg›lamaya niyeti olmay›nca, elbette san›¤› aramaz, ara-

‹ﬂkenceciler, küçük beyinleriyle önce “devletimiz
için yapt›k” diyerek y›rtmak istediler. Sonra, bakt›lar ki, m›zrak çuvala s›¤mayacak, bir plan yapt›lar:
‹ﬂkence suçunu Süleyman
Sinkil ve Ahmet Baﬂtan
üstlenecek ve di¤er iﬂkenceciler tamamiyle aklanacaklard›. Sinkil, ve Baﬂtan,
Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi arac›l›¤›yla gönderdikleri ‘itiraf’ dilekçesinde
vicdan azab› duydu¤unu,
Altunbaﬂ’›n öldürülmesinden kendilerinin sorumlu
oldu¤unu söyledi.
Yukar›daki küpür, iﬂkencecilerin bu “uyan›kl›¤›”n›n
belgesi olarak dava dosyas›na girdi.
sa da bulmazd›.
‹lginçtir, devletin 81 ildeki polis
ve jandarma teﬂkilat›n›n bulamad›¤›
‹brahim Dedeo¤lu’nu gazeteciler
buldu. Ve iﬂkencecinin yeri mahkemeye bildirildi.
Fakat dava boyunca benzeri o
kadar çok geliﬂme yaﬂand› ki; davayla ilgili her bürokratik iﬂlem, yaz›ﬂma, aylar de¤il, y›llarca sürdü.
Daha do¤rusu sürüncemede b›rak›ld›. Her ﬂey aleniydi. ‹ﬂkencecilerin
baz›lar› emekli olmuﬂtu, devlet
emekli maaﬂlar›n› t›k›r t›k›r ödüyordu, emekli maaﬂ›n› ödenek için polisi bulan devlet, mahkemeye getirmek için onlar› bulam›yordu!!!
Devletten emekli maaﬂlar›n› alan 2
iﬂkenceci san›¤a 6 y›l boyunca hiç
tebligat yap›lamam›ﬂt› güya... Devletin polisiyle, jandarmas›yla iﬂkencecileri korudu¤u bazen o kadar teﬂ-

hir oluyordu ki, güya “san›klar›n
duruﬂmalara kat›lmalar›n› ve yaka lanmalar›n› sa¤lamak” için, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› taraf›ndan genelge üstüne
genelge yay›nlan›yordu. Belki de
bir davadaki san›klar›n kat›l›m›n›n
sa¤lanmas› için bakanl›k genelgesi
yay›nlanan ender davalardan biriydi
bu dava... Asl›nda iﬂkencecilerin
avukatlar›n›n ve polis teﬂkilat›n›n
bütün amac› davay› zaman aﬂ›m›na
u¤ratmakt›. Ve savc›s›ndan yarg›c›na kadar hepsi bu oyunun bir parças› oluyordu.

“Ne yapt›ysak devlet için
yapt›k”; –iﬂkence dahil–
Polis, Ahmet Baﬂtan, bir ifadesinde, “iﬂkenceyi 'iz b›rakmadan'
y a p t › k l a r › n › ” söylemiﬂti. Normal
koﬂullarda bu söz tek baﬂ›na bir suç
itiraf mahiyetindeydi. Ama mahkeme heyeti duymazdan geldi.
Hiçbir mahkeme, hiçbir iﬂkence
davas›nda, iﬂkencenin yöntemlerini,
bu iﬂkenceler için kullan›lan araçlar›, iﬂkencecilere emir verenleri,
araﬂt›rmam›ﬂt›r. Çünkü o zaman iﬂin
içine “devlet” mefhumu girecek,
devleti yarg›lamak gerekecektir.
Oysa, suç, yani iﬂkence, zaten “devleti savunmak” için iﬂlenmiﬂtir.
‹ﬂkenceci polislerin avukatlar›,
davada iﬂte bu savunmay› yapt›lar:
"Maktul de Türkiye Cumhuriye ti'nin evlad›. O yüzden elbette hak
gasb› söz konusuysa, bunun ortaya
ç›kar›lmas› gerekir. Di¤er tarafta
suçlanan polis memurlar› var. Bu
kiﬂiler, kendi nefisleri için de¤il, ne
yapm›ﬂlarsa devletin ç›karlar› için
y a p m › ﬂ l a r d › r. Ya p › l a n l a r, hukuka
ayk›r› olarak de¤il, Türkiye Cum huriyeti Devleti'nin varl›¤› için ya p›lm›ﬂt›r."
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Türkiye’nin faﬂist katillerin,
uyuﬂturucu kaçakç›lar›n›n, mafyac›lar›n, ölüm mangalar›n›n a¤z›ndan
defalarca duydu¤u bu söz, bu defa
da bir iﬂkencecinin a¤z›ndayd›.
Ve iﬂ, “devlet için kurﬂun atan lar da, cop sallayanlar da, manye toyu çeviren de...” noktas›na gelip
dayand›¤›nda, orada, akan sular da,
mahkemeler de duracakt›!

‹ﬂkencecilere takdir ve terfi
Birtan Altunbaﬂ’a iﬂkence yaparak öldürmek suçuyla hakk›nda dava aç›lan ve ceza verilen san›klardan Grup Amiri Komiser ‹ brahim
Dedeo¤lu, 18 Nisan seçimlerinde
halk›n karﬂ›s›na M H P Karaman
Milletvekili aday› olarak ç›kt›.
Velidedeo¤lu, milletvekili seçilemedi. Ama MHP, bu iﬂkenceciyi
TBMM’ye taﬂ›maya kararl›yd›.
Dedeo¤lu, MHP’li devlet bakan›
Faruk Bal’›n dan›ﬂman› yap›ld›.
Düﬂünebiliyor musunuz, iﬂkencecili¤i tescilli biri bu ülkede pekala bir bakan›n dan›ﬂman› olabiliyor.
Bu noktada sistem aç›s›ndan iki hayati soru geliyor gündeme:
1) Bir devlet bakan›, bir iﬂkenceciye ne dan›ﬂ›r? Bir iﬂkencecinin
düﬂünce ve önerilerinin hukuka uygun olmas› beklenebilir mi?
2) ‹ﬂkencecilerin hükümete dan›ﬂman yap›ld›¤› bir ülkede; savc›lar, hakimler iﬂkencecileri yarg›lay›p cezaland›rabilir mi?
Cevab›, Birtan Altunbaﬂ davas›d›r.
Burada bir iﬂkencecinin “bakan
dan›ﬂman›” yap›lmas› kadar önemli ve o kadar vahim bir baﬂka olgu
da kimsenin, Faruk Bal’a, “sen na s›l bir iﬂkenceciyi kendine dan›ﬂman
yapars›n?” diye sormamas›d›r. Ne
yarg› kurumlar›, ne burjuva medya,
ne düzen partileri, bu soruyu sormad›lar.
‹ﬂkence emrini veren ‹brahim
Dedeo¤lu bakan dan›ﬂman› yap›l›rken, iﬂkencecilerden ﬁadi Çayl› da
terfi ettirilerek Siirt Özel Tim Harekât Baﬂkanvekilli¤i'ne atand›. Bir-

tan Altunbaﬂ’a yap›lan iﬂkenceyi
yönlendirenlerden biri oldu¤u tan›klar taraf›ndan belirtilen komiser
yard›mc›s› Tansel Kaya Emniyet
Amirli¤i’ne yükseltildi.

Davaya ‘ABD Müdahalesi’
Türkiye’nin en uzun süren iﬂkence davalar›ndan biri olarak ﬂimdiden
siyasi tarihin bir parças› haline gelen
davaya, zaman zaman çeﬂitli uluslararas› kurumlar›n ve emperyalistlerin temsilcileri de kat›ld›lar.
Bunlar›n içinde en ﬂaﬂ›rt›c› olan›
hiç kuﬂkusuz, ABD’nin bu davaya
müdahil olup, iﬂkencecilerin bir an
önce cezaland›r›lmas›n› istemesiydi. Üstelik de ABD bunu, Irak’ta,
Guantanamo’da iﬂkencecili¤inin
ayyuka ç›kt›¤› bir zamanda yap›yordu. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Colin Powell, mahkeme nedeniyle Türkiye'ye mektup yaz›yordu. Avrupa
Birli¤i’nin “Manisa davas›”na müdahil olmas›n›n bir benzeriydi bu
da. Bu müdahalenin konjonktürel
nedenlerle yap›lm›ﬂ bir “insan haklar› ﬂovu” olman›n ötesinde bir anlam› yoktu.
‹lginç olan, dava böyle “uluslararas›laﬂm›ﬂ” olmas›na, yani asl›nda
Türkiye devletinin iﬂkencecili¤i
dünya çap›nda teﬂhir olmuﬂ olmas›na ra¤men, iﬂkencecileri koruma ve
kollama politikas›nda hiçbir de¤iﬂiklik olmamas›d›r.
Bir baﬂka çarp›kl›k ise, iﬂkencecilerin davaya ABD müdahalesine
karﬂ› ç›kmalar›yd›. ‹ﬂkencecilerden
Hasan Cavit Orhan'›n avukat› Mehmet Emin Ba¤c›, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Powell'›n mahkeme nedeniyle
Türkiye'ye yazd›¤› mektubu eleﬂtirmiﬂ ve “d›ﬂ güçlerin yarg› üzerinde
bask› oluﬂturmak istedi¤ini” öne
sürmüﬂtü.
Bu avukata ﬂunu sormak gerekiyor: Peki senin müvekkilin olan
iﬂkenceciler, Birtan’› kimin ç›karlar› için öldürmüﬂtü san›yorsun?

Faﬂizmin demagojileriyle
geçen son duruﬂma
Birtan Altunbaﬂ davas›nda, mah-

Birtan Altunbaﬂ; o bir devrimciydi.
Halk›n›n özgürlü¤ü için mücadele ediyordu.
‹ﬂkenceciler, ilgisinin olmad›¤› bir
eylemi ona kabul ettirmek istediler.
‹ﬂkencelere ra¤men, etmedi. ‹ﬂkencecilere boyun e¤medi. Zaten iﬂkencecilerle ilk karﬂ›laﬂmas› de¤ildi. Okulunda akademik talepleri için mücadele
ederken, anti-emperyalist mücadelenin
bayra¤›n› dalgaland›r›rken de gözalt›na
al›nm›ﬂ, iﬂkencelerden geçirilmiﬂti.
Onu iﬂkence tezgah›nda yenemeyenler, katlederek yoketmek istediler. Ama
yokedemediler. O direniﬂiyle, adalet için mücadelenin simgesi
olarak, hâlâ aram›zda, hâlâ saflar›m›zda.
keme iki kez karar verdi. Karar ikisinde de Yarg›tay taraf›ndan bozuldu. Halen üçüncü yarg›lama sürüyor.
16 y›ld›r sonuçlanmayan Birtan
Altunbaﬂ davas›n›n üçüncü aﬂamas›na, 16 ﬁubat 2007 günü Ankara 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Ve dava bir kez daha ertelendi.
Mahkeme, “uzun aﬂama ve has sasiyet içinde olmay› göz önüne
alarak” (her ne demekse!!!) dosyan›n incelenmeye al›nmas›na ve davan›n 23 Mart 2007 tarihine ertelenmesine karar verdi.
‹ﬂkencecilerin avukatlar›, davay›
uzatmak için yine ellerinden geleni
artlar›na koymad›lar. Yapt›klar› savunma ise, faﬂist zihniyetin örnek
bir ifadesi olarak adeta belgesel niteli¤indeydi.
Düzenin devrimcilere karﬂ› bugüne kadar kullanageldi¤i tüm demagojiler, bir kez daha tekrarland›.
Ki bu ucuz ve bayat demagojileri
burada de¤inmek bile gereksiz.
16 ﬁubat’taki duruﬂman›n en
çarp›c› noktalar›ndan biri de iﬂkencecilerden birinin avukat›n›n kimli¤i idi.
‹brahim Dedeo¤lu’nun avukatl›¤›n› yapan Recep Onaran’›n, Metin
Göktepe’yi döverek öldüren polislerin amiri Seydi Battal Köse hakk›nda son karar› veren hakimlerden
biri oldu¤u ortaya ç›kt›.
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Hakimlik cüppesiyle iﬂkencecileri korumuﬂtu, ﬂimdi avukatl›k
cüppesiyle ayn› iﬂi yapmaya devam
ediyordu.

AKP’nin politikas›:
‹ﬂkenceciye s›n›rs›z
tolerans
Hiç kuﬂku yok ki, Birtan Altunbaﬂ davas›, önceki iktidarlar için oldu¤u kadar AKP için de bir turnusol
iﬂlevi görmüﬂtür. Bu dava, AKP Genel Baﬂkan› ve Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n “iﬂkenceye s›f›r tolerans”
sözünün TEKZ‹B‹D‹R.
Birtan Altunbaﬂ davas›n›n son
dört y›l› AKP iktidar› dönemindedir
ve davan›n gidiﬂat›nda 16 y›ll›k seyrin aynen sürmesi de, AKP’nin di¤er iktidarlardan farks›zl›¤›n›n bir
baﬂka göstergesi olsa gerek.
Ad›nda “adalet” olan bir partinin
iktidar›nda, adaletin alenen engellendi¤i bir dava olarak Birtan Altunbaﬂ davas›, AKP’nin adaletsizli¤inin de belgesidir. ‹ﬂkencecilerin
cezas›z kald›¤› bir ülkede, iktidardaki partinin ad›nda “Adalet” olsa
ne yazar! Bu ülkeyi onlarca y›l
Demirel’in Adalet Partisi’nin adaletsizli¤i yönetti, bugün de Adalet
ve Kalk›nma Partisi’nin adaletsizli¤i yönetiyor... Devran ayn› devran.
Ve bu devran, elbet de¤iﬂecek
bir gün. Elbet Birtanlar’›n katilleri
hesap verecek.

‘Makul Milliyetçilik’ Tuza¤›
Milliyetçili¤in ipli¤i pazara ç›kt›kça, kendi milliyetçiliklerinin
farkl› oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂanlar, milliyetçili¤in sistem aç›s›ndan iﬂlevini bilerek onu yeniden y›kay›p ar›tmaya çal›ﬂanlar ço¤al›yor.
Örne¤in, kendini milliyetçi olarak tan›mlayanlar, “hepimiz Ogün
Samast›z” diyenlerle ayn› tür milliyetçi olmad›klar›n› kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar. Kemalist sol, faﬂist milliyetçilikle zinhar bir akrabal›klar›
bulunmad›¤›n›, “bizim ki ulusalc›l›k” diye izah etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Örne¤in Cumhuriyet yazar› Erol
Manisal›, ulusalc›l›¤›n ne oldu¤unu
anlatma ihtiyac› duyuyor, bir baﬂkas› “katil ulusalc›l›k” tan›m›na ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yor. Ancak gelin görün ki, ‘ulusalc›l›k’ ad›na peﬂine tak›ld›klar› ordudan emekli olmuﬂ generallerin ‘ulusalc›’ derneklerinin
kontra yüzü aç›¤a ç›kt›kça da susmaktan baﬂka bir yol bulam›yorlar.
Kendini “liberal milliyetçi” diye
niteleyenler ise bir baﬂka çizgi olarak “farklar›n› koyma” ihtiyac› duyuyorlar. Örne¤in kendi milliyetçiliklerini “pirupak” gösteren liberal
milliyetçilerden Hasan Celal Güzel,
bugünlerde yine izaha giriﬂti¤i gibi,
Atabeyler Çetesi sonras›nda da ayn›
s›k›nt› içine düﬂmüﬂtü. Sanki hep
böyle de¤ilmiﬂ gibi, “‹llegal gladyo
tipi örgütler kuranlar da çetelerine
'Ergenekon' ismi vermezler mi; bir
milliyetçi olarak kahrolas›m geli yor. ” (11/06/2006 Radikal) diyen
Güzel’in vb.’lerinin “milliyetçili¤i”
ise tam anlam›yla içi bomboﬂ ve
emperyalizmin istedi¤i bir milliyetçilik. Yine Güzel’den al›nt›larsak,
“AB'ye, Tezkere'ye evet” diyen, “li beralizme ve piyasa ekonomisine
karﬂ› olmayan”, “demokrasiye ina nan”; bu anlamda da “devletçi” olmayan bir milliyetçilik. K›saca milliyetçilik anlay›ﬂlar› ﬂu; biz hem
emperyalizmle her türlü iﬂbirli¤ini
yapal›m, hem de halk›n milli duygular›n› sömürebilmek için milliyetçi geçinelim.

Irkç›l›k, ‘ulusalc›’ kontra çeteler ya da faﬂist
h a reket dün de bugün
de devletten ba¤›ms›z
de¤ildir. Tek yol, anti-faﬂist mücadele!
Bizim as›l olarak dikkat çekmek
istedi¤imiz, k›smen de olsa tart›ﬂ›lmaya baﬂlanan milliyetçili¤i yeniden “sihirli” bir örtüyle örterek, kutsallaﬂt›rma giriﬂimleri. Bunu yaparken de “makul milliyetçilik”, “demokratik milliyetçilik” gibi kavramlara baﬂvuruluyor.
Sisteme zarar veren yanlar›n›
törpülemek, as›l olarak da sistemin
bekas› aç›s›ndan milliyetçili¤i diri
tutma amaçl›d›r bu tart›ﬂmalar.
Çarp›tma bu kesimlerin milliyetçili¤i tan›mlay›ﬂ›nda baﬂl›yor:
“Milliyetçilik; insan tabiat›na en
uygun ve en do¤al bir duygudur.
'Aidiyet' hissi olmadan yaﬂayamaz
insan. Milliyetçilik do¤up büyüdü¤ü
topraklar›, yurdunu, vatan›n›, mille tini sevmektir, böyle bir duygu ve
ruh halidir!”
Yalan! En iyimser deyiﬂle yanl›ﬂ! 'Aidiyet' duygusu olabilir, yurt
sevgisi olabilir... Ancak tüm bunlar
milliyetçili¤i tan›mlamaz. Bu tan›mlar bilimsel olmaktan öte, milliyetçili¤i kitleler nezdinde günlük
yaﬂam›n bir parças› haline getirmek, onu di¤er ideolojilerin üzerine
oturtmak, adeta do¤uﬂtan kazan›lan
bir duyguymuﬂ gibi sunma amac›n›n söylemidir. Böylece, baﬂka yaz›larda ele ald›¤›m›z gibi, milliyetçilik toplum üzerindeki denetim,
yönlendirme iﬂlevini daha rahat görecektir.
Milliyetçilik her ﬂeyden önce bir
ideolojidir. Her kavram gibi, kullanan s›n›f ve katmanlar taraf›ndan
içeri¤i dönemsel olarak farkl› biçimlerde doldurulmuﬂ olsa da, ta9
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rihsel olarak ﬂekillenmiﬂ, burjuvaziye ait siyasal bir ideolojidir. En genel deyimle, devletle milletin birli¤ini savunarak farkl›l›klar› “tek bir
millet içinde yok etmeyi” hedefler.
Bu yan›yla demokratik de¤ildir.
Kemalist sol kesimlerce kullan›lan ulusalc›l›¤›n da anlamsal olarak
temel bir farkl›l›¤› yoktur. Çünkü
beslendikleri kaynak, ç›k›ﬂ noktalar› ayn›d›r. Ülkemizde milliyetçilik
tarihsel olarak devletçidir ve onunla
bütünleﬂen, tarihin her döneminde
onun kontrolünde olan bir siyasal
ideolojidir. Hatta anayasada dahi
devletin resmi ideolojisi olarak milliyetçilik tan›mlan›r.
Kendini milliyetçi olarak niteleyenlerin devletle iliﬂkilerinin çeﬂitli
dönemlerde farkl›laﬂm›ﬂ olmalar›
bu gerçe¤i de¤iﬂtirmemektedir. Bu
anlamda ulusalc›lar›n kendilerini
milliyetçilerden, milliyetçilerin de
kendilerini ulusalc›lardan ay›rma
çabalar› tamamiyle politik hesaplarla ilgili bir tutumdur.
*
Bu hat›rlatmalar› ﬂunun için yap›yoruz.
Milliyetçi, ›rkç› kabar›ﬂ karﬂ›s›nda pani¤e kap›lan liberal sol kesimlerde daha s›k görülen, ancak onlarlada s›n›rl› olmayan bir yanl›ﬂ de¤erlendirme sözkonusu. Ulusalc›
çeteler, sokaklar› zaptetmeye çal›ﬂan ›rkç› milliyetçiler karﬂ›s›nda
MHP’yi “dalgak›ran” olarak gören,
ona böyle bir misyon yüklemeye
çal›ﬂan tutumdur bu. Bu tutum bir
yan›yla MHP’nin iktidar orta¤› oldu¤u seçimler öncesinde “de¤iﬂti
mi de¤iﬂmedi mi” tart›ﬂmalar›n› and›rmaktad›r. ﬁimdi de MHP’de ifadesini bulan milliyetçili¤in “öldürem yeminleri eden, farkl› olan›,
farkl› düﬂüneni katleden milliyetçilik olmad›¤›” kan›tlanmak isteniyor.
Bu tutumun bir yan›n› liberallerin çaresizli¤i, korku ve pani¤i oluﬂtururken, bir yan›n› da burjuvazinin
MHP’yi istedi¤i kal›ba dökme ve el
alt›nda tutma hesab› oluﬂturuyor.
Örne¤in, ‹smet Berkan, ‘Kuvay›
Milliye’, ‘Vatansever Güç Birli¤i’
gibi kelimelerle dolu örgütlenmele-

ri ele ald›¤› (14 ﬁubat, Radikal) yaKim yapacak bunu? "Demokra ‘Ulusalc›l›k, milliyetçili¤e tehdittir’
z›s›nda, bunlar›n milliyetçi yükselitik gelenekleri yerleﬂtirece¤iz diye
baﬂl›kl› röportaj) de bu hesaplarla
ﬂi kullanan özel harpçi örgütlenmekamu düzenini feda edemeyiz" diörtüﬂmektedir. ‘Makul milliyetçilik’
yen Bahçeli mi? Devleti kutsayarak
ler oldu¤unu sorguluyor, eleﬂtiriyor.
söylemiyle, faﬂist hareketin de¤irDevam›nda ise ﬂöyle diyor:
tebaal›k bilinci oluﬂturan ve varl›k
menine su taﬂ›n›yor, Bahçeli yönetikoﬂulu sürekli savaﬂ, çat›ﬂma üret“Öyle bir milliyetçi-›rkç› yo¤un - mindeki MHP’nin uzun süredir hemekle mümkün olan milliyetçilik
defi olan “merkez partisi” kimli¤ine
laﬂma var ki MHP bile durumdan
mi demokratikleﬂecek! Demokratik
kavuﬂmas›na destek sunuluyor.
tedirgin.”
her türlü hareketi kanla bast›ranlar
Hiç de öyle de¤il, tersine MHP
Ertu¤rul ÖZKÖK’ün 8 ﬁubat tam› demokrat olacaklar!
bu durumdan memnun. Bu bir yana,
rihli yaz›s›nda, bu niyet çok daha
‘Demokratik milliyetçilik’ tan›Trabzon’daki linç giriﬂiminde de bu
aç›k ortaya konmuﬂtu.
m›n› neredeyse yüz y›l önce, Yusuf
mant›¤› görmek mümkündür. DevAlparslan Türkeﬂ’in Ermenistan
Açura’lar da yapm›ﬂt›. Ancak Türk
let Bahçeli’nin ‘ülkücüler soka¤a
devletinin yetkilileri ile görüﬂmesi
milliyetçili¤inin tarihsel olarak ﬂeç›kmayacak’ sözlerini referans kave Devlet Bahçeli’nin "meﬂruiyet"
killeniﬂi ve beslendi¤i damar böyle
bul edip, linç güruhunun aleni olave "sorumluluk" gelene¤ini daha da
bir ﬂeyin önünde de engeldi.
rak ortada olan kimli¤inin üzeri
kuvvetlendirdi¤ini söyleyen Özkök,
böylece örtülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›. BuMilliyetçili¤i sistemin ihtiyaçlabunlar› neden hat›rlatt›¤›n› ise ﬂöyle
gün de ›rkç›, faﬂist milliyetçilik karr› do¤rultusunda törpülemeye çal›aç›kl›yordu: “Türkiye'de "milliyet ﬂ›s›nda “makul milliyetçilik” tutuﬂan Özkök’ün, ba¤›ms›zl›k duyguçilik" anlay›ﬂ›n› toptan karalamak,
nacak dal olarak görülmektedir.
sunun milliyetçilik potas›nda zehironun yerine eski sol jargonun "va lenmeden sol, devrimci saflarda
MHP ile, onu bile tedirgin etti¤i
tanseverlik" anlay›ﬂ›n› koymak iste güçlü bir vatanseverli¤e dönüﬂmesöylenen milliyetçilik, ulusalc›l›k
yenlere bir gerçe¤i göstermek için.
sinden duydu¤u korkuyu gizlemearas›nda, devletin temel politikalar›,
Türkiye'nin
derin
ve
meﬂru
bir
mesi dikkat çekicidir. Ve bu noktada
bu politikalar içinde konumlan›ﬂlar›
"milliyetçi" damar› vard›r... Bu duy - medet umdu¤unun MHP olmas› da
aç›s›ndan temelde hiçbir fark yokgunun nas›l terbiye edilece¤ini dü - do¤ald›r.
tur, fark yukar›da and›¤›m›z gibi biﬂünmeliyiz... "Milliyetçi demokrat"
çimseldir. Kürt sorununda kapitalizBugün ‘ulusalc›’ maskesi ile
kavram›n› ele al›p, buradan nas›l
me, Ermeni meselesinden Amerikontra faaliyet örgütleyen emekli
geniﬂ bir siyasi meﬂruiyet zemini
kan emperyalizmiyle iliﬂkilere kageneralleri, albaylar› “daha tehlikeyaratabiliriz ona bakmak laz›m. Bu
dar aralar›nda hiçbir fark yoktur ve
li” görerek, MHP’nin milliyetçili¤itart›ﬂman›n en etkili biçimde yap› - ni “imdada” ça¤›ranlar siyasal oladevletin resmi bak›ﬂ›yla bütündürlabilece¤i platform M HP'dir.”
ler. Fark gibi görülenler, milliyetçirak büyük bir yanl›ﬂ içindedirler.
li¤in rant›n› yeme hesaplar›d›r.
Albaylar›n “öldürme öldürme” yeMHP’nin ›rkç›l›kla, mafyalaﬂma
minlerine panikleyenler, faﬂist hareile ilgisi olmad›¤›n›, ulusalc›l›kla
*
ketin bu sistem içindeki yerlerini ya
aras›n›
açt›¤›n›
belirten
Özkök’e
göMilliyetçilik üzerine yap›lan taryanl›ﬂ de¤erlendirmekte ya da yaﬂa“Milli
re
geriye
kalan
tek
ﬂey
ﬂu:
t›ﬂmalardan daha baﬂtan rahats›z
yetçi gençli¤e ayn› zamanda de - nan bunca geliﬂmeye karﬂ›n “de¤iﬂolan ve Ogün Samast ile “empati”
ti¤ine” inanmaktad›rlar.
mokratik ruhu da vermek.”
kurmay› önererek, Hrant Dink
Bir de, psikolojik harp dairecinayetini “varoﬂ lümpenleri” ile
aç›klamaya çal›ﬂan Ertu¤rul Öz- Tokad›n ac›s› böyle ç›kmaz since haz›rlanan bilinçli bir tuza¤a, “ölümü gösterip s›tman›n”
kök’ün milliyetçili¤i savundu¤u
peﬂine takma tuza¤›na düﬂmüyaz›s›n› hat›rlayal›m.
yorlarsa!
Milliyetçilik ideolojik olarak
Irkç›l›k, ‘ulusalc›’ kontra çesorgulanmamal›yd›. Tart›ﬂman›n
teler ya da faﬂist hareket hiçbir
yönünü ‘makul milliyetçili¤e’ çezaman devletten ba¤›ms›z olmavirme giriﬂiminin alt›nda bunund›, bugün de de¤ildir. Faﬂizme,
la birlikte baﬂka hesaplar da yat››rkç› ﬂoven milliyetçili¤e karﬂ›
yordu. Devlet partisi MHP’nin
anti-faﬂist temelde örgütlenmekvitrinini ‘makul milliyetçilerle’
Türkiye Cumhuriyeti savc›l›¤›
ten, mücadele etmekten baﬂka hiçsüsleme çabas› ve söyleminde de bu
‘Hepimiz Ermeniyiz’ slogan›yla
bir yöntem bu dalga karﬂ›s›nda tutudile yönelmesi, çeteci yüzleri aç›¤a
ilgili olarak soruﬂturma baﬂlatt›.
nacak do¤ru ‘kaya’ de¤ildir. Bu dalç›kan ‘ulusalc›larla’ farklar›n› koyBoﬂ çaba; o sloganda, o kitlede
ma giriﬂimleri (Bkz: MHP MKYK
gan›n karﬂ›s›na ancak, solun tüm
ifadesini bulan, ﬂovenist politiÜyesi Doç. Dr. Vedat Bilgin ile Zarenkleri ile antifaﬂist barikat›m›zla
kalar›n›za vurulmuﬂ tokad›n ac›man Gazetesi’nde yay›nlanan,
ç›kabiliriz.
s›n› böyle hafifletemeyeceksiniz!
10
25 ﬁubat 2007 / 93

Milliyetçili¤in savurdu¤u ayd›n
AB süreci ve beraberinde yaﬂanan ‘milliyetçilik’ gibi birçok olgu
ve olay ayd›nlar› da saflaﬂt›ran bir
rol oynad›. Bir yanda, küreselleﬂmeyi savunan, faﬂizmin ortaya ç›kard›¤› sorunlar›n çözümünü AB’de
arayan, bu anlamda da milliyetçi
yükseliﬂi AB önünde engel olarak
görerek tav›r alan ayd›nlar var. Ele
alaca¤›m›z ﬂovenizmin pençesindeki ayd›n nas›l ki gerici bir pozisyonda duruyorsa, bu ayd›nlar›m›z da bir
baﬂka gericili¤in pompalay›c›s› durumundad›rlar. Milliyetçilik eleﬂtirisi üzerinden ba¤›ms›zl›k düﬂüncesinin reddine uzanmaktad›rlar.
Faﬂizmin bask› politikalar›na
karﬂ› ç›kma ad›na emperyalistlerin
Türkiye üzerindeki politikalar›n›n
kuyru¤una tak›lan, AB’cili¤i ayd›n
olman›n “temel kriteri” olarak alg›layan, vatanseverlik gibi ayd›n kimli¤inin en temel de¤erlerini faﬂistlerin kuca¤›na terk eden, emperyalist
hegamonyay› ‘kendi iç dinamikle riyle de¤iﬂmeyenlere d›ﬂ bask› ﬂart’
diye meﬂrulaﬂt›rabilen bu ayd›n tipini elbette kendi içinde ayr›ﬂt›rmak
da mümkün. Tart›ﬂmam›z as›l olarak bu ayd›nlar olmad›¤› için, detay›na girmeyece¤iz. Ancak bu kesimlerin bütün argümanlar›n›n son
tahlilde ç›kt›¤› nokta, AB projesinin
baﬂar›s›d›r! Orhan Pamuk’un “ya
Avrupa Birli¤i ya barbarl›k” sözleri ortak referans kabul edilebilir.
Saflaﬂman›n di¤er cephesinde
ise, AB’ye çok çeﬂitli aç›lardan karﬂ› ç›kan ayd›nlar var. Bunu sosyalist
bir anlay›ﬂa oturtanlar› bir yanda tutuyoruz, as›l konumuz, AB ve ﬂeriat
karﬂ›tl›¤› üzerinden gerici bir zemine, ﬂovenizme, milliyetçili¤e savrulan ayd›nlard›r. Bugün hiç de az›msanmayacak bir ayd›n grubu, ﬂovenizmin ﬂu veya bu düzeyde etkisi
alt›ndad›r, ﬂovenizm zehirinden pay›na düﬂeni almaktad›r. Özellikle
AB sürecinin de tetikledi¤i ﬂovenist
milliyetçilik, sol, sosyalist gelenekten gelen, en az›ndan kendini böyle
tan›mlayan bu ayd›nlar› ciddi olarak
savurmuﬂtur. Yükselen milliyetçili-

¤i “yurtseverlik” olarak de¤erlendirmekte, daha çok da “ulusalc›l›k”
kavram›n› kullanarak kendilerini faﬂist milliyetçilerden ay›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Özellikle Dink’in katledilmesi ile bu çabalar› daha da yo¤unlaﬂsa da ço¤unlu¤u ‘hepimiz Ermeniyiz’ slogan›na dahi tahammül
edemeyerek, beyinlerinin ne denli
teslim al›nd›¤›n› göstermiﬂlerdir.
Durduklar› yerin burjuva ideolojisi
olmas›n›n do¤al sonucu olarak gerici bir zemine oturmakta, hatta milliyetçilik maskesini kullanan Susurlukçular’›, faﬂist orduyu savunmaya
kadar uzanmaktad›rlar. Cumhuriyet
yazarlar›, Ataol Behramo¤lu, Server
Tanilli, Melih Aﬂ›k, Özdemir ‹nce,
Öner Ya¤c›, Turhan Feyizo¤lu, Hasan Pulur gibi isimler, bu kapsamda
de¤erlendirilebilir.
Öte yandan bugün güçlü bir damar› oluﬂturmasa da, üçüncü yol
olarak; AB’ye yedeklenmeyen, ﬂovenizme karﬂ› duran, ba¤›ms›zl›¤›,
demokrasiyi, sosyalizmi savunan
ayd›nlar›m›z› da belirtmeliyiz.

ovenizmin zehirledi¤i
ayd›n, devlet cephesine
ad›n› yazd›r›yor

ﬁ

Bugün ﬂovenizmin yükseltilmesinde kullan›lan malzemeler, Kürt
sorunu, Ermeni soyk›r›m›, az›nl›klar›n haklar›, K›br›s gibi konulard›r.
Sol, demokrat ayd›nlar›n, demokratl›klar›n› unuttuklar› ve ﬂovenist
politikalara yedeklendikleri örnekler de, daha çok bu konular üzerinden görülmektedir. Özellikle Kürt
sorunu, Ermeni k›r›m› tam anlam›yla pusulalar›n› ﬂaﬂ›rd›klar›, ony›llara
dayanan inkar, imha ve asimilasyonu savunur konuma düﬂtükleri konulard›r. Yükselen milliyetçili¤e bak›ﬂlar›na da bu çarp›k ﬂekilleniﬂleri
yön vermektedir.
‹srail’in Lübnan’› kan gölüne çevirdi¤i günlerde ülkemizde de,
PKK’ye yönelik ‘s›n›rd›ﬂ› operasyon’ tart›ﬂ›lmaktayd›. Daha sonra
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hükümet taraf›ndan da dillendirilecek olan “‹srail gibi olma” özlemi,
öncesinde Hasan Pulur taraf›ndan
yaz›ld›. ‹srail’i eleﬂtirdikten sonra,
“ama, gerçe¤i görmekten geri kala mazs›n›z” diyen Pulur, en katliamc›
kafan›n savunabilece¤i görüﬂleri
ﬂöyle ifade etti: “PKK’nin silahs›z
Mehmetçikleri kaç›rd›¤› zaman ne ler yap›ld›¤›n› hat›rlasan›za... Bir
de bugün, ‹srail’in ‘onbaﬂ›’ için
yapt›klar›na baksan›za...” (5 Temmuz 2006, Milliyet)
Biz de öyle yapal›m diyen Pulur’a destek, ayn› gazetede ertesi
günü Do¤an Heper’den geldi. Heper daha aç›k ifade ediyordu: “‹sra il bunlar› bir asker için yap›yor da.
Türkiye bundan ders alm›yor ola maz... Peki Ankara ‹srail’in yapt›¤› n› neden yapm›yor...”
Biz de Kürt sorununda ayn›s›n›
yapal›m diyen Türk ayd›n› aç›s›ndan bu trajik tablo, asl›nda bir sonuç. Uzun süredir yaﬂad›klar› savruluﬂun vard›¤› yerin, ‹srail özentisi
olmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Faﬂizmle
yata¤a giren, ‹srail ile uyan›r!
ABD eleﬂtirisi ad›na ‹srailleﬂme
savunucusu sadece burjuva bas›n›n
“demokrat” ayd›nlar›na da özgü de¤ildir. Ony›llarca sosyalizmi savunan, bu yüzden faﬂistlerin silahl›
sald›r›s›na u¤ram›ﬂ ayd›n›n da, Kemalizm’deki ilerleyiﬂinin geldi¤i
yer ayn› olmaktad›r: “‹srail, üç as kerinin kaç›r›lmas›n›n ard›na düﬂ müﬂ Lübnan'› roketlerle alt-üst edi yor; kentler çökertiliyor, yüzlerce
insan›n hayat› söndürülüyor... Peki,
üç can karﬂ›l›¤›nda, s›n›r ötesi ope rasyon hakk› var m› ‹srail'in? Evet
diyor ABD...
Ya Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta
PKK'ye karﬂ› askeri bir operasyo nuna? Koskoca bir hay›r!...” (Server Tanilli, Cumhuriyet 21.07.2006)
Dile dikkat edin; ABD karﬂ›tl›¤›,
eleﬂtirisi ile nas›l bir ﬂovenizme
savruluyor ayd›n?
28 ﬁubat sürecinde çeﬂitli reformist sol partiler gibi, ayd›nlar da
“ﬂeriat karﬂ›tl›¤›” ad›na, Genelkurmay politikalar›na yedeklenmiﬂ,
hatta onun teorisyenli¤ine soyun-

muﬂ, 28 ﬁubat politikalar›n›n kitleler içinde karﬂ›l›¤›n› bulmas›nda
önemli bir taﬂ›y›c› rol oynam›ﬂlard›.
Böylece oligarﬂik devlet, sadece islamc›lara karﬂ› de¤il, tüm muhalefete karﬂ› bask›lar›n› meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ
ve en önemlisi de, -bu ayd›nlar›n da
eleﬂtirdi¤i- Susurluk’un üzerini kapatma f›rsat› bulmuﬂtu.
ﬁovenizmin k›ﬂk›rt›lmas›nda da
benzeri bir rol oynamaktad›rlar. Yani sadece ﬂovenizmin rüzgar›na kap›lan de¤il, ayn› zamanda onu körükleyen, meﬂrulaﬂt›ran ve yer yer
teorisyenli¤ini yapan durumundad›rlar. Kürt halk›n›n dilinin, kültürünün yasaklanmas›na, terör demagojisi alt›nda bask› uygulanmas›na,
katliamlar düzenlenmesine onay veren bu ayd›nlar›n, AB’nin isteklerine karﬂ› ç›k›yor gibi bir tutumda
bunlar› sergilemesi, onlar› “ ba¤›ms›zl›ktan yana” yapm›yor. Tersine,
ülkemizin sömürgeleﬂtirilmesinde
en önemli rolü oynayan ordu/devlet
bürokrasisi cephesinin yan›na f›rlat›yor, muhalif kimli¤ini yokediyor.
Bugün için ordu/devlet bürokrasisi
cephesinin AB’ye karﬂ› ç›k›yor,
ABD ile sorun yaﬂ›yor olmalar›n›n
tek nedeni oligarﬂi içi iktidar kavgas› ve Kürt düﬂmanl›¤›d›r. Ba¤›ms›zl›kç› hiçbir yanlar› yoktur. Son ABD
ziyaretinde de vurguland›¤› üzere
“Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t
ile D›ﬂiﬂleri Bakan› Gül, ABD’ye
karﬂ› ayn› çizgide” durmaktad›rlar.
‹çte k›ran k›rana iktidar kavgas›
olsa da iﬂbirlikçilikte ayn›laﬂmalar›
kaç›n›lmazd›r, çünkü sömürge ülkede kimin iktidar olaca¤›, en iyi iﬂbirlikçi k›stas› ile ölçülüyor.
Bu konuda yanl›ﬂ de¤erlendirmeler yapan ayd›nlar, yine bu iktidar kavgas›n›n arac› olan “laik-ﬂeriatç›” sünni saflaﬂt›rmas›nda da çarp›k olarak konumlanmaktad›rlar.

enize düﬂen ayd›n›m›z
iﬂbirlikçi ve katliamc›
ordu y›lan›na sar›l›yor

D

Melih Aﬂ›k’›n birçok konuda,
bask›ya, anti-demokratik uygulamalara karﬂ› demokrat tutumu bili-

nir. Bak›n ayn› Aﬂ›k, Dan›ﬂtay sald›r›s› vesilesiyle neler söylüyor: “Sal d›r›n›n ‘Türk-‹slam sentezi’nin, ‘K› z›lelmac›’lar›n, ‘Milliyetçi’lerin iﬂi
oldu¤unu ilan edenler... Emekli yüz baﬂ› Muzaffer Tekin’i kilit isim ilan
ederek sald›r›y› askerlerin s›rt›na
yüklemeye çal›ﬂanlar. ‘Ulusal Çe te’ye fatura edenler. Ve olay›n ar d›ndan tarikatç›lar ç›k›nca bu defa
susup saklananlar. Bir özür bile di lemeyenler. Kendi ordusuna ve ulu salc›l›¤a (yurtseverli¤e) bu kadar
ﬂehvetle sald›ran bir okuryazar ta k›m›yla. Bu ülke nereye gider?” (4
Temmuz 2006, Milliyet)
Sahip ç›kt›¤› TSK’n›n 1950’lerden itibaren iﬂgal ordusuna dönüﬂmesi bir yana, savunduklar›na bak›n: ‘Türk-‹slamc› faﬂistler, ‘K›z›lelmac›’, ‘Milliyetçi’ faﬂistler, K›br›s’tan Türkiye’ye kontra iliﬂkiler
içinde oldu¤u aç›¤a ç›kan emekli
bir yüzbaﬂ›, ulusalc›l›¤› kullanan
çeteler ve “yurtseverlik” ad›yla faﬂizmin sürdürülmesi... Örne¤in savundu¤u yüzbaﬂ›, ayn› gün Sabah’ta
ﬂöyle diyor: “Sedat Peker (faﬂist
mafya) çok okuyan, vatansever, kül türlü bir çocuktur.. Veli Küçük’ü
(Susurlukçu general) ulusalc› bir
panelde tan›d›m.. ‹br ahim ﬁahin
(mangalar› e¤iten katil) benim için
özeldir, bir kahramand›r o.”
AKP’ye karﬂ› olmak ve ulusalc›l›k ad›na savundu¤u “ulusalc›lar”
kimdir, bir ayd›n bu cendere içinde
nerelere savrulur, çarp›c› bir örnek.
AB’ci cephe karﬂ›s›nda iktidar›n› koruma savaﬂ› vermekten baﬂka
hiçbir meziyeti bulunmayan, b›rak›n ba¤›ms›zl›¤›, tarihsel olarak iﬂbirlikçili¤in en önemli taﬂeronu
olan orduyu savunabilmek bir ayd›n
aç›s›ndan netameli bir konudur. Susurluk, katliamlar, iﬂkenceler, ﬁemdinliler, cuntalar ortada dururken,
çok daha zordur. Bu yüzden kendileri de içinde bulunduklar› çeliﬂkinin fark›ndad›rlar. Melih Aﬂ›k’›n,
orduya yönelik ayd›nlar cephesinden gelen eleﬂtirileri gö¤üsleyebilmek için, “TSK’n›n 12 Eylül r uhu nu ve zihniyetini terk etti¤ine iliﬂ kin bir imaj kampanyas›” önermesi, bu s›k›nt›n›n aç›k bir yans›mas›y12
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d›. (11 Temmuz ‘06 Milliyet)
Evet s›k›nt›l› bir durum böyle bir
orduyla ayn› safta durmak! Ama çözüm “imaj kampanyalar›” olabilir
mi, bir ayd›n bu kadar yüzeysel bakabilir mi? Nedir imaj kampanyas›?
Halk› aldatman›n öteki ad›. Kald›
ki, ne 12 Eylül ruhu terk edilmiﬂtir,
ne de bu ordunun tarihinde, katliamlar›ndan, cuntalar›ndan dolay›
bir tek sat›r özeleﬂtiri vard›r. Aksine, daha dün, ﬁemdinli’ye sahip ç›kan da onlard›r. Benzeri bir s›k›nt›y› asl›nda Cumhuriyet Gazetesi ve
onun yazarlar› da yaﬂamaktad›rlar.
Ataol Behramo¤lu’nun ne kavramsal ne de içerik olarak alakas› bulunmayan ﬂekilde, orduyu “sivil
toplum örgütü”, “demokrasi gücü”
ilan etmesi, çarp›k bak›ﬂ›n yan›s›ra,
bu s›k›nt›n›n da bir tezahürüdür.
Cumhuriyet’in merkezi politikalar›na bak›ld›¤›nda da, cunta yapan or duyla bugünkü ordu farkl› teorisi
üzerinden, kendi konumlar›n› meﬂrulaﬂt›rma çabas› görülür.
Katalanya’ya daha fazla özerkli¤e karﬂ› ç›karak ‘darbe yapar›z’ diyen generalin ç›k›ﬂ›n›n ard›ndan tutuklanmas›, kimi ayd›nlarca “dar›s›
baﬂ›m›za” diye alk›ﬂlanm›ﬂt›. Cumhuriyet’in çizgisini belirleyen ve bir
k›s›m ayd›nlar›n milliyetçili¤e savruluﬂunda, orduya yedeklenmesinde
etkide bulunan ‹lhan Selçuk, bu kesimleri eleﬂtirdi¤i yaz›s›nda ﬂöyle
diyordu: “‹spanyol askeri bizimkine
hiç mi hiç benzemez... ‹spanya'da
ordu sömürgeci ve faﬂist tarihiyle
ün yapm›ﬂ; geçmiﬂinde hep kilisenin
ve kral›n yan›nda yeralm›ﬂt›r... As ker bizde sivil ayd›nlarla birlikte
Ayd›nlanma devriminin mimarl›¤›n›
üstlendi” (21 Ocak 2006)
Bu ordunun tarihinde kaç darbe
var acaba? ABD, o darbeleri “bizimkiler baﬂard›” derken kimden
söz ediyordu? TÜS‹AD patronlar›
“ﬂimdi gülme s›ras› bizde” derken,
s›rtlar›n› emekçilere karﬂ› kime yaslam›ﬂlard›? Kürt köylerine helikopterlerden Kur-an’dan ayetlerin
yerald›¤› bildirileri atan, Hizbullah’› besleyip büyüten, din derslerini zorunlu hale getiren, tarikatlarla
oturup ‘bize destek verin örgütlen-

menize izin verelim’ pazarl›klar›
yapan, Diyanet ‹ﬂleri arac›l›¤›yla dini toplumu denetleme arac› olarak
kullanan ordu, büyük ayd›nlanma
devrimini mi sürdürüyordu?
Kafa 1923 ile donup kalm›ﬂ. Ba¤›ms›zl›k ordusunun faﬂizmin ve
emperyalizmin gizli iﬂgal ordusuna
dönüﬂtü¤ünü kabullenemiyor. Tarihi dondurup teori üretme mant›¤›
yükselen milliyetçilik konusunda da
geçerli. Onlara göre yükselen ›rkç›
faﬂist milliyetçilik de¤il yurtseverliktir, Atatürk milliyetçili¤idir. Bu
milliyetçili¤in AB ve ABD karﬂ›t›
söylemlere baﬂvurmas› da baﬂka
amaçla de¤il “anti-emperyalist” bir
tutum al›ﬂt›r. Böyle olunca da milliyetçili¤in yükselmesinden rahats›z
olanlar, sadece mandac›lard›r, emperyalizmin izinden yürüyenlerdir.
AB’ci çevrelerin liberalizm cephesinden milliyetçili¤e yöneltti¤i eleﬂtiriler k›stas al›narak, ona karﬂ› ç›kma ad›na, milliyetçili¤in toplumu
zehirlemesine, halk›n mücadelesinin üzerini örtmesine, faﬂist politikalar›n linç vb. tarzda s›radanlaﬂt›r›larak muhalefetin ezilmeye çal›ﬂ›lmas›na do¤rudan ya da dolayl› olarak çanak tutabilmektedirler. Oysa,
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda ilerici bir rol
oynayan milliyetçilikle bugün yükseltilen milliyetçilik aras›nda hiçbir
benzerlik yoktur. Biri devrimci öteki tümüyle tutucu ve gericidir.
Ordunun ise, yurtsever nitelikleri çoktan tasfiye edilmiﬂtir. Öteden
beri s›rt›n› orduya yaslamay›, sosyalizmi cuntac›l›kla ayn›laﬂt›rmay›
teorileﬂtiren, Do¤an Avc›o¤lu’nun
YÖN hareketinden gelen ayd›nlar,
bu gerçe¤i görmek istememektedirler. Ancak, bu çizgiden beslenen ayd›nlar de¤ildir sadece, ordu peﬂinde
milliyetçili¤in rüzgar›na kap›lanlar.
Ba¤›ms›zl›k isteklerini tümüyle
yanl›ﬂ bir temelde ordu cephesinde
arayarak, denize düﬂenin y›lana sar›lmas›na benzeyen durumda olan
çok say›da ayd›n mevcuttur. Zira,
küreselleﬂme süreci ülkelerin ba¤›ml›l›¤›n› meﬂrulaﬂt›ran, teorileﬂtiren ve bu yönde siyasi, ekonomik
boyutlar›yla büyük bir sald›r›d›r. Bu
ayd›nlar›m›z, küreselleﬂme süreci-

nin yaratt›¤› tahribatlar›n, AB temelindeki dayatmalar›n demokratikleﬂme aﬂk› olmad›¤›n›n, sürecin Avrupa emperyalizminin sömürgecilik
iliﬂkilerini derinleﬂtiren bir nitelik
gösterdi¤inin fark›ndalar. Ancak,
küçük-burjuva ayd›n karakterleri,
kendi güçlerine güvensizlikleri, halk›n gücüne inanmamalar›, onlar›
dayanacaklar› güç aray›ﬂ›na itmektedir. Emperyalizmin sald›r›lar› ve
AKP karﬂ›s›nda bulduklar› dayanak
ise, ordu. Devrimci hareketin güç
oldu¤u koﬂullarda, bu tür unsurlar›n
bir biçimde devrimci mücadelenin
çevresinde ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm kavgas›nda kendilerini ifade etmeleri beklenendir. Ancak bugün için böyle bir durumun
olmamas›, “y›lana” sar›lmay› kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Milliyetçi yükseliﬂi de¤erlendirmeleri de yine bu çarp›kl›k içinde
olmaktad›r. Bu ülkenin sömürgeleﬂtirilmesinde tarihsel olarak en büyük rolü oynayan ordu merkezli ﬂovenist kesimlerce manipüle edilen
milliyetçili¤i, “ekonomiyi IMF, si yaseti AB, d›ﬂ politikay› ABD yön lendirirken baﬂka ne yükselecekti”
diye izah edip, memnuniyet duymaktad›rlar. Cumhuriyet’in milliyetçi yükseliﬂten rahats›z olanlar›
eleﬂtirdi¤i baﬂ yaz›s›n›n tam da
Trabzon’daki linç giriﬂimlerinin ertesine denk getirilmesi, linci de bu
“kutsal yükseliﬂ” içinde gördüklerini ortaya koymaktayd›.
Kürt sorununun bu ayd›n tipi
için pusulan›n ﬂaﬂ›r›ld›¤› noktalar›n
baﬂ›nda yerald›¤›n› belirtmiﬂtik. Yaﬂar Kemal, bir üniversitede yapt›¤›
konuﬂmada, Türkiye’nin çok kültürlü yap›s›ndan sözederek, bir gün her
halk›n kendi anadilinde e¤itim görece¤ini söyledi¤inde, itiraz edenlerin baﬂ›nda Özdemir ‹nce yer ald›.
Hürriyet’teki köﬂesinde iki yaz› yazan ‹nce, “Kendi anadilinde e¤i tim”in ancak devletin resmi dilinde
mümkün oldu¤unu söylerken, buna
dayanak olarak da, bugünkü Anayasa’n›n ilgili maddesini gösterdi. ‹nce’nin ulaﬂt›¤› nokta ise ﬂu: “Ana dolu e¤er çokkültürlü ise ve Türk çe’den baﬂka bir dil e¤itim ve ö¤re 13
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tim dili olacaksa bu ancak ‘bölün me’ ile gerçekleﬂebilir. Demek ki te menni baﬂka gerçekler baﬂka.”
Özdemir ‹nce’nin mant›¤›ndan
hareket edildi¤inde; “gerçekler” 12
Eylül Cuntas›’n›n ürünü olan Anayasa’da ifadesini buluyor. Daha düne kadar karﬂ› ç›kt›klar› cunta anayasas›n› savunur duruma düﬂmeleri,
ﬂovenizmin ayd›n› zehirlemesinin
çarp›c› bir örne¤idir. T›pk›, yine ayn› ayd›nlar›n ﬂeriatç›l›¤a karﬂ› olmak, AKP karﬂ›s›nda saf tutmak
ad›na, cuntan›n üniversiteleri zapturapt alt›na almak için kurdu¤u
YÖK’ü savunur pozisyona düﬂmeleri gibi. Yaﬂar Kemal’i dolayl› olarak “bölücülükle” itham eden ‹nce,
sol, sosyalist gelenekten gelen ayd›nlar›n büyük bir kesiminin bak›ﬂ›n› özetlemektedir. AB’nin Kürt sorununa çözüm de¤il, düzen içinde
bo¤ma politikas› bir yana, demokrat
bir ayd›n AB istedi¤i için bu haklar›n karﬂ›s›nda konumlanabilir mi?
Tutal›m ki, AB’nin “niyeti” baﬂka
olsun. Demokrat bir ayd›n halklar›n
kardeﬂli¤i ve birlikte mücadelesini,
bütün ulus ve milliyetlerin haklar›n›
savunmaz m›? Ama böyle olmamakta, Türk ayd›n›n›n damarlar›ndaki kan› zehirleyen “Sevr sendromu” ya da “bölünme korkusu” hem
de “AB istedi” diye faﬂizmin ony›llard›r sürdürdü¤ü inkar›, imhay›,
asimilasyonu savunmaktad›rlar. Bu
anlamda da devlet cephesine adlar›n› yazd›rmaktad›rlar. 2006 Haziran’›nda 140 ayd›n›n PKK’ye yönelik tasfiyeci ça¤r›lar›n›, “baz› ayd›nlar bu otomatik devlet düﬂmanl›¤›ndan vaz m› geçiyor?” diye selamlayan Ertu¤rul Özkök, ayd›nlar
cephesinde yaﬂanan kimlik k›r›lmas›ndan memnun bir ﬂekilde alk›ﬂl›yordu. ﬁovenizmin pençesine düﬂen
ayd›nlar ise, çoktan bu safa adlar›n›
yazd›rd› ya da bu yolda ilerledikleri
için Özkökler “devlet ayd›n›” tan›mlamalar› yapabilmektedirler.
Kuﬂkusuz ki, Kürt sorununa bak›ﬂta, bu ayd›nlar›n büyük bir k›sm›n›n ﬂekilleniﬂini tarihsel olarak
etkileyen, -eski- TKP’nin sosyal ﬂoven bak›ﬂ›n›n da etkisi bulunmaktad›r. T‹P gelene¤inden gelen ayd›n-

lar k›smi bir farkl›l›k gösterse de, bu
farkl›l›k ideolojik temellerine oturtulmuﬂ de¤ildir.
Art›k Kürt sorununda gelinen
aﬂama itibariyle inkar ve asimilasyon kaba haliyle savunulmuyor elbette. “Kürt vard›r ama...” baﬂlayan
çeﬂitli teorilerle yap›l›yor bu. Özetle söylenen ise, Kürt kimli¤inin
Türk kimli¤i içinde ifadesi. Örne¤in, sosyalist ayd›nlar›m›zdan Ataol
Behramo¤lu, 19-22 Nisan ‘06 tarihlerindeki üç yaz›s›nda, 'Türkiye
Türklü¤ü'nü anlatt›. Söyledi¤i ﬂu:
“Yaﬂad›¤›m›z ülkede say›s›z etnisi tenin, bir ›rk ad› de¤il bir sentezin
ad› olan 'Türkiye Türklü¤ü'nü oluﬂ turdu¤unu, Kürt etnisitesinin de bu
sentezin temel ö¤elerinden biri ol du¤unu düﬂünüyorum.”
Belki ﬂovenist ›rkç›l›¤›n karﬂ›s›nda bir tutum sergilemeye, bir çözüm üretmeye çal›ﬂ›yor. Ancak burada ortaya at›lan teori, alt-üst kimlik tart›ﬂmalar›n›n bir versiyonudur
sadece. Ve bu tart›ﬂma, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›n›
reddetmenin bir baﬂka biçimidir.
Bugün kendini “ulusal sol” olarak nitelendiren ayd›nlar için alt› çizilecek bir baﬂka nokta ise; Kürt sorununun, bir “terörizm ve bölücülük” sorununa indirgenmesi, onlar›
sadece devlet cephesine de¤il, ayn›
zamanda da (islamc›lar›n 1994-95
seçim baﬂar›lar›n›n da getirdi¤i
‘korku ve pani¤in’ etkisi ile de)
MHP ile ayn› cepheye getirmiﬂtir.
Böyle bir yanyanal›k, ortakl›k ise,
faﬂist, ﬂovenist söylemi s›radanlaﬂt›ran, meﬂrulaﬂt›ran bir iﬂlev görmekte, muhalif olmas› gerekenin milliyetçili¤e yatk›nl›¤›, faﬂizme ve ﬂovenizme karﬂ› mücadele konusunda
ciddi bir zaaf yaratmaktad›r.

yd›nlar›m›za ça¤r›m›z:
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
Sosyalizm Saflar›na!

A

Ayd›nlar›m›z; ba¤›ms›z Türkiye
mücadelesi, Avrupa, Amerika emperyalizmine karﬂ› mücadele bulundu¤unuz saflardan verilemez. Niyet
ne olursa olsun, tam da iﬂbirlikçili-

Sözünün arkas›nda
duramayanlar
emperyalizmin
karﬂ›s›nda nas›l duracak?
‹ddialar›, söylemleri bu; anti-emperyalistiz diyorlar. Vatan›n iﬂgaline,
parsel parsel sat›lmas›na karﬂ› örgütlendiklerini söylüyorlar. Vatanseverli¤i dillerinden düﬂürmüyorlar. Hatta kendileri d›ﬂ›nda baﬂka vatansever de
tan›m›yorlar!
Böyle olmad›¤›n› kan›tlayacak binlerce örnek vermek mümkün. Her
ﬂeyden önce, 1950’lerden bu yana sömürgeleﬂmenin teminat›, iﬂbirlikçili¤in bekçisi olan orduya hizmet etmiﬂ olmak bile yeterlidir.
Bugün orduyu karﬂ›s›na almayan hiçbir gücün ba¤›ms›zl›kç› olamayaca¤› aç›kken, kendini ‘ulusalc›’ diye tan›mlayanlar›n b›rak›n böyle bir çat›ﬂmaya girmeyi, ideolojik olarak, politik konumlan›ﬂ olarak TSK ile ayn›
yerde durduklar› aç›kt›r. Bunun da ötesinde, bizzat ordu taraf›ndan örgütlenmiﬂ, donat›lm›ﬂ ve nerede ihtiyaç duyuluyorsa (örne¤in Mersin, ‹zmir
gibi Kürt göçünün yo¤un oldu¤u yerler) orada yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ örgütlenmeler olmas›, güçlü bir olas›l›kt›r.
Geçen hafta “Ölmeli öldürmeli” yeminleri eden, soyunda dönme olmayan öz Türkler’i üyeli¤e kabul eden Kuvayi Milliye Derne¤i Baﬂkan›
Emekli Kurmay Albay Fikri Karada¤, bu yeminin “Atatürk taraf›ndan Erzurum Kongresi'nde yap›ld›¤›n›” söyleyerek savunmuﬂtu.
Kat›ld›¤› '32. Gün' program›nda da kendini böyle savunmaya kalk›ﬂt›.
Ancak programa telefonla ba¤lanan gazeteci Taha Akyol’un, Atatürk'ün
böyle bir yemin etmedi¤ini ve ettirmedi¤ini, an›lar ve yaz›l› kaynaklarda
böyle bir olay›n geçmedi¤ini söylemesinin ard›ndan çark etti.
Karada¤, bunun üzerine, "Ben 'Atatürk yemin ettirdi' demiyorum. Atatürk, gidiﬂin tehlikeli oldu¤unu anlatm›ﬂt›r. Biz o konuﬂmalardan mealen
bunu söyledik" dedi.
Bak›n ﬂimdi! Yeminlerinin arkas›nda duracak cesareti bile gösteremezken, bu “kuvvac›lar” nas›l emperyalizmin karﬂ›s›nda duracaklar?
As›l olarak al›ﬂm›ﬂlar “Atatürk” denilince akan sular›n durmas›na.
“Bu sözler Atatürk’ün” diyerek kontra örgütüne meﬂruluk kazand›rmaya
çal›ﬂt›. Birileri de surat›na çarp›nca da tüm düzeniçilikleri, korkakl›klar›
aç›¤a ç›kt›.
Kendilerine çok çeﬂitli vesilelerle “Atatürk”ü siper edenler elbette sadece bunlar de¤il. Bu konuda en köklü gelenek orduya aittir. Bütün darbeler “Kemalistlik” kisvesi alt›nda yap›lm›ﬂ, onunla meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmiﬂtir. Halka karﬂ› iﬂledikleri suçlar deﬂifre oldukça, örne¤in Susurluklar’da, ﬁemdinliler’de hep “Atatürk” ipine sar›lm›ﬂlard›r.
¤in güçlenmesine hizmet ediyorsunuz, faﬂist politikalar›n ‘ulusalc›l›k’
ad›yla meﬂrulaﬂt›r›lmas›na çanak tutuyorsunuz.
Bugünün dünyas›nda ve Türkiyesi’nde ba¤›ms›zl›k çizgisini sadece biz, devrimciler temsil etmekte14
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dir. Emperyalizme karﬂ› tutarl› bir
mücadele sadece bu çizgi ile mümkündür. Ne içinde ba¤›ms›zl›k olmayan gerçek bir demokrasi mücadelesi, ne de halk›n demokrasisinin
savunulmad›¤› bir ba¤›ms›zl›k mücadelesi halk›n kurtuluﬂu olamaz.

Büyük Direniﬂ’in kazan›mla sonuçlanmas›n›n ard›ndan, zafer kutlamalar› sürerken, direniﬂin bugünlere taﬂ›n›p sonuca ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤layan ﬂehitler sayg›, minnettarl›k
ve onurla an›l›yor.
SARIGAZ‹’de ölüm
orucu ﬂehitlerimizin ailelerinin adak kurban›n›
temsili olarak kesen Sar›gazi Temel Haklar
Derne¤i, 16 ﬁubat günü
cemevinde yemek verdi.
Sar›gazili kad›nlar, 7
y›lda çekilen tüm ac›lar›
sevinçleri kat›k ederek
piﬂirdiler yemekleri. 250
kiﬂi ﬂehitler için dua etti.
Herkes bir ucundan tutup, herkes bir parças› oldu verilen
adak yeme¤inin. Kat›¤› sevgiydi
yeme¤in, kat›¤› kazan›lan zafer.
O K M E Y D A N I Temel Haklar
Derne¤i’nde de adak kurban› kesilip yemekler da¤›t›ld›. 17 ﬁubat günü cemevinin de katk›lar› ile düzenlenen adak yeme¤i s›ras›nda, derne¤in ön cephesine “Ölüm Orucu ﬁehitlerimizin An›s›na Yemek Veriyoruz” pankart› as›ld›. Halklar›n gelene¤i olan adak adama ve kurban kesimi Büyük Direniﬂ’in ﬂehitleri nezdinde emekçi halk›m›z taraf›ndan
yaﬂat›ld›.
ARMUTLU’da ise, TAYAD’l›
Aileler taraf›ndan Büyük Direniﬂ’in
kahramanlar› an›s›na 18 ﬁubat günü
cemevinde anma yeme¤i verildi.
450 kiﬂinin kat›ld›¤› anma sayg›
duruﬂu ile baﬂlad›. ‹lk sözü alan ‹smail Kara, “Bizlerin bugün burada
buluﬂmam›zda eme¤i geçen bize
yol gösteren, bize güç veren ve bedel ödeyen 122 ﬂehidimize, sakat
kalan 600’den fazla evlad›m›za ve
onurlu bir ﬂekilde F Tipinde mücadele veren tutsak evlatlar›m›za, canlar›m›za selam olsun!” diye baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, 7 y›ld›r TAYAD’l›
Aileler olarak yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Ölüm orucunun zaferle sonuçlanmas› ve tecrite karﬂ› bir ad›m at›lmas› nedeniyle önceden vaat ettikleri adaklar› kestiklerini belirten

Kara’dan sonra Niyazi A¤›rman konuﬂtu.

d›rm›ﬂ olmam›zd›r. ”
Konuﬂmalar›n ard›ndan ﬂiirler ve
semahlarla süren anma
verilen yemekle son
buldu.
F‹L‹ST‹N Mahallesi’nde de 122 kahraman
için adak yeme¤i vard›.
Küçükçekmece'ye ba¤l›
Alt›nﬂehir Bayramtepe'nin Filistin Mahalles i ' n d e, 122 ﬂehidi anmak için 17 ﬁubat günü
adak yeme¤i verildi.
Bin kiﬂiye da¤›t›lan yem e¤e halk yo¤un ilgi
gösterirken, ada¤›n nedenleri, direniﬂ, ﬂehitler
üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
‹ZM‹R’de de direniﬂin zaferi bir
etkinlikle kutland›. TAYAD’l› Aileler, 18 ﬁubat günü Ege Temel Haklar binas›nda zafer kutlamas› ve anma etkinli¤i yapt›lar. ‘Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer’ pankart› ve 122
ﬂehidin resimlerinin as›ld›¤› anma,
sayg› duruﬂu ile baﬂlad›.
Ege Temel Haklar Baﬂkan› Nurhan Y›lmaz, Büyük Direniﬂ’e iliﬂkin
k›sa bir konuﬂma yaparken, ‹zmir’de içeride ve d›ﬂar›da ﬂehit düﬂenleri hat›rlatt›. “Bahri Yusufo¤lu,
Erdo¤an Güler ve Canan Kulaks›z
bizlere çok ﬂey ö¤rettiler” diyen
Y›lmaz’›n ard›ndan direniﬂi anlatan
film gösterimi yap›ld›. ﬁiirler ve
Grup Gün›ﬂ›¤› ile devam eden kutlama Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›n›n hep birlikte söylenmesiyle son
buldu.

Adak ve anma yemeklerinin

Kat›¤› direniﬂ ve zafer
“ Bu büyük direniﬂte ONLAR;
122’ler kazand› biz kazand›k” diyen A¤›rman konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürdü:
“Belki sokaklara dökülüp avaz› m›z ç›kt›¤›nca ba¤›r›p zafer ç›¤l›k lar› atmad›k. Ancak halk›m›zdan
ö¤rendi¤imiz örf ve adetlerimizi ge leneklerimizi yerine getire rek
122’lerimizle bu zaferin heyecan›n›
ve coﬂkusunu yaﬂamay› tercih ettik.
Onlar› böyle sahiplenmek istedik.
Onlar› anarak yaﬂatmak istedik.
‹ﬂte bugün ailelerimizin dilekleri
kabul oldu. Çok evlad›m›z› yitirdik
ama “B‹Z‹M ÇOCUKLAR KAZAN DI” ... Tek mutlu oldu¤umuz ﬂey
uzun soluklu direniﬂ içinde yalpala madan tereddüte düﬂmeden yolu muza devam edip 123. 124. ölümler
olmadan direniﬂi zaferle sonuçlan -

Tutsak ve ﬂehit aileleri bu direniﬂ boyunca büyük ac›lar›, büyük onurlar› yanyana
yaﬂad›lar. Yürekleri yand›¤› gibi, baﬂlar›
dik al›nlar› aç›k bir ﬂekilde u¤urlad›lar
evlatlar›n›. Ve ac›n›n, onurun en üst boyuta ç›kt›¤› bu anlarda, ﬂehitlerin ard›ndan sözler verdi analar, adaklar adad›lar;
“ölümler bitti¤inde, bizim çocuklar kazand›¤›nda kurban kesece¤im." diye. ﬁimdi sözler yerine getiriliyor, ailelerin adak yemeklerinde halk›n gelene¤iyle, Anadolunun kurtuluﬂu için ölümsüzleﬂenler selamlan›yor.
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‘Muhafazakâr’ Düzen
ve Kad›n›n ‘Muhafazas›’
Kad›n haklar›yla, kad›n sorunlar›yla ilgili “yetkililerin” aç›klamalar›na, burjuva televizyonlardaki
programlara bak›l›rsa, sorunlar ne
kadar çok olursa olsun, yine de kad›nlar›n durumunun iyileﬂmekte oldu¤unu söyleyerek bitirirler sözlerini. Gerçekten öyle mi? Gerçekten,
ekonomik, siyasi, kültürel aç›lardan
kad›nlar›n durumu, düne göre daha
m› iyi?
Düzenin vitrinindeki kad›nlar›n
ço¤almas› veya baﬂka bir deyiﬂle,
düzenin vitrininde kad›nlara daha
çok yer verilmesi böyle bir imaj yarat›yor olsa da, gerçek bu de¤il.
‹sterseniz önce kad›nlar›n durumundaki ilerleme veya gerilemenin
“dünya çap›nda”ki yans›mas›na bir
bakal›m.
21. yüzy›l›n baﬂ›nda diyebiliriz
ki, birkaç istisna d›ﬂ›nda hemen tüm
ülkelerde kad›nlar›n seçme-seçilme
hakk› var ve yine istisnalar d›ﬂ›nda,
kad›nlar üretimde daha çok yeral›yorlar.
Fakat, çal›ﬂan kad›nlar›n say›s›n›n artmas›, tek baﬂ›na bir iyileﬂmeyi göstermiyor. Uluslararas› Hür
Sendikalar Konfederasyonu’nun
geçen y›l aç›klad›¤› bir rapor, dünyada yoksulluk içinde yaﬂayan insanlar›n yüzde 70'inin kad›n oldu¤unu gösterdi. Dünyada çal›ﬂan 2.8
milyar insan›n 1.1 milyar›, yani
yüzde 39'u kad›nlardan oluﬂuyor.
Ama, kad›nlar›n kapitalizmin dünyas›nda maruz kald›¤› eﬂitsizlik boyutlanarak sürdü¤ü için, dünyada
yoksulluk içinde yaﬂayan 1.3 milyar
insan›n da yüzde 70'ini kad›nlar
oluﬂturuyor.
“Düzenli bir maaﬂ› bulunmayan,
eﬂit iﬂ karﬂ›s›nda erkeklerden daha
az kazanan ve sosyal korumas› bu lunmayan” kad›nlar, dünyan›n en
yoksul iﬂçilerinin yüzde 60'›n› (330
milyon) oluﬂturuyorlar...
Evine hapsedilmiﬂ kad›n›n ise,
ne yoksullu¤u, ne ezilmiﬂli¤i istatis-

Bir yandan kapitalizm
vuruyor, bir yandan
islamc›l›k. Her ikisi de,
farkl› biçimler ve
yöntemlerle de olsa,
kad›n› aﬂa¤›l›yor.
tiklere giremiyor zaten.
ﬁunu da belirtelim ki, burjuva
yaklaﬂ›m, kad›nlar›n sorunlar›n› da,
kad›n sorununun çözümünü de birkaç noktaya –mesela seçme seçilme
meselesi ve çal›ﬂan say›s›na– s›k›ﬂt›rm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, kad›n haklar›yla ilgili tart›ﬂmalar da bu konular
etraf›ndaki biçimsel düzenlemelerden ibaret kalmaktad›r. Ama kendi
çizdikleri bu çerçeveden bak›ld›¤›nda bile, burjuvazinin kad›n sorununu çözmekten aciz ve uzak oldu¤u
görülüyor.

‘Kad›n›n yeri’:
Yüzde dörtbuçuk
Ülkemizde ne zaman kad›n sorunu aç›lacak olsa, Türkiye’nin kad›nlara seçme seçilme hakk›n› birçok
Avrupa ülkesinden daha önce verdi¤i nakarat› tekrarlan›r. Gerçekten
böyledir, ama sonra ne olmuﬂ? O
hakk›n içi gerçekten doldurulmuﬂ
mu, ona da bakal›m.
Araﬂt›rmalar, ülkemizde özellikle '50' li y›llardan bu yana, kad›n
haklar›nda, kad›n erkek eﬂitli¤inde
bir gerileme oldu¤unu gösteriyor.
Ülkemizi, 50’lerden bu yana yöneten sa¤, milliyetçi, islamc› iktidarlar, kad›n›n evinde oturmas› gerekti¤ini düﬂünen bir kültüre sahip olduklar› için, bu sonuç da normaldir.
5 Aral›k 1934’te ülkemizde kad›nlara milletvekili seçme ve seçilme hakk› tan›nd›. Bu yasal düzenlemeden k›sa süre sonra yap›lan ilk
seçimlerde, 8 ﬁubat 1935 seçimlerinde, 18 kad›n milletvekili seçildi.
400 üyeli TBMM’nin üyelerinin
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yüzde 4.51’i kad›nd›. K›sa süre önce ﬂeriat düzeni alt›nda yaﬂayan bir
ülke için o günkü koﬂullarda “ileri”
bir sonuç say›labilirdi bu. Ama biliyor musunuz, bu oran, geçmiﬂe göre de¤il, bugüne göre de hâlâ “ileri” bir oran olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Kad›n haklar› konusunda 80 y›ld›r ne büyük geliﬂmeler oldu¤u konusunda mangalda kül b›rakmayanlar, asl›nda zaten çok düﬂük olan bu
oran›n bile, tüm cumhuriyet tarihi
boyunca bir daha yakalanamad›¤›n›
bilmiyorlar m›? Yoksa bilmezden
mi geliyorlar?.. Biliyorlar, ama iﬂlerine gelen bu zaten. Kad›n›n evinde
oturmas›, muhafazakâr düﬂünceye
en uygunu zaten.
Evet, düﬂünün ki, bu ülkenin
parlamentosunda kad›nlar hiçbir zaman yüzde 4.51’in üzerine ç›kamam›ﬂlard›r. Gerisi hikayedir. Gerisi
kad›n haklar› üzerine boﬂ laflard›r.
Dünyada kad›n parlamenterler
bak›m›ndan yap›lan bir s›ralamada
da Türkiye, 173 ülke aras›nda
160'›nc› s›radad›r. “ Kad›n›n yeri”
bu kadar demek ki?!
Ülkemizde “gerili¤in” bir simgesi olarak kullan›lan Mozambik,
Tanzanya, Uganda, Etiyopya, Bangladeﬂ, Kongo gibi ülkelerin kad›n
milletvekili oranlar› Türkiye’den
dört-beﬂ kat daha fazla...
Yukar›da da belirttimiz gibi,
meclislerdeki kad›n oran›, tek baﬂ›na bir ölçü olarak ele al›namaz, ama
ülkemizde kad›nlara ne büyük haklar tan›d›klar›n› ileri sürenlerin sahtekârl›¤›n› sergiliyor bu rakamlar.

Ya eve hapis, ya tarlada
›rgat, ya da sekreter!
Sosyologlar›n katk›s›yla gerçekleﬂen bir araﬂt›rmada bu olgu ﬂöyle
de¤erlendiriliyor: ''‹slamc›lar ile
muhafazakâr sa¤ aras›nda baz› te mel ayr›l›klar olmakla birlikte, her
iki kesim de kad›n› geleneksel konu ma indirgeyen erkek egemen ﬂablo nu benimsiyor...'' (Türk Kad›n› ‹maj›n›n Çözümlenmesi, syf. 196, aktaran Nilgün Cerraho¤lu, Cumhuriyet
23.05.2005)

Ac›s›,
çilesi
bitmedi hiç
Anadolu
kad›n›n›n.
Ama
kader
de¤il bu,
bitecek!
Ayn› araﬂt›rmadan dikkat çekici baz› tespit ve
rakamlar da ﬂöyle:
Kad›n›n iﬂgücüne kat›l›m oran›,
y›llar içinde san›ld›¤›n›n aksine art m›yor, sistemli olarak düﬂüyor.
Çal›ﬂan kad›nlar›n yüzde 75'i ta r›mda. Tar›m sektöründen sonra ka d›nlar›n en çok faaliyet gösterdi¤i
alan sekreterlik gibi yard›mc› gö revler. Yöneticilerin yaln›z yüzde
6's› kad›n... Yasadaki ''eﬂit iﬂe eﬂit
ücret'' pratikte uygulanm›yor.
Keza, hat›rlanacakt›r, 2005 y›l›nda ''Dünya Ekonomik Forumu''
taraf›ndan haz›rlanan bir raporda da
Türkiye’nin “kad›n-erkek eﬂitsizli¤i”nin en uç düzeyde yaﬂand›¤› ülkelerden biri oldu¤u tespiti yap›l›yordu. Ki bu da ülkemizi ony›llard›r
yönetenlerin niteli¤i gözönüne al›nd›¤›nda “normal” say›lmas› gereken
bir sonuçtur.
‹slamc›, ›rkç› partilerin iktidarda
kalma süreleri artt›kça, bu eﬂitsizlik,
kad›nlara yönelik aﬂa¤›lama hiç kuﬂku yok ki daha da boyutlanacakt›r.

AKP’nin “pozitif
ayr›mc›l›k” korkusu
2004’te AB’ye uyum yasalar› ç›kar›l›rken AKP’nin yüzü de aç›¤a
ç›km›ﬂt›. Kad›nlar›n aleyhine varolan dengesizliklerin, haks›zl›klar›n
giderilmesine yönelik düzenlemeler, AKP’lilerin oylar›yla reddedildi. Her alanda demagoji yapmaya
al›ﬂm›ﬂ AKP, kad›nlar›n tarihsel
ezilmiﬂliklerini, geri b›rak›lm›ﬂl›klar›n› telafi etmeye yönelik düzenlemelere de ‘cinsiyet ayr›mc›l›¤› yap mama’ bahanesiyle karﬂ› ç›k›yordu.

Yüzy›llard›r süregelen
bir sorun elbette “kad›n erkek eﬂittir” demekle çözülmüyor. Bunun ötesinde kad›nlar›n iki kez ezilmesine
yolaçan ekonomik, sosyal
ve siyasal koﬂullar› de¤iﬂtirmek gerekiyor.
Bu do¤rultudaki düzenlemelerin bir k›sm›, kad›n
hareketleri taraf›ndan “pozitif ayr›mc›l›k” olarak adland›r›l›yor. Kad›nlara “pozitif
ayr›mc›l›k” ilkesinin uygulanmas›n›
önerenlere Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in verdi¤i cevap, sorunlar›n nas›l demagoji içinde bo¤ulmaya çal›ﬂ›ld›¤›na unutulmayacak bir örnek
teﬂkil ediyor: ''Bu ülke ayr›mc›l›k
laf›ndan ürperir. Pozitif laf›ndan
halk›m›z anlamaz.''

Bir yandan kapitalizm,
bir yandan islam vuruyor
Peki Cemil Çiçekler hangi laflardan ürkmüyor? Hangi laflardan
anl›yor?
AKP’nin islamc› kültürünün kad›na neleri reva gördü¤ü ortadad›r.
Bakan olarak, bürokrat olarak birkaç kad›n› zoraki vitrinde tutmaktad›rlar. Ancak onlar›n gerçek düﬂüncesini herkes biliyor. E¤er onlar ellerinden gelse, kapitalizm izin verse, kad›nlar› türbanlay›p evlerine
kapatacaklar.
‹slamc› anlay›ﬂa uygun olan da
budur asl›nda. Bugün kimileri, Ortado¤u’da ﬂeriatla yönetilen baz› ülkelerin devlet baﬂkanlar›n›n eﬂlerinin
türbans›z olmas›n› örnek gösterip
AKP’yi eleﬂtiriyor, asl›nda islam›n
örtünmeyi emretmedi¤ini kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar. Bunlar ﬂeriatç›l›¤a
karﬂ› boﬂ çabalard›r. ‹slam›n kad›na
nas›l bakt›¤› s›r de¤ildir, Kur’an’a,
veya islam yorumcular›na kabaca
göz gezdiren biri bunu görebilir.
"Allah'›n insanlardan bir k›sm›n›
di¤erlerine üstün k›lmas› sebebiyle
... erkekler kad›nlar›n yöneticisi ve
koruyucusudur. Onun için sâliha
kad›nlar itaatkârd›r. ... Baﬂ kald›r mas›ndan endiﬂe etti¤iniz kad›nlara
ö¤üt verin, onlar› yataklarda yaln›z
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b›rak›n ve (bunlarla yola gelmezler se) dövün...” (Nisa/4/34) suresiyle
e¤itilen bir erkek beynine “kad›nerkek eﬂitli¤i”ni nas›l anlatabilirsiniz.
Hz. Aiﬂe Radiyallahu Anha anlat›yor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "E¤er bir kim senin bir baﬂkas›na secde etmesini
emretseydim, kad›na, kocas›na sec de etmesini emrederdim."
Böyle bir itaatin oldu¤u yerde
eﬂitlik olur mu, eﬂitlik düﬂüncesi bu
inanç sistemi içinde kendine yaﬂam
alan› bulabilir mi?
Kad›n› dövmeyi meﬂru gören,
kad›ndan “mutlak itaat” isteyen bir
anlay›ﬂ›n kad›n haklar›n› geliﬂtirmesi, kad›n› özgürleﬂtirmesi mümkün
de¤ildir elbette.
Bu kültürde, iki kad›n›n ﬂahitli¤i, bir erke¤in ﬂahitli¤ine denktir.
Miras’ta erkek ayr›cal›kl›d›r. Erkek, yarg›ç olur ama kad›n olamaz.
Erkek, kad›n›n üzerine cariye, kuma
alabilir, evlenebilir. Kad›n için böyle bir hak hiçbir zaman olmam›ﬂt›r.
Erkek kad›n› boﬂayabilir; buna karﬂ›l›k kad›n erke¤i boﬂayamaz. Erke¤e kad›nlar› dövme hakk› ve özgürlü¤ü tan›nm›ﬂt›r. Tersi geçerli de¤ildir; vs. vs.
Bir yandan kapitalizm vuruyor,
bir yandan islamc›l›k. Her ikisi de,
farkl› biçimler ve yöntemlerle de olsa, kad›n› aﬂa¤›l›yor. Biri cinsel meta haline getiriyor, öteki kocas›n›n
eve hapsedilmiﬂ mal›na dönüﬂtürüyor. Biri iﬂyerinde patrona itaat istiyor, öteki evde kocaya... Bu sömürücü, gerici toplumsal yap› içinde,
kad›nlara bir ad›ml›k özgürlük alan›
kalm›yor. Kad›n sorunun çözülmesi, kad›n haklar›n›n geniﬂlemesi, daha köklü çözümleri gerektiriyor.
Ve tam bu noktada “ so r u n u n
kökten çözümü ise Meclis'te kad›n›n
oran›n›n yükselmesi” diyor bir ayd›n. Yan›l›yor. “Kökten çözüm”den
bahsederken, asl›nda kad›n sorununun en kaba ve en biçimsel yanlar›n› gören bir yüzeysellik içindedir.
Çünkü kad›n sorunun kökten çözümü, en baﬂta o meclisin niteli¤inin
de¤iﬂimi demektir.

Ankara’da 8 Mart’a Ça¤r›:
Yaklaﬂmakta olan 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
için bir ça¤r› eylemi de Ankara’da yap›ld›. Devrimci demokrat birçok grubun biraraya
gelerek gerçekleﬂtirdikleri eylemde, halk›m›z 8 Mart eylemlerine ça¤r›ld›. Aka-Der, Al›nteri, BDSP, ÇHD Ankara ﬁubesi, DHP, ESP, HÖC, Kald›raç,
Odak, SGD ve Partizan taraf›ndan 17 ﬁubat’ta Yüksel

C a d d e s i’nde yap›lan eylemde
ortak aç›klamada
ülkemizdeki kad›nlar›n durumlar›na iliﬂkin somut örnekler verildikten sonra
ﬂöyle denildi:

“ Biz devrimci ve ilerici
güçler olarak bu y›lki 8 Mart’›
emperyalist sald›rganl›¤a, ﬂo venizme, devlet terörüne sos yal y›k›m sald›r›lar›n› ve her
türden gericili¤e karﬂ› iﬂçi ve
emekçilerin birli¤i, halklar›n
kardeﬂli¤i çerçevesinde emekçi
kad›nlar› mücadele alanlar›na
ça¤›ran bir alanda örgütleye ce¤iz.”

‹ﬂçi, memur, emekçi kad›nlar, gecekondulu,
üniversiteli, liseli genç k›zlar›m›z ve bu kavgay› omuzlayan tüm halk›m›z; Emperyalizme, ›rkç›l›¤a, sömürüye karﬂ›
mücadeleyi büyütmek
için birlikte olal›m.
Kad›köy’de Al›nteri,
BDSP, DHP, Demokratik Kad›n Hareketi, Divri¤i Kültür Derne¤i,
Emekçi Kad›nlar, EKD,
EHP’li Kad›nlar, ESP,
HÖC’lü Kad›nlar,
HKM, Kald›raç,
Odak, Partizan, Proleter Devrimci Duruﬂ
ve Tekstil-Sen’in kat›l›m›yla yap›lacak mitingte birlikte olal›m.

uygulamay›
e n g e l l i y o r.
Edinilen bilgiye göre, hapishane müdürü aç›kça
tutsaklara, genelgede yeralan 10
kiﬂinin biraraya getirilmesini öngören maddeyi “uygulamayaca¤›n›” belirtiyor.
Yani, “ben yasalara, bakanl›¤›n
genelgelerine uymam, buras› ayr›
bir Cumhuriyet” mi demek istiyor?
Peki Adalet Bakanl›¤›, Cezaevleri Müdürlü¤ü bu durumu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Keyfilikler
zaten hiçbir zaman üst makamlar›n
bilgisi d›ﬂ›nda olmaz, uygulama
teﬂhir oldu¤unda haberleri yokmuﬂ
gibi yaparlar sadece.
Adalet Bakanl›¤›, tutsak ailelerine, 'Kim gelirse gelsin ben bu
maddeyi kesinlikle uygulamam' diyen Cezaevi Müdürü hakk›nda
herhangi bir iﬂlem yapmay› düﬂünüyor mu?
Ortak sosyal alan için “yerimiz
yok” bahanesi, “kendi oda ve ko¤uﬂlar› kulland›r›labilir” hükmü ile
ortadan kalkm›ﬂ durumda.
Halen ortada varolan ise hapishane yönetimlerinin genelgeyi uygulamama konusundaki keyfi tutumlar›.

K›r›klar F Tipi Ayr› Bir
Bakanl›¤a M› Ba¤l›?
Ölüm orucu direniﬂi karﬂ›s›nda
geri ad›m atan Adalet Bakanl›¤›'n›n yay›nlad›¤› genelgenin F Tipi hapishanelerde uygulanmas›na
iliﬂkin tek tek hapishaneler özgülünde çeﬂitli sorunlar yaﬂand›¤› bilinmektedir.
Ancak ortaya konulan türlü bahanelere ra¤men, birçok yerde yaﬂama geçirme noktas›nda ad›mlar
da mevcuttur. Hapishane idarelerinin baﬂka bir tasarruf yapma, genelgeyi uygulamama gibi bir lüksü
de bulunmamaktad›r.
Buna ra¤men Türkiye gerçe¤i,
tersi örneklerle doludur, keyfilik,
yasaya ra¤men fiili uygulamalar
daha ön plandad›r neredeyse.
Buca K›r›klar 1 No'lu F Tipi
Cezaevi'nde de bunun bir örne¤i
yaﬂanmakta.
‹HD Merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Necla ﬁengül’ün aç›klamas›na göre; F Tipi cezaevlerinde ortak alanlar›n kullan›labilece¤inin
aç›k olarak belirtildi¤i Adalet Bakanl›¤› genelgesine ra¤men K›r›klar 1 No'lu F Tipi Cezaevi Müdürü

Kad›köy’e Ça¤r›:
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Zavar’a Özgürlük!
Odak Dergisi Eski Yaz› ‹ﬂleri
Müdürü Erol Zavar’›n, kanser olmas›na karﬂ›n F Tipi cezaevinde tutulmaya devam edilmesi, ‘Erol Zavar’a Yaﬂam Hakk› Koordinasyonu’
taraf›ndan 18 ﬁubat günü Ekin Sanat Merkezi'nde yap›lan bir etkinlikle protesto edildi. Eﬂi Elif Zavar,
dayan›ﬂman›n tüm hastal›klar›n, illetlerin, zulümlerin önüne geçebilece¤ini dile getirerek, alt› y›ld›r zor
koﬂullarda tedavisini sürdürmeye
çal›ﬂan Zavar’›n, umudunu yitirmedi¤ini söyledi.
Panelle devam eden etkinlikte
sözalan ÇHD Ankara ﬁube Baﬂkan›
Hüseyin Biçen, tutsaklar›n de¤il,
as›l olarak düzenin hasta oldu¤unu
ve bu yüzden daha sald›rgan, ac›mas›z oldu¤una dikkat çekti. T‹HV
Genel Sekreteri Metin Bakkalc› da,
meselenin, bir insan›n sa¤l›k hizmetine ulaﬂma hakk› gibi son derece
aç›k oldu¤unu belirtti. Sevgi Saymaz’›n babas› Müzekkir Saymaz’›n
da bulundu¤u panelde Bakkalc›,
Saymaz’a dönerek “iyiki sizler vars›n›z iyiki sizin evlatlar›n›z var” dedi. ÇHD Genel Sekreteri Selçuk
Koza¤açl› da Zavar’›n, cezaevinde
bile düﬂüncelerini terk etmedi¤i için
hâlâ tahliye edilmedi¤ini söyledi.

Kad›nlar! Emperyalizme,
Irkç›l›¤a, Sömürüye Karﬂ›
Birleﬂelim!..
150 y›ld›r oldu¤u gibi, bu sene
de 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nde meydanlarda ve mücadelenin içindeyiz.
150 y›ll›k bir gelene¤in sahibi
olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.
Bize bu günü kazand›ran New
Yorklu dokuma iﬂçilerini ve emekçi
kad›nlar›n mücadelesini dünyan›n
dört bir yan›nda sürdürerek bugünlere getiren Sovyet kad›nlar›n›,
Çinli, Nikaragual›, Kübal› kad›nlar›, Filistinli, Irakl› direnen kad›nlar›,
ülkemizin devrimci kad›nlar›n› sayg›yla selaml›yoruz ve onlar›n dalgaland›rd›¤› bayra¤›, Haklar ve Özgürlükler Cepheli Kad›nlar olarak
dalgaland›rmaya devam ediyoruz.
*
8 Mart 1857’de New York’un
nemli, havas›z, tozun insan›n nefes
almas›n› bile zorlaﬂt›rd›¤› dokuma
atölyelerinde “vahﬂi kapitalizm” taraf›ndan sömürülen kad›n iﬂçiler,
“yeter art›k” dediler, “yeter!”
Yeter demek, burjuvaziyle kavga
demekti, çünkü eyleme dönüﬂmeyen sözün hükmü yoktu. Çal›ﬂma
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi için greve baﬂlad›lar.
Meﬂru, demokratik haklar› için
meydanlara ç›kan kad›n yoldaﬂlar›m›z, bir kan deryas›nda buldular
kendilerini. Amerikan burjuvazisinin devleti, 111 kad›n iﬂçiyi katlederek, yüzlercesini yaralay›p tutuklayarak grevi bast›rmaya çal›ﬂt›.
Peki bast›rabildiler mi?
150 y›ll›k tarih ve 8 Mart’›n 150.
y›l›nda meydanlar› dolduracak iﬂçiler, burjuvazinin dokuma iﬂçilerinin
kavgas›n› bast›ramad›¤›n›n kan›t›d›r.
*
150 y›l geçti. Haklar ve özgürlükler geniﬂledi, teknoloji geliﬂti,
ama biz kapitalizmin yürürlükte ol-

du¤u ülkelerin sömürülen emekçi
kad›nlar›n›n, New Yorklu dokuma
iﬂçilerinden çok daha iyi durumda
oldu¤umuz söylenemez.
Sömürü amans›zca ve dizginsizce sürüyor. Haklar›m›z›n yayg›n ve
yo¤un bir ﬂekilde gasbedildi¤i bir
dönem yaﬂ›yoruz.
Irkç›l›k, mezhepçilik, emperyalist iﬂgaller, her ﬂey kad›nlar üzerindeki bask›lar› daha da katmerleﬂtiriyor, kad›nlar›n kendilerine özgü sorunlar›n› kangrenleﬂtiriyor.
Mücadeleye ve örgütlenmeye,
meydanlara ç›kmaya, eme¤imizin,
onurumuzun, namusumuzun kavgas›n› vermeye iﬂte bu yüzden daha
çok ihtiyac›m›z var.
‹ﬂçi kad›nlar, memur kad›nlar,
gecekondulu kad›nlar, üniversiteli, liseli genç k›zla r›m›z, kad›n
mü hendisler imiz, dok torlar ›m›z,
avukatlar›m›z, bugün bizim kavga günü müz. Bugün sömür üye
karﬂ› olan erkek yoldaﬂlar›m›zla
omuz omuza durma günümüz.
*
Sosyalist Enternasyonal, 1910
y›l›nda yapt›¤› toplant›da, New
Yorklu iﬂçilerin an›s›na, 8 Mart’›,
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Dü nya E mekçi Kad›nlar G ü n ü
olarak ilan etti. Ve o günden itibaren
8 Mart, sosyalist kad›nlar›n öncülü¤ünde kavgan›n bayra¤›n›n yükseltildi¤i bir gün oldu.
Sonra, aradan 67 y›l geçtikten
sonra, 16 Aral›k 1977'de Birleﬂmiﬂ
Milletler’de al›nan bir kararla, 8
Mart, " Dünya Kad›nlar G ü n ü "
olarak de¤iﬂtirildi.
Bu karar› alanlar›n önemli bir
bölümü, 8 Mart 1857'de emekçi kad›nlar›n kan›n› ak›tanlard›. Onlar›n
o emekçi kad›nlar›n an›s›n› yaﬂatmak gibi bir amaçlar› olamayaca¤›na göre, bu “kabul”de bir bit yeni¤i
olmal›yd›.
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, s›rf BM karar ald› diye, "Dünya
Kad›nlar Günü"ne dönüﬂür müydü?
Burjuvazinin bas›n yay›n kuruluﬂlar› da 8 Mart'tan sözederken,
BM’nin kabul etti¤i bu isimlendirmeyi kullan›yor. Adeta Enternasyonal'in karar›n›n karﬂ›s›na BM karar›
ç›kart›l›yor. ‹kisi aras›ndaki fark,
sadece bir kelimeden ibaret de¤ildir
ve ikisi aras›nda yap›lan tercih, bir
bak›ma s›n›fsal bir tercihtir.
8 Mart'›n emekçi niteli¤ini yads›yanlar, emekçi niteli¤inden ve
kavgadan soyutlan›p yaln›z "kad›n l›¤a" indirgenmiﬂ bir Kad›nlar Günü kutlayanlar, s›n›fsall›¤› da reddediyorlar. Bu kafa yap›s›, s›n›fsal niteli¤ine bakmadan, mesela ülkelerin, kurumlar›n, örgütlerin yönetimlerine kad›nlar›n gelmesini tek baﬂ›na bir olumluluk olarak de¤erlendiriyor. Oysa, Tansu Çiller de, Condoleezza Rice da kad›n de¤il mi?
‹melda Markos da kad›n de¤il miydi?.. Bu fikrin saçmal›¤› binlerce
kez kan›tlanm›ﬂ olsa da, burjuvazinin empoze etti¤i bu anlay›ﬂ savunulmaya devam ediliyor hâlâ.
Kimin ne yapt›¤›n›, yapmaya çal›ﬂt›¤›n› görmezden gelmek, bu ve
benzeri günleri anlams›zlaﬂt›rma
manevralar›na ortak olmakt›r.
Burjuvazi do¤al olarak halklar›n
tarihsel kazan›mlar›n›n devam›ndan, halklar› kavgaya davet eden tarihsel günlerin hat›rlanmas›ndan ve
yaﬂat›lmas›ndan hoﬂnut de¤ildir. Ya

unuttur acak, ya yasaklayacak;
ikisinden de sonuç alam›yorsa, içini
boﬂaltacakt›r.
Dünyan›n ilerici, devrimci, demokrat kad›nlar›, yüzelli y›ld›r sahip ç›kt›lar bugüne. Bu tarihsel ve
devrimci gelene¤i bugünlere taﬂ›yabilmek için büyük bedelleri göze ald›lar. Hat›rlay›n, daha evvelki y›l,
Beyaz›t'ta vahﬂice sald›rmad›lar m›
8 Mart Emekçi Kad›nlar Günü’nü
kutlamak isteyenlerin üzerine...
Evet, o gün kad›nlara böyle vahﬂice sald›ranlar, ﬂimdi utanmadan
"Kad›nlar günü" üzerine demeçler
verecekler. Onlar›n demeçlerini
okurken, dinlerken, her ﬂey bir yana, sadece o gün kad›nlara vahﬂice
sald›r› emrini veren Çevik Kuvvet
Müdürü Mustafa K›z›lgüneﬂ’in,
AKP iktidar› taraf›ndan terfi ettirilerek ‹stanbul’un asayiﬂten sorumlu
Emniyet Müdür Yard›mc›l›¤›’na
atand›¤›n› hat›rlay›n.
Bu atamay› yapanlar›n kad›nlar
üzerine söyleyebilecek tek bir sözü
olabilir mi? Var diyorlarsa, yalan
söylüyorlar. Var diyor ve demeçler
veriyorlarsa, demagoji yap›yorlar.
*
Kad›n sorunu, esas olarak halk›n
sorunudur. Kad›n sorununu "aile içi
ﬂiddet"e, "töre cinayetleri"ne indirgemek, kad›nlar›n özgürlük mücadelesini "geceleri de sokaklara ç› k a b i l m e "yle ifade etmek, tarihsel
ezilmiﬂli¤in hesab›n› sormak ve bu
erkek egemen düzeni de¤iﬂtirmek
için mücadele yerine "erkek düﬂma n›" bir bak›ﬂ aç›s›n› geliﬂtirmek, kad›nlar›n özgürlük mücadelesine hizmet etmiyor.
Tüm bu yaklaﬂ›mlar›n çak›ﬂt›¤›
nokta tektir; bunlar›n hepsinde "sistem" gözard› edilmektedir. Sorunlar›n kayna¤›nda sistemin yerald›¤›n› gözard› eden herhangi bir yaklaﬂ›m›n ise kad›n sorunlar›n› k›smen
de olsa çözme imkân› yoktur.
Kad›n sorununun kayna¤›n› perdeleyen, çözümünü imkans›zlaﬂt›ran ve geçici ve göstermelik kimi
"projeleri" kad›n sorununun çözümü gibi gösteren bu anlay›ﬂ burju-

Biz kad›nlar kurtuluﬂumuzun yolunu biliyoruz
Merhaba Dostlar,
Boranlar uçuruyoruz mavi gökyüzüne.
Alev topu olup ayd›nlat›yoruz karanl›klar›.
Al›nlar›m›za kuﬂand›¤›m›z k›z›l band› namusumuz bilip
onurla taﬂ›yoruz.
Hergün gelece¤imiz, kurtuluﬂ umudumuz, evlatlar›m›z için alanlara
ç›k›p hayk›r›yoruz öfkemizi. Her yerde erkek yoldaﬂlar›m›zla omuzluyoruz güçlükleri.
Eme¤imizle, hayk›ran öfkemizle, içimize ak›tt›¤›m›z gözyaﬂlar›m›zla,
ﬂefkatimiz ve ba¤l›l›¤›m›zla her yerdeyiz. Kavgan›n tam ortas›nda,
taﬂ çatlatan sab›rda, oya gibi iﬂlenen emekte... Biz kad›nlar›z.
Kurtuluﬂumuzun yolunu biliyoruz, bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Sabo, Sibel, ‹dil, Fidan olma yolunda ilerliyoruz.
Hepinizin Dünya Emekçi Kad›nlar Gününü, ölüm orucu direniﬂimizin
içinden kutluyorum.
Hülya Tumgan (ölüm orucunda ﬂehit düﬂtü)

vazi taraf›ndan empoze edilmekte
ve yine burjuvazi taraf›ndan finanse
edilmektedir.
Burjuva medya bu anlay›ﬂ›n ve
bu anlay›ﬂ do¤rultusunda yap›lan iﬂlerin propagandisti durumundad›r.
Ço¤u emperyalizmin fonlar›yla
faaliyet yürüten bu tür “kad›n kuruluﬂlar›”n›n burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar› taraf›ndan nas›l reklam
edildi¤ini gözönüne getirin. Tüm
demokratik kurumlara kapat›lan ekranlar ve sütunlar, neden bunlara
cömertçe aç›lmaktad›r? Sorunun cevab› yüklendikleri bu misyondad›r.
*
Kad›n sorununun günümüzdeki
ana kayna¤› k apitalizmdir. Elbette
bunu söylerken, kad›nlar›n ezilmesinin köleci ve feodal topluma uzanan tarihsel geleneksel köklerini
yads›yor de¤iliz. Keza, bunu söylerken, kad›n›n feodalizmde insan yerine bile konulmazken, kapitalizmle
birlikte toplum içinde üretkenli¤inin ve mücadelelerle birlikte haklar›n›n artt›¤›n› da yads›yor de¤iliz.
Ama bu yine de bugün sorunun günümüzdeki kayna¤›n›n kapitalizm
oldu¤unu de¤iﬂtirmiyor.
Kad›na iﬂgücü olarak ihtiyaç duyan ve bu nedenle onu evinden ç›kar›p fabrikaya sokan kapitalizm,
ona toplumsal üretim içinde bir yer
verirken, sömürünün de en a¤›r›n›
vermiﬂtir. Erkeklerden daha ucuz
bir iﬂgücü olarak istihdam etmiﬂtir
20
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kad›nlar›. Erkek egemen kültürün
azami kâr dürtüsüyle birleﬂti¤i noktada "Eﬂit iﬂe eﬂit ücret" hakk›n›
gasbetmiﬂtir kapitalizm.
Evde erke¤in, iﬂyerinde patronun bask›s› ve sömürüsüdür kad›nlar için hayat› bu kadar dayan›lmaz
hale getiren. Ve patron da zulmeden
“erkek” de gücünü, düzenden almaktad›r. Ve iﬂte bu yüzden, kad›n›n kurtuluﬂu, bu düzenin y›k›l›ﬂ›yla özdeﬂtir.
Haklar ve Özgürlükler Cepheli
Kad›nlar olarak, kurtuluﬂumuz için
devrim yolunda yürüyoruz. Çünkü
biliyoruz ki kurtuluﬂa götüren yol,
yaln›z bu yoldur. Ve o tarihsel gerçe¤in –k
k ad›nlar olmadan devrimin, devr im olmadan kad›n›n
kurtuluﬂunun mümkün olmayaca¤›n› söyleyen o gerçe¤in– bilinciyle sar›l›yoruz New Yorklu iﬂçilerin an›s›na.
Kavga ve kurtuluﬂ yolumuz,
dünden daha aç›k, dünden daha ayd›nl›kt›r. Çünkü art›k önümüz s›ra
yürüyüp bize ›ﬂ›k olan Gülsümanlar, ﬁenaylar, Zehra ve Canan kardeﬂler, Sevgiler, Sergüller, Fatmalar
da var...
Hayat›n her alan›nda, her mevzide kavgaya giren Haticeler’le Sabolar’›n, ‹diller’le Adaletler’in, ﬁengüller’le Songüller’in yanyana,
omuz omuza yürüdü¤ü kalabal›k bir
öncü birli¤i bu. Öncülerimizin yolundan kurtuluﬂa ulaﬂaca¤›z.

Bask› ve Sald›r›lar Temel Haklar
Derneklerini Y›ld›ramayacak!
Haklar ve özgürlükler mücadelesinde yerlerini ald›klar› günden itibaren
sürekli olarak çeﬂitli bask›lara maruz kalan Temel Haklar ve Özgürlükler
Dernekleri, bu bask›lar›n hiçbir iﬂe yaramayaca¤›n› mücadelesini kesintisiz
sürdürerek gösteriyor. Ancak buna karﬂ›n AKP iktidar›n›n polisinin bask› ve
sald›r›lar›, özellikle yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleden rahats›z olan polis denetimindeki çetelerin provokasyonlar› bitmek bilmiyor.
ANADOLU T E M E L H A K L A R
D E R N E ⁄ ‹, mahallede bir grubun
yapt›¤› eylemi bahane eden polisin
sald›r›s›na u¤rad›. Daha önce de yine
bir baﬂka grubun eylemi nedeniyle
derne¤e sald›ran, camlar›n› k›ran polisler, 18 ﬁubat günü de yine Temel
Haklar Derne¤i’nin camlar›n› k›rd›lar, derne¤e sald›rd›lar. Polisin sald›r›s›, 20 ﬁubat’ta dernek önünde y a p ›lan aç›klamayla protesto edildi. ‘B a sk›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Polis Terörüne Son’ sloganlar› at›lan eylemde, ‘Polis Sald›r›lar›na Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir’
pankart› taﬂ›nd›. Aç › k l a m ay› yapan ‹brahim Ça¤lar, son 4 ay içerisinde polisin mahallede yap›lan gösterileri bahane ederek sadece demokrat kurumlara
de¤il esnaflara, yoldan geçen halka, kad›n, erkek, genç, yaﬂl›, çocuk demeden hedef gözetmeden plastik mermileriyle, gaz bombalar›yla, sözlü ve fiziki tacizleri ile sald›rd›klar›n› hat›rlatt›. Ça¤lar, “Biz Anadolu Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i olarak polisin bu keyfi sald›r›s›na karﬂ› sessiz kalmayaca¤›z. Demokratik haklar›m›z›n sonuna kadar takipçisi olaca¤›z” dedi.
MALATYA TEMEL HAKLAR DERNE⁄‹ üyeleri, son süreçte yaﬂanan bask›lar› 18 ﬁubat Postane önünde protesto ettiler. “Bask›nlar Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ajanlaﬂt›rma Politikalar›na ‹zin Vermeyece¤iz” gibi
dövizler taﬂ›nan eyleme, ESP ve Partizan da destek verdi. Aç›klamay› yapan
Nurcan Hanbayat, bir itirafç›n›n ifadeleri bahane yap›larak Dersim Temel
Haklar’a yönelik komplo ile tutuklama kampanyalar›n› hat›rlatarak, Malatya’da da ajanl›k-iﬂbirlikçilik dayatmalar›n›n oldu¤unu söyledi. Hasan Utuﬂ,
Birgül Ceyran, Mehmet Türker, Bahad›r Demirci adl›, dernek çal›ﬂan› ya da
misafir olarak gelen kiﬂilere iﬂbirlikçilik dayat›ld›¤›n› belirten Hanbayat,
derne¤in polis taraf›ndan “yasad›ﬂ›” gibi gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›, para, iﬂ
gibi vaatlerle, olmad›¤›nda tehditle insanlar›n ahlâks›zl›k bata¤›na çekilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyledi. Hanbayat, “Bu ülkede halk›n sorunlar›n› çözmek,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etmek, geleneklerini yaﬂatmak, ba¤›ms›zl›k,
adalet, insanca yaﬂam istemek suç say›l›yor” diye konuﬂtu.
GEML‹K T E M E L HAKLAR DERNE⁄‹ de sald›r›lardan nasibini ald›. Yozlaﬂmaya, uyuﬂturuc uya karﬂ› çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›ran derne¤in
camlar› 18 ﬁubat günü taﬂlanarak k›r›ld›. Mahalle halk› derne¤e yapt›¤› ziyaretlerle sald›r›ya karﬂ› tav›r al›rken, Temel
Haklar üyeleri de 19 ﬁu b a t’ta Eski Garaj’da
yapt›klar› aç›klamada, sald›r›n›n yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele nedeniyle yaﬂand›¤› belirtildi.
Dernek Baﬂkan› Tuncel Ay a z, “hiçbir bask›
yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya karﬂ› sürdürdü¤ümüz mücadeleyi engelleyemeyecektir” dedi.
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Hak verilmez al›n›r!
‹ﬂbirlikçi iktidar›n polisi, ba¤›ms›z-demokratik bir ülke için ç›kan
her sesi susturmaya çal›ﬂ›yor. Karadeniz Bölgesi’nde yay›nlanan
Özgür Karadeniz'in Sesi üzerindeki bask›lar da ayn› amaçla sürdürülüyor. Karadeniz Temel Haklar’›n ayl›k yay›n› olan Özgür Karadeniz'in Sesi, daha önce de defalarca polis taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, da¤›t›mc›lar› gözalt›na al›nm›ﬂ, "terörist" ilan edilmiﬂti.
Bu bask›lara bir yenisi daha
Ünye polisi taraf›ndan eklendi. 14
ﬁubat günü Ünye'de gazetenin
da¤›t›m›n› yapan dernek üyelerini
durduran resmi polis, keyfi ﬂekilde
“da¤›tma izni” sordu. Dernek çal›ﬂanlar›, her ay bölgedeki birçok ilde oldu¤u gibi Ünye'de de gazetenin da¤›t›ld›¤›n›, böyle bir iznin
de yasal olmad›¤›n› söylediler.
Polis "kimlik kontrolü" yaparken, Murat Aktaﬂ eski bir davada
ifade vermek üzere alt› saat adliyede tutuldu. Polisin gazete sat›ﬂ›n› engelleme, insanlar› tedirgin
etme giriﬂimine, yoldan geçenlerin polisin yan›nda gazete alarak
cevap vermeleri baﬂar›l› olamayaca¤›n› gösteren bir örnekti. Sonraki gün devam eden da¤›t›mda,
Ünye halk›na 110 gazete ile ulaﬂan dernek üyeleri, demokratik
haklar›n›n engellenemeyece¤ini,
gazetenin manﬂeti ile hayk›r›yorlard›: HAK VER‹LMEZ ALINIR!

Jandarma Copunun
Gölgesinde Y›k›m
Bursa’da 14 ﬁubat günü 38 ev
jandarman›n da kat›ld›¤› bir operasyon ile y›k›ld›. Osmangazi Belediyesi’ne ba¤l› Panay›r Mahallesi'ne y›k›m için gelen ekipler direniﬂle karﬂ›laﬂ›rken, iki kiﬂi biber
gaz› kullanarak gözalt›na al›nd›.
Yoksullar›n gözyaﬂlar› ve yakarmalar›na jandarma ald›rmazken,
taﬂla direnen iki kiﬂiye zor kullanarak müdahale etti. Evleri y›k›lan insanlar hakk›nda bir de "Görevli
memura mukavemet ve küfür" iddias›yla iﬂlem yap›ld›.

Türk milliyetçili¤inin
tarihi geliﬂimi
2. bölüm

Osmanl›’n›n sömürgeleﬂmesine karﬂ› bir savunma refleksi ve imparatorlu¤a ba¤l› topraklarda ortaya ç›kan ulusal
ba¤›ms›zl›k mücadelelerine karﬂ› ‘tepkisellikten’ beslenen, Jöntürkler ve ‹ttihat ve Terakki’de ifadesini bulan milliyetçilik/Türkçülü¤ün ilk uluslaﬂma denemesi, 1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonunda yenilgi ile sonuçlanm›ﬂt›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’na giriﬂinin temel ideolojik motivasyonunu Pantürkizm (Turanc›l›k) oluﬂturuyordu. Savaﬂ›n sonunda
‹mparatorluk da¤›l›rken, Pantürkizm de
ideolojik olarak yenilmiﬂ oldu. Bu ideolojinin fikir babalar› olan Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’in düﬂüncelerindeki
de¤iﬂimin dönüm noktas› da bu olmuﬂtur. 1917 Ekim Devrimi’nin ard›ndan
Yusuf Akçura’da iki ayr› milliyetçilik
tan›m› vard›r. Bunlardan birincisini
“Demokratik Milliyetçilik” olarak tan›mlayan Akçura, o güne kadar savun-

Anti-emperyalizmden
ﬁovenizme Savruluﬂ
u Anti-emperyalist
temelde ilerici
olan küçük-burjuva Kemalist
milliyetçili¤i,
egemen olduktan
sonra ﬂovenist
bir konuma düﬂerek burjuva
milliyetçili¤inin
takipçisi olmuﬂ,
halklar› yok saymay›, asimile etmeyi politika olarak belirlemiﬂtir.

du¤u Turanc›l›¤›n da “Emperyalist Milliyetçilik” oldu¤unu söyler. Türk milliyetçili¤inin “babas›” kabul edilen ve
Cumhuriyetin biçimlenmesinde etkisi
bulunan Gökalp ise, Türkçülü¤ün bir
“ideal” olmaktan ç›k›p siyasal-resmi
nitelik kazanmas›n›n nas›l mümkün
olaca¤› konusunda; Turanc›l›¤› “ger çekleﬂmesi çok uzak bir ideal” olarak
kabul eder; "Bugün ﬂeniyet (gerçeklik)
sahas›nda yaln›z Türkiyecilik vard›r. ”
(Türkçülü¤ün Esaslar›, syf. 25).

Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve
Kemalist Milliyetçilik
Tüm zaaflar›na karﬂ›n; Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na “ hakim olan ideolojik motif
milliyetçilik, ulusal kurtuluﬂçuluktu.”
Ve Kemalizm’in siyasal niteli¤ini belirleyen de bu yan›d›r; “küçük-burjuva
kesimlerin milliyetçilik temelinde dev rime öncülük etmesi ve emperyalizme
karﬂ› ald›¤› radikal politik tav›rd›r.”
Türk milliyetçili¤inin uluslaﬂma ha22
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reketinin ikinci dönüm noktas› olan
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n baﬂar›yla sonuçlanmas›, Türkçülü¤ün yeni ulus devletin ideolojisi olarak resmiyet kazanmas›, Türklü¤ün ise, “etnik” olmaktan ç›k›p siyasallaﬂarak “millet” olmas› demekti ayn› zamanda.
Kemalistler’in milliyetçili¤i o güne
kadar ki milliyetçilik anlay›ﬂlar›ndan
da etkilenmekle birlikte, esas olarak
milliyetçili¤in Bat›’da gördü¤ü iﬂlevle
yüklenmek istenecek, “modern bir ulus
devlet” yaratma hedefiyle hareket edecekti. Ancak, bu hiç de kolay de¤ildi.
Zira, milliyetçi düﬂünceler sadece Osmanl› ayd›nlar› aras›nda tart›ﬂ›lm›ﬂ,
köylü y›¤›nlar “ümmet” fikri d›ﬂ›nda
bir düﬂünceyle tan›ﬂmam›ﬂt›r. Savaﬂa
kat›l›mlar› da, Kemalistler’in örgütlenmesiyle de¤il, ba¤›ms›zl›kç› ve antiemperyalist bir özellik taﬂ›mayan, tek
sorunlar› “can›n› mal›n› kurtarma” kayg›s› olan toprak a¤alar›n›n ve mahalli
eﬂraf›n yönlendirmesi ile olmuﬂtur.
1923 Devrimi’nin bu yap›s›, reform hareketlerinin de güdük kalmas›n›, örne¤in anti-feodal yan›n›n c›l›z olmas›n›,
beraberinde getirmiﬂtir.
‹ﬂgalcilerin kovulmas›n›n ard›ndan
laik bir ulus devlet oluﬂtur may›
amaçlayan Kemalist ideolojinin özünü
laiklik ve milliyetçilik teﬂkil eder. Bu
milliyetçilik Turanc›l›ktan farkl› olarak,
“misak-› milli” ile s›n›rlan›r, “d›ﬂ Türkler”e yönelik faaliyetler son bulur.
Mustafa Kemal, Pantürkizm ve Panislamizmi aç›kça reddeder. Örne¤in,
1923 Eskiﬂehir konuﬂmas›nda, "Bizim
için ne ittihad-› ‹slam ve ne de Tura nizm mant›ki bir siyaset olamaz” der.
Bir baﬂka konuﬂmas›nda da “Türk ink›lab› nedir” sorusunu ﬂöyle cevaplar:
“Ulusun, varl›¤›n› sürdürmek için bi reyleri aras›nda düﬂündü¤ü ortak ba¤
yüzy›llardan beri gelen biçim ve niteli ¤ini de¤iﬂtirmiﬂtir, yani ulus dinsel ve
mezhepsel ba¤› yerine Türk ulusall›¤›
ba¤› ile bireylerini toplam›ﬂt›r. ” (Tekin
Alp, Kemalizm, Toplumsal Dönüﬂüm
Yay. Syf:35)
Kemalistlerin Turanc›l›¤› mahkum
etmelerinde önemli bir d›ﬂ etken de,
Bolﬂevikler’in deste¤ini almakt›r. Bat›l› emperyalistlerin paylaﬂmak istedikleri Anadolu’nun kurtuluﬂu için Kemalistler’e silah, para vb. destek veren tek

ülke, Bolﬂevik Rusya’d›r. Yusuf Akçuralar’›n ayr›larak Türkçülük hareketini baﬂlatt›klar› Çarl›k Rusyas›’n›n Panslavizm siyasetini de reddetmektedir Bolﬂevikler. Kemalistler’in Türkçülü¤ün referanslar›n›
bu gerçeklere ba¤l› olarak belirlemeleri, Bolﬂevikler’e, ‹ttihatç›lar
gibi, “Turanc›, yay›lmac› bir Türk çülü¤ü” benimsemediklerinin mesaj›n› vermeleri gerekir. ‘Yurtta Bar›ﬂ Cihanda Bar›ﬂ’ sözleri bir anlamda bu mesaj› içerir. Kemalistler, d›ﬂar›ya karﬂ› sald›rgan de¤il savunmac› yaklaﬂ›mla karakterize olan
bir milliyetçili¤i temsil eder. Akçura ve Gökalp’in, Enver Paﬂa’n›n
Kafkaslar ve Orta Asya’daki Turan
düﬂü siyasetini hayal olarak nitelemeleri de bu geliﬂmelerden ba¤›ms›z de¤ildir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda ilerici bir
rol oynayan milliyetçilik, henüz reformlarda da sa¤lad›¤› motivasyonla bu rolünü sürdürür. Öte yandan,
hedefini ‘Türk ulusunu ça¤daﬂ uy garl›k-muass›r medeniyetler düzeyi ne ç›karma’ olarak belirleyen Kemalist milliyetçili¤in halka yabanc›laﬂmas›n›n temel kaynaklar›ndan
birini de yine buras› oluﬂturur. Çünkü tümüyle tepeden dayat›lan bir
p ro j e olmas› bir yana, “ça¤daﬂl›k”tan anlaﬂ›lan “Bat›”d›r. Bu durum Kemalizm’i, topraklar›m›zdan
att›¤›m›z Bat›’ya kültürel, düﬂünsel
olarak her düzeyde yaklaﬂt›r›rken,
Türkiye halk›n›n de¤erlerine, kültürüne yabanc›laﬂmaya ve daha da
ötesi reddetmeye sürüklemiﬂtir. Bu
de¤erlere sahip ç›kanlar›n gericiler
olmas› ise, Kemalizm’in dinin toplum üzerindeki etkilerini k›rma projesinin baﬂar›s›zl›¤›n›n temel etkenleri aras›nda yeralm›ﬂt›r.

Kemalist ‹ktidar›n
‘Türkleﬂtirme’ Siyaseti
‹ktidar› ele geçiren Kemalistler
k›sa sürede gericileﬂir. Bu topraklarda yaﬂayan tüm halklar› “ Türkl e ﬂ t i r m e ” temeline dayanan bir
“ulusal bütünleﬂme” sa¤lamay› temel hedef olarak benimser. Bu,
Kürt’ü, Arap’›, Laz’›, Rum’u... in-

kar ve asimile etmek anlam›na gelecektir. Osmanl›’n›n son y›llar›nda
yaﬂanan geliﬂmelerle bilinçlere yerleﬂen “bölünme” korkusu farkl›l›klar› yok etmeyi motive ederken, bunun için; e¤itim vb. yolla asimile etme, katliam düzeyine ulaﬂan zor
kullanma, sürgün etme gibi her yol
denenir. “S›n›fs›z, imtiyazs›z, kay naﬂm›ﬂ bir toplum (yani Türk kimli¤i)” yaratma slogan›yla yola ç›kan
Cumhuriyet, sadece Kürt ulusunun
ve az›nl›k milliyetlerin haklar›n› yok
saymakla, bask› alt›nda tutmakla
kalmam›ﬂ; ayn› zamanda s›n›flar
aras›ndaki uçurumu da büyütmüﬂtür.
Ulusal bütünleﬂmeyi sa¤lamak
için öncelikle, -Turanc›l›ktan farkl›
olarak- etnik kökeni ne olursa olsun
bu topraklarda yaﬂayan tüm halklar›
“dili, kültürü, hedefi ortak olan
her yurttaﬂ Türktür" ilkesiyle tan›mlayan, Kurtuluﬂ Savaﬂ› boyunca,
Anadolu’da yaﬂayan halklar› kazanabilmek için “Türkiye Halk›” kavram›n› kullanan, Cumhuriyet’in ilk
y›llar›nda da bu tavr›n› sürdüren
Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar›,
“Türkiye halk›”n› “Türk” olarak tan›mlad›lar. (1924 Anayasas›)
“Türk-Müslüman” ve “Osmanl›Müslüman” halklar›ndan ve “TürkKürt dayan›ﬂmas›”ndan dem vuran
milli mücadele döneminin bask›n
söylemi bir gecede terkedilmiﬂti.
Örne¤in, Lozan’da “milli davalar› m›z› ‘biz Türkler ve Kürtler’ diye
savunduk” diyen ‹smet ‹nönü, Lozan dönüﬂünde “Türklerden baﬂka
bir unsur yoktur. Kürt yoktur” diyebilmiﬂtir. (Ömer Vehbi Hatipo¤lu,
Bir Baﬂka Aç›dan Kürt Sorunu, Sf.
36) “Halk F›rkas›’n›n 1927 ve 1931
tarihli programlar›n›n da belirtece ¤i üzere, yeni milli devlet Türk’tü ve
Türk kimli¤i dil, hars ve mefkure’ye
dayan›yord u . ” (Erik–Jan Zürcher.
Modern Türkiye'de Siyasi Düﬂünce:
Kemalizm, Cilt 2, ‹letiﬂim Yay.)
Türk milliyetçi söyleminin içeri¤i
sanki herkese aç›km›ﬂ gibi (ki de¤ildir!) tart›ﬂ›lmadan 1923’te kabul
edildi. Ancak 1938’de Türk milliyetçili¤inin do¤as›n› tart›ﬂmaya yönelik bir teﬂebbüs görüldü. (Tekin
Alp’in ‘Kemalizm’ eseri)
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Resmi milliyetçili¤in 1930’larla
birlikte etnik vurguyu ön plana ç›karmas›, “yukar›dan aﬂa¤›ya Türk
ulusu yaratma”, farkl›l›klar› yok etme/yok sayma anlay›ﬂ›n›n sonucuydu. Güneﬂ Dil Teorisi ve Anadolu
topraklar›ndaki bütün uygarl›klar›n
Türk kökenli oldu¤u ﬂeklindeki antibilimsel teoriyi ileri süren Türk Tarih Tezi bu dönemde geliﬂtirildi.
Kürt ulusunun, “dillerini kaybetmiﬂ
Türk as›ll›” olduklar› da bu süreçte
ortaya at›ld›. ﬁoven milliyetçili¤in
bugün hâlâ kulland›¤› ‘Onuncu y›l
marﬂ›’ ve 'Onuncu Y›l Nutku'; bu
milliyetçi geliﬂimin özlü bir ifadesi
olarak Türkler’in “yüksek meziyetleri” ile doludur örne¤in. Bu geliﬂimin do¤al sonucu olarak bir y›l sonra ç›kar›lan ‹skân Kanunu’nda ›rkç›-ﬂoven yaklaﬂ›m kendini daha
aç›k olarak ortaya koydu. Kanun,
bu topraklarda yaﬂayan halklar›;
“Türkçe konuﬂmayan ve Türk kültü rüne ait olmayanlar”, “Türkçe ko nuﬂan ve Türk etnisitesinden olan lar” , “Türkçe konuﬂmayan, ancak
Türk kültüründen say›lanlar” olarak üçe ay›rd›. ‹lk kategoride kimlerin kastedildi¤i zaten Lozan’da kabul edilen “az›nl›klar” tan›m› ile ortadayd›. ‹kincisi keza Türk ulusunun kendisiydi. Üçüncüsü ise, aç›kça belirtilmemiﬂ olsa da Kürtler’di.
Nitekim bu anlay›ﬂ kanunun yay›nlanmas›ndan iki y›l sonra ve onun
temel hedefleri aras›nda yeralan
Dersim’de dillendirildi. Dönemin
askeri Dersim Valisi, Kürtler’in
“özünde da¤ Türkler’i” oldu¤unu
veciz bir ﬂekilde ifade etti. Sonraki
y›llarda ayn› sözleri faﬂist hareket
ve “devlet adamlar›” s›kça kulland›lar. Örne¤in, Türkeﬂ bir konuﬂmas›nda “Kürtler’in de Türklerin bir
boyu oldu¤unu” söyleyerek, “onlar
da Turani kavimlerdendir” diyordu.
Egemen anlay›ﬂa göre; Anadolu’nun
“yegane efendisi ve sahibi” Türklerdi; “Saf Türk soyundan olmayan lar›n bu memlekette bir tek haklar›
vard›: Hizmetçi olma hakk›, köle ol ma hakk›...” (Dönemin Adalet Bakan› M. Esat Bozkurt. Akt: Ö. Vehbi Hatipo¤lu, age. sf. 25)
Bugün ﬂovenizmin gerçek yüzü-

nü gizlemek için, Türklü¤ü “vatandaﬂl›k” temelinde yap›lan bir tan›m
olarak gösterme gayretinin bir demagojiden ibaret oldu¤u, bu y›llarda ‘Varl›k Vergisi’ örne¤iyle de görülmektedir. Savaﬂ y›llar›nda aﬂ›r›
kazanç sa¤layanlara uygulanan bu
v e rginin muhatab› sadece gayrimüslimler olmuﬂtur. Oysa, ayn› y›llarda, yeni yetme Türk burjuvazisi
de büyük servetler elde etmiﬂlerdi.
‘Varl›k Vergisi’ örne¤i, Türk burjuvazisinin milliyetçili¤i ç›karlar› için
yönlendirip kullanmas›ndaki örneklerden biri olarak kaydedilirken, tek
örnek olmayacakt›. Tarihe 6-7 Eylül
Olaylar› olarak geçen, az›nl›klar›n
mallar›n› ya¤malama, el koyma ve
talan olaylar› çok daha çarp›c› ve
“kanl›” bir örnek teﬂkil etmektedir.

‘Güneﬂ Dil Teorisi’ ve
Türk Tarih Tezi
Resmi Türk milliyetçili¤ini ve o
günün politikalar›n› kavramak aç›s›ndan, Güneﬂ Dil Teorisi ve Türk
Tarih Tezi’ne daha yak›ndan bakal›m. Türkçülük ideolojisinin ve
Cumhuriyetin homojen bir ulus
devlet oluﬂturma politikas›n›n düﬂünsel dayana¤› olarak kullan›lan
bu iki tez birbirine ba¤l› olarak bizzat Mustafa Kemal’in iste¤i ve kat›l›m› ile geliﬂtirildi.
Güneﬂ Dil Teorisi: ‘Türkçecilik’
hareketinin tasfiyecili¤e dönüﬂmesine karﬂ› geliﬂtirilmiﬂti. Tüm dillerin kayna¤›n›n Türkçe oldu¤undan
hareketle, yabanc› kelimeleri dilimizden ç›karmadan bunlar›n kayna¤› Türkçe’yle aç›klanmaya çal›ﬂ›l›yordu. Örne¤in; elektrik sözünün
yalt›r›k sözünden, termal sözünün
ter sözünden geldi¤i söylenir.
Türk Tarih Tezi: Ulusal kimlik
yarat›lmas›na katk›da bulunmak
amac›yla, tarihi Türk ulusunu odak
alarak yeniden yazar. Yeni ulusdevlete tarihsel bir referans oluﬂturmak hedeflenir. Türkiye Cumhuriyeti'nin meﬂruiyetinin tarihsel olgularca do¤ruland›¤›n› göstermek
için, Türkler’in dünya uygarl›klar›n›n geliﬂiminde önemli bir yere sahip oldu¤u tezi kan›tlanmaya çal›ﬂ›-

l›r. Ayn› mant›¤› bugün de görmemizin mümkün oldu¤u bu tezin temel kabulleri ﬂöyledir: 1) Türkler,
brakisefal (bir kafatas› ﬂekli) ve beyaz ›rktand›r. Beyaz ›rk›n anayurdu
Orta Asya’d›r, 2) Medeniyetin beﬂi¤i Türkler’in anayurdu olan Orta
Asya’d›r, 3) Göçler sonucu Türkler
birçok yere yay›lm›ﬂ ve uygarlaﬂmay› tetiklemiﬂtir, 4) Anadolu’nun
ilk yerli halklar›, Hititler vs. dahil,
Türklerdir; 5) Kürtler da¤ Türk’üdür. 6) ‹talya’da yaﬂam›ﬂ Etrüskler
T ü r k ’t ü r, 7) Sümer uygarl›¤›n›
Türkler kurmuﬂtur, 8) M›s›r medeniyetinin ilk kurucular› Orta Asyal›
brakisefal Türkler’dir, 9) Maya, Aztek ve ‹nka Amerika uygarl›klar›n›
Türkler kurmuﬂtur, 10) 70 bin y›l
önce Asya ve Amerika k›tas› aras›ndan batm›ﬂ Mu k›tas›nda konuﬂulmuﬂ olan Mu dili Türkçe’dir, 11)
Hz. Nuh Türk’tür.
Görüldü¤ü gibi, neredeyse Dünyan›n yar›s›n› “Türk” sayan resmi
milliyetçilik bizzat Mustafa Kemal
taraf›ndan savunulan milliyetçiliktir. Bugün Kemalist milliyetçili¤in
“›rkç› olmad›¤›n›” söyleyenler, bu
tarihi bir yana b›rakmaktad›rlar.
Oysa, Mustafa Kemal 1930'lu y›llar
boyunca konuﬂmalar›nda Türk Tarih Tezi'ni iﬂler. Örne¤in, "Bu mem leket tarihte Türk’tü, o halde
Türk’tür ve ebediyen Türk olarak
yaﬂayacakt›r" sözüyle Anadolu’nun
tarihini çarp›t›r. Ona göre; Türkler
Malazgirt Savaﬂ›'ndan çok önceleri
yerleﬂmiﬂlerdi bu topraklara; “Ana dolu 7000 y›ll›k Türk beﬂi¤iydi”!!!
"Diyarbak›rl›, Vanl›, Erzurumlu,
Trabzonlu, ‹stanbullu, Trakyal› ve
Makedonyal›, hep bir ›rk›n evlatla r›, hep ayn› cevherin damarlar›d›r."
(Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir
ve Düﬂünceleri, s.206) sözleriyle,
Kürtler, Rumlar, Bulgarlar, Makedonlar vd. halklar›n Türk oldu¤unu
öne süren de yine Mustafa Kemal’dir.

“Millet” Yaratmakta
Dinin Kullan›lmas›
Anadolu’yu “Türk yurdu”, bu
topraklarda yaﬂayanlar› “Türkleﬂtir24
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me” politikas› art›k resmi devlet
politikas› haline gelmiﬂti. Bu ›rkç›,
ﬂoven tezler bizzat devlet taraf›ndan
sahiplenilirken, Ergenekon Efsanesi'nin diri tutulmas› kadar, dine
olan gereksinimi de art›rd›. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda uluslaﬂmada
temel motiflerden biri olarak görülen “laiklik” anlay›ﬂ› bu anlamda,
tavsat›ld›. Mustafa Kemal’in Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras› laik ulus devlet
yaratma projesinin temel amaçlar›ndan biri, dinin etkinli¤ini k›rmakt›.
Ancak topluma yukar›dan dayat›lan
bu yeni kimli¤in varolan toplumsal
yap›yla (dini de¤erlere dayal›) çat›ﬂmamas› düﬂünülemezdi. Bu çat›ﬂma
“modern, bilime dayanan ulus devlet” yaratma gayesi ile yola ç›kan
Kemalist iktidar›n, toplumu denetim alt›nda tutma araçlar›na yönelmesi sonucunu do¤urdu. Bask›
araçlar›n›n yan›s›ra, toplumu denetim alt›nda tutman›n tarihsel olarak
ispatlanm›ﬂ en sonuç al›c› yolu ise,
dindi. Ve elbette din, ancak iktidar›n
kontrolünde oldu¤unda bu politikaya hizmet edecekti. Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› bu amaçla kuruldu. Bir
bak›ma, Osmanl›’n›n ﬁeyhülislam
arac›l›¤›yla izledi¤i politikay›, Kemalistler Diyanet arac›l›¤›yla izliyordu. Birinin islami devlet, di¤eri
modern ulus devlet olsa da, nihayetinde dine yükledikleri misyon ayn›
olmuﬂ, Kemalistler reddiyesi üzerine oturdu¤u Osmanl›’n›n miras›n›
bir anlamda devralm›ﬂt›.
M ü s l ü m a n l › k , ayn› zamanda
ulusal bütünleﬂmede önemli bir maya olarak görüldü. Osmanl›’n›n son
y›llar›nda bürokrasinin “H›ristiyan
uluslar›n ba¤›ms›zl›k taleplerine
karﬂ› müslüman uluslar› birleﬂtire rek Osmanl›’n›n kurtar›lmas›” ﬂeklinde ifadesini bulan anlay›ﬂ, Cumhuriyet y›llar›nda bir baﬂka biçimiyle, tüm halklar›n Türkleﬂtirilmesinde tezahür ediyordu. Milliyetçili¤in; dinin toplumu tektipleﬂtirmede,
kontrol alt›nda tutma ve bölünme
potansiyeli olarak görülen ulusal
farkl›l›klar› yoketmede kullanmas›,
Türklü¤ün müslümanl›kla içiçe
geçmesini beraberinde getirirken,
gayri-müslim az›nl›klar bu anlay›ﬂla

parça parça bu ülkeden sökülüp at›lacakt›. Elbette ki, kimli¤in Türklük
kadar bir parças› haline getirilen
Müslümanl›k, Sunni mezhebini ifade ediyordu. Müslümanl›¤›n di¤er
mezhep ve kollar› da asimile edilmesi gerekenler kapsam›ndayd›.
Kuruluﬂunda Osmanl› toplum düzeninin etkisi ile büyük bir güce sahip
olan tarikatlar›n, ﬂeyhlerin, yani bir
bütün olarak “ﬂeriatç› güçlerin” direncini k›rmada önemli misyon
yüklenen laiklik bir kenara at›l›rken, ayn› devlet laikli¤i koruma ad›na, d›ﬂlad›¤› Alevi halk› kendine yedeklemekten de vazgeçmeyecekti.
Türk milliyetçili¤inin ideologlar›ndan Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler de " ‹slam dininin Türk
milletinin teﬂekkülünde mühim
unsur” olabilece¤i üzerine Türkçülük anlay›ﬂlar›n› kurarken, CHP’nin
Milli E¤itim Bakanlar›’ndan Hasan
Ali Yücel, "Din de milliyet için
esasl› bir temeldir, toplumda din
birli¤i bu iﬂte baﬂta gelir” sözleriyle 1930’larda baﬂlayan ‘40’l›, ‘50’li
y›llarda kökleﬂen resmi anlay›ﬂ› özlü bir ﬂekilde ifade etmiﬂtir.
Cumhuriyet rejimi, Diyanet ‹ﬂleri arac›l›¤›yla bir yandan “ﬂeriatç›l›¤›n” elindeki “din silah›n›” kendi
denetimine almak isterken, öte yandan dini ulusal özellikleri asimile
edici, toplumu denetim alt›nda tutan
bir unsur olarak kullanmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Diyanette somut ifadesini
bulan ve tarikatlar›n da büyük ço¤unlukla ayak uydurdu¤u bu durum, “siyasal ‹slam” temelindeki
yap›lar› da ﬂekillendirmiﬂtir. Örne¤in, islamc› çizgi teorik olarak ümmetçili¤i savunsa da, pratik olarak
ﬂoven milliyetçi bir çizgiye oturmuﬂtur. SP, AKP, Kadiriler, Fethullahç›lar vb. parti ve tarikatlarda oldu¤u gibi.
Emperyalizmin ihtiyaçlar› temelinde, faﬂizmin resmi devlet ideolojisi kat›na yükselen Türk-islam sentezinin
kayna¤›n› da, izlenen bu politikalarda
aramak gerekir. Ki, Türk-islamc› milliyetçi ideoloji y›llarca toplumu denetim
alt›nda tutmak için egemen k›l›nmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Görülece¤i gibi; bugün kendini

Kemalistlerin yeni
‘millet’ anlay›ﬂ›n› ‹smet ‹nönü, “Vazifemiz
Türk vatan› içinde bu lunanlar› behemehal
Türk yapmakt›r. Türk ler ve Türkçülü¤e mu halefet edecek anas›r›
kesip ataca¤›z”. (Vakit
Gazetesi 25 Nisan
1925) sözleriyle aç›k
ﬂekilde ortaya koydu

AKP karﬂ›s›nda laik cephe olarak ifade eden Kemalistlerin,
ulusalc›lar›n, “ dini kamusal
alan d›ﬂ›nda tutma” söylemleri riyakarcad›r. Sünni din devletinin temelleri Kemalizm taraf›ndan at›lm›ﬂt›r. S›k›nt›lar›,
dinin kendi kontrolünden ç›kmas›, baﬂka güçler taraf›ndan
iktidar hesapl› kullan›lmas›d›r.
Anadolu’da yaﬂayan tüm
halklar› Türkleﬂtirme, dillerini
ve kültürlerini unutturup kendi
dilini ve kültürünü dayatma politikas›, bugüne kadar çeﬂitli biçimlerde sürdürülegelmiﬂtir. Dönemsel
olarak uygulama biçimleri de¤iﬂmiﬂ
olsa da, öz ayn› kalm›ﬂt›r. Dilleri
yasaklamaktan “Vatandaﬂ Türkçe
Konuﬂ!” kampanyalar›na, katliamlardan inkara uzanan resmi devlet
politikas›; kimi az›nl›k milliyetler
üzerinde k›smi baﬂar›lar elde etmiﬂ
olsa da, özellikle Kürt halk› nezdinde baﬂar›s›z kalm›ﬂ, birbiri ard›s›ra
isyanlar›n geliﬂmesini önleyememiﬂtir.
Bugün, Avrupa Birli¤i’nin “Kürt
Sorunu”nu sömürü düzenine halel
gelmeden “çözme” anlay›ﬂ› çerçevesinde oligarﬂiye dayatt›¤› dil, kültürel haklar çerçevesindeki yasalar›n ka¤›t üzerinde kalmas›n›n alt›nda da ayn› politika vard›r. Yani kimilerinin iddia ettikleri gibi, bir k›s›m “ulusalc›n›n, milliyetçi” çevrenin direnci de¤ildir söz konusu
olan, devletin kendisidir. Korku ve
bu topraklarda yaﬂayan halklara
düﬂmanl›k öyle boyuttad›r ki, “Tv
yay›nlar› yar›m saat mi k›rkbeﬂ dakika m› olsun” tart›ﬂmalar› büyük
gürültüler koparabilmektedir.
Anti-emperyalist temelde ilerici
olan küçük-burjuva milliyetçili¤inin, egemen olduktan sonra ﬂovenist bir konuma düﬂmesi, Kemalistler’in Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n
zafere ulaﬂmas›n›n ard›ndan, "burjuva milliyetçili¤i"nin takipçisi olarak, Kürtler’e yönelik ulusal bask›n›n yeni sosyal temeli olmalar› ve
Kürtler’i jenosit ve asimilasyona tabi tutmalar›, bir “çeliﬂki” gibi görülebilir. Ama de¤ildir, aksine onun
s›n›fsal karakterlerinden ileri gelen
25
25 ﬁubat 2007 / 93

bir gerçekliktir. Çünkü, kapitalizmin emperyalizm aﬂamas›nda milliyetçilik konusunda en ba¤naz s›n›f
küçük-burjuvazi olmuﬂtur.
*
Milliyetçilik; Osmanl› topraklar›na ‘din eksenli’ düﬂmüﬂtü. Akabinde milliyet temelli düﬂüncelerin
geliﬂmesiyle birlikte din eksenli anlay›ﬂ ‘ümmetçilik’te ayr› bir çizgi
olarak varolmuﬂtu. Cumhuriyet’le
birlikte ise milliyetçilik Bat›’dakine
benzer bir tan›mla ele al›nsa da, pratikte karﬂ›l›¤›n› bulamad›, dini referans etkin oldu. 1923 y›l›nda Lozan'da imzalanan zorunlu mübadele
sözleﬂmesi, mübadeleye tabi olan
kesimleri tan›mlarken bu tan›mlamay› (biraz da zorunluluktan dolay›) millet ekseninde de¤il de, din
ekseninde yapar. “Anadolu'nun H› ristiyan Türkleri Yunanistan'a gön derilirken, Yunanistan’dan Türk ol mayan Müslümanlar getirilir. Örne ¤in; Türkçe yaz›p konuﬂan Kara manl›lar, Ortodoks inançl› oldukla r› için göç etmeye zorunlu b›rak›l m›ﬂlard › r. Ayn› ﬂekilde H›ristiyan
Türk olan Gagavuzlar›n Türkiye'ye
gelme istekleri olumsuz karﬂ›lan m›ﬂ, buna karﬂ›l›k Türk olmayan,
Türkçe bilmeyen Boﬂnak ve Pomak lar Türkiye'ye getirilmiﬂlerdir.” (E.
Ayd›n, Milliyetçilik Türkiye’nin
Ç›kmaz›) Kemalist devrimlerle birlikte seküler bir anlay›ﬂ› getirecek
olan milliyetçilik, dini baﬂka alanlarda kullanmaya devam ederken
ulus kimli¤i oluﬂturmada terk eder.
Tek parti iktidar› ve dönemin ayd›nlar›nca da desteklenen bu anlay›ﬂ,
1930’lu y›llarda Turanc› bir yaklaﬂ›mla ›rkç› çizgiye savrulacakt›r.

hayat›n
içindeki

teori
FAﬁ‹ZM VE
M‹LL‹YETÇ‹L‹K -2

Milliyetçilik, bir burjuva
ideolojisidir ve halka
hizmet etmez!
aras›ndaki iliﬂkiyi somutlayarak devam edelim.

M a z l um : Türk milliyetçili¤iSevgili Yürüyüﬂ okurlar›; hepinizi sevgiyle selamlayarak baﬂl›yoruz sohbetimize. Milliyetçili¤e devam ediyoruz. Zaten konu ülke
gündemindeki yerini de koruyor.
Öte yandan, yine geçen hafta Hrant
Dink’in katledilmesi ve cenaze töreni üzerine “sol” cenahtan yay›nlanan kimi yaz›lar, ﬂovenizme de¤inirken sosyal ﬂovenizm meselesini
de atlamamak gerekti¤ini gösteriyor.
Sohbetimizin baﬂ›nda ﬂunu da
belirtmek istiyorum. ﬁimdi biz
“Türk milliyetçili¤i faﬂizmdir” dedi¤imizde, “milliyetçiler, emperya lizme hizmet ediyor” dedi¤imizde,
bu düﬂüncelerin etkisi alt›nda kalm›ﬂ kiﬂilerin ço¤u, bu gerçe¤i görmekte güçlük çekiyorlar. Kabul etmiyorlar. ﬁimdi Ogün Samast gibi
bir tipi düﬂünün. O “Türklü¤e” hizmet etti¤ini düﬂünüyor yapt›klar›yla. Emperyalizme hizmet etti¤ini,
faﬂizmin maﬂas› oldu¤unu akl›n›n
kenar›ndan bile geçirmiyordur. Mesele Ogün Samast’›n cahilli¤i,
gençli¤i de¤il elbette. Mesela Türk
Solu adl› dergide yaz›p çizen kiﬂilere bak›n, içlerinde bilim adamlar›
var, birikimli ayd›nlar var ve maalesef onlar da bu milliyetçili¤in niteli¤ini, neye hizmet etti¤ini, nereye tekabül etti¤ini görmekten uzaklar.
Bu anlamda da bu konular, çok ciddi ideolojik mücadele yürütmemiz,
bulundu¤unuz her alanda insanlara
b›kmadan, usanmadan, tekrar tekrar
anlatmam›z gereken konulard›r.
Evet, bunu vurgulad›ktan sonra
ilk sözü Mazlum arkadaﬂa vereyim
ve konumuza, milliyetçilikle faﬂizm

nin geliﬂim ve ﬂekilleniﬂini üç döneme ay›rabiliriz. Osmanl› dönemi,
Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›ndaki dönem ve yeni-sömürgecilik dönemi...
Her üç dönemde de geçerli olan unsurlar oldu¤u gibi, elbette farkl›l›klar da var. Bu tarihi geliﬂim, dergimizdeki “Türk milliyetçili¤inin tarihi geliﬂimi” yaz› dizisinde anlat›lmakta. Bu anlamda onlar› burada
tekrar etmemize gerek yok.
Türk milliyetçili¤inin faﬂizmle
özdeﬂleﬂti¤i süreç aç›s›ndan biz ﬂunu belirtelim: Önce 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› y›llar›nda, ard›ndan yeni-sömürgecilikle birlikte sivil faﬂist hareket, faﬂizmin yeni kitle taban› olarak örgütlenmiﬂ, Türk milliyetçili¤i
de faﬂizmin ve onun kitle taban›n›n
ana ideolojisi haline gelmiﬂtir... Bu
anlamda ﬂovenizmle yeni-sömürgecilik birbirini tamamlayan olgular olmuﬂtur.
Yeni-sömürgecilikle milliyetçili¤i buluﬂturan bir baﬂka unsur daha
var: O da her ikisinin “düﬂman” tan›m›d›r. Bilindi¤i gibi, yeni-sömürgecilikle birlikte devlet yap›s› ve
özellikle ordu, iç savaﬂa göre ﬂekillendirilir. O günden bu yana da ç›kar›lan yasalar, yap›lan kurumsal
düzenlemeler “oligarﬂinin iç sava ﬂa haz›rlanmas›”na hizmet etmiﬂtir.
Oligarﬂinin “iç savaﬂa” göre örgütlenmesi esprisi, bir “iç düﬂman›n”
varl›¤›n› ﬂart koﬂar... Anti-emperyalist özelli¤ini kaybetmiﬂ milliyetçilik de, ülkemizde kendini bir “ iç
düﬂman” üzerinden varetmektedir.
Bu noktada devletin ihtiyaç duydu¤u olgularla, ﬂovenizmin karakteristik olgular› çak›ﬂ›r. Oligarﬂinin düzenin bekas› için ihtiyaç duydu¤u
26
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“iç düﬂman”, ﬂovenizm arac›l›¤›yla
sa¤lanm›ﬂ olur. Bu “çak›ﬂma” neticesindedir ki, ülkemizin emperyalizmin sömürgesi haline, ordunun
emperyalizmin ordusu haline dönüﬂtürülmesinde, faﬂizmin yukar›dan aﬂa¤›ya inﬂa edilmesinde “Türk
milliyetçili¤i”nin büyük katk›lar›
olmuﬂtur. ‹lk bak›ﬂta bu bir paradoks gibi görünmektedir ama gerçek böyledir.

K e m a l: Burada bir ek yapay›m. Milliyetçili¤in faﬂizme ve emperyalizme hizmet etti¤ini görmek,
geniﬂ kitlelere göstermek, zaman
zaman oldukça güçtür. Bu güçlü¤ü
yaratan nedenlerden biri, ﬂovenizmin kendine yoksullar içinde taban
bulmas›d›r.
Bu sadece ülkemizdeki ﬂovenizme, daha genel anlamda faﬂizme özgü bir durum de¤ildir. Mussolini,
Hitler faﬂizmlerinin kendine iﬂsiz,
yoksul kitleler içinde taban bulmuﬂ
olmas›, faﬂizmin niteli¤inin kavranmas›nda da ayn› güçlü¤ü yaratm›ﬂ,
buna ba¤l› olarak faﬂizmi yanl›ﬂ
tahlil eden çarp›k anlay›ﬂlar ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Dimitrov, faﬂizmin “burjuvazi nin ve proletaryan›n üzerinde bir
devlet iktidar› biçimi” oldu¤unu ve
“devlet ayg›t›n› ele geçiren baﬂkal d›rm›ﬂ küçük burjuvazinin iktidar›”
oldu¤unu ileri süren yanl›ﬂ ve çarp›k görüﬂlere karﬂ› ﬂöyle demektedir:
“Faﬂizm, finans kapitalin iktida r›n›n ta kendisidir. Faﬂizm, iﬂçi s›n› f›n›n ve köylülü¤ün devrimci kesi minin ve ayd›nlar›n ﬂiddetle ve kan la ezilmesinin örgütlendi¤i düzen d i r. Faﬂizm, d›ﬂ siyasette, di¤er
halklara karﬂ› hayvanca nefreti kö rükleyen ﬂovenizmin en vahﬂi biçi midir.

K

Faﬂizmin bu gerçek karakterini
özellikle aç›¤a ç›karmak gerekir.
Çünkü sosyal demagoji maskesi, fa ﬂizme, baz› ülkelerde b unal›mdan
dolay› ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›ran kü çük burjuva kitlelerini ve hatta
proletaryan›n en geri tabakalar› n›n baz› kesimlerini peﬂinden sü rükleme imkân› vermiﬂtir. Oysa
bunlar, gerçek s›n›f niteli¤ini ve
gerçek özünü kavrasalard› faﬂizmin
peﬂine tak›lmazlard›. (FKBC, syf.
59)

Ö z l em : Evvelki hafta gündeme gelen “MHP-TÜS‹AD kavgas›”
bu duruma çarp›c› bir örnek olsa gerek. Gazetelerin de yazd›¤› gibi bu
kavga, MHP taban›nda, daha do¤rusu MHP’nin yoksul, lümpen taban›nda “sempati”yle karﬂ›lan›yor,
ama bu “kay›kç› dövüﬂü”! aras›nda
MHP, ony›llard›r iﬂbirlikçi tekelci
burjuvaziye hizmetini sürdürüyor.
Milliyetçilik konusundaki ideolojik
mücadelemiz, Dimitrov’un da dedi¤i gibi, bu demagojik maskeyi alaﬂa¤› etmek için çok önemli gerçekten de.

K e m a l: Burada MHP yönetiminin, yani faﬂist kadrolar›n riyakârl›¤› kadar TÜS‹AD’›n riyakârl›¤› da önemli. Yani milliyetçilik konusunda MHP ne kadar riyakâr ise,
TÜS‹AD da o kadar riyakard›r.
ﬁöyle ki, özellikle AB üyeli¤i süreciyle birlikte, AB üyeli¤inin baﬂ savunucusu durumundaki TÜS‹AD,
sanki “milliyetçili¤e” karﬂ›ym›ﬂ gibi bir imaj veriyor. Oysa bu imaj aldat›c›. Onlar, sadece ﬂovenizmin
kendi denetimleri d›ﬂ›na ç›kacak
boyutlara ulaﬂmas›n› istemiyorlar.
De¤ilse, toplumun milliyetçi, ﬂovenist düﬂünceler alt›nda olmas›n› her
dönem istediler, bunu sa¤lamak için
her türlü yönteme baﬂvurdular.
Çünkü oligarﬂinin K›br›s meselesinde, Kerkük meselesinde, Kürt meselesinde, Ermeni meselesinde ve
bütün olarak halk›n sindirilmesi,
susturulmas› meselesinde ﬂovenizme ihtiyac› vard›r.
Kapitalizm, tekelci dönemde,
serbest rekabet yerine tekeli,, milli-

yetçilik yerine kozmopolitizmi ve
demokratik yönetim ilkeleri yerine de oligarﬂik diktay› ikame etmiﬂtir. Fakat kitleler nezdinde “milliyetçili¤i” elden b›rakmam›ﬂt›r burjuvazi. Kullanmaya devam etmiﬂtir.
Bundan sonra da edecektir. Çünkü, milliyetçi duygular›n körüklenmesi, emekçilerin s›n›f bilincinin
geliﬂmesini engellemektir, milliyetçilik ve “milli” duygular, s›n›fsal
farkl›l›klar›, çeliﬂkileri en etkili ve
en k›sa yoldan örtbas etmek arac›d›r.
‹lerici rol oynad›¤› dönemler de
dahil, burjuvazi her zaman milliyetçili¤i kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kullanm›ﬂt›r. Burjuvazinin ulusal ç›kar olarak gösterdi¤i kendi ç›karlar›d›r. Ayn› ﬂekilde, “egemenlik ulusundur” sözü de, s›n›fsal anlamda
burjuvazinin egemenli¤i anlam›na
gelmiﬂtir. Emperyalizm dönemiyle
birlikte ise, milliyetçili¤in kullan›m›, esas olarak ﬂovenizme dönüﬂmüﬂ ve halklar aç›s›ndan daha y›k›c›, tehlikeli hale dönüﬂmüﬂtür.

Mazlum: Dikkat edilirse, milliyetçilik, ﬂovenizm üzerine tüm
tart›ﬂmalarda sorun hep halka karﬂ›
muhtevas›yla ç›k›yor karﬂ›m›za.
Böyle olmas› onun s›n›fsal niteli¤inin bir sonucudur. Bunu daha net
ifade edersek: B ir; milliyetçilik bir
burjuva ideolojisidir. ‹ ki; emperyalizm dönemiyle birlikte burjuva
milliyetçili¤i gerici ve ﬂovenist bir
muhteva kazanm›ﬂt›r. Ü ç ; bu dönemde milliyetçilik bayra¤›n› yer
yer küçük-burjuvazi devralm›ﬂ,
bunlar ilerici bir rol oynam›ﬂ, ama
sosyalizme yönelmeyip kapitalizme
yönelen küçük-burjuva milliyetçilikleri de kaç›n›lmaz olarak gericileﬂmiﬂtir.
Egemen s›n›flar, hiç durmaks›z›n milliyetçiliklerinden dem vuruyorlar, ama bu milliyetçilik, art›k
sadece demagojik anlam› olan bir
milliyetçiliktir. “Oligarﬂinin ‘milli yetçilik’ dedi¤i bu politika, gerçekte
milliyetçilik de¤il uluslar aras›nda
düﬂmanl›k tohumlar› eken burjuva
ﬂovenist bir politikad›r. Oligarﬂinin
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apitalizm, tekelci dönemde, milliyetçilik yerine kozmopolitizmi ikame
etmiﬂtir. Fakat kitleler nezdinde “milliyetçili¤i” elden b›r akmam›ﬂt›r burjuvazi.
Kullanmaya devam etmiﬂtir.
Bundan sonra da edecektir. Çünkü,
milliyetçi duygular›n› kör üklenmesi,
emekçilerin s›n›f bilincinin geliﬂmesini
engellemektir, milliyetçilik ve “milli” duygular, s›n›fsal farkl›l›klar›, çeliﬂkileri en
etkili ve en k›sa yoldan örtbas etmek arac›d›r.
emperyalizme yaklaﬂ›m›ysa ‘milli yetçilik’ de¤il, yardakç›l›kt›r. ... Oli garﬂi, uluslararas› iliﬂkilerde, ulu sal onuru ayaklar alt›na almakta,
kiﬂiliksiz, aﬂa¤›l›k bir politika yü rütmektedir.
Oligarﬂi, emperyalizmin yoz,
kozmopolit kültürüne bütün kap›lar›
açm›ﬂt›r. Emperyalist kültür, bas›nyay›n, TV programlar›, radyo ya y›nlar› vb.. pek çok yolla, Türkiye
halklar›n›n kültürel yap›s›n› kendi ne göre biçimlendirmeye çal›ﬂmak tad›r.” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z)

Özlem : Tarihte çeﬂitli olgular›n ortaya ç›k›ﬂ biçimleriyle sonra
ald›klar› biçimler veya ortaya ç›k›ﬂtaki amaçlar›yla vard›klar› yer aras›nda çok çeﬂitli farklar olabilir.
Teori ve kavramlar, biraz da bu
farkl›l›klar temelinde ﬂekillenir.
Özellikle Kemalist olma iddias›ndakiler, Kemalist iktidar taraf›ndan
geliﬂtirilen politikalar›n bugünkü
›rkç›l›¤a da kaynakl›k etti¤ini kabullenmekte zorlan›yorlar.
Oysa, sürece nesnel olarak bak›ld›¤›nda, bunu görmek zor de¤ildir. Kemalistler’in iç politikadaki
gerici yan› ile, uluslararas› plandaki
ilerici yan›, belli bir dönem için ayn› süreçte bir arada varolmuﬂtur.
Anadolu’nun büyük bölümü emperyalizm taraf›ndan iﬂgal edildi¤inde küçük-burjuvazi, Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’nda öncülü¤ü üstlendi. Ve
savaﬂ sürecinde çeﬂitli milliyetlerden halklar› emperyalizme karﬂ›
birleﬂtirme ve savaﬂt›rma anlay›ﬂ›yla hareket etti. Bu çerçevede Kürtler’in, Lazlar’›n, yer yer Araplar’›n

ileri gelenleriyle iliﬂkiler kurdu.
Ama sonras›n› biliyoruz.
Sonras›nda do¤ru olan ne, yanl›ﬂ
olan ne, onu ayr›ﬂt›rmak gerek.
Türkler ulusal bir devlete sahip olmak istiyordu. Bu tarihsel ve siyasal
olarak Türkler’in hakk›yd› elbette.
Ama yanl›ﬂ olan, bu hakk›n sadece
Türkler’e ait” bir hak olarak görülmesi ve di¤er halklar›n iradesinin,
varl›¤›n›n yads›nmas›, onlar›n kendi
kaderini tayin hakk›n›n gasbedilmesiydi. Kemalist politika, iﬂte bu
noktada ﬂovenistleﬂti. Anadolu'da
sadece Türkler’in egemenli¤inde
bir devlet yaratma politikas› çerçevesinde, Laz, Kürt, Çerkes, Arap,
Gürcü ve baﬂka tüm milliyetlerden
halklar›n varl›¤› inkar edildi. Türkiye devleti s›n›rlar› içinde yaﬂayan
herkesin "Türk" oldu¤u dayat›ld›.
Bundan sonra e¤itimden kültür
politikalar›na, “Atatürk devrimleri”ne kadar birçok uygulama, ﬂovenist politikaya hizmet edecekti. Daha sonralar› ise bilindi¤i gibi dil yasaklar›, ulusal talepli her mücadelenin terörle, katliamlarla bast›r›ld›¤›
bir dönem yaﬂand›.
Bu döneme iliﬂkin de¤erlendirmelerde kar›ﬂt›r›lan ﬂudur: Küçük
burjuvazi tarihin bir kesitinde ilerici
bir rol oynayabilir; ama bu her zaman öyle kalaca¤› anlam›na gelmez. Küçük-burjuvazinin ideolojisi
de politikalar› da asl›nda hep “arada”d›r. Tarihi olarak o “arada” uzun
süre duramaz; oradan ya sosyalizme
yönelecektir, ya da burjuva ideolojisi hükmünü sürdürecek ve kendi
mant›ki sonuçlar›na ilerleyecektir.
Kemalizm’de de olan budur. Em-

‹ ttihat ve Terakki, ta 1909 y›l›nda
“amaç ya da ad›n› bir ›rk ya da milliyetten
alan dernekler” kurulmas›n› yasaklam›ﬂ.
Tahmin edilece¤i gibi, bu, ad›n› “Türk”lükten alan dernekler haricinde bir yasakt›r.
Bu yasak, bir as›rd›r bu topraklar üzerinde
uyguland›. Bu, o günden bu yana tüm düzen güçleri taraf›ndan benimsenip sürdürülen bir politikad›r. Faﬂizmin hizmetindeki “Türk m illiyetçili¤i” sadece MHP’yle,
BBP’ye s›n›rl› bir milliyetçilik de¤ildir...

peryalizm karﬂ›s›nda ilerici bir rol
oynayan Kemalist milliyetçilik,
kendi içinden ﬂovenizmi üretmiﬂ ve
“Türk” olmayan halklara karﬂ› bir
ulusal bask› siyasetine dönüﬂmüﬂtür. Dönüﬂüm orada da kalmam›ﬂt›r;
2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› dönemindeki Hitler destekçisi faﬂist
hareketler de, 1960’larda ABD emperyalizmi ve oligarﬂi taraf›ndan örgütlendirilen sivil faﬂist hareket de,
ﬂovenist görüﬂlerini ayn› ideolojik
zemin üzerinde üretmiﬂlerdir.

M a z l um : Türk milliyetçili¤inin veya kimilerinin deyiﬂiyle “Atatürk milliyetçili¤i”nin ﬂovenist oldu¤u konusunda hiçbir tart›ﬂmaya
yer yoktur. E¤er bir ulus, egemenli¤i alt›nda tuttu¤u baﬂka bir ulusun
bu hakk›n› kullanmas›n›n önünde
engel oluyorsa orada ezen ulus milliyetçili¤i, yani ﬂovenizm vard›r. Ve
elbette ayn› zamanda bu milliyetçilik “›› rkç›”d›r. “Türk”ü üstün gören
bir düﬂüncenin baﬂka türlü adland›r›lmas› da mümkün de¤ildir.
Asl›nda sohbetimizin ilk bölümünde de bir yan›yla de¤inmiﬂtik.
Bu ›rkç›l›k meselesinde ﬂöyle de bir
yan var. Hitler Almanya’s›nda ﬂovenizmin en üst noktas›nda, saf bir
"Alman ›rk›" yaratma çabas›na girilmiﬂti. Yani Hitler faﬂizmi, sadece
“ beyaz ›rk üstündür” demiyor,
onun bir ad›m ötesine geçiyor ve
beyazlar içinde de en üstünü “Al man ›rk›”d›r diyor. Ne var bunda diyeceksiniz. ﬁunu soral›m önce:
Peki “Alman ›rk›” diye bir ﬂey
var m›? Yok!.. Zaten Türk ›rk› veya
‹ran ›rk› veya ‹ngiliz ›rk› diye bir
ﬂey de yok... Çünkü; bilimsel olarak
insanlar deri renklerine göre beyaz,
sar› ve siyah olmak üzere üç ›rk
olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bu sadece
insan türlerini biçimsel görünüﬂleri
itibariyle grupland›rmak için yap›lm›ﬂt›r ve bilimsel olarak herhangi
birinin di¤erine bir üstünlü¤ü kan›tlanmam›ﬂt›r.
“Irkç›” olarak adland›rd›¤›m›z
politikalar, her zaman kafatas›n›
ölçmüyor, renkleri ölçü alm›yorlar.
Mesela, Hitler’in faﬂist ideolojiyi
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geliﬂtirirken feyz ald›¤› isimlerden
biri olan Nietzche’ye göre “güçsüz
i n s a n l a r, üstün insanlar›n zaferi
için yok olmal›d›r”. Bu da bir tür
›rkç›l›kt›r. Yani politik anlamda ›rkç›l›k terimi, sadece ten rengine göre
›rkç›l›kla s›n›rl› olmay›p, kendi ›rk›
içinde bilimsel temeli olmayan ›rklar yaratm›ﬂt›r...
ABD'de beyazlar›n siyahlar ve
sar› ›rktan say›lan K›z›lderililer,
Güney Afrika'da yine beyazlar›n siyah ve melezler üzerinde uygulad›klar› politikalar, kelimenin düz
anlam›yla ›rkç›l›kt›r. Ama farkl› türden de olsa Hitler faﬂizminin ki de
bir ›rkç›l›kt›r. MHP’nin anlay›ﬂ› da
›rkç›l›kt›r. Türk milliyetçili¤i de ›rkç›l›kt›r. Irkç›l›k için illa Güney Afrika’daki gibi aleni bir beyaz-siyah
ayr›m› aramak, ›rkç›l›¤›n hayat›n
de¤iﬂik alanlar›nda ifadesini bulan
biçimlerini yok saymak, dolay›s›yla
faﬂizme zemin oluﬂturan ›rkç›l›k belas›n› küçümsemek demektir.

Özlem : ‹ttihat ve Terakki, ta
1909 y›l›nda ç›kard›¤› Cemiyetler
Kanunu ile “amaç ya da ad›n› bir
›rk ya da milliyetten alan dernek l e r ” kurulmas›n› yasaklam›ﬂ.
Elbette tahmin edilece¤i gibi, bu,
ad›n› “Türk”lükten alan dernekler
haricinde bir yasakt›r. Bu yasak,
yüzy›ld›r, yani bir as›rd›r bu topraklar üzerinde uyguland›. Bir as›r boyunca bu topraklar›n Kürt’ü, Laz’›,
Arap’›, Çerkez’i yok say›ld›.
Bu politika, o günden bu yana
tüm düzen güçleri taraf›ndan benimsenip sürdürülen bir politikad›r.
Faﬂizmin hizmetindeki “Türk milliyetçili¤i” sadece MHP’yle, BBP’ye
s›n›rl› bir milliyetçilik de¤ildir.
DYP, ANAP gibi düzen partileri de,
CHP, DSP gibi “sol” görünümlü düzen partileri de, Genelkurmay da,
yarg› da esas›nda bu milliyetçili¤in
savunucusudur. Demirel’in “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne” deyiﬂinde
Turanc›l›¤›n kal›nt›lar›n›, Genelkurmay’›n “sözde vatandaﬂ” tan›mlamas›nda aç›k bir ›rkç›l›¤›, CHP’nin
“Türklü¤e hakareti serbest b›rak may›z” hezeyan›yla 301. maddeye
sahip ç›k›ﬂ›nda aç›k bir ﬂovenizmi

Günümüzde asl›nda ‘m illiyetçi’ olgörmek mümkündür.
Ya da ﬂöyle söyleyim. Asl›nda
bu düzen içinde “milliyetçi” oldu¤unu söylemeyen tek bir kurum
yoktur. Burjuva partilerinden, orduya, polise, maliyeden devlet su iﬂlerine, TÜS‹AD’dan Türk-Amerikan
Derne¤i yöneticilerine kadar hepsi
milliyetçi olduklar›n› söyler. Milliyetçili¤in bu ﬂekilde ele al›n›ﬂ›, ayn›
zamanda tüm topluma, halka karﬂ›
bir dayatma ve kuﬂatmad›r. “Milliyetçi” olmamay› adeta “suç” haline
getirme dayatmas›, toplumun geniﬂ
kesimlerini faﬂizme bir ﬂekilde suç
orta¤› yapmay› amaçlayan bir dayatmad›r.
Zaman zaman “bunlar›n milli yetçili¤i sahte” diyoruz. Çok tercih
etmesek de, sonuç da bu da denilebilir. Çünkü milliyetçili¤in tarihsel
ve kavramsal anlam›yla ilgisi yok
bunlar›n milliyetçili¤inin.
Emperyalizme karﬂ› olunmadan
“milli” ç›karlar savunulamaz. Emperyalizme karﬂ› olunmadan bir
“ulus”un onuru korunamaz.
Milliyetçilere bakt›¤›m›zda ne
görüyoruz; hem milliyetçi, hem ülkeyi emperyalizme peﬂkeﬂ çekiyorlar; hem milliyetçi geçiniyor, hem
emperyalizmin iﬂbirlikçili¤ini yap›yorlar. Emperyalizmin ç›karlar› ve
hükümranl›¤› için kendi halk›na
zulmediyorlar.
‹ﬂte bu anlamda bir sahtekarl›k
sözkonusudur. Yani ﬂöyle de tasvir
edebiliriz: Hiçbir milli de¤eri olmayanlar, ulusal onuru olmayanlar,
milliyetçilik yap›yor, milliyetçilikten sözediyorlar.

Mazlum: Bunu ﬂöyle tamamlayal›m isterseniz. Günümüzde asl›nda “milliyetçi” olmaktan ç›km›ﬂ
bir milliyetçilikten sözediyoruz.
Bu hem ezen ulus milliyetçili¤i,
hem ezilen ulus milliyetçili¤i aç›s›ndan böyledir... Bugün yeryüzünde art›k ne tarihsel anlam›yla, ne 20.
yüzy›lda emperyalizme karﬂ› bir
mevzi olan ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›ndaki anlam› ve iﬂleviyle bir milliyetçilikten sözedilemez. (ﬁu veya
bu ülkede bir istisnas› varsa da, is-

tisnalar kaideyi bozmaz.)
Milliyetçili¤in tarihsel anlam›
ortadan kaybolmuﬂ, o zemininden
kaym›ﬂ durumdad›r. Ekonomik, siyasi, asker i, kültür el anlamda
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›
savunmayanlar ›n, milliyetçilik,
ulusalc›l›k ad›na söyledikleri her
ﬂey sahtekarca ve riyakârcad›r. Milliyetçili¤in toplum üzerindeki etkisini k›rmak, faﬂizmi güçlendiren ﬂovenist zemini daraltmak için bunlar› aç›¤a ç›karmal›y›z.

Kemal: Mazlum arkadaﬂ madem milliyetçili¤e karﬂ› tav›r konusuna girdi, ben de sohbetimizin son
noktas›n› oradan devam ederek koyay›m. Faﬂizmin hizmetindeki milliyetçilik, do¤al olarak halka, devrimcilere yöneltilmiﬂ sald›rganl›¤›n
da en önemli motivasyon arac›d›r.
Bu anlamda da Mazlum’un belirtti¤i gibi, milliyetçili¤e karﬂ› mücadele sol aç›s›ndan son derece büyük
bir önem kazanm›ﬂt›r. Esas›nda bu
mücadelenin nas›l ele al›naca¤› ayr›ca ele al›p iﬂlenebilecek bir konu
olmakla birlikte, ben k›saca ﬂunu
belirteyim.
Bu mücadelenin bir yan›, milliyetçilerin sahtekârl›¤›n›, riyakarl›¤›n›, “milli” de¤il iﬂbirlikçi olduklar›n› aç›¤a ç›karmak, geniﬂ kitleler
nezdinden teﬂhir etmektir. Bu, dedi¤im gibi bir yan›d›r. Bir di¤er yan›
ise, ulusal onurun savunulmas›ndan
ulusal sorunlar›n çözümüne kadar
milliyetçili¤in kulland›¤› manevra
alanlar›n› mücadelemizle ortadan
kald›rmakt›r. Ulusal sorunlar›, ulusal de¤erleri, ve kitlelerin ulusal
duygular›n› yok sayan bir politika
eksiktir. Dimitrov, faﬂizmin ﬂovenist politikalar›ndan sözederken bu
noktada bak›n ne diyor:
“Bütün bunlar›n iﬂçi s›n›f› dava s›n› hiç ilgilendirmedi¤ini sanan ve
emekçi kitleleri kendi halk›n›n geç miﬂi konusunda tarihe sad›k ve ger çekten Marksist, Marksist-Leninist
bir ruhla ayd›nlatmak için ve bu günkü mücadeleyi kendi halk›n›n
geçmiﬂteki devrimci gelenekleri ile
birleﬂtirmek için hiçbir ﬂey yapma yan komünistler, milletin tarihi geç 29
25 ﬁubat 2007 / 93

maktan ç›km›ﬂ bir milliyetçilikten sözediyoruz. Bu hem ezen ulus milliyetçili¤i, hem
ezilen ulus milliyetçili¤i aç›s›ndan böyledir... Bugün yeryüzünde art›k ne tarihsel
anlam›yla, ne 20. yüzy›lda emperyalizme
karﬂ› bir mevzi olan ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›ndaki anlam› ve iﬂleviyle bir milliyetçilikten sözedilemez.
miﬂindeki de¤erli olan her ﬂeyi, kit leleri kand›rmalar› için faﬂist sahte karlara kendi elleriyle teslim etmiﬂ
olurlar.” (FKBC, syf. 122)
Türkiye solu bir bak›ma bu eksikli¤e düﬂmüﬂtür. Vatan kavram›
baﬂta olmak üzere, milletin tarihi
geçmiﬂindeki de¤erli olan ﬂeyler de
faﬂist sahtekarlara teslim edilmiﬂtir.
Dimitrov’un yukar›daki sözlerinin devam›n› da aktaray›m:
“Biz komünistler, burjuva milli yetçili¤inin bütün biçimlerinin, ilke lerine ba¤l› ve uzlaﬂmaz düﬂmanla r›y›z: Ancak biz, milli nihilizmin ta raftarlar› de¤iliz ve hiçbir zaman
bu ﬂekilde ortaya ç›kmamal›y›z. ‹ﬂ çileri ve bütün emekçileri proleter
enternasyonalizm ruhu ile e¤itmek
her komünist partinin temel görev lerinden biridir. Ama bunun, kendi sine, emekçi kitlelerinin bütün milli
duygular›n› hor görme hakk› tan›d› ¤›n› veya hor görmeye zorlad›¤›n›
sanan bir kimse, gerçek Bolﬂevizm den çok uzaklardad›r. ”
Evet, mesele, Türk milliyetçili¤inin faﬂizme hizmet etti¤ini söylemekle bitmiyor. Ama bu önemli bir
baﬂlang›çt›r. ﬁovenist kuﬂatmaya
teslim olmadan, sosyal ﬂovenizme
düﬂmeden bu gerçe¤i aç›kça ortaya
koymak önemlidir. ‹kinci olarak, bu
gerçe¤i en geniﬂ kitlelere, özellikle
de ﬂovenizmin etkisi alt›ndaki kesimlere gösterebilmeliyiz. Üçüncü
olarak, politikalar›m›zla, propagandam›zla, mücadelemizle, ﬂovenizme ulusal de¤erler ve talepler noktas›nda demagoji ve manevra alan›
b›rakmamal›y›z.
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, “faﬂizm ve milliyetçilik” sohbetimizi
burada noktal›yoruz. Haftaya görüﬂmek üzere hoﬂçakal›n.

SANSÜR ve L‹BERAL
‹K‹YÜZLÜLÜK

karﬂ›m›za ç›kan kliﬂenin arkas›nda,
muhalif bir sesin,
üstelik hukuku,
akl› ve mant›¤›
Ayn› günlerde; Kurtlar Vadisi
zorlayarak susdizisi yay›ndan kald›r›ld›. ‘Uluturulmas› “özsalc›’ çizgisiyle bilinen Kanaltürk
g ü r l ü k ç ü l ü k l e r iTelevizyonu’na ‘vergi incelemesi’
nin”, kendi deyiﬂleri
ad›yla gözda¤› verildi. Anadolunun
ile liberalliklerinin s›n›rlar›na dahil
Sesi Radyosu’nun tümden susturulde¤ildi.
mas› anlam›na gelen "frekans iptaBu çifte standartç› tutum devli" yaﬂand›.
rimci bas›n sözkonusu oldu¤unda
Kurtlar Vadisi ve Kanaltürk üzeher zaman karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Barine yo¤un bir ﬂekilde “sansür” tars›n kuruluﬂlar›n›n istatistikleri arat›ﬂ›ld›. Kanaltürk’e yönelik uygulas›nda dahi, devrimci yay›nlar›n u¤maya neredeyse tüm köﬂe yazarlar›,
rad›¤› bask›lara, kaç say›lar› toplabas›n kuruluﬂlar› karﬂ› ç›karken,
t›lm›ﬂ, kaç dergi kapat›lm›ﬂ... yer
Kurtlar Vadisi konusunda ‘liberalizverilmez. Tutuklanan çal›ﬂanlar› çomin s›n›rlar› nereye kadar?’ gibi,
¤u kez bas›n emekçisi dahi kabul
daha farkl› bir tart›ﬂma da gündeme
edilmez, “tutuklu gazeteciler” arageldi ve ‘sansüre karﬂ› olduklar›n›’
s›nda adlar› say›lmaz. Asl›nda genel
söyleyenler de ikiye bölündüler!
olarak devrimcilerin haklar› ve özBu iki örnek üzerinden özgürgürlükleri konusunda tak›n›lan tutulüklerin k›s›tlan›p k›s›tlanmad›¤›n›,
mun bir yans›mas›d›r bas›n alan›nda
"Kurtlar Vadisi-Terör" dizisinin yayaﬂanan da. Oysa tutarl› bir özgüry›ndan kald›r›lmas›n›n sansür olup
lük savunuculu¤u, en baﬂta muhalif
olmad›¤›n› tart›ﬂanlar, kuﬂkusuz ki
olan›n, devletin bask›s›na, hem de
‹stanbul’dan yay›n yapan bir radyosistematik ﬂekilde maruz kalan›n
nun kapat›ld›¤›ndan da haberdard›özgürlüklerine sahip ç›kmakla
lar. Ancak bir iki istisna d›ﬂ›nda hiçmümkündür. Bunun ülkemizdeki
birinin gündemine böyle bir sorun
biçimleniﬂi ise, devrimcilerin haklagiremedi. Kimse bunun nedenini
r›na sahip ç›kmakt›r. Çünkü, subsorgulamad›. “ Devletin bölünmez jektif bakmayan herkes, bu ülkede
bütünlü¤ü, halk aras›nda kin ve nef - kimlerin bask› alt›na al›nd›¤›n›,
ret uyand›rmak” gibi her bask›da
kimlerin sesinin her yöntemle susturulmak istendi¤ini
pekâla bilir. Dönemsel
olarak çok çeﬂitli keÖzgür-Der yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile, Anadolu- simler bask›yla karﬂ›nun Sesi Radyosu’nun kapat›lmas›n› k›nad›. laﬂsalar da, hiçbiri devAç›klamada karar hat›rlat›larak, “Reyting rekorlar› letin, hiçbir iktidar dök›ran ve içerisinde gayri ahlaki unsurlardan ﬂove - neminde de¤iﬂmeyen
nizmin k›ﬂk›rt›lmas›na; yoz kültürün aﬂ›lanmas›n - sistemli bask›s›na madan toplumsal dejenerasyonu evlerimizin içine so - ruz kalmazlar.
kan yay›nlara gücü yet(e)meyenler insanca bir ya Liberal ayd›nlar› ise
ﬂam, adalet ve özgürlükleri talep eden muhalif ya bu
konuda tutars›z bir
y›nlara pençelerini göstermektedirler” denildi. Zayap›ya
sahiptirler.
hid Akman’›n bir zamanlar Kanal 7’de görev
Devletin
netameli
ilan
yapt›¤›n› hat›rlatan Özgür-Der, kendisi muhalifken
etti¤i
alanlarda
onlar
bask›y› tan›yan birinin, ﬂimdi muhaliflere bask›
da suspus olur ve bu
uygulamas›n›n “manidar” oldu¤unun alt›n› çizdi.
“Sansürün tahkim edilmesine son verilmesi” suskunluklar›yla bask›istenen aç›klamada, “RTÜK’ü adalet ve özgürlük n›n objektif destekçisi
taleplerini susturmaya de¤il, yozlaﬂmaya ve deje - haline gelirler. Devnerasyona yol açan yay›nlar› takip etmeye davet rimci, yurtsever bas›na
yönelik bask›lardan
ediyoruz” denildi.

Özgür-Der’den k›nama
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çok, iktidarlar›n tavr›na göre dönemsel olarak bask› ile karﬂ›laﬂan,
RTÜK’ün yönetimine göre sansüre
maruz kalan kesimlerin haklar›n›
savunmay›, “özgürlükçülük” olarak
sunarlar. Bugün "Kurtlar Vadisi-Terör" ve Kanaltürk özelinde yaﬂanan
böyle bir durumdur. Elbette onlar›n
haklar›n› da savunabilirler, ancak
sistemle temelde sorunu olmayanlar›n özgürlüklerini savunarak özgürlük savunucusu olamazlar.
Trabzon’da linç giriﬂimi gündeme geldi¤inde, kendini liberal ayd›n
olarak tan›mlayanlardan bir köﬂe
yazar›, TAYAD’l›lar›n ifade özgürlü¤ü hakk›na nas›l da devlet gibi
bakt›¤›n› çok veciz ﬂekilde anlatm›ﬂ
ve linççilerle devrimcileri ayn› kefeye koymaya çal›ﬂm›ﬂt›. Sistemin
empoze etti¤i, 11 Eylül’le birlikte
Amerikan ve Avrupa emperyalizmi
taraf›ndan pompalanan “teröristin
hiçbir hakk› yoktur” demagojisinin
bir yans›mas›yd› o örnek. Öteden
beri “terör” retori¤inin meﬂrulaﬂt›r›c› etkisi ile faﬂist iktidarlar taraf›ndan uygulanan bir yöntemin liberal
ayd›n› nas›l teslim ald›¤›n›n göstergesiydi.
Bugün Anadolunun Sesi nezdinde yaﬂanan sessizlik de ayn› kaynaktan beslenmektedir. RTÜK’ün
böyle bir karar verirken keyfi, hukuk d›ﬂ› davranmaktaki pervas›zl›¤›
da bu sessizlikten güç almaktad›r.

En ucuz gerekçeden
en a¤›r ceza
Bu pervas›zl›¤a iliﬂkin birkaç örnek verece¤iz:
RTÜK Baﬂkan› Zahit Akman
imzal› kararda, "Kuruluﬂunuzun savunmaya konu yay›nda zikredilen
Anayasa Mahkemesi karar›nda geçen deyim ile anayasan›n özüne ve
ruhuna ayk›r› yay›n yapt›¤›, toplumu etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden,
halk› s›n›f, ›rk, din, dil, mezhep ve
bölge fark› gözeterek kin ve düﬂmanl›¤a tahrik eden veya toplumda
nefret duygular› oluﬂturan yay›n niteli¤inde olmas› sebebiyle..” diye
devam ederek Anadolunun Sesi’nin

susturuldu¤u belirtiliyordu.
Radyodan savunma isteniyordu
ama savunma istenen konu ayr›nt›l›
ve net olarak belirtilme gere¤i dahi
duyulmuyordu. Böylece savunma
hakk› engellenirken, “cezaland›rma
talep edilen konunun belirli ve net
s›n›r›n›n çizilmiﬂ olmas›” gibi bir
hukuk kural› hiçe say›l›yordu.
30.06.’06 tarihli program kapatma gerekçesi yap›l›yor, ama bu
program›n ad› nedir, içeri¤i nedir,
ne suç iﬂlemiﬂtir; tüm bunlar belirsizdir!
22.03.’06 tarihli günlük gazetelerin okunup yorumland›¤› sabah
program›nda, Özgür Gündem Gazetesi’nde ç›km›ﬂ bir haberin verilmesi, RTÜK taraf›ndan cezaland›rmaya konu edilmektedir. Gazete toplat›l›p toplat›lmad›¤› dahi belli olmadan, o habere iliﬂkin savc›l›klarca
bir soruﬂturman›n sözkonusu olup
olmad›¤› belli olmadan, kald› ki
bunlar olsa dahi, bu haberi sadece
okuyan ve hiçbir yorum yapmayan
program›n cezaland›r›lmas›, “biz bu
radyoyu susturmak için f›rsat kolluyoruz, gerekçe bulamaz isek böyle
yarat›r›z” demek de¤ilse nedir?
ﬁiirler, tan›nm›ﬂ sanatç›lar›n ﬂark›lar› gibi, buna benzer pek çok örnek vard›r kapatmaya gerekçe yap›lan programlara iliﬂkin.
Radyonun avukatlar› savunmalar›nda örnekleri s›ralad›ktan sonra
ﬂunlar› belirtiyorlar:
"Radyonun yay›nlar› dikkate
al›nd›¤›nda kamuyu bilgilendirme
amac› d›ﬂ›nda bir amac›n›n olmad› ¤› görülecektir. Yine söz konusu ga zete haberlerinin verilmesi ve içeri ¤i dikkate al›nd›¤›nda son derece
geniﬂ kapsaml› ve a¤›r ceza gerekti ren madde hükmünün uygulanmas› n›n demokratik gerekliliklere uyma d›¤› da görülecektir. ”

‘Kurtlar Vadisi’
tart›ﬂmalar›
Yukar›da "Kurtlar Vadisi-Terör"
tart›ﬂmas›n›n liberal ayd›nlar›, sansüre karﬂ› oldu¤unu söyleyenleri

ikiye böldü¤ünü belirtmiﬂtik.
Her ﬂeyden önce ﬂu ayr›m› yapmal›y›z: Dizinin yay›nland›¤› Show
TV’nin ba¤l› oldu¤u yay›n grubunun gazetelerinin (Akﬂam, Tercüman) s›k› bir sansür karﬂ›t› kesilmesi ne denli riyakarca ise, rakip medya gruplar›n›n patronlar›n›n sesi
olarak birden Kurtlar Vadisi karﬂ›t›
kesilmeleri o kadar riyakarcad›r.
Bunlar tart›ﬂmam›z d›ﬂ›d›r.
Sansürü tart›ﬂanlar›n bir kesimi,
bugüne kadar liberalizmi yanl›ﬂ yorumlad›klar›n›, s›n›rs›z özgürlük anlay›ﬂ›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu belirterek,
dizinin yarataca¤› toplumsal sorunlar nedeniyle yay›ndan kald›r›lmas›na destek verdiler.
Bir kesim ise, yasakç›l›kla de¤il,
“Linç kültürü ve düﬂman yaratma
kültürü pompalayan yap›m, yay›n
ve programlar karﬂ›s›nda bar›ﬂ ve
demokrasi fikrini kendi aram›zda ne
kadar çok ciddiye al›rsak, demokra siye o kadar çok yaklaﬂm›ﬂ oluruz.”
diyerek yasaklamaya karﬂ› ç›kt›. (H.
Cemal, 20 ﬁubat, Milliyet)
Yaz›m›z›n konusu, siyasal bir
çizgi olarak liberalizm olmad›¤›
için bunu tart›ﬂmayaca¤›z. Ancak,
Liberalizmin, “ahlâk›, ahlâkd›ﬂ› ol may› öven bir düﬂünsel sistem ol mad›¤›n›” ve “ Özgürlük fikrinin
kendisinin, bireysel de¤il toplumsal
bir özgürlü¤ü hedefledi¤ini, bütün
toplum için 'iyi' olan› hedefledi¤i ni” söyleyenler, burjuvaziye ait bu
düﬂünce ak›m›n› sosyalizmle kar›ﬂt›r›yorlar. Zira, liberalizmde “toplumsal özgürlük” fikri yoktur. Ç›k›ﬂ› itibariyle olmasa da bu ak›m›n savunucular›n›n kapitalizmin ihtiyaçlar›na paralel olarak pekâla ahlâkd›ﬂ›l›¤› övdükleri de bilinen bir gerçektir.
Diziye dönersek; neyin propagandas›n› yapt›¤›, neye karﬂ› , neyin
yan›nda yerald›¤›n› geçen hafta ele
alm›ﬂt›k. Böyle bir gerici, halklar›
birbirine karﬂ› düﬂmanlaﬂt›ran propaganda elbette ki, hoﬂ görülemez.
Ancak bu tart›ﬂmada tehlikeli birkaç noktan›n alt›n› çizmeliyiz.
Birincisi; ‘özgürlüklerin de s›n›r› var’ söyleminin meﬂrulaﬂt›r›lma31
25 ﬁubat 2007 / 93

s›n›n, her zaman görüldü¤ü gibi as›l
olarak sola karﬂ› kullan›laca¤›d›r.
‹kincisi; Kurtlar Vadisi’nin yayd›¤›
ﬂovenizme, ›rkç›l›¤a, ﬂiddete karﬂ›
oldu¤unu söyleyenler, adeta bugün
yaﬂanan gericilik dalgas› Polat
Alemdar’›n eseriymiﬂ gibi davranmaktad›rlar. Etkisi yads›namaz ama
böyle bir bak›ﬂ, ﬂovenizmin öyle
kendili¤inden, ﬂu bu olayla ya da diziyle yükseldi¤ini varsaymaktad›r.
Oysa ﬂovenist milliyetçilik bilinçli
bir ﬂekilde (baﬂka yaz›larda ele ald›¤›m›z amaçlar do¤rultusunda) oligarﬂik devlet taraf›ndan ‘kontrollü’
bir ﬂekilde k›ﬂk›rt›lmaktad›r.
Yine dizinin yay›ndan kald›r›lmas› üzerinde yap›lan yanl›ﬂ de¤erlendirmelerden biri de soldan gelmektedir. Böyle bir durumu; “Kardeﬂlik Kurtlara galip geldi” (17 ﬁubat Evrensel) manﬂetleri ile sunmak, bu sonucu “toplumsal muhalefetin” yaratt›¤›n› iddia etmek, hatta
buradan ﬂovenizme karﬂ› siyasal
tahliller yapmak da do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Zira, 20 bin kiﬂinin yay›ndan kald›r›n demesinden siyasal
sonuçlar ç›kar›rsan›z, Hürriyet’in
anketine kat›lan bir milyondan fazla
kiﬂinin yüzde 80’den fazlas›n›n yay›ndan kald›r›lmas›n› eleﬂtirmesini
anlayamaz, tersinden tahliller yapmak durumunda kal›rs›n›z. Dizinin
yay›ndan kald›r›lmas›nda toplumsal muhalefetin belirleyici olacak düzeyde bir tepkisi olmam›ﬂt›r. Mesele, iktidar›n ﬂovenist yükseliﬂi bu aﬂamada
kendi iktidar›na karﬂ› da risk
görmesi ve bunu s›n›rland›rmaya çal›ﬂmas›d›r.

Halklar› birbirine karﬂ› düﬂmanlaﬂt›ran
propaganda elbette
ki, hoﬂ
görülemez.

e mek
Antalya Temel Haklar’dan
Nowamed ‹ﬂçilerine Destek
Antalya Serbest Bölge’de bulunan Nowamed
Fabrikas›’nda çal›ﬂan iﬂçiler direniﬂlerini sürdürüyor. 16 ﬁubat günü direniﬂlerinin 144. gününde
olan Nowamed iﬂçilerine destek veren Antalya
Temel Haklar, bu amaçla bir etkinlik düzenledi.
Petrol-‹ﬂ binas›nda yap›lan etkinlikte dernek
ad›na konuﬂan Züleyha Kurt, iﬂçileri kararl› tutumlar›ndan dolay› tebrik ederek, “bizler direniﬂin baﬂ›ndan beri hep Nowamed iﬂçilerinin yan›nda olduk. Bunun nedeni Nowamed iﬂçilerinin
hakl›l›¤› ve direnenlerin kazanaca¤›na olan inanc›m›zd›r. Sizin de kazanaca¤›n›za inan›yoruz” dedi. Bu ülkenin direnenlerin kazanaca¤›na daha çok tan›k olaca¤›n›n alt›n› çizen Kurt, Nowamed iﬂçilerinin de uzun soluklu bir direniﬂe imza att›¤›n› söyledi.
Kurt’un ard›ndan konuﬂan Petrol-‹ﬂ Antalya Temsilcisi Fatma Özüm ise,
Antalya Temel Haklar’›n direniﬂin baﬂ›ndan beri desteklerini her zaman hissettirdiklerini belirterek, teﬂekkür etti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan iﬂçi ve emekçi kad›nlar›n mücadelesi üzerine bir
sinevizyon gösterimi yap›ld›. Gösteriminin devam›nda ise, Grup Sesleniﬂ
türkülerini iﬂçilerle birlikte söyledi.

' P rogram Kurultay›' Sonuç Bildirgesi:

Sendikal hak aramaya
iﬂten atarak cevap
Binden fazla iﬂçinin çal›ﬂt›¤›
Dandy Fabrikas›’nda iﬂten at›lan
iﬂçilerin say›s› 55’i buldu.
Haklar›n›n dibe vurmas›, maaﬂlar›n›n asgari ücretin de alt›na düﬂmesi karﬂ›s›nda sendikal örgütlenme çal›ﬂmas›na baﬂlayan ve Tek
G›da-‹ﬂ’e üye olan iﬂçiler, sendikal
çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› 15 Aral›k
2006 tarihinden itibaren parça parça olmak üzere toplam 55 iﬂçi iﬂten at›lm›ﬂ durumda.
Geride kalan iﬂçiler, sendika
haklar›n›n tan›nmas› ve arkadaﬂlar›n›n iﬂe al›nmas› için eylemler baﬂlatt›lar. Fabrika içinde alk›ﬂl› protestolar, yemek boykotu, fabrika
d›ﬂ›nda yürüyüﬂler ve her gün vardiya de¤iﬂiminde aç›klamalar yaparak patronlar› protesto eden iﬂçilerin eylemleri sürüyor.
Patronla yap›lan bir görüﬂmeden sonuç al›namazken, iﬂçiler direnmekte kararl›lar.

rans›’n›n sonuçlar›n›n gerçekleﬂmesi için mücadeleye devam etmektedir.
- Anti-emperyalist gelene¤inin
devam›
olarak
Türkiye'nin d›ﬂa
ba¤›ml›l›¤›na neden olan anlaﬂmalar›n ve d›ﬂ borçlar›n reddedilmesi
için mücadele etmektedir.
- ‹nsanca bir yaﬂam›n eﬂitlikçi, özgürlükçü, demokratik, ba¤›ms›z bir Türkiye'de mümkün oldu¤una dair
inançla, anti-demokratik uygulamalara kaynakl›k eden
darbe anayasas›n›n kald›r›lmas›, darbecilerin yarg›lanmas› ve eme¤in de¤erlerini esas alan, çok kültürlülü¤ü
zenginlik sayan bir anayasa için mücadele etmektedir.
- Ülkemizin enerji ve çevre politikalar›n›n, emperyalizme ba¤›ml›l›¤› ve bunun do¤al sonucu olan çevre tahribat›n› reddeden bir eksende yeniden oluﬂturulmas› için
çaba sarf etmekte(dir.),
- Hayat›n her alan›nda kad›nlar› ikinci plana atan ayr›mc› pratiklere karﬂ› mücadele ederken, e¤itim alan›ndaki benzer uygulamalara karﬂ› durmakta ve kendi içindeki örgütsel iﬂleyiﬂte kad›nlar›n kat›l›m›n› art›rmak için
olumlu eylem politikalar›n› hayata geçirmektedir.

Kapitalizme Karﬂ› Birleﬂik
Mücadele Ça¤r›s›
E¤itim-Sen, 6-9 ﬁubat tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i 'Program Kurultay›'n›n sonuç bildirgesini aç›klad›.
"Emekçilere yönelik sald›r›lar›n artt›¤› ve çal›ﬂma ha yat›nda emekçiler aleyhine düzenlemelerin h›z kazan d›¤›” belirtilen bildirgede, “iﬂ güvencesi ve çal›ﬂma
hakk› gibi kavramlar giderek ortadan kalk›yor. Kamu
emekçilerinin grev ve toplu sözleﬂme haklar› yok say›l› y o r ” ifadelerine yer verildi. Emekçilere yönelik
sald›r›lar›n yan›s›ra, yükselen milliyetçili¤e, emperyalizme karﬂ› mücadelenin de ele al›nd›¤› bildirgede baz›
maddeler ﬂu ﬂekilde:
- Çal›ﬂma hayat›n›n demokratikleﬂtirilmesi için ortak
bir çal›ﬂanlar yasas›n›n ç›kar›lmas› ve tüm emekçilerin
grevli-toplusözleﬂmeli sendikal haklar›n›n sa¤lanmas›
do¤rultusunda mücadele etmektedir.
- Eﬂitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye'nin ilk koﬂulunun ülkemizin kapitalizme olan ekonomik, siyasal, kültürel ba¤›ml›l›¤›n›n ortadan kald›r›lmas›ndan geçti¤ine
inanarak, bu do¤rultuda emekçilerin birleﬂik mücadelesini savunmaktad›r.
- Kürt sorununda bar›ﬂç›l bir çözümün mümkün oldu¤una dair inanc›nda ve yükselen bar›ﬂ talebine güç
verme do¤rultusunda 'Türkiye Bar›ﬂ›n› Ar›yor Konfe32
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Emekli-Sen’de tasfiye
‹ k t idar emeklilerin sendikal haklar›n› tan›mamakta direnirken, EmekliSen Genel Merkezi, tasfiyeci tutumu ile, emeklilerin mücadelesine
‘içeriden’ darbe
vurdu. Sendikan›n
en faal ﬂubelerinden
biri olan Beyo¤lu
ﬁubesinin Baﬂkan›
Hasan Kaﬂk›r ile
Kartal ﬁube Baﬂkan›
Emir Babakuﬂ, üyelikten bir y›l uzaklaﬂt›r›ld›lar.
Disiplin
Kurulu uzaklaﬂt›rma
nedenini, Kaﬂk›r ve
Babakuﬂ’un, “sendika

merkezini tan›mamalar›, üyeleri yö neticilere karﬂ› k›ﬂk›rtmalar›, kendi
baﬂlar›na hareket etmeleri” olarak
aç›klarken, Evrensel’e konuﬂan Genel Baﬂkan Veli Beysülen de benzeri iddialar› yineledi.

Muhalefete Gözda¤›
Kaﬂk›r ve Babakuﬂ bu cezaland›rman›n alt›nda yatan›n, sendika
merkezinin politikalar›na ve ald›klar› kararlara muhalefet etmeleri oldu¤unu dile getirdiler. Son olarak 7
Ekim’de yap›lan “Yeter art›k, b›çak
kemi¤e dayand›” mitinginde yöneticilerle tart›ﬂmalar›n›n ard›ndan disipline verildiklerini ve ceza ald›klar›n› söyleyen Hasan Kaﬂk›r, son baﬂkanlar kurulu toplant›s›nda Haziran
ay›nda yap›lacak kongrede aday olacaklar›n› aç›klad›klar›n› belirterek,
bunun ard›ndan verilen cezan›n mu-

“YETK‹N MÜHEND‹SL‹⁄E
HAYIR” KAMPANYASI
K›sa süre önce, mimarlar, mühendisler ve ﬂehir planc›lar›na yönelik yay›na baﬂlayan ‘Art› ‹vme’ Dergisi, ilk say›s›nda da kapaktan yer verdi¤i “Yetkin mühendisli¤e” karﬂ› kampanya baﬂlatt›.
18 ﬁubat günü ‹stanbul’da Semiramis Dü¤ün Salonu’nda düzenledi¤i geceyle start›n› verdi¤i kampanya kapsam›nda; ‹stanbul, Ankara, ‹zmit, Adana, Antalya, ‹zmir, Gaziantep, Bursa, Samsun, Tekirda¤, Sakarya,
Edirne, Eskiﬂehir ve Kayseri’de yetkin mühendisli¤e iliﬂkin paneller verilecek ve çeﬂitli etkinliklerle sürerek Ekim ay›nda kurultayla son bulacak.
18 ﬁubat’ta düzenlenen ve 200 mühendisin kat›ld›¤› gece, ayn› zamanda
kampanyan›n da ilk etkinli¤iydi. Salon giriﬂinde ‘Yetkin Mühendisli¤e Hay›r-Art› ‹vme’ imzal› pankart yeral›rken, ‹vme Dergisi’ne ait stand da mühendis ve ﬂehir planlamac›lar›n›n ilgisini çekti.
‹vme ad›na Mustafa Arol’un yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda kampanyan›n
içeri¤i hakk›nda bilgi verilirken, “üniversitelerin e¤itim düzeydeki düﬂmenin, üniversite d›ﬂ› bir belgelendirme sistemi
olan yetkin ya da yetkili mühendisli¤in gerekçesi olarak gösterilemeyece¤i, do¤ru olan›n
üniversite e¤itiminin ihtiyaçlar temel al›narak
yeniden düzenlenmesi oldu¤u” belirtildi.
Grup ‹vme ile devam eden yemekli gecede
son olarak sahneye ç›kan Grup Yorum türkü ve
marﬂlar› ile kitleyi coﬂturdu. Üç saat süren gece, hep birlikte söylenen Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› ile saat 23.00’de sona erdi.
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halefete gözda¤› vermeyi amaçlad›¤›n› dile getirdi.

Gerekçe ve Gerçek
Beysülen, Evrensel’e yapt›¤›
aç›klamada, do¤al olarak “muhalefete karﬂ› olmad›klar›n›” söylüyor.
Ancak tam da asl›nda muhalefete tahammül edemeyen burjuva politikac›lar›n› and›r›rcas›na, “ama yerinde
ve zaman›nda yap›lmal›” diyerek
devam ediyor. “Biz ﬂube ve temsilcilik açt›k, onlar üye yapmad›lar sadece muhalefet yapt›lar”! Beysülen’in “zaman›nda” görmedi¤i muhalefete iliﬂkin eleﬂtirileri bu! Böylece de “sendikaya zarar vermiﬂler”!
Sendikalardaki tasfiyelerde hep
bu tür “mazeretler” duyars›n›z ve istisnalar› d›ﬂ›nda- aç›kça “muhalefet etti susturduk” diyememenin mazeretleridir bunlar. Reformist sendikac›l›k, karﬂ›s›nda devrimci bir muhalefet gördü¤ünde baﬂka da yol bilmez zaten.

Sa¤l›kç› g(ö)reve ç›k›yor
Hekimlerin AKP hükümetinin
sa¤l›k politikalar›na yönelik protestolar› sürüyor. TTB, 14 Mart T›p
Bayram› günü g(ö)reve ç›kma karar›
ald›. ‹ﬂ b›rakma ve iﬂ yavaﬂlatma
ﬂeklinde yap›lacak eyleme iliﬂkin bas›n toplant›s› düzenleyen TTB 2’nci
Baﬂkan› Prof. Dr. Sinan Ad›yaman,
torba yasaya iliﬂkin Sa¤l›k Bakan›
Recep Akda¤’a hekimlerin itirazlar›n› ilettiklerini ancak yasan›n Meclis’te kabul edildi¤ini söyledi. Ad›yaman, hükümetin sa¤l›¤› özelleﬂtirme
çal›ﬂmalar› ve torba yasaya itiraz
edeceklerini vurgulad›.
Öte yandan, 17-18 ﬁubat’ta toplanan SES Merkez Temsilciler Kurulu, TTB ile eylemlerini ortaklaﬂt›rd›.
SES Baﬂkan› Köksal Ayd›n’›n aç›klad›¤› eylem program›na göre; 1
Mart’ta illerde sa¤l›k ocaklar›n›n kapat›lmas›na ve aile hekimli¤ine karﬂ› sa¤l›k ocaklar›na sahip ç›k›lacak.
11 Mart’ta Ankara’da merkezi miting. 14 Mart’ta, ‘Herkese eﬂit, ücretsiz, nitelikli, baﬂka bir sa¤l›k sistemi mümkün’ ﬂiar›yla g(ö)rev!

Fethullahç› Kafa
‘Kuvvac›lar’›n Aç›¤›n› Yakalad›!
‹t dalaﬂ›nda, iktidar savaﬂ›nda at
izi it izine kar›ﬂt› yine, toz duman
içinde kim kimi ›s›r›yor, tekmeler
nereden geliyor belli de¤il. Ya¤l›
kemikte gözü olan bütün koltuk
düﬂkünleri, kumpasla, hile ve desise
ile, ya¤c›l›k ve riyakarl›k ile iktidar›n sahibi olmak isteyen ve mümkün oldu¤unca her iktidara yak›n
durmay› beceren Fethullahç›lar da
elbette bu çat›ﬂmada kendilerince
“taraf” durumundalar. Çat›ﬂman›n
öte yan›nda ise malum “ulusalc›”
kisvesi ile Genelkurmay saf›ndan
savaﬂanlar yeral›yor.
‹ﬂte Zaman’da bu it dalaﬂ›n›n
ür ünü bir habe r: ‘Taner Ünal,
DHKP-C’yi saflar›na ça¤›rd›’. Haberin iç sayfas›ndaki baﬂl›kta da sekiz sütuna kocaman puntolarla
“Ulusalc› baﬂkan, DHKP-C’yi
saflar›na ça¤›rd›” diyor. Haberin
içinde ise geçen sadece ﬂu cümle:
“Bizim hareketimizin içinde yüre ¤inde vatan sevgisi olan, Türklük
aﬂk› olan, Allah’›n›, kitab›n›, bayra ¤›n› seven herkes yeralabilir. Bu ki ﬂi DHKP-C’li de olabilir, CHP’li de
olabilir, MHP’li de olabilir, baﬂka
bir partili de olabilir.” (17 ﬁubat)
Vatansever Kuvvetler Güçbirli¤i

Hareketi ve benzeri kontrgerilla örgütlenmelerine yönelik kasetler, haberler ço¤ald› ya; Zaman da “bak›n
terör örgütüne de ça¤r› yap›yorlar”
diyerek akl›nca vuruﬂ yapacak!
Hat›rlay›n, Cumhurbaﬂkan› Sezer’e yönelik her vuruﬂ yapmak istediklerinde de “Sezer’in affetti¤i
teröristler diye” durmadan ayn› listeleri yay›nlar dururlar. Amerikan
emperyalizmi ve oligarﬂi kirli ve
kârl› amaçlar› için nas›l terör demagojisini kullan›yorsa, islamc› kafa
da ayn› pervas›zl›k ve çirkeflikte
kullan›yor.
O kontra örgütlerle devrimcilerin birlikte olmas› meselesine gelince; tarihe bakmak dahi yeterlidir.
Faﬂistlerle ve bugün çat›ﬂ›yor göründükleri devletin kontra güçleri
ile birlikte devrimcilere sald›ran,
ba¤›ms›zl›k mücadelesini bo¤maya
çal›ﬂanlar kimdi? Cuntan›n ﬂefine
“cennetlik” diyen bir pragmatist
zihniyetin ç›karlar› için kolkola giremeyece¤i hiçbir güç yoktur.
Din, iman önemsiz; Irak’ta katleden, Filistin’i yokeden ‹srail’in
arkas›nda duran Amerikan emperyalizminin kuca¤›nda oturmak baﬂka türlü nas›l aç›klanabilir.

Fethullahç› zeka!
Yine 17 ﬁubat tarihli Zaman’dan
bir haber: “DTP’ye tepki gösteren
esnaf kepenkleri açmad›.”
Devamla haberin içeri¤ini okuyoruz: “Olaydan sonra, DTP ve ‘ke penklerin kapat›lmas›n›’ isteyen
kesimlere tepki gösteren esnaflar,
emniyetin anonslar›na ra¤men
dün kepenk açmad›.”
Çarp›tman›n, yalan›n bu kadar› olur
mu diyorsunuz ama oluyor. Ekrem
Dumanl› acaba okumuyor mu bu
haberleri? Bu cahil saçmal›klar›n›
okumuyor mu yoksa Fethullah politikalar›n› hayata geçirmenin yolu
yalandan, demagojiden geçti¤i için
baﬂka çare yok mu?
Esnaf “kepenk kapat›n” diyen
DTP’lilere tepki olsun diye, polisin
“aç›n” demesine ra¤men açmam›ﬂ!
Neresini düzelteceksiniz! Muhabir
ne yaps›n, kafas›na sokulan, önüne
konulan kliﬂe belli: “Halk örgüte
tepki gösterdi” denilecek! O da
böyle bir haberi bu kal›ba sokabilmek için saçmal›yor. Dikkat edin;
kepenkleri kapatt›ran tam da oligarﬂinin iste¤ine uygun olarak yasal
bir parti! Ki bu tür haberler DTP’liler hakk›nda aç›lan davalara “delil”
olarak sunuluyor. Kontra bas›n arac›l›¤›yla kendi delilini kendin yarat!
Yalan›n, çarp›tman›n, oligarﬂiye yalakala¤›n bu kadar›n› ancak Fethullahç›lar’›n becerebilece¤ini de bu
arada belirtelim.

Örne¤in daha anketin sunuluﬂunda ﬂöyle deniliyor:
“Kuzey Irak’taki PKK varl›¤› üzerine yapt›¤›m›z ha berler inan›lmaz etki yaratt›. Özellikle Talabani ve Bar zani’nin Türkiye’ye karﬂ› gösterdikleri ‘küstah’ tav›rla ra yönelik haberlere karﬂ› sizlerden müthiﬂ yorum ve
tepki geldi. Son olarak Türk güvenlik ve istihbarat bi rimlerinin belirledi¤i PKK kamplar›n›n yerleri bütün
ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kt›. Bunu da sizlere duyurduk...
Bu sorunun cevab›n› vermeden önce, çok önemli bir
stratejik kurum taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ bu bilgi notunu
okuyun ve sonra oyunuzu kullan›n.”
O bilgi notunun i çeri¤i zaten bu giriﬂten belli. Hürriyet’in sadece, “ad› anket olsun diye üç seçenek sunuyoruz ama siz ‘girsin’i iﬂaretleyeceksiniz” demedi¤i kalm›ﬂ.
Buna ra¤men “girmesin” diyenlerin ço¤unlukta ç›kmas›, kendi okurunu aptal yerine koyan Hürriyet’e ve
bütün savaﬂ k›ﬂk›rt›c›lar›na at›lm›ﬂ bir tokat.

Savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›
Devletin gazetesi Hürriyet’in
internet sayfas›nda birbiri ard›s›ra yap›lan anketlerden biri de,
“Asker Irak’a girsin mi?” baﬂl›¤› ile düzenlendi. Anketin yap›l›ﬂ ﬂekli, amac› da ortaya koyuyordu. “Girsin, Girmesin, Diplomasiyle çözülsün” ﬂeklinde üç ﬂ›k sunuluyordu, ancak kat›l›mc›lar
“ek yaz›lar” ile bir ﬂ›kka yönlendiriliyordu: “Girsin!”
Çünkü oligarﬂinin, Do¤an Medya’n›n ç›karlar› bunu
gerektiriyordu. Askerin Kuzay Irak’a girmesinin zorunlulu¤una ikna etmek için “terör” ve “ulusal ç›karlar” demagojileri g›rla gidiyor. Ve Hürriyet bir kez daha gazetecilik ad› alt›nda savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›n›n nas›l yap›laca¤›n› kan›tl›yor herkese.
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Bir gencimiz daha çetelerin sald›r›s› sonucu hayat›n› kaybetti.
Ba¤c›lar’da 16 ﬁubat günü saat 01.00 sular›nda evine giderken kimli¤i belirsiz dört
kiﬂinin sald›r›s›na u¤rayan U¤ur Korkulu hayat›n› kaybetti.
Yedi yerinden b›çaklanan ve kafas›nda ﬂiﬂe darbelerinden dolay› büyük bir oyuk oluﬂan U¤ur’un ölümünün sabah saatlerinden
itibaren duyulmas› ile birlikte, Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin ça¤r›s› ile yüzlerce kiﬂi cemevi önünde topland›.
Akﬂam saatlerinde yap›lan yürüyüﬂte olay protesto edilirken, “Çeteler
Halka Hesap Verecek” pankart› aç›ld› ve s›k s›k “Mahallemizde Çete ‹stemiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 1. Sokak’tan Yenimahalle’ye, ard›ndan Ahmet Kabakl› Caddesi’ne kadar süren yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada, çetelere ve yozlaﬂmaya karﬂ› daha ciddi bir mücadele verilmesi gerekti¤ine dikkat çekilerek, “bu konuda mücadele edenlerin
yan›nda sürekli olarak bulunmal›y›z” ça¤r›s› yap›ld›. Bugün U¤ur yar›n s›ra
baﬂkalar›n›n çocuklar›na gelece¤ine vurgu yap›lan aç›klamada “Art›k U¤urlar›m›z’› kaybetmeyelim, çetelere izin vermeyelim” denildi.
18 ﬁubat günü ise Ba¤c›lar Cemevi’nde düzenlenen törenin ard›ndan
U¤ur Korkulu Habipler Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
Ba¤c›lar Cemevi’nden sloganlarla yürüyen yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi, ﬁaﬂk›n
Caddesi, Çiftlik Meydan›, Yeni Mahalle güzergah› boyunca hiç susmad›. Yeni Mahalle’de U¤ur’un evinin önünde yap›lan konuﬂmada da, amcas›,
“U¤ur’un katillerinin cezas›z kalmamas›n›n tek yolu birlik olmakt›r. Ka tillerden hesap sormal›y›z. Baﬂka U¤urlar ölmesin” dedi. Daha sonra mezarl›¤a hareket eden kitle, U¤ur’u son yolculu¤una u¤urlad›.

ﬁakirpaﬂa: Çetelere karﬂ› birleﬂelim!
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar, 17 ﬁubat günü Trafo önünde yapt›¤› aç›klama ile, “ Yozlaﬂmaya Hay›r !
Uyuﬂturucuya, H›rs›zl›¤a ve Çetelere Karﬂ› Birleﬂelim” kampanyas›
baﬂlatt›.
Aç›klamay› yapan Ali Taﬂk›ran
uyuﬂturucunun h›rs›zl›¤›n, çetelerin,
yozlaﬂman › n
yayg›nl›¤›na
dikkat
çeker e k ,
s o n
olarak

bir marketin uyuﬂturucu rant› nedeniyle taranmas› sonucu, al›ﬂveriﬂ
yapmakta olan Gazi Öztürk isimli
mahalle sakininin hayat›n› kaybetti¤ini hat›rlatt›. Baﬂka Gaziler ölmesin, halk›m›z zehirlenmesin, mahallemiz temiz olsun diyerek yola ç›kt›klar›n› kaydeden Taﬂk›ran, tüm
mahalle halk›na bu mücadeleye kat›lmalar› ça¤r›s› yapt›.
Gazi Öztürk’ün abisi Aytaç Öztürk de sözalarak hep beraber bir
ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤ini, uyuﬂturucu satanlar› polisin de bildi¤ini
buna ra¤men bir ﬂey yapmad›¤›n›
ifade etti. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“Çeteler Halka Hesap Verecek” sloganlar› at›ld› ve bildiriler da¤›t›ld›.
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Aﬂure Günü
Etkinlikleri
Ankara’da Dikmen Temel Haklar taraf›ndan 18 ﬁubat’ta ﬁamdan
Dü¤ün Salonu’nda düzenlenen aﬂure günü etkinli¤ine 500’ün üzerinde
insan kat›ld›. Kerbela ve ölüm orucu direniﬂi ﬂehitlerinin yan› s›ra zalime karﬂ› direnerek yaﬂam›n› yitirenler için yap›lan sayg› duruﬂunun
ard›ndan söz alan Dernek Baﬂkan›
Mehmet Yaﬂar, Kerbela’n›n, zalim
ne kadar da güçlü olsa onun gücünün k›r›labilece¤ini gösteren bir direniﬂ oldu¤unu, ‹mam Hüseyin’in
sözleriyle aktard›. Aﬂure da¤›t›m›
yap›lan etkinlikte s›ras›yla; ‹dilcan
Müzik Toplulu¤u, Halil Yalç›ner,
Dikmen Temel Haklar Semah Ekibi
ve Vedat Ülger türkü ve ﬂark›lar›n›
direnenler için söylerken, bir de Pir
Sultan adl› oyun sergilendi.
Ayn› gün Bursa Temel Haklar da
50 kiﬂinin kat›ld›¤› bir etkinlikle
Kerbela ﬂehitlerini and›

Sultanbeyli’de
Sa¤l›k Taramas›
Sultanbeyli Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i, Sultanbeyli T›p
Merkezi’nin katk›s›yla, 17 ﬁubat’ta
ücretsiz sa¤l›k taramas› yapt›. Üç
doktor ile dört hemﬂirenin kat›ld›¤›
sa¤l›k taramas›nda, göz ve diﬂ kontrolünün yan› s›ra kan grubu tespiti
ve tansiyon ölçümü de yap›ld›. Saat
15.00’e kadar süren taramada, 216
kiﬂiye kan grubu tespiti, 100 kiﬂiye
göz, 200 kiﬂiye diﬂ kontrolü yap›ld›.
Ayr›ca, sa¤l›k taramas›na kat›lan
herkesin Sultanbeyli T›p Merkezi’nde indirimli tedavi olabilece¤i
belirtildi.

Polis-Yarg›-Faﬂistler-Rektörler

Bu ittifak gençli¤imize karﬂ›
Faﬂistler polis eﬂli¤inde sald›r›yor, iktidar›n polisi eli sat›rl› sald›rgan› de¤il direneni gözalt›na al›yor,
yarg› onlar› tutukluyor, rektörlükler
onlara soruﬂturma aç›yor ve bu kutsal faﬂist ittifak her geçen gün sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›r›yor.

sini ç›karmayan bir baﬂkas›n›n kafas›na silah dayayarak, ‘Ak›ll› ol, Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerini
okuma, seni öldürürüz’ dedi¤ini ve
kar maskesini kafas›na geçirerek askeri alan›n arkas›nda bir yere b›rakt›klar›n› anlatt›.

Olay 1- Kar Maskeli
Faﬂistler Ö¤renci Av›nda

Olay 2- Faﬂist Sald›r›ya
Direnme Suçu ‹ﬂlediler

Konya’ya ba¤l› Beyﬂehir’de bulunan Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisi Mahmut Yelli, bir ay içinde iki
kez faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›.
Daha önce kaç›r›larak tehdit edilen Yelli, 15 ﬁubat günü akﬂam saatlerinde arkadaﬂ›n› otogardan almak
için evinden ç›kt›¤› s›rada, bir araçtan inen kar maskeli faﬂistler taraf›ndan kaç›r›larak tehdit edildi. Sald›r› sonras› 5 gün iﬂ göremez raporu
alan Yelli yaﬂad›klar›n› ﬂöyle anlat›yor: “Benzin istasyonunu geçtikten
sonra uzun farlar› yanan bir araç
arkamda durdu. Arkama bakmaya
f›rsat kalmadan sopa ve tekmelerle
vurmaya baﬂlad›lar. Ald›¤›m darbe ler üzerine bayg›nl›k geçirmiﬂim.”
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunan Yelli, bir ay
önce de “reis” diye tan›nan Meslek
Yüksek Okulu ö¤rencisi A.K. ve
beraberindeki kar maskeli kiﬂilerce
zorla kaç›r›l›p silahla tehdit edildi¤ini ve feci ﬂekilde dövüldü¤ünü
anlatt›. Kar maskesini ç›karan bir
kiﬂinin, kentte esnafl›k yapan G.U.
oldu¤unu belirten Yelli, kar maske-

Mersin Üniversitesi'nde geçti¤imiz y›l Aral›k ay›nda faﬂistlerin sat›rl›, sopal› sald›r›s›na direndikleri
için yarg›lanan 13'ü tutuklu 37 ö¤rencinin ilk duruﬂmas› 19 ﬁubat’ta
görüldü. “2911 say›l› toplant› ve
gösteri kanununa muhalefet, kamu
mal›na zarar vermek ve polise mukavemet” suçlamalar› ile haklar›nda
1 ila 3 y›l aras›nda hapis cezas› istenen ö¤rencilerin akﬂam saatlerine
kadar süren duruﬂmalar› neticesinde
3 ö¤renci tahliye edilirken, 10'nun
tutukluluk hallerinin devam›na karar verildi.
Duruﬂma sonunda, aralar›nda
Çukurova Üniversitesi'nden ö¤rencilerin de yerald›¤› 100 kiﬂilik grup,
adliye binas›ndan ›sl›k ve z›lg›tlarla
belediye binas›na do¤ru yürüyerek
faﬂist sald›r›y› ve mahkemenin faﬂist teröre sahip ç›kmas›n› protesto
etti. Polisin engelleme giriﬂimlerine
karﬂ›n belediye önüden ulaﬂan grup
ad›na aç›klama yapan Derya K›l›ç,
tutuklu ö¤rencilerin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Ö¤rencilerin da¤›ld›¤› s›rada
p r o v o k aHatay’da Metin Kurt adlı gencin tör polis,
ırkçı faistlerce katledilmesi An- “ a d l i y e
kara ve stanbul’da gençlik ör- ö n ü n d e
gütleri tarafından protesto edil- polislerle
di. 19 ubat’ta Taksim Tramvay t a r t › ﬂ t › ”
Duraı’nda bir araya gelen çe- d i y e r e k
itli gençlik örgütleri, Kurt’un ( s u ç asıl katilinin ‘devlet’ olduunu m u ﬂ ! )
belirterek, faizme karı birlikte Ü.G. adl›
ö¤renciyi
mücadele çarısı yaptılar.
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gözalt›na almak isteyince yeniden
arbede yaﬂand›. Arkadaﬂlar›na sahip
ç›kan baz› ö¤renciler de zorla araca
bindirilerek gözalt›na al›nd›lar.

Olay 3- Yarg› Gençlerimize
Düﬂmanl›k Kustu
Yarg›n›n ö¤renci gençli¤e karﬂ›
k›l›çlar›n› çekti¤i bir baﬂka örnek
de, Trakya Üniversitesi’nde 2004
y›l›nda düzenlenen bahar ﬂenli¤inde
ç›kan olaylar›n duruﬂmas›yd›.
Jandarma 2004 y›l›nda bahar
ﬂenliklerinde ‘Öcalan posterleri
var’ bahanesi ile, NATO’yu protesto eden ö¤rencilere azg›nca sald›rm›ﬂ, bir ö¤renci bu sald›r›da a¤›r ﬂekilde yaralan›rken 120 kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂt›. 89 kiﬂi hakk›nda aç›lan
davada 20 ö¤renci 76 gün tutuklu
yarg›lanmas›n›n ard›ndan serbest
b›rak›lm›ﬂt›. Geçen hafta sonuçlanan davada, 56 ö¤renci beraat ederken 33 ö¤renci hakk›nda “kamu
mal›na zarar ve kamu görevlisine
mukavemet” suçlamas› ile 3 y›l 9’
ay hapis cezas› verildi. Ö¤renciler
olaylar›n ard›ndan da okul yönetimi
taraf›ndan 1 aydan 1 y›la varan sürelerle okuldan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂlard›.
Ya rg›n›n devrimci demokratik
gençli¤e yönelik düﬂmanca tutumunun klasik bir örne¤idir bu cezalar.
Tescilli iﬂkencecilerin “bir daha suç
iﬂlemeyeceklerine kanaat getirip”
cezalar›nda olabilecek bütün indirimleri yapan yarg›n›n, gençlerimiz
sözkonusu olanca verilebilecek cezan›n en üst s›n›r›n› uygulamalar›
ibretlik bir tablodur.

Olay 4- Isparta’da Polis
Talimatl› Soruﬂturma
Güya bilim yuvas›n› yönetenlerin yani “bilim insanlar›n›n” iﬂkencecilikten baﬂka hiçbir meziyetleri
bulunmayan polislerin talimatlar›
ile kendi ö¤rencilerine soruﬂturma
açmalar›, cezaland›rmalar› neredeyse art›k s›radan bir durum haline
geldi. Vahim olan; bilim ad›na, e¤itim ad›na büyük utanç olan bu tür
olaylar›n bilim ve e¤itim camias›nda tart›ﬂ›lm›yor oluﬂudur. Bu yap›l-

gençlik
mad›kça da, YÖK’ten yönetici olma
onay›n› gençlik üzerinde en iyi bask›y› kurma referans› ile alan okul yönetimleri daha pervas›zca hareket ediyorlar.
Isparta Gençlik Derne¤i üyesi Selda Bulut hakk›nda, okudu¤u Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sa¤l›k Yüksekokulu Müdürlü¤ü’nce “F
Tipi Cezaevleri uygulamalar›n› protesto etmek ve açl›k grevine kat›lanlar›
desteklemek amac›yla yap›lan gösteriye kat›lmak” suçlamas›yla soruﬂturma
aç›ld›. ‹ﬂe bak›n ki, sözü edilen eylem
b›rak›n okul s›n›rlar›n›, Isparta s›n›rlar› içinde dahi de¤il, Antalya’da gerçekleﬂiyor. 3 Ocak tarihinde K›ﬂlahan
Meydan›’nda TAYAD’l› Aileler taraf›ndan düzenlenen meﬂru demokratik
bir eylem; hakk›nda ne soruﬂturma
aç›lm›ﬂ ne bir cezaland›rma sözkonusu. Ancak Antalya’da “antenleri” bulunan okul yönetimi an›nda soruﬂturma terörünü estirmeye baﬂl›yor. Kim
veriyor bu talimat› malum; bu ülkede
halk›n hak ve özgürlükler mücadelesini nas›l bast›r›r›z, gençli¤i nas›l sindiririz diye ç›rp›nan, bunun için hiçbir
hukuk, yasa kural tan›mayan polis.
Üç y›ld›r ö¤renciler üzerinde anti
demokratik uygulamalar›n› art›ran Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi, e¤itim ve bilimsel yay›n s›ralamas›nda sonlarda yeral›rken aç›lan soruﬂturmalarda ilk s›ralarda bulunuyor. Polisin talimat› ile aç›lan soruﬂturmalar›n
birço¤unda oldu¤u gibi, Bulut’a aç›lan
soruﬂturmada da, kendisinin hukuksuzlu¤u bir yana birçok yalan yanl›ﬂ
bulunuyor. Örne¤in TAYAD’l›lar›n açl›k grevini Antalya Temel Haklar olarak yazmas›, açl›k grevine kat›lmayan
ancak ziyarette bulunan Bulut’u açl›k
grevine kat›lm›ﬂ gibi göstermesi bunlardan baz›lar›.
Konuyla ilgli aç›klama yapan Selda Bulut, sa¤l›k bölümünde okuyan
bir ö¤renci olarak insanlar›n tecritte
tutulmas›na karﬂ› ç›kmas›n›n bir sorumluluk oldu¤unu belirtirken, devamla ﬂunlar› belirtiyor: “Tecrite kar ﬂ› mücadele edenleri desteklemek ge rekir. Bu bizim aç›m›zdan mesleki bir
zorunluluktur. Tecrite karﬂ› bir sa¤l›k ç› olarak mücadele etmeye devam ede ce¤im.”

Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Eden
Liseli Gençlik’e Jandarma Sald›r›s›!
Öyle olaylar, haberler vard›r ki, bir konuda
sistemin bütün kafa yap›s›n›, politikas›n› ortaya
koyar, baﬂkaca bir yoruma gerek b›rakmaz. ‹ﬂte
bu da böyle bir haber.
Sar›gazi Liseli Gençlik’in, yozlaﬂmaya karﬂ›
protestosu jandarman›n sald›r›s›na u¤rad›. 20 ﬁubat günü Merkez Mahallesi Muhtarl›¤› önünde
toplanarak ‘ U Y U ﬁ T U R U C U YA K U M A R A
F U H U ﬁ A VE ÇETELEﬁMEYE KARﬁI
ONURUMUZA VE GELECE⁄‹M‹ZE SAH‹P ÇIKALIM-Sar›gazi
Liseli Gençlik" pankart›yla Ticaret Meslek Lisesi önüne kadar yürüyen
ö¤rencilere veliler ve di¤er ö¤renciler de destek verdiler. Yürüyüﬂ esnas›nda yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye karﬂ› sloganlar atan Liseli Gençlik, okul
önünde bas›n aç›klamas›n› okumaya baﬂlad›¤› s›rada jandarma hiçbir uyar› yapmadan sald›r›ya geçti.
Kültürünü, de¤erlerini savunan liseliler jandarma sald›r›s›na taﬂlarla
karﬂ›l›k verdiler. Bir jandarma ekip otosunun tahrip edildi¤i eylem sonras› Sar›gazi Liseli Gençlik halka, eylemlerinin amac›n› anlatan ve jandarmay› teﬂhir eden konuﬂmalar yapt›lar. Daha sonra pankart› lise önüne asan
gençler, "Yozlaﬂmaya Geçit Vermeyece¤iz, Çetelerden Hesap Sorduk Soraca¤›z, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede" sloganlar›yla eylemlerine son
verdiler.
Jandarman›n, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden gençlere yönelik tahammülsüzlü¤ü bitmemiﬂti. Çünkü onlar, çeteleﬂmiﬂ, düﬂünmeyen, örgütlenmeyen bir gençlik istiyorlard›. Eylem sonras› jandarma kafelerde yapt›¤› aramalar›nda Sar›gazi Liseli Gençlik’ten 1 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Liseli Gençlik bir hafta önce de Sar›gazi Ticaret Meslek Lisesi önünde
uyuﬂturucu kullanan ve satan serserileri döverek cezaland›rm›ﬂt›.
Gazi Liseli Gençlik de 21 ﬁubat’ta ﬁair Abay Kunanbay Lisesi’nde
'Uyuﬂturucuya, Çeteleﬂmeye, Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz' pankart› ast›. Saatlarce as›l› kalan pankart liseliler taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›.

L‹SELERDE ﬁ‹DDETE SON!
16 ﬁubat’ta Ankara Atatürk Lisesi’nde okul müdürü bayrak töreni s›ras›nda bir ö¤renciyi “gömle¤i d›ﬂar›da” diye bütün ö¤rencilerin ortas›nda
dövdü. Di¤er ö¤rencilerin yuhalayarak protesto etmeleri üzerine müdür
bir k›z ö¤renciyi de küpelerinden tutarak sürükledi.
Olaya iliﬂkin bir aç›klama yapan Ankara Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu, “bu olay liselerde yaﬂanan ﬂiddetin ilk örne¤i de¤ildir” dedi. Böyle
bir e¤itimcilik anlay›ﬂ›n›n olamayaca¤› belirtilerek as›l sorunun e¤itim
sistemi olmas›na dikkat çekildi. Lise Komisyonu ﬂunlar› kaydetti: “Okul
önlerinde sat›lan uyuﬂturucularla madde ba¤›ml›s› haline getirilen, sabahtan akﬂama kadar internet baﬂ›nda oyun oynamaya mahkûm edilen, okulda kameralarla izlenerek her davran›ﬂ› kaydedilen, medyan›n yaratt›¤›
kahramanlara özenip ayn› ﬂeyleri giyen ve yürüyüﬂüne kadar her hareketi
birbirine benzeyen tipler yaratan, bu düzenin e¤itim politikas›d›r. Çünkü
e¤itmekten anlad›¤› denileni yapan robotlaﬂm›ﬂ, insan› insan yapan bütün
özelliklerden soyundurulmuﬂ tek tip bireyler yaratmakt›r. Bunun için söyleneni yapmad›¤› an dayak atmak da meﬂrudur onlar›n gözünde.”
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Linç güruhunun TCK’daki izdüﬂümü:
301. Madde
301. madde üzerine tart›ﬂmalar
sürerken, savc›lar›n bu tart›ﬂman›n
bitmesini beklemeye de tahammülü
yok anlaﬂ›lan ki, durmaks›z›n yeni davalar aç›l›yor. Son olarak geçen hafta
dergimizde de okumuﬂ olaca¤›n›z gibi, Trabzon’daki TAYAD’l›lara 301.
maddeden dava aç›ld›. Linç güruhunun yar›m b›rakt›¤›n› tamamlamak istercesine... TAYAD'l›lar, her nas›l olmuﬂsa, "Adliye önünde linç olay›n›
p rotesto ederken” iﬂlemiﬂler bu suçu.
"Medya Özgürlü¤ü ve Ba¤›ms›z
Gazetecilik ‹zleme ve Haber A¤›" taraf›ndan haz›rlanan bir raporda,
TCK'n›n 301 veya 159. maddelerinden 2005 y›l›nda 29 kiﬂi yarg › l a n › rken, bu say›n›n 2006 y›l›nda 72'ye
ç›kt›¤› ortaya konuyor.
Demek ki, “demokratikleﬂme”yle,
insanlar› sindirmek için aç›lan davalar
aras›nda ters bir orant› var. Demokratikleﬂtikçe, bask›lar, yasaklar, cezalar
art›yor... Ülkemizin 50 y›ll›k “demokratikleﬂme” maceras›nda hep böyle olmuﬂtur zaten.
Katledilen Hrant Dink hakk›nda,
19 Ocak'ta katledilmeden önce Reuters Ajans›'na "Ermeni Soyk›r›m›'n›
kabul etti¤ini aç›klad›¤›" ve "301'e
Karﬂ› 1 ‹mza" baﬂl›kl› bir habere yer
verdi¤i gerekçesiyle de 301. m addeden yeni bir dava daha aç›lm›ﬂt›.
Dink öldürüldü ama dava bitmedi,
Gazetenin sahibi Sarkis Seropyan ve
sorumlu müdürü Arat Dink de bu sözlerden dolay› yarg›lanacaklar. 301’in

pençesinden kurtulmak öyle kolay
de¤il yani.
Yukar›da sözünü etti¤imiz raporda, halen 301. maddeden yarg › l a n a nlar ﬂunlar:
- Doz Yay›nevi Sorumlusu Ali R›za Vural, 'Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi' adl› kitab› yay›nlad›¤› için...
- Yazar Osman Tiftikçi ve yay›nc›
S›rr› Öztürk. Osmanl›'dan Günümüze
Ordunun Evrimi adl› kitap nedeniyle.
- Diyarbak›r KÜRT-DER Sözcüsü
‹brahim Güçlü ile onunla röportaj yapan Tempo De rgisi muhabiri Enis
Mazhar Tayman ve Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Neval Barlas.
- "‹ncirlik'ten Dolmabahçe'ye yürüyoruz, ABD defol, bu memleket bizim" ad› alt›nda yürüyüﬂe kat›lan Murat Papuç.
- Kanal Türk'te yay›nlanan programda “Türk askerini aﬂa¤›lad›¤›” gerekçesiyle Tuncay Özkan ve Cüneyt
Arcayürek.
- Ülkede Özgür Gündem'de 'Bas›n
yolu ile devletin askeri teﬂkilat›n› aﬂa¤›lad›¤›' ileri sürülen gazeteci Sinan
Kara.
- ‹smail Beﬂikçi'nin Esmer Derg isi'nde yer alan "Konuﬂmad›k, Bast›rd›k" baﬂl›kl› yaz›lar›ndan dolay› derg inin yöneticisi Ferzende Kaya ile gazeteci Mehmet Ali ‹zmir.
- "Ordu ne iﬂe yarar" yaz›s› nedeniyle Erol Özkoray.

Silopi Cumhuriyet Baﬂsavc›s› haz›rSald›ranlar “devlet eleman›” olunca çete yok, lad›¤› iddianamede
bu 7 kiﬂiyi, “çete”
örgüt yok!
olarak niteledi. Ama
Diyarbak›r Cumhuﬁ›rnak'›n Silopi ‹lçesi’nde 21 Kariyet Baﬂsavc›s›’na göre, onlar 'çete’
s›m 2005'te Emniyet Müdürlü¤ü'ne
de¤il!
bomba at›lm›ﬂt›. Kontrgerillan›n orDiyarbak›r Cumhuriyet Savc›s›
tam› buland›rmak için gerçekleﬂtirhaz›rlad›¤› mütalaada, iddianamede
di¤i bu bombalamay›, aralar›nda k obelirtildi¤i gibi bir 'çete' oluﬂumurucu ve itir afç›la r›n bulundu¤u 7
nun sözkonusu olmad›¤›n› öne sürekiﬂinin gerçekleﬂtirdi¤i tespit edilrek, san›klardan 6's›n›n beraat›n› ismiﬂti.

Hukukun Çifte Standard›:
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- "301 numara" adl› makalesinden
dolay› eski Gündem Gazetesi Genel
Yay›n yönetmeni ‹rfan Uçar.
- Son olarak da bu listeye Trabzon
TAYAD’l›lar eklendi.
Listeye bak›ld›¤›nda aç›kça görülüyor ki, 301. madde, farkl› düﬂünen
herkesi, tüm muhalif güçleri sindirmenin bir arac›d›r.
Bu anlamda, sözkonusu maddenin
kelimeleriyle oynayanlar, faﬂist bask›
yasalar›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas› suçunu
iﬂlemektedirler.
Demokratl›¤a yaraﬂ›r tek tav›r, bu
maddenin tümden kald›r›lmas›n› istemektir.
Ayd›nlardan 301. Maddenin
Kald›r›lmas› ‹çin Ça¤r›:
Devrimci, demokrat ayd›nlar,
301. madde üzerinde hükümet güdümündeki çeﬂitli sendika ve derneklerin sürdürdü¤ü manevray› bozacak
bir ç›k›ﬂ yaparak, 301. maddenin
tümden kald›r›lmas›n› talep ettiler.
Aralar›nda Vedat Türkali, Sennur
Sezer, Celal Baﬂlang›ç, Av. Taylan
Tanay, Ak›n Birdal, Bilgesu Erenus,
Grup Yorum üyeleri gibi çok say›da
ayd›n, sanatç› ve hukukçunun bulundu¤u ayd›nlar, 20 ﬁubat’ta Taksim
Hill Otel’de yapt›klar› bas›n toplant›s›yla taleplerini ve gerekçelerini
aç›klad›lar.
Aç›klamada, AKP hükümetinin
sorumluluktan kaçt›¤›, bunun için
manevralar yapt›¤› belirtilerek, günü
kurtarmaya çal›ﬂmak yerine, soruna
kal›c› çözüm aranmas› gerekti¤i vurguland›.

tedi.
Ne de olsa davan›n san›klar›
“devletin adamlar›”yd›lar. Devletin
hakimi, savc›s›, onlara ceza verecek
de¤ildi ya. Bombalamay› 7 kiﬂiden
biri üstlenirdi, böylelikle ortada örgüt de, çete de kalmazd› ve alt›s› birden d›ﬂar› sal›verilirdi.
Öyle ya, hepsine ceza verilirse,
kontra faaliyetler için her zaman
adam bulmak mümkün olmazd› sonra...

Bir Garip Hukuk Karar›:
Bombalar›n kayna¤›n› aramaya
gerek yok!

Ama dosyada daha önemli olan bilgi ﬂu: Sözkonusu
bombalarla ilgili MKE Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
gönderilen resmi belgelerde, her üç bomban›n da Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›'na verildi¤i belirtilmektedir.

Dan›ﬂtay'a ve Cumhuriyet Gazetesi’ne düzenlenen
sald›r›larla ilgili Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
görülen davada, san›klardan Süleyman Esen'in avukat›
Mehmet Ener, Cumhuriyet Gazetesi’ne at›lan bombalar›n “nereden ve nas›l temin edildi¤inin araﬂt›r›lmas›”
talebinde bulundu.
Ancak mahkeme, bu talebi reddederek dosyan›n
mütalaa haz›rlanmas› için savc›l›¤a gönderilmesini kararlaﬂt›rd›.
Mahkeme Baﬂkan› Orhan Karadeniz’in talebin neden reddedildi¤ine iliﬂkin bir aç›klamas› yoktu; ama
dava dosyas›ndaki kimi bilgiler, talebin neden reddedildi¤i hakk›nda az çok bir fikir veriyor.
Dosyadaki belgelere göre, Cumhuriyet Gazetesi’ne
5 May›s, 11 May›s ve 12 May›s 2006'da at›lan üç ayr›
el bombas›n›n parçalar› üzerinde yap›lan incelemelere
göre, bombalar MKE yap›m›d›r.

7

Oligarﬂinin
Hukuku’ndan
Manzaralar

› Agos Gazetesi Genel Yay›n Yö-

netmeni Hrant Dink'in katledilmesini
protesto etmek için yürüyüﬂ düzenleyen
Trakya Üniversitesi'nden 35 ö¤renci
hakk›nda, Edirne Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan soruﬂturma baﬂlat›ld›.
*
› DTP K›z›ltepe ‹lçe Baﬂkan› hakk›nda, Öcalan'›n Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek amac›yla düzenledi¤i
bas›n aç›klamas›nda yapt›¤› konuﬂma
nedeniyle 'örgüt propagandas› yapmak'tan soruﬂturma aç›ld›.
*
› ‘Ben Kürdüm’ sözüne 1 y›l 8 ay
ceza
Bir televizyon program›nda “Ben
Kürdüm. PKK bir neden de¤il sonuçtur”
dedi¤i için hakk›nda ‘örgüt propagandas›’ davas› aç›lan ‹letiﬂim Fakültesi ö¤rencisi Mehmet Emin Demir’e 1 y›l 8 ay hapis cezas› verildi.

MKE’nin, 17 May›s 2006 tarihinde Emniyet Genel
Müdürlü¤ü'ne yazd›¤› B042MKE760003/2339 say›l›,
"El bombas› tapalar›" konulu yaz›, bunu belgeliyor.
Peki, bu bombalar Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›'ndan nas›l ç›km›ﬂ ve hangi eller arac›l›¤›yla Cumhuriyet’i bombalayanlar›n eline geçmiﬂtir?
‹ﬂte bu sorunun cevab› yoktur dava dosyas›nda ve
mahkeme, verdi¤i kararla, bu sorunun cevab›n›n bulunulmas›n› da engellemiﬂ olmaktad›r.
Yani, bir eylem daha “karanl›kta” b›rak›lm›ﬂ olacak.
Mahkeme “gitti¤i yere kadar gitsin” diyemiyor.
Çünkü gitti¤i veya gidebilece¤i yerler, belli ki netameli...
“Derin devlet” mi dediniz?
Yok can›m, olaylar›n “üstünü örten devlet” var.

Avukatlar, gerek Ceza
Muhakemeleri
Kanunu
(CMK) yönetmeli¤ini, gerekse de yeni Avukatl›k Yasa Tasar›s›’n› protesto için eylemler yap›yorlar.
Avukatlar taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda, bu düzenlemelerle “avukatlar› uluslararas› tekellere yem etmek, avukatlar ara s›nda kast yaratmak, zorunlu olarak ba¤›ml› çal›ﬂan avukatlar›n seç me seçilme haklar›n› ellerinden almak gayreti içine girildi¤i”, “Barolar›n devre d›ﬂ›nda b›rak›larak, savunman›n bask› alt›na al›narak etkin müdafili¤in yokedildi¤i” belirtiliyor.
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi üyeleri, 15 ﬁubat’ta Sultanahmet Adliyesi
önünde biraraya gelerek TBB'nin önerdi¤i Avukatl›k Yasa Tasar›s›'na tepki gösterdi.
ÇHD ad›na aç›klamay› okuyan Av. Fatmagül Yolcu “mesleklerine
yönelik sald›r›lara karﬂ› mücadele edeceklerini” söyledi.
ÇHD ‹zmir ﬁubesi avukatlar› da Bayrakl› Adliyesi önünde yapt›klar› eylemle, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) yönetmeli¤ini protesto etmek için temsili olarak, cübbelerini Adalet Bakanl›¤›'na gönderdiler. Avukatlar ad›na konuﬂan Av. Özkan Yücel "Barolar Birli¤i'ni
sözkonusu tasla¤› geri çekmeye ça¤›r›yoruz. Taslak geri çekilinceye
kadar eylemler tüm ülke çap›nda sürdürülecektir" dedi.
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Yeni bir
Ayd›nl›k!
Halk›n Kurtuluﬂu Partisi’nin yay›n organ› ‘Halk›n Kurtuluﬂ Yolu’
Dergisi’nin 8 ﬁubat tarihli 24. say›s›nda “ Bu cinayetlerin sebebini
yaratan ABD ve AB emperyalistleridir!” baﬂl›kl› bir yaz› yerald›.
Yaz›da Hrant Dink’in neden katledildi¤i ele al›n›yor ve HKP’nin
Ermeni Soyk›r›m› konusundaki ‘düﬂüncelerine’ yer verilirken, Dink’in
cenazesi de de¤erlendiriliyor.
Ermeni meselesine iliﬂkin görüﬂlerini uzunca eleﬂtirmeyi gereksiz
buluyoruz. Çünkü Ermeni Soyk›r›m›na iliﬂkin söylediklerinin neredeyse tamam› egemen güçlerin düﬂünceleridir. Bunu “sol” bir dil kullanarak
ifade etmek, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmemektedir. Elbette Hrant Dink’in düﬂüncelerini eleﬂtirebilir HKY, cinayetin nedenine iliﬂkin istedi¤i komplolar› da üretebilir, dünyay› bir satranç tahtas› olarak tasarlay›p,
ABD’nin piyonlar›, kaleleri, oynatt›kça ‘ﬂah-mat’ yapt›¤›n› ve bütün
politik kesimlerin de bu oyunun kurallar›na uydu¤unu varsayabilir. Yolundan yürüdü¤ü Perinçek gibi bir
‘süper NATO’ kliﬂesi de uydurabilir
mesela! Hiçbir sak›ncas› yok!
Ancak HKY bununla kalm›yor.
Bu faﬂist, ﬂovenist devlet cinayeti karﬂ›s›nda tav›r gösterenlerin tümünü “Sevrci güçler” olarak niteliyor, egemen s›n›flar›n diliyle “vatan
haini” diyor. Cinayete tepki gösteren eylemlere kat›lanlar olarak,
“ Ö D P, ‹. Kaypakkayac› Gruplar,
ESP, EMEP, HÖC, SDP, DTP ve
bunlarla birlikte hareket eden bir kaç küçük grup yerald›. Tabiî yerli
yabanc› Parababalar›n›n her kesi minden temsilcileri ve taraftarlar›
da” sayan HKP, ﬂunlar› söylüyor:
“Bu cephe Sevrci Karﬂ›devrim
Cephesi'ydi ya da Emperyalizm
Cephesi'ydi. Burada bulunan "sol,

sosyalist, devrimci, Maocu" ve da ha bilmem neci gruplar da asl›nda
taﬂ›d›klar› adlar›n tam tersini temsil
etmektedirler pratikleriyle. Bunla r›n yaln›zca adlar› soldur, sosyalist tir, devrimcidir. Kendileri de¤il. O
yüzden biz bunlara, gerçek siyasi
kimliklerine en uygun düﬂen bir ad la hitap ediyoruz: "Sevrci Sahte
Sol" diyoruz bunlara...
....Çok aç›k biçimde görüldü¤ü
gibi "bu cenaze törenine kat›lan on
binlerce kiﬂi", "ABD yönetimi" için
"umut kayna¤›"d›r. Böyle "ilan"
ediyor ABD, bu törenin kat›l›mc›la r›n›... Gördünüz mü bizim hakl›l›¤› m›z›? ABD'nin "umut kayna¤› ilan
etti"¤i insanlar hiç sol ya da dev rimci olabilirler mi?..”
*
Bir toplumsal olay›, gösteriyi,
cenazeyi her güç kendi ç›karlar›
do¤rultusunda elbette kullanmak isteyecektir. Devlet de Dink’in cenazesini kendi ç›karlar› için kullanmak istemiﬂtir, slogans›z yürüyüﬂ
bu duruma zemin haz›rlam›ﬂt›r. Keza ABD ve AB de kendi hesab›n›
yapacakt›r. Ama bu güçlerin cenazeye iliﬂkin de¤erlendirmeleri, oraya kat›lanlar› ABD’nin ‘umudu’
yapmaz. Böyle olsayd›, Susurluk
sonras› düzenlenen protestolara kat›lan bütün sol, Genelkurmay’›n
“maﬂas›” olurdu. O gösteriler Genelkurmay’›n kendini aklama ve faﬂist düzeni yeniden tahkim etmekte
kullan›ld›. Mesele güç meselesidir.
Sen do¤ru politika belirliyor, müdahale edebiliyorsan, egemen güçlerin
kullanmas› zorlaﬂ›r.
Toplumsal olaylar› uzaktan seyrederek, aman ben steril kalay›m diyerek devrimci politika yap›lamaz.
*
Ancak HKP’nin sorunu bunlar
de¤il. Karﬂ›m›zda kafa yap›s›yla,
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diliyle ve sola
yönelik yaklaﬂ›mlar› ile “yeni bir Ayd›nl›kç› grup” var.
Sosyal ﬂovenizmle ad›m
att›¤› bu yoldaki yürüyüﬂünü burjuva milliyetçili¤ine evrilerek sürdürmesi kimse
için ﬂaﬂ›rt›c› olmas›n.
Belirtti¤imiz gibi Ermeni meselesine iliﬂkin çal›nt› düﬂünceleri tart›ﬂmaya de¤mez. ﬁovenizmin tezlerini as›l sahipleri üzerinden eleﬂtiren yaz›lar›m›z yeterli bir cevapt›r.
Bu paralelde Sevrci sahte sol
ﬂeklindeki düﬂünceler de Ayd›nl›ktan çal›nm›ﬂ olup oligarﬂiye yaranmak için yap›lan tespitlerdir.
Bu tür gruplar›n oligarﬂinin propoganda gruplar› olarak hareket ettikleri aç›kt›r. Sahte olan, devrimci
olmayan; bu tür de¤erlendirmeler
yapan Ayd›nl›k ve HKP gibi gruplard›r.
“Sol” ad›na burjuva milliyetçili¤e, sola düﬂmanl›¤a, ﬂovenizme izin
verilemez. Geçmiﬂte karﬂ›-devrimci
Ayd›nl›k çizgisinin niteli¤ini görmek istemeyen, yanl›ﬂ tahlil eden,
pragmatist davrananlar oldu, bu sayede bir süre sol içinde bar›nabildi.
Bu da bir tecrübeydi belki kimi sol
gruplar için, bugün bu tecrübe yinelenmeyecektir. Ayd›nl›k’›n bugün
gelip dayand›¤› yer bellidir; katliamc› ‘paﬂalar’›n koltu¤unun alt›!
Bugün Ayd›nl›k çizgisinin halk nezdindeki görünümü, faﬂist düzenin
ﬂovenist politikalar›n›n savunuculu¤unu yapman›n ötesinde de¤ildir.
Ve sol içinde tümüyle lanetlenmiﬂ,
devrimci saflardan tecrit edilmiﬂtir.
HKP de bu anlay›ﬂtan vazgeçmezse; Ayd›nl›k’›n geldi¤i lanetli
son onu da beklemektedir. “Ulusalc›, milliyetçi” yükseliﬂten nemalanmak, kendini ispatlamak, meﬂrulaﬂt›rmak istiyorsa yan›l›yor; asl› varken suretine kimse dönüp bakmaz,
ama sola yönelik kullanmaktan da
geri durmaz oligarﬂi. Bu konuda da
Ayd›nl›k “ibretlik” olarak orada
durmaktad›r.

Hastanede iﬂkence!
Düzen her yan›ndan dökülüyor
Adana'da Doktor Ekrem Tok Ruh
ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi'nde,
tedavi gören hastalara personel taraf›ndan uygulanan ﬂiddet ve kimisi
‘uyuﬂturucu tedavisi’ için orada bulunan hastalara uyuﬂturucu sat›ld›¤›
ortaya ç›kt›.
Olay burjuva bas›nda da geniﬂ ﬂekilde yerald›. Ancak üzerinden atlad›klar› ya da çarp›tt›klar› bir gerçek
vard› ki, mesele üç beﬂ hasta bak›c›
meselesi de¤ildir. Malatya’daki çocuk yuvas›nda da sorun bak›c›lar
üzerine havale edilerek küllenmiﬂti.
En basitinden kim e¤itiyor bunlar›? Kim neden denetlemiyor? Nas›l
bir çürümüﬂlük ki, hastalara dahi iﬂkence yap›labiliyor.
Sa¤l›k Bakanl›¤› soruﬂturma baﬂlatt›klar›n› duyurdu. Yeni haberi olmuﬂ, gazeteler yaz›p TV’ler gösterince ö¤renmiﬂler!
Yalan! B›rak›n denetimin kendi

görevleri olmas›n›, bas›ndan önce
onlar›n bilmesi ve sorunu çözmesinin gereklili¤ini, Avrupa ‹ﬂkenceyi
Önleme Komitesi CPT, tam iki y›l
önce burada iﬂkence olaylar›n›n yaﬂand›¤›n› ve önlenmesi gerekti¤ini
rapor haline getirerek bu hükümetin
ve bakanl›¤›n önüne koymuﬂ!
Sonuç, ortada!
Burada oligarﬂinin bürokratik
mekanizmas›n›n partilerle s›n›rl› olmayan bir çal›ﬂma tarz› da ortaya ç›k›yor. Özellikle bu tür sa¤l›k, sosyal
kurumlarda hiçbir sorun teﬂhir olmad›kça, bas›n›n gündemine gelmedikçe bürokratlar›n, bakanlar›n da gündemine gelmez. Çünkü sistem insan
üzerine kurgulanmad›¤› için, bürokrat›n›n zihniyeti de buna göre ﬂekillenir.
Adana’ya soruﬂturma aç›l›r, yar›n
bir baﬂka yer ç›kar ve sistem sorgulanmad›kça bu k›s›rdöngü de¤iﬂmez.

Kariyer S›nav›
Kald›r›ls›n
E¤itim-Sen Adana ﬁubesi üyeleri, ö¤retmenler
aras›nda eﬂitsizlik oluﬂturan Kariyer S›nav› uygulamas›n› 17 ﬁubat günü protesto ettiler.
Sendika önünden Merkez PTT önüne kadar, "Faﬂist Gerici E¤itime Son Paras›z Sa¤l›k, Paras›z E¤itim" sloganlar›yla yürüyen
e¤itimciler ad›na burada
aç›klama yapan ﬁube Baﬂkan› Güven Bo¤a, bu uygulaman›n örgütlenme kültürü
ile ba¤daﬂmad›¤›n›, ö¤retmenler aras›ndaki dayan›ﬂmay› ortadan kald›ran, rekabeti art›rarak aralar›ndaki
güven iliﬂkisini zedeleyecek
bir uygulama oldu¤unu
söyledi. Emekçiler daha
sonra Baﬂbakanl›k'a faks
çektiler.

1000’e) yak›n kumarhane ortaya ç›kar›lm›ﬂ. Düﬂünün,
rulet masalar›n›n, blackjack masalar›n›n, kollu kumar
aletlerinin dizi dizi dizildi¤i bir yerden sözediliyor; bu
cebinizde, evinizde gizleyebilece¤iniz bir ﬂey de¤il muhakkak ki. Ama her ne hikmetse, ‹stanbul polisinden
gizlenebiliyor kumarhaneler...
Sözü edilen 1000 kumarhane bask›n›nda, 40 rulet
masas›, 25 blackjack masas› ele geçirilmiﬂ, 3 bin 800 kiﬂi de yakaland›. Yani öyle dar gruba hizmet veren bir
kumar sektöründen de¤il, binlerce müﬂterisi olan bir
sektörden sözediliyor burada. Ancak bu binlerce kiﬂi, iﬂletmeciler dahil, her seferinde serbest b›rak›l›yor. Üstelik, polis el koydu¤u kumar araçlar›n› da iade ediyor,
çünkü yasalar öyleymiﬂ güya...

Kumarhaneler Yasak;

Ama memleket
kumarhaneler cenneti
Geçen hafta, Etiler'deki Dalmaz Center adl› kumarhane iﬂletilen bir yer 6. kez bas›ld›. Bak›n, bas›l›yor, ard›ndan ayn› yerde, ayn› kumar araçlar›yla yine kumarhane iﬂletilmeye devam ediliyor.
Nas›l oluyor bu?
Kim göz yumuyor, kimin iﬂine geliyor böyle olmas›?
Kumarhaneler yasal iken, belki iki elin parmaklar›n›n say›s›n› geçmiyordu kumarhaneler... Çünkü yasal
kumarhane açman›n pek çok koﬂulu vard›... Sonra kumarhaneler yasakland›, ama sanki yasak “özgürleﬂtirme” anlam›na geliyormuﬂ gibi, Türkiye, özellikle de ‹stanbul bir kumarhaneler cennetine dönüﬂmüﬂ durumda.
Gazetelerin yazd›¤›na göre, bodrum katlarda oynanan
kumar, geçen süre içerisinde villalara, rezidanslara, yatlara taﬂ›nm›ﬂ.
Bunu rakamlar söylüyor.
‹stanbul polisinin bask›nlar›nda, bine (rakamla

Bu kadar bask›na, bu kadar izinsiz, yasad›ﬂ› kumarhane aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, bugüne kadar
bundan dolay›, bir gün bile hapis yatan olmad›.
Halk muhalefetini bast›rmak için her türlü yasay›,
ezay›, cezay› yapanlar, kumarhaneciler, kerhaneciler
için yasalar ç›karmay› unutmuﬂ olmal›lar. Ya da onlar
için ç›kard›klar› yasalar, alabildi¤ine yumuﬂak...
Polis derseniz, zaten onun da iﬂi gücü halk›, muhalif
güçleri izlemek, gözlemek, Böyle bir ülke kumarhane
cenneti olmas›n da ne olsun.
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yurtd›ﬂ›
Senatör Dubie: Belçika
Hükümeti Suç ‹ﬂledi!
Belçika’daki DHKC Davas›’nda
hukuksuzluklar›n Belçika hükümeti
için bir skandala dönüﬂerek tart›ﬂ›lmas› gündemdeki yerini korurken,
Cephe tutsaklar› ile dayan›ﬂma eylemleri de devam ediyor.
13 ﬁubat günü, Brüksel’de bulunan ‹nsan Haklar› Birli¤i’nde
(LDH) biraraya gelen CLEA Sözcüsü Daniel Flinker, LDH Sözcüsü
Manu Lambert, temsilcileri, Yeﬂiller Partisi Senatörü Josy Dubie ve
tutsak yak›n› Deniz Demirkap›,
Belçika hükümetini eleﬂtirdiler.

Dubie: Suçluyorum!
Bahar Kimyongür’ün Hollanda’da tutuklanmas›ndan bu yana geliﬂmeleri izleyen Senatör Dubie, konuyla ilgili yeni aç›klamalarda bulundu.
Kimyongür’ün
Nisan
2006’da Türkiye’ye iadesi için Hollanda’da tutukland›¤›n› ve ard›ndan
Hollanda mahkemesinin yeterli neden görmemesinden kaynakl› serbest b›rak›ld›¤›n› hat›rlatan Dubie,
“Kimyongür’ün tutuklan›ﬂ›n›n Bel çika taraf›ndan organize edildi¤ini
dile getirmiﬂtim ve elimde bunu ka n›tlayan gizli bir toplant› raporu nun oldu¤unu söylemiﬂtim. Bunun
üzerine Adalet Bakan› Onkelinx ba na ‘saçmalamay›n’ demiﬂti. Bas›n›n
olay›n üzerine gitmesinin ard›ndan
ise, ‘o rapor bir karalama’ aç›kla mas›nda bulunmuﬂtu. Devam›nda

ise Belçika Senatosu ‹stihbarat Ser visi ‹zleme Komitesi (Comite R) bir
araﬂt›rma yaparak Senato’ya bir
rapor sundu” diye konuﬂtu.
Bu raporun 2 haftad›r senatoda
olmas›na ra¤men, özel bir uygulama ile sadece Comite P ve R üyelerince incelenebildi¤ini dile getiren
Dubie, ayr›ca bu üyelere de, not alman›n, fotokopi yapman›n da yasak
oldu¤unu, kaydederek, Belçika Senatosu’nda birçok partinin milletvekillerinin bu duruma karﬂ› ç›kt›klar›n› belirtti.
“Suçluyorum, gizli bir toplant›yla yasalara ayk›r› olarak hareket edildi ve büyük bir suç iﬂlendi.
‹ﬂte bunu saklamak istiyorlar” diyen Dubie, 26 Nisan tarihinde yap›lan sözkonusu toplant›ya kat›lan 20
kiﬂinin isimlerini aç›klayaca¤›n› da
sözlerine ekledi.
Ard›ndan sözalan Demirkap›,
Cephe tutsaklar›na iliﬂkin bilgi verdi. 28 ﬁubat günü tutuklanmalar›n›n
birinci y›l›nda Brüksel’in Bourse
Meydan›’nda saat 18.00’de bir gösterinin düzenlenece¤i ve yine 3
Mart’ta Brugges Hapishanesi önünde ikinci bir gösterinin yap›laca¤›n›
duyurdu.
CLEA Sözcüsü Flinker ise, antiterör yasalar›n›n tart›ﬂmaya aç›lmas›na, DHKC Davas›’n›n iptaline,
tutsakl›k koﬂullar›n›n daha da düzeltilmesine yönelik kampanyalar›-

n›n sürece¤ini belirterek
bilgi verdi. Flinker bunlar›n yan›nda, Belçika’da bir
sembole dönüﬂen ‘Bahar
Kimyongür'e özgürlük’
ça¤r›s›n›n yap›laca¤›n› belirtti ve 27
M a r t ’ta Brüksel’de görülecek
DHKC Davas›’n›n Yarg›tay Mahkemesi nedeniyle, o gün Adalet Saray›
önünde bir gösterinin yap›laca¤›n›
da duyurdu.

Danimarka’da Destek
Öte yandan DHKC tutsaklar› ile
dayan›ﬂmak amac›yla, Danimarka’n›n baﬂkenti Kopenhag’da, Enternasyonal Forum ve Opror (‹syan)
örgütleri taraf›ndan bir gösteri düzenlendi. 16 ﬁubat günü Belçika
Büyükelçili¤i önünde yap›lan eylemde “Belçika’daki Siyasi Tutsaklara Özgürlük” ve “Terör Yasalar›
ve Terör Listeleri ‹ptal Edilsin” ﬂeklinde sloganlar at›ld›. Opror ve Enternasyonal Forum temsilcilerinin
konuﬂtu¤u aç›klaman›n ard›ndan
büyükelçili¤e bir protesto metni verildi.
Bu arada Opror, Sözcüsü Patrick
Mac Manus nezdinde, AB’nin kara
listesinde yeralan baz› ulusal ve
halk kurtuluﬂ hareketleriyle dayan›ﬂma gösterdi¤i için
Danimarka
devleti taraf›ndan hakk›nda dava
aç›larak susturulmaya
çal›ﬂ›l›yor.

‘Faﬂizmle gönüllü iﬂbirli¤i’; tarih tekerrür mü ediyor?
Belçika bas›n›nda yeralan bir haber, Avrupa burjuvazisinin, dünyay› kana bulayan Naziler’le iﬂbirli¤ine “yeni” olmayan ancak belgelenmiﬂ bir sayfa daha ekliyordu. Belçika Senatosu'nun talebiyle, Savaﬂ ve Ça¤daﬂ Toplum Üzerine Tarihi Araﬂt›rma Merkezi’nce haz›rlanan bir rapor Belçika'n›n II. Dünya Savaﬂ› ve öncesinde Alman Nazi rejimi
ile gönüllü iﬂbirli¤i içine girdi¤ini ortaya koydu.
‘Uysal Belçika’ ad›n› taﬂ›yan 1114 sayfal›k rapor, ülkenin önde gelen tarihçilerince 3 y›lda haz›rland›. Belçika
devletinin Nazi Almanyas›'na Yahudiler’in tespit edilip

tutuklanmas› ve ülke d›ﬂ›na gönderilmesinde "aktif"
destek sa¤lad›¤›na hatta zaman zaman Nazi Almanyas›'n›n
beklentilerinin üzerinde destek verdi¤ine dikkat çekiyor.
Belçika'n›n Nazi Almanyas›'ndan kaçan Yahudiler’e de kap›lar›n› kapatt›¤› belirtilen raporu kaleme alanlardan Rudi
Van Doorslaer, bas›na yapt›¤› aç›klamada Belçika halk›n›n
dönemin idarecileri taraf›ndan psikolojik olarak Yahudiler’in tehcir edilmesine haz›rland›¤›n›, yabanc› düﬂman› ve
zaman zaman anti-semitik devlet propagandalar› yap›ld›¤›n› söyledi. Belçika'n›n “azami derecede idari iﬂbirli¤i” te-
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yurtd›ﬂ›
Büyük Direniﬂte
bir enternasyonalist
7 y›la yak›n bir zamana yay›lan
Büyük Direniﬂ’in direniﬂçilerinin
yan›s›ra yurt içi ve d›ﬂ›nda da çeﬂitli biçimlerde destekleyenleri, enternasyonalist dayan›ﬂmac›lar› oldu.
Enternasyonalizm kimi zaman
Baby Sands’in ülkesinin duvarlar›na as›lan Sevgi Erdo¤an’›n resimlerinde ifadesini buldu, kimi zaman
da ‹talya’n›n anti-faﬂist direniﬂçilerinin solu¤unda canland›.
Almanya’n›n Lübeck Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Rainer
Dittrich de onlardan biri. Büyük Direniﬂ’in baﬂ›ndan bu yana, yani 6 y›l
3 ay boyunca düzenli olarak, haftan›n beﬂ günü açl›k grevi yap›p iki
gün ara vererek destekleyen Dittrich, eski Do¤u Alman vatandaﬂ›.
Direniﬂin kazanmas› ile birlikte
25 Ocak günü eylemine son veren
Rainer, 20 y›ld›r hapiste. Do¤u Alman vatandaﬂ› ikin Bat› Almanya'ya
yapt›¤› bir seyahat esnas›nda adli
bir davadan tutuklan›p ömür boyu
hapse mahkum oldu. Ancak cezaland›r›lmas›n›n as›l sebebi, Bat› Almanya'n›n ispatlayamad›¤›, Rainer'in Do¤al Alman gizli servisinin
bir ajan› olarak suçlanmas›yd›.
Rainer komünist bir aileden geliyor. Babas› Hitler döneminde faﬂizme karﬂ› savaﬂm›ﬂ ve Berlin'e giren
ilk K›z›l Ordu Birli¤i’nde yeralm›ﬂ.
Savaﬂ sonras› anne ve babas› uzun
süre Sovyetler'de sosyalizmin yeni-

den inﬂaas›nda yeralm›ﬂlar. Rainer
Marksist-Leninist ideoloji ve kültürle büyümüﬂ bir komünist. Tüm
tutsakl›¤› direniﬂle geçmiﬂ. Büyük
Direniﬂ’in ça¤r›s›n› dünyadaki tüm
komünistlerin içinde yeralmak zorunda oldu¤u bir eylem olarak de¤erlendirmiﬂ, tecrit karﬂ›t› direniﬂin
emperyalizme karﬂ› evrensel bir savaﬂ oldu¤unu ve bir komünist olarak içinde yeralman›n, bir dayan›ﬂma de¤il devrimci bir görev oldu¤unu savunarak, 20 Ekim ‘00-25 Ocak
‘07 aras›nda "iradem Türkiye'deki
Özgür Tutsak yoldaﬂlar›m›z›n ira desine ba¤l›d›r" diyerek kesintisiz
bir ﬂekilde direniﬂte yeralm›ﬂt›r.
Direniﬂ süresince vücudunda büyük tahribatlar oluﬂtu. Yar› felçli bir
duruma gelmesine ra¤men hapishane ve Alman Savc›l›¤›, doktor ve tedavi talebine "açl›k grevi yapma sayd›, bu arazlar oluﬂmazd›. Kendi
suçudur onun için biz de tedavisin den sorumlu de¤iliz" cevab› vererek emperyalist ahlâks›zl›¤› bir kez
daha sahneledi.
Rainer eylemi bitirmesinin ard›ndan aç›klamas›nda ﬂöyle dedi:
“Alt› y›l üç aydan bu yana süren
hapishane direniﬂleri tarihinin en
sert çarp›ﬂmalar›n›n yaﬂand›¤›, en
uzun süreli direniﬂi baﬂar›yla so nuçland›. Ben de 2000 Ekim’inden
beri sürdürdü¤üm dönüﬂümlü A.G
eylemime ara veriyorum. ﬁu an tüm

min etti¤ini vurgulayan rapor, Brüksel d›ﬂ›nda hemen bütün Belçika'da Yahudiler’in sar› y›ld›zlar› elbiselerine iliﬂtirmek mecburiyetinde b›rak›ld›klar›na iﬂaret ediyor. Faﬂistler 1940'ta Belçika'y› iﬂgali ettiklerinde, 16 bin Yahudi
tutuklanm›ﬂ, Auschwitz'e gönderilen 5835’i katledilmiﬂti.
Faﬂizmle iﬂbirli¤i tarihten gelen bir “gelenek” de¤il belki ama, burjuva hükümetleri aç›s›ndan ç›karlar u¤runa faﬂizmle kol kola girmenin dünden bugüne de¤iﬂmeyen bir
s›n›f tavr› oldu¤u ortada. Yahudiler’i Naziler ad›na takip,
tutuklama, fiﬂlemeye tabi tutan iﬂbirli¤i ile, Türkiye faﬂizmi ad›na devrimci av›na ç›kmas›, uluslararas› komplolar
kurarak faﬂizme teslim etmeye çal›ﬂmas› aras›nda özde bir
fark yoktur. Dün antisemitik propaganda ile toplumu haz›r-

duygu ve düﬂüncelerimle ﬂehit dü ﬂen 122 yoldaﬂ›m›z›n ve biz tutsak lar› tüm direniﬂ boyunca duygular›
ve eylemleriyle bir an bile yaln›z b› rakmayan say›s›z insanlar›m›z›n
mutlulu¤unu paylaﬂ›yorum.
Her ﬂart alt›nda direnmenin
mümkün oldu¤unu ispatlad›k. Yani
umut ve cesaretimizi kaybetmemeli yiz. ﬁimdi tüm gücümüzle yeni gö revlerimizi s›rtlamal›y›z.
Bu sürecin üstümüze yükledi¤i
bir görev de direniﬂ boyunca, dire niﬂin d›ﬂ›na düﬂenlerin yaﬂad›¤›
kendine yabanc›laﬂman›n da aﬂ›l›p,
ortak amaçlar›m›z do¤rultusunda,
daha güçlü bir ﬂekilde mücadelenin
birli¤ini sa¤lamakt›r. ”

BAHKEM 2 YAINDA!
Belçika’da 13 ubat 2005 tarihinden bu
yana faaliyet yürüten Belçika Anadolu
Halk Kültür Eitim Merkezi, ikinci yılını 18
ubat’ta düzenledii bir etkinlikle kutladı.
Dernek bakanı tarafından yapılan konumada, iki yılın deerlendirmesi yapılırken,
etkinlie katılan Belçika Komünist Partisi,
‘Komünist Manifesto’nun orijinal baskısının bir kopyasını hediye etti.
Atılım okurlarının da mesajlarıyla destek
verdikleri gecede, iirler okundu, marlar
söylendi, omuz omuza halaylar çekildi.
ilili bir sürgün olan CLEA Temsilci’sinin gitarıyla Latin ezgilerini, dünya devrim
marlarını seslendirdii etkinlie 80 kii
katılırken, 24 Subat'ta Köln'de yapılacak
zafer yürüyüüne katılım çarısı yapıldı.

layanlar, bugün ayn› ﬂeyi “terörizm” propagandas› ile yapmaya çal›ﬂ›yorlar.
Naziler’in tarihsel teﬂhir olmuﬂlu¤u nedeniyle bu iﬂbirli¤i lanetleniyor. Bugün yap›lan iﬂbirli¤i ise, “teröre karﬂ›
uluslararas› mücadele” ad›yla ﬂimdilik meﬂru gösteriliyor.
Oysa bu adla CIA’n›n kurdu¤u iﬂkence kamplar› konusunda Avrupa’n›n verdi¤i destek bugünlerde tart›ﬂ›l›yor. Dünün Nazileri’nin yerine bugünün ABD’sini koyun! Hiçbir
fark› yoktur gerçekte.
Kimsenin kuﬂkusu olmas›n, Türkiye faﬂizminin de beklentisinin üzerinde, kendi yasalar›n› çi¤neyerek devrimcilere karﬂ› savaﬂan Belçika’n›n bu tavr› da tarih içinde lanetli
yerini alacakt›r. O zaman, “özür” de yeterli olmayacak!
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dünya

IRAK’tan kaç›ﬂ!
‹ﬂgalcilerin zulmü, mezhep çat›ﬂmalar›, iﬂsizlik, sefalet Irakl›lar’› ülkelerinden kopar›p mülteci durumuna düﬂürüyor. Bir baﬂka deyiﬂle iﬂgalciler “Irakl›lar’› özgürleﬂtirmek
için” iﬂgal ettikleri ülkeden Irakl›lar› kaç›r›yorlar. Bir baﬂka kaç›ﬂ ise,
tersinden yaﬂan›yor. Giderek gücü
artan direniﬂ, iﬂgalcileri kaç›r›yor.

4

2 milyon Irakl›
ülkesinden kopar›ld›

BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i, iki milyon mültecinin ülkeyi
terk etti¤ini aç›klad›. BMMYK, ayr›ca Irak içinde de 1,7 milyon kiﬂinin evinden ayr›ld›¤›n› bildirdi. Her
ay yaklaﬂ›k 50 bin Irakl›’n›n evini
terk etmeyi sürdürdü¤ü bildirilirken, ﬂimdiye dek Suriye'nin bir milyon, Ürdün'ünse 750 bin kiﬂiye kap›lar›n› açt›¤› tahmin ediliyor.

4

‹ngiltere asker çekiyor
Danimarka kaç›yor

ABD ile birlikte Irak’› iﬂgal eden
‹ngiltere, batakl›ktan kurtulmak için

ad›m atmaya baﬂlad›.
ABD’nin takviye asker
gönderdi¤i bir dönemde,
‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Blair, 21
ﬁubat günü Avam Kamaras›’nda
yapt›¤› konuﬂmada asker çekeceklerini aç›klad›. ﬁu an 7 bin 100 olan
asker say›s›n› 5 bin 500’e düﬂüreceklerini, birkaç ay içinde 1600 askerin çekilece¤ini belirten Blair,
yaz sonuna kadar da asker say›s›n›n
5 binin alt›na indirilece¤ini belirtti.
Dünyan›n gözünün içine bakarak yalan söylemeyi al›ﬂkanl›k haline getiren ve daha da önemlisi direniﬂ karﬂ›s›nda baﬂkaca bir argümanlar› da olmayan ABD’nin bu karar›
yorumlamas› ise evlere ﬂenlikti! Beyaz Saray Sözcüsü G. Johndroe, bu
karar›n bölgedeki ilerlemenin iﬂareti oldu¤unu ifade ederek, “Biz, bu nu baﬂar› olarak görüyoruz” dedi.
Bu arada iﬂgal koalisyonu içinde
460 askeri bulunan Danimarka ise,
A¤ustos’a kadar Irak’tan tüm askerlerini çekme karar›n› aç›klad›.

4

‹dam› bekleyen üç
kad›n ve kuklalar

‹ﬂgal hükümeti ﬂimdi de üç ka-

Filistinli Tutsaklar Açl›k Grevinde
‹srail'in Etzion Hapishanesi'nde bulunan
Filistinli tutsaklar, uygulamalar› protesto etmek için açl›k grevine baﬂlad›lar.
Filistinli Tutsaklar Derne¤i (PPS) yetkilisi Avukat Hussein Sheikh, askerlerin ve
görevlilerin aﬂa¤›lay›c› kötü muamelelerine
ve tecrit uygulamas›na karﬂ› 10 ﬁubat’tan
itibaren 50 tutsa¤›n açl›k grevi baﬂlatt›klar›n› bildirdi. Aç›klamada tutsaklar›n tecrit edilmelerinin ve daya¤a
maruz kald›klar›n›n alt› çizildi. Hapishanede yemeklerin yenilmeyecek durumda oldu¤unu, yeterince battaniyenin olmad›¤› ve zaman zaman banyo yapmalar›n›n da engellendi¤i belirtildi.

Tutsaklar üzerinde deney!
Bu arada Filistin Meclisi üyesi ‹sa Qaraqa, ‹srail hapishanelerinde tutsaklar üzerinde t›bbi deneyler yap›ld›¤›n› duyurdu. PPS’nin
eski baﬂkan› ve meclisin tutsaklar komisyonu görevlisi olan Qaraqa yedi y›l süresince 14 tutsa¤›n t›bbi deneyler yüzünden öldü¤ünü
bildirdi. ‹srail Meclisi Knesset'in bu uygulamalardan haberdar oldu¤u ve hükümetin destek verdi¤i de dile getiriliyor.
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d›n direniﬂçiyi idam etmeye haz›rlan›yor. 3 Mart'ta idam edilecek olan,
Vassan Talip'in (31), Zeynep Fad›l
(25) ve Lika Ömer Muhammed (26)
için uluslararas› kampanyalar düzenlenirken, yarg›lama da baﬂtan
sona hukuktan yoksun bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirildi. Üç kad›n›n avukat
tutmalar›na izin verilmedi, bu nedenle davalar›n› da temyiz edemediler ve halen de bir avukatla görüﬂmelerine izin verilmiyor.
Kukla hükümet askerlerine yönelik eylemle suçlanan üç kad›n, bu
suçlamalar› reddederken, suçland›klar› madde ise hayli ilginç: "Ül kenin ba¤›ms›zl›¤›na, birli¤ine veya
ülke topraklar›n›n güvenli¤ine halel
getirmek kast›yla kendi iradesiyle
eylemde bulunan herkes, bu eylem
do¤as› gere¤i böyle bir ihlale yol
açt›¤›nda, ölümle cezaland›r›l›r."
Ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›, birli¤ini, güvenli¤ini yok edenler kim? ‹ﬂgal eden, mezhep çat›ﬂmalar› ç›karan, ölümü günlük ola¤an hale getiren iﬂgalciler ve onlar›n kuklalar›
de¤il de bu üç kad›n m›? Ülkenin
onurunu o üç kad›n, direniﬂ temsil
ederken, iﬂgalin iﬂbirlikçileri onursuzlu¤un en dip noktas›ndalar.

Afganistan’da da iﬂgalci
helikopteri düﬂürüldü
Irak’ta havada duramaz hale gelen iﬂgalci
helikopterleri bir darbe de Afganistan’da
yedi. NATO komutas›ndaki Uluslararas›
Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) ad›yla iﬂgali sürdüren Amerikan ordusuna ait bir
helikopterin 18 ﬁubat’ta düﬂmesi sonucu
8 Amerikan askeri öldü, 14'ü yaraland›.
‹ﬂgalcilerin Sözcüsü Albay David Accetta,
tüm bu tür olaylarda oldu¤u gibi, “Helikopterin, motorundaki bir ar›za nedeniyle
düﬂtü¤ünü” kaydetti. Hat›rlanaca¤› gibi,
Irak’ta da neredeyse tüm helikopterler
için bu aç›klamalar yap›lm›ﬂ ancak direniﬂçiler birço¤unun vurulma an›n›n görüntülerini yay›nlayarak Amerikan yalanlar›n›
deﬂifre etmiﬂti.
Bu arada iﬂgalcilerin, direniﬂin yükselmesi karﬂ›s›nda panikleri daha da artt›. ‹ki
ayr› olayda 2 sivil, ‘intihar eylemcisi’ diye
katledildi.

Yüz bin kiﬂi ABD üssünü
p rotesto etti

dünya
Amerikan emperyalizminin Avrupa
topraklar›nda bulunan en büyük üslerinden biri olan, ‹talya'n›n Vicenza ﬁehri’ndeki üssün geniﬂletilmesi karar›, ‹talyan
halk› taraf›ndan dev bir gösteriyle protesto edildi.
Amerikan ordusuna ait askeri üssün

‘Zeytin Dal›’ Hükümeti Amerika’ya
Kucak Açt›, ‹talyan Halk› Lanetledi
geniﬂletilmesine karﬂ› 16 ﬁubat’ta sokaklar› dolduran 100 bine yak›n kiﬂi,
"Savaﬂ Üslerinin Olmad›¤› Bir Dünya ‹stiyoruz" yaz›l› pankartlar taﬂ›d›.
ABD Elçili¤i, Amerikan vatandaﬂlar›na "Anti-Amerikanc› göstericilerin hedefi olmamak için Vicenza ﬂehri ve çevresine gitmemeleri” ça¤r›s›n› yaparken, ‹talya'n›n çeﬂitli bölgelerinden gelen anti-emperyalist parti ve örgütler,
sendikalar s›k s›k "Yankee Go Home" sloganlar› att›lar.
Halen 2.750 asker bulunan üsse, 2 binden fazla daha ABD askerinin getirilmesi karar›, ülkemizde kimi sol parti ve gruplar›n “‹talyan zeytin dal›”
örne¤i diyerek taklit etmeye çal›ﬂt›klar›, “sol” ittifak›n baﬂbakan› Romano
Prodi taraf›ndan onaylanm›ﬂt›. Bunun üzerine, Prodi’nin Amerikan isteklerine boyun e¤mesini eleﬂtiren, hükümet orta¤› olan Yeniden Kuruluﬂ Komünist Partisi (PRC), ‹talyan Komünistler Partisi (PdCI) ve Yeﬂiller (Verdi)
Partisi de gösteriyi düzenleyen örgütler aras›nda yerald›lar.

Japonya’da ABD üssüne bomba
ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Dick
Cheney'nin Japonya'ya yapaca¤›
ziyaret öncesinde, 17 ﬁubat günü
baﬂkent Tokyo yak›nlar›ndaki
Amerikan üssüne bombal› sald›r›
düzenlendi. Eylemi, üstlenen Devrimci Ordu Örgütü, bas›na gönderdi¤i bildiride, “ABD'nin Irak'taki
askerlerini artt›rma planlar›na kar-

ﬂ›, ‘demirden çekicin
öfkeli darbesi’ oldu¤u” belirtildi.
Bildiride, ABD’nin “önleyici vuruﬂ” sald›rganl›¤›na atfen, “Bu sald›r›, Cheney'nin ziyaretini engellemeye yönelik önleyici vuruﬂtur” denildi.
ABD’nin Japonya’da 2. dünya
Savaﬂ›’ndan bu yana 40 binden
fazla askeri bulunuyor.

Tekellerin devasa
iﬂçi k›y›m› sürüyor
Dünyan›n belli baﬂl› otomotiv tekellerinden biri olan DaimlerChrysler, iﬂçi k›y›m› kervan›na kat›l›yor.
Avrupa tekellerinin büyük iﬂçi k›y›mlar›n›n ard›ndan, Amerikan-Alman ortak sermayeli otomotiv tekeli
de, ABD ve Kanada tesislerinde toplam 13 bin kiﬂinin iﬂine son verece¤ini aç›klad›.
Sadece geçen seneki net kâr› 3.2
milyar Avro’yu bulmas›na karﬂ›n, iﬂten ç›karma karar›n› “zarar ediyoruz”
gerekçesine dayand›ran tekelin tüm
dünya çap›ndaki fabrikalar›nda 80
binden fazla iﬂçi çal›ﬂ›yor.
Mercedes-Benz, Dodge, Jeep gibi
markalar› üreten DaimlerChrysler tekelinin bu karar›, sermayenin doymak bilmez kâr h›rs›n›n bir yans›mas›. Bu hiçbir zaman da doyuma ulaﬂmayacakt›r. Kapitalizmin do¤as›
böyledir; sermaye hep daha fazla büyümeyi hedefler, bunun somut karﬂ›l›¤› ise, daha fazla sömürü, daha düﬂük ücret, daha az iﬂçi ile daha fazla
üretim ve emek ucuz ülkelere kaç›ﬂ
ﬂeklindedir.
DaimlerChrysler gibi dev otomotiv tekellerinden Amerikan Ford ve
General Motors da, “tasarruf” ve “rekabet ortam›nda güçlenebilmek” gerekçeleri ile binlerce emekçiyi kap›
önüne koyma karar› alm›ﬂt›.

de¤iﬂikli¤in meclisten geçme ﬂans› ortadan kalkt›.
Ancak iﬂgal ve eylemlerin mecliste oylama yap›l›ncaya kadar sürece¤i duyuruldu.
Paral› e¤itimin gündeme gelmesiyle birlikte ülke
genelinde üniversiteler, ortaö¤retim kurumlar› iﬂgal
edildi, çok say›da yürüyüﬂ düzenlendi, sendika ve
DKÖ’ler eylemlere destek verdiler.
14-15 ﬁubat günlerinde de Atina, Selanik baﬂta
olmak üzere birçok yerde düzenlenen eylemlere geniﬂ kat›l›m oldu. Atina’da meclise yürüyen kitle, burada polisle çat›ﬂt›. Olaylarda 6 ö¤renci yaralan›rken,
iﬂgalde nöbetçi olan ö¤renci ve ö¤retmenler eylemin
ard›ndan iﬂgaldeki okullar›na geri döndüler. Selanik’te de ‹sçi Merkezi’nin ça¤r›s› ile 1 günlük grev
gerçekleﬂti. Orta dereceli okullardaki ö¤retmenler ve
devlet memurlar› da federasyonlar›n›n karar› ile 4 saatlik iﬂ durdurma eylemi yapt›lar.

Paral› e¤itime karﬂ› ilk zafer
Haziran 2006’dan bu yana e¤itimin özelleﬂtirilmesine karﬂ› mücadele eden Yunanistan gençli¤i ve e¤itimcileri, ilk sonucu elde ettiler. Bask›lara, sald›r›lara
karﬂ› direniﬂlerinde kararl›l›k gösteren gençlik, Yunan
halk›n›n deste¤ini de arkalar›na alarak burjuva politikac›lar üzerine bask› oluﬂturdular.
Bu bask›lar›n sonucunda, daha önce özelleﬂtirmeyi destekleyen ana muhalefet partisi PASOK yasa de¤iﬂikli¤ine destek vermeyece¤ini aç›klad›. Böylece,
45
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Tarihte benzeri bir direniﬂ yok!
Ne eski ça¤larda ne de asri zamanlarda...

Gazeteci
Alper Turgut,
“sessizli¤e
karﬂ›” bir ses verdi kitab›yla. Sessizli¤in en koyu oldu¤u zamanda
baﬂlam›ﬂt› kitab›n› yazmaya. Sözünün baﬂ›nda ﬂöyle demiﬂti:
“Bu kitap vicdana övgü için ya z›ld›. Kanayan ruhlar›n sessiz ç›¤l› ¤› duyulsun diye... Bence vicdan,
umut kadar, paylaﬂmak kadar kutsal
bir kavram... Bir Frans›z Atasözü,
‘Temiz bir vicdan kadar yumuﬂak
hiçbir yast›k yoktur.’ der... ‘Vicdan›
olan umut etsin, gerisini koy ver git sin’ diye kestirip atam›yorsam e¤er,
‘Her yürek devrimci bir hücredir’
sözüne inananlara haks›zl›k etme mek içindir, baﬂl› baﬂ›na...”
Yar›na inanmayanla r›n dünya s›nda yaﬂ›yoruz oysa... Solaryum ç› k›ﬂl› robot renkli insan evlatlar› sa rarken bugünümüzü... "An›n› yaﬂa"
saçmal›¤›n› rehber edinen neslimiz
de iyiden iyiye s›y›rd›. Varsa yoksa
yüz gerdirme, ya¤ ald›rma, kaﬂ kal d›rma ve silikon. Tam tekmil inorga nik... Asl›nda bu bir enfeksiyon. Üs tüne üstlük böyle giderse hormon
ma¤duru koca k›çl› bir gelecek de
bizleri bekliyor...”
Bu giriﬂten sonra, dünyay› ve ülkemizi ve insan›m›z› sar›p sarmalayan bireycilikleri, inançs›zl›klar›,
‘an›n› yaﬂamay›” rehber edinenleri
anlat›r uzun uzun Alper Turgut. Gazetecili¤inin kazand›rd›¤› çarp›c›
gözlem ve izlenimleriyle anlat›r
hem de. 17 A¤ustos Depremleri’nden, asr›n felaketi denilen tsunamiden girer söze ve 19 Aral›k’tan ç›kar... Orada ac›lar vard›r, orada vahﬂet vard›r, orada ölümler vard›r.
Ölümün rutinleﬂmesi, ölümlerin
istatistik olmas›d›r onun sessizli¤e

karﬂ› isyan›n›n nedenlerinden biri de.
O salt bir gazeteci de¤ildir. Kitab›n›n bir yerinde dedi¤i gibi, “gaze teciden önce insan›m ben.” O yüzden ac›lar, onun için yaln›z bir haber de¤ildir: “Meslek hayat›mda
kaç devrimci gömdüm belki say›s›z.
Ya da kaç anma töreni y›llar y›l›.
Kentin mezarl›klar› ezber olur bir
süre sonra...”
Onun için y›llard›r süren ölüm
orucu direniﬂi sadece bir haber de¤ildir. O direniﬂin nedenleriyle de,
sürdürülüﬂüyle de, bitiriliﬂiyle de ilgilidir. Direnenlerin cephesinden
duyar, düﬂünür ve öyle de yazar.
Sessizli¤e Karﬂ›, bu cepheden yaz›lm›ﬂ bir kitapt›r.
*
Alper Turgut, kitab›na yazd›¤›
giriﬂi ﬂöyle bitirir, daha do¤rusu bitirmeye niyetlenir:
“‘‹nsanl›k asla kaybetmez’ diyen
Avukat Behiç Aﬂç›'n›n eylemi, san sür duvar›n› y›kt› ve suskunlar cep hesinde ses getirdi. Bunca ac›n›n
ortas›nda sevindirici bir geliﬂme.
Dilerim, ‘123. ölüm yaﬂanma s›n’ ç›¤l›¤› yerini bulur. ... Tecrit
karﬂ›tlar›n›n umudu bu... Hem ne
demiﬂ ﬂair, ‘Daha gelmeyecek mi
bahar, daha gülmeyecek mi a¤la yanlar...’”
Elbette gelecekti bahar. Bu yüzden kitab›n giriﬂi bu kadarla kalmayacakt›.
Ant Yay›nlar›’ndan yay›nlanan
kitap, tam bask›ya girmek üzereyken, tecritte bir gedik açan genelgenin yay›nlanmas›yla direniﬂe ara verildi. Alper Turgut, bask›dan önce,
kitab›n›n giriﬂ bölümüne bir ek daha
yapt›. Kitab›na ve direniﬂe dair duygular›n› özetleyen, giriﬂe yapt›¤› ekteki ﬂu tek kelimeydi asl›nda:
“Bahtiyar›m”.
“ 122 insan› aram›zdan alan
600'ü aﬂk›n sakata yol açan tecrit
karﬂ›t› eylem tam› tam›na 2285 gü 46
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ne yay›ld›. Bu, milyonlarca cana
mal olan 2. Dünya Savaﬂ›'ndan da ha uzun bir süreye denk geliyor. Di reniﬂ baﬂlarken do¤anlar bugün il kokul ö¤rencisi... Tarihte benzeri
bir direniﬂ yok. Ne eski ça¤larda ne
de asri zamanlarda...
“Benim duygular›m ise karma kar›ﬂ›k. ‹lk kitab›m yaﬂama dair bir
muﬂtu gibi. Yazmak için uzun zaman
u¤raﬂt›m ve kitap raflardaki yerini
almadan eylem bitti. Kazanan çö züm oldu. Bahtiyar›m.”
Direniﬂin somut kazan›m›n›n
coﬂkusunu duydu¤u sat›rlar›ndan
okunan Alper Turgut, kitab› için
“Ona bundan böyle 'u¤urlu kitap'
diyece¤im.” diyor. Deriz ki; u¤ur, o
sat›rlar› yazan, o duygular› hisseden, direniﬂin kazan›m›yla bahtiyar
olan, zulme cepheden direnen yüreklerdedir.
*
Alper Turgut, kitab›nda 7 y›ll›k
direniﬂ sürecini bir kurgu içinde aktar›yor. Kitab›n sonunda ise, hapishanelerin k›sa tarihçesi var. Turgut,
okurlar›na kitaba sondan baﬂlamalar›n› öneriyor. Yerinde bir öneri;
çünkü asl›nda, bu tarihçeyi bilmeden, direniﬂin tarih içindeki önemini, yerine oturtmak kolay de¤il.
Alper Turgut, daha olaylar›n
içindeyken, “Dünya böyle bir olay
görmedi.” diyerek direniﬂin çap›n›
ortaya koyuyor. Kitaba iliﬂkin Gülﬂen ‹ﬂeri’nin kendisiyle yapt›¤› röportajda da ﬂöyle diyor Turgut: “Ya z›lan Türkiye'nin yak›n tarihi, ﬂimdi
söylenmiyor belki ama bir süre son ra eylemin büyüklü¤ü ortaya ç›ka cak. Biliyorum ki cezaevi gerçe¤i
10-15 y›l sonra anlaﬂ›lacak. Bu ger çekle daha sonra hesaplaﬂacaklar. ”
“Sessizli¤e Karﬂ›”, bir yandan
sessizli¤e karﬂ› bir ses olmay›
amaçlarken, bir yan›yla da direniﬂin
“ bir süre sonra ortaya ç›kacak
olan” büyüklü¤ünü yans›tmaya çal›ﬂ›yor kitab›nda.

Yi¤itlik ve mertlik orman›n›n yi¤itleri ya¤mur damlalar› gibi düﬂerken yere, nehirler taﬂt› bire r bire r, toprak kabard› çatlad› bereketinden.
Bizimkiler ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için can vermekte bir gün
bile tereddüt etmediler. Arnavutköy’de yarat›lan direnme gelene¤i K›z›ldere’de ‘Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik!’ sözlerinde ete kemi¤e
büründü. Cuntan›n hapishanelerinde, 12 Temmuz’da, 16-17 Nisan’da, sokak ortas›nda, da¤larda, hapishanelerde infaz mangalar›n›n karﬂ›s›nda,
hep bu direnme gelene¤i vard›. Umudu teslim almay› hedefleyen hücretecrit sald›r›s›na karﬂ› 122 ﬂehitle yarat›ld› Büyük Direniﬂ. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelemiz bu tarihten ald›¤›m›z güçle sürecek.

THKP-C önderlerinden Ulaﬂ Bardakç›, Ankara HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 19 ﬁubat’ta Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda
an›ld›. ‘Ulaﬂ Bardakç› Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede’
sloganlar› ile yürüyüﬂe geçen HÖC’lüler, Ulaﬂ’›n mezar› baﬂ›nda konuﬂmalar yapt›lar, devrim and› içtiler. Ayr›ca ayn›
yerde bulunan Mahir Çayan, Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’›n mezarlar› da ziyaret edildi.

Nebi Albayo¤lu Yaﬂam›n› Yitirdi
Belçika’da geçti¤imiz sene
görülen DHKPC Davas›’nda
yarg›lanan Nebi Albayo¤lu,
20 ﬁubat günü
saat 22.00’de
tedavi gördü¤ü
hastanede yaﬂam›n› yitirdi.
Nebi Albayo¤lu’nun yaﬂam›n› yitirmesine
iliﬂkin BAH-

KEM taraf›ndan yap›lan yaz›l›
aç›klamada, 1965 Zonguldak Çaycuma’da emekçi bir ailenin çocu¤u
olarak dünyaya gelen Nebio¤lu’nun yoksullu¤un gurbete savurdu¤u bir insan oldu¤u belirtildi.
Aç›klama ﬂunlar belirtildi:
“1989 y›l›nda devrimcilerle tan›ﬂ m›ﬂt›r. Devrimci kiﬂili¤i ve dürüst lü¤ü, ahlakl›, namuslu, paylaﬂ›mc›
olmas›, yaﬂad›¤› çevredeki her ke simden insanda sayg› ve sevgi
uyand›rm›ﬂt› ve kendini böyle ka bul ettirmiﬂti. De¤erli bir insan›,
arkadaﬂ›m›z›, kardeﬂimizi kaybet 47
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tik. Yaﬂad›¤› bu a¤›r hastal›¤a ra¤ men, bir yandan tedavi olurken di ¤er yandan da BAHKEM olarak
yapt›¤›m›z hiçbir etkinlikten geri
kalmamaya, dostlar›yla, yoldaﬂla r›yla birlikte olmak için her yerde
bulunmaya gayret ediyordu.
BAHKEM ailesi olarak üzüntümüz
büyük. Çünkü O gerek dernek ça l›ﬂmalar›m›zda, gerekse demokratik
mücadelede aktif olarak yer alm›ﬂ,
derne¤imize ve devrimci mücadele ye birçok insan kazand›rm›ﬂt›r.
An›s›n› yaﬂataca¤›m›z› belirtirken
ailesinin, yak›nlar›n›n ac›s›n› pay laﬂ›yor ve baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
BAHKEM ailesi olarak baﬂ›m›z sa ¤olsun diyoruz.”

Gecenin karanl›¤›nda a¤›r a¤›r
ilerliyordu eski kamyonet. Iﬂ›k yakm›yordu hava sald›r›lar›n›n hedefi
olmamak için. Iﬂ›k ne kelime, yolun
düﬂman karargahlar›na yak›n geçen
baz› bölümlerinde, kamyonetin motorunu da susturup, iteleyerek devam ediyorlard› yola.
Bu yol, “Cepheye giden yol”du.
Herkes böyle diyordu ona. Sonra
ad› de¤iﬂecekti ama ﬂimdi böyleydi.
Cepheye giden yol... O yoldan taﬂ›-

luydu ve da¤lar ve vadiler boyunca
Laos s›n›r›ndan geçerek Kampuçya'ya ulaﬂan bir do¤al yollar ve patikalar dizisinden oluﬂuyordu. Ama
bu yolun as›l özelli¤i, y›llar boyu silah ve afyon kaçakç›lar› taraf›ndan
kullan›lm›ﬂ bir güzergah olmas›yd›.
Kaçakç›lar, iktidar›n ya da sömürg eci yönetimin kontrolünden kaçabilmiﬂlerdi bu güzergahta. Yolun gerillalara destek için kullan›labilir hale
getirilmesine, yani “Cepheye giden

ye Giden Yol'u imha etmeyi ve bu
malzeme ak›ﬂ›n› durdurmay› baﬂaramad›lar.
Cepheye Giden Yol'u aç›k tutmak, Vietnam devrimi için adeta bir
irade çat›ﬂmas›yd›. Diyelim ki, yolun bir bölümü bombard›man sonucu imha edildi, imha edilen bölümün yerini k›sa sürede ortaya ç›kan
ona paralel yeni bir yol al›yordu.
Yol boyunca gizli malzeme ve yak›t
depolar›, hatta araçlar için yeralt›

cepheye giden yol

nan cephane, yiyecek, ilaç, giysi,
daha baﬂka yollar da katederek, baﬂka omuzlarda, baﬂka araçlarda taﬂ›narak Güney Vietnam’›n dört bir
yan›nda Amerikan iﬂgalcilerine ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ› direnen gerillalara ulaﬂacak.
Ülkenin Kuzeyi kurtulmuﬂtu
ama, Güneyi hâlâ iﬂgal alt›ndayd›.
Ve Kuzey halk›, Güney kurtulmadan
kendilerini de kurtulmuﬂ sayamazlard›. Kuzey Vietnaml›lar, ne yap›p
edip Güney’de kurtuluﬂ savaﬂ›n›
sürdüren gerillalar› desteklemeliydiler. Merkezden yüzlerce kilometre
uzakta savaﬂan birliklere silah, araçgereç, yiyecek, ilaç gibi malzemeler
nas›l ulaﬂt›r›lacakt› peki?
Kuzey Vietnam Ordusu Komutan› Giap, bunu sa¤lamak için y›llardan beri kullan›lan bir yolu devreye
soktu. Yol, da¤larda oturanlar›n ve
göçebe kabilelerin geleneksel yo-

yol”a dönüﬂtürülmesine 1956'da
baﬂland›. ‹kinci Çin Hindi Savaﬂ›
süresince “onbinlerce asker, binler ce kamyon, yüzbinlerce ton silah,
malzeme ve ilaç” iﬂte bu yoldan geçirilerek Güneye ulaﬂt›r ›ld›.
Amerikan emperyalizmi, bu yolu farkeder etmez, ak›ﬂ› durdurmak
için yo¤un bir sald›r› baﬂlatt›. Cepheye Giden Yol, defalarca napalm
bombalar›yla bombaland›. Her
bombalamada koca çukurlar aç›l›yordu yol boyunca. Kimyasal silahlar yolun birçok bölümünü günlerce
geçilemez hale getiriyordu. ‹ﬂgalcilerin savaﬂ uçaklar› ve kara birlikleri de, gerek yola, gerekse de seyir
halindeki konvoylara defalarca sald›r›lar düzenlediler... Hatta, Amerikan Savunma Bakanl›¤›, tüm teknolojik yenilikleri de kullan›p “elektronik barikat” oluﬂturarak yolu geçilemez hale getirmeye çal›ﬂt›. Ama
bu yo¤un sald›r›lara ra¤men Cephe-

parklar› inﬂa edilmiﬂti.
Cepheye Giden Yol, “y›llar bo yunca üzerinde gece gündüz hareket
halinde olan binlerce insan ve araç la, tamirhaneleri, kantinleri, bom balanan yereri tamir eden buldozer leri ile upuzun bir inﬂaat yeri” görünümünde oldu.
Bazen bombalamalar o kadar
yo¤undu ki, art›k buldozerler giremez, çal›ﬂamaz oluyordu... ‹ﬂte o
zaman, onlarca, yüzlerce ve bazen
gerekti¤inde, sald›r› çok çapl› oldu¤unda binlerce kad›nl› erkekli köylü, çamurlar içinde bambu kam›ﬂlarla yolun bir parças›n› geçilebilecek hale getirmek için durmaks›z›n
çal›ﬂ›yorlard›. Malzemeleri gerillalara ulaﬂt›ramad›klar› durumlar için
depolar inﬂa etmiﬂlerdi, gizli. Ama
savaﬂt› bu, bazen aç›¤a ç›k›yordu
depolar, bazen ya¤mur gibi ya¤an
bombalar›n hedefi oluyordu. Fakat
önemli de¤ildi, biri aç›¤a ç›kt›¤›n-

da, orman›n derinliklerinde hemen
bir yenisi inﬂa ediliyordu.
Öyle 3-5 kilometrelik bir yoldan
sözetmiyoruz. Yüzlerce kilometre
uzanan uzun bir yoldu bu. Say›s›z
ç›k›ﬂ› vard› yolun ve her yöne uzuyordu; Güneyin neresinde gerillalar
çarp›ﬂ›yorsa, oraya kadar...
Askeri tarihçiler, bu yolun aç›k
tutulmas›n›, Giap’›n en önemli ve
sonuç üzerinde en etkili stratejik baﬂar›lar›ndan biri oldu¤unu belirtirler.“Bu mekanizman›n y›llar boyun ca iﬂler halde ayakta tutulabilmesi,
ancak hem Kuzey hem de Güney Vi etnam'da halk›n kitlesel bir biçimde
mobilize edilmesiyle mümkün ola bilmiﬂti.”
Cepheye Giden Yol, bir süre
sonra “Ho Chi Minh Yolu” olarak
an›lmaya baﬂland›.
Yol, Vietnam’›n tümünün kurtuluﬂ savaﬂ›n› sürdürme kararl›l›¤›n›n,
kurtulan Kuzeyin Güneyi her türlü
imkan› kullanarak destekleme kararl›l›¤›n›n, Vietnam halk›n›n emperyalist iﬂgalle çizilen suni s›n›r ve
bölünmeyi kabul etmeyece¤inin de
siyasal sembolüydü bir bak›ma.
*
Cepheye Giden Yol, azimdi, kararl›l›kt›, Cepheye Giden Yol, hedefe varmak için büyük bedelleri göze
almakt›, Cepheye Giden Yol, yol
kesilse de, yeni yollar yaratarak yürümeye devam etmekti; yani, ayn›
Büyük Direniﬂ gibi...
7 y›l boyunca her ﬂeye ra¤men
süren tecrite karﬂ› Büyük Direniﬂ,
bir anlamda Türkiye devriminin
“cepheye giden yol”uydu. Çünkü
bir yerde, sosyalizm mücadelesinin
yolunu aç›k tutmakt› bu direniﬂin
misyonu. Çünkü, Cepheye Giden
Yol gibi kesilmek istendi Büyük Direniﬂ’in de önü. Cepheye Giden
Yol’un gerillaya cephane taﬂ›mas›
gibi, Büyük Direniﬂ de, halk›n yüre¤inin ve bilincinin cephanesini taﬂ›yordu. Her ﬂeye ra¤men direnilebilece¤ini gösteriyor, karﬂ›-devrimin
asla zafer kazanamayaca¤›n› gösteriyordu... Cepheye giden yol gibi
kuﬂat›ld› Büyük Direniﬂ, ç›k›ﬂs›z b›-

Çok uzak bir
liman kentindeyiz
Çok uzaklardan geldik
Çok uzaklara gidece¤iz
Ve fakat
Bu bir liman öyküsü de¤il
Denizlerin ve
serüvencilerin türküsü
"Yar›n bizimdir"
diyenlerin öyküsü
Bu bizim öykümüz
Gerçe¤in
Gerçe¤in yal›n k›l›nç öyküsü

Marksizm-Leninizm’in feneriyle bak›yorlard›.
Sab›rla, kararl›l›kla örülü
bir yol. Her kilometresi yüzlerce Vietnaml›’n›n kan›yla sulanm›ﬂ, her kilometresinde yüzlerce Vietnaml› kolunu baca¤›n›
b›rakm›ﬂ... Yol, y›llarca bu bedellerle aç›k tutulmuﬂ. Cepheye Giden Yol, “Ho Chi Minh
Yolu”, devrim yolunun bir özeti sanki. Yani, ayn› bizim yolumuz gibi. Ayn› K›z›ldereler’den, Çiftehavuzlar’dan, 19
Aral›klardan beri yürüyüp geldi¤imiz yol gibi...

1975’in May›s’›nda, Vietnam, geride 13 milyon 457.822
ölü, yaral› ve kayb›yla, büyük
Mart 2004
Ümit Günger y›k›ma ve yaralar›na ra¤men,
dünyan›n en güçlü ve en vahﬂi
emperyalistini dize getirmiﬂ olman›n onuru ve gururuyla yeni
rak›lmak istendi. A¤›r bombard›bir
gelece¤e
do¤ru yürüdüler hiç
manlarla, en büyük katliamlarla,
kapanmayan yoldan... Biz de 122
rüﬂvetlerle ve sansürün koyu karanﬂehidimizle yeni ve daha büyük
l›¤›yla direniﬂin güzergah› ortadan
kavgalara yürüyoruz. Direniﬂe dair
kald›r›lmak istendi.
duygular›n› anlatan bir genç, “ dev Cepheye Giden Yol’da kamyonrimci olmamdan bu yana ilk defa
lar› kullanan ﬂoförler, özel olarak
bir
zafer yaﬂ›yorum” diyordu... Sae¤itilmiﬂlerdi. Onlar birer savaﬂç›yb›rl›
ve ama bir o kadar da kararl› ol
d›; feda savaﬂç›s›. Bombal› sald›r›genç arkadaﬂ›m›z; Cepheye Giden
lar s›ras›nda bile durmadan yollar›Yol’un kapanmas›na asla izin verna devam etme talimat› alm›ﬂlard›.
me. Yapaca¤›n iﬂ sadece bu. EngeHedef, “ne olursa olsun” ilerlemek
beli, dolambaçl› ve sarp bir yoldan
ve “ne olursa olsun” yolu ulaﬂ›ma
geçen devrim yürüyüﬂünde gelece¤i
aç›k tutmakt›. Onlar›n üstlendi¤i
belirleyecek en önemli ﬂeylerden
misyon da ölüm orucu direniﬂçileribiri bu. Yol kapanmamal› asla. Yol
nin üslendi¤i misyona ne kadar benyolcusuz kalmamal›. Yürüyüﬂ durziyor. Ne zaman biterdi, nas›l bitermamal›. O yol kapanmad›¤› sürece
di önemli de¤ildi, önemli olan o an,
bil ki, daha çok zaferler yaﬂayacao süreçte direniﬂin sürdürülmesiy¤›z, daha büyük zaferler yaﬂayacadi... Devrim kervan›n›n en baﬂ›nda¤›z.
ki araçlar›n direksiyonunda oturan
Ve iﬂte ben de,
ﬂoförler gibiydiler onlar. Yolu aç›k
tuttular 7 y›l boyunca. Yol bir gün
o en uzun yola ç›k›yorum.
bile ulaﬂ›ma kesilmedi. Bir gün bile
Hani sonunda güzel günlerin
ya zaferi kazanamazsak diye düﬂünvar oldu¤u o en güzel yola.
mediler. “Biz görmesek de” diye
Bilirsin yola ç›kan yolcu
girmiﬂlerdi zaten kavgaya. Yolu
aç›k tutmal›yd› onlar. Er geç onlar›n
dönmez yolundan.
yoldaﬂlar›, yoldaﬂlar›n›n yoldaﬂlar›,
Yolu yokuﬂ olsa da...
o yolun sonuna varacaklard›. Yolun
Ve bilirsin,
sonu zaferdi. Bunu aç›k, net olarak
ﬂehitlerle aç›lan yol,
görüyorlard›. Çünkü onlar, en uzak
yolcusuz kalmaz...
mesafeleri bile gösteren tarihin ve

n ot d üﬂüyoruz

Olmert Defol!

“Aza Tam ah Et me yen ” Diyane t
Halk›n tepkisine ra¤men cami minarelerine kurulan baz istasyonlar›,
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na tam 8 milyon YTL kazand›rm›ﬂ. Diyanet, Türkiye genelinde 405 adet camide bulunan baz istasyonlar›ndan y›ll›k 5 bin ABD dolar› kira al›n›yormuﬂ...
Diyanet, tepkileri, “Hizmet lerimizin devam› için mali kayna¤a ihti yac›m›z var. Devlete yü k olmadan, bütçe d›ﬂ›ndan kaynak bu l mak maksad›yla bu yola gird i k ” diye aç›kl›yor.
Birkaç› hariç, tüm bakanl›klardan daha fazla bütçesi olan Diyanet’e bu
da yetmemiﬂ anlaﬂ›lan... Halbuki “aza tamah etmek, olanla yetin mek” müslümanl›¤›n gere¤i de¤il mi?..

Tr ab zo nl ular’›n yan l›ﬂ gü z er g a h › !
Trabzon Dernekler Birli¤i Platformu, “Trabzon’un imaj›n› düzeltmek
için” 24 ﬁubat’ta An›tkabir’e yürüyüﬂ karar› alm›ﬂ. Platform, yürüyüﬂü de “Trabzon’un düﬂman iﬂgalinden kurtuluﬂunun 89’uncu y›l›na”
denk getirmiﬂ.
An›tkabir’e her zaman yürüyebilirler. Ama e¤er Trabzon’un imaj›yla ilgili bir sorunlar› varsa, yanl›ﬂ yere yürüyorlar. Trabzon’un imaj›n› bozan “TAYAD’l› lara linç giriﬂimi, Rahip Santoro cinayeti ve Hrant
Dink’in öldürülmesi” ise, o zaman Trabzonlular, A n ›tk ab ir’e d e¤il, f aﬂ is t ç et elerin, linç gü ru h u nu n ü zerin e yü rü melid irle r.
Atatürk’ten de¤il, faﬂist güruhun zarar verdi¤i kesimlerden özür dilemelidirler. ‹maj ancak o zaman düzelir.

Geçen hafta gerçekleﬂen ‹srail
Baﬂbakan› Ehud Olmert'in Türkiye
ziyareti, birçok ﬂehirdeki eylemlerle protesto edildi. Önceki
say›m›zda aktard›¤›m›z eylemlerinden daha sonra dergimize ulaﬂan
protesto eylemleri ﬂunlard›r.
Ankara Yüksel Caddesi'nde 15
ﬁubat’ta önce MAZLUM-DER
üyeleri, ard›ndan da D‹SK, KESK
Ankara
ﬁubeler
Platformu,
TMMOB Ankara ‹l Koordinasyon
Kurulu ve Ankara Tabip Odas› ile
ÖDP üyeleri Olmert'in Türkiye ziyaretini protesto ettiler. Gösteride
hükümetin ‹srail'le yap›lan tüm anlaﬂmalar› iptal etmesi istendi.
*

‹zmir Emperyalizme ve Siyonizme Karﬂ› Birlik, 16 ﬁubat’ta
yapt›¤› eylemle ‹srail Baﬂbakan›'n›n Türkiye’ye geliﬂini protesto
etti.

Ya l a n›n b u k a d a r ›!
“Kuzey Kore Lideri Kim Jong-‹l'in Japon yap›m› bir araban›n yolu
t›kad›¤›n› görmesinin ard›ndan, tüm Japon yap›m› arabalara el
konu lmas› talimat›n› verdi¤i bi ldirildi.”
Belli ki bir emperyalist ajans servise koymuﬂ. Biz Cumhuriyet’te rastlad›k. Muhtemeldir ki baﬂkalar› da kullanm›ﬂt›r.
Ak›l var, mant›k var... Yoksa yok mu? Evet hakl›s›n›z, bu haberi “haber” diye gazetesine koyan›n gazetecili¤inden de, akli melekelerinden ve mant›k yürütebilme yetene¤inden de ﬂüphe etmek gerek.

K a tl ia m a ha z›rl ›k !
Yine Cumhuriyet Gazetesi’nden bir haber. “PKK kamplar›na 'sivil kamuflaj'” baﬂl›¤› var. Devam›nda ﬂöyle deniyor:
“TSK'nin kamplar› hedef almas› durumunda "Türkiye masum si vi lleri öldürüyor" propagandas› yapmak için... PKK’nin, s›n›r›n
Irak taraf›nda bulunan kamplar›na ‘sivi l kamuflaj’ yapmak için
h a rekete geçti¤i ve bu kamplar› köye dönüﬂt ürdü¤ü belirlendi.”
ABD’nin Irak’ta, Afganistan’da uygulad›¤› taktiklere ne kadar da benziyor. Köyleri vuracak, ama önce o köylerin “terörist kamp›” oldu¤u
yalan›n› yay›yor. Ve birileri de gazetecilik ad›na bu katliam haz›rl›¤›na, bu yalana alet oluyor.
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ESP, Al›nteri ve Partizan’›n da
destek vererek kat›ld›¤› eylem, Konak Kemeralt› giriﬂinde yap›ld› ve
“Katil Olmert Ülkemizden Defol
Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak” pankart› aç›ld›.
Cihan Taﬂk›n taraf›ndan okunan
aç›klamada ‹srail siyonizminin
1948’den bu yana Filistin halk›na
binlerce suç iﬂledi¤i vurgulanarak
“emperyalistleri ve iﬂgalcileri
topraklar›m›zda
istemiyoruz”
denildi.

