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‹stanbul'daki binalar›n yüzde 71'i çürük!
182 bin 527 bina, yüksek deprem riski tafl›yor!
‹stanbul'un 10 ilçesi yüksek deprem riski alt›nda! !

GAZ‹’N‹N HESABI, fiEMD‹NL‹’N‹N, HRANT D‹NK’‹N,
SUSURLUK’UN HESABIDIR... HESABIMIZI SORMAK

‹Ç‹N 12
Mart’ta 
GAZ‹’DE
OLALIM!

GGGAAAZZZ ‹‹‹   KKKAAATTTLLL ‹‹‹AAAMMMIII ’’’NNN IIINNN   
SSSOOORRRUUUMMMLLLUUUSSSUUU   DDDEEEVVVLLLEEETTTTTT ‹‹‹RRR



1 2  M a r t  1 9 9 4’te Ordu’nun Ünye İl-
çesi Ballık Köyü yakınlarındaki Döşeme Or-
manları’nda oligarşinin askeri güçleriyle
girdikleri çatışmada şehit düştüler. 

Halkın kurtuluş umudunu gerçekleştir-
mek için dağlardaydılar. Grup Komutanı
Y ü c e l  M a r a l ,  Ordu-Ünye, Çiğdem Köyü
doğumluydu. Mücadeleye 1988’de İstan-
bul’da Dev-Genç saflarında katılmıştı. Kara-
büklü Y a v u z  Y a z l ı, mücadeleyle ‘92’de
Demir-Çelik Fabrikası’nda çıraklık eğitimin-
deyken tanıştı. Gerilla olmadan önce milis
çalışmalarında yeraldı. Kastamonu doğum-
lu A l i  F a i k  Ö z k a n ,  mücadeleyle tanı-
şalı fazla olmamış, ‘93’ün  Aralık ayında
gerillaya katılmıştı. B a r ı ş  A t a l a y , Mer-

zifon Gümüşhacıköy’e bağlı Korkut Kö-
yü’ndendi, gerillaya katılmadan önce Gü-
müşhacıköy’de tütün emekçilerinin örgüt-
lenmesinde yeraldı. İ r f a n  Y e n i l m e z ,
1988’de Uludağ Üniversitesi’nde mücadele-
ye katıldı. Atılım yıllarında Doğu Karadeniz
Bölge Sorumluluğu’nu üstlendi. 17 Nisan
sonrası tutsaklığının ardından ‘93’te geril-
laya katıldı. 

Yücel yoksul bir çiftçi ailesinin, Yavuz bir
işçi ailesinin çocuğuydu. Ali Faik ve Barış
köylüydüler. İrfan ise yüksek öğrenim
gençliğinden... İdeallerini, güçlerini, cüret-
lerini ve fedakârlıklarını kurtuluş için bir-
leştirerek, canlarını kurtuluş için feda etti-
ler.

HHaaffttaall››kk SSüürreellii YYeerreell YYaayy››nn

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

14 Mart

�Ça¤r›
‹lan

Halklar›n, sömürücü egemenlere karfl› destans› direnifl-
lerle, yenilgilerle oldu¤u kadar zaferlerle de dolu tarihi,
kal›n bir sis perdesinin arkas›na gizlenmeye çal›fl›l›yor.
Ayn› fley, kad›nlar›n mücadele tarihi için de geçerli.  

Bak›n gündemde tutulan kad›nlara... Televizyonlarda,
gazetelerde hergün gözlerimizin önünden geçirilen kad›n-
lara bak›n... Burjuva propaganda mekanizmas›n›n seyretme-
mizi, okumam›z› istedi¤i romanlara, filmlere bak›n; direnen,
mücadele eden kad›nlar yok... Oysa gerçek hayatta var. Var›z. 

Tarihinden, geleneklerinden, de¤erlerinden güç almayanlar, onlar›
ço¤alt›p gelifltiremezler. Bunu bildikleri için yoketmeye çal›fl›yorlar direnen kad›-
n›n tarihini. Bunu bildikleri için 21. yüzy›l›n dünyas›nda ve ülkemizde direnen ka-
d›n› gizlemeye çal›fl›yorlar. 

Sadece Büyük Direnifl’e bakmak yeter. 122 flehidin 48’i kad›nd›r. 

Fidanlar’dan Gülsümanlar’a, Cananlar’dan Fatmalar’a kad›n flehitlerimiz, onur
dolu, gurur dolu bir miras b›rakt›lar bize. 

Bu “kad›nlar üzerine” kafa yoran herkesin üzerinde durmas› gereken bir aflama-
d›r. Gerçek flu ki, gerek hapishanelerde, gerekse de d›flar›da ölüm orucu bayra¤›n›
tafl›yan kad›nlar, bu tarihe, statükolar› parçalayan, önyarg›lar› y›kan sayfalar ekle-
diler. 

Daha da ekleyece¤iz. 

Kurtulufl kavgas›nda biz de var›z ve daha da çok olaca¤›z. Daha da güçlü ola-
ca¤›z. 

‹‹flflççii kkaadd››nnllaarr››mm››zz,, kkööyyllüü kkaadd››nnllaarr››mm››zz,, ggeecceekkoonndduulluu kkaadd››nnllaarr››mm››zz,, aayydd››nn
kkaadd››nnllaarr››mm››zz,, kk››zz öö¤¤rreenncciilleerriimmiizz,,  

ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden ve sosyalizmden yana tüm kad›nlar›m›z; direnen
savaflan öncü kad›nlar›m›z›n yaratt›¤› ve bugünlere getirdi¤i DDüünnyyaa EEmmeekkççii KKaa-
dd››nnllaarr GGüünnüü hheeppiimmiizzee kkuuttlluu oollssuunn!! 

DDüünnyyaa EEmmeekkççii KKaadd››nnllaarr GGüünnüü’’nnüü haklar›m›z u¤runa, ezilmeden, sömürül-
meden yaflamam›z u¤runa bedel ödeyen kad›nlara yarafl›r bir gün haline dönüfltü-
relim. 

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Kutlu Olsun! 

‘‹kinci s›n›f’ de¤iliz... ‘Eksik etek’ ya da
‘kafl›k düflman›’ de¤il, üreten ve 
yaratan›z!.. Egemen karfl›s›nda 
çaresiz ve güçsüz de¤iliz!

K a r l  M A R K S  
1 4  M a r t  1 8 8 3

Sosyalizmin teorisyeni, tarihin yönünü
gösteren bir pusula, dünya proletaryasının
öğretmeni... Hiç kuşku yok ki, bütün bu sı-
fatları fazlasıyla hakeden ama bu sıfatların
anlatmakta yetersiz kaldığı bir yol gösteri-
cidir Karl Marks. 

Marks, 1818 Mayıs’ında Almanya’da
doğdu. Hukuk öğrenimi gördü. Hukuk eleş-
tirisiyle başladığı teorik çalışmaları, onu
sistemin yani kapitalizmin kökenlerinin eleştirisine yöneltti. 

Teorik çalışmaları içinde büyük bir yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin sonrası ve
bir alternatifi vardır: Sosyalizm. 

Bu noktadan itibaren yalnız bir teorisyen değil, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin
fiilen de önderlerinden biri haline geldi. 1847'de Komünist Birliği'nin, 1864’te 1. Enternas-
yonal’in kurulmasına önderlik etti. Bu faaliyetleri nedeniyle bulunduğu birçok ülkeden
sürgün edildi. Sürgünler ve yoksulluklar içinde sayısız eser yarattı. 1848’de Komünist Ma-
nifesto’yu yayınladı. 

14 Mart 1883’te Londra’da aramızdan ayrıldığında, geride proletaryaya savaşında yol
gösterecek bir klavuz bırakmıştı. Hâlâ o “sakallı adam”dan öğrenmeye devam ediyoruz.
Marksizm, hâlâ proletaryanın klavuzu olmaya devam ediyor.

Yücel
MARAL

Yavuz
YAZLI

Ali Faik
ÖZKAN

Bar›fl
ATALAY

‹rfan
YEN‹LMEZ

5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yeralarak tecrite karşı di-
renişin bayrağını 279 gün boyunca kararlılıkla taşıdı.
9  M a r t  2 0 0 2’de Ankara Numune Hastanesi’nde
şehit düştü. 

Yusuf Kutlu, 1973’te Antakya’nın Ekinci Beldesi’nde
doğdu. Arap alevilerindendi. Bir emekçi olarak atıldı
hayata. Oto boyacısıydı. Sömürüyü tanıyıp devrim mü-
cadelesine katıldı. 1995’te tutuklandı. 19 Aralık 2000
Katliamı’nda Bartın’daydı. Katliamın ardından Sincan F
Tipi hücrelerine atıldı. Ama hücreler teslim alamadı
onu. Zindanlarda geçen 8 yıl boyunca direniş safların-
da sosyalist düşünceleri savunmaya devam etti. 

7. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi Yeter Güzel. Ölüm oru-
cundayken tahliye edildi. Eylemini dışarıda da sürdür-
dü. 13 Kasım 2001’de Küçükarmutlu ve Alibeyköy’e
yapılan saldırıda gözaltına alındı ve yeniden tutukladı. 

Yeter Güzel, ölüm orucunu konulduğu Bayrampaşa
Hapishanesi’nde de devam ettirerek, zorla müdahale
işkencesine karşı da direnerek, ölüm orucunun 170.
gününde, 1 0  M a r t  2 0 0 2’de şehit düştü.

Dersim Nazimiye doğumlu Yeter Güzel, hemşireydi.
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesiydi. 1999’da 
tutuklanmış, TKP(ML) Davası’ndan yargılanmıştı. 

BBüüyyüükk 
DDiirreenniiflflttee fifieehhiitt

DDüüflflttüülleerr

Yusuf
KUTLU

Yeter
GÜZEL

1947 doğumlu Koray Doğan, ODTÜ öğrencisiydi.
Ankara'da Dev-Genç çalışması içinde yeraldı. Bu sü-
reçte THKP-C’li oldu. Birçok yılgının mücadeleden kaç-
tığı 12 Mart faşizmi koşullarında mücadelesini sürdür-
dü. Mahir Çayanlar’ın Maltepe Hapishanesi’nden firar
etmesinden sonra onlara yer bulmaya, ilişkilerini sağ-
lamaya çalıştı. Bu görevini yerine getirdiği günlerde,
8  M a r t  1 9 7 2’de Ankara’da polis tarafından ku-

rulan pusuda vurularak katledildi.

Yıldız İDMMA’da sürdürülen anti-faşist mücadelede
büyük bir coşkuyla yeraldı. 8  M a r t  1 9 7 9’da kal-
dığı eve polisin yaptığı baskın sırasında rahatsızlana-
rak aramızdan ayrıldı.

K A Y I P
Tokatlı yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. 12

Eylül öncesi devrimci mücadeleye katıldı.  Defalarca
işkencelerden geçirildi, 12 Eylül sonrası iki yıl tutsak
kaldı; işkencehanelerden, zindanlardan başı dik çıktı.
Son olarak bir savaşçıydı. 1 4  M a r t  1 9 9 1’de İs-
tanbul’da bir hainin ihbarı üzerine pusuya düşürüle-
rek gözaltına alındı. Muhtemelen 17 Mart’ta işkence-
de katledildi. Cesedi kaybedildi.

l ‹‹KKMM EEttkkiinnlliikklleerrii
FFiillmm GGöösstteerriimmii

DDeemmiirr ÇÇeenneellii MMeelleekklleerr
TTaarriihh:: 44 MMaarrtt PPaazzaarr SSaaaatt:: 1188..0000
YYeerr:: ‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii

‹‹KKMM’’ddee ÇÇiizzggii FFiillmm 
Her Pazar, saat 13.00’de
ÇÇOOCCUUKKLLAARR ‹‹ÇÇ‹‹NN ççiizzggii ffiillmm
gösterimi yap›lacak...

l GGrruupp YYoorruumm KKoonnsseerrii
TTaarriihh:: 44 MMaarrtt PPaazzaarr SSaaaatt:: 1177..0000
YYeerr:: BBoossttaanncc›› GGöösstteerrii MMeerrkkeezzii

l TTEECCRR‹‹TTEE KKAARRfifiII
BB‹‹RRLL‹‹KK-- BBaass››nn AAçç››kkllaammaass››
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YYeerr:: TTaakkssiimm TTrraammvvaayy DDuurraa¤¤››

l AArrtt›› ‹‹VVMMEE 
DDeerrggiissii’’nniinn
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi:
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Zeytinburnu’nda bir tek binan›n
y›k›lmas› aç›¤a ç›kard› ki, asl›n-

da bütün bir ‹stanbul ölüme terke-
dilmifltir. 1999 Marmara Depre-
mi’nden bu yana, beklenen ‹stanbul
depremine karfl› hiçbir hükümet ve
hiçbir belediye yönetimi, gerekeni
yapmam›flt›r. Geçen 8 y›lda, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar
Kurulu, ‹stanbul Belediye Meclisi
ve Baflkanlar›, tekellerin isteklerini
karfl›lamak için yüzlerce yasa ç›kar-
d›lar, yüzlerce karar ald›lar, oligar-
flik kesimlerin ihtiyaçlar› için mil-
yarlarca dolarl›k bütçeler ay›rd›lar.
Fakat y›k›m› bekleyen bir flehrin y›-
k›lmas›n› ve ölümü bekleyen insan-
lar›n ölümünü engellemek için hiç-
bir fley yapmad›lar.

Hat›rlanaca¤› gibi, 17 A¤ustos
depremi s›ras›nda Ecevit’in

baflbakanl›¤›ndaki DSP-MHP-
ANAP koalisyonu iflbafl›ndayd›.
Ecevit hükümeti, günlerce deprem
bölgesine ulaflamad›. Sonras›nda
ise, ne depremzede halk›n yaralar›n›
sarmak için bir fley yapt›lar, ne de
depremin kuvvetle muhtemel oldu-

¤u yerlerde bir önlem ald›lar. B›ra-
k›n bunlar› yapmay›, depremzedele-
rin sorunlar›n›n çözümü için topla-
nan “deprem vergisi”ni bile çalarak,
baflka harcamalarda kulland›lar. Ar-
d›ndan AKP hükümeti dönemi bafl-
lad›, fakat deprem haz›rl›¤› aç›s›n-
dan hiçbir fley de¤iflmedi. Gereken
bütçe ayr›lmad›. Sorun ciddiye al›n-
mad›. Ülkemizdeki  devlet ve hükü-
met flekillenmesi, emperyalist tekel-
lerin ve iflbirlikçilerinin ihtiyaçlar›-
na göre bir flekillenmedir. Düzen
partilerinin kurdu¤u tüm hükümet-
lerin öncelikleri, tekellerin ihtiyaç-
lar›na göre belirlenir. Halk›n ihti-
yaçlar›, halk›n can güvenli¤i
AKP’nin de “öncelikli” konusu ol-
mad› hiçbir zaman. Ve son dört y›l-
da da ‹stanbul’un ölüme terkedil-
miflli¤i de¤iflmedi. 

1.6 milyon binan›n 800 bininin
kaçak oldu¤u, 182 bin binan›n

yyüükksseekk ddeepprreemm rriisskkii tafl›mas›na
ra¤men hiçbir önlemin al›nmad›¤›,
beklenen depremde en az 40-50 bin
kiflinin ölece¤inin “öngörüldü¤ü”
bir flehirden sözediyoruz. ‹stanbul’a

iliflkin gerçekler alt alta dizildi¤inde
insan›n soras› gelir; bu flehir sahip-
siz miydi bugüne kadar?.. Fakat bu
ilk anda akla gelen sorudur. Biraz
düflünüldü¤ünde, biraz araflt›r›ld›-
¤›nda görülür ki, bu tablo yukar›dan
afla¤›ya oluflan bir tablodur; bu tab-
lo “bal›¤›n bafltan koktu¤u” bir tab-
lodur. Sorun flehrin “sahipsiz” olu-
flunda de¤il, flehri yönetici ve tekel-
ciler olarak kimlerin sahiplendi¤in-
dedir. 

BBüüyyüükk flehir ‹stanbul, ayn› za-
manda bbüüyyüükk aaddaalleettssiizzlliikklleerriinn

flehridir. Milyonlarca insan›n insan-
ca koflullara sahip olmayan sa¤l›k-
s›z, güvenliksiz bar›naklarda yafla-
maya mahkum edildi¤i bir flehirdir.
Bu bar›naklar›n ad›na gecekondu
denir. Ve ‹stanbul bir gecekondular
flehridir. Ülkemizin en büyük flehri
nas›l bu hale getirilmifltir? Bu tart›-
fl›lmayacak m›? Kimse “Gecekon-
dulaflma” deyip iflin içinden ç›ka-
maz. Birincisi; gecekondular, halk
öyle istedi¤i için de¤il, ekonomik
ve siyasi zor, halk› buna mahkum
etti¤i için oluflmufltur. ‹kincisi; bele-
diyeler, binalara nas›l ruhsatlar ver-
diler, rüflvet çarklar› nas›l iflledi,
arazi ya¤malar› nas›l gerçekleflti?..
Bunlar tart›fl›lmal›d›r. Bunlar tart›-
fl›lmadan ‹stanbul’un neden bugün
bu halde oldu¤u ve bunun sorumlu-
lar›n›n kimler oldu¤u anlafl›lmaz.
Yukar›daki rakamlara tekrar bak›n;
birkaç bin, hatta birkaç onbin kaçak
binadan de¤il, flehrin yar›s›n›n ka-

Can Güvenli¤imiz ‹çin
Örgütlenelim!

AKP iktidar› ve belediyesi yaln›z laf yap›yor deprem konusunda. 
Laf›n d›fl›nda ise, bilmem kaç fliddetindeki bir sars›nt›n›n gelip bizi 

enkaz›n alt›na gömmesini bekliyor. ‹ktidar bizi gömmeden biz iktidar›
gömmeliyiz. Deprem ‹stanbul’u, Do¤u Anadolu’yu sarsmadan, 

biz Ankara’y› sarsmal›y›z. 
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çak durumda olmas›ndan bahsedi-
yoruz.   Sömürü, soygun, ya¤ma, ta-
lan d›fl›nda böyle bir gerçek izah
edilebilir mi?

‹stanbul’un deprem karfl›s›ndaki
haz›rl›ks›zl›¤›, en kaba anlamda

bir ““flfleehhiirrcciilliikk ffeellaakkeettii”” olmakla s›-
n›rl› de¤ildir. Mesele, yerel yöne-
timlerin de kendi çap›nda bir sömü-
rü ve soygun düzeni kurmufl olma-
s›ndad›r. Özellikle ‹stanbul bir rant
flehridir ve bu rant merkezi iktidarla
yerel yönetim aras›nda ya¤malan›r-
ken, soyguncular›n gözü o kadar
doymazd›r ki, halk›n güvenli¤i, re-
fah› için ayr›lacak bir bütçe b›rak›l-
mamaktad›r geriye. 10 milyonu afl-
k›n nüfusuyla dünyan›n en büyük
kentlerinden biri olan bu kent, bili-
min gelece¤ini haber verdi¤i büyük
bir depremin gölgesinde yafl›yor. ‹s-
tanbul Belediye Baflkan›’n›n hergün
verdi¤i demeçlerin, göstermelik
deprem önlemlerinin, arada bir ya-
p›lan gayri ciddi deprem tatbikatla-
r›n›n örtemedi¤i gerçek budur. 

Ama belki de bu tablonun en dra-
matik, en çarp›c› rakam› fludur:

‹stanbul’da depreme karfl› güçlendi-
rilmesi gereken okullardan ssaaddeeccee
yyüüzzddee 55’’ii güçlendirilmifltir. Yani
hasarl›, dayan›ks›z durumdaki okul-
lar›n yyüüzzddee 9955’’ii için hiçbir fley ya-
p›lmam›flt›r. Sadece bu rakam, ‹s-
tanbul’un deprem haz›rl›klar›n›n ne
kadar vahim oldu¤unu göstermenin
ötesinde, AKP’li belediyenin ve
AKP hükümetinin insana, çocukla-
ra verdi¤i de¤eri de gösteriyor. Ço-
cuklara araban›n bagaj›ndan Ülker
bisküvileri da¤›tmakla iktidar olun-
muyor. Baflbakan›n çocuklara oyun-
cak da¤›tmas›, çocuklara verilen de-
¤erin kan›t› olmuyor. ‹ktidar›n ço-
cuklara verdi¤i de¤er, yukar›daki
rakamdad›r! Bisküvi da¤›tma flovla-
r›, yüzbinlerce çocu¤un enkaz alt›n-
da kalaca¤›n› anlatan yyüüzzddee 9955 ra-
kam›n› gözlerden gizleyebilir mi? 

Zeytinburnu’nda bir binan›n orta-
da bir deprem dahi yokken çökü-

vermesi, depremi ve ‹stanbul’un
depreme haz›rl›ks›zl›¤›n› bir kez da-
ha gündeme getirdi. Ne yaz›k ki, fe-
laketler olmadan, ölümler yaflanma-

dan hiçbir konu gündem olam›yor bu
ülkede. Bu da en az bu felaketlerin
kendisi kadar vahim bir gerçe¤imiz-
dir. Ve elbette bu gerçe¤in sorumlusu
da yine bu ülkeyi bask›yla, zorla,
sansürle yönetmeye çal›flanlard›r.  

Fakat meselenin elbette bir baflka
boyutu daha vard›r. Zeytinbur-

nu’ndaki binan›n y›k›lmas›yla gün-
deme gelen sorun, belki yar›n yine
gündemin en arka s›ralar›na itile-
cek. Deprem riski azald›¤› için de-
¤il, depremde meydana gelecek ha-
sar› ve can kay›plar›n› asgariye in-
dirmek için çok kapsaml› haz›rl›klar
yap›ld›¤› için de¤il, daha baflka ne-
denlerle unutulacak ve unutturula-
cak sorun. Unutturmakta iktidar›n
ç›kar› var.  Peki halk neden ve nas›l
unutuyor? Duyars›zl›k m›, umut-
suzluk mu, örgütsüzlük mü, baflka
bir fley mi? Bir gazetede “Belediye-
ler bekliyor, vatandafl korkmuyor;
Türkiye depreme böyle haz›rlan›-
yor!” diye yaz›yor. Vatandafl›n ta-
v›rs›zl›¤› “korkmamakla” m›, “can›-
na de¤er vermemekle” mi, kaderci
inançlar›n güçlü etkisiyle mi, yoksa
baflka bir fleyle mi aç›klanmal›?..
Hiç kuflkusuz bunun nedenlerini
aray›p bulmak, bu nedenlerin üzeri-
ne gitmek, devrimci, demokratik
kurumlar›n öncelikli görevlerinden
biridir. Çünkü, sonuçta ‹stanbul’un
ölüme terkedilmesine karfl› bir mü-
cadele verilecekse, bu mücadele yi-
ne bu kesimlerin önderli¤inde veri-
lecektir.  

‹nsanlar›n köle sahiplerinin, dere-
beylerin, sultanlar›n, toprak a¤a-

lar›n›n mal› olmaktan ç›kt›¤› top-
lumsal süreçte ccaann ggüüvveennllii¤¤ii talebi
de genifl kitlelerin en önemli talep-
lerinden biri haline geldi. Hak ve
özgürlüklerin geliflimiyle birlikte bu
hak tart›fl›lmaz bir hakka dönüfltü.
Can güvenli¤ini sa¤lamak, devletle-
rin hem varolufl gerekçesi, hem hu-
kuken görevleri aras›nda say›ld›.
Bugün karfl›m›zda ‹stanbul halk›n›n
can güvenli¤ini aç›kça ortadan kal-
d›ran bir politika var. ‹nsanlar›n
risklerine ra¤men hasarl› binalarda
oturmak istemesi, kendi apartman›-
n›n risk durumunu ölçtürmemesi gi-

bi, sorumlulu¤u tek tek insanlar›n
üzerine y›kan aç›klamalar, yerel ve
merkezi iktidar›n sorumlulu¤unu
örtbas etmek amaçl›d›r. Sorun tek
tek insanlar›n, flu veya bu apartma-
n›n, flu veya bu semtin sorunu de¤il,
bütün bir kentin sorunudur. Sözko-
nusu kent, 10 milyonu aflk›n bir nü-
fusa sahip devasa bir kent oldu¤u
için de sorun asl›nda bütün bir ülke-
nin sorunudur. Çaresiz, ekonomik
olarak güçsüz, yoksul halk, depre-
me karfl› kendi önlemini alamaz.
Önlem almas› gereken yerel ve
merkezi iktidard›r. ‹ktidar› bu ön-
lemleri almaya zorlayacak olan ise,
yine elbette ki halkt›r. Yani halk›m›-
z› elefltirmemiz gereken bir fley var-
sa e¤er, bu apartman›n› niye ölçtür-
medi¤i, niye güçlendirmedi¤i elefl-
tirisi de¤il, “‹stanbul’u yani kendi-
sini ölüme terkeden” iktidara karfl›
sesini neden yükseltmedi¤i nokta-
s›nda olmal›d›r. Siyasi hareketler-
den sendikalara, odalara, yöre der-
neklerine kadar tüm devrimci, de-
mokratik kurumlar, ölüme terkedi-
len ‹stanbul’u, örgütlü bir güç ola-
rak iktidar›n karfl›s›na ç›karma so-
rumlulu¤u içinde olmal›d›rlar. 

‹stanbul halk›, bu büyük kent, fela-
ketini böyle bir sessizlik içinde

bekleyemez. Kaderci, umutsuz bek-
leyiflten ç›kal›m. Silkinelim. En bafl-
ta can güvenli¤imiz için örgütlene-
lim ve mücadele edelim. Yüzbinler-
ce binan›n güçlendirilmesi, masraf-
l›d›r. Bu önlemler için yat›r›lacak
paran›n, k›sa vadede bir kâr getirisi
olmayacakt›r. Oysa merkezi AKP
iktidar› da, yerel AKP belediyesi de
kâr peflindedir sadece. Bütçeden te-
kellere ve kendi yandafllar›na hor-
tumla para ak›tma peflindedir. Bu
yüzdendir ki, AKP iktidar› ve bele-
diyesi yaln›z laf yap›yor deprem ko-
nusunda. Laf›n d›fl›nda ise, sadece
depremi bekliyor. Bilmem kaç flid-
detindeki bir sars›nt›n›n gelip bizi
enkaz›n alt›na gömmesini bekliyor.
Biz bekleyemeyiz. Beklemek, ölüm-
dür, beklemek enkaz›n alt›na gömül-
mektir. ‹ktidar bizi gömmeden biz
iktidar› gömmeliyiz. Deprem ‹stan-
bul’u, Do¤u Anadolu’yu sarsmadan,
biz Ankara’y› sarsmal›y›z. 
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Henüz uzak olmayan bir geçmifl-
te, 17 A¤ustos 1999 Marmara dep-
reminde 40 bin insan›m›z› depreme
kurban verdik. Ve daha o günden
itibaren de “Büyük ‹stanbul Depre-
mi” konuflulmaya baflland›. 

BBiirr:: “Büyük ‹stanbul Depre-
mi”nin zaman› kesin de¤ildi, ama
olmas› kesin gibiydi.   

‹‹kkii:: Kesin olan bir baflka olgu,
‹stanbul’un depreme hiç haz›rl›kl›
olmad›¤›yd›.

Ne var ki bu gerçeklere ra¤men,
17 A¤ustos’tan bu yana geçen 8 y›l-
da, ne ciddi bir haz›rl›k var, ne de
konu gündemin ilk s›ralar›nda yer
bulmufl durumda. Arada bir hat›rla-
n›yor ve h›zla unutuluyor... 

Bunun nedenleri üzerine birçok
ihtimal s›ralanabilir, ama gerçek
olan flu ki, sanki ddeepprreemm oollmmaayyaa--
ccaakkmm››flfl ggiibbii yaflan›yor... Sayfan›n
en bafl›ndaki rakamlar,  her fleyi or-
taya koyuyor. Onlar›n ortaya koy-
du¤u ‹stanbul’un ölüme terkedilifli-
nin resmidir. 

1999 Marmara depremi sonra-
s›nda ‹stanbul Büyükflehir Beledi-
yesi ve Japon Uluslararas› ‹flbirli¤i
Ajans›'n›n (JICA) birlikte yürüttü¤ü

bir çal›flman›n so-
nucunda baz› so-
nuçlara ulafl›lm›fl.

Bu sonuçlara
göre:

‹ s t anbu l ' da ,
118822 bbiinn 552277 bbiinnaa,,
yyüükksseekk ddeepprreemm
rriisskkii tafl›yor. 

Bu binalarda
yaflayanlar›n sa-
y›s› ise 665588 bbiinn
112255 kkiiflflii!!

Yani, en yal›n flek-
liyle söylersek, yar›m milyonu afl-
k›n insan, gözden ç›kar›lm›fl durum-
da. Bir depremde bu kadar insan›n
kurtulma flans›n›n olmad›¤› daha
bafltan belli. 

OOrrttaaddaa ssoorruummlluu yyookk!!
YYöönneetteennlleerriinn tteekk ggöörreevvii 
‘‘cceesseett ttoorrbbaass››’’ ssaa¤¤llaammaakk mm››??
Uzmanlara göre ‹stanbul'un 10

ilçesi yyüükksseekk ddeepprreemm rriisskkii alt›nda. 

Resmi aç›klamalara bak›l›rsa,
bugüne kadar bu ilçelerden sadece
ZZeeyyttiinnbbuurrnnuu''nnddaa çal›flmalar “ta-
mamlanm›fl” durumda. Nas›l ta-
mamland›¤›n› ise, çöken bina her-
kese gösterdi. Çöken bina, resmi
kay›tlarda ''rriisskkssiizz'' olarak gösteril-
mekteydi. 

Eminönü, Beyo¤lu, Bak›rköy,
Bahçelievler, Avc›lar, Bayrampafla
ve Adalar’›n risk alt›nda oldu¤u be-
lirlenmifl durumda; ama ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl’a göre, kentsel dönüflüm ya-
sas› ç›kmadan hiçbir fley yap›la-
maz... 

Fatih Belediye Baflkan› Mustafa
Demir, binalar› incelemek üzere

2006'da bafllayan projenin 2008'de
tamamlanaca¤›n› söylüyor. Düflü-
nün Marmara depremi 1999’da ol-
mufl, aradan geçen 7 y›lda ne yap-
m›fllar? Hiç!

Kad›köy Belediye Baflkan› Sela-
mi Öztürk de "Fikirtepe, E¤itim ve
Dumlup›nar mahallerinde yaflayan
100 bin kifli deprem riskiyle karfl›
karfl›ya" deyip “ama” diye ekliyor.
Onun da bir amas› var, imar aff›n-
dan yararland›klar› için bu bölgede-
ki binalara da dokunam›yorlarm›fl... 

Yerel yönetimler “yasal düzen-
leme yap›lmad›¤› için” sorumlulu-
¤u meclise at›yorlar. Meclisin gün-
deminde ise böyle bir fley zaten
yok... K›sacas›, her belediyenin bir
mazereti var. Mazeretler bitmez. Bu
durum de¤iflmedi¤inde, belediyele-
rin ‹stanbul halk›na verece¤i tek
hizmet, enkaz alt›ndan cesetleri ç›-
kar›p definlerini sa¤lamak olacak;
o kadar›n› bile yapabilirlerse!!!
Onun için bile donan›mlar›n›n oldu-
¤u flüpheli çünkü.. 

‹stanbul’daki yaklafl›k 1.6 mil-
yon binan›n 800 bini, tamamen ya
da k›smen kaçak... Bu binalarda
kullan›lan demirin, kumun, çimen-
tonun kalitesi bilinmiyor... 

Binalar yasad›fl› oldu¤u için dep-
reme karfl› güçlendirme izni de veri-
lemiyor... Bu gerçek ortadayken,
belediye baflkanlar› bofl konufluyor
demektir. 

BBuu ‘‘aayyaakk ttaakk››mm››’’nnaa 
mmiillyyaarrllaarrccaa ddoollaarr
hhaarrccaammaayyaa ddee¤¤eerr mmii??!!

Peki neden bir fley yapm›yor hü-
kümet ve belediyeler? Bunun ceva-
b›, haz›rlanan rapordaki flu rakam-
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ÖÖllüümmee 
TTeerrkkeeddiilleenn

‹‹ssttaannbbuull

z ‹stanbul'un 10 ilçesi yüksek deprem riski alt›nda. 

z 182 bin 527 bina, yüksek deprem riski tafl›yor. 

z Bu binalarda yaflayanlar›n say›s› 658 bin 125!

z ‹stanbul'da binalar›n yüzde 71.4'ü çürük!

z ‹stanbul’da 1.6 milyon binan›n 800 bini, tamamen   
ya da k›smen kaçak!



lard›r: “Rapora göre, ‹stanbul ge-
nelindeki a¤›r hasarl› binalar›n ye-
niden yap›land›r›lmas› (y›k›m, en-
kaz kald›rma ve nakil, tahliye edile-
cek ailelerin geçici iskân durumu,
kal›c› konut maliyeti) için tam 1177
mmiillyyaarr 333311 mmiillyyoonn 3322 bbiinn 334422 ddoollaarr
gerekiyor.”

Hükümet veya belediyenin büt-
çesinde bu kadar para yok mu? 

Elbette var. Ama mesele, bu pa-
ray› harcaman›n ““ööllüü yyaatt››rr››mm”” ola-
rak görülmesidir... 

Böyle bir “ölü yat›r›m”da para-
lar ölece¤ine insanlar ölsün!

Yaln›zca Zeytinburnu'nda “kent-
sel dönüflümün” maliyetinin 993344
mmiillyyoonn ddoollaarr oldu¤unu hesapla-
m›fllar. ‹lçedeki 72 bin 388 kifli yük-
sek risk alt›ndaym›fl. Peki kim bu 72
bin kifli? Hemen tamam› emekçi,
yoksul, halktan insanlar. 934 mil-
yon dolar harcamaya de¤er mi bun-
lar için?

De¤meyece¤ini düflündükleri
içindir ki, 1999’dan bu yana hiçbir
fley yap›lmamaktad›r.  

Mimar ve mühendisler ise, soru-
nun çap›n›n göründü¤ünden de bü-
yük oldu¤unu flöyle anlat›yorlar:
"As›l sorun depremden kalan hasar-
s›z yap›larda. Deprem geçirmifl tüm
binalar potansiyel tehlike. Hasarl›-
lara uygulanan ifllem onlara da uy-

gulanmal›, ama hasarl› binalar-
da bile yap›lmas› gerekenler ge-
ciktiriliyor." 

Aleni hasarl› binalar için bir-
fley yap›lmazken, tüm binalar›n
gözden geçirilmesini beklemek,
ne kadar mümkün?

ZZaammaann ggiiddeerreekk ddaarraall››yyoorr
HHaavvaannddaa ssuu ddöövvüüllüüyyoorr

Uzmanlar, Marmara ve Do-
¤u Anadolu faylar›n›n çok hare-
ketli oldu¤unu, zzaammaann››nn ggiiddee--
rreekk ddaarraalldd››¤¤››nn›› söylüyorlar.

Söylüyorlar da kim duyuyor,
kim dinliyor onlar›? 

Tam tersine iktidar “Ulusal
Deprem Konseyi”ni da¤›t›yor. 

Peki ne yap›yor iktidar denilirse;
ceset torbalar›n› haz›r ederse iyidir.
Çünkü ondan öncesinde k›l›n› bile
k›p›rdatmaya niyetli olmad›klar›
görülüyor. 

Haklar›n› yemeyelim, hiçbir fley
de yap›lm›yor de¤il; mesela, üç y›l
önce (Ekim 2004'te) ““DDeepprreemm fifiuu--
rraass››”” yap›ld›. Göstermelik faaliyet
çok, sonuç yok. Mesela defalarrca
çeflitli vesilelerle televizyon ekran-
lar›ndan izlemifl olaca¤›n›z gibi ‹s-
tanbul’un çeflitli yerlerine ““ddeepprreemm
kkoonntteeyynneerrlleerrii”” yerlefltirildi. K›sa
sürede h›rs›zl›k olaylar›n›n hedefi

haline geldi konteynerler.
Yoksul semtlerinden kald›-
r›p zengin semtlerine ve
kamu kurumlar› yan›na
koydular, yine olmad›... so-
nunda birço¤u kald›r›ld›.. 

Zaten akla ziyan bir
projeydi... Bir deprem
an›nda ne kadar ve nas›l ifle
yarayaca¤› bile meçhuldü...
Ama acaba bu vesileyle
kimlere köfle dönderilmifl,
ihaleler verilmiflti.. 

Bak›n mesela bir örnek
daha: Sars›nt›da elektrik ve
do¤algaz›n otomatik kapa-
t›lmas› için bir sensör siste-
mi kuruluyor. Sisteme 33..55
mmiillyyoonn ddoollaarr hhaarrccaannmm››flfl!!
Yaln›z k›sa süre sonra sis-
temin küçük bir kusuru ol-

du¤u ortaya ç›km›fl, bir t›r geçti¤in-
de bile devreye giriyormufl sistem.
Sonuçta sistemden vazgeçilmifl ta-
bii. Bilim ve teknoloji bu kadar geri
mi? Hay›r. Ama gerilik, deprem ola-
y›n› da ya¤ma ve soygun arac› ola-
rak gören iktidar zihniyetinde. 

Deprem için buna benzer ifle ya-
ramaz, sonuçsuz harcamalar çok.
Ve meselenin önemli bir yan› da bu;
Trilyonlarca lira harcanm›fl olmas›-
na ra¤men bir arpa boyu yol al›n-
mam›fl olmas›... 

SSuunnii ttaarrtt››flflmmaallaarr,, 
KKaatt›› ggeerrççeekklleerr

Fay tek parçal› m› k›r›lacak, çok
parçal› m›? K›r›lma tsunami ürete-
cek mi üretmeyecek mi? Dalgalar›n
boyu 2 metre mi olacak, 5 metre mi?

Sanki en temel mesele buymufl
gibi kamuoyunun önüne daha çok
bu tür tart›flmalar getiriliyor. 

Deprem uzmanlar›, tekli mi çok-
lu mu k›ralacak diye adeta “kap›flt›-
r›l›yor”... Ama 17 A¤ustos depre-
minden bu yana yap›lan bilimsel
araflt›rmalar›n da ortaya koydu¤u
meselenin özü flu: 

“Marmara'daki fay›n 7 büyüklü-
¤ünde bir deprem üretece¤ini, ger-
çekleflme olas›l›¤›n›n yyüüzzddee 6622 gibi
yüksek bir oran oldu¤unu biliyorduk.
Araflt›rmalar bunu pekifltirdi.”

Tart›flma depremin fliddetinin
7’den büyük mü, yoksa küçük mü
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Zeytinburnu'nda çö-
ken bu bina, 1999
depreminden sonra
yap›lan incelemeler-
de ''hhaassaarrll››'' kategori-
sine al›nmad›... 

Bina incelenmifl ve
'y›k›lmas› gereksiz'
bulunmufl. Bu neden-
le de Kentsel Dönüflüm Projesi'ne al›nan 2
bin 295 bina aras›na al›nmam›fl. 

Gözle yap›lan incelemeye göre, bina, “kri-
terlerin” 2 puan üstünde imifl!

Çöken bu bina, incelenen 16 bin 30 bina
aras›ndaki risk s›ralamas›nda 11 bin 125. s›-
rada yer al›yordu. 

Demek ki 11 bin 124 bina her an çökebilir
Zeytinburnu’nda. 



olaca¤› de¤il; ama bilim adamlar›
söylüyor: “Her halükarda y›k›c›
olacak. 17 A¤ustos'ta binalar sal-
land›, yoruldu, mühendislik anla-
m›nda gerekenler yap›lmad›. O yor-
gun binalar çok etkilenecek.”

Geçti¤imiz günlerde bilim
adamlar›ndan biriyle yap›lan röpor-
taj, ‹stanbul halk›n›n nas›l aldat›ld›-
¤›n› da gösteriyor asl›nda. 

Yeni fiafak Gazetesi’nden Fadi-
me Özkan soruyor:

“K›r›lacak faydan hangi bölge-
ler daha fazla etkilenecek? ‹stan-
bul'un zemin etüd haritas› bunu bi-
lebilmek için yeterli mi?”

Doç. Dr. O¤uz Gündo¤du cevap
veriyor:

“ ‹stanbul'da 32 ilçede yerleflime
uygunluk ve risk çal›flmas› yap›ld›.
Ama bunlar zemin etüd haritalar›
de¤il jeoloji haritas›d›r. Zemin hari-
tas›, bir binan›n alt›ndaki zeminin
deprem s›ras›nda nas›l davran›fl
gösterece¤inin, alt›nda boflluk, he-
yelan var m›d›r sorular›n›n cevab›-
n› arar. ‹‹ssttaannbbuull''uunn bbööyyllee bbiirr zzeemmiinn
eettüüdd hhaarriittaass›› yyookk.. Bu olmay›nca da
konuflma zemininiz olmuyor. Neresi
y›k›l›r, neresi y›k›lmaz›n cevab›n›
veremezsiniz.”

KKooccaaeellii,, SSaakkaarryyaa vvee 
öötteekkiilleerr...... 
Sorun elbette sadece ‹stanbul so-

runu de¤il. Yönetim zihniyeti her-
yerde ayn› oldu¤u için, sorun da her
yerde ayn› flekilde yaflan›yor. ‹stan-
bul sadece boyutlar› bak›m›ndan ön
plana ç›k›yor... 

KKooccaaeellii’’nnddee 2222 bbiinn hasarl› bina
var... A¤›r hasarl› 111 bina ise y›k›l-
may› bekliyor.. .Ama her an y›k›la-
cak gibi duran bu binalar›n hepsinin
yan›ndaki binalarda binlerce insan
yafl›yor... 

SSaakkaarryyaa’’ddaa 2200 bbiinn kkiiflflii mmeezzaarr
eevvlleerrddee oturuyor... 1999 depremi-
nin üzerinden 8 y›l geçmesine ra¤-
men, Sakarya’daki 337766 aa¤¤››rr hhaassaarr--
ll›› kkoonnuutt,, y›k›lmay› bekliyor... 44 bbiinn
336622 binan›n da güçlendirilmesi ge-
rekiyor.. Bilim adamlar› bu evleri
mmeezzaarraa benzetiyor... Bu binalarda

oturanlar göz göre göre ölümü bek-
liyor... Bay›nd›rl›k Müdürlü¤ü ka-
y›tlar›na göre, Adapazar›'nda 1188 bbiinn
660000 orta hasarl› konuttan 33 bbiinn
660000''üünnddee oonnaarr››mm yyaapp››llmmaadd››.. 

YYaalloovvaa''ddaakkii orta ve az hasarl›la-
r›n ço¤u hâlâ sorunlu. DDüüzzccee''ddee uz-
manlar, 'Bütün eski binalar riskli'
diyor!..

Gerçek flu ki, flu kadar bina flöy-
le, flu kadar bina böyle diye yap›lan
aç›klamalar›n güvenilirli¤i de tart›fl-
mal›. Zeytinburnu’nda “risksiz” ra-
poru verilen bir binan›n çökmesi
bunun en somut kan›t›. 

Yetkililer, ilgililer bir de utan-
madan ““ggöözz ttaarraammaass›› yyaapp››lldd››”” di-
ye aç›klama yap›yorlar. 

TTüürrkkiiyyee’’yyii bbuu zziihhnniiyyeett 
yyöönneettttii¤¤ii ssüürreeccee,, bbaaflflkkaa nnee 
bbeekklleenneebbiilliirr??

Doç. Dr. O¤uz Gündo¤du ayn›
röportajda Do¤u Anadolu gerçe¤ine
dikkat çekiyor:

“Do¤u Anadolu fay› çok tehlike-
li, sab›kal› bir fay. 165 bin ölüden
bahsedilen depremler var tarihinde.
Ama oras› için bilgimiz daha az.
Büyük barajlar›m›z orada. 7 büyük-
lü¤ünde en az bir ve h›zl› ivmeli
depreme karfl› haz›rl›kl› olmas› flart
barajlar›n. ""DDeepprreemm kkeessiinnlliikkllee,,
eenniinnddee ssoonnuunnddaa oollaaccaakk,, bbaarraajjllaarr››
yyeennii tteekknnoolloojjiilleerrllee mmuuaayyeennee eeddiinn""
dedik. T›k yok. Yap›ld›ysa aç›klas›n-
lar. Bunlar› durup dururken de¤il,
bir endiflemiz oldu¤u için söylüyo-
ruz”... Bilim adamlar› hayk›r›yor;
iktidar kaale alm›yor. Yönetimde
zihniyet bu. 

Yeni Aktüel Dergisi’nin ‹stanbul
Belediyesi’nden ald›¤› son verilere
göre, “‹stanbul’da depremi bekle-
meden y›k›lmas› gereken 26 bin 71
bina var. Bunlardan 2295’i Zeytin-
burnu’nda. Ancak flu ana kadar hiç
ad›m at›lmad›. Bilgilerse, art›k dev-
let s›rr› gibi saklan›yor.”

‹flte Türkiye’yi yöneten zihniye-
tin bir karakteristik özelli¤i daha.
Nerede bir soygun, yolsuzluk, h›r-
s›zl›k, zulüm varsa, orada “devlet
s›rr›” da var.  

‹nflaat Mühendisleri Odas›'na
göre, ‹stanbul'daki binalar›n yüzde
71.4'ü çürük ve denetimler yetersiz.

(‹MO) ‹stanbul fiubesi taraf›n-
dan yap›lan bir araflt›rma, bu binala-
r›n, kkaabbuull eeddiilleebbiilliirr eenn ddüüflflüükk bbee--
ttoonn kkaalliitteessiinniinn aalltt››nnddaa oldu¤unu
gösteriyor. 

‹MO Yönetim Kurulu Sekreteri
Üyesi Ahmet Göksoy ise, "Yap› de-
netimi, mühendis ve mimarlar›n
yapmas› gereken bir fley. 4708 say›-
l› Yap› Denetim Yasas›, iflin ttaarraaffllaa--
rr››nn››nn ttüümmüünnüü ele almadan ç›kar›l-
d›. ... Yap›lan ifllerin laboratuvar-
dan geçmeleri gerekiyor. Ancak ya-
p›lm›yor. Ticari kayg›lar bu konuda
a¤›r bas›yor."

Sadece bu paragraf bile, ülkemi-
zi yöneten zihniyetin bir özetini ve-
riyor:

BBiirr;; herhangi bir yasa ç›kar›r-
ken, ilgili taraflar›n görüflleri al›n-
m›yor, demokrasinin “d”si yok. 

‹‹kkii:: Bilim devrede de¤il. 

ÜÜçç:: Halk›n can güvenli¤i ikti-
darlar›n umurunda de¤il. 

Ülkemizi ve kentlerimizi iflte
böyle bir anlay›fl yönetti¤i için, ‹s-
tanbul ölüme terkedildi!
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‹stanbul!
Ölümü BBekleme!
‹stanbul halk›, gelen, senin ölümün.
Tekelci burjuvalara hiçbir fley olmayacak.
Çünkü onlar, ‹stanbul’un deprem
aç›s›ndan en uygun bölgelerinde, depreme
dayan›kl› lüks binalar›nda yafl›yorlar. 

Zemini çürük yerde, kumu denizden,
çimentosu çal›nm›fl binalarda halk oturu-
yor. ‹ktidarda ise, halk› düflünmeyen hara-
miler oturuyor. 

Halk›n can güvenli¤ini hiçe sayan bir
yönetim karfl›s›nda sessiz kalmayal›m. 

Can güvenli¤in için, çocuklar›n için ses-
sizli¤i da¤›t ‹stanbul! 

Ölümü “kader” diye sana dayatanlara
boyun e¤me ‹stanbul!

Hayk›r›fl›nla ç›k Haramilerin saltanat›n›n
karfl›s›na. Senin can›n›, mal›n› hiçe sayan-
lar› sen de sayma. 



5 yafl›ndayd› Dilara. Annesinin
elinden tutmufl yürüyordu. Birden
kendini karanl›k bir bofllukta buldu. 

Ve art›k o andan sonras› yoktu
Dilara için. Aç›k b›rak›lan rögar ka-
pa¤›ndan düflen Dilara, kanalizas-

yon sular›nda bo¤ularak can verdi.
Cesedi 3 kilometre ötede bulundu.    

Olay ‹stanbul fiirinevler’de
meydana geldi. Bu bir
kaza de¤ildi, cinayetti.
Bilerek, kasten ifllenmifl
bir cinayet. Belediye, ‹S-
K‹, flirket, suçu birbirle-
rinin üzerine at›yorlar. 

Belediye, ‹SK‹ ve
yüklenici flirket, Tavukçu
Deresi’nin ““››ssllaahh››”” için

açm›fllard› o rögarlar›. Önce kendi-
lerinin ›slaha ihtiyac› vard› oysa. 

Cadde, sokak ortas›nda kanali-
zasyon çukurlar›n›n, rögarlar›n üstü
aç›k b›rak›lmayaca¤›n› düflüneme-

yen bu kafalar›n ›slah›na ihtiyaç var.
‹nsan yaflam›n›n de¤eri konusunda
e¤itilmeliler en baflta. 

Ama daha da en baflta; sistemin
islah edilmeye ihtiyac› var. Sistem
insan yaflam›na de¤er vermiyor ki?

Benzeri “ihmal”ler sonucu kim-
bilir bugüne kadar kaç insan›m›z öl-
dü. Ama hiçbirinden dolay›, tek bir
kiflinin bile ceza almad›¤›n› biliyo-
ruz. Çünkü yasalar, bu tür durum-
larda hep “yetkilileri”, flirketleri ko-
ruyor. Çünkü yetkili demek, düzen
demek, devlet demek. Çünkü flirket
demek, kar demek, ç›kar demek. 

Yasalar düzeni koruyor, Dilara-
lar ölüyor. 
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DDiillaarraa’’nn››nn kkaattiillii kkiimm??
HHeessaabb››nn›› kkiimm vveerreecceekk??
HHeessaapp nnaass››ll ssoorruullaaccaakk??

AKP iktidar›n›n ve onun bora-
zanlar›n›n “kira öder gibi ev al›na-
cak” reklamlar› ile sundu¤u ‹potek-
li Konut Finansman› (MMoorrttggaaggee)
Tasar›s› 20 fiubat’ta meclisten geçe-
rek yasalaflt›. 

Bu yasan›n söylendi¤i gibi ““kkiirraa
ööddeerr ggiibbii eevv ssaahhiibbii oollmmaakk”” ile hiç-
bir ilgisi bulunmamaktad›r. Bu slo-
ganda ça¤r›flt›r›lan dar gelirli, ücret-
li emekçiler için ç›kar›lm›fl bir yasa
olmad›¤› bizzat iktidar yetkilileri ta-
raf›ndan da, sanki baflkas› ç›karm›fl
gibi, “maalesef” ön notu ile itiraf
edilmektedir.

Her fleyden önce mevcut faiz
oranlar› ile ücretli bir ailenin taksit-
lerini ödeyebilmesi, ifl güvencesinin
olmad›¤› bir ülkede uzun vadeli
borç ödeme plan›n›n uygulanabil-
mesi mümkün de¤il. Yasa esas iti-
bariyle krediyi veren bankalar ve fi-
nans kurulufllar›n›n ç›karlar› düflü-
nülerek haz›rlanm›fl durumda.

Sisteme göre, al›ncak evin de¤e-
rinin yüzde 25'i peflin olarak ödene-
cek. ‹ki taksit ödenmedi¤inde ev sa-
hibine bir ayl›k süre tan›nacak. Borç
ödenmedi¤inde ödemeler geri veri-
lerek, ev banka taraf›ndan sat›lacak.

Anavatan› Amerika olan sistem;
orta ve orta üst gelir s›n›f›na hitap
ediyor. Sömürü sisteminin dire¤i
olarak görülen bu orta s›n›flar›n bi-
rikimleri, finans sektörüne sermaye
olarak geri al›nmaktad›r.

Finans sektörüne ek araç yarat-
ma d›fl›nda, emperyalist sermaye ile
bütünleflmenin de bir arac› olarak
düflünülmektedir. TMMOB Harita
ve Kadastro Mühendisleri Oda-
s›’n›n belirtti¤i gibi, “Mortgage sis-
temi, ikincil piyasalardaki ifllemle-
rin uzun vadeli müflterilerinin ya-
banc› sermaye olaca¤› öngörüsü ile
yabanc› sermayenin ülkeye çekilme-
sine dayal› büyüme politikas›n›n bir
parças›d›r.”

Sistem konutlar›n rant arac› hali-
ne gelmesine hizmet ederken, as›l
olarak en büyük konut sorununu ya-
flayan emekçiler, dar gelirliler, yine
hayal k›r›kl›¤›na mahkum olacaklar.
TMMOB Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas›’n›n aç›klamas›nda,
rakamlarla ““kkiirraa ööddeerr ggiibbii eevv ssaahhiibbii
oollmmaann››nn”” nas›l mümkün olamaya-
ca¤› gayet net anlat›lmaktad›r:

“Bankalar›n tüketicilerinde ara-
d›klar› güvenilirlik koflulu gere¤i tü-
keticinin ayl›k kredi geri ödemesi
tüketicinin ayl›k gelirinin % 30'unu
geçmemelidir. Kredi karfl›l›¤› al›na-
cak konut bedelinin en az % 25'lik
k›sm› nakit ödenmek zorundad›r. Bu
nedenle, tüketici bankaya ayl›k 600

YTL (bir ev kiras› üstü de say›labi-
lir) kredi geri ödemesi yapmak isti-
yorsa 1500-2000 YTL ayl›k geliri
olmas› gereklidir. Bunun yan›nda
tüketicinin konut bedelinin % 25'ini
peflin ödemesi koflulu nedeni ile or-
talama bir konutun sat›fl bedeli 72
bin YTL düflünülerek, (Büyük kent-
lerde bu rakama zor!) 18 Bin YTL
nakit paras› olmas›, ayr›ca banka
faizlerinin de %10 seviyesinde ol-
mas› ve 25-30 y›l taksit ödemesi ge-
rekmektedir. Görüldü¤ü gibi, bugün
Türkiye'de banka faizlerinin % 20
seviyesinde olmas› dikkate al›nd›-
¤›nda dar gelirlilerin mortgage sis-
temi ile kira öder gibi ev sahibi ol-
mas› bir hayâldir. Bugünkü banka
faiz oranlar› ile 54 bin YTL kredi
al›nd›¤›nda 25 y›ll›k geri ödeme
plan›nda ayl›k tutar 910 YTL'dir.”

‹ktidar bir yandan gecekondular›
y›k›yor, öte yandan bu tür projelerle
aldatarak direnifllerini zay›flatmaya,
oyalamaya çal›fl›yor. Konut, sa¤l›k-
l› bar›nma, tüm halk›n hakk›d›r.

Bu hakk›m›z›n sermayeye pefl-
kefl çekilmesine karfl›, bar›nma hak-
k›m›z› elde etmek için mücadele et-
mekten baflka bir yol yoktur. 

‹ngilizcesi: Mortgage
Türkçesi: Aldatma!



Bir süredir oligarflinin iç ve k›s-
men d›fl politikas›n›n oda¤›na Ker-
kük oturmufl durumda. Kerkük’te
referandum, Barzani ve Talabani ile
görüflüp görüflmeme meselesi hep
bu eksende tart›fl›lmakta. 

Asl›nda uzun süredir bir flekilde
gündemde olan Kerkük konusu, üç
ay kadar önce, CHP liderinin “Ker-
kük’e müdahale edilmesi” ça¤r›s›
ile üst boyuta t›rmanm›fl, meclisten
bu konuda yetki istenirse destek ve-
rece¤ini söylemiflti Baykal. 

Geçti¤imiz haftalarda Ameri-
ka’ya giden D›fliflleri Bakan› Gül ile
Genelkurmay Baflkan› Büyükan›t’›n
gündeminde de çeflitli konularla bir-
likte Kerkük-Kuzey Irak meselesi
de vard›. Yaflar Büyükan›t’›n
“PKK’yi destekledikleri” gerekçesi
ile Barzani ve Talabani ile görüflme-
yecekleri yönündeki aç›klama da bu
gezide yap›ld›. AKP iktidar› ise,
Gül’ün a¤z›ndan “görüflülebilece¤i”
beyan›nda bulundu. Son yap›lan
MGK toplant›s›nda, “uyar›” -yani
tehdit- amac›yla görüflülmesi karar›
verildi¤i yans›d›. Kürt liderlerle gö-
rüflüp görüflmeme konusu, Genel-
kurmay-AKP çat›flmas›n› da gün
›fl›¤›na ç›kard›. Büyükan›t’›n görüfl-
meme tavr›na karfl›n, Erdo¤an “gö-
rüflme” tavr›n› ortaya koydu ve Bü-
yükan›t’›n tavr›n›n “kiflisel” oldu-
¤unu, ordunun düflüncesi olmad›¤›-
n› söyledi. Ertesi günü Genelkur-
may Baflkanl›¤›’ndan yap›lan aç›k-
lama ise, “kiflisel” de¤il “kurumsal”
oldu¤unu beyan ederek Baflbakan’a
cevap verildi. ‘Kürt politikas›’ üze-
rinden süren iktidar kavgas› karfl›-
l›kl› ad›mlarla sürerken, Erdo¤an’›n
Talabani ile telefon görüflmesi yap-
mas› da bu çat›flmada at›lan bir
ad›m niteli¤indeydi. Kürt politika-
s›nda temelde farkl›l›klar› olmasa

da, AKP iktidar›n›n oy hesapl› kimi
ad›mlar atma iste¤i, ordu ile çat›fl-
man›n fliddetlenmesini beraberinde
getirmektedir. 

‘Tehdit’ Diplomasisi

Kürt liderler ile, daha çok da
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bafl-
kan› Mesud Barzani ile görüflüp gö-
rüflmeme tart›flmas›, ‘görüflürsem
tan›m›fl olurum’ korkusu ile sürüp
giderken, Barzani, ““TTüürrkkiiyyee’’nniinn
bbaa¤¤››mmss››zz KKüürrddiissttaann ffiikkrriinnee aall››flfl--
mmaass››nn››”” söyledi. Bunun üzerine,
görüflmekten, konuflularak sorunla-
r›n çözece¤inden sözeden iktidar
yetkilileri, tehditlere, o bildik söy-
lemlere baflvurdular. 

D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül,
Barzani'yi hayalperest olmakla suç-
layarak, Saddam’›n sonunu örnek
gösterdi: "Bu bölgedeki irrasyonel
liderlik, maksimalist hayalperestlik
daima halklar›n bafl›n› belaya sok-
mufltur. Bunun en iyi örne¤i Sad-
dam'd›r.” Yine AKP Grup Baflkan-
vekili Salih Kapusuz ise, Barzani’yi
““hhaaddddiinnii aaflflmmaakkllaa”” tehdit etti.

Tankla topla Kerkük’e girelim
ç›¤l›klar› atan Deniz Baykal’a göre
ise, ne Barzani, ne de Talabani ile
görüflülmemeliydi, görüflmek Öca-
lan ile görüflmekle ayn›yd›. “Orge-
neral” Baykal’›n örnek ald›¤› ise,
‹srail’di, onun HAMAS'la görüflme-
mesiydi.

Daha flovenist kesimler, “asal›m
keselim” d›fl›nda üçüncü kelime bil-
meyenler ise, Kürtler’i afla¤›lamak
için f›rsat bildiler bu ortam› ve “afli-
ret liderleri... daha dün pasaportlar›-
n› veriyorduk... askerimizin postal›-
n› öpüyorlard›...” gibi söylemlerle
“Türk’ün büyüklü¤ünü”(!) kan›tla-
maya soyundular.

Peki bu tehditlerin, asar›z kese-
rizlerin, haddini bildirmelerin, Ker-
kük’e girelim ç›¤l›klar›n›n pratik
olarak ne anlam› var? Hiç! Çünkü
oligarflik iktidar Amerika’ya ra¤-
men bölgede b›rak›n Kerkük’e gir-
meyi, en küçük ad›m dahi atamaz.
Akl›nca Kerkük konusunu gündem-
de tutarak Amerika’dan baflka ko-
nularda (örne¤in PKK’nin imhas›)
taviz kopar›r m›y›z hesab› da yaba-
na at›lamaz. Ancak belirtti¤imiz gi-
bi, bu tehditlerin pratik hiçbir de¤e-
ri yoktur. Suriye s›n›r›na nas›l da-
yanm›flt›k örnekleri verip, “Barza-
ni’ye de bafl›na ne gelece¤ini hisset-
tirmek gerekir” diyenler, her fleyden
önce emperyalizme ba¤›ml› bir ülke
olduklar›n› unutuyorlar. Türki-
ye’nin b›rak›n ABD bölgeye yerlefl-
meden sonraki sürecini, son 45-50
y›l›na bak›n, d›fl politikada ABD ek-
seni d›fl›nda istisnalar vard›r sadece. 

Ancak bu gerçe¤e karfl›n burada
bir politika tarz› ortaya ç›k›yor.
Kürt’e bak›fl, tehditten, Kürt’ü afla-
¤›lay›p ezmekten baflka bir fley bil-
meyen bir politikad›r bu. 

‹çerideki ‘Kürt Sorunu’nun Ad›
D›flar›da ‘Kerkük Sorunu’ Oldu

Bu tart›flmalar›n oda¤›nda duran
ne ““KKeerrkküükk’’tteekkii TTüürrkkmmeenn kkaarr--
ddeeflfllleerriimmiizz”” meselesidir, ne de oli-
garflinin “terör” demagojisidir.

Oligarflinin derdi Irak’ta bir Kürt
devleti ve içteki Kürt sorunudur. Bir
baflka deyiflle Kürt düflmanl›¤›,
Türkmen kardefllerimiz söylemi ile
gizlenmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu ne-
denle de “orada Kürt kardefllerimiz
de var” diyememektedir!!!

Bilinmektedir ki, Kuzey Irak’ta
kurulacak “Kürt Devleti” konusun-
daki as›l korku, bunun Türkiye s›-
n›rlar› içindeki Kürtler’e yans›ma-
lar›d›r. Kürt sorununa burjuva de-
mokratik anlamda dahi bir “çözüm”
üretemeyen, b›rak›n “çözümü”, s›-
radan bir hakk› dahi tan›mayan, AB
yasalar› çerçevesinde tan›mak zo-
runda kald›¤› kimi k›r›nt› haklar› bi-
le kullan›lamaz duruma getirmek
için her türlü yönteme baflvuran ve
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“Türkmen Kardeflli¤i” Yalan;
As›l Olan Kürt Düflmanl›¤›d›r
fiOVEN‹ZM SORUN ÇÖZMEZ, DÜfiMANLAfiTIRIR!

Oligarflinin Kerkük Politikas›:



as›l olarak ““ssoonn tteerröörriisstt kkaallaannaa kkaa--
ddaarr ssaavvaaflfl”” d›fl›nda bir siyaseti ol-
mayan oligarfli, bu politikas›n›n t›-
kanm›fll›¤›n› yaflamaktad›r. Ve bir
biçimde Kürt halk›n›n önünde bir
“alternatif” oluflmas›n› istemiyor,
“bölünmekten” korkuyor. 

Kerkük sorunu da, her ne kadar
tarihsel kökleri olsa dahi, bugün al-
d›¤› biçim itibariyle, bu gerçekli¤in
d›fl›nda de¤erlendirilemez. 

KKeerrkküükk; Irak petrolünün üçte
birinden fazlas›n› bar›nd›r›yor. ‹flga-
lin bafl nedenlerinden biri olan pet-
rolün yüzde 35’i burada. Kürt milli-
yetçi önderli¤i, ABD deste¤iyle
ad›m ad›m oluflmakta olan bir Kürt
devleti için “yaflamsal” öneme haiz
oldu¤unu biliyor. Barzani’nin,
“Kerkük Kürt kentidir” sözlerinin
alt›nda yatan, tarihi, kültürel neden-
lerden çok, petrol gerçe¤idir. 

Oligarfli de tersinden ayn› ne-
denle yani Kürt devleti oluflumunun
önüne kesme nedeni ile ilgilenmek-
tedir Kerkük’le. “Türkmen kardefl-
lerimiz” söylemi bu gerçe¤in üzeri-
ni örtmek için kullan›lmaktad›r.
Kuflkusuz Amerika’n›n hesaplar› da
petrol üzerinden flekilleniyor. ‹flgal
güçleri mutlak bir flekilde kendi de-
netimlerinde olmayan bir Ker-

kük’ün oluflmas›na izin vermek is-
temeyeceklerdir. Kürt burjuva mil-
liyetçileri “iyi iflbirlikçi olacaklar›”
güvencesini vermifl durumda, “cü-
retli” ç›k›fllar biraz da buna dayan›-
yor. Ama yan›l›yor, petrolün aslan
pay› flimdiden hangi emperyalist te-
kellerin olacak bellidir. K›r›nt›lar
üzerinden bir “devlet” infla etmek
daha bafltan kendi ulusunu afla¤›la-
makt›r. 

Her f›rsatta kendisinin daha ifl-
birlikçi oldu¤unu kan›tlayarak gü-
ven vermeye çal›flan oligarflinin
KKeerrkküükk iillggiissiinniinn tteemmeelliinnddee flfluu aann
iiççiinn KKüürrtt ddeevvlleettii vvaarr.. Ancak bu-
nunla s›n›rl› de¤il elbette. Daha ge-
nifl planda; emperyalizmin Ortado-
¤u’yu “yeniden flekillendirmeye”
çal›flt›¤› bir süreç yaflan›yor. Bölge
“alt üst olufl” içinde. Ve Türkiye oli-
garflisinin bölgede Amerikan politi-
kalar›na angaje olmak d›fl›nda hiç-
bir söz hakk› yok, “k›rm›z› çizgile-
rim” dedi¤i bütün politikalar› bu
gerçekli¤e göre yeniden flekillen-
mifl, ABD politikalar›na yeniden
uyarlanm›fl durumda. Bu durum, ifl-
birlikçi s›n›flar aç›s›ndan büyük bir
sorun oluflturmasa da, kendi ç›kar-
lar› çerçevesinde hareket alan›na da
sahip olmak istemesi do¤ald›r. Ker-

kük bu nok-
tada önem
kazanmakta-
d›r. ‘‘TTüürrkk--
mm ee nn ll ee rr ’’ ii nn
hhaammiissii’’ ro-
lüyle bölge-
de “söz sahi-
bi” olma rü-
yas› görmek-
te, buna zor-
lamaktad›r.
Ayn› neden-
le, yani böl-
gede söz sa-
hibi olma
bahanesi ile
1 Mart tez-
k e r e s i n i n
g e ç m e s i n i
isteyenlerle,
Kerkük’e gi-
relim diyen-
lerin ayn›

kesimler olmas› bu yan›yla tesadüf
de¤ildir.

‘Türkmen Kardefllerimiz’ Hep
Dönemsel Söylem Oldu

Tarihi olarak bak›ld›¤›nda da
“Kerkük Türkleri” söyleminin hep
ç›karlarla ilgili oldu¤unu, dönemsel
olarak de¤iflti¤ini, ço¤u kez prag-
matist politikalara kurban edildi¤ini
görürsünüz. Türk milliyetçi politi-
kan›n a¤›rl›kl› olarak tarihsel süreç
içinde “d›fla ba¤›ml›” olarak flekil-
lenmesi gerçe¤iyle de uyumlu olan
Kerkük konusunda birkaç örnek
vermek yeterli olacakt›r bu konuda-
ki riyakârl›¤› görmek için. 

BBiirriinnccii öörrnnee¤¤iimmiizz;; Türk milli-
yetçili¤inin henüz K›br›s’› keflfet-
medi¤i ancak Turanc› milliyetçi
propaganday› Kerkük üzerinden
yapt›¤› y›llard›r. 1941’de Balkan-
lar’›n Nazi Almanyas›'n›n denetimi-
ne girmesi, Irak'ta Raflit Ali Geyla-
ni'nin faflist darbesi, Türkiye üzerin-
de Alman bask›s›n›n artmas›na ne-
den olmufltu. Irak'taki faflist rejimi
desteklemek amac›yla Türkiye'nin
geçit vermesi için yo¤unlaflan Al-
man bask›s› s›ras›nda, ilginçtir, bi-
zim flanl› milliyetçiler, ülkedeki Tu-
ranc› hareket, o ana kadar dilinden
düflürmedi¤i Kerkük konusunda
tam bir suskunlu¤a büründü. 

‹‹kkiinnccii öörrnneekk ise daha yak›n ta-
rihten, Saddam’›n Kerkük’ü ‘Arap-
laflt›rma’ politikas› sürecidir. Oli-
garflik iktidar›n o zaman da akl›na
Türkmenler gelmemiflti. Kürtler ka-
dar olmasa da birçok Türkmen de
Saddam rejimi taraf›ndan bölgeden
sürülmüfltü. Ancak Irak ile ekono-
mik, siyasi iliflkileri bulunan, “terö-
re karfl› iflbirli¤i” yapan iktidar, se-
sini dahi ç›karmad›. Keza, Ocak
1980'de, Türkmen milliyetçi lider-
lerden Nejdet Koçak, Saddam yö-
netimi taraf›ndan idama mahkum
edildi¤inde de, dönemin bütün siya-
si kadrolar›na onun kurtar›lmas›
için yap›lan ça¤r›lar cevaps›z kal-
m›flt›. Hatta hiçbir giriflimde bulun-
mayan bu liderler, "Bunlar iki ülke-
nin aras›n› açmaya çal›flan terörist-
lermifl" demifllerdi.
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Halklar, emperyalizme ve 
iflbirlikçilerine karfl› birleflin!

“Musul, Kerkük,  1918’de de iflgal alt›ndayd›. Ama ‹ngiliz em-
peryalistleri taraf›ndan gerçeklefltirilen iflgaldeki durumla,
bugünkü durum aras›nda önemli bir fark vard›. ‹ngilizler, Mu-
sul vilayetini iflgal etmifller, ancak bölgeye hâkim olamam›fl-
lard›. Kerkük ve Süleymaniye halk›, ‹ngiliz yönetimine karfl›
direnifle geçti. Kürt, Arap ve Türkmen olsunlar, tüm Müslüman
kabileler ‹ngilizler'e vergi vermemekte direnifle geçtiler, s›k s›k
‹ngilizler’e karfl› eylemler düzenlendi. Oysa bugün, iflgalci bir
yanda dururken, Kürt, Arap ve Türkmenler, birbirlerine düfl-
müfl (daha do¤rusu düflürülmüfl) durumdalar. 

Kerkük’le dört as›r boyunca Osmanl› devletinde ayn› s›n›rlar
içinde yeralmak gibi tarihsel bir ba¤›m›z, nüfusunun önemli
bir bölümünün Türkmenler ve Kürtler’den (yani ülkemizin nü-
fus bileflimi gibi) oluflmas› gibi güncel bir ba¤›m›z var. Bu
ba¤lar, bize, KKüürrtt,, TTüürrkkmmeenn,, AArraapp,, ttüümm mmiilllliiyyeettlleerrddeenn vvee ddiinn--
lleerrddeenn hhaallkkllaarr››nn,, bbiirrlleeflfliipp iiflflggaallccii AABBDD’’yyee kkaarrflfl›› ddiirreennmmeessii
ça¤r›s›n› yapt›r›yor. Bizim özledi¤imiz, bizim özgürlü¤ünü is-
tedi¤imiz Kerkük iflte öyle bir Kerkük’tür.” (Yürüyüfl, Say›: 88)



‹flgalci Amerikan güçleri karfl›-
s›nda da bu iktidar›n tutumu farkl›
de¤ildi. Örne¤in, 2004 Eylül’ünde
ve sonraki günlerde Tel Afer'de
Türkmenler iflgalci Amerikan güç-
leri taraf›ndan katledilirken, yüzbini
aflk›n Türkmen yurtlar›ndan sürü-
lürken oligarflinin böyle sesi ç›kma-
m›flt›. Kerkük’ün “Kürtler’in iflgali-
ne u¤rad›¤›ndan” sözeden oligarfli,
Amerikan iflgalinden sözedemiyor
mesela. 

Cunta fiefi Evren’in ‘Ç›k›fl›’ 

Kerkük, Kürt sorunu noktas›nda
yaflanan tart›flmada en “ilginç” aç›k-
lama, 12 Eylül Cuntas› flefi Kenan
Evren’den geldi. Sat›r bafllar›yla
flöyle diyor: 

“DTP meclise girsin. Yumuflar.”

“Biz istedi¤imiz kadar hay›r di-
yelim, orada bir Kürt devleti var.”

“Türkiye ileride eyalet sistemine
de geçebilir.”

“Kürtler’e kardefl muamelesi
yapmal›y›z.”

“Kerkük’te haklar›m›z var fakat
iflgal etmeye karfl›y›m.”

Kuflkusuz s›radan fleyler de¤il

söylenenler. Kendine güven-
li bir burjuvaziden beklene-
bilir. “Sosyal demokrat” par-
tinin “Kerkük’ü iflgal ede-
lim” tamtamlar› çald›¤›, flo-
ven milliyetçili¤in geçer ak-
çe oldu¤u, Susurlukçu
A¤ar’›n dahi “düz ovada si-
yaset” dedi¤i için Genelkur-
may taraf›ndan “a¤z›n›n pa-
y›n›n verildi¤i” bir süreçte,
bakal›m Genelkurmay’›,
MHP’si, CHP’si ile flovenist-
ler ne diyecekler?

Evvela; söyledi¤i, söyle-
yece¤i hiçbir fley Evren’in
kanl› elini y›kayamaz. Öte
yandan böyledir diye, söyle-
diklerinin bir kenara at›lma-
s›n› da gerektirmez. Çünkü
Evren, bu ülkeyi y›llarca yö-
neten biri olarak, bir ç›kma-
z›, t›kanm›fll›¤› görüyor ve
kendince sistemin bekâs›
aç›s›ndan konufluyor. Gizlemiyor da
bunu. Eyalet, federasyon olursa ay-
r›lmazlar diyor örne¤in. Ya da
DTP’yi “yumuflatmaktan” sözedi-
yor. Kimin konuflturup konuflturma-
d›¤› ikinci sorundur esasen. Söyle-
necek olan, Kürt sorununu sistem

içinde eritme temelinde, ABD ve
AB politikalar›na paralel oldu¤u-
dur. 

Bu arada oligarflik kesimlerin bu
aç›klamay› tart›flma gündemine ta-
fl›mamak için geçifltirme gayretleri
de dikkat çekmektedir. 
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Ayd›n ddüflman›!
Faflistlerin, flovenistlerin ve linç güruhunun

dört elle sar›ld›¤› TCK 301. maddeyi savun-
mak için ne yapaca¤›n› flafl›ran Cemil Çiçek,
aczini, seviyesizli¤ini  ve ayd›n düflmanl›¤›n›
yine gösterdi.

25 fiubat tarihli Sabah Gazetesi’nde demeci yeralan
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, 301’i elefltiren ayd›nlar
için flöyle diyordu: “fiöhret sahibi olmayanlar için kim-
senin g›k› ç›kmaz, flöhretli kifli için neler yaz›l›r. 301.
madde tart›flmalar›nda Türk ayd›n›n›n ne kadar iki-
yüzlü ve ço¤unun omurgas›z oldu¤unu gördüm.”

fiöhret sahibi olmayanlar sanki kendi umurunday-
m›fl gibi. Bunu burjuva politikac›s›n›n demagojisini bir
yana b›rak›yoruz. 

Çiçek köfleye s›k›flm›flt›r. Bir yandan demokratl›k-
tan söz edip böyle görünmeye çal›fl›rken, asl›nda ayd›n-
lar› susturmak için mahkemeleri yönlendirdi¤i, en son
Derya Sazak örne¤i ile belgeli hale gelmifltir. Ve ayd›n-
lar›n bunlar› elefltirmesi karfl›s›nda iyice tahammülsüz-

leflmifl, hezeyan içindedir. Ermeni konferans› düzenle-
mek isteyenleri hain ilan etti¤i gün yaflad›¤› hezeyan ne
ise, flimdi de ayn› fleyi 301 konusunda yafl›yor. Bu kez
“hain”in yerini “omurgas›z” al›yor.

Ayd›nlar elbette elefltirilebilir, tutars›zl›klar› da sor-
gulanabilir, ama bunu yapabilecek en son kifli Çiçek’tir.
ÇÇüünnkküü Çiçek aynaya bakt›¤›nda görece¤i tam da bu ta-
n›mlamad›r. 301 konusunda söylediklerini alt alta ya-
z›n, orada kaç yüzlü oldu¤u görülecektir.

Burada 301 meselesinin ötesinde bir ayd›na bak›fl
sorunu vard›r ve Çiçek’e özgü de¤ildir. Faflist, islamc›
çizgide ayd›n›n nas›l bir yeri vard›r? Mesela Erdo¤an’a
göre ayd›n kimdir? Okumufl ama iflini bilmedi¤i için
köfleyi dönememifl kifliye ayd›n denir! Bu zihniyeti bir-
çok kez sergilemifltir Tayyip. Öte yandan iktidar için
ayd›n, kendi politikalar› çerçevesinde kullanabiliyorsa
ayd›nd›r. Yoksa ne düflüncelerini kaale al›r, ne de yaz-
d›klar›n›. Hele sözkonusu olan solcu, sosyalist ayd›nla-
r›m›zsa ideolojik olarak da düflmanl›¤›n› sergiler.

Çiçek, faflist yasalar›n› korumak için, ayd›nlar›m›za
hakaret edemez, susturmaya çal›flamaz. Her devrin, her
iktidar›n adam› olmay› “baflarabilen” Adalet Bakan›
tüm ayd›nlar›m›zdan özür dilemelidir. 

Barzani Türkiye’nin
‘‘BBaa¤¤››mmss››zz KKüürrddiissttaann
ffiikkrriinnee aall››flflmmaass››nn››’’ is-
tiyor. Evet, ‘‘BBaa¤¤››mmss››zz
bbiirr KKüürrddiissttaann’’ Kürt
halk›n›n en meflru hak-
k›d›r. Ancak, bir ulus
kaderini tayin hakk›n›
emperyalist iflgale s›rt›-
n› dayayarak sa¤lamak
istiyorsa orada ne ba-
¤›ms›zl›k vard›r ne de
ulusal bir hakk›n kullan›lmas›... Emperyalistler-
den ba¤›ms›zl›¤› içermeyen bir ““BBaa¤¤››mmss››zz
KKüürrddiissttaann””,, Kürt halk›n›n özlemi olamaz.

‹rlanda halk›n›n ba¤›ms›zl›k liderlerinden Con-
noly, 1913’te flöyle der: ““‹‹nnggiilliizz oorrdduussuunnuu üüll--
kkeeddeenn kkaalldd››rraaccaakk oolluurrssaakk vvee yyeeflfliill bbaayyrraa¤¤››
DDuubblliinn kkaalleessiinnee ççeekkeebbiilliirrsseekk,, ssoossyyaalliisstt bbiirr
ccuummhhuurriiyyeett kkuurrmmaazzssaann››zz ttüümm ççaabbaallaarr››nn››zz bbooflflaa
ggiittmmiiflfl oollaaccaakk.. VVee ‹‹nnggiilltteerree kkaappiittaalliissttlleerr vvee ttiiccaa--
rrii kkuurruulluuflflllaarr›› aarraacc››ll››¤¤››yyllaa ssiizzlleerrii yyöönneettmmeeyyee
ddeevvaamm eeddeecceekk......””

Bu, halen geçerlili¤ini koruyan bir gerçektir.



22 fiubat’taki CHP MYK toplan-
t›s›nda konuflan Deniz Baykal, son
y›llarda Do¤u ve Güneydo¤u’da oy
kaybettiklerine dikkat çekerek, bu
tablonun de¤ifltirilmesini istemifl.
CHP lideri, bunun için bölgenin
ekonomik kalk›nmas›na yönelik
önemli aç›klamalar yapacaklar›n›
kaydetti. 7 kiflilik bir milletvekili
heyeti de inceleme yapmak üzere
bölgeye gidecekmifl. Böylece CHP
Do¤u’ya ekonomik paketle “bar›fl
köprüsü” kuracakm›fl. (23 fiubat
Zaman)

Bu ‘‘Köprü’den UUlusal 
Haklar Geçmiyor

Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerin-
de yaflayan Kürt halk›n›n büyük bir
yoksulluk içinde oldu¤u, en büyük
yoksullu¤un, sefaletin, iflsizli¤in bu
bölgelerde yo¤unlaflt›¤› bir gerçek-
tir. Ancak bölgedeki bu devasa yok-
sullu¤a iliflkin raporlar› aç›klayanla-
r›n, “çözüm paketleri” sunanlar›n
hiçbirinin amac›n›n gerçekten yok-
sullukla mücadele olmad›¤› da bir
baflka gerçektir.

Bölgeye yönelik ekonomik te-
melli bütün politikalarda amaç,
Kürt halk›n›n mücadelesini gerilet-
mektir. Bu durum öyle gizli sakl› da
yap›lm›yor, hükümetler, tekelci bur-
juvalar taraf›ndan aç›kça dile geti-
rilmektedir. Amaç, Kürt halk›n›n
ulusal taleplerinin “ekonomik” ta-
lepler içinde bo¤ulmas›d›r. 

Bu politika, CHP’nin geleneksel
politikalar›yla uyumludur. Kürt so-
rununa iliflkin burjuva demokratik
reformlardan dahi korkan CHP, bu-
gün flovenizm bayra¤›n› en yüksek-
lerde dalgaland›ran partiler aras›nda
yeralmaktad›r. MHP ve AKP ile
milliyetçilik yar›fl›na giren CHP çiz-
gisi son y›llarda daha da sa¤a kay-
m›fl, faflist politikalar›n, bask›lar›n,

yasaklar›n savunucusu olmufltur.

CHP’nin böyle bir flovenizmle,
böyle bir faflistlikle Kürt halk› ile
‘bar›fl köprüsü’ kurabilmesi müm-
kün mü? Hrant Dink cinayeti ile
milliyetçilik aras›nda ba¤ kurulma-
s›na karfl› ç›kan ve milliyetçili¤i
“milletin ana çimentosu” olarak ni-
teleyen Baykal m› “bar›fl köprüsü”
kuracak! Cumhuriyetin ilk y›llar›n-
dan beri toplumu tek bir kal›ba dök-
mek isteyen çizginin savunucusu
CHP, bütün ulus ve milliyetleri ayn›
çimento kal›b›nda, Türklük içinde
eritmeyi savunan bir flovenizmin
temsilcisidir. Tek parti döneminde
CHP’nin çimentosu “halkç›l›k”t›.
Sosyalist düflüncenin önüne set çek-
mek, s›n›f bilincini do¤madan bo¤-
mak için “s›n›fs›z imtiyazs›z kay-
naflm›fl bir kitleyiz” slogan›yla dö-
küldü bu çimentonun harc›. Bugün
de milliyetçili¤e ayn› ifllevi yüklü-
yor CHP. 

Kürt halk›n› aptal yerine koy-
mak isteyen bu zihniyet aç›kça, “di-
linden, kültüründen, ulusal hakla-
r›ndan vazgeç sana ekmek, ifl vere-
lim” demektedir.

Bu “köprü”de, Kürt halk›n›n
ulusal haklar›, kültürel taleplerinin
yeralmad›¤› ortada. Peki o halk›n
varl›¤›n› inkar üzerine nas›l bir köp-
rü kurulabilir, bu köprü o halk› ne-
reye götürür? Tek kelimeyle, esare-
te! CHP’nin bayraktarl›¤›n› yapt›¤›
oligarflinin flovenizminin, faflist po-
litikalar›n›n amac› da budur.

CHP Yoksullu¤a DDa 
Çözüm ÜÜretemez

Öte yandan CHP; sadece Kürt-
ler’in de¤il tüm halk›n ekonomik
talepleri konusunda, yoksulluk, se-
falet ve iflsizlik konusunda, klasik
bir sosyal-demokrat partinin politi-
kalar›ndan da oldukça uzak bir ko-

numdad›r. IMF politikalar› emekçile-
ri iflsiz, aç ve yoksul b›rak›rken, ge-
cekondular y›k›l›rken, sefalet her ge-
çen gün yayg›nlafl›rken CHP’nin bu
konularda tek bir politikas›n›n, mu-
halefetinin oldu¤unu gören var m›?

Halk›n sorunlar›na sahip ç›kma-
yan iktidar›n bütün politikalar›,
“devleti koruma” üzerinden flekil-
lenmektedir. Hangi devlet; halk›
sindirmekten, katletmekten baflka
hiçbir fley vermeyen faflist devlet!

CHP’nin ekonomi politikada bu-
günden farkl› olarak söyleyebilece-
¤i bir fley de yoktur esas olarak. Ka-
pitalizm d›fl›nda bir alternatifi olma-
yanlar›n, halk›n ekonomik sorunla-
r›na, yoksulu¤a da çözümleri yok
demektir.

CHP’nin ne Kürt sorununa çö-
züm ne de yoksullu¤un yokedilme-
si gibi bir niyeti de yok zaten. Bay-
kal’›n da tam bir burjuva piflkinlikle
ifade etti¤i gibi, her fley halk›n oyu-
nu almak için. Bilinir ki, burjuva
politikac›s› bu u¤urda her türlü ya-
lana, hileye baflvurur. Mevcuttan
fark› yokken, varm›fl gibi gösterir,
bofl umutlar› pompalay›p aldatt›¤›
kitlelerin oyunu ald›ktan sonra da
tüm sözlerini unutur!
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Bu flflovenizmle, bbu ffaflistlikle 

HHaannggii BBaarr››flfl KKööpprrüüssüü
CHP Do¤u’ya ekonomik paketle “bar›fl

köprüsü” kurma çal›flmas› bafllatt›!

Kürtçe isme 
izin yok!
Diyarbak›r'da ‹l Genel Meclisi,

tabelalara, köylerin Türkçe isimle-
rinin alt›na parantez içinde Kürtçe,
Ermenice ve Osmanl›ca olan eski
isimlerini yazmak istedi. Valilik
dava açt›. ‹dare Mahkemesi ise yü-
rütmeyi durdurdu. 

Valilik ve mahkemenin gerek-
çesi, “isim de¤ifltirmenin ancak
‹çiflleri Bakanl›¤› karar› ile olaca-
¤›”. Oysa ortada isim de¤ifltirme
de¤il, mevcut isimlerinin yan›na
halk›n bildi¤i eski isimlerin de pa-
rantez içinde belirtilmesi var. An-
cak sorun devlet aç›s›ndan bu de¤il
elbette. Kürt’e kendi ismini yasak-
layan, bütün köylerin adlar›n›
Türkçelefltiren zihniyet ve politika
ony›llard›r sürüyor. Asimilasyon
bu tür örneklerle devam ettiriliyor. 



Hilmi Aydo¤du 
tutukland›

DTP Diyarba-
k›r ‹l Baflkan› Hil-
mi Aydo¤du “Ker-
kük’e yap›lan sal-
d›r› Diyarbak›r’a
yap›lm›fl olacak-
t›r” sözlerinden
dolay›, ‘kin ve
düflmanl›¤a tah-
rik’ suçlamas›yla

ç›kar›ld›¤› sorgu hakimli¤i taraf›n-
dan 23 fiubat’ta tutukland›. 

Aydo¤du, ilk olarak YNK’nin
yay›n organ› PUK Media’ya yapt›¤›
aç›klamada, Güney Kürdistan’daki
durumu ve Kerkük üzerine görüflle-
rini aç›klam›fl ve “Kerkük’e yap›lan
sald›r› Diyarbak›r’a yap›lm›fl ola-
cakt›r” demiflti. 

Burjuva bas›n›n Aydo¤du’yu he-
def gösteren haberlerinin ard›ndan
bir bas›n aç›klamas› yapan Aydo¤-
du, gözalt›na al›nmadan önce yapt›-

¤› aç›klamada da gö-
rüfllerinde ›srarl› ol-
du¤unu belirterek,
“Türkiye’de de 20
milyon Kürt yafla-
maktad›r ve 20 mil-
yon Kürt de Irak’ta

Kürtler’le yap›lacak böylesi bir sa-
vafl› veya Kerkük’e yap›lacak böyle-
si bir sald›r›y› kendilerine yap›lm›fl
olarak görecektir” demiflti.

Kerkük’ün, Irak’taki Araplar,
Türkmenler ve Kürtler’in bir soru-
nu oldu¤unu ve kendi iç dinamikle-
riyle çözülmesini belirten Aydo¤du,
Türkiye’nin Kerkük’e müdahalede
ya da bir sald›r›da bulunmas›n›n,
Türk Devleti ile Kürtler’i karfl› kar-
fl›ya getirece¤ini belirtmiflti. 

Aydo¤du’nun tutuklanmas› Di-
yarbak›r Adliyesi önünde toplanan
500 kifli taraf›ndan protesto edildi.
Burada aç›klama yapan ‹l Baflkan
Yard›mc›s› Musa Fariso¤lu, bask›-
lara, keyfi tutumlara karfl› daha da
örgütlenerek mücadele edeceklerini
belirterek, “Hiçbir bask› bizi yolu-
muzdan al›koyamayacakt›r” dedi.

Türk ve Tu¤luk’a
hapis cezas›
DTP Genel Baflkan› Ahmet Türk

ile Genel Baflkan Yard›mc›s› Aysel
Tu¤luk’a, 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü için Yalova Kad›n
Kollar› taraf›ndan haz›rlanan ancak
da¤›t›lmayan bildiri nedeniyle, “Su-
çu ve suçluyu övmek” ve ‘siyasi
partiler kanununa muhalefet” suçla-
mas›yla 1’er y›l 6’flar ay hapis ceza-
s› verildi. 

Aç›k ki, hukuki de¤il siyasi bir
karar. MGK’da al›nan “DTP’yi sin-
dirme” karar›n›n yarg› boyutuna
yans›mas›d›r. Bir bildirinin ceza ko-
nusu yap›lmas› bir yana, bas›na ve
kamuoyuna dahi aç›klanmam›fl bir
bildiriden ceza vermenin baflka bir
anlam› yoktur. 

Bir süre önce de Van ‹l Baflkan›
‹brahim Sunkur tutuklanm›fl, bir
çok yerde de DTP’nin il ve ilçe bi-
nalar›na bask›nlar düzenlenmiflti.
Son olarak ise, hafta sonunda Anka-
ra’da düzenlenen DTP Kongresi
hakk›nda an›nda soruflturma açmak
oldu. 1 Mart’ta da Tu¤luk genel
merkezden gözalt›na al›narak ifade
için adliyeye götürüldü.

DTP’ye yönelik bask›lar; 26 fiu-
bat günü Batman, ‹stanbul, Antep,
Adana, ‹zmir ve Mardin’de düzen-
lenen eylemlerle protesto edildi.
DTP’liler “bask›lara direnecekleri-
ni” belirttiler. 
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Burjuva bas›nda 
Aydo¤du hezeyan›

Hilmi Aydo¤du’nun sözleri oligarfli cephesinde ol-
du¤u gibi burjuva bas›nda da hezeyanla karfl›land›. Oli-
garflinin ony›llard›r uygulad›¤› asimilasyona, floveniz-
me, katliam politikalar›na sesi ç›kmayanlar, Aydo¤-
du’yu “›rkç›” ilan ettiler, “Tam bölücülük” (Güngör
Mengi) oldu¤una karar vererek sald›r›ya geçtiler. 

Ne de olsa oligarflik devletin politikalar›na paralel
konufluyorlar, mazluma vuruyorlard›; yani en cüretli
laflar›n› edebilirler, istedikleri gibi vurufl yapabilirlerdi.
Muhalif olana hakaret etti, yarg›s›z infaz yapt› diye
kimse de elefltirmez, “tahkir ve tezyif” davalar› da aç-
mazd› nas›lsa. Daha tutuklanmadan hükmü veren ve
adeta ‘tutuklay›n flu adam›’ ç›¤l›klar› atan burjuva med-
yan›n kalemflörleri, “demokratl›k” maskesini f›rlat›p at-
t›lar ve beyinlerinin k›vr›mlar›ndaki Kürt düflmanl›¤›n›,
flovenizmi koyverdiler. En solcu, demokrat geçinenin
dahi tutuklanmas›n› elefltirirken, “söyledi¤i yanl›flt›”

demeyi de ihmal etmedi. 

Aydo¤du’nun aç›klamalar› çeflitli aç›lardan elbette
elefltirilebilir. Milliyetçi politika sorgulanabilir, tüm
Irak kentleri gibi Kerkük’ün de Amerikan iflgali alt›nda
olmas›na neden karfl› ç›km›yorsunuz, diye sorulabilir.
Ama bu köfle yazarlar›n›n hiçbirinin sorunu bu de¤ildi.
Kat›ks›z bir flovenizmle yaz›p çizdiler ve tutuklama
için gerekli siyasi, psikolojik ortam› yaratt›lar. H›z›n›
alamayan kimileri ise (Erdal fiafak gibi), benzeri aç›k-
lamalar yapan baflka Kürt politikac›lar›n da tutuklan-
mas›n› istedi. 

Peki soral›m. Tamam söylediklerine kat›lmayabilir-
siniz, ancak daha dün 301. Madde tart›flmalar›nda nas›l
da düflünce özgürlü¤ünden yana oldu¤unuzu anlatanlar
sizler de¤il miydiniz? Özgürlük anlay›fl›n›z, sistemin
kabul edebilece¤i, devlet politikalar›na ters düflmeyen
düflünceleri mi kaps›yor? Bir halk›n varl›¤›n›, haklar›n›
inkar etmenin en büyük “k›flk›rtma” oldu¤unu bir yana
b›rak›p, “iflte k›flk›rtma buna denir” hezeyan›yla beyni
flovenizme kilitlenmifl olanlar ne düflünce özgürlü¤ünü
savunabilir ne de demokrat olabilirler. 

DTP’ye Yönelik 
Bask›lar Art›yor



Hrant Dink'in cenaze töreninde
aç›lan “Hepimiz Ermeniyiz” pan-
kart› ve at›lan sloganlar, flovenizmin
‘sinir uçlar›na’ dokunmufl ve bu ke-
simleri ‘z›platan’ bir etki yaratm›flt›.
Faflistlerden Kemalistler’e, ‘ulusal-
c›lar’dan islamc›lara kadar, flovenist
politikalar› benimseyen ya da etki-
sinde bulunan genifl bir kesim slo-
gana karfl› duyulan haz›ms›zl›¤› or-
taya koydu. 

MHP’den CHP’ye, DYP’den
ANAP’a, SP’den BBP’ye bütün ge-
rici, floven kesimler milliyetçilik
pastas›ndan pay kapma savafl›n› da

bu süreçte slogana itiraz üzerinden
yürüttüler. 

Neredeyse Türk milliyetçili¤inin
tarihine yak›n bir köklü geçmifle sa-
hip olan flovenist zihniyet, hele hele
tarihi Ermeni düflmanl›¤› öylesine
köklü ve mutlak tahakkümünü kur-
du¤undan öylesine emindi ki, o si-
nir uçlar›ndaki yank› halen dinmifl
de¤il. Türk Tarih Kurumu Baflkan›
Prof. Yusuf Halaço¤lu'nun sözleri,
AKP milletvekili Nevzat Yalç›n-
tafl’›n beyanlar›, slogana aç›lan da-
valar bunun son örnekleridir.

Milliyetçili¤i ddaha ››rkç› 
temelde ttahkim eetmek 

Neydi onlar› rahats›z eden? Her-
fleyden önce, çok farkl› politik he-
saplar yap›lm›fl olsa dahi, bu cinayet
Ermeni düflmanl›¤›n›n, farkl› olan›
yoketme, ezme politikas›n›n bir
ürünüydü. Hrant Dink, resmi devlet
politikalar›n› elefltiren bir ayd›n ol-
mas›ndan önce, Ermeni bir ayd›n

o l -
du¤u için

katledilmiflti.
Irkç›, flovenist politi-

kayd› onu katleden. Buna
karfl› gösterilecek tepki de do¤al
olarak ki, bu politikalara yönelik
olacakt›. 

“Hepimiz Hrant'›z, Hepimiz Er-
meniyiz” slogan› bu gerçe¤in so-
mutlanmas› oldu. Büyük korku ve
haz›ms›zl›k da iflte bu noktada orta-
ya ç›kt›. Genelkurmay’dan bafllaya-
rak oligarflik devletin bütün birimle-
ri, sivil faflistler, flovenist Kemalist-
ler, ‘ulusalc›’ maskeli faflistler, tari-
katlar, kontra çeteler... yani bütün
gerici faflist kesimler büyük bir tep-
ki gösterdiler. Onlara sosyal floven
kimi gruplar da dahil olmakta ge-

cikmedi. Peki neydi korkular›? Her
fleyden önce yüzbin kiflinin hayk›r-
d›¤› bu slogan oligarflinin flovenist
politikalar›na vurulmufl etkili bir to-
kat olmufltu. “Ermeni”nin küfür ni-
yetine kullan›ld›¤›, ony›llard›r Er-
meni’lerin kimliklerini gizlemek,
adlar›n› de¤ifltirmek durumunda
kald›¤› bir ülkede, Ermeni’si, Tür-
k’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’› ile yüzbin
insan kendini mazlumla bütünleflti-
riyor, oligarflinin politikalar›na is-
yan edercesine “Hepimiz Ermeni-
yiz” diyordu. Kolay hazmedilecek
bir durum de¤ildi onlar aç›s›ndan.

Zira, bu kesimler ya iktidardaki
varl›klar›n› ya da toplumsal yap›
içindeki örgütlülüklerini hep bu po-
litikalar üzerine kurmufllard›r. Mil-
liyetçilikten, flovenizmden, yani
halk kitlelerinin en geri yanlar›ndan
beslenmifller, o politikalar›n sonuç-
lar› üzerinden iktidarlar›n› sürdür-
müfllerdi. Kitleler nezdinde en ko-
lay prim yapan politikalard› bunlar.

Üstelik milliyetçi flo-
ven politikalar, halk

kitlelerini gerçek so-
runlar›ndan uzaklaflt›ran bir

ifllev görmesi, onlar›n üzerini ört-
mesi yan›yla da sistem aç›s›ndan
vazgeçilmezdi, y›pranmas›na izin
veremezlerdi. 

FFAAfifi‹‹SSTTLLEERR daha ilk andan iti-
baren slogan› “garabet” diye nitele-
yerek tepki gösterdiler. Bu tepki gi-
derek bir pani¤e, korkuya dönüfltü.
“Hepimiz Türküz” diye bafllayan
pankartlar ast›lar, futbol maçlar›nda
benzeri sloganlar att›lar. Cenazede-
ki o görkemin yaratt›¤› havay›,
muhtemel önünü açacak politik ge-
liflmeleri daha bafltan da¤›tmak,
milliyetçili¤i yeniden ve daha güçlü
tahkim etmek için harekete geçtiler.
Yaral› bir s›rtlan gibi, üzerine otur-
duklar› kaidenin sars›nt›s›n› dindir-
mek, karfl› bir dalga yaratarak flove-
nizmi yükseltmek, bunu da “oy”a
çevirmek için harekete geçtiler. Za-
ten devletin politikalar› ile k›smen

sa¤lad›klar› mefl-
ruiyetlerini art›r-
mak, milliyetçili-
¤in bask› ve terö-
rünü ‘etkiye karfl›

tepki’ k›l›f›nda do¤allaflt›rmay› he-
deflediler. Halklar›n kardeflli¤ini
hayk›ranlara karfl›, Türk’ün üstünlü-
¤ünü hat›rlatt›lar, halklar› birbirine
düflmanlaflt›rmadan yaflayamaya-
caklar›n› gösterdiler. Slogana itiraz
ederken, Ogün Samastlar’la kendi-
lerini bütünlefltirirken, gerçekte hep
saklamak istedikleri ›rkç›, katliamc›
yüzlerini aç›k etmifllerdi. Aleni fle-
kilde cinayete sahip ç›km›fllard›r.
Yüz bin insan›n yaratt›¤› floku daha
atlatamadan panik ve hezeyan için-
de, en fütursuz halleriyle ç›kt›lar or-
tal›¤a. Milliyetçili¤i nas›l yükselti-
riz, yaln›z olmad›klar›n› hisseden
az›nl›klar› yeniden nas›l kendi ka-
buklar›na iteriz... ‹flte en son, az›n-
l›klar›n yo¤un olarak bulundu¤u
Adalar’da yaflananlar. MHP Adalar
‹lçe Teflkilat›, üstelik Ermeniler'in
Surp Vartanants Günü'nde, ‘Hepi-
miz Türküz’lü pankartlar ast›lar.
Gelen tepkiler üzerine devlet pan-
kartlar› kald›rtt› ancak gerekçe il-
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ginçti; üzerlerine izinsiz olarak
Türk bayra¤› konmufl olmas›. Yani,
az›nl›k “vatandafl›n›n” taciz edilme-
si, üzerlerinde bask› oluflturulmas›
devleti ilgilendirmiyordu. Çünkü
zaten kendi politikas› da buydu.

Asl›nda görüldü ki, faflistler ile
devletin olaya bak›fl›nda hiçbir fark
yoktu. Jandarma ve polisin Ogün
Samast’› kahramanlaflt›rmas› ve bu-
nu tüm dünyaya ilan etmesi ile, fa-
flistlerin futbol maçlar›nda att›klar›
sloganlar ayn› ideolojik kaynaktan
beslenmektedir.

‹slamc›n›n kkorkusu

‹‹SSLLAAMMCCII kesimin önemli isim-
lerinden, AKP milletvekili Nevzat
Yalç›ntafl, 19 fiubat tarihli Sabah
Gazetesi’nde Balçiçek Pamir’le
söyleflisinde slogan› yanl›fl olarak
niteleyerek, gerekçesini flöyle aç›k-
lad›: "Hepimiz Ermeniyiz demek,
hepimiz H›ristiyan›z demektir. Müs-
lümanl›¤a olan inanc› azalt›r. Etki
tepki sonucu birileri tahrik oldu ve
'Hepimiz Ogün'üz' slogan› ç›kt›."

Ne parlak bir zeka! T›pk›, “biz
Ermeni de¤iliz” diye aptallara özgü
tart›flmalar yapan cahil faflistler gi-
bi. Demek H›ristiyan oldu yüz bin
kifli, Müslümanl›k bir anda zay›fla-
y›verdi! Meflrebine uygun bir ce-
vap. O slogan›n neden at›ld›¤›n›,
hangi anlam› tafl›d›¤›n› pekala Yal-
ç›ntafl da bilir. Bunu izaha bile ge-
rek yoktur. Karfl›m›zda konuflan, flo-
venizmle yo¤rulmufl fleriatç› bir zih-
niyettir. Toplumu ony›llard›r dene-
tim alt›nda tutan araçlara, milliyet-
çilik ve dine dört elle sar›larak var-
l›k flartlar›na sahip ç›kmaktad›rlar.
Üç befl örne¤i geçmeyen olaylar›
“misyonerlik faaliyetleri yo¤unlafl-
t›” diye durmadan manfletlerine ta-
fl›yan, toplumu yönlendiren bu ke-
simler, egemen olan Türk-Müslü-
man kimli¤inin d›fl›nda hiçbir inan-
ca, kimli¤e tahammül edemezler.
Dün de böyleydi, bugün de.
AKP’nin kendini demokrat göster-
meye çal›flmas›na karfl›n, gerçekte
tafl›d›¤› zihniyet budur.

'Hepimiz Ogün'üz' slogan›n› “bi-
rilerinin tahrik olmas›” diye aç›kla-

mak ise; masumlaflt›rmakt›r, asl›nda
bu katil zihniyete sahip ç›kmakt›r.
Linç girifliminde bulunanlar› “tahrik
olan hassas vatandafl” diye aç›kla-
yanlar da ayn› politikay› uygulam›fl-
lard›. ‹ki slogan› karfl› karfl›ya getir-
mek her fleyden önce ahlâki bir so-
run da tafl›r. Bir yandan ma¤dur,
mazlum olan, öte yandan zalim, ka-
til olan var ve “o da yanl›fl bu da
yanl›fl” deniliyor. Bu mu adalet! 

Kimileri de slogan›, “ötekine”
vurgu yapmak di¤erini k›flk›rt›r, ya-
ni sen Ermeni dersen, ötekisi de
“Türküz” diye ortaya ç›kar, gerek-
çesi ile yanl›fl buluyor. Böyle bir ba-
k›fl aç›s› ile hiçbir konuda egemen
unsura ve politikaya elefltiri yönelti-
lemez, mazlum olan›n hakk› savu-
nulamaz. Bu bak›fl ayn› zamanda
milliyetçi floven dalgay› oligarflinin
bilinçli bir politikas›n›n ürünü de-
¤il, “etki-tepki” ile aç›klamaktad›r
ki, külliyen yanl›flt›r. Bunun ad›,
“ak›ll› olmak” ise, bu akl›n savrula-
ca¤› yer flovenizmden, icazetçilik-
ten baflka bir fley olmayacakt›r. 

Resmi ttarihi iiflte bbunlar, 
yaz›yor!

Slogana yönelik bir baflka heze-
yan da Türk Tarih Kurumu (TTK)
Baflkan› Prof. Yusuf Halaço¤-
lu’ndan yükseldi. O’na göre; 

Cenazede "Hepimiz Ermeniyiz"
diyenler belli bir ideolojinin men-
suplar›yd›. Sanki bu ölüm onlar ta-
raf›ndan önceden biliniyormufl gibi
tav›r tak›nm›fllard›. Kafa biçiminde
haz›rlanm›fl pankart tafl›d›klar› için
say›lar› 40 binlerden 80 binlere ç›-
kar›ld›. Türkiye'de 50 bin Ermeni
vard›, en fazla 20 bini cenazeye ka-
t›lm›flt›. 10 bin kifli de samimi ola-
rak cinayeti protesto etmiflti. Peki
kalanlar kimlerdi? ‹flte bunu araflt›r-
mak gerekiyordu. Cinayeti kim iflle-
miflti? “Cenaze s›ras›nda slogan
üretenleri bu yönüyle de de¤erlen-
dirmek gerekiyor"du Halaço¤lu’na
göre. (26/02. Radikal)

Türkiye oligarflisinin resmi tarih
anlay›fl›n›n temsilcisi Halaço¤lu,
“Türk-Ermeni diyalo¤u”ndan söz
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BBP kanl› eli 
hamaset ve komplo 
teorisi ile y›kayamaz

Hrant Dink cinayetinde ayak izle-
ri ortaya ç›kan Büyük Birlik Partisi
(BBP) kendini aklamaya çal›fl›yor. 23
fiubat günü aç›klanan “Trabzon Ra-
poru” bu u¤rafl›n bir ürünü. 

Dink cinayetini “sistemli bir ulus-
lararas› organizasyon” olarak de¤er-
lendiren BBP Baflkan› Muhsin Yaz›-
c›o¤lu, birlikte resminin yerald›¤›
muhbir Erhan Tuncel’in de “Emniyet
ve J‹TEM’in de üzerinde uluslararas›
güçler taraf›ndan yönlendirildi¤ini”
öne sürdü. 

Rapora göre; cinayetle BBP’nin
hiçbir ilgisi yok. Trabzon üzerine
oyunlar oynan›yor. Bunun gösterge-
leri de; TAYAD’l›lar›n gösteri yap-
mas›, eski Rum evleri ve kiliselerin
restore edilmesi, Trabzonlu bir eri
kaç›rarak sal›vermesi, Rumlar’›n
sempozyum düzenlenmesi... gibi
olaylar. Erhan Tuncel, BBP lideri Ya-
z›c›o¤lu ile ayn› resim karesinde
özellikle durdu, bu da ‘oyunun’ bir
parças›yd›. Azmettirici Yasin Hayal
BBP’ye üyeydi, ancak lüzumsuz söz
ve davran›fllar sergiledi¤i için at›ld›.
BBP ‹l Baflkan› para yard›m›n› ‘insa-
ni düflüncelerle’ yapt›.... Her fley mil-
li birli¤imizi ve bütünlü¤ümüzü ze-
delemek için yap›l›yor...

BBP parti olarak cinayette kulla-
n›lm›fl m›d›r, bu ayr› bir tart›flma. An-
cak zihniyet olarak Ogün Samast ile
hiçbir fark›n›n olmad›¤› aç›kt›r. Bu
komplo teorileri ile, bu “milliyetçi-
lik” hamaseti ile yaflananlar› aç›kla-
yamazs›n›z. Tuncel muhbirmifl; BBP
gibi faflist partiler için bu ola¤anüstü
bir fley de¤ildir ki! BBP’lisi, MHP’li-
si ile bütün faflistler objektif olarak
polis muhbiri de¤il midirler? Üniver-
sitelere bak›n, polisle hep kolkola
olan kimlerdir? Sol, demokrat ö¤ren-
ciler hakk›nda ihbarlar yapanlar kim-
lerdir. Devleti koruma, devletin gü-
venlik gücüne yard›mc› olma misyo-
nu tüm bunlara zaten gerekli zemini
haz›rlamaktad›r.



ediyor, bu amaçla da bir Ermeni ta-
rihçiyi bugünlerde birlikte araflt›rma
yapmak için davet ediyordu. Peki
Böyle bir kafa Ermeni ile diyalog
kurabilir mi? Bu olay›n karfl›s›na;
“PKK ile çarp›flan askerlerimizden
flehit olanlar için 'Hepimiz Türküz'
demediler” diye ç›kmak, “Ermeni
örgütlerin” öldürdü¤ü elçileri hat›r-
latmak ne anlama gelir. Asker cena-
zesi ile ne ilgisi var Dink cenazesi-
nin? En kaba faflist demagoji! Asa-
la’n›n eylemlerini hat›rlatmak ise,
Dink olay›na asl›nda “hakl› bir mi-
silleme” gözüyle bakmakt›r. Asl›n-
da ‘hepimiz Samast’›z’ demektedir
bu zihniyet. Elçileri hat›rlar ama as-
la atalar›n›n k›rd›¤› yüzbinlerce Er-
meni’yi söylemez. Cenazeye kat›-
lanlar› ›rk temelinde tasniflemesi
de, topluma bak›fl›n›n bir yans›ma-
s›d›r.

“Hepimiz Türküz” ekseninde
k›flk›rt›lan milliyetçili¤in azd›r›lma-
s›ndan da büyük bir hoflnutluk duy-
maktad›r resmi tarihçi. “Art›k soy-
k›r›m›n Türkiye'de herhangi bir
kimseye kabul ettirilmesi mümkün
de¤ildir” sözleri bunun sonucudur.

“Ölümü önceden biliyorlard›”,
“ayn› ideolojinin insanlar›” gibi

de¤erlendirmelerse, bir tarihçi de¤il
kontra bir zihniyettir. Kontrgerilla
cinayetlerini solun üzerine y›kmaya
çal›flan, bayatlam›fl demagojiler d›-
fl›nda tek bir kelime edemeyen kaba
bir kontra zihniyet. Cenazeye kat›-
lanlar› düflman görüyor gerçekte.
Zaten bir bölümü “tarihi düflman”
olan Ermeniler’den oluflan kitle için
“ayn› ideoloji”den derken, bir düfl-
man ideoloji tan›m› yapt›¤› ortada-
d›r. Devletin, sa¤ burjuva bezirgan-
lar›n solu hep göstermek istedi¤i gi-
bi “d›fl güçler” ba¤lant›s›n› da bu
bak›fl do¤rultusunda kuruyor. On-
binlerce insan› sürü, ak›ls›z, d›fl
güçlerin maflas› diye niteliyor. 

Varmak istedi¤i sonuç, bu ifli
“d›fl güçler ve onlar›n Türkiye’deki
maflalar› yapt›” fleklinde... Temsil
etti¤i ideolojinin katil, ›rkç›, flove-
nist yüzü ortaya ç›km›fl, bütün çaba-
lara karfl›n cinayetin devlet cinayeti
oldu¤u alenileflmifl; tarihçi ise bun-
lar›n üzerini “d›fl güçler” kliflesi ile
örtmeye çal›fl›yor. Madem d›fl güç-
ler yap›yor, yapt›r›yor, o zaman se-
nin jandarman, polisin d›fl güçlerin
tetikçisi ile neden kolkola, “asla-
n›m” diye s›rt›n› s›vazl›yor?... 

Cevap yok! Çünkü o bir tarihçi,

bilim insan› de¤il. Kitlelerin en geri
duygular›na hitap eden, komplo te-
orileri ile zehirleyen ve kendisi de
zehirlenen, kasaba politikac›s› üslu-
buyla demagoji yapmaktan, çarp›t-
maktan çekinmeyen bir devlet ada-
m›! fiimdi oturup düflünün; bu kafa-
n›n yazd›¤› tarih neyi nas›l anlat›r?
Örne¤in bu zihniyet yüz y›l sonraki
kuflaklara Hrant Dink cinayetini pe-
kala “sözde cinayet” diye anlat›r. 

Halaço¤lu’nun ayn› röportajda,
tarihi, sosyal, siyasal kökenleri olan
Kürt sorunuyla ilgili konular› tama-
men d›flar›ya (emperyalistlere) ba¤-
lamas›, terörle izah etmesi, iliflki-
lendirmesi ise; bir tarihçi olmaktan
ne denli uzak oldu¤unun bir baflka
örne¤idir. Bu kafa do¤ald›r ki, Kürt
sorunu deyince, bir halk›n kültürel,
siyasal haklar›n› tart›flmaz ve hiçbir
bilimselli¤i olmayan, Genelkurmay
baflkan›n›n “son terörist kalana ka-
dar savafl” argüman›n› tekrarlar.

Kimse Halaço¤lu’na flafl›rmama-
l›d›r. Bu devletin tarih anlay›fl›n›,
kafa yap›s›n›, ideolojisini temsil
ediyor O. Ve devlet Ermeniler karfl›-
s›nda, “Tarihi tarihçiler araflt›rs›n”
derken, gerçe¤i de¤il, iflte bu tarih-
çileri kastediyor. 
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Kahrolsun fieriat Yaflas›n Faflizm!

“Milliyetçilik (ulusçuluk, ulusalc›l›k, millilik, vb..)
duygu ve siyasetinin toplumda yükselmesi dincili¤e kar-
fl›t bir siyaseti içeriyorsa gericili¤e karfl› ilericilik içeri-
¤i tafl›r...” (‹lhan Selçuk, Cumhuriyet, 27 fiubat)

“Milliyetçilik tarihsel olarak fleriatç›l›ktan ilericidir”
derseniz, buna kimsenin itiraz› olmaz. Ancak bugün
yükselen milliyetçili¤i, üstelik bütün biçimleriyle flove-
nist niteli¤i aleni olan bir milliyetçili¤i böyle nitelerse-
niz, asl›nda flunu demek istiyorsunuzdur:

“Kahrolsun fieriat, Yaflas›n Faflizm!”

Çünkü bugün yükseltilen milliyetçilik, hem resmi
bazda hem de MHP ekseninde faflizmi besliyor. Ve bu
milliyetçilik ilerici hiçbir yan tafl›m›yor. 

Cumhuriyet Gazetesi’nin yay›n çizgisine uygun ola-
rak gelinen son aflama budur. MHP aç›k bir flekilde
onaylanmaktad›r. Ki, ertesi günü Hikmet Çetinkaya,
MHP lideri Devlet Bahçeli'yi, “etnik temele dayal› kör
milliyetçili¤e karfl› ç›kan” biri olarak tan›t›yordu.

Bugün emperyalist projede AKP iktidar›n›n ve ‘›l›m-

l› islam›n’ yer bulmas›, ideolojik bir tercih de¤il kon-
jonktüreldir. ‹ktidarda baflka bir parti olsayd›, emperya-
lizm ona da BOP içinde misyon yükleyecekti. Bu parti-
lerden öte sömürge ülke gerçe¤idir. Ancak tüm politik,
sosyolojik olaylara AKP karfl›tl›¤› temelinde bakan Sel-
çuk bunu görmüyor ve bugün AKP ile MHP aras›nda
yaflanan çat›flmay› da buraya ba¤l›yor. Türk - ‹slam
Sentezi ile sa¤lanan ittifak›n bitifline yorumluyor. Yani
AKP emperyalizm paralelinde ulus devleti reddediyor,
MHP ise buna direniyor, yani anti-emperyalist oluyor! 

Oysa çat›flma milliyetçilik rant› üzerine flekilleniyor.
Milliyetçili¤i körüklemekse, AKP bunu iktidar gücüyle
yapt› bugüne kadar. Ancak ‹lhan Selçuk bu noktada da
k›stas›n› koyuyor: ‹yi milliyetçilik AKP karfl›t› oland›r!

fieriat karfl›tl›¤› faflist hareketi savunma noktas›na
m› sürüklüyor, yoksa daha vahim olan›, faflizmi mi sa-
vunuyor? Bu sorunun cevab›n› görmek için de çok bek-
lememiz gerekmeyecek anlafl›lan. Zira, Cumhuriyet
hem yay›n çizgisi hem de köfle yaz›lar›n›n a¤›rl›kl› bir
kesimi ile bu yolda h›zla ilerlemektedir. Üstelik solu,
sosyalistleri de bu çizgiye ça¤›racak kadar da, kendi ko-
numlar›n› “sol” olarak niteleyerek yap›yorlar bunu.



fiemdinli'deki Umut Kitabevi'ne
bomba atanlardan biri olan itirafç›
Veysel Atefl hakk›nda verilen kara-
r›n gerekçesi aç›kland›. Van 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi, 39 y›l 10 ay hapis
cezas› verdi¤i Atefl’in “üyesi oldu-
¤u örgütü kuranlar›n saptanamad›-
¤›n› ve örgütü kuranlar›n eylemleri
sürdürebilece¤ini” belirtti.

Jandarma astsubaylar Ali Kaya
ve Özcan ‹ldeniz'i 39 y›l 10'ar ay
hapse mahkûm eden mahkeme,
dosyas›n› ay›rd›¤› Atefl'e de ayn› ce-
zay› verdi. Karar›n gerekçesi ise,
üzerini örtme giriflimlerine, davan›n
savc›s›n›n mahkeme bafllamadan
aforoz edilmesine karfl›n, kimi ger-
çeklere iflaret ediyor. 

Kararda belirtilenler flöyle:

YASADIfiILIK
“San›klar›n görünürdeki amaç-

lar›n›n en az›ndan yyaassaadd››flfl›› yyoollllaarr--
llaa,, kkeeyyffii vvee hhuukkuukkaa aayykk››rr›› mmeettoottllaarr--
llaa terörle mücadele etmek oldu¤u
konusunda flüphe bulunmamakta-
d›r... Bunun devletin birli¤inden çok
birli¤inin zay›flamas›na hizmet etti-
¤i düflünüldü¤ünde, san›klar›n te-
rörle mücadeleden baflka amaçlar
tafl›yor olabilecekleri flüphesi do¤-
maktad›r. ”

TEK EEYLEM DDE⁄‹L
“San›klar›n ikisinin asker, üçün-

cüsünün itirafç› olmas› dikkate al›n-
d›¤›nda, aralar›nda yeterli hhiiyyeerraarr--
flfliikk iilliiflflkkii bulundu¤unun kabulü ge-
rekir. Araçlar›nda ele geçen belge-
lere göre, san›klar›n eylemlerinin
bununla s›n›rl› olmad›¤›, hukuk d›fl›
keyfi eeyylleemmlleerriinnii ssüürrddüürrmmee aammaa--
cc››nnddaa oolldduukkllaarr›› aç›kt›r.” 

KOMUTANLARI VVAR
“Askeri emir komuta zinciri

içinde bulunan san›klar›n böylesi
bir eylemi terör eylemlerinin yo¤un
yafland›¤› bir bölgede tek bafllar›na
yapmalar› da hayat›n ola¤an ak›fl›-
na ayk›r› ve olanak d›fl›d›r... Olay›n
arkas›ndaki iliflkilerin çözülmesi

bölgedeki di¤er kamu görevlilerini
de kapsayacak ölçüde güç ve kar-
mafl›kt›r... Jandarmada istihbaratç›
astsubay olan san›klar›n görev için-
deki ast-üst iliflkisi, konumlar›, iç
disiplin karfl›s›nda öörrggüütt iiççiinnddee yyaall--
nn››zz oollaammaayyaaccaakkllaarr››, böyle bir eyle-
mi kendilerinden rrüüttbbee oollaarraakk yyüükk--
sseekk ggöörreevvlliilleerriinn himayesi, kat›l›m
olmadan iflleyemeyecekleri gözetil-
di¤inde, eylemler örgüt kurmak ve
yönetmek de¤il, örgüte üye olmak
suçunu oluflturmufltur.”

‘ÖRGÜT’ÜN AADI 
DEVLETT‹R
JANDARMA içindeki çetelefl-

me, örgüt gibi kavramlar›n yanl›fll›-
¤›n›, bu kontrgerilla yöntemlerinin
devletin politikas› oldu¤unu belirte-
rek bir yana b›rakal›m. Bunun öte-
sinde söylenenler çarp›c›d›r. 

Söylenen flu: Karfl›m›zda yasad›-
fl› yollar kullanan devlet görevlileri
vard›r, hukuk d›fl›d›rlar ve bu hukuk
d›fl›l›klar› ordu içindeki emir-komu-
ta zinciri içindedir. Komutanlar› ye-
rinde duruyor ve bu yüzden eylem-
ler sürebilir...

Böyle bir karar›n gere¤i huku-
ken, o komutanlar› san›k sandalye-
sine ç›karmakt›r. “Uluflamad›k” di-
yor mahkeme, “yeterli kan›t yok”
diyor. Asl›nda daha ilk günden kim-
senin aramas›na gerek olmayacak
flekilde kendilerini ortaya atm›flt› o
komutanlar. “Ali Kaya’y› tan›r›m
iyi çocuktur” diyen Genelkurmay
Baflkan› de¤ilse kimdir komutanla-
r›? Veysel Atefl’i “haber elaman›-
m›z” diye korumak isteyen, J‹-
TEM’cilerin kendi bilgileri dahilin-
de orada olduklar›n› söyleyen, böl-
gedeki jandarma komutanlar›d›r.

Mahkeme gerekçesinde Susur-
luk davas› karar›na at›f yaparak,
“örgüt kurmak” suçunu ifllediklerini
belirtiyor. fiemdinli’de ortaya ç›ka-
n›n Susurluk devleti oldu¤unu daha
ilk günden ilan etmiflti devrimciler.
‹zleyin, bu karar da tarihin tozlu raf-

lar›na at›l›p unutturulacakt›r. Çün-
kü, mahkemenin “ortaya ç›karmak
devletin görevidir” dedi¤i devlettir
as›l “çete”. Mahkemenin “örgüt”
dedi¤i, bu devlet yap›s› yerinde dur-
dukça da “yeni eylemler” ihtiyaç ol-
dukça elbette gündeme gelecektir. 

Bu dava as›l olarak hukuki de¤il,
siyasi bir sorunun parças›d›r. Bütün
gövdesi ile ordunun içinde yerald›-
¤›, halka karfl› yasad›fl› yollarla sa-
vaflan bir yap›y› mahkeme kararlar›
ile tasfiye edemezsiniz. Peki ikti-
darda bu siyasi kararl›l›k var m›?
Buna benzer nitelemeler yapan sav-
c›n›n afaroz edilmesinin önüne ge-
çemeyen, bir noktadan sonra Genel-
kurmay ile uzlaflan iktidar›n böyle
bir kararl›l›¤› olamayaca¤› gibi,
gündeminde de de¤ildir. 
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'Komutanlar› bbulunamad›, 
yeni fifiemdinliler olabilir’

Kulak kesen ordu
Tokat’›n Yeflilalan Köyü'nde 14

Nisan 1999'da katledilen iki T‹KKO
gerillas›n›n cesedine iflkence yap›ld›-
¤›, A‹HM karar› ile tescillendi. 

Do¤an Altun ile Seyit Külekçi
isimli gerillalar›n aileri, o günlerde
yaflad›klar›n› anlatm›fl, cesetlere ifl-
kence yap›ld›¤›, insanl›k d›fl› uygula-
malar oldu¤unu söylemifllerdi. Seyit
Külekçi'nin ablas› Tamifl Akp›nar,
cenazeleri almak için gittiklerinde,
karakolun önünde slogan at›p küfür
eden 500 kiflinin topland›¤›n›, iflken-
ceyi cenazeler y›kan›rken gördü¤ü-
nü, her ikisinin de kollar›na zincir ta-
k›ld›¤›n›, kaba etlerinin kesici alet-
lerle delinmifl, kulaklar›n›n kesilmifl
oldu¤unu, bacaklar›nda, cinsel or-
ganlar›nda izler oldu¤unu belirterek.
“Öldürdükten sonra Turhal Karako-
lu'nun önüne getirmifller. Elbiselerini
ç›kar›p 'iflte teröristler' diye teflhir et-
mifller. Sonra kaba etlerine geçirdik-
leri zincirleri tanka ba¤lay›p ilçede
sürüye sürüye dolaflt›rm›fllar. J‹TEM
görevlileri halk›n aras›na girerek ce-
nazeyi tekmelemelerini istemifller."

A‹HM bu davada Türkiye’yi vah-
flet uygulamaktan mahkum etti. Ka-
rarda; ""KKüülleekkççii vvee AAllttuunn''uunn kkuullaakk--
llaarr››nn››nn ööllddüükktteenn ssoonnrraa kkeessiillddii¤¤ii ssoo--
nnuuccuunnaa vvaarr››llmm››flfltt››rr"" denildi.
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Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan ç›-
kar›lan ve ölüm orucuna ara veril-
mesine neden olan genelgenin F Ti-
pi hapishanelerde uygulanmas› ko-
nusunda farkl› uygulamalar sürü-
yor. 

Geçen say›m›zda hat›rlanaca¤›
gibi K›r›klar F Tipi idaresi “genel-
geyi uygulayamay›z” fleklinde bir
tutumla ç›km›flt› tutsaklar›n karfl›s›-
na. Bolu F Tipi’nde ise geçti¤imiz
hafta, tutsaklar›n ortak sohbete ç›-
kar›lmas› uygulamas› k›smen baflla-
m›fl durumda. 

***

BBoolluu FF TTiippii’nde tutsaklardan
Nurettin Erenler’in mektubunda uy-
gulamaya iliflkin flunlar anlat›l›yor:

Ortak alanlara ç›kma bölümüne
ilave edilen 13 ve 14. maddeler bi-
zimle ilgiliydi. Sonra müdürle ko-
nuflmam›zda, "kendinizin d›fl›nda
dokuz kiflinin ismini yaz›p verin ge-
nelgeyi uygulamaya bafllayal›m"
dedi. Biz de 8 fiubat Perflembe saba-
h› dilekçelerimizi yaz›p verdik.
Kendimizin d›fl›nda 9 isim yazd›k.
Ayn› gün, ortak alanlara ç›kma
program›n› yapan görevliler gelip
nas›l program yapt›klar›n› anlatt›lar.
Bu seferlik bir tak›m eksikliklerin
olabilece¤ini, ama bir sonraki
(programlar her ay yap›l›yor) prog-
ramda eksikleri telafi edeceklerini
söylediler. Eksikli¤in nedeni olarak
da, di¤er tutsaklar›n programlar›n›
bizden önce yapmalar›ndan dolay›,
bozmalar› halinde kar›fl›kl›k olabi-

lece¤i fleklindeydi. Biz de tamam
dedik.

Programa göre 13 fiubat Sal› gü-
nü ilk kez sohbet alan›na gittik. Ta-
bi di¤er arkadafllarla görüflebilecek
olman›n heyecan› yok de¤ildi. Yedi
senedir kendimizin d›fl›nda iki kifli
görmenin ne oldu¤unu biliyorduk.
Ki ben dört sene kendimin aynadaki
görüntüsü d›fl›nda hiç kimseyi gör-
medim. ‹lk kez üç kifliden fazla bir
grupla beraber oluyorduk.

Sabah hücre kap›s›n› aç›p sohbet
için ald›lar... Salonda toplam alt› ki-
fli olduk. Personelden kimse yoktu.
Bir de ping pong masas› vard›. Se-
nelerce birarada olamaman›n hasre-
tiyle arkadafllarla kucaklaflt›k, soh-
bet ettik. Listemize yazd›¤›m›z
TKEP/L'den Baki ve TKP/ML'den
Halil ve Tayfun gelmemifllerdi. Ne-
deni ise süreçten yeteri bilgileri ol-
mamas›ym›fl. Bir süre sonra biri ge-
lip istememiz halinde ping-pong to-
pu ve raket getirebilece¤ini söyledi.
Olur getir dedik, getirdiler. Sohbet
salonunda ben, Taylan Aydo¤du,
Ahmet Demir, Mehmek Kulaks›z,
Hüseyin Özen ve T‹KB'den Murat
Günefl vard›k. 

***

Geçen hafta Sincan F Tipi’nden
gelen bir haberde ise, ziyaretçilere
yönelik bask›lar›n artt›¤› anlafl›l›-
yordu. Ziyaretçiler taraf›ndan yap›-
lan aç›klamada ziyaretçilere adeta
“potansiyel suçlu” gözüyle bak›ld›-
¤›, iç çamafl›rlar›na kadar arama da-
yat›ld›¤› belirtildi. 

***

SSiinnccaann FF TTiippii’nden HHüüsseeyyiinn
ÖÖzzaassllaann da, genelgenin uygulan-
mas›na iliflkin geliflmeleri 11 fiubat
2007 tarihli mektubunda flöyle akta-
r›yordu:

‹dare temsilcimizi ça¤›r›p bu
hafta sohbet alan›na ç›karacaklar›n›,
liste ç›kar›p vermesini (kimlerin
kimlerle ç›kaca¤›n›n listesini) iste-
diler. Haftada bir gün 2,5 saat soh-
bete ç›karacaklar›n› söylemifller.

Temsilci arkadafl da
haftada 10 saat diye
genelge yay›nland›,
genelgeye uyun de-

mifl. Düflüneceklerini söylemifller. 

Görüyorsun, lehimize olan› k›r-
p›p yoketmek için hiçbir çekince,
kayg› duyulmuyor. Ama aleyhimize
olan bir durum olunca "genelge, ya-
sa" denilip milimi milimine hatta
fazlas›yla iflletirler. Eh, hukuksuzlu-
¤un, adaletsizli¤in kutsand›¤› bir
yerde bu durum da flafl›rt›c› olmu-
yor. Haklar›n gasb› art›k birilerine
erdemli davran›fl gibi geliyor, mari-
fet say›l›yor. 

... Bunun d›fl›nda, benim avuka-
t›m geldi¤inde görüfl yerine birinci
ve ikinci müdürler gelmifllerdi. Yeni
düzenlemeler yapacaklar›n›, hücre
ç›k›fl›nda, giriflinde, ayakkab› ç›kar-
tarak aramaya son vereceklerini
söylemifllerdi. ... henüz bir düzenle-
me olmufl de¤il... Yeni düzenleme-
lerini bekliyoruz. ‹‹nnflflaallllaahh ddiirreenniiflflee
yyeenniiddeenn bbaaflflllaammaayyaa bbiizzii mmeeccbbuurr
bb››rraakkmmaazzllaarr,, ssöözzlleerriinniinn aarrkkaass››nnddaa
dduurruurrllaarr.. 

***

Adalet Bakanl›¤›’n›n genelgesi,
aç›k ki tecritte aç›lan bir gedikti.
Ancak tecritte gedik aç›lmas› ikti-
dar ve zindanc›lar taraf›ndan haz-
medilemiyor ve bu nedenle sorunlar
ç›kar›l›yor. Kimse ölüm orucuna ara
verilirken, tecritin kökten ve yüzde
yüz çözüldü¤ü beklentisinde de¤il-
di. Kimileri ise, bu durumu anlay›p
ona göre bir tav›r gelifltirmekten
uzak(*). Oysa, tecrite karfl› mücade-
leyi süreklilefltirmek, iflte bu aç›dan
önemli ve zorunlu. 

(*)Baz› haddini bilmezler, 7 y›l bo-
yunca k›l›n› k›p›rdatmayanlar, keskinlik
yap›yorlar. Bu sonucu be¤enmiyorlar-
m›fl. Be¤enmiyorsan›z, iyisini yapars›-
n›z. Bedava bulmufl, –onlar için gerçek-
ten bedava(!)– üzerinde tepiniyor. 

Direniflte yoklar, sonunda yoklar, ama
lafa gelince en önde ve en keskin onlar.
Genelgeyi be¤enmiyorsan›z, sohbete
ç›kmazs›n›z, sizi zorla ç›karan m› var?

7 y›lda tecriti parçalamak için tek bir
gösteri dahi yapmayanlar›n konuflmaya
hakk› olamaz. 

FF TTiipplleerrii’’nnddee FFaarrkkll›› UUyygguullaammaallaarr

V›z Gelir 
Ç›kt›!
Sincan 1 Nolu

F Tipi Hapishane-
si'ndeki DHKP-C
Davas› tutsaklar›
taraf›ndan el eme-
¤iyle ç›kart›lan mi-

zah dergisi V›z Gelir dergisinin
Ocak 2007 say›s› ç›kt›. V›z Gelir
bu say›s›yla 91. say›ya ulaflt›. 
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Büyük Direnifl’in son neferleriy-
di onlar. Gülcan Görüro¤lu, Behiç
Aflc› ve Sevgi Saymaz. Direniflin
kazanmas›ndan önce koflar ad›m
ölüme yürüyorlard›. fiimdi sa¤l›kl›
bir flekilde yaflama dönmek için sa-
vafl›yorlar. Biz de, d›flar›daki dire-
niflçilerden Behiç Aflc› ve Gülcan
Görüro¤lu ile görüfltük ve son du-
rumlar›n›, direnifl kazand›¤›nda ne
hissettiklerini sorduk. Bu hafta Gül-
can Görüro¤lu’na yer veriyoruz. 

u fifiuu aann ssaa¤¤ll››kk dduurruummuunnuuzz nnaa--
ss››ll?? NNoorrmmaallee ddöönneebbiillddiinniizz mmii??

GGüüllccaann GGÖÖRRÜÜRROO⁄⁄LLUU:: Çok
iyi say›lmasa da eskisine göre iyi.
Ayaklar›mdaki yanma devam edi-
yor, flifllik, ödem bunun yan›nda bir-
kaç gündür böbrek a¤r›s› çekiyo-
rum. Önceki rahats›zl›klar›m da de-
vam ediyor. Uyku problemimi çö-
zemedim. Uyku ilaçlar› al›yorum.
Bu sorun beni etkiliyor. Bunun d›-
fl›nda her fley normal. Yani bu kadar

günlük açl›¤›n etkileri do¤al olarak
bunlar yaflan›yor. Mama al›yorum.
Yani yemek yemiyorum daha... 

u OO aann››,, yyaannii ööllüümm oorruuccuunnuu bbii--
ttiirrmmee kkaarraarr›› vveerriillddii¤¤ii aann›› nnaass››ll yyaa--
flflaadd››nn››zz,, oo aannkkii dduuyygguullaarr››nn››zz››,, oorrttaa--
mm››nn flfleekkiilllleenniiflfliinnii aannllaattaabbiilliirr mmiissii--
nniizz bbiizzee?? EEnn yyaakk››nn››nn››zzddaa kkiimmlleerr
vvaarrdd›› oo aann vvee tteeppkkiilleerrii nnee oolldduu??

(Gülerek bafll›yor) Çok hassas
bir döneme girmifltik. Ben yataktan
ç›kam›yordum art›k. A¤r›lar›m art-
m›flt›. O gün sabahtan yatm›flt›m.
Konuflam›yordum, yürüyemiyor-
dum, içimde müthifl bir s›k›nt› var-
d›. Sa¤l›k anlam›nda gerçekten kö-
tüydüm. Birçok ziyaretçi vard› ev-
de. Ama sa¤l›¤›mdan dolay› onlarla
görüflemiyordum. Refakatçilerim
Sevtap ve Akil beni uyand›rd›. O
gün D‹HA'dan aram›fllard›. Bakan-
l›¤›n genelgesiyle ilgili. Ama biz
genelgenin içeri¤ini tam bilemedi-
¤imiz için bir fley diyememifltik. 

O sses bbana mmüthifl 
güç vveriyordu

Sonra Akil bana, "abla sana bir
fley söyleyece¤im" dedi, durdu..
Taksit taksit konufluyordu. Beni iyi-
ce strese soktu. Yani art›k ölümün
çok yaklaflt›¤›n› biliyorduk. Ve Be-
hiç Abi’nin kötüleflti¤ini de biliyor-
duk. Behiç Abi’ye bir fley oldu diye
düflündüm. Çünkü hepimizin akl›
Behiç Abi’deydi. Ondan kötü haber
alma ihtimali bizi korkutuyordu.
Kabullenemiyorduk onun flehitli¤i-
ni. Zaten ben "Behiç Abi flehit dü-
flerse ne olur? Direnifli ben daha ile-
riye tafl›yabilir miyim? Direnifl nas›l
flekillenir bu ivme azal›r m›? Ben
nas›l etkilenirim? Psikolojik duru-
mum ne olur? gibi birçok düflünce

vard› akl›mda. Çünkü direniflim bo-
yunca benim en çok güç ald›¤›m
fleylerden bir tanesi de telefonda
duydu¤um Behiç Abi’nin sesiydi. O
ses bana müthifl güç veriyordu, des-
tek oluyordu. Hani illaki mutlaka o
sesi duymam laz›md› sanki. Hasta
olsam bile beni aya¤a kald›r›yordu.
Ve bir haftad›r Behiç Abi’nin sesini
duyam›yordum. fiehitlik düflüncesi
s›k s›k geliyordu akl›ma. Sürekli
birbirimizi ar›yorduk ama bir hafta-
d›r ben o sesi duyam›yordum bunun
yaratt›¤› bir s›k›nt› vard› ben de. 

Akil de böyle anlatmaya çal›fl›n-
ca dayanamad›m, "Behiç Abi’ye bir
fley mi oldu bunu mu demeye çal›fl›-
yorsun" dedim. Korktu¤um fleyi
duymak istemedi¤im için k›zd›m ve
kendimi tutamad›m a¤lamaya bafl-
lad›m. Akil karfl›mda gözleri nemli,
onu öyle görünce Behiç Abi’nin fle-
hit düfltü¤ü duygusunu yaflad›m.
"Behiç Abi flehit mi düfltü” diye ba-
¤›rd›m Akil'e. O da bana “yok abla”

dedi, “Bakanl›k bir ge-
nelge yay›nlad› biz de
olumlu bak›yoruz” dedi.
Ve a¤lamaya bafllad›m,
o duygu sard› beni yani. 

Zaferi de çok yak›n
beklemiyordum aç›kça-
s› yani flehitlik olaca¤›
daha çok akl›ma geli-

yordu. Ki biz zaten bafle¤meyerek
zaferimizi kazanm›flt›k. Zafer bizim
duygusunu hissediyorduk. 7 y›l bo-
yunca elbetteki çok fley kazand›k.
Kendimizi aflt›k. Bu genelgeyi de
olumlu buldum ama yetersiz. ‹stedi-
¤imiz gibi de¤il elbette. 

Genelgeyi söyledi Akil ama be-
nim akl›mda o anda zafer de somut-
lanm›yor. Evin içi çok kalabal›k
ama sadece ben ve refakatçilerim
biliyordu durumu. Aç›klama yap›l-
madan söylemek istemedik. Devleti
tan›yoruz neler yapabilece¤ini çok
iyi biliyoruz. Bu yüzden her fleye
haz›rl›kl›yd›k. Akflam oturduk tele-
vizyondan haberleri izliyoruz. 

Sonra Akil avukatlar›m›zla, fiiflli
Direnifl Evi'yle telefonlaflt› ve gelip
“abla ölüm orucuna ara verildi. Be-
hiç Abi, sen ve Sevgi Abla ara veri-

19

4 Mart 2007 / 94

biz zaten bafle¤meyerek 
zaferimizi kazanm›flt›k

Gülcan GGörüro¤lu flflimdi ssa¤l›¤›na
kavuflmak iiçin mmücadele vveriyor



yorsunuz” dedi. Ben anlam›yordum
dedi¤ini, yani alg›layam›yorum.
Akl›mda Behiç Abi’nin durumu var.
O beni etkiliyor. Tabi ben birçok fle-
yi hat›rlam›yorum. Bir elin omuzu-
ma dokunmas›yla kendime geldim.
Akil'in “abla dedi¤imi anlad›n m›”
diyen sesini duydum. Ben de “evet
evet” diyorum ama alg›lam›yorum.
‹flte o anda ölüm orucuna ara veril-
di¤ini alg›lad›m ve “nee” dedim.
Sonra sar›ld›k, Akil'le yar›m saat
boyunca sar›l›p a¤lad›k. Sevtap kar-
fl›m›zda donmufl gibi bize bak›yor.
Nas›l yaklaflaca¤›na karar veremi-
yor, gelip sar›ls›n m›, dursun mu?
Bize bak›yordu. U¤ur'un (Türk-
men'in) foto¤raf› iliflti gözüme. Ona
bakt›m ve U¤ur'un foto¤raf›na sar›l-
d›m. Sevtap da Fatma'n›n foto¤raf›-
n› al›p öptü. U¤ur o gülen gözleriy-
le bize bak›yor bizimle seviniyor gi-
biydi. Behiç Abinin, Sevgi'nin fo-
to¤raf› karfl›mda ve ben hepsiyle
göz göze geliyor gibiydim. O anda
onlar› hissediyordum, o bak›fllar›n
s›cakl›¤›n› hissediyordum. 

7 yy›l bboyunca bbu aatefl 
yüre¤imizde hharland›

Sonra evdekilere de anlatt›k,
ç›¤l›klar koptu, z›lg›t çekenler, al-
k›fllayanlar... Herkes birbirine sar›l›-
yor. Beni görmeye çal›fl›yor. Bana
sar›lmak istiyor ama benim sa¤l›k
durumum iyi olmad›¤› için ne yan-
lar›na gidebiliyorum ne yürüyebili-
yorum. Bizim ev halk› olarak bir
hayalimiz vard›. Zaferden sonra
evin önünde kocaman bir atefl yaka-
cakt›k. Çünkü 7 y›l boyunca bu atefl
yüre¤imizde harland›, zafer atefli-
miz olacakt›. fiunu da söyleyeyim

biz daha evdekilere yeni yeni anlat-
m›flken mahalle halk› doldu hemen.
Yafll› kad›nlar, gençler, evin önünde
toplanmaya bafllad›. K›z›m ölmedin
kazand›n›z diyerek sar›ld›lar. Haya-
limizdeki atefli yakmaya bafllad›
herkes. Yani öyle bir coflku öyle tat-
l› bir telafl vard› ki, insan flöyle sey-
redip a¤layas› geliyor. Hani mahal-
lenin bir evinde bir yang›n ç›kar da
komflular o atefli söndürmek için ne
kadar h›zl› va aceleci olursa, ordaki
ortam da bana öyle geldi. Herkes bir
fleylere koflturmak istiyor. 

‹nsanlar ak›n ak›n geldi diyebili-
rim. Yani öyle k›sa bir zamanda art-
t› ki kalabal›k, flafl›rd›k. Kimi çocu-
¤unu kuca¤›na al›p gelmifl, kimi
eflofman›yla ç›k›p gelmifl, kimi ter-
likle d›flar› f›rlam›fl. Merak ve se-
vinçle gelmiflti hepsi de. Kimileri
bas›ndan, kimileri telefonlardan ö¤-
renerek gelmifl. Hepsine tek tek sa-
r›las›n geliyor. Ve insan öyle bir at-
mosferde söyleyecek bir fley bula-
m›yor. Yani insanlar›n o safl›¤› o
do¤all›¤›, o coflkusu öyle güzel ki! 

u YYaa ççooccuukkllaarr››nnllaa zzaaffeerrddeenn
ssoonnrraakkii kkaarrflfl››llaaflflmmaann nnaass››lldd››??

O karmaflan›n içinde geldiler ak-
l›ma k›zlar›m. Arkadafllar biz araya-
l›m dediler, ama ben aramak iste-
dim. Onlar›n sesini, gülüfllerini duy-
mak istedim. Betül'le konufltum, k›-
z›m sana müjdem var dedim. Anne
duydum, do¤ru mu, ben flimdi oto-
büsteyim anne, ne yapaca¤›m› bile-
miyorum diyor, bir yandan da flöfo-
re ba¤›r›yor hadi amca niye otobüs
gitmiyor diye k›z›yor. Otobüstekile-
re benim annem ölüm orucundayd›
taleplerini Adalet Bakan› kabul et-
mifl. Ölüm orucu bitti annem yafla-
yacak diye ba¤›rm›fl, bir yandan da
gözleri yaflarm›fl. Onun bu hali bu
mutlulu¤u tüm otobüstekileri duy-
guland›rm›fl. A¤layanlar da olmufl.
fiakirpafla otobüsündeydi. Zaten
birço¤u biliyordu ölüm orucunu.
Baz›lar› sizin ad›n›za çok sevindik
diyerek sevinçlerini paylaflm›fllar.
Ben hastaneye gitmeden ya da her-
hangi bir fley olmadan önce mutlaka
çocuklar›ma sar›lmak istiyordum.

Sanki uzun bir aradan sonra ilk defa
görecek gibi heyecanl›yd›m. Mü-
ge'nin bir sözü gelmiflti akl›ma. An-
ne, do¤um günüm geliyor, ne hedi-
ye alacaks›n diye. Ben de ona de-
mifltim ki, sana hayat›m› yeniden
arma¤an etmek isterdim. O geldi
akl›ma, onu söylemek istedim Mü-
ge'ye. Sonra Fatma'n›n son sözü
geldi akl›ma, vasiyeti yerine geldi
diye çok sevindim. U¤ur'un, biz çok
fley istemiyoruz, insanlar›n birbirini
görmelerini istiyoruz diyen sesi gel-
di akl›ma. Sanki hepsi o kalabal›¤a
kar›flm›fl ve bana el sall›yorlar gi-
biydi. D›flar›da zafer atefli yan›yor
içerde ben flehitlerimizin sözlerini
yeniden duyar gibi oluyorum. Çok
farkl› bir duygu, anlatamam. Anla-
tamam. Sevgi hapishanede. Acaba
hastaneye al›nacak m›? Tüm duygu-
lar sizi sar›yor sanki. Sabaha kadar
herkes halaya durdu. Birlikteydik
hep mahalle halk›yla. Ben ‹stan-
bul’a gelene kadar hep yan›mdayd›
fiakirpafla halk›. Desteklerini hep
gördüm. Onlar da nas›l kazan›laca-
¤›n› yaflayarak gördü.

K›zlar geldi ki, böyle k›yamet
kopuyor. Birbirimize sar›ld›k. Hani
çok sevdi¤in birinin böyle do¤um
yaparken kurtulufluna tan›k olur ya
insanlar, doktor ölecek der, kurtulur,
yani o anda böyle biraraya geldik.
Z›lg›tlar, sloganlar, sevinç gözyafl-
lar›... K›zlar bir taraftan ba¤›r›yor,
anneeee, ben de k›z››››m... Herkes
hem gülüyor hem a¤l›yor.. ‹lk söy-
ledikleri fley, “Sevgi Abla, Behiç
Abi ne oldu? Behiç Abi’den haber
var m›?” Her gün yan›ma u¤ruyor
soruyorlard›; Behiç Abi’yi arayal›m
m›? Behiç Abi’ye müthifl sevgileri,
ba¤lar› var. ‹flte diyorum yormay›n
açmay›n sonra açars›n›z. Biraz son-
ra haberlerde görüyorlar; Behiç Abi
yaflayacak de¤il mi anne...

Ölüme dde yyaflam kkadar
haz›rd›m

u ÖÖllüümm oorruuccuu ggaazziissiiyyddiinniizz ddaa--
hhaa öönnccee.. YYeenniiddeenn ddiirreenniiflflee ggeeççeerreekk
zzaaffeerrii ddee yyaaflflaayy››pp yyaaflflaatttt››nn››zz.. OOnnuu--
rruunnuuzzllaa,, gguurruurruunnuuzzllaa ööllüümmüünn eeflflii--
¤¤iinnddeenn ddöönnddüünnüüzz......
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Zafer an›n› alg›lamaman›n nede-
ni de buydu bir bak›ma. Yani kendi-
ni flehitli¤e adam›fls›n bir yerde. Ve
ölüme böylesine yak›nlaflm›flken
zafer duygusunu yaflamak. Yani
ölüme bakarken yaflama yeniden
bakmak. Biz yaflam› hep çok sev-
dik. Ama flunu da aç›kça söyleyelim
biz tam olarak istedi¤imiz elde et-
mifl de¤iliz. Bu yönüyle içim biraz
buruk. Ben elbette ki olumlu bulu-
yorum genelgeyi ama yeterli de¤il.
Biz 122 flehit vermifliz ve devlet çö-
züme yanaflmam›flt›, geri ad›m att›.
Devlet cephesinde de flaflk›nl›k var,
nas›l uygulayacaklar? Tecrit sadece
k›r›ld›. Biz tamamen kald›r›l›nca se-
vinci yaflayaca¤›z. Biz direniflin
içinde de çok mutluyduk flimdi za-
ferimizle de çok mutluyuz. Biz ken-
dimizi anlatt›k daha önceki direni-
flim de bu kadar kamuoyunu içerde
olmamdan kaynakl› görmedim ama
direniflin coflkusunu her yerde yafla-
d›m. Ben ölüme de yaflam kadar ha-
z›rd›m. fiimdi rehavete asla kap›l-
mayal›m, gerekirse biz yeniden de
ölüm orucuna gireriz. 

‹çerideki ölüm orucuyla d›flar›-
daki daha farkl›. D›flar›da halk›n
içindesin ve halkla iç içe yafl›yor-
sun. ‹çerdeki insanlar›n nas›l hücre
hücre eridiklerini insanlar görmü-
yor. Halkla iç içe olmak çok güzel. 

Evet ölümün efli¤inden döndük
üçümüzde. Bu apayr› bir duygudur.
Nas›l anlatabilirim ki? Çok güzel.
Bizim can›m›za kast›m›z yok ki.
Onurumuz sevincimiz çok büyük.

u DDiirreenniiflfl ssüürreecciinniinn bbüüttüünnüünnee,,
ggeerreekkssee ddee ssiizziinn iiççiinnddee yyeerraalldd››¤¤››nn››zz
bbööllüümmüünnee iilliiflflkkiinn ssiizziinn aayyrr››ccaa ssööyy--

lleemmeekk iisstteeddiikklleerriinniizz vvaarr mm››??

Bu sürecin bafl›nda da vard›m
sonunda da oldum. Aç›kças› zaferi
görece¤imi hiç düflünmemifltim. ‹k-
tidar›n ne kadar sakat bir mant›¤a
sahip oldu¤unu bildi¤im için. Ve
söyledi¤im gibi, genelgeyi yeterli
bulmuyorum. Sonuçta ölümden
döndük ve burada sözkonusu olan
insanlar›n hayat›. Biz tamam üç ki-
fliyiz ama içerde yüzlerce kifli var ve
o insanlar›n kimisi sakat, flu anda
kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layamaya-
cak durumda olanlar var, tek bafl›na
tutulan arkadafllar›m›z var, psikolo-
jisi y›pranan onlarca arkadafl›m›z
var. Onlara ne olacak, çok merak
ediyorum. Tedavileri ne olacak, bu-
lunduklar› ortam... Ben yaflad›¤›m›z
o so¤uk günleri, dört duvar aras›nda
yaflad›¤›m so¤u¤u ve kalorifersiz
geçirdi¤im günleri, la¤›m suyuna -
çok affederiniz- çok benzeyen ye-
mekleri asla unutmam. 

Bu yüzden genelgeyi ye-
tersiz buluyorum. Her fley
beklenir bu devletten. Ne ya-
pacaklar, onlar›n gerçek yüzü-
nü görece¤iz. Verdikleri söz-
leri yerine getirip getirmedik-
lerini görece¤iz. Ama dedi-
¤im gibi bunun peflini b›rak-
mayaca¤›z. Takipçisi olaca¤›z
bu sürecin, tecrit kald›r›lana
kadar mücadelemiz sürecek
ve bize destek veren herkese
bunu diyorum; bu ifl burada
noktalanm›fl de¤il. Bu yüzden
ben çeflitli illerde kurulan bir-
liklerin mücadelesi sürmeli,
paneller, kampanyalar dahi-
linde sürmeli. Miting, yürü-
yüfl ve buna benzer birçok

fley, mücadelemizi sürdürmeliyiz. 

Yürüyüfl okurlar›na da flunu söy-
lemek istiyorum; 

Mücadelenin sonucunda tecriti
tümden kald›raca¤›z. Hepimiz bir-
likte -birlikte diyorum çünkü art›k
aran›za dönmenin mutlulu¤unu ya-
fl›yorum- ac›lar çektik, sevinçler ya-
flad›k. Gerçekten sizler kadar biz de
ac› çektik. Yaflad›¤›m›z ac›y› içiniz-
de, hani bir insan›n ölümüne öyle
hücre hücre erimesine tan›k olmak-
tan daha zor bir fley olamaz, ben ol-
sam emin olabilirsiniz ki sizden hiç-
bir fark›m olmazd›. Ayn› üzüntüyü,
ayn› ac›y› duyard›m. Deriz ya, ac›
çeke çeke çeliklefltik, 122 insan ha-
yat›n› feda etmifltir. O feda kültürle-
rine, feda ruhlar›na tan›k olduk yedi
y›l boyunca. Bu yüzden ben diyo-
rum ki, onlar›n nezdinde hepinizi
sevgiyle kucakl›yorum, selaml›yo-
rum, hepinizi çok seviyorum.
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Fatma'n›n son sözü geldi akl›ma, vasiyeti ye-
rine geldi diye çok sevindim. U¤ur'un, biz çok
fley istemiyoruz, insanlar›n birbirini görmele-
rini istiyoruz diyen sesi geldi akl›ma. Sanki
hepsi o kalabal›¤a kar›flm›fl ve bana el sall›-
yorlar gibiydi. D›flar›da
zafer atefli yan›yor içer-
de ben flehitlerimizin
sözlerini yeniden duyar
gibi oluyorum. Çok
farkl› bir duygu, anlata-
mam. Birlikteydik hep
mahalle halk›yla. Ben
‹stanbul’a gelene kadar
hep yan›mdayd› fiakir-
pafla Halk›. Desteklerini
hep gördüm. Onlar da
nas›l kazan›laca¤›n› ya-
flayarak gördü.

Albayo¤lu TTopra¤a VVerildi
Yakaland›¤› hastal›ktan kurtulamayarak Belçika’da

hayat›n› kaybeden Nebi Albayo¤lu, Türkiye’ye getiril-
mesinin ard›ndan, memleketi olan Zonguldak’a ba¤l›
Çaycuma Köyü’nde 24 fiubat günü topra¤a verildi. 

Bir gün önceden köyün etraf›n›n jandarma taraf›n-
dan kuflat›ld›¤› görülürken, köy giriflinde kimlik
kontrolleri ve aramalar yap›ld›. ‹stanbul’dan gelen TA-

YAD’l› Aileler’in arabas› da girifl ve ç›k›flta iki kez ara-
narak taciz edilmeye çal›fl›ld›. 

Bu kuflatmaya karfl›n, Nebi
Albayo¤lu’nun cenazesi TA-
YAD’l› Aileler’in, ailesi ve köy
halk›n›n kat›l›m› ile defnedildi.
150 kiflilik bir kitlenin u¤urlad›¤›
Albayo¤lu’nun mezar› bafl›nda
sayg› duruflunda bulunularak me-
zar› karanfillerle süslendi. 



TAYAD'l› Aileler, Büyük Dire-
nifl’te ölümsüzleflen 122 flehidi an-
mak için ‘Karanfil Halay› Gecesi’
ad›yla bir etkinlik düzenlediler. Di-
reniflin gücüne inanarak, umutlar›n›
yitirmeden evlatlar›n› bir an bile
yaln›z b›rakmayarak tecrite karfl› di-
renen aileler, 24 fiubat’ta Okmeyda-
n› Destan Dü¤ün Salonu'nda bulufl-
tu. 7 y›ld›r bekledikleri zafer haberi-
ni alman›n sevincini türkülerle, ha-
laylarla kutlayan aileler, yitirdikleri
yak›nlar›n› sevgi ve vefa ile and›lar.

TAYAD Baflkan› Mehmet Gü-
vel'in okudu¤u fliirle bafllayan gece,
flehitler için yap›lan sayg› durufluyla
devam etti. Daha sonra sevdalar›n›
yasaklar alt›nda, bask›larda, zulmün
en koyusunda büyütenlere "Ben se-
ni yasaklarda sevdim" türküsünü ar-
ma¤an eden Nurettin Güleç türküle-
riyle yerini ald›. Güleç, ölüm orucu
flehidi Nail Çavufl nezdinde tüm fle-
hitler için ‘Geçti Dost Kervan›’ tür-
küsünü söyledi. 

Büyük Direnifl’te önemli bir yere
sahip olan Abdi ‹pekçi Direnifli’nin
emekçilerinden Zeynep Yayla, “Bu

zafer he-
pimizin
z a f e r i -
dir” diye
bafllad›¤›
k o n u fl -
mas ›n › ,
“ Ö n c e -
likle fle-
h i t l e r i -

mizin, sonra tut-
saklar›m›z›n ve
hepimizin zaferi-
dir. Eme¤i geçen
her insan›n zafe-
ridir. Hepimiz ba-
flard›k. Devam et-
meliyiz" diye sür-
dürdü. Yayla'n›n
konuflmas› "Zafe-
ri fiehitlerimizle

Kazand›k”
slogan›yla
karfl›land›.
Tokat Se-
mah Eki-
bi'nin ar-
d›ndan dia

sunumu yap›ld›. 7 y›ll›k direniflin ve
flehitlerin görüntüleri coflkuyu, öfke-
yi art›r›rken, Armutlu direnifli yans›-
d›¤›nda alk›fllarla, z›lg›tlarla dire-
nenler selamland›. Her flehidin res-
miyle z›lg›tlar yükselirken Behiç ve
Gülcan'›n görüntüleri s›ras›nda da
alk›fllar hiç susmad›. 

Günay Ö¤rener'in son 72 saati-
nin canland›r›ld›¤› Vasiyet isimli
mizansen de ilgiyle izlendi. Mizan-
sende; Günay saçlar›n› kesti, ateflin
etraf›nda süzülüp geride b›rakt›kla-
r›na el sallad›. Hesab›n Gültekinler
gibi Günaylar gibi sorulaca¤› mesa-
j›n›n verildi¤i oyunun ard›ndan,
ad›n› direniflten alan Umut Ya¤mu-
ru Grubu türküleriyle geceye kat›-
lanlar› coflturdu. fiehitlerin fliirleri
okunurken Avni Sa¤lam TAYAD'l›-
lar› ve tutsaklar› selamlayarak tür-
küleriyle gecede yerini ald›. ‹lgiyle
izlenen folklor ekibinden sonra sah-
neye ç›kan Grup K›v›lc›m'›n türkü-
leriyle etkinlik sona erdi. 

1000 kiflinin kat›ld›¤› gecede
masalarda karanfiller vard›. Zaferi
gelece¤e arma¤an eden 122 flehit
panodaki resimleriyle yerlerini al›r-
ken, tutsaklar da el ürünleriyle, on-
lar› anlatan kitaplarla oradayd›lar.
Geceyi sunan Süleyman Acar’›n ha-
pishanelerin adlar›n› tek tek s›rala-
d›¤› bölümde ise, 1000 yürek her
hapishane ad› sonras›, "selam ol-
sun" diyerek tutsaklar› selamlad›.
Bu sald›r›n›n sadece tutsaklara yö-
nelik de¤il, tüm halka yönelik oldu-

¤unu bilenler, kazan›lan zaferin de
halklar›n mücadele tarihinde hak et-
ti¤i yeri alaca¤›n›n onurunu yaflad›-
lar bir kez daha.

GGaazzii MMuuhhaarrrreemm’’ii uunnuuttmmaadd››

Kand›ra F Tipi’nde 27 fiubat
2004’te kendini feda ederek flehit
düflen Muharrem Karademir an›s›-
na, 25 fiubat’ta anma yeme¤i veril-
di. Yemek öncesi yürüyüfl düzenle-
yen HÖC’lüler, Gazi Temel Haklar
önünden ‘Muharremin Tepesi’ne
kadar sloganlarla yürüdü. 200 kifli-
nin kat›ld›¤› yürüyüflte ‘Muharrem
Karademir Ölümsüzdür’ pankart›
tafl›nd›. Tepede, Muharrem’in dev-
rimci yaflam› anlat›larak, “O, yol-
dafllar› ad›na, halk›, vatan›, örgütü
ad›na kufland›¤› k›z›l band›na iha-
net etmedi. Zalimleri kendi hücrele-
rinde yendi” denildi. Muharrem’in
günlü¤ünden al›nt›lar okunmas› ve
marfllar›n söylenmesi ile sona eren
anman›n ard›ndan, yine sloganlarla
aile evine kadar yürüyüfl yap›ld›.

Yeme¤e kat›lan Gazi halk›,
onurlu evlatlar›n› bir kez daha ana-
rak, unutmayaca¤›n› gösterdi.

SSeellaammii KKuurrnnaazz ÖÖllüümmssüüzzddüürr

Büyük Direnifl’in bir baflka flehi-
di olan, Selami Kurnaz, Ba¤c›lar
Karanfiller Kültür Merkezi'nde ya-
p›lan bir etkinlikle an›ld›. Vasiyeti-
ne uygun olarak hamsi da¤›t›m› ya-
p›lan anmaya 80 kifli kat›ld›. Kültür
Merkezi ad›na konuflan Y›lmaz Ka-
d›o¤lu, "Reis'in vasiyetini yerine
getirmek bizlere önemli bir görevdi.
Bafle¤memenin ve kahramanl›klar›n
destanlar›n› yaratan 122'leri bir kez
daha an›yoruz” dedi. 

EEggee’’nniinn yyii¤¤iittlleerriinnee bbiinn sseellaamm
Büyük Direnifl flehitlerinden Ege

Bölgesi’nde flehit düflen, burada
topra¤a verilen kahramanlar, Buca
Kaynaklar Mezarl›¤›'nda Gökhan
Özocak'›n mezar› bafl›nda an›ld›.
122 flehit için sayg› duruflunda bulu-
nan ‹zmir HÖC üyeleri, "Yaflas›n
Direnifl Yaflas›n Zafer" pankart› ve
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Selam olsun direnifl flehitlerine
Selam olsun özgür tutsaklara

GGaazzii MMaahhaalllleessii



flehitlerin  resimlerini tafl›d›lar. Kor-
tejin önünde tek tip k›yafetli sancak
ekibinin yerald›¤› yürüyüfl esnas›n-
da; “Kurtulufl Kavgada Zafer Cep-
hede, Yaflas›n Ölüm Orucu  Zaferi-
miz, Erdo¤an Güler, Canan Kulak-
s›z, Bahri Yusufo¤lu, Gürsel Ak-
maz, Gökhan Özocak, Berrin B›çk›-
lar, Yasemin Canc›, Murat Çoban,
Abdullah Bozda¤, Güney Ö¤rener
Ölümsüzdür” sloganlar› hayk›r›ld›.

Bir kilometrelik yürüyüflün ar-
d›ndan mezar bafl›na var›ld›. Burada
bir konuflma yapan Fatma Alan, di-
renifl sürecini, kararl›l›¤› ve feda-
kârl›¤› anlatt›. Tecrit sald›r›s›n›n
amac›na ulaflamad›¤›n›n alt›n› çizen
Alan, “Bu destan›n kahramanlar›
"ya zafer, ya ölüm!" fliar›yla yola ç›-
kan, sözlerini namus bilerek topra-
¤a düflen 122 karanfilimizdir. Onla-
r›n davas› bizim davam›zd›r. Bugü-
ne kadar nas›l sahip ç›kt›ysak, bun-
dan sonra da sahip ç›kaca¤›z. Onla-
r› asla unutturmayacak, unutmaya-
ca¤›z” dedi. Anma Grup Gün›fl›-
¤›’n›n marfllar› ile sona ererken, ay-
r›ca Gürsel Akmaz ve Hatice Yü-
rekli'nin mezarlar› da ziyaret edildi. 

Zafer yyürüyüflleri 

Türkiye’de oldu¤u gibi yurtd›-
fl›nda düzenlenen etkinlik ve eylem-
lerde de direniflin zaferi kutlan›yor
ve zaferi yaratan flehitler an›l›yorlar. 

AAllmmaannyyaa’’nn››nn KKööllnn kentinde 24
fiubat’ta yap›lan ilk etkinlik yürü-
yüfl oldu. Dom Meydan›’na yap›lan
yürüyüflte tüm yürüyüflçüler, al›nla-
r›na k›z›l bant, gö¤üslerine karanfil-
ler takt›lar. ‘122 fiehidimiz Kavga-
m›z›n Bayra¤› Olarak Yaflayacak-
lar’, ‘Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Za-
fer’ ve  ‘Direnifl Kazand› Tecrite
Karfl› Mücadelemiz Sürüyor’ pan-
kartlar›n›n tafl›nd›¤› coflkulu geçen
yürüyüflte flehitlerin isimleri say›la-
rak “Yafl›yor, Savafl›yor” diye hay-
k›r›ld›. Fatma Koyup›nar’›n abisi
Hasan Koyup›nar, Fatma’n›n ‘en
sonuncu ben olay›m’ fleklindeki bü-
yük iste¤inin gerçekleflti¤ini söyle-
yerek, bütün flehitlerin önünde say-
g›yla e¤ildi¤ini söyledi. Konuflma-

lar›n ard›ndan gaziler, 122 flehidin
an›s›na gökyüzüne 122 k›rm›z› ba-
lon uçurdular. 

150 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflün
ard›ndan, Köln Anadolu Halk Kül-
türevi’ne geçilerek, burada anma et-
kinli¤i düzenlendi. Sinevizyon gös-
terimi ve direniflin siyasal, politik
anlam› üzerine yap›lan konuflmala-
r›n yerald›¤› etkinlik, müzik dinleti-
si ve Erdo¤an Egemeno¤lu’nun fliir
dinletisi ile sona erdi. 

Ayn› gün FFrraannssaa’’nn››nn bbaaflflkkeennttii
PPaarriiss’’ttee de flehitler an›ld› ve direni-
flin zaferi kutland›. K›z›l bayraklar
ve pankartlarla yap›lan yürüyüflün
ard›ndan ölüm orucu süreci anlat›l-
d›, Frans›zca ve Türkçe sloganlar
at›ld›. “Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Za-
fer”, “Tecrite Karfl› Mücadeleye
Devam Edece¤iz” yaz›l› pankartla-
r›n aç›ld›¤› eylemin ard›ndan ise, bir
anma toplant›s› düzenlendi. 

“Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Zafer”
yaz›l› pankart›n as›ld›¤› salonda, fle-
hitler resimleri ile yerlerini alm›fl-
lard›. Ölüm orucunda flehit düflenle-
rin isimlerinin tek tek okundu ve
“Yafl›yor” hayk›r›fl› ile selamland›.
120 kiflinin kat›ld›¤› anmada, “Bü-
yük direniflin, her koflulda direnme-
nin örne¤i olarak, devrimcili¤i ve
devrimi halka anlatman›n bir okulu
olarak gördü¤ü iflleve ve siyasal za-
fere” dikkat çekildi. 

AAvvuussttuurryyaa’’nn››nn bbaaflflkkeennttii VViiyyaa--
nnaa’’ddaa da ‘zafer yürüyüflü’ vard›.
TAYAD Komite taraf›ndan düzenle-
nen yürüyüflte, ‘2000-2007 Ölüm
Orucu Direnifli Zaferle Sonuçland›.
Direniflin Kahraman fiehitlerini
Sayg›yla Selaml›yoruz’ pankart›, k›-
z›l bayraklar, flehit resimleri tafl›nd›.

Kortejinin bafl›nda iki ana son
ölüm orucu flehidi Fatma Koyup›-
nar’›n resimleriyle yürürken, 122
k›rm›z› balonla flehitler simgelendi.
“Yaflas›n Direnifl, Yaflas›n Zafer,
Ölüm Orucu fiehitleri Ölümsüzdür“
sloganlar›n›n hiç susmad›¤› eylem
esnas›nda Almanca bildiriler da¤›t›-
larak ve ses arac›ndan konuflmalar
yap›larak Avusturya halk›na direnifl
ve zafer anlat›ld›.

Anadolu Kültür Merkezi'nde ya-

p›lan anma etkinli¤inde de müzik
dinletisi yeral›rken, TAYAD Komite
ad›na yap›lan konuflmada, “Ölüme
yat›rd›¤›n›z bedenleriniz sabr› ve
büyük tahammülü ö¤retti. Atefllere
verdi¤iniz bedenleriniz meflale oldu.
fiehitli¤iniz zafer oldu. Arma¤an›n›z
onurumuzdur” denildi. 

Bir kutlama da AAvvuussttrraallyyaa kk››ttaa--
ss››nn››nn SSyyddnneeyy flfleehhrriinnddee gerçekleflti-
rildi. Avustralya TAYAD Komite ta-
raf›ndan 25 fiubat’ta düzenlenen
kutlamada "Yaflas›n Direnifl Yaflas›n
Zafer" yaz›l› pankart aç›ld›. Komite
ad›na yap›lan konuflmalar, HÖC’ün
direnifle iliflkin bildirisinin okunma-
s› ve sinevizyon gösterimi ile süren
kutlamada, Grup ‹dil de türkü ve
marfllar›n› 122’ler için söyledi. Za-
fer marfllar›n›n hep bir a¤›zdan söy-
lendi¤i kutlaman›n sonunda 122 ba-
lon gökyüzüne b›rak›ld›...

‹‹nnggiilltteerree’’nniinn bbaaflflkkeennttii LLoonn--
ddrraa’’ddaa ise, HÖC  taraf›ndan düzen-
lenen ‘Zafer Sizindir’ etkinli¤ine
200 kifli kat›ld›. Yürüyüflte di¤er
Avrupa kentlerinde oldu¤u gibi, ba-
lonlar ve pankartlar tafl›n›rken
“Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede,
Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Ka-
dar Savafl, Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur” gibi sloganlar at›ld›. 

Yürüyüflün arkas›ndan Anadolu
Halk Kültür Merkezi’nde direniflin
ele al›nd›¤›, zaferi anlatan konufl-
malar›n yap›ld›¤› bir anma progra-
m› düzenlendi. Programda, direni-
flin dünya ve ülkemiz tarihinde ben-
zeri olmad›¤› vurguland›.
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VViiyyaannaa

KKööllnn



ÖÖzzggüürr ttuuttssaakkllaarr,, ggeenneellggeeyyii vvee
ööllüümm oorruuccuunnaa aarraa vveerriillmmeessiinnii nnaa--
ss››ll öö¤¤rreennddiilleerr,, nnaass››ll kkaarrflfl››llaadd››llaarr,,
nnee ddiiyyoorrllaarr?? BBuu kkoonnuuddaa hhaappiisshhaa--
nneelleerrddeenn bbiizzee uullaaflflaann mmeekkttuuppllaarr››
aakkttaarrmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorruuzz..

Elbistan Hapishanesi:

Evet, çok iyiyiz, tahmin edece¤i-
niz gibi... 

O gece... 22 Ocak gecesi son da-
kika haberi ile yerimizden f›rlad›k,
gerisi f›rt›na gibiydi sanki. Öyle ka-
r›fl›k, öyle duygulu. Galiba biraz da
Bilgesu Erenus’un dedi¤i gibi "öyle
çok ac›lar çektik ki, nas›l sevinece-
¤imizi bile bilemiyoruz", öyle ol-
duk. 122 can›m›z› u¤urlad›¤›m›z
zaman, o kan›ksamad›¤›m›z ölüm-
ler geldi¤inde gözlerimizden yafllar
ak›yordu bazen. Bu kez sevinç,
onur, gurur, özlem vard› gözyafllar›-
m›z›n içinde. Tek tek 122'lerimiz
gözlerimizin önünden geçti. Behiç
Abi’nin el sallamalar›... Gülcan'›n
çocuklar›na sar›l›rkenki hali...   

Duvarlar arkas›nda bu coflkuyu
tafl›mak çok farkl›. Gece hemen
pencereye kofltuk. ‘Yaflas›n Direnifl,
Yaflas›n Zafer’ dedik. Biz bu zaferi
çoktan kazanm›flt›k, biliyorduk,
flimdi ise daha farkl›yd›. Marfllar›-
m›z, halaylar›m›z arka arkaya geldi.  

‹ki katl›d›r bizim mekan›m›z.
Televizyon alt katta. Biz de alt kat-
tayd›k. küçücüktür oras›, ama biz
öyle çoktuk ki... 122'lerimiz, gazile-
rimiz, sevdiklerimiz, halk›m›z hep
beraberdik. Geceyi koklad›k, gece

k a -
r a n f i l

kokuyordu.
Karanfile kes-
miflti sanki ge-
ce. 122 karanfil
gülümseyerek
bize bak›yordu
ve zaferdi o ge-
cenin ad›. Al-
m›flt›k bizim
olan›, geri ad›m
atm›fllard› iflte.

Ve dahas›n› da alacakt›k. Bu karar-
l›l›k, coflku ve inançla gelece¤e ba-
k›yoruz. 

Kaç gündür akl›m›z Behiç Abi,
Sevgi Abla ve Gülcan›m›z’da. onla-
r›n sa¤l›kl› haberlerini almak güzel
olacak. Bir de Abdi ‹pekçi'de, ‹zmir
Forbes'te oturan ailelerimize hedi-
yeler gönderdik...  

Buradan oraya, "biz"lerden he-
pinize sevgiler, selamlar. Sizleri se-
viyoruz. Sevgiyle, özlemle, 122'le-
rimizin s›cakl›¤› ile s›ms›k› kucakl›-
yor, öpüyoruz. 

Güler Zere

******

K›r›klar F Tipi:

Hepinizi zafer coflkumuzla, kah-
ramanlar›m›z›n s›cakl›¤›yla kucak-
l›yoruz.   

Yedi y›ld›r büyük bedellerle,
emekle büyüttü¤ümüz zaferimizi
halk›m›za, kahramanlar›m›za arma-
¤an ettik... 

Haberi duyunca yaflad›¤›m›z
flaflk›nl›¤›, heyecan› tahmin edersi-
niz. Bu ayn› zamanda sonuna kadar,
sonuncumuza kadar kararl›l›¤›m›z›n
da bir göstergesidir. ‹nanc›m›z› s›-
namaya kalkanlara 122 kahraman›-
m›z›n yaratt›¤› feda bilinciyle cevap
verece¤imizden kimsenin flüphesi
olmas›n. Son dakika haberini al›nca
önce Süleyman tek kiflilik hücresin-
den müjdeyi duyurmak için bize

ses-
lendi. Sonra za-

fer parolam›z›
hayk›rd›k "Yaflas›n

Direnifl Yaflas›n Zafer!” Sonra Ra-
flit'le kucaklaflt›k. Duygular çok yo-
¤undu ama a¤lamad›k. Kesin a¤la-
yan arkadafllar›m›z olmufltur ki za-
fer ve mutluluk gözyafllar› da ancak
bize yak›fl›r. Behiç Abi'nin sevdikle-
rimize, halk›m›za el sallamas›, Gül-
can›m›z’›n k›zlar›yla kucaklaflmas›
ve o mutluluk gözyafllar›, Sevgi-
miz'in aln›ndan öpen, kucaklayan
yoldafl yüreklerimiz, bizim zafer
tablomuz oldu. Elbette Abdi ‹pek-
çi'deki, Forbes'teki, alanlardaki ha-
laylarda da biz vard›k.

Yedi y›ld›r tecritle insanl›¤›n en
güzel de¤erlerini, halk›m›z›n kurtu-
lufl umudunu, bizlerin inançlar›n›
yoketmek isteyenler bir kez daha
gerçek yüzlerini gösterdiler ve
Hrant Dink'i katlettiler.    

... Tam da böyle bir zamanda
ideolojik zaferimizin gücüyle halk›-
m›za umut oluyoruz.  

Halk düflmanlar›ndan hesap sor-
mak, flovenizmle zehirlenen insan-
lar›m›z› bu düzenden kurtarmak ve
elbette tecriti parçalamaya devam
etmek gerekiyor. Zaferimiz bir ya-
n›yla da bu güç, bu inanç ve bu id-
diad›r. Halk›m›z›n önüne bafl› dik
ç›kabilmek, kahramanlar›m›z›n
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sevinç, onur, 
gurur, özlem vard› 

göz yafllar›m›z›n içinde

Tekirda¤ FF TTipi’nden



gözlerine gururla, onurla bakabil-
mek ve halk›m›z›n, büyük aiemizin
sevgisine, güvenine lay›k olmak bi-
zim için en büyük zaferdir. Bizim
zaferimizi küçük hesaplar yapanlar
de¤il ancak biz anlar ve yaflar›z. 

Tüm sevdiklerimizi, yüre¤i biz-
lerle atan, destan›m›za eme¤ini ka-
tan tüm insanlar›m›z› zafer coflku-
muzla, büyük özlemimizle kucakl›-
yoruz. 

11 fiubat 2007, Ercan Y›ld›z  

******

Sincan F Tipi:

2007'ye girerken "zafer y›l›m›z"
olsun demifltik. Fazla beklemedik.
6,5 y›ld›r kiflili¤imize, de¤erlerimi-
ze, insanl›¤a sald›r›ya karfl› direnifli-
miz zafere ulaflt›. Tecrit zulmüne
karfl› ilk kazan›m›m›z› elde ettik.

‹rademizi k›rmak, bizleri de¤er-
lerimizden koparmak için içeride-
d›flar›da emperyalizmle birlikte 6,5
y›ld›r her araç ve yöntemi kullana-
rak yürütülen böylesine kapsaml›
bir sald›r›y› bofla ç›kard›k. Tarihsel
hakl›l›¤›m›z›, insan iradesinin gücü-
nü, halklar›m›z›n umudunu bu top-
raklardan silinemeyece¤ini göster-
dik. 

Direniflin gereklili¤ini, meflrulu-
¤unu i¤neyle kuyu kazar gibi bilinç-
lere iflledik. Feda ruhuyla büyük be-
deller ödenerek, emekle, sab›rla
önemli de¤erler yarat›ld›, destan ya-
z›ld›. Bu zaferin, destan›n sahibi
baflta 122 kahraman›m›z olmak üze-
re, gazilerimiz, eme¤i geçen tüm
yoldafllar›m›zla-insanlar›m›zla-
dostlar›m›zla büyük ailemize aittir.
Hepinize, halklar›m›za kutlu olsun.  

Yurtd›fl›nda da önemli çal›flmalar
yap›ld›. Direniflin sesi solu¤u olun-
du. Tüm dünya halklar›na duyurul-
mas›nda, kamuoyu oluflturulmas›n-
da ciddi çal›flmalar yap›ld›. Eme¤i
geçen tüm arkadafllar bizim gibi
coflku içindedirler. 

Burada genelge nas›l uygulana-
cak, henüz belli de¤il, bekliyoruz.
Yoldafllar›m›zla y›llar sonra kucak-

laflabilmek için sab›rs›zl›kla bekli-
yoruz.   

12 fiubat 2007, Kaan Ünsal

******

Uflak Hapishanesi:

Merhaba... Umar›z iyisinizdir.
Bizler gayet iyiyiz. Sevgi, yan›m›za
gelmedi, halen ‹zmir'de hastanede. 

Tam olarak sa¤l›¤›na kavuflmas›
zaman alacak, ama iyi haberlerini
al›yoruz yine de... Havalar k›smen
iyi oldu¤unda havaland›rmada tür-
küler söyleyip arma¤an ediyoruz
Sevgi'ye... Ve elbette 122'lerimize... 

fiimdilik hoflçakal›n diyoruz;
sevgi ve selamlar›m›z› iletiyor, za-
ferimizin coflkusuyla kucakl›yoruz. 

15 fiubat 2007, Filiz Gencer

******

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi:

Merhaba!

Zaferimizin coflkusu, kahraman-
lar›m›z›n s›cakl›¤›yla selaml›yoruz. 

20 Ekim 2000 tarihinde bir söz
verdik halk›m›za. Umudu teslim et-
meyecek, bafl e¤meyecektik zulme. 

Yedi y›ld›r her yolu denediler
devrim yürüyüflümüzü durdurabil-
mek için. Ancak baflaramad›lar.
Çünkü son sözü direnenler söyler. 

Ve destan›m›z zaferle taçland›.  

Bizlere, halk›m›za bu onuru ya-
flatan, zaferimizin as›l sahibi 122
kahraman›m›z› sayg› ve ba¤l›l›kla
an›yor, zaferimizi kutluyoruz. 

Umut ve coflkuyla. 

Özgür Tutsaklar

******

Kand›ra F Tipi:

Merhaba!

Tarihin öyle zamanlar› vard›r ki,
kelimelere ihtiyaç olmaz. Çünkü

söylenecek her fley zaten söylen-
mifltir. 20 Ekim 2000'den bu yana
ve y›llar boyunca yüzlerce kez hem
de, de¤iflik biçimlerde ama hiç dur-
madan ve hep söylenmifltir. Ve iflte
kelimelere ihtiyaç duyulmayan yer
Behiç'in, Gülcan'›n kap›s›n›n önün-
de halay çekilen yerdir. Ve elbette o
halay en çok 122 can tafl›yan mu-
zaffer omuzlar›n hakk›d›r. Ki hake-
dilen sevinçten daha büyük bir mut-
luluk ve güç yoktur. 

Bizler de o mutluluk ve 122'leri-
mizin s›cakl›¤›yla kucakl›yor, in-
sanl›¤›n bu büyük davas›na, uzun
yürüyüflüne katk› sunan herkesi se-
laml›yoruz. 

Sevgilerimizle.  

Kand›ra F Tipi Özgür Tutsaklar
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KKaarraarrmmaass››nn ddiiyyee ddüünnyyaamm››zz
SSoo¤¤uummaass››nn ddiiyyee yyüürreekklleerr
AAlleevv kkaannaattll›› bboorraannllaarrllaa 
ççoo¤¤aalltttt››kk ››flfl››¤¤›› vvee aatteeflflii
...... 
KKaarraannll››¤¤aa 112222 yy››lldd››zz eekkttiikk

bbiizz oonnllaarraa bbiirr ssöözz vveerrddiikk
UUmmuutt yyüürree¤¤iimmiizzddee,, 

bbaayyrraakk eelllleerriimmiizzddee
ggüünneeflfl ggöözzlleerriimmiizzddee...... 

fiubat 2007, ÖÖzzggüürr TTuuttssaakkllaarr

Tekirda¤ FF TTipi’nden



Aç›¤a ç›kt› ki; Hrant Dink katle-
dilmeden önce, onun öldürülece¤i-
ne dair say›s›z yaz›flma yap›lm›flt›
devlet kurumlar› aras›nda. Bu konu-
da ortaya ç›kan son belge, 28 fiubat
tarihli Milliyet’te yay›nland›. Apa-
ç›k gelen sald›r›ya karfl› devletin
hiçbir kurumu ““üüssttüünnee ddüüflfleennii””
yapmam›flt›. Baflka bir deyiflle, ““ggöözz
ggöörree ggöörree”” katledilmiflti Hrant
Dink. 

Devletin kurumlar›n›n ““üüssttüünnee
ddüüflfleennii”” yapmad›¤›ndan sözeder-
ken, hukuksal aç›dan geçerli ölçüle-
re göre söylüyoruz bunu. De¤ilse,
devlet kurumlar›, söyledi¤imizin
tam tersine olarak, üüssttlleerriinnee ddüüflflee--
nnii,, katliamlar›, cinayetleri engelle-
meyerek yap›yorlar belki de.  

““GGöözz ggöörree ggöörree”” olmas›, faflist
katliam ve cinayetlerin adeta ortak
özelli¤idir. Evet, her fley alenidir.
Hiçbirinde soruflturman›n ve yarg›-
n›n “gitti¤i yere kadar gitmemesi”
ve olay›n ““ggöözz ggöörree ggöörree”” örtbas
edilmesi, onlar› ayn›laflt›ran bir bafl-
ka benzerliktir. Ve bir baflka benzer-
lik, polisin, jandarman›n, sivil faflist
örgütlenmelerin olay›n flu veya bu
aflamas›nda iflin içinde olmalar›d›r...
Bu ortak özellikler, daha da say›la-
bilecek benzerlikler, onlar›n ““ddeevv--
lleett ppoolliittiikkaallaarr›› iiççiinnddee”” gerçekleflti-
rildi¤inin de kan›tlar›d›r. 

Mart ay› içinde y›ldönümleri
olan iki faflist katliamda, 16 Mart
katliam›nda ve Gazi katliam›nda da
ayn› fley sözkonusudur. Onlarda da
ayn› Hrant Dink’in katledilmesinde
gündeme gelen tart›flmalar yap›l-
m›flt›. 

DDeevvlleettiinn eelliinnii ggiizzlleeyyeenn 
““YYuunnaann PPaarrmmaa¤¤››””
Polis, M‹T kaynakl› haber ve ya-

z›lar›yla tan›nan gazeteci Sayg› Öz-
türk, yine ayn› kaynaklardan ald›¤›

bilgilerle Gazi’nin üzerinden yakla-
fl›k 5 y›l geçtikten sonra, ““GGaazzii
oollaayyllaarr››yyllaa iillggiillii iissttiihhbbaarraatt ‘‘hhaass››--
rraalltt››’’ mm›› eeddiillddii??”” bafll›kl› bir yaz›
yazm›flt›. (14 Haziran 2000, Star)

Yaz›n›n bir bölümünde flöyle bir
diyalog geçmekteydi:

“Dün üst düzey bir istihbarat
yetkilisine ‘Gazi olaylar›n› bafllatan
kahvehane kurflunlanmas› eylemi
önceden ö¤renilemedi mi?’ diye
sordum. Bu konunun üzerine gidil-
mesi gerekti¤ini belirtti. Gazi olay-
lar›n› kimin bafllatt›¤›yla ilgili istih-
barata dair sorular› bu kez o sordu: 

1- Devlette böyle bir istihbarat
raporu mevcut muydu? 

2- Mevcut ise bu yönde ne gibi
önlemler al›n›p planland›?” 

Belli ki böyle bir raporun oldu¤u
ima ediliyor. Ve kimbilir oligarfli içi
hangi hesaplarla yap›l›yor bu. Ama
bilinen fludur ki; 1 May›s katliam›n-
dan Marafl katliam›na, U¤ur Mum-

cu’nun katledilmesinden Hrant
Dink’in katledilmesine kadar kontr-
gerilla sald›r›lar›n›n tümünde, bu
sald›r›lar› do¤rudan veya dolayl›
haber veren raporlar geçmifltir ka-
y›tlara. Bu tür raporlar, bir yan›yla
raporu veren kurumlar›n her ihtima-

le karfl› kendilerini sa-
vunmalar›na hizmet
ederken, esas olarak da
devletin daha sonra
kendini aklamas›na
hizmet etmektedir. 

Öyle ya; e¤er devlet
yapm›fl olsa, devletin
kurumlar› neden böyle
raporlar haz›rlas›nlar ki?

Dünyan›n hemen
hiçbir yerinde, devlet
tepeden t›rna¤a homo-
jen bir yap› fleklinde
de¤ildir, olmas› da he-
men hemen imkans›z-
d›r. ‹kincisi oligarfli içi
çeliflkilerin, hatta em-
peryalistler aras› çelifl-
kilerin bir tezahürü ola-
rak devletin çeflitli ku-
rumlar› aras›nda da çe-
liflkiler olmas›, bu ku-
rumlar›n birbirlerini s›-

k›flt›rmaya çal›flmalar› normaldir.
Bunlar da gözönünde bulundurula-
rak denilebilir ki, hangi demagojiye
baflvurulursa baflvurulsun, bu tür ra-
porlar›n varl›¤›, devletin katliamlar-
daki suçunun bir kan›t›d›r. 

Hrant Dink’in katledilmesinden
sonra polis fleflerinin alelacele “ar-
kas›nda örgüt yok, cinayeti millli-
yetçi duygularla ifllemifl” demesi
veya burjuva bas›ndaki kontrac› ka-
lemflörlerin “diaspora da yapt›rm›fl
olabilir” türünden komplo teorileri-
ni hat›rl›yoruz de¤il mi? Bu asl›nda
faflist cephenin suçluluk itiraflar›yd›
ayn› zamanda. 

Gazi katliam›nda da iktidar›n,
polisin suçlulu¤u fluradan belliydi
ki; daha kahvehaneleri kurflunla-
yanlar yakalanmam›flken, daha or-
tada onlar›n kimli¤ine iliflkin tek bir
bilgi yokken; ertesi günkü gazetele-
rin kimisi, kahvehanelere sald›r›n›n
“ yyaassaadd››flfl›› ssooll öörrggüüttlleerr taraf›ndan”
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Faflist katliamlar zincirinin 
göz göre göre 

devam eden kanl› halkalar›

.... 1166 MMaarrtt,, GGaazzii,, fifieemmddiinnllii,, HHrraanntt DDiinnkk ........ 

Devletin rresmi görevlileriydiler oonlar. BBirçok GGazili,
onlar›n ““hedef ggözeterek” aaçt›¤› aatefl ssonucu kkatledil-
miflti. AApaç›k oortadayd›lar. AAma GGazi’de hhalk› kkatleden
bu kkatillerin kkimli¤i ‘‘tespit eedilemedi’! ““Bilinmeyen”
katliamc›lar› oorada kkimin ‘‘görevlendirdi¤i’ de ttespit
edilemedi. DDevlet, oonlar›n ‘‘ellerini sso¤utacak’ bir
soruflturma vve yyarg›lamaya iizin vvermedi yyine !!!!   

GGAAZZ ‹‹   
KKAATTLL ‹‹AAMMII ’’NN IINN   
SSOORRUUMMLLUUSSUU   
DDEEVVLLEETTTT ‹‹RR   



yap›ld›¤›n› yazarken, kimisi “YYuu--
nnaann ppaarrmmaa¤¤››” bafll›klar›yla ç›kt›,
kimisi de “karanl›k güçler” diyor-
du. Dönemin ‹çiflleri Bakan› Nahit
Mentefle de, sald›r›y› kimin yapm›fl
olabilece¤i sorusuna “PKK de ola-
bilir, ‹BDA-C veya Dev-Sol da ola-
bilir. Tüm ihtimalleri de¤erlendiri-
yoruz” cevab›n› vermiflti. 

Kullan›lan kelimeler, kurulan
cümleler farkl› da olsa, asl›nda nas›l
bir benzerlik ve ortakl›k oldu¤u gö-
rülüyor. Ellerinde hiçbir kan›t, bel-
ge, bilgi, tan›k yokken, olay› otoma-
tikman devrimcilerin, solun veya
“d›fl mihrak”lar›n üzerine y›k›yor-
larsa, orada en güçlü ihtimal, sald›-
r›y› kkeennddiilleerriinniinn yani devletin ger-
çeklefltirmifl oldu¤udur. 

ÖÖddüülllleennddiirriilleenn kkaattlliiaammcc››ll››kk
tteerrffii eettttiirriilleenn kkoonnttrrggeerriillllaa
16 Mart 1978’de, ‹stanbul Üni-

versitesi’nden ç›kan ö¤rencilerin
üzerine bomba atarak gerçeklefltiri-
len katliam öncesinde de “Ö¤renci-
lere yönelik bir sald›r› olaca¤›, hem
de bir bombalama olaca¤›” yolun-
da istihbarat raporlar› vard›. 

Vard› ama bu “istihbarat”tan son-
ra polis taraf›ndan yap›lan tüm ‘dü-
zenlemeler” bombalamay› önlemek
için de¤il, tam tersine, at›lan bomba-
n›n “hedefine” ulaflmas› içindi. 

Daha önce hep üniversitenin ar-
ka ve yan kap›lar›ndan ç›kan ö¤ren-
ciler, o gün, polis taraf›ndan ön ka-
p›dan ç›kmaya zorland›lar. Sald›r›
ön kap›dan ç›k›flta gerçeklefltirile-
cekti çünkü. Her zaman okula toplu
olarak gelip giden devrimci kitlenin
etraf›na kurulan polis barikat› da o
gün kald›r›lm›flt›. 

Sald›r›dan önce dönemin Top-
lum Polisi Müdür Vekili Murat Na-
bio¤lu, ‹stanbul Üniversitesi önün-
de görevli polislere “Yanl›fll›kla or-
talarda dolaflmay›n” diyordu.

Sald›r›n›n ard›ndan ise, sald›r-
ganlar›n peflinden koflan polisler, yi-
ne bir baflka polis yetkilisi taraf›n-
dan durduruluyordu. Sald›rganlar›n
takip edilmemesi emrini veren ko-
miser, daha sonralar› yükselecek ve

ad› daha çok duyulacak. Ad›, Reflat
Altay’d›. Hani flu Ogün Samast-
lar’›n yetifltirildi¤i Trabzon’un son
Emniyet Müdürü... 

16 Mart katliam›n›n ard›ndan
burjuva bas›n, iktidar sözcüleri, po-
lis flefleri ““aannaarrflflii--tteerröörr”” yaygara-
s›yla doldurdular ortal›¤›. “Sa¤-
sol” çat›flmas› deyip geçtiler. Y›llar
sonra aç›¤› ç›kt› ki, fail ddeevvlleett idi.   

Patlay›c›lar› emekli kkoommaannddoo
yyüüzzbbaaflfl›› MMeehhmmeett AAllii ÇÇeevviikkeell sa¤-
lam›fl ve Ülkü Ocaklar› yöneticile-
rinden AAbbdduullllaahh ÇÇaattll›› ‹stanbul’a
getirmiflti. Ülkü Ocaklar›’ndan Zül-
fikar ‹sot ve Latif Akt›, polis memu-
ru Mustafa Do¤an ve S›dd›k S›tk›
Polat ise, bombalar› at›p kurflun s›-
kanlard›.

Sald›r›n›n gerçeklefltirilifl biçi-
mini gözünüzün önünde canland›-
r›n; katliamc›lar, yakalanma riski
olmadan geliyor, sald›r›y› gerçek-
lefltiriyor ve polis korumas›nda
uzaklafl›yorlar... Ayn› Gazi’de oldu-
¤u gibi... Gazi’de de sald›rganlar,
adeta bir polis arac›n›n eskortlu¤un-
da terkettiler semti. Polis arac›yla
sald›rganlar›n içinde oldu¤u taksi-
nin peflpefle gitti¤ine dair tan›klar
vard›. Fakat bu olay›n aç›kl›¤a ka-
vuflturulmas› için göstermelik bir
soruflturma bile yap›lmad›. 

16 Mart katliam› davas›nda polis
memuru Yahya Gergin, kendilerine
"geri dönün" emrini Reflat Altay'›n
verdi¤ini söyledi. Ama Reflat Altay,
b›rak›n hakk›nda soruflturma aç›l-
mas›n›; terfi ettirildi. 

Gazi katliam› s›ras›nda Emniyet
Genel Müdürü MMeehhmmeett AA¤¤aarr’d›.
‹stanbul Valisi HHaayyrrii KKoozzaakkçç››oo¤¤lluu,
‹stanbul Emniyet Müdürü ise NNeecc--
ddeett MMeennzziirr’di. Görünür sorumlu-
luklar› aç›s›ndan her üçü de, hem
sald›r›y› önleyememifl, hem olaya
“müdahale ettikten sonra”, 18 kifli-
nin ölümüne yolaçm›fllard›. Yani bir
“yönetici” olarak aç›kça ““bbaaflflaarr››--
ss››zz””d›lar. Ama oligarfli öyle de¤er-
lendirmedi. Üçü de bu görevlerinin
ard›ndan milletvekilli¤iyle ödüllen-
dirildiler! Demek ki; onlar oligarfli-
ye göre oldukça “baflar›l›” ifller yap-
m›fllard› ve Gazi halk›n› katletmele-

ri de onlar›n “baflar›!” hanesindeki
en önemli operasyonlardand›. 

Gazi’nin en özgün yanlar›ndan
biri de “olaylar›n”, esas olarak dev-
letin polis ve askerinin müdahale-
sinden sonra büyümüfl olmas›d›r. 

fiöyle de izah edilebilir;

Ölüm mangalar› befl iflyerini tara-
yarak kontrgerillan›n plan›n› uygula-
m›fllard›. Ama “zaiyat” çok azd› ve
üstelik bu sald›r› Gazi’de korku, te-
lafl, panik yaratmak yerine, bir ayak-
lanmay› atefllemiflti... Öyleyse sald›-
r› devam ettirilmeli, korkuyu Gazi
sokaklar›na hakim k›l›ncaya kadar
öldürmeye devam edilmeliydi.

Evet, nihayetinde kimli¤i hâlâ
tespit edilememifl olan o malum
“karanl›k güçler”in sald›r›s›nda sa-
dece bir ölü vard›. Devletin “olaya
müdahalesi”nin sonucunda ise, ölü
say›s› 12’ye ulaflacak; Gazi’nin cad-
deleri aç›k iflkencehaneye dönüfltü-
rülecek, yüzlerce insan yaralanacak-
t›. Kahvehanelere sald›r› “karanl›k-
ta” yap›lm›flt›, ama 12 Gazili’nin
katledildi¤i katliam aç›kta, hüküme-
tin, polis ve askeri yetkililerin gözle-
rinin önünde gerçekleflmiflti. Ve her-
fley bu kadar aç›k oldu¤u içindir ki,
““GGaazzii DDaavvaass››””, siyasi sorumlular›,
bürokratik sorumlular› YYAARRGGIILLAA--
MMAAMMAA davas› olarak sürdü y›llar-
ca. Sald›r›n›n bafllang›c›n› oluflturan
kahvehanelerin taranmas› hiçbir za-
man aç›¤a kavuflturulamad›¤› gibi,
sald›r›n›n devam›nda, ellerinde uzun
namlulu silahlarla objektiflerin
önünde halk› katledenler de “tespit
edilemedi” ve yarg›lanmad›. 

16 Mart’tan Gazi’ye, kitle katli-
amlar›ndan ayd›nlara yönelen cina-
yetlere kadar tüm bu kontrgerilla
operasyonlar›n›n gelifliminin ve fa-
illerin benzerli¤i, kontrgerilla politi-
kalar›n›n kesintisizli¤inin bir ifade-
sidir... Olaylar›n “sonras›”ndaki
–iktidar›n, devlet yetkililerinin
aç›klamalar›ndan, olaylarla ilgili
aç›lan davalara kadar– benzerlikler
de, bunlar›n devlet politikas› çerçe-
vesinde gerçekleflti¤ini gösteriyor.
Ve zaten böyle oldu¤u için ülkemiz-
de adalet için mücadele, devlete
karfl› mücadeleye dönüflüyor.
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Gazi’yi sindirmek ve
teslim almak için ger-
çeklefltirilen sald›r›n›n
üzerinden 12 y›l geçti.
Gazi sokaklar›n›n emek-
çilerin kanlar›yla k›z›l-
laflt›¤›, Gazililer’in bir
yandan direnip bir yan-
dan flehitlerini topra¤a
verdi¤i 1995 y›l›n›n
Mart’›ndan bu yana, Ga-
zi’yi teslim almak, sin-
dirmek, yozlaflt›rmak politikalar›n-
dan hiç vazgeçilmifl de¤ildir. Vaz-
geçmesi, oligarflinin tabiat›na ayk›-
r›d›r. Görünürde gündemi her ne ka-
dar fleriat-laiklik kavgalar› dolduru-
yor gözükse de, herkes bilmektedir
ki, Gazi’de, tüm Gaziler’de mayala-
nan s›n›f kavgas›, oligarflinin iktida-
r›na yönelik en büyük tehlikeyi ve
dolay›s›yla da oligarflinin as›l gün-
demini oluflturmaktad›r.   

Gazi, halk›n mücadelesinin ileri
mevzilerinden biridir. “Örgütlü bir
halk” olmaya yürüyen bir halkt›r
Gazi. Gazi’yi susturmak, sindir-
mek, bütün gecekondu semtlerine,
bütün halka bir gözda¤› olacakt›. Si-
yasi ve sosyal konumundan dolay›,
Gazi üzerinden tüm Alevilere, tüm
gecekondululara mesaj vermek
mümkündü. Gazi devrimcilere göre
iyi bir örnek, ço¤alt›lmas› gereken
bir örnekti; oligarfliye göre ise yo-
kedilmesi gereken bir örnek! Ölüm
mangalar›, 12 Mart 1995’te, oligar-
flinin direnen, örgütlenen yoksul
semtlere, direnmenin ve örgütlen-
menin bedelinin katliam oldu¤u
“mesaj›n›” iletmek üzere Gazi’ye
gönderildi.  

KKoonnttrrggeerriillllaa ssaalldd››rr››ss››

Yak›n tarihin önemli olaylar›
an›l›rken, onlar›n içinde mutlaka
““GGaazzii oollaayyllaarr››””ndan da sözedilir.
Birçok yaz›da, “Gazi olaylar›” deni-
lip iki kelimeye s›¤d›r›lan olaylar,
1995 y›l›n›n Mart’›nda yaflanm›flt›.

Üzerinden 12 y›l geçti. 
Türkiye’yi günlerce sarsacak

olan ayaklanma ve katliam, 12
Mart’ta bafllad›. Gecenin ilerleyen
saatlerinde Gazi’de dört kahvehane
ve bir pastahane silahlarla tarand›. 

‹flyerlerini tarayanlar, ticari bir
taksiyle gelmifl, sald›r›y› gerçeklefl-
tirmifl ve hiçbir polis müdahalesiyle
karfl›laflmaks›z›n Gazi’den ç›km›fl-
lard›. Sald›r›da bir kifli (67 yafl›nda-
ki Halil Kaya, Gazi’nin Halil Dede-
si) öldü, onlarca Gazili de yaraland›.

Sald›r›y› duyan kahvehaneler
önünde toplanmaya bafllad›. Henüz
sald›rganlara iliflkin gözlemler, bil-
giler biraraya getirilmemiflti, ama
Gazililer yine de sald›ran›n kontrge-
rilla oldu¤undan, ““ddeevvlleettiinn yyaapptt››--
¤¤››nnddaann”” emindi...  

Sald›r›n›n ard›ndan Gazi halk›,
Cepheliler’in önderli¤inde günlerce
sürecek direniflini bafllatt›. ‹lk anda
Gazi'nin dört bir yan›ndan gelen bi-
ne yak›n Gazili, katillerin kimli¤ini
göstermek istercesine karakola do¤-
ru yürüyüfle geçti. 

Karakola do¤ru yürüyen kitlenin
say›s› bir anda 2000’i aflm›flt›.
Kontrgerilla Gazi’de terör estirirken
ortada gözükmeyenler, flimdi kara-
kolun güvenli¤ini almak için y›¤›l-
m›fllard›. Karakola takviye güç ola-
rak getirilen panzerler eflli¤indeki
çevik kuvvet, halk›n üzerine atefl
açmakta tereddüt etmedi. Ama bu
atefl de Gazi halk›n› da¤›tamad›. 

Barikatlar kurarak mahalleye çe-

kilen Gazililer, kurduklar› barikatla-
r›n ard›nda dört gün boyunca diren-
diler. Yaln›z de¤illerdi barikatlarda.
Daha sald›r›n›n duyuldu¤u andan

bafllayarak ‹stanbul’un gecekon-
du semtlerinden binlerce, on-

binlerce insan, Gazililer’le
omuz omuza olmak için

Gazi’ye akt›. 

Dört gün bo-
yunca polisle
Gazi halk› ara-

s›nda say›s›z
çat›flma ç›kt›. Dört

gün boyunca tüm dü-
zen içi güçler, bir flekilde

Gazi’de boy gösterip direni-
fli k›rmaya soyundular. 

Mesela... Gün 13 Mart'a döner-
ken, direniflçiler yeni barikatlar ku-
rarken, katil polis flefi Hüseyin Ko-
cada¤’la (ki sözkonusu polis flefi bir
süre sonra faflist katil Abdullah Çat-
l›’yla ayn› otomobildeyken bir ka-
zada ölecekti), cemevi yöneticileri
ayn› masaya oturmufl, pazarl›k ya-
p›yorlard›; ki pazarl›k, Kocada¤’›n,
Cephe taraftarlar› taraf›ndan kovul-
mas›yla son buldu... Mesela; sabaha
karfl› panzerler halka karfl› sald›r›ya
geçti¤i anlarda, Gaziosmanpafla
Kaymakaml›¤›’nda da bir toplant›
vard›; SHP'li Milletvekili Mehmet
Sevingen, baz› Alevi derneklerinin
yöneticileri, halk düflman› katiller
Vali Hayri Kozakç›o¤lu ve Emniyet
Müdürü Necdet Menzir’in kat›ld›¤›
toplant›da, katiller ve bezirganlar
halk›n direniflini nas›l k›rar›z diye
tart›fl›yorlard›.  

Ve ayn› anlarda cemevi önüne
toplanan halka kurflun ya¤d›r›lmas›
sonucu direnifl ilk flehidini verdi:
Cephe taraftar› Mehmet Gündüz al-
n›ndan vurulup düfltü. 

HHaallkk››nn bbüüyyüükk ddiirreenniiflflii

Devlet, dört gün boyunca faflist
terörü hergün biraz daha t›rmand›-
rarak halk›n hakl› isyan›n› bast›r-
mak istedi. 

Dört gün boyunca ardarda flehit-
ler verdi Gazi. Y›lmad›, sinmedi,
öyle ki, bir yandan flehitlerini topra-
¤a verirken, barikatlarda direnmeye
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Gazi’de hhâlâ ssüren bbir
‘sald›r› vve ddirenifl’ vvar!

GGAAZZ ‹‹   
KKAATTLL ‹‹AAMMII ’’NN IINN   
SSOORRUUMMLLUUSSUU   
DDEEVVLLEETTTT ‹‹RR   



devam etti. Kahramanl›k, cüret ve
fedakârl›k, barikatlarda dövüflen
binlerce insan taraf›ndan s›radanlafl-
t›r›lm›flt›.  

Barikatlar›n kuruldu¤u ilk gece-
den itibaren Gazi sokaklar› bir sa-
vafl alan› görüntüsündeydi. Hay›r
bu bir benzetme veya mübala¤a de-
¤il, o gündüz ve gecelerde kelime-
nin tam anlam›yla bir savafl meyda-
n›yd› Gazi. 

OOlliiggaarrflfliiyyllee hhaallkk››nn ssaavvaaflfl››......

13 Mart sabah›ndan itibaren bü-
yük çat›flmalar oldu Gazi’de. Halk›n
tafl ve sopalarla, bedenleriyle yürüt-
tü¤ü bu çat›flmada, katliamc›lar gün
boyu kurflun ya¤d›rd›lar halk›n üze-
rine. Kortejlere silah s›kt›lar, atefl al-
t›nda yürüyüfller yapt› ‹stanbul’un
yoksul gecekondular›ndan gelenler.
17 yafl›ndaki Cepheli Sezgin, 40 ya-
fl›ndaki emekçi Fadime Bingöl, Ha-
san Gürgen o günkü çat›flmalarda
flehit düflenler aras›ndayd›. 

fiehitler ayaklanman›n öfkesini
ve kararl›l›¤›n› daha da büyüttü. 

Halk›n öfkesi karfl›s›nda binlerce
polisin aciz kalmas› üzerine, z›rhl›
tugay askerleri de devreye girdi. 

Ayaklanma karfl›s›nda acizli¤i
iyice aç›¤a ç›kan devlet, son bir
umutla ““ssookkaa¤¤aa çç››kkmmaa yyaassaa¤¤››”” ilan
etti Gazi’de. Ama barikatlar›n ar-
d›nda oligarflinin yasalar› ve yasak-
lar› geçerli de¤ildi. Oligarflinin ka-
rar› bir saniyeli¤ine de olsa uygu-
lanmad› Gazi’de. 

Direnifl boyunca, geceyi barikat-
lar ard›nda geçirdi Gazi halk›.
20'den fazla barikat vard› sokaklar-
da. Direniflin organizasyonu için bir
HHaallkk KKoommiitteessii kurulmufltu. 

Komite, 14 Mart’ta direniflin ta-
leplerini aç›klad›: “1-Asker ve polis
çekilecek, soka¤a ç›kma yasa¤› kal-
d›r›lacak. 2-Gözalt›ndakiler serbest
b›rak›lacak. 3-Cenazeler Gazi Me-
zarl›¤›na defnedilmek üzere halka
teslim edilecek. 4-D›flar›dan gelen
halk engellenmeyecek.”

Talepler kabul ediliyor. Gazi’nin
flehitleri teslim ediliyor halka. O
gün –14 Mart’ta– alt› flehit verildi
topra¤a. Barikatlar›n ard›nda topla-

nan 20 bini aflk›n yoksul emekçi he-
sap soraca¤›na and içti Gazi Mezar-
l›¤›’nda. Ama direnifl ve savafl bit-
memiflti daha; Gazi’deki flehitler
12’ye ulaflacak ve baflka yerlerden
yeni flehit haberleri de gelecekti. 

Gazi’de yap›lan sald›r›ya karfl›
sesini ilk yükselten emekçi semtle-
rinden biri Ümraniye oldu. Daha o
gün akflamdan ç›kt›lar soka¤a. Erte-
si gün, 14 Mart sabah›nda esnaf ke-
penk kapatt›. Ö¤lene do¤ru binlerce
Ümraniyeli yürüyüfle geçti. 

Ertesi gün, 15 Mart’ta Gazi’de
katliama dönüflen sald›r›n›n hesab›-
n› sormak için yine meydandayd›
Ümraniye halk›. 10 bini aflk›n gece-
kondulu, E-5 Karayolu’na kadar
yürüdü. Halk oradan semte döner-
ken, 30 A¤ustos ‹lkö¤retim Oku-
lu’nda pusuya yatan ölüm mangala-
r› halka kurflun ya¤d›rd›lar. Dört
yoksul emekçi orada katledildi. Bu
sald›r›da yaralanan Hakan Çabuk da
15 gün sonra flehit düflecekti. 

TTeesslliimm aallaammaadd››kkllaarr›› iiççiinn
ssaalldd››rr›› vvee ddiirreenniiflfl ssüürrüüyyoorr

Gazi direnifli, Gazi halk›n›n o
günlerdeki deyifliyle “bizi yoketmek
isteyenlere karfl›” bir direniflti. Tes-
pit do¤ruydu; her fleyiyle yoketmek
istiyorlard› Gazi’yi. Düzen Ga-
zi’nin devrimcili¤inden rahats›zd›.
Düzen Gazi’nin alevili¤inden rahat-
s›zd›. Düzen Gazi’nin örgütlülü¤ün-
den rahats›zd›... 

Kuruluflu 1970’li y›llara uzanan
Gazi’de cadde ve mahallelere veya
di¤er kurumlara, devletin verdi¤i
isimlere bak›n: ‹‹ssmmeettppaaflflaa Caddesi
ve KK››bbrr››ss Caddesi, AAttaattüürrkk Bulva-
r›, ZZüübbeeyyddee HHaann››mm ‹lkö¤retim
Okulu, 7755.. YY››ll Mahallesi... 

Sanki rreessmmii ttaarriihh. Bu isimleri
verirken Gazi halk›na sormad›lar
hiç. Ama bu isimlerle Gazi halk›na
bir fley anlatmak, devletin “varl›¤›-
n›” hissettirmek istedikleri aç›k. 

Bu isimleri verirken Gazi halk›na
sormad›klar› gibi, “halk Gazi ismin-
den rahats›z, böyle an›lmaktan ra-
hats›zl›k duyuyorlar” türünden de-
magoji yapmaktan da geri kalm›yor-
lar. Fethullahç› Aksiyon flöyle yaz-

m›flt› mesela bir zamanlar:

“ Mahalle halk› Gazi
ismine tepki duyuyor. Bu
nedenle ‘Gazi’ isminin
bölgeden silinmesine çok-
tan bafllanm›fl... ‹ETT otobüslerin-
den ‘Gazi Mahallesi’ ibaresi kald›-
r›lm›fl. 

Art›k Yunus Emre Mahallesi ya-
z›yor. Gazi Mahallesi d›fl›nda kal›p
yeni verilen isimlerle kurulan ma-
hallelerde oturanlar mutlu. Mahalle
yak›n gelecekte, Sultançiftli¤i'yle
birleflerek Sultan Gazi ismini alabi-
lir.” (27 Ocak 2001)

Elbette Gazi’den hem ismen,
hem cismen as›l rahats›z  olanlar
Gazi halk› de¤il, egemen s›n›flard›.   

Gazi halk›n›n önemli bir bölümü
Sivas, Çorum ve Tokat civar›ndan
gelmiflti ve önemli bir bölümü Ale-
viydi. Fakat ilginçtir ki; –asl›nda ül-
kemiz genelinde de durum böyledir
ve bu aç›dan ilginç de¤ildir– toplam
nüfusunun yüzde 75'i Alevi olan bir
semtte 1 cemevine karfl›l›k 10 cami
vard›r.   

Gazi ayaklanmas›ndan bir süre
sonra -1999’da- Gazi’ye yönelik oli-
garflinin gelifltirdi¤i ve uygulamas›n›
‹stanbul Valili¤i'nin üstlendi¤i pro-
jelerden birinde de “Gazi'ye Çevik
Kuvvet Müdürlü¤ü'nün yerlefltiril-
mesi, dispanser, bowling ve bilardo
salonu aç›lmas›, spor faaliyetlerine
önem verilmesi” kararlaflt›r›lm›flt›.

Gazi’ye yönelik bir baflka plan,
semtin –baflta Gazi gençli¤i olmak
üzere– yozlaflt›r›lmas›yd›. Faflist
mafya çeteleri, uyuflturucu, fuhufl ti-
careti bu amaçla polis himayesine
al›nm›flt›r Gazi’de. 

Görülüyor ki, Gazi’de, oligarfliy-
le halk›n aras›nda, ekonomik, siya-
si, dini, kültürel, her alanda kesinti-
siz bir savafl sürüyor. Oligarfli Ga-
zi’nin her fleyini yoketmek; geriye
çürümüfl, kokuflmufl bir posa b›rak-
mak istiyor. Gazi ise büyük bedeller
ödeyerek direniyor. Sald›r› ve dire-
niflin sürdü¤ünün aç›k kan›tlar›ndan
biri, 1995’in 12 Mart’›ndan sonra
da Gazi’nin verdi¤i onlarca flehit,
yüzlerce tutsakt›r. Gazi onurunu, ta-
rihini, siyasal, sosyal, kültürel kim-
li¤ini savunmaya devam edecek.
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u RRTTÜÜKK''üünn
kkaappaattmmaakk iiççiinn
ggöösstteerrddii¤¤ii rreessmmii
ggeerreekkççee nneeddiirr??

“ T o p l u m u
fliddete, teröre,
etnik ayr›mc›l›-
¤a sevk eden ve-
ya halk› s›n›f,
›rk, dil, din,
mezhep ve bölge
fark› gözeterek

kin ve düflmanl›¤a tahrik eden veya
toplumda nefret duygular› oluflturan
yay›nlara imkân verilmemesi hük-
münün tekraren ihlal edilmesi” ge-
rekçesi ile yay›n iznimizin iptaline
karar verildi. 

Sekiz y›ll›k süreçte radyomuz
pekçok kez kapama ve uyar› cezas›
ald›. ‹lk olarak 2000-2001 y›llar›
aras›nda toplam üç ay durduruldu.
O dönem gerekçeler F Tipi hapisha-
nelere karfl› sürdürülen ölüm orucu
eyleminden, 19 Aral›k hapishaneler
operasyonun y›ldönümünde operas-
yondan sözetmekti. Tutuklulardan
gelen mektuplar› okumakt›. Bunlar-
dan kaynakl› cezalar ald›k. Ard›n-
dan Hukuka Bak›fl adl› programda
Alevi ve Bektafli Kurulufllar› Birli¤i
Kültür Derne¤i'nin kapat›lmas›n›
konu alm›flt›k. Bu programa dair de
180 gün kapatma cezas› verdi
RTÜK. 2003 y›l›ndaki programlar›-
m›z gerekçe gösterilerek radyomu-
zun yay›n› son olarak 17 Ekim 2006
tarihinde 30 gün durdurulmufltu.
Bunun gerekçesi de, Ahmet Ka-
ya'n›n "Gururla Bak›yorum Dünya-
ya" flark›s›n›n sözleri. Bir gazetede-
ki Kürt sorunu tart›flmas›. 19 Aral›k
katliam› ve dönemin Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk'ün elefltirilmesi
ve ma¤dur ifadelerine yer verilmesi
gerekçe gösterilmiflti. 

Güneydo¤u'da yaflananlar› 
anlatmam›z lisans›m›z›n 
iptaline gerekçe oldu

Bu son kararda, genel olarak

olarak ‘Rotatif’ program›nda New-
roz kutlamalar›na iliflkin gazete ha-
berlerinin okunmas› gerekçe göste-
rildi lisans›n iptaline. RTÜK'ten ge-
len yaz›da; 22-30 Mart, 4-5 Nisan
2006 tarihlerinde yay›nlanan prog-
ramlarda, “bu suçun tekraren ifllen-
di¤i” iddia ediliyordu. Biz program
kay›tlar›m›z› dinledi¤imizde, özel-
likle 30 Mart tarihli program kay-
d›nda pekçok iddialar var söylenen
sözlere iliflkin, biz iddia etti¤i söy-
lemlerin hiçbirinin olmad›¤›n› görü-
yoruz. Böyle bir yan› da var. Rotatif
program›nda yaln›zca gazete oku-
nur. 2006'n›n Mart ay›nda bir cena-
zeye kat›lan Diyarbak›r halk›n›n
üzerine kurflun ya¤d›r›ld›. Aralar›n-
da 6 yafl›nda bir çocuk da olmak
üzere insanlar yaflamlar›n› yitirdiler.
Ve bunun haber olarak dinleyicileri-
mize duyurulmas›ndan daha do¤al
bir fley yok. Ve bu tip haberlere her
zaman yer verdik. Oradaki olaylara,
yap›lan aç›klamalara de¤inmek ge-
rekçe gösteriliyor. Örne¤in yine ana
haber bültenimizde Temel Haklar
Federasyonu'nun konuya iliflkin
aç›klama yapaca¤›n› duyurmam›z
gösterilmifl. Yani Güneydo¤u'da ya-
flananlar› dinleyicilerimize duyur-
mam›z lisans hakk›m›z›n iptal edi-
mesine gerekçe olmufl oldu. Üstelik
bas›l› gazetelerden okunarak!

u SSiizzccee aass››ll sseebbeepp nnee??

Biz ilk defa bu tip haberler ver-
medik. Her zaman do¤rular› ve bu
ülkede yaflananlar› dinleyicilerimi-
ze ulaflt›rmaya çal›flt›k. Ve bundan
da hiç ödün vermedik. Her zaman
taraf oldu¤umuzu söyledik. Tarafs›z
bir radyoyuz demedik hiç. Ezilen-
den yana, haks›zl›¤a u¤rayandan
yana taraf›z, yoksuldan, do¤rudan,
hakl›dan, halktan yana taraf›z. Ve
do¤al olarak da onlar› ilgilendiren
her sorun bizim için çok önemliydi.
Ve programlar›m›zda, haberlerimiz-
de de bunlara yer verdik. 

Bunun tabiki politik bir karar ol-

du¤unu düflünüyo-
ruz. ‹nsanlar›n üze-
rine kurflun ya¤d›r›p
çocuklar› bile öldü-
rebilenler ortal›kta

dolafl›rken, bunlar› duyuran bir rad-
yonun kapat›lmas›, tam da nas›l bir
ülkede yaflad›¤›m›z sorusunun ceva-
b› diye düflünüyoruz. fiimdiye kadar
ki kapat›lma gerekçelerine bakt›¤›-
m›zda da, yaflanan hak ihlallerini,
zulme u¤rayanlar› duyurmufluz.
Bundan rahats›zl›k duyanlar var. 

Ülkeyi bölmekten, halk› ay›r-
maktan söz ediyorlar. Bunu ispatla-
yabilecekleri en ufak bir fley yok.
Aksine biz birlefltiren, halklar›n
kültürlerine sayg› duyan programlar
yapmaya özen gösterdik. Program-
lar›m›zda kimseye hakaret etmedik.
Bunun yan›nda halk› afla¤›layan
program yapanlar cezaland›r›lm›-
yor. Örne¤in Alevilere sald›r› ve ha-
karette bulunan televizyon prog-
ramlar› oldu, herhangi bir ceza al-
mad›lar. Ya da insanlar›n kiflilikleri-
ni afla¤›layan ac›lar›n› yok sayan
onlar› toplum önünde küçük düflü-
ren programlar hiçbir ceza almad›. 

Dinleyicilerimiz Sahiplendi

u DDiinnlleeyyiicciilleerriinniizz kkaappaattmmaa kkaa--
rraarr››nnaa nnaass››ll bbiirr tteeppkkii ggöösstteerrddiilleerr......

Radyomuzun her zaman dinleyi-
cileriyle özel bir ba¤› oldu¤unu dü-
flünüyoruz. O yüzden kapatma on-
larda daha farkl› bir etki yaratt›.
Radyoda karar›
duyurma flans›m›z
dahi olmad›. Erte-
si günlerde de bü-
yük tepkiler oldu.
Radyo dinleme-
yen, radyonun fi-
flini çeken dinleyi-
cilerimiz var. Za-
ten birço¤u çok
zor flartlar alt›nda
d i n l i y o r l a r d › .
Özellikle tekstil
atölyelerinde, ifl
yerlerinde dinle-
meye çal›flanlar.
Sürekli aray›p, bi-
zim yapabilece¤i-
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AAnnaaddoolluunnuunn SSeessii YYaayy››nn YYöönneettmmeennii YYeeflfliilltteeppee::

Bu ses hiç susmayacak!

Yay›n› süresiz durduru-
lan Anadolunun Sesi
Radyosu Yay›n Yönetme-
ni SSEELLDDAA YYEEfifi‹‹LLTTEEPPEE,
karar› dergimize de¤er-
lendirdi.

Anadolu'nun ba¤r›nda
yaflanan gerçekler de-
¤iflmeyecek. Biz ister
radyoculuk yapal›m is-
ter yapmayal›m. Ana-
dolu'da yine direnifller
yaflanacak, insanlar yi-
ne haks›zl›klara ve zul-
me karfl› direnecekler,
yine birilerinin üzerine
kurflunlar ya¤d›r›la-
cak... Biz belki bunlar-
dan söz edemeyece¤iz,
ama bu gerçekler hiç
de¤iflmeyecek. Anado-
lu'dan yükselen bu ç›¤-
l›klar hiç susmayacak



miz bir fley var m› diye soruyorlar
ve her zaman yan›m›zda olduklar›n›
söylüyorlar. “Ne yaparsan›z yap›n
sizinle birlikte olaca¤›z” diye. Mut-
laka aç›lacak diye bak›yorlar, çünkü
kafalar›nda çok meflru, Anadolunun
Sesi hep halk›n haberlerini vermeye
çal›flm›fl, bizim türkülerimizi çal-
m›fl. RTÜK'ü aray›p karar› protesto
edenler var. Bu bizim sesimizdir
Anadolunun Sesi susturulamaz diye
mesaj b›rak›yorlar. 

u NNee ttüürr hhuukkuukkii ggiirriiflfliimmlleerrddee
bbuulluunndduunnuuzz,, nnee yyaappaaccaakkss››nn››zz??....

Karar bize 9 fiubat'ta geldi. Avu-
katlar›m›zla Ankara Bölge ‹dare
Mahkemesi'ne baflvurduk, o da An-
kara 15. ‹dare Mahkemesi'ne havale
etti. fiu an dosya orada. Yürütmeyi
durdurma karar› istedik. Bu konuda
en geç bir ay içerisinde bize bir ka-
rar aç›klanacakt›r. 

u KKuurrttllaarr VVaaddiissii kkoonnuussuunnddaa
‘‘ssaannssüürr’’ ttaarrtt››flflmmaallaarr›› oolldduu.. AAmmaa aayy--
nn›› kkeessiimmlleerr,, ssiizziinn kkaappaatt››llmmaann››zz››
ggüünnddeemmlleerriinnee aallmm››yyoorrllaarr,, bbuunnuu
nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? 

Gerçekten sansür mü tart›fl›ld›
dersiniz, hay›r! Çünkü Kurtlar Vadi-
si belirli bir kesimin gerçekten çok

büyük olan reklam pastas›ndan pay
alma kavgas›yd›. Belirli bir kesimin
›rkç›l›¤› flovenizmi empoze etmek
istedi¤i bir filmdi. Güneydo¤u'da
yaflananlar de¤il, bu yönde çarp›t-
malard› konusu. 

As›l sansür edilen ve yasaklarla
bo¤uflan bizim gibi demokrat, halk-
tan yana yay›n yapanlar. Halk› din,
dil, ›rk, s›n›f olarak ay›rmak gibi ge-
rekçeler, tam da Kurtlar Vadisi Te-
rör filmi için geçerli. Ama onlara
böyle bir ceza yok. Oysa ›rkç›l›¤›
körüklüyorlar. Üstelik halen yay›n-
da bulunan pekçok dizide mafyac›-
l›k özendiriliyor, derin devlet ad› al-
t›nda çeteleflme mafyalaflma özen-
diriliyor. Gerçekten bu ülkede yafla-
nanlar› egemenlerin, devletin gö-
züyle aktard›¤›n›zda bir sorun yafla-
m›yorsunuz. Bütün bu diziler asl›n-
da bir anlamda bunun kan›t›. Ama
halktan yana taraf olarak bunlar›
gündeme getirdi¤inizde susturulma-
n›z için bir gerekçe olabiliyor. 

Kurtlar Vadisi Terör dizisini flu
veya bu flekilde tart›flan kendine ay-
d›n diyen kesimlerin de art›k yüzü-
nü halka dönmesi gerekiyor. Bu ül-
kede yaflanan gerçeklere art›k daha
vak›f olmas› gerekiyor. Biz hukuki

süreci bekleyip ondan sonra bir
kampanya flekillendirece¤iz. Bu sü-
reçte de kimin ne kadar duyarl› ol-
du¤unu görmüfl olaca¤›z. 

Son olarak dinleyicilerimizin ol-
dukça sahiplendi¤ini belirtmek isti-
yorum. Onlarla aram›zda çok farkl›
bir ba¤ var, çünkü biz onlarla ayn›
bak›yoruz dünyaya. Bu dünyadaki
bütün insanlar›n yaflad›¤› sorunlar
hepimizi ilgilendiriyor. Anadolu’-
dan yükselen bu sese kulak verin di-
yoruz hep radyomuzdan. Çünkü
Anadolu'nun ba¤r›nda yaflanan ger-
çekler de¤iflmeyecek. Biz ister rad-
yoculuk yapal›m ister yapmayal›m.
Anadolu'da yine direnifller yaflana-
cak, insanlar yine haks›zl›klara ve
zulme karfl› direnecekler, yine belki
birilerinin üzerine kurflunlar ya¤d›-
r›lacak, birileri zalimlere karfl› dire-
necek, birileri kahramanl›klar yara-
tacak. Biz belki bunlardan söz ede-
meyece¤iz, ama bu gerçekler hiç
de¤iflmeyecek. Anadolu'dan yükse-
len bu ç›¤l›klar bu ses hiç susmaya-
cak. Biz de radyomuzun yay›na bafl-
lamas› için yapabilece¤imiz ne var-
sa elimizden geleni yapaca¤›z. 

Herkesin buna destek olmas›n›
istiyoruz, bunu bekliyoruz. 
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Anadolunun Sesi Radyosu’nun kapat›lmas›, 23 fiu-
bat günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen
bas›n toplant›s› ile protesto edildi.

Aralar›nda; Grup Yorum, Mehmet Arslan, Yusuf Çe-
tin, Grup K›z›l›rmak, Erol Ekici, Mehmet Karagöz, ‹s-
mail Yurtseven, Ahmet Tulgar, E¤itim-Sen ‹st. 1-3 No-
lu fiube Yöneticileri, Mehmet Esato¤lu, Bilgesu Ata-
man, Sennur Sezer, Nurettin Güleç, Ayd›n Öztürk, Ef-
kan fieflen, Avni Sa¤lam, Belge Yay., Yar Yay., Temel
Haklar Federasyonu, ‹HD, Halkevleri, TKM, Özgür
Radyo, Yaflam Radyo gibi flair, yazar, müzisyen, gaze-
teci, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve radyo din-
leyicilerinin de bulundu¤u çok say›da kiflinin kat›ld›¤›
toplant›da konuflan Radyonun Genel Yay›n Yönetmeni
Selda Yefliltepe, “din, dil, ›rk hiçbir ayr›m gözetmeden
ezilen halk›m›z›n sesi solu¤u olmaya çal›flt›k” dedi.

Bugüne kadar radyonun yaflad›¤› bask›lara de¤inen
Yefliltepe, RTÜK’ün sadece dinleyicileri ve radyoyu
de¤il, radyoda yer verilen bütün sanatç›lar›, ayd›nlar›
da cezaland›rd›¤›n› belirterek, “Anadolu’da hâlâ varl›-

¤›n› sürdüren dilleri,
kültürleri cezaland›r-
m›flt›r. fiark›lar›, türkü-
leri, fliirleri, öyküleri,
masallar› da cezalan-
d›rm›flt›r” dedi.

Yefliltepe’den sonra
söz alan, ÇHD Genel
Sekreteri ve radyonun hukuk dan›flman› Avukat Selçuk
Koza¤açl›, verilen karar›n hukuka ayk›r› oldu¤unu vur-
gulayarak, karara dair aç›klamalar yapt›. Yay›n durdur-
ma cezas›n›n bu tür kurumlar için idam cezas› anlam›-
na geldi¤ine dikkat çeken Koza¤açl›, RTÜK yasas›n›n
tümden de¤ifltirilmesi gerekti¤ini söyledi. 

Düflünce Suçuna Karfl› Giriflim Sözcüsü fianar Yur-
datapan ise, Sanatta Sansüre Son Giriflimi ad›na da ko-
nufltu¤unu belirterek, karar› elefltirdi. As›l kapat›lmas›
gerekenin RTÜK oldu¤unu belirten Yurdatapan,
RTÜK'ü YÖK'e benzetti, böyle bir “denetimin” anti-
demokratik oldu¤una dikkat çekti.

Anadolunun SSesi’nin yyan›nday›z



Geçen hafta Kemalist milliyetçili¤i
ele alm›fl ve Kemalistler’in iktidar olma-
lar›n›n ard›ndan gericileflme, flovenizme
evrilme sürecine dikkat çekmifltik. 

‹ttihatç›lar›n temsil etti¤i Turan rü-
yas›n›n yaratt›¤› felaketler ve Kemalist-
ler’in tav›r almas› sonucu itibar kaybe-
den Turanc› düflünceler, 1930’larda ye-
niden sahneye ç›kmaya bafllad›. Kema-
list iktidar›n “ümmetten Türk ulusu ya-
ratma” amaçl› izledi¤i politikalar, bera-
berinde milliyetçili¤e afl›r› vurguyu ge-
tirmifl, Türk Tarih Tezi gibi ›rkç› tezler
devlet taraf›ndan gelifltirilmiflti. Böyle
bir ortam, ›rkç› Turanc› ak›mlar için de
uygun zemini sundu. Bu zemin ayn› za-
manda Naziler için de bulunmaz bir f›r-
sat olacak, ideolojik olarak flekillenme-
si 1930’lardan bafllayan faflist Türk mil-
liyetçili¤i bizzat Naziler taraf›ndan bu
zeminde örgütlenecekti. Yani faflist ha-
reket, Kemalist kadrolar›n topluma afl›-
lamaya çal›flt›¤›, ç›k›fl noktas›ndan

uzaklaflarak otoriter bir tarzda toplumu
dizayn etme anlay›fl›n›n sonucu olarak
gerici bir nitelik kazanan milliyetçilik
topra¤›nda kendilerine yaflam alan› bul-
du. Ve giderek oligarflik devletin bir
çok konudaki resmi politikas›n›n flekil-
lenmesinde etkili olmaya bafllad›lar.
Bugünkü milliyetçili¤in flekillenmesin-
de de en az Kemalist milliyetçilik kadar
etkili olmufllard›r. Yani Kemalist milli-
yetçilik ile Turanc›l›k, birbirini besle-
yen ve çat›flan bir geliflim izledi. 

Naziler Arad›klar› 
“Faflist ‹‹ç DDinami¤i” 
Milliyetçilikte BBuldu

“Tekellerin en gerici, en floven, en
kan dökücü iktidar›” olan faflizmin ga-
mal› haçl› bayra¤› 1939-40’larda Avru-
pa’n›n yar›ya yak›n›nda dalgalan›rken,
Naziler birçok Avrupa ülkesinde faflist
hareketlerden büyük destek ald›lar.
Milliyetçi temele dayanan bu “iç dina-
mikler”in olmad›¤› ya da c›l›z oldu¤u

yerlerde ise, Macaristan ve Avustur-
ya’da oldu¤u gibi, bizzat örgütleme ça-
bas›na girdiler. Naziler’in bu “Cephe
Birli¤i Stratejisi”ni Avusturya’da bafla-
r›yla uygulayan ve faflistlefltirme ope-
rasyonunu tamamlayan NNaazzii ddiipplloommaa--
tt›› FFrraannzz VVoonn PPaappeenn'in bir sonraki du-
ra¤› Türkiye oldu. Nisan 1939’da An-
kara Büyükelçisi olarak atanan Pa-
pen’in görevi, diplomatik misyon de¤il,
Türk milliyetçili¤i üzerinden faflist bir
‘iç dinamik’ yaratmakt›. ‘Komünizm
tehlikesi’ propagandas›yla yarat›lacak
bu dinami¤in s›n›fsal temeli öncelikle
burjuvaziydi. Ancak geliflkin bir burju-
vazi bulamayan Papen, arad›¤› faflist
dinami¤i, 1. Paylafl›m Savafl›’nda Al-
man ordusu ile yak›n iliflkide olan, ordu
içindeki Turanc›lar’da buldu. 

Bu tarihe kadar Turanc›lar politik
arenadan büyük oranda tasfiye edilmifl
olmalar›na karfl›n, ordunun “ayr›cal›k-
l›” konumu nedeniyle böyle bir tasfiye
yaflanmam›fl, tersine ‘misak-› milli’ s›-
n›rlar› d›fl›ndan çok say›da “d›fl Türk”
ordu içine al›nm›flt›. Birkaç y›l içinde,
Turanc› ideoloji ile flekillenen bu un-
surlardan faflist ‘‘‹‹hhttiillââll BBiirrlliikklleerrii’’ kur-
makta zorlanmayan Naziler, Avrupa’da
kazand›klar› askeri baflar›lar›n da katk›-
s›yla, etki güçlerini orduyu da aflarak
tüm topluma yaymaya bafllad›lar. Avru-
pa ticaretinde denetimini art›ran Nazi-
ler’le iflbirli¤ine giren ilk olarak ticaret
burjuvazisi oldu. Onlar› bas›n izledi.
Art›k halka Nazi propagandalar› yap›l›-
yor, Harp Akademilerinde Nazi askeri
baflar›lar› okutuluyordu. Toplumun mil-
liyetçilik üzerinden faflist bir iktidara
haz›rlanmas› için yo¤un bir propaganda
faaliyeti bizzat Alman marklar› ile ör-
gütlendi. Alman D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n
raporlar›nda da aç›klanaca¤› gibi, Pa-
pen arac›¤›l›yla ›rkç› faflist Turanc› ör-
gütlenmelere, baz› gazetecilere ve hatta
din adamlar›na befl milyon alt›n Alman
Mark› aktar›lacakt›.

Naziler’in Sovyetler’e sald›rd›¤›
1941’le birlikte ›rkç› ve Türkçü ak›mlar
faaliyetlerini yo¤unlaflt›rd›, bu yöndeki
yay›nlarda “patlama” yafland›. Hitler,
Naziler’in Pangermenizmine yedekle-
nen Turanc›lar için de, ideolojik olarak
bir esin kayna¤›yd›. Nazi Almanya-
s›’n›n maddi deste¤i ile ç›kan Orhun,
Tanr›da¤›, Bozkurt, Gökbörü, Ç›naralt›
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Milliyetçilik tohumlar› 
Nazi iflbirlikçisi üretiyor

Türk milliyetçili¤inin
tarihi geliflimi

3. bölüm

u Kemalist iktida-
r›n pragmatizmi
ve hoflgörüsü ile
geliflen faflist ha-
reket do¤rudan
Naziler taraf›n-
dan örgütlendi.
Bugün MHP çiz-
gisinde partilefle-
cek ›rkç› Turanc›
milliyetçili¤in do-
¤uflundan bugü-
ne en temel ka-
rakteri iflbirlikçi-
lik oldu.



gibi yay›nlar arac›l›¤›yla ›rkç› Tu-
ranc› görüfller yayg›nlaflt›r›l›rken,
bu dergilerde ›rkç›l›¤›n do¤ru oldu-
¤u aç›kça savunuluyor, “›rkç›l›k Al-
man taklitçili¤idir. ” diyenlerle po-
lemi¤e giriliyor, “Millet tarifinde
kan ve ›rk birli¤inin yeri olmad›¤›-
n›, dil, tabiiyet ve din birli¤inin kafi
oldu¤unu” söyleyenler yerden yere
vuruluyordu. (Gökbörü 7. say›, fiu-
bat 1943)

‹nönü liderli¤indeki Kemalist ik-
tidar›n 2. Paylafl›m Savafl›’nda izle-
di¤i “tarafs›zl›k” politikas›n› zorla-
yacak düzeyde güçlenmiflti hareket.
Balkanlar’da faflist iflgal, Irak’ta fa-
flist darbe gibi geliflmeler de bask›y›
art›ran d›fl etkenlerdi. 

Naziler dahi böyle bir sonucu
beklemiyordu. Harekete geçmenin
‘karfl› darbe’ yarataca¤›n› düflünen
Alman D›fliflleri; Papen’in yaratt›¤›
faflist hareketin gücü, kamuoyunun
faflist bir rejime haz›r oldu¤u ve
“Türkiye’de güvenilir milliyetçile-
rin oldu¤u” sözü üzerine, ‘belirle-
nen hedeflerden daha ileri gidilme-
si’ talimat› verdi. Türk-Alman Sal-
d›rmazl›k Pakt› 18 Haziran 1941'de
böyle imzaland›. Bu; Turanc› faflist
hareketin ‘d›fl güçlerle iflbirli¤i ya-
pan’ görünümden ç›kmas› (art›k
‘dost’ bir ülkenin uydusuydular!),
her alanda örgütlenmesini yo¤un-
laflt›rmas› anlam›na geliyordu. 

Kimi d›fl geliflmeler nedeniyle
(Sovyet cephesinin aç›lmas› gibi)
Naziler’in Türkiye üzerindeki plan-
lar› ertelenmifl olsa da, sonraki y›l-
larda MHP’de siyasal bir parti ola-
rak kendini ifade edecek olan bu ha-
reket, art›k Türkiye toplumunun
hücrelerine habis bir ur olarak yer-
lefltirilmiflti, devlet içinde kimi sü-
reçlerde etkisi azal›p artmakla bir-
likte hep varolacakt›. 

Devlet DDeste¤inin SSonu 
ve IIrkç›l›k DDavas›

Faflist örgütlenme ordu içinde
öylesine güçlendi ki, TSK’y› Kema-
list iktidardan ba¤›ms›z politika be-
lirleyecek noktaya getirdi. Alman fa-
flizmi Genelkurmay’la birçok alanda

iliflkileri alabildi¤ine gelifltirirken,
‹nönü hükümetiyle iliflkileri “sertlefl-
tirme” siyaseti de bunda belirleyici
oluyordu. Yukar›dan afla¤›ya faflist
kadrolaflma ve toplumu faflist ide-
olojiye aç›k hale getirecek her alan-
daki yatay örgütlenmeler, 1943’e ge-
lindi¤inde büyük oranda tamamlan-
m›flt›. Faflist kadrolar›n, Türkefl’in
an›lar›nda ifade etti¤i gibi, “ilk ihti-
lâl teflebbüsü” de bu süreçte planlan-
d›. ‘Milli fiefi’ devirecek faflist dar-
benin planland›¤›, sonraki y›llarda
bizzat Türkefl taraf›ndan anlat›lacak-
t›. 1944’te ise "ikinci ihtilâl teflebbü-
sü" yafland›. Tüm bu giriflimlerin
içinde yeralan faflist flef Alparslan
Türkefl, bu teflebbüsü flöyle anlata-
cakt›: "E. T. Erkan-› Harbiye Hare-
kat Dairesi Baflkan› oldu. O zamana
kadar kendisiyle gizli gizli temas et-
mekte olan subaylar toplanarak bu
defa aflikâr olarak kendisini maka-
m›nda ziyaret ettiler... Bir gün geldi
ki bütün Türkiye'de ihtilâl a¤› ta-
mam oldu. Ankara'da sabah söyle-
nen bir söz, ihtilal a¤› taraf›ndan da-
ha günefl batmadan Erzurum'daki
arkadafllara ulafl›yordu.... Harekat-
tan son saniyede vazgeçildi."

Ordu içinde ciddi bir güç haline
gelen, bas›n baflta olmak üzere sivil
örgütlenmelerle iliflki içinde bulu-
nan faflist ‹htilâl Birlikleri’nin dar-
beden “son saniyede vazgeçilmesi-
ni” sa¤layan geliflme ise, ‹nönü’nün
19 May›s törenlerinde “Turanc› ha-
reketin yabanc›lara yarad›¤›” içe-
re¤indeki konuflmas› olmufltu. VVaa--
ttaann hhaaiinnii ilan edilmeleri, devletin
gösterdi¤i anlay›fl›n bitti¤inin de
göstergesiydi. 

Bunun bafll›ca nedeni; faflizmin
Sovyetler karfl›s›nda bozguna u¤ra-
maya bafllamas› oldu. Çünkü dev-
let, savafl›n ilk y›llar›nda faflist blo-
kun (Almanya-‹talya-Japonya) ka-
zanaca¤› hesab›yla örtülü bir flekil-
de Naziler’i desteklemifl, gizlice si-
lah yap›m›nda kullan›lan hammad-
de sat›fl› gibi iliflkilerin yan›s›ra, içe-
ride solcu ayd›nlara, komünistlere
yönelik tam bir bask› kampanyas›
sürdürürken, Naziler’in ülkemizde-
ki izdüflümü olan Turanc› faflist ör-
gütlenmelerin önünü aç›p hoflgörü

ile yaklaflm›flt›. Böylece Turan-
c›/milliyetçi hareketin geliflimi,
do¤rudan Kemalist devletin izledi¤i
bu politikalar›n bir ürünü oldu.

‹ktidar›n faflist Almanya ile ilifl-
kileri “müttefik” ülkelerin 14 Nisan
1944’te verdikleri notaya kadar de-
vam etti. Naziler’in Stalingrad boz-
gunu ve savafl›n kaderinin belli ol-
mas›yla birlikte, Kemalistler Hit-
ler’le sürdürdü¤ü suç ortakl›¤›n›
unutturmak için alelacele Almanya
ile önce ticari iliflkilerini, ard›ndan 2
A¤ustos 1944’te diplomatik iliflki-
leri kesti. Pragmatizm son flark kur-
nazl›¤›n› da, savafl zaten bitmek üze-
reyken “komik” bir flekilde Alman-
ya’ya savafl ilan ederek gösterdi. 

D›fltaki bu geliflmelerin yans›-
mas› içeride Turanc›lar’a deste¤in
kesilmesi ile kalmad›; devlet yanl›s›
bas›nda faflizmi “büyük tehlike”
gösteren yay›nlar, broflürler yay›n-
lanmaya baflland›. Oysa komünist-
ler faflist tehlikeyi daha bafltan söy-
lemifllerdi. Gidiflat› gören Turanc›-
lar ise karfl› sald›r›y› anti-komünizm
üzerinden gelifltirdi. Nihal Ats›z’›n
“En sinsi tehlike” ve R. O¤uz Türk-
kan’›n “Solcular ve k›z›llar” broflür-
leri bunun ürünüydü. 1943-44 ara-
s›nda yo¤un bir flekilde kampanya
yürüten ›rkç› milliyetçiler, Baflba-
kan fiükrü Saraço¤lu’na yazd›klar›
aç›k mektupta (Nihal Ats›z taraf›n-
dan) “devlette yuvalanm›fl solcular
ve komünistler”den sözediyorlar,
isimleriyle ihbarlar yap›yorlard›. ‹h-
bar edilenlerden biri de Sabahattin
Ali’ydi. Faflistler Sabahattin Ali’nin
açt›¤› hakaret davas›n› gövde göste-
risine dönüfltürdü. Sabahattin Ali’ye
sald›rmaktan da geri durmayan fa-
flistler, 3 May›s 1944’te bafllayan
duruflmada Ankara’da büyük bir
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TTuurraanncc››ll››kk
((PPaannttüürrkkiizzmm));
350 milyonu
buldu¤u varsa-
y›lan Türk ka-
vimlerini bir
devlet veya birlik içinde birlefltirmeyi
amaçlayan ›rkç› ideolojidir. En net anlam-
land›¤› yer olan “K›z›l Elma ülküsü”nün ni-
hai amac›, bütün halklar›n Türkler taraf›n-
dan yönetildi¤i bir dünya düzenidir.



kitle gösterisi düzenlediler. Faflist
hareketin hâlâ ‘‘TTüürrkkççüüllüükk GGüünnüü’’
olarak kutlad›¤› 3 May›s’›n ard›n-
dan ise, iktidar›n tutuklama kam-
panyas› bafllad›. Kemalistler birden
Turanc›l›¤›n “vatan hainli¤i” oldu-
¤unu keflfettiler! Faflist ‹htilâl Bir-
likleri da¤›t›l›rken, Alparslan Tür-
kefl, Nihal Ats›z’›n da içinde yeral-
d›¤› belli bafll› Turanc›lar tutukla-
n›p, tarihe “IIrrkkçç››ll››kk -- TTuurraanncc››ll››kk
DDaavvaass››” olarak geçen davada, “bir
ecnebi devletle iliflkide olmak, hü-
kümeti devirmek için gizli örgüt
kurmak ve ›rkç›l›k propagandas›
yapmak”tan yarg›land›lar. Dava so-
nuçta Askeri Yarg›tay’da beraatle
sonuçland›. Aç›kça vatan haini ilan
edilmelerine karfl›n; faflist örgütlen-
menin ordu ve bürokrasi içindeki
gücü, Kemalistler’in pragmatizmi
ve milliyetçili¤i toplumu flekillen-
dirmede kullanmas›, faflizmle he-
saplaflacak siyasal niteli¤e sahip ol-
mamalar› gibi etkenler sonucu, so-
ruflturma derinlefltirilip orduya yö-
neltilmedi. Alman faflizminin etki-
sindeki bu örgütlenmeyle siyasal,
hukuki, ideolojik olarak her alanda
hesaplafl›lmam›fl olmas›, bir anlam-
da anti-emperyalist Kemalist çizgi-
nin de sonu oldu.

2. Paylafl›m Savafl› y›llar›ndaki
bu anlay›fl sonraki y›llarda da korun-
du. Savafl sonras› Avrupa’da faflizmi
yasaklayan, faflist örgütlenmeleri ce-
zaland›ran yasalar ç›kar›l›rken, Tür-
kiye’nin bunun d›fl›nda kalan tek ül-

ke olmas› bundand›r. (Ki bu hoflgö-
rü sürüyor.) Böyle bir durumun fa-
flistlere genifl bir örgütlenme alan›
sa¤lamas›, aleni silahl› milis örgüt-
lenmelerinin ve kontra yap›lanmala-
r›n›n yasal parti çat›s› alt›nda sürdü-
rülebilmesi beklenen bir sonuçtur.
Elbette bu durum, tekellerin ve oli-
garflik devletin ihtiyaçlar›ndan ba-
¤›ms›z de¤ildir. Halk kitlelerinin
mücadelesi karfl›s›nda faflist örgüt-
lenmelere ihtiyaç duymas› ve el al-
t›nda tutma siyaseti, temel oland›r. 

Emperyalist ÇÇ›karlarla 
Bütünleflen TTuranc›l›k 
Resmi ‹‹deoloji OOldu

‹ç politik ihtayaçlar›n ve ulusla-
raras› alandaki geliflmelerin ürünü
olan Turanc›l›k Davas›, devletin fa-
flistleri -denetimlerinde oldukça-
yoketmeyece¤ini göstermiflti. Çün-
kü savunduklar› ideoloji devletin
resmi ideolojisiydi. 

Türkefl’in davada yapt›¤› savun-
mada da hem bu gerçekli¤e vurgu
vard›r, hem de flaflk›nl›k. fiaflk›nl›¤›-
n› y›llar sonra yazd›¤› ‘1944 Milli-
yetçilik Olay›’ kitab›nda “ihanete
u¤rad›klar›n›” söyleyerek dile geti-
rir. Türkefl kitab›nda kendilerinin
yetiflti¤i siyasi, kültürel, ideolojik
ortam› anlat›rken, asl›nda özetle
““bbiizz ddeevvlleett ppoolliittiikkaass››nn››nn üürrüünnüü--
yyüüzz”” demektedir. fiöyle der Türkefl:
“1944 3 May›s’a kadar Türkiye
Cumhuriyeti idaresi Turanc›l›¤› ve
Türkçülü¤ü politikada genifl ölçüde
uygulamaya çal›flm›fl, bu yönde tel-
kin ve propaganda mahiyeti tafl›yan
resmi yay›nlar ve demeçler genifl
flekilde yeralm›flt›r. ” (age. Sy: 29)

1990’larda da kendilerinin Tu-
ranc› olmakla yarg›land›klar›n› ha-
t›rlatarak, ordunun kimi uygulama-
lar›n› kastetti¤i konuflmas›nda,
“fiimdi herkes Turanc› oldu. Bizi de
geride b›rakt›lar" diyecekti. (Al-
parslan Türkefl Olaylar Belgeler
Hat›ralar ve MHP, Syf: 268)

Türkefl hakl›d›r! Devlet bafl›ndan
itibaren hep etnik bir yap›lanma
içinde oldu. Türkefller, Baflbakanla-
r›n “Ben Türkçü bir baflbakan›m.

Türkçülük bizim için bir kültür me-
selesi oldu¤u kadar bir kkaann mesele-
sidir” (fiükrü Saraço¤lu) dedi¤i bir
rejime dayad›lar s›rtlar›n›. Askeri ve
sivil yat›l› okullara al›nacak ö¤ren-
cilerde “Türk ›rk›ndan olma” flart›n›
koyan ve bunu gazetelerde verilen
s›nav ilanlar› ile aç›kça belirten Ke-
malist iktidardan baflkas› de¤ildi. Ve
bu iktidar›n okullar›nda buram bu-
ram Turanc›l›k/Türkçülük kokan
e¤itim sistemiyle beyinleri teslim
al›nd› gençlerin. 

Türkefl o gün mahkemelerde in-
kar etse de, bugün MHP bu inkar›
sürdürse de, Turanc› ideolojiden
beslenen faflist hareket hep ›rkç› ol-
du. Türkefl’in “›rkç› de¤il milliyet-
çiyim” dedikten sonra mahkemede
yapt›¤› “milliyetçilik” tan›m› dahi
bunun itiraf› gibidir: "‹fllerimizi gö-
recek flahsiyetlerin tamam› ile TTüürrkk
oollaann, yani kkeennddiissiinnii TTüürrkk’’tteenn bbaaflfl--
kkaa bbiirr flfleeyy ssaayymmaayyaann veyahut TTüürrkk
kkaann››nnddaann ggeelleenn insanlar› aras›n-
dan idare edilmesini do¤ru bulu-
rum.” Ki, devlet içinde saf Türk ol-
mayanlar›n ay›klanmas›n› isteyen-
ler de bu Turanc›lar’d›.

Daha sonra Türkefl’le yollar› ay-
r›lsa da faflist hareketi ideolojik ola-
rak hep etkisi alt›nda tutan Nihal
Ats›z ise, ›rkç›l›¤› da aflan soyk›r›m-
c› bir mant›kla flu savunmay› yapt›
mahkemede: “Türk ›rk› oluk gibi
kan› ve say›s›z eme¤i pahas›na yurt
edindi¤i Türkiye'ye göz dikenleri ne
yapabilece¤ini göstermifltir. 11991155''ttee
EErrmmeenniilleerrii,, 11992222''ddee RRuummllaarr›› bbuu
üüllkkeeddee yyookkeettmmiiflflttiirr.. YYaa TTüürrkkllüükk
iiççiinnddee eerriirr,, TTüürrkkllüü¤¤üü kkaabbuull eeddeerrssii--
nniizz yyaahhuutt yyookkeeddiilliirrssiinniizz..”” 

Bu yaklafl›m bugün de resmi
devlet politikas›na egemen olan an-
lay›flt›r ve pratik olarak uygulanma-
ya devam etmektedir. Ogün Sa-
mastlar’› kahraman yapan, “Hepi-
miz Ermeniyiz” slogan›yla tüyleri
diken diken olan iflte bu zihniyettir.

Türkefl’in de vurgulad›¤› ve
birçok araflt›rmac›n›n üzerinde
hemfikir oldu¤u gibi; yo¤un Nazi
faflist propagandalar›n›n da etkisiyle
›rkç›l›k ve Turanc›l›k “resmi ideolo-
ji” düzeyine yükselmiflti. Ordusu,
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Avrupa’da faflizm yük-
selirken Türkiye’de de
Naziler’in finansman›
ile ›rkç› Turanc› yay›n-
larda patlama yafland›.
Kemalist iktidar›n hofl-
görüsü ile rahatça at
oynatan ›rkç›lara karfl›
ideolojik mücadele ve-
ren TKP’nin yay›nlad›-
¤› ‘En Büyük Tehlike’
broflürü; Türk ›rk›n›n
öteki ›rklardan üstün-
lü¤ünün saçmal›¤›n›
bilimsel olarak kan›tl›-
yor, bu ak›mlar›n Al-
man faflizminin beflinci
kolu oldu¤unu gözler
önüne seriyordu.



bürokrasisi ve siyasi alan› ile devlet
içinde faflist kadrolaflmada ve “top-
lumun sa¤a kay›fl›nda” önemli bir
dönüm noktas›d›r 1940’lar. Nazi-
ler’in yenilgisine kadar gösterilen
hoflgörü ve zaten Kemalist milliyet-
çili¤in sa¤lad›¤› uygun zemin üze-
rinde, faflist propaganday› art›ran
›rkç› Türk milliyetçili¤i, ciddi geli-
flim göstermiflti. Ç›kar›lan yay›nlar-
da baflta, bu çizginin ideologlar› Ni-
hal Ats›z, R. O¤uz Türkkan ve Z.
Velidi Togan olmak üzere, yo¤un
bir ›rkç›l›k, faflizm propagandas›
yap›l›rken, generallerden bakanlara
kadar devlet içindeki genifl bir ke-
simde ve küçük-burjuva ayd›n çev-
rede sempatizanlar kazand›lar. 

Saraço¤lu’nun Türkçü politika-
lar›, anti-sovyet propagandas›, ‘Var-
l›k Vergisi’ gibi uygulamalar bunun
örnekleridir. Ki, iktidar taraf›ndan
gizlice  yürütülen Nazi iflbirlikçili-
¤inin ideolojik kalk›fl noktas› da Tu-
ranc›l›k olmufltur. Öyle ki, politika-
c›s›ndan generallerine kadar o gü-
nün Türkiyesi’nin “büyük milliyet-
çileri” olan yönetici elit içindeki
Naziler’le iflbirli¤i aray›fl›n› yans›-
tan ve Naziler’le iliflki arac›n›n
“Ben de Turanc›y›m”dan geçti¤ini
gösteren flu örnekler dahi, hem bu
gerçe¤i göstermeye yeterlidir: 

"Nuri Pafla Von Papen'in yar-
d›mc›s›yla 1941'de Berlin'e giderek
Müsteflar Weizsacker ve yard›mc›s›
Woemann ile uzun görüflmeler yap-
m›fl, General Hüsnü Erkilet, Pa-
pen'e baflvurarak Turanc›l›k alan›n-
da kendisine görev verilmesini iste-
mifl, Hentig ile birlikte Do¤u Cephe-
si'ne yapt›¤› geziler s›ras›nda Al-
man-Türk iflbirli¤i ile kurulacak bü-
yük bir Turan imparatorlu¤una ilifl-
kin amaçlar›n› aç›klam›fl, Genelkur-
may Baflkan› Mareflal Fevzi Çak-
mak, Berlin'de Dr. Harun ve Anka-
ra'da General Mürsel Bak›r yoluyla
Hentig ve Papen ile iliflki kurmufltur.
Çakmak, Kas›m 1941’de Harun
arac›l›¤›yla Hentig'e kiflisel olarak
TTuurraann kkoonnuussuunnaa bbüüyyüükk iillggii dduuyydduu--
¤¤uunnuu,, bbuu yyoollddaann TTüürrkkiiyyee iillee AAll--
mmaannyyaa aarraass››nnddaa iilliiflflkkiinniinn oolluuflflttuurruu--
llaabbiilleeccee¤¤iinnii söylüyordu.” (Johannes
Glasneck, Türkiye'de Faflist Alman

Propagandas›, Onur Yay.) 

“Türk dünyas›n› birlefltirme”
misyonu ve “Türkiye’nin ç›karla-
r›” Naziler’den soruluyor! 

D›fliflleri Bakanl›¤›’nda ‘‘TTuu--
rraanncc››ll››kk MMaassaass››’’ kuracak denli
“Türkler’in birli¤i” ile ilgili olan
Naziler’in, bu ideolojiye yükledik-
leri misyon, milliyetçili¤in sadece
içte faflist bir düzen yaratman›n
arac› olmad›¤›n›, ayn› zamanda
Turanc›l›k yoluyla Alman emper-
yalizminin Kafkaslar’daki yay›lma
politikas›na hizmet etti¤ini gösterir.

Kafkaslar’daki petrolü denetimi-
ne almak isteyen Naziler, Türk mil-
liyetçili¤inin Turan ideolojisini ken-
di ç›karlar› için kullanarak, bir yan-
dan Türk politikas›nda iflbirlikçi bir
kaynak yaratabildiler, di¤er yandan
da K›r›m ve Azerbaycan’a yönelik
yay›lma amaçlar›yla ideolojik ola-
rak dirilifl imkan› yakalad›lar. 

Naziler’in gerek Kemalist hükü-
metle gerekse de Genelkurmay ile
“Kafkaslarda Türk milli ç›karlar›”
üzerine yapt›¤› görüflmelerin teme-
linde de, Alman emperyalizminin
ç›karlar› vard›r. Bugün nas›l ki, em-
peryalist ç›karlar halk›m›za “milli
ç›karlar›m›z” kisvesi alt›nda pazar-
lan›yorsa, o zaman da Turan’›n ana
temas› olan “d›fl Türkler’i kurtar-
ma” anlay›fl› çerçevesinde Nazi ç›-
karlar›n›n üzeri örtülüyordu. 

Nitekim, Turanc›/milliyetçi ide-
oloji ve hareket sayesinde, Naziler
Balkanlar’da ve Türki Cumhuriyet-
ler’de Türkler’den oluflan iflbirlikçi
örgütlenmeler yaratt›lar. Örne¤in
Naziler, Sovyet topraklar›nda esir
ald›klar› askerler aras›nda Türk kö-
kenli olanlar› (Türkmenler, Tatarlar,
Özbekler) ay›rarak özel kamplarda
e¤ittiler ve Sovyetler’e karfl› savafl-
mak üzere “Kafkas Tümenleri” kur-
dular. Bu tümenlerde Turanc›/milli-
yetçi baz› Türk subaylar› da bulunu-
yordu. Naziler’in yenilgisinin ar-
d›ndan faflist üniforma tafl›yan K›-
r›m, Azerbaycan Türkler’i solu¤u
Türkiye’de ald›lar. Keza, Yugoslav-
ya’dan ve Sovyetler’in etki alan›
içinde bulunan baflka yerlerden, Na-
ziler’le iflbirli¤i suçunu iflleyen

Türk ve müslüman unsurlar da, fa-
flizmin yenilgisinin ard›ndan Türki-
ye’ye kaçt›lar ve 1970’lerde
MHP’nin faflist kadrolar› aras›nda
yerlerini alarak bu kez Türkiye hal-
k›na karfl› savaflt›lar.

Alman tekellerinin hizmetindeki
‘Turan ülküsü’ ise, 1990’larda yine
ayn› temelde ABD’ye hizmet etti. 

*

Görülece¤i gibi milliyetçili¤in
hiçbir türünün Kurtulufl Savafl› d›-
fl›nda hiçbir anti-emperyalist, ilerici
niteli¤i olmad›¤› gibi, milliyetçili¤i
parti ideolojisi yapan faflist çizgi
ise, iflbirlikçi zeminde örgütlendi. 

“D›fl Türkler’i kurtarma, Türk
dünyas›n› birlefltirme” edebiyat›na
dayanan Turanc› milliyetçilik, bir
ulus aç›s›ndan sadece utanç olmas›
gereken bir tarihe sahiptir. Ancak,
kendisini Türk milliyetçisi olarak
adland›ran çizginin Türk ulusunu
onurland›racak bir tarihi icraat› za-
ten bulunmad›¤› için, Nazi iflbirlik-
çili¤i de binlerce utanc›n aras›ndaki
yerini alm›fl ve halk kitlelerinden bu
tarih hep gizlenmifl, inkar edilmifltir.

Anti-komünizm ve toplumun
muhafazakar yap›s› üzerinde yükse-
len faflist ›rkç› milliyetçili¤in ve bu
temeldeki hareketlerin geliflimi hep
“d›fl” geliflmelerle, sürecin öne ç›-
kan emperyalist güçlerin ihtiyac›
olan politikalarla flekillendi¤inden,
dayand›¤› “d›fl gücün”, (faflist Al-
manya’n›n) çöküflü ile birlikte bir
süre bofllukta kald›. 

Ta ki, Paylafl›m Savafl› sonras›
emperyalist kampta oluflan yeni
dengeler ›fl›¤›nda Amerika taraf›n-
dan keflfedilene kadar!

35

4 Mart 2007 / 94

NNiihhaall AAttss››zz, Cumhuri-
yet devri Turanc›l›¤›n
en önemli ideologla-

r›ndand›. ‹hbarc›, ‹tal-
yan faflistlerine ve Na-
ziler’e özenen, Türkler

d›fl›nda herkesi ‘düfl-
man’ ilan eden, Irkç›-

l›k-Turanc›l›k Dava-
s›’nda yarg›lanan At-

s›z, Hitler gibi kafatas›
ölçümü yapacak dü-
zeyde ›rkç›l›¤›n tem-

silcisi oldu.
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1 Mart 2003, Irak iflgaline
ortak olmak isteyen Türki-
ye'nin iflbirlikçi iktidar›n›n
meclise getirdi¤i tezkerenin
reddedildi¤i gündü. O gün
yüzbin kiflinin kat›l›m›yla An-
kara'da iflbirlikçili¤e karfl›
güçlü bir durufl sergilenmifl ve
bu duruflla tezkerenin meclis-

ten geçmesi önlenmiflti. ‹flbirlikçili¤e karfl› duranlar tezkeresinin reddedil-
mesinin 4. y›ldönümünde ayn› duruflu sergileyerek sald›r›lara karfl› birleflik
mücadeleyi yükseltme ça¤r›s› yapt›lar. ‹flbirlikçili¤e karfl› ‘Ba¤›ms›z Türki-
ye’ fliar›n› hayk›rmak amac›yla Taksim AKM önünde biraraya gelen antiem-
peryalistler "Emperyalizme, ‹flgale, ‹flbirlikçilere, Irkç›l›¤a ve fiovenizme
Karfl› Birleflik Mücadeleyi Yükseltelim" pankart› arkas›nda yürüdüler. “Ya-
flas›n Halklar›n Kardeflli¤i” slogan›n›n yaz›l› oldu¤u ve üzerinde Mahir, ‹bo,
Hrant Dink ve katliam resimlerinin oldu¤u pankart›n da tafl›nd›¤› eyleme ka-
t›lan devrimci, demokrat yap›lar ortak pankart ard›nda kendi flamalar›yla
"Emperyalistler ‹flbirlikçiler 6. Filoyu Unutmay›n, Katil ABD ‹flbirlikçi
AKP, Katil ABD Ortado¤u'dan Defol, Emperyalizm Yenilecek Direnenen
Halklar Kazanacak" sloganlar›n› atarak Dolmabahçe'ye do¤ru yürüdüler. 

Polisin ses cihaz›na el koymas› 5 dakikal›k oturma eylemiyle protesto
edildi. Eyüp Bafl taraf›ndan yap›lan aç›klamada emperyalizmin Ortado¤u’da
hiçbir zafer kazanamad›¤›n› bu nedenle yeni planlar yaparak ‹ran’a sald›r›-
y› dillendirdi¤i ve Kerkük'e müdahale planlar› yapt›¤› kaydedilerek "dünya-
n›n neresinde olursa olsun direnen halklar›n yan›nda olaca¤›z. Halklar›n  dil-
lerinin, kimliklerinin yok say›ld›¤›, bask› alt›na al›nd›¤›, birbirine düflürül-
meye çal›fl›ld›¤› her anda halklar›n kardeflli¤ini savunaca¤›z. Yeni 1 Martlar
yaratacak, anti-emperyalist mücadeleyi büyütece¤iz" denildi. Konuflman›n
ard›ndan Grup Vardiya Avusturya ‹flçi Marfl›'n› söyledi. 

Emperyalistlerin denize döküldü¤ü yer olarak tarihe geçen Dolmabah-
çe'de yap›lan eyleme 200'ü HÖC’lü olmak üzere 500 kifli kat›ld›.

Avukatlardan eylem
‹stanbul Barosu’na ba¤l› avukat-

lar, 23 fiubat günü Sultanahmet Ad-
liyesi önünde düzenledikleri eylem-
le, Aral›k ay›nda yürürlü¤e giren
5560 say›l› yasan›n savunma hakk›-
n›n ortadan kald›r›ld›¤›n› belirttiler. 

150 avukat›n kat›ld›¤› eylemde
konuflan Baro Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet Durako¤lu, zorunlu avu-
katl›k sisteminin kapsam›n›n daral-
t›lmas› nedeniyle, “iflkencenin ve
kötü muamelenin yeniden hortlad›-
¤›na, adil yarg›laman›n olanaklar›-
n›n kalmad›¤›na tan›k olaca¤›m›z
bir düzleme do¤ru yöneldi¤imiz
kayg›s›n› tarihe not düflüyoruz” di-
ye konufltu. Bu konuda baflka ey-
lemler yapacaklar›n› da belirten Du-
rako¤lu, yasa ile birlikte gelen uy-
gulamalara örnekler vererek, “Hü-
kümeti, savunman›n gereklili¤ine
inanmaya ça¤›r›yoruz. Bunu kan›t-
lamak ad›na giriflece¤imiz mücade-
lenin her aflamas›, hükümetin so-
rumlulu¤unda olacakt›r” dedi.

ÇHD Genel Kurulu
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹s-

tanbul fiubesi 8. Ola¤an Genel Ku-
rulu 25 fiubat’ta EMO Toplant› Sa-
lonu’nda gerçekleflti. 

Eflber Ya¤murdereli’nin konufl-
mas› ile bafllayan Genel Kurul’da,
ÇHD’nin demokratik mücadele içe-
risindeki yerine dikkat çekildi.
ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza-
¤açl›, 34 y›ll›k mücadele gelene¤i
ve 74 kifliyle bafllay›p 2600 kifliye
ulaflan üye say›s›yla dünyan›n say›l›
hukukçu örgütleri aras›nda kabul
edilen ÇHD’nin gücüne de¤indi.

fiube Baflkan› Fatmagül Yolcu
ile üyelerin konuflmas›n›n ard›ndan
yap›lan seçimde yönetim, Serhan
Ar›kano¤lu, Nazan Yaman, Songül
Çal›k, Ebru Timtik, Selda Kaya,
Güray Da¤ ve Tarkan Özdemir’den
olufltu. 

Son olarak Serhan Ar›kano¤lu
yeni yönetim ad›na hedeflerini aç›k-
layan bir konuflma yapt›.

‘D‹SK K›rk Y›ll›k Dostlar›yla Bulufluyor’
D‹SK 40. y›l etkinlikleri, 26 fiubat’ta düzenlenen, “D‹SK K›rk Y›ll›k

Dostlar›yla Bulufluyor” gecesi ile devam etti. 

Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›'nda düzenlenen geceye
1000 kifli kat›l›rken, Mehmet Ali Alabora fliiriyle, Timur Selçuk, Ferhat
Tunç, Mazlum Çimen, Cahit Berkay, Onur Ak›n, Edip Akbayram, Sad›k
Gürbüz, Ruhi Su Dostlar Korosu, Suavi ve Yavuz Top da söyledikleri türkü-
lerle emekçilerle bulufltular. 

D‹SK’in tarihini anlatan sinevizyon gösteriminin de yer ald›¤› gecede
konuflan Süleyman Çelebi, geçmifl y›llardan bugüne ifl-
çi s›n›f›n›n sendikal haklar›n›n yokedilmeye çal›fl›ld›¤›-
n› belirterek, “çal›flanlar›n sendikal›, örgütlü olmad›¤›
bir ülkede demokrasiden söz edilemez" dedi. 1 Ma-
y›s'›n eme¤in bayram› olarak yasalaflmas› ve resmi tatil
ilan edilmesini belirten Çelebi, 1 May›s 1977 katliam›-
n›n ayd›nlat›lmas› için meclis soruflturma komisyonu
kurulmas›n› istedi.

Antiemperyalistler Dolmabahçe’de
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“Çok partili” siyasi tarihe bak›ld›¤›nda büyük bir oy ço-

¤unlu¤u yakalayarak iktidara gelen hemen her parti-

nin o sürece dair özgün bir slogan› vard›r. “Büyük

Türkiye”, “Ak Günler”, “Adil Düzen”, “Ça¤ atlama”

gibi sloganlar, mevcut olandan daha farkl› bir Türki-

ye vaadinin özetidirler. Sloganlar›n alt› ne kadar bofl

olursa olsun, ne kadar demagojik olursa olsun, so-

nuçta siyasal bir hedef ve vaad sözkonusudur. 

Peki bugün ne var? Hangi partinin söyledi¤i ne var?

Hiçbir fley yok!.. Fikirlerin, ideallerin, projelerin yerine

içinde “ya¤-un-bulgur” olan erzak torbalar› var. Ada-

let, eflitlik, özgürlük için vaatler yerine, içine 3-5 ku-

ruflun konuldu¤u zarflar var. 

AKP, özellikle gecekondu semtlerinde adeta bir ””ssaa--

ddaakkaa kküüllttüürrüü”” yaratarak, örgütlenmesini de o kül-

tür üzerinden sürdürüyor. 

Bir seçimde do¤al olan nedir? Fikirlerin ve kadrolar›n

yar›flmas›... Ama halka söyleyecek bir fikri olmayan-

lar, daha da tam olarak söylersek, halka verecek bir

fleyi olmayanlar, projeler yerine “fileler” haz›rl›yorlar

seçimlere haz›rl›k olarak...

#

Böyle bir olgu, burjuvazi aç›s›ndan baflka, halk aç›s›n-

dan baflka fleyler anlatmaktad›r.

Burjuvazi aç›s›ndan yaflanan burjuva siyasetin çöküflü-

dür. Çünkü demokrasicilik oyununun en önemli gös-

tergesi olan seçimlerin oda¤›na erzak torbalar›n›n

oturmas›, burjuva siyasetin kendi iç dinamiklerini tü-

ketmesinin göstergesidir. Fikirlerle yar›flamayanlar,

ikbal ve ç›kar da¤›tarak yar›flmaktad›rlar. 

Ülkemiz siyasetinde bu yönteme daha önceleri de bafl-

vurulmufltur. Ama daha s›n›rl›d›r. Bu yöntemi yayg›n-

laflt›ran ilk olarak 1991 seçimlerinde Refah Partisi ol-

mufltur. fiimdi ayn› zihniyetin devam› olan AKP onu

da aflarak rüflveti, ç›karc›l›¤›, apolitikleflmeyi neredey-

se esas seçim yöntemi haline getirmektedir.   

#

Burjuvazi cephesinden böyleyken, halk cephesinden

de tablo hiç parlak de¤ildir. Çünkü bu tablo bir çürü-

me, yozlaflma tablosudur.  

fiunu aç›kça söylemek durumunday›z; bir file erzak

karfl›l›¤›nda “oyunu” satmak, düflkünlüktür, onursuz-

luktur. Çünkü sat›lan sadece bir oy de¤ildir. Kim çok

erzak verirse ona oy verme tavr›ndaki bir insan, dü-

flüncelerini, inançlar›n› sat›l›¤a ç›karm›fl demektir.  

Düflüncelerini, inançlar›n› sat›l›¤a ç›karan insan›n sat›-

l›¤a ç›karmayaca¤› hiçbir fleyi yok demektir. 

“‹nsan onuru namusu için yaflar” sözü, yüzy›llardan

beridir söylenir. Yüzy›llar›n felsefesi özetlenmifltir bu

cümlede. ‹nsanl›¤›n hayata dair en güzel formülas-

yonlar›ndan biridir. 

Onuru tartacak bir terazi yoktur. Onurun fiyat›n› belir-

leyecek bir ölçü de yok. Çünkü o –onur– al›n›p sat›l-

maz bir de¤erdir. Ve fakat, buna ra¤men kapitalizmin

insanl›¤a en büyük kötülüklerinden biri de onuru pa-

zarda bir mal haline getirmek istemesidir.

Ve böyle oldu¤u içindir ki, bir file erzak karfl›l›¤› sat›lan

oylar, insanl›¤›n utanc›d›r. Halk›n düflürülmüfl halidir. 

#

Erzak karfl›l›¤› oy, “alan memnun, veren memnun”

diyerek görmezden gelinemeyecek bir hadisedir. Bu

da bir tür rüflvet gibidir; alan-veren memnun olsa da,

bu onun do¤ru ve meflru oldu¤unu  göstermez. 

Erzak karfl›l›¤› oy, ahlâks›zca bir al›flverifltir. Gerçek flu

ki, ne burjuva politikas› bu yöntemle ald›¤› oyun, ne

de yoksul halk ald›¤› üç befl kilo erza¤›n hayr›n› gör-

meyecektir. Bu yöntemde kimse bir fley kazanm›fl ol-

maz, sadece kendini afla¤›lam›fl olur. Ve bu kadar çü-

rüyen, düflüncelerin, inançlar›n al›n›p sat›l›r oldu¤u

bir ülkede, emperyalistler, ›rkç›lar, faflistler, h›rs›zlar,

mafyalar cirit atar... Yoksulluk, çaresizlik de “erzak

karfl›l›¤› oy” sat›fl›n›n gerekçesi olarak gösterile-

mez... Çeflitli olaylar›n nesnel nedenlerini tespit et-

mek farkl› bir fley, onu hakl›, meflru görmek farkl› bir

fleydir. Erzak karfl›l›¤› oy, insanlar›n düflüncelerini sa-

t›fla ç›karmalar›d›r. Fuhufl’ta da insanlar bedenlerini

sat›l›¤a ç›kart›r. ‹kisinde de temel etken yoksulluk ol-

makla birlikte, biz ikisini de meflru ve hakl› göreme-

yiz. Görülmemelidir. Yoksulluk nedeniyle yozlaflma-

ya, onursuzlaflmaya prim verilemez. Tam tersine bizi

yoksullaflt›ranlara karfl›, onurumuzu her zamankin-

den daha kararl› ve daha militanca savunmal›y›z.   

#

TTüürrkkiiyyee hhaallkk››!! Düzen partileri seni “dilenci” yerine

koyuyor, sadaka verip, üstelik bir de sadaka verene

flükretmeni, duac› olman› istiyor. Karfl›l›¤›nda ise sa-

na, sömürünün zulmün devam etti¤i, senin afla¤›lan-

d›¤›n bir ülke veriliyor. DDiilleenncciill ii¤¤ii,, oonnuurrssuuzzlluu¤¤uu

rreeddddeett!! EEkkmmeekk iiççiinn,, eerrzzaakk iiççiinn mmüüccaaddeellee eett!! 

Dilencili¤i kabul etti¤inde üç befl kilo erzak kazan›r, an-

cak onurunu kaybedersin. Mücadele edersen ekmek

ve erzakla birlikte onurunu da kazan›rs›n. 

Anlamal›y›z ki, ekmek için savaflmak, ayn› zamanda

onurun, namusun için savaflmakt›r. 

bir file erzak karfl›l›¤›nda 
sat›l›¤a ç›kar›lan sadece 

bir oy mu, yoksa onur mu?
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emek

24-27 Kas›m 2005 tarihle-

rinde gerçeklefltirilen Büyük

E¤itimci Yürüyüflü nedeniyle

haklar›nda dava aç›lan sendi-

kac›lar›n duruflmas›na 22 fiu-

bat’ta devam edildi. E¤itim-

Sen ve KESK yöneticisi 22

sendikac›n›n yarg›land›¤› da-

vada, avukatlar polisin ölçü-

süz güç kullan›m› nedeniyle

birçok e¤itimcinin yaraland›-

¤›n› söyleyerek, eylemin suç

teflkil etmedi¤ini belirttiler.

E¤itim-Sen Baflkan› Alaaddin

Dinçer’in de kat›ld›¤› dava, 7

Mart tarihine ertelendi. 

E¤itim-Sen Davas›

‹ETT’nin bir k›sm›n›n özellefl-

tirilmek istenmesi, Tüm Bel-

Sen 4 No'lu fiube’si üyeleri ta-

raf›ndan 24 fiubat’ta Taksim

Tünel Meydan›'nda bulunan

‹ETT binas› önünde protesto

edildi. fiube Baflkan› Halim

Gürbüz, tafl›mac›l›¤›n tafleron

firmalarla yap›larak, ‹stanbul

halk›n›n toplu tafl›ma hakk›n›n

gasp edildi¤ini, amac›n, Ana-

dolu, Sar›gazi, ‹kitelli ve di¤er

tesislerin Varan, Ulusoy, Öz-

kartallar'›n a¤›rl›kl› oldu¤u

uluslararas› tekelli konsorsi-

yumlara paylaflt›r›lmas› ol-

du¤unu söyledi. 

‹ETT’de eylem

Sar›gazi Belediyesi’nde çal›-

flan Tüm Bel-Sen 3 No’lu fiu-

be Sekreteri Nurettin K›n›k’›n

sürgün edilmesi ve fiube Bafl-

kan› Fahrettin A¤dafl’›n gö-

zalt›na al›nmas› 23 fiubat gü-

nü belediye önünde protesto

edildi. KESK’e ba¤l› sendika-

lar ile DKÖ’lerin kat›ld›¤› ey-

lemde, sürgün karar›n›n

AKP’nin kadrolaflma amac›y-

la gerçeklefltirildi¤i belirtildi.

Tüm Bel-Sen Genel Merkez

Yöneticisi Mümtaz Bafler,

“as›l amaç sendikal faaliyetle-

rin engellenmesidir” dedi.

Sürgüne protesto

BES üyesi maliye emekçileri, 22 fiubat günü
düzenledikleri eylemlerle, Gelir ‹daresi Yasas›’n›n
iptalini istediler. Emekçiler, ‘Maliye’de Yapay Ay-
r›mlara Son. Eflit ‹fle Eflit Ücret ‹stiyoruz’ yaz›l›
dövizler açt›lar.

AAnnkkaarraa’’ddaa Maliye Bakanl›¤› önünde toplanan
BES’liler ‘IMF’ye De¤il, Emekçiye Bütçe, Sözlefl-
meli Köle Olmayaca¤›z’ sloganlar›n› att›lar. Gelir
‹daresi Yasas›’n›n emekçiler aras›nda ayr›mc›l›¤›
art›rd›¤›n› söyleyen BES Genel Baflkan› Mustafa
Ç›nar, vergi adaletsizli¤ini art›ran bu yasan›n IMF
talimat› do¤rultusunda haz›rland›¤›n› belirtti. 

Vergi politikalar›n›n sermayeden yana düzen-
lendi¤ini kaydeden Ç›nar, maliye emekçilerinin
de “huzursuz” oldu¤unu söyledi. Çal›flanlar ara-
s›nda dayan›flma yerine rekabeti körükleyen, ifl-
verenin ‘böl-parçala-yönet’ çabas›na hizmet eden
uygulamalar oldu¤unun alt›n› çizen Ç›nar, maliye
emekçileri aras›ndaki ücret dengesizli¤ine örnek-
ler vererek, “Bakanl›k, maliye emekçilerinin ör-
gütlü gücü olan sendikam›z›n taleplerini duymak
bir yana, alttan alta yap›lan de¤iflikliklerin çal›-
flanlar›n yarar›na oldu¤u yalan› örgütlemeye ça-
l›flm›flt›r” dedi. “Maliye emekçileri art›k size
inanm›yor” diyen Ç›nar, emekçilerin taleplerini
s›ralayarak, bunlar›n takipçisi olacaklar›n› ifade etti.

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa Ca¤alo¤lu Vergi Dairesi önünde toplanan BES ‹stanbul 1, 2, 3
No’lu flube üyesi 500 kifliye seslenen 1 No’lu fiube Baflkan› Ejder Erbulan, Gelir
‹daresi Yasas›’n›n iptal edilmesini istedi. Emekçiler, “Bölünmeye Karfl› Dayan›fl-
ma” slogan› att›lar. ‹‹zzmmiirr,, AAddaannaa,, KKiilliiss ve AAnnttaallyyaa’da yap›lan eylemlerde de,
hükümet uyar›ld› ve “Ekme¤imiz yar›nlar›m›z için demokratik, fiili, meflru eylem-
lerimizi art›rarak mutlaka kazanan biz olaca¤›z” denildi.

TALEPLER: � Ek ücretler %100 art-
t›r›ls›n ve bordroya eklensin, � Görevde
yükselme hakk› herkese verilsin. Gelirde
KPSS ve e¤itim flart›, giderde ise sözlü s›-
nav flart› kald›r›ls›n, � Vergi Haftas› ne-
deniyle her y›l 1 maafl ikramiye ödensin,
� Maliye emekçileri aras›ndaki ücret ay-
r›m›na son verilsin, � Fazla mesailer gö-
nüllülük temelinde ele al›ns›n ve taah-
hütname uygulamas›ndan vazgeçilsin,
� Herkes geliri oran›nda vergilendi-
rilsin, ücretliler üzerindeki vergiler ile do-
layl› vergiler düflürülsün.

BES: ‘Eflit ‹fle Eflit Ücret ‹stiyoruz’

Geçen y›l 17 madencinin öldü¤ü Bal›kesir’in Dursun-
bey ‹lçesi’nde, ayn› patrona ait kömür oca¤›nda 24
fiubat’ta meydana gelen göçükte, Mustafa Kufl
(43), Mehmet Alp (32) ve Ali Küçük (29) adl› iflçi-
ler toprak alt›nda kalarak hayat›n› kaybetti. 

17 iflçiyi katletti yan›na kâr kald›, devlet gerekli de-
netimleri, önlem almayan patrona yapt›r›mlar› uy-
gulamay›nca yeni ölümler geldi. Onlar›n katili göçük
de¤il, daha fazla kâr u¤runa iflçinin yaflam›n› hiçe
sayan patron ve buna izin veren devlettir.

Ac›d›r madenci ölümleri, trajiktir ve öfkelidir.
Yerin derinliklerine inip ç›kmayanlar›n ard›ndan

yumruklar› s›k›l›, diflleri kenetli inerler. Ve ‘helal-
leflirler’ sevdikleriyle, ölümü bekler gibi. Ve ‘bu
bizim kaderimiz de¤il’ diyerek aya¤a kalkt›¤›n-

da nas›rl› eller; iflte o zaman biter ucuz ölümler.

Korunan patron yine katletti
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‹brahim Ethem Ulugay ‹laç

Fabrikas› iflçileri, 22 fiubat’ta ifl

b›rakt›lar. ‹flçileri düflük ücret ve

sa¤l›ks›z koflullarda çal›flt›ran

patronun sendikay› tan›mama-

s›n› protesto ederek üretimi

durduran Lastik-‹fl üyeleri, bir

gün önceki akflam da fabrika-

dan ç›kmad›lar. Lastik-‹fl’in iflçi-

lerle yapaca¤› toplant› öncesi

“zorunlu mesai” uygulayan pat-

ronun toplant›y› engellemeye

çal›flmas›, iflçiler taraf›ndan

“Sendika Hakk›m›z Söke Söke

Al›r›z” slogan›yla cevapland›.

Eylem üzerine, patronlar örgü-

tü K‹PLAS’›n Genel Baflkan›

Refik Baydur da fabrikaya gele-

rek, fabrika yöneticileri ile gö-

rüfltü. Fabrika yöneticilerinin

çözüm için patronlarla görüfl-

mek üzere ‹talya’ya gidecekleri-

ni belirtmeleri üzerine, Lastik-‹fl

Genel Baflkan› Abdullah Kara-

can, bir hafta süre vererek eyle-

me son verildi¤ini duyurdu.

Örgütlenmenin yasal bir hak oldu¤u ancak fiili olarak iktidar›n onay› ile pat-
ronlar taraf›ndan engellendi¤i art›k bir istisna olmaktan ç›km›fl, ‘rutin’ bir durum
halini alm›flt›r. ‹flçilerin en temel yasal hakk›n› kullanmas› dahi iflten atmalara
kadar giden cezaland›rmalarla karfl›lan›yor. Ve güya yasalar›n tan›d›¤› bu hakk›
iflçiler, ancak direnifllerle elde edebiliyorlar. 

Bunun son örne¤i Dandy Sak›z Fabrikas›’nda yaflan›yor. Tek G›da-‹fl Sendi-
kas›’na üye olduklar› için iflten at›lan Dandy iflçileri, iki aydan fazla süren ey-
lemlerinin ard›ndan bir süre önce fabrika önündeki direnifllerine ara vermifller-
di. Patronun ad›m atmamas› üzerine, iflçiler 21 fiubat’ta fabrika önünde yeniden
direnifle bafllad›lar. Çal›flan iflçiler de vardiya ç›k›fllar›nda destek veriyorlar. Sen-
dikal› olarak ifl bafl› yapana kadar direnifli sürdüreceklerini söyleyen iflçiler her
gün düzenledikleri eylemlerle de kararl›l›klar›n› ortaya koyuyor.

22 fiubat günü 07.00 vardiyas›ndan ç›kan iflçiler yürüyüfl yaparak “Zafer Di-
renen Emekçinin Olacak” slogan›n› att›lar. Çevrede bulunan fabrikalardan iflçi-
lerin de destek verdi¤i yürüyüflün ard›ndan, fabrika önünde bekleyen iflçiler di-
renifllerine devam etti. 23 fiubat’ta ise iflten at›lan iflçiler, kendilerini fabrikan›n
girifl kap›lar›na zincirlediler. Yine gece vardiyas›ndan ç›kan iflçiler arkadafllar›-
na destek vermek için sloganlarla yürürken, patronun ça¤›rd›¤› polis, iflçileri ve
Tek G›da-‹fl 10 No’lu fiube Baflkan› Muzaffer Dilek’in de aralar›nda bulundu¤u
sendikac›lar› bir süre gözalt›na ald›lar. 15.00 vardiyas›nda da yine eylem vard›.
Vardiyaya gelen iflçiler fabrika yak›nlar›ndan servislerden inerek yürüyüfl yapar-
ken, fabrikadan ç›kan iflçiler de sloganlarla karfl›lad›lar. ‹flçiler, patronun sendi-
kalaflmaya karfl› düflmanca tutumunu protesto ederken, yaz›l› bir aç›klamada bu-
lunan Tek G›da-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Türkel de, patronunun direnifle ara
vererek gösterdikleri iyi niyetlerine karfl›l›k vermedi¤ini ifade ederek, “madem
ki gücümüzü s›namaya kalkm›flt›r, gücümüzün ne oldu¤unu görecektir” dedi.

Dandy bir kez daha ‘direnifl’ dedi

E¤itim-Sen Eylemleri

Kariyer s›nav›na son! E¤itim-Sen üyeleri 22
fiubat günü Türkiye çap›nda
faks çekme eylemi yaparak, ö¤-
retmenli¤in ‘kariyer basamakla-
r›na’ ayr›lmas›n› protesto ettiler.
Baflbakan’a faks çeken emekçi-
ler, uygulamaya son verilmesini
istediler. 

Ankara K›z›lay Postanesi
önünde yap›lan eylemde polisin

ola¤anüstü y›¤›nak yapmas› dikkat çekerken, aç›klama-
y› yapan E¤itim-Sen Genel Baflkan› Alaadin Dinçer, ö¤-
retmenlerin ‘aday ö¤retmenlik’,  ‘ö¤retmenlik’, ‘uzman
ö¤retmenlik’ ve ‘baflö¤retmenlik’ biçiminde kariyer s›-
navlar›na sokuldu¤una ifade ederek, “Bu uygulama ge-
nel eflitlik ilkesine ayk›r›d›r” dedi

Gerici ›rkç› kadrolara hay›r! 23 fiubat’ta
Milli E¤itim Bakanl›¤› önünde aç›klama yapan e¤itim
emekçileri, kadrolaflma politikas›na son verilmesini is-
tediler. Alaaddin Dinçer, AKP iktidar›n›n ilk günlerinde
1041 e¤itim yöneticisinin görevden al›nmas›yla baflla-

yan kadrolaflman›n, Bakanl›k merkez ve taflra teflkilatla-
r›n›, Talim Terbiye Kurulu’nu içine alacak flekilde ge-
niflleyerek devam etti¤ini söyledi. 

Bakanl›¤›n haz›rlad›¤› yeni yönetmelikle 20 bin ve-
kil müdürün s›navs›z olarak atanaca¤›n› hat›rlatan Din-
çer, “böylelikle AKP, siyasi kadrolar›n›n önündeki tüm
engelleri kald›rm›fl olacak” dedi. Üyelerinin sürgün
edilmesine de de¤inen Dinçer, buna iliflkin örneklere
yer verdi. Aç›klama s›ras›nda ‘Gerici Irkç› Kadrolara
Hay›r’, ‘Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz’ sloganlar› at›ld›. 

Peflkefl s›ras› Ö¤retmenevinde! Antalya
E¤itim-Sen fiubesi Ifl›klar Ö¤retmenevi’nin AKP kara-
r›yla ö¤retmenlerden al›nmak istenmesi karar›na karfl›
24 fiubat günü eylem yapt›. Sendika flubesi önünde bir
araya gelen 150 E¤itim-Sen’li, “AKP Ö¤retmenevlerin-
den Elini Çek” pankart› açarak, ö¤retmenevine yürüdü.
Burada aç›klama yapan fiube
Baflkan› Kadir Zeybek, karar›
AKP’li ‹l Genel Meclisi’nin ald›-
¤›n› hat›rlatarak,  “tüccar”  mant›-
¤›na dikkat çekti. AKP’lilerin ö¤-
retmenevini bir fast-food dükkâ-
n›na çevirece¤ini belirten Zey-
bek, “Ifl›klar Ö¤retmenevi kimse-
ye peflkefl çekilemez” dedi.

‹brahim Ethem’de
ifl b›rakma eylemi



Merhaba arkadafllar, merhaba
Yürüyüfl okurlar›. Bu haftaki sohbe-
timizin konusu Marksizm. Biliyor-
sunuz, 14 Mart büyük ustan›n ölüm
y›ldönümü. Bu vesileyle, onu, bize
miras b›rakt›¤› teorinin ne olup ol-
mad›¤›n› ortaya koyaca¤›m›z bir ça-
l›flmayla anmak istedik.

Sohbetimiz içinde Marksizmin
ekonomik, felsefi, siyasi kaynakla-
r›... Marksizmin flekillenme süreçle-
ri... Marksizmin temel ilkeleri, yak-
lafl›mlar›... Marksizmin kendi döne-
mindeki pratikle iliflkisi... gibi ko-
nular üzerinde de duraca¤›z. Fakat
takdir edilece¤i gibi, bunlar›n herbi-
ri bafll› bafl›na son derece geniflleti-
lebilecek konulard›r. Bu anlamda
burada öncelikle yapmaya çal›flaca-
¤›m›z, Marksizmi bir bütün olarak
tarif etmek olacakt›r... Evet, hangi-
miz bafll›yoruz?... Buyur Özlem. 

ÖÖzzlleemm:: Sözüme Marksizm ke-
limesinin bende yaratt›¤› izlenimi
paylaflarak bafllayay›m. Marksizm
deyince, büyük bir deniz feneri ge-
liyor akl›ma. Veya bir pusula. Veya
bir harita... Evet, Marksizm bende
hep “yol göstermek”le, “rota çiz-
mek”le ilgili nesnelerle birlikte bir
ça¤r›fl›m yap›yor. Çünkü Marks’›n
ve kendi ad›yla an›lan ö¤retisinin
tarih sahnesindeki esas ifllevi de
böyle tan›mlanabilir san›r›m. 

Böyle oldu¤unun en iyi kan›t› da
bence, burjuvazinin Marksizme
karfl› bitmeyen sald›r›s›d›r. Sosya-
list sistemin y›k›lmas›yla birlikte,
Marksizmin de öldü¤ünü iddia etti-
ler. Marks’›n görüfllerinin art›k ge-
çerli olamayaca¤› üzerinde ›srarl›

bir propaganda savafl› yürüttü bur-
juvazi. Çünkü asl›nda, her vesileyle
“150 y›l önceki manifestodaki gö-
rüfller” diye küçümsedikleri bu gö-
rüfller, hâlâ dünyay› en iyi aç›klayan
ve emekçilere, ezilenlere dünyay›
de¤ifltirmenin anahtar›n› veren gö-
rüfllerdi. Burjuvazi bunu biliyordu.
Fakat burjuvazinin tersini iddia ede-
rek sürdürdü¤ü sald›r›lar yer yer ki-
mi sol kesimler üzerinde etkili oldu.
Devrimden, sosyalizmden vazge-
çenler, do¤al olarak “Marks’›n,
Marksizmin gözden geçirilmesi”
gerekti¤ini söylemeye bafllad›lar.
Kimisi buna “Yarat›c› Marksizm”
ad›n› verdi hatta. Neyse, san›r›m bu
tür yaklafl›mlara sohbetimizin ileri-
ki bölümlerinde tekrar döneriz, ama
flimdilik flu kadar›n› söyleyeyim:

Karfl›-devrim rüzgarlar› alt›nda
Stalin’den girip Lenin’e, oradan da
Marks’a uzanan inkarc›lar da Mark-
sizmin yerine bir fley koyamad›lar.
Koyamayacaklar da. Çünkü
Marks’›n tahlil etti¤i tarih ve zaman
afl›lmam›flt›r ve onun öngördü¤ü
sosyalizmin zorunlulu¤u hâlâ hük-
münü sürdürmektedir. Burjuvazinin
Marksizme karfl› hiç bitmeyen sava-
fl›, bence Marksizmin gücünü göste-
rir. Marksizm ve onunla ayr›lmaz
bir bütün oluflturan MMaarrkkssiizzmm--LLee--
nniinniizzmm,, tüm ezilenlerin kurtulufl
ideolojisidir. 

KKeemmaall:: Evet, Marksizm-Leni-
nizm, Marksizmin 20. yüzy›lda Le-
nin’in katk›lar›yla ald›¤› biçimdir.
Ama biz konumuzu bu aç›dan ge-
niflletmeden Marksizm nedir nokta-
s›ndan devam edelim. 

Asl›nda Marksizme iliflkin
birçok tarif bulmak mümkün. Bur-
juvazinin Marksizme iliflkin tarifi-
nin, farkl› olmas› normaldir, fakat
solun kendi içinde de Marksizmin
farkl› tarifleri vard›r.

“Körün fili tarifi” diye bir de-
yim vard›r bilirsiniz. Baz›lar›n›n
Marksizm tarifi de biraz böyle bir
fleydir. Sadece kendilerinin görebil-
di¤i k›sm›yla tarif ederler Marks’›.
Kimisi, onda sadece ““ggöörrmmeekk iissttee--
ddii¤¤iinnii”” görür. Bu anlamda kimi
Marksizmi sadece felsefeye, kimi
sadece ekonomiye indirger. Kimile-
ri, bu tür tek yanl›, çarp›k tariflerle
de kendilerini –pek de ilgileri olma-
d›¤› halde– ““MMaarrkkssiisstt”” olarak ad-
land›r›rlar. 

Marksizmi bir di¤er tarif biçimi,
sa¤a savrulan, düzeniçileflen güçle-
rin yeni konumlar›n› hakl› ç›karmak
üzere gelifltirdikleri Marksizm tarif-
leridir. Bu kategoridekiler do¤al
olarak Marksizmi ttaarriiff ederken
ttaahhrriiff de ederler. 

“Marksizm, SSCB’nin y›k›l›fl›yla
iflas etmifl bir ekonomi teorisidir. ”
Burjuva teorisyenler, akl› evvel ka-
lemflörler, özellikle sosyalist siste-
min y›k›lmas›ndan hareketle buna
benzer çok tan›mlar yapt›lar.
“Marksizm kapitalizmin bir mezhe-
bidir”. Bu da sol’dan yap›lan bir ta-
riftir. 

ÖÖzzlleemm:: Birkaç tarif de ben ak-
taray›m isterseniz. 

Uygarl›k Tarihi adl› kitab›nda
Server Tanilli flöyle tan›ml›yor
Marksizmi:

“Bat› Avrupa'da Sanayi Devri-
mi'nin do¤urdu¤u iktisadi ve sosyal
sonuçlar›n nedenleri ile kaç›n›lmaz
geliflmelerini araflt›ran Marks ve
Engels, bu araflt›rmalar›n sonunda
yepyeni bir dünya görüflü ortaya ç›-
kar›rlar. Bu yeni dünya görüflü, ar-
t›k yaln›z Sanayi Devrimi ile ilgili
sorunlar›n de¤il, tüm do¤a, toplum
ve insanla ilgili her sorunun karfl›l›-
¤›n› veren eksiksiz bir görüfltür. 

Marx ve Engels'in ortaya koy-
duklar› yeni dünya görüflüne ddiiyyaa--
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Marksizm, insanl›¤›n
deniz feneridir 



lleekkttiikk mmaaddddeecciilliikk ad› verilir. Ve ge-
nellikle Marksizm diye an›l›r. 

Marksizm maddeci, diyalektik ve
hümanist bir dünya görüflüdür.”

Burada görülece¤i gibi as›l vur-
gu ddiiyyaalleekkttiikk mmaatteerryyaalliizzmm üzerine. 

Orhan Hançerlio¤lu da flöyle bir
tan›m yap›yor: “Marksizm, tek söz-
le, insanl›k-öncesi ça¤›n› kapat›p
insanl›k ça¤›na geçmeyi gerçeklefl-
tirecek olan tümsel kapsaml› bir bbii--
lliimmlleerr bbiilliimmiidir. ”

Bu tan›mda bence alt› çizilmesi
gereken bir kavram olarak “bilimler
bilimi” kavram› kullan›l›yor, ki
Marksizme en uygun düflen tan›m-
lardan biridir. Çünkü Marksizm ne
tek bafl›na ekonomi bilimiyle, ne
sosyolojiyle, ne felsefeyle s›n›rlana-
mayacak, hepsini kucaklayan ve
kavrayan bir “ana bilim” gibidir.
Ortaya koydu¤u tarihsel ve toplum-
sal yasalar, tüm bilimlerin geliflim
seyrini belirleyecek özelliktedir. 

Felsefe Ansiklopedisi’ndeki
Marksizm tan›m› ise flöyle:

“Marksizm, evrensel bir dünya
görüflü olmak d›fl›nda ve temelde flu
üç genifl alan› kapsar:

Diyalektik ve tarihsel materya-
lizm, ekonomi politik ve bilimsel
sosyalizm. Diyalektik ve tarihsel
materyalizm, Marksizmin felsefesi-
dir ve onun ggeenneell kkuurraammssaall tteemmeellii--
nnii oluflturur. Ekonomi politik: Kapi-
talizmin ve sosyalizmin üretim ilifl-
kilerini araflt›r›r ve MMaarrkkssiizzmmiinn eenn
tteemmeell kkoonnuussuunnuu meydana getirir..
Bilimsel sosyalizm, devrimci hare-
ketin taktik ve kuram›d›r, ttoopplluummssaall
ddeevvrriimmiinn bbiilliimmsseell öö¤¤rreettiissiiddiirr ve ki-
mi yerde tek bafl›na Marksizmi ad-
land›r›r.”

KKeemmaall:: Evet, Özlem’in aktar-
d›¤› bu son bölümle birlikte, Mark-
sizmin tarifinden ç›k›p muhtevas›na
geçmifl oluyoruz. 

Görülece¤i gibi, kimine göre,
Marksizm demek, ddiiyyaalleekkttiikk mmaa--
tteerryyaalliizzmmddiirr.. Kimine göre ise
Marksizmin esas›n› eekkoonnoommii ppoollii--
ttiikk oluflturur. Kimi de Marksizmi
sosyalizmle özdefllefltirir. Asl›nda

buradan anlafl›lan, üçünün de Mark-
sizmi oluflturdu¤udur. Ki Lenin’de
Marksizmin muhtevas›n› anlat›r-
ken, bunlar›n hepsinden sözediyor. 

Nerede mi sözediyor? Kan›mca
Marksizmi en özlü biçimde ve k›sa
bir metinden kavramak isteyen biri-
nin baflvuraca¤› öncelikli kaynak,
Lenin’in ülkemizde MMaarrkkss--EEnnggeellss
MMaarrkkssiizzmm ad›yla yay›nlanm›fl olan
kitab›d›r. Bu kitab›n içinde de özel-
likle ““KKaarrll MMaarrxx,, MMaarrkkssiizzmmiinn BBiirr
AAçç››kkllaammaass›› VVee KK››ssaa BBiirr BBiiyyooggrraaffiikk
ÖÖzzeettii”” bafll›kl› makalesi, Marksizmi
son derece özlü ve sistematik bi-
çimde anlatmaktad›r. 

Zaten bu makale, 1913 y›l›nda
Lenin taraf›ndan Marksizmi tan›t-
mak için Granat Encyclopaedia’ya
konulmak üzere yaz›lm›flt›r. Çal›fl-
man›n niteli¤inden de anlafl›laca¤›
gibi biraz “ansiklopedik” bir anla-
t›m özelli¤i tafl›maktad›r. Biz de bu
sohbete haz›rlan›rken, anlat›m›m›z›
bu kitab›n sistemati¤i üzerine kur-
maya karar vermifltik zaten. Evet
Mazlum, istersen flimdi oradaki sis-
tematik çerçevesinde devam edelim
sohbetimize. 

MMaazzlluumm:: Marksizmin flekille-
niflini anlamak aç›s›ndan Marks’›n
yaflam öyküsünü bilmek de son de-
rece yararl›d›r. fiimdi burada konu-
yu da¤›tmamak için bu yaflam öy-
küsüne giremeyiz belki ama flunu
k›saca vurgulayay›m. Marksizm
uzun y›llara dayanan bir araflt›rma,
ideolojik mücadele sonucu flekillen-
di. Yani bir “vahiy” gelir gibi, her
fley birden bire olmad›. Kendi döne-
minin felsefi ak›mlar›na yöneldi ön-
ce. Bir dönem sol-Hegelci’ydi
Marks. Sonra bir ara kendi deyimiy-
le Foyerbahç› oldu.

Hegel’in, Ludwig Feuerbach’›n
eserleri derinden etkiliyordu
Marks’›. Asl›nda buna tam bir “etki-
lenme” demek de zor. Çünkü o bir
süre sonra o teorinin zay›f, çeliflkili
yanlar›yla savaflmaya bafll›yor ve
orada yeni bir s›çramaya ulafl›yordu. 

Mesela bir dönem hukuk ö¤ren-
meye yönelir, ama hukuk onu, top-
lumsal yap›n›n kökenlerine götürür.

Marks, Almanya’da Rheinische
Zeitung adl› bir gazetenin yönetici-
li¤ini yapar bir dönem. (1842-43)
“Marx'in gazetecilik çal›flmalar›,
ona, ekonomi politi¤i yeterince bil-
medi¤ini gösterdi ve tutkuyla bu ko-
nuyu incelemeye girdi.”

Marksizmin oluflumunda bilin-
di¤i gibi Engels’in de çok özel bir
yeri vard›r. Ki, Lenin de bu konuda
flu uyar›y› yapar: “Marx'›n görüflle-
rinin do¤ru bir de¤erlendirmesi
için, onun en yak›n düflünce ve ça-
l›flma arkadafl› Friedrich Engels'in
yap›tlar›n› tan›mak esast›r. En-
gels'in tüm yap›tlar›n› hesaba kat-
madan Marksizmi anlamak ve sun-
mak olanaks›zd›r. ” Marksizm, her
ne kadar belirleyici olan Marks olsa
da Marks ve Engels’in ortak eseri-
dir. Bu anlamda onlar›n tan›fl›p bir-
likte çal›flmaya bafllamalar› da
Marksizmin flekillenifli aç›s›ndan
önemlidir. 

“Eylül 1844'te, Friedrich En-
gels, birkaç günlü¤üne Paris'e geldi
ve bu tarihten sonra Marx'›n en ya-
k›n arkadafl› oldu. Her ikisi de, o
dönemin Paris'teki devrimci grup-
lar›n kaynaflma içindeki yaflant›s›n-
da en etkin yerlerini ald›lar.” Arala-
r›ndaki çok kat› olmayan iflbölümü-
ne göre Marks ekonomiyi ve tarihi,
Engels de do¤a bilimlerini ve felse-
feyi inceledi. Ancak diyalektik ve
tarihsel materyalist yöntemi gelifl-
tirmeleri, baflka bir deyiflle “Diya-
lektik yöntemi gelifltirip ayaklar› üs-
tüne oturtmalar›”, onlar›n araflt›r-
malar›n› da bütünlefltiren bir rol oy-
nad›. Ele ald›klar› tüm bilimlerin as-
l›nda birbiriyle ba¤l› oldu¤u, bunla-
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KKöörrüünn ffiillii ttaarriiffii”” ddiiyyee bbiirr ddeeyyiimm
vvaarrdd››rr bbiilliirrssiinniizz.. BBaazz››llaarr››nn››nn MMaarrkkssiizzmm
ttaarriiffii ddee bbiirraazz bbööyyllee bbiirr flfleeyyddiirr.. SSaaddeeccee
kkeennddiilleerriinniinn ggöörreebbiillddii¤¤ii kk››ssmm››yyllaa ttaarriiff
eeddeerrlleerr MMaarrkkss’’››.. KKiimmiissii,, oonnddaa ssaaddeeccee
““ggöörrmmeekk iisstteeddii¤¤iinnii”” ggöörrüürr.. BBuu aannllaammddaa
kkiimmii MMaarrkkssiizzmmii ssaaddeeccee ffeellsseeffeeyyee,, kkiimmii
ssaaddeeccee eekkoonnoommiiyyee iinnddiirrggeerr.. KKiimmiilleerrii,, bbuu
ttüürr tteekk yyaannll››,, ççaarrpp››kk ttaarriifflleerrllee ddee kkeennddiillee--
rriinnii ––ppeekk ddee iillggiilleerrii oollmmaadd››¤¤›› hhaallddee––
““MMaarrkkssiisstt”” oollaarraakk aaddllaanndd››rr››rrllaarr..

“



r›n hepsini de pratikle dolays›z bir
ba¤ içinde bulundu¤u görülüyordu. 

KKeemmaall:: Ekonomi, tarih, do¤a
bilimleri, felsefe ve pratik... Mark-
sizm bunlar›n hepsini içeriyor. Ama
Marksizmde bunlar› içermenin öte-
sinde olan bir fley vard›. 

Lenin, yukar›da sözünü etti¤i-
miz yaz›s›nda Marksizmin kaynak-
lar›na dair flunlar› belirtiyor:

“Marksizm, Marx'in görüfl ve
ö¤retilerinin sistemidir. Marx, in-
sanl›¤›n en ileri üç ülkesince temsil
edilen, 19. yüzy›l›n üç temel ideolo-
jik ak›m›n› sürdüren ve tamamlayan
bir deha idi: KKllaassiikk AAllmmaann ffeellsseeffee--
ssii,, kkllaassiikk ‹‹nnggiilliizz eekkoonnoommii ppoolliittii¤¤ii
ve genel olarak Frans›z devrimci
ö¤retileriyle birleflmifl olan FFrraannss››zz
ssoossyyaalliizzmmii..”  (Marks-Engels Mark-
sizm, syf. 17) 

Bunlar, devrimci literatürde
““MMaarrkkssiizzmmiinn üüçç kkaayynnaa¤¤››”” veya
““ÜÜçç bbiilleeflfleennii”” olarak da adland›r›l›r.
Lenin, bir baflka yaz›s›nda bunlar›,
yani Alman felsefesi, ‹ngiliz ekono-
mi politi¤i ve Frans›z sosyalizmini,
““iinnssaannll››¤¤››nn 1199.. yyüüzzyy››llddaa yyaarraatttt››¤¤››
eenn iiyyii üürrüünnlleerr”” olarak adland›r›r ve
Marksizmin bunlar›n temsilcisi,
meflru mirasç›s› oldu¤unu belirtir. 

ÖÖzzlleemm:: fiimdi Maksizmin kay-
naklar›n› bu flekilde somutlaflt›rd›k-
tan sonra, Marks’› “tek yanl›” ele
alman›n, onu sadece ekonomik ve-
ya felsefi bir görüfle indirgemenin
ne kadar eksik ve yanl›fl bir yakla-
fl›m oldu¤u daha iyi görülüyor. 

Burjuvazinin, Marks’›n etkisi
karfl›s›nda baflvurdu¤u yöntemler-
den biri de onu s›radan bir “akade-
misyene” çevirme gayretidir. bu
çerçevede mesela, Marks’› bütün
hayat› boyunca sadece kitap yazm›fl
bir teorisyen olarak göstermek de
vard›r. Marks’›n her dönem prati¤in
içinde oldu¤u gerçe¤i bir yana;
Marksizmi oluflturan kaynaklar›n da
gösterdi¤i gibi, devrimci bir düflün-
ce ve ruh, Marksizmin flekillenme-
sinin adeta mayas› gibi her döne-
minde varolmufltur. Keza Marksiz-
min o güne kadarki teori aç›s›ndan

bir “devrim” oluflturan yanlar›ndan
biri de teori ve pratik aras›nda kur-
du¤u ba¤d›r. Felsefenin o güne ka-
dar yads›d›¤›, görmezden geldi¤i
bir ba¤d›r bu. 

MMaazzlluumm:: Marks’›n filozofla-
r›n iflinin sadece yyoorruummllaammaakk ddee--
¤¤iill,, ddee¤¤iiflflttiirrmmeekk oldu¤u yolundaki
yaklafl›m›n› da bu aç›dan hat›rlaya-
biliriz. Ayr›ca Lenin Marks’›n bi-
yografisinde flu özel vurguyu yapar:

“1843 sonbahar›nda, Marx, Ar-
nold Ruge ile birlikte yurtd›fl›nda
radikal bir dergi ç›karmak üzere,
Paris'e gitti. Bu derginin, yani De-
utsche-Französische Jahrbücher'in,
yaln›zca bir say›s› yay›nland›; Al-
manya'da gizlice da¤›t›lma güçlü¤ü
ve Ruge ile anlaflmazl›k yüzünden
yay›n kesildi. Marx'›n bu dergideki
yaz›lar›, onun daha o zamandan
‘varolan her fleyin amans›z elefltiri-
si’ni ve özellikle ‘silahla elefltiri’yi
savunan ve yy››¤¤››nnllaarraa vvee pprroolleettaarryyaa--
yyaa ççaa¤¤rr››ddaa bbuulluunnaann bbiirr ddeevvrriimmccii
oolldduu¤¤uunnuu göstermektedir. ”

Dikkat edilirse, tarih henüz
1843’tür. Yani henüz ne Komünist
Manifesto yaz›lm›fl, ne 1848 devrim-
leri gerçekleflmifltir. Fakat devrim ve
proletaryan›n iktidar› düflüncesi, da-
ha o tarihlerden Marksizmin temel-
lerinden biri olarak netleflmifltir. 

Marks, 1852’de yazd›¤› bir mek-
tupta düflüncelerinin netleflmesinin
evrimini aç›klarken, hem bunu be-
lirtiyor, hem de Marksizmde “öz-
gün” olan nedir, buna aç›kl›k getiri-
yor. Marksizm nedir, neyi içerir so-
rusuna da cevap içeren bu sözleri
aktar›yorum, flöyle diyor: 

“Ne modern toplumdaki s›n›fla-
r›n varl›¤›n›, ne de aralar›ndaki sa-
vafl›m› bulmufl olma flerefi benimdir.
Benden çok önce, burjuva tarihçiler
bu s›n›flar savafl›m›n›n tarihsel ge-
liflimini betimlemifl ve burjuva ikti-
satç›lar bunun ekonomik anatomisi-
ni dile getirmifl bulunuyorlard›. Be-
nim yeni olarak yapt›¤›m fley: 1) s›-
n›flar›n varl›¤›n›n, üretimin tarihsel
geliflme evrelerinden baflka bir fleye
ba¤l› olmad›¤›n›; 2) ss››nn››ffllaarr ssaavvaaflfl››--
mm››nn››nn zzoorruunnlluu oollaarraakk pprroolleettaarryyaa
ddiikkttaattoorraass››nnaa ggööttüürrddüü¤¤üünnüü;; 3) bu
diktatoran›n kendisinin de bütün s›-
n›flar›n ortadan kalkmas›na ve s›-
n›fs›z bir toplumun kurulmas›na ge-
çiflten baflka bir fley oluflturmad›¤›-
n› kan›tlamak oldu...” (Aktaran,
Devlet ve ‹htilal, s. 44)

KKeemmaall:: Evet, Marksizmin
kaynaklar›n›, de¤iflik tariflerini, de-
¤iflik ele al›n›fl biçimlerini az çok
görmüfl olduk buraya kadar. San›-
r›m flimdi daha tam bir Marksizm
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Marx ve Engels'in 
büyük tarihsel hizmeti
Tarih 7 Kas›m 1918. Moskova’da Marks
ve Engels için dikilen an›t›n aç›l›fl töre-
ninde Lenin konufluyor. Onlar›, yani
Marksizmi anlat›yor:

“DÜNYA iflçileri devriminin önder-
leri, Marx ve Engels için dikilen bir
an›t› törenle aç›yoruz.

MMaarrxx vvee EEnnggeellss''iinn bbüüyyüükk ttaarriihhsseell
hhiizzmmeettii,, kapitalizmin çöküflünü ve ar-
t›k insan›n insan taraf›ndan sömürülme-
yece¤i komünizme geçiflin kaç›n›lmaz-
l›¤›n› bilimsel tahlille kan›tlamalar›d›r.

MMaarrxx vvee EEnnggeellss''iinn bbüüyyüükk ttaarriihhsseell hhiizzmmeettii,, bütün ülkelerin prole-
terlerine, rollerini, görevlerini, u¤rafllar›n›; sermayeye karfl› devrimci
savaflta ilk baflkald›ran olmay› ve bu savafl›mda bütün çal›flanlar› ve
sömürülenleri etraflar›nda birlefltirmeyi göstermeleridir...”



tablosu koyabiliriz ortaya. Lenin
““MMaarrkkss’’››nn öö¤¤rreettiissii”” olarak adlan-
d›rd›¤› bu bütünlü¤ü flu altbafll›klar
halinde s›ral›yor:

-- FFeellsseeffii MMaatteerryyaalliizzmm
-- DDiiyyaalleekkttiikk
-- MMaatteerryyaalliisstt TTaarriihh KKaavvrraamm››
-- SS››nn››ff SSaavvaaflfl››mm››

Bunlar›n herbiri hem ayr› ayr›
büyük bir önem tafl›yor, ama herbiri
ancak birbiriyle iliflkisi içinde bir
bütün oluflturuyor. 

Marksizmin geliflimi, idealist,
metafizik düflünceye vurulan büyük
darbelerle flekillenmifltir. Bu anlam-
da da Marksizmin gelifliminde ma-
teryalist anlay›fl, son derece önemli
bir yer tutar. Fakat flunu belirtmeli-
yiz ki, Marks, metafizi¤e, idealizme
karfl› amans›z bir mücadele yürütür-
ken, ayn› zamanda materyalizmin
kaba, ilkel biçimlerine karfl› da mü-
cadele yürütüyordu. 

Marks, materyalizmle metafizik
aras›nda kesin ve net bir ayr›m ko-
yarken, materyalizmin eski, kaba
biçimlerini de mahkum etmifltir.

“Marx ve Engels'e göre Feuer-
bach'›nki dahil, ‘eski’ materyaliz-
min flu eksiklikleri vard›: 11)) bu ma-
teryalizmin ‘mekanik yan› a¤›r bas-
makta’ idi, kimya ve biyolojide sa¤-
lanan en son geliflmeleri hesaba
katm›yordu; 22)) eski materyalizm ne
tarihsel idi, ne de diyalektik (anti-
diyalektik anlamda metafizikti), ve
geliflim görüflüne tutarl› ve kapsam-
l› bir biçimde ba¤l› de¤ildi; 33)) eski
materyalizm, "insan özü"nü, (somut
olarak ve tarihsel olarak saptan-
m›fl), ‘bütün toplumsal iliflkilerin
kar›fl›m›’ olarak de¤il de, soyut ola-
rak görüyor ve bu yüzden dünyay›
yaln›zca "yorumluyor"du, oysa bu
bir "de¤ifltirme" sorunuydu, yani
‘devrimci pratik eylem’in önemini
kavramam›flt›.” (Marks-Engels
Marksizm, syf. 20-21)

Bu anlamdad›r ki, Marx'›n felse-
fesi (felsefi materyalizm), bilginin
ve dünyay› dönüflüme u¤ratman›n
en yetkin metodudur. Felsefi mater-
yalizmle, Marks, iflçi s›n›f›na ve
tüm ezilenlere, savaflmak için güçlü
bilgi araçlar› vermifltir. 

Bu anlay›fl›n tarih alan›ndaki
yans›mas› da kuflkusuz çok önem-
liydi. Daha önceki tarih teorilerinin
eksiklikleri Marks taraf›ndan gide-
rilmifl oldu böylelikle. 

O eksiklikler nelerdi? 

Birincisi; “bu teoriler, olsa olsa,
insano¤lunun tarihsel eylemleri
içinde yaln›zca ideolojik nedenleri,
bu nedenlerin kökenlerini araflt›r-
madan ya da toplumsal iliflkiler sis-
teminin geliflimine hükmeden nes-
nel yasalar› soruflturmadan ya da bu
iliflkilerin, maddi üretimin ulaflt›¤›
geliflim düzeyi içindeki köklerini
görmeden inceler”di. 

‹kincisi, “tarihsel materyalizm,
ilk kez, y›¤›nlar›n toplumsal yaflam
koflullar›n› ve bu koflullardaki de-
¤iflmeleri, bilimsel do¤rulukla ince-
leme olana¤›n› sa¤larken, daha ön-
ceki teoriler, halk y›¤›nlar›n›n ey-
lemlerini kucaklamam›flt›.” 

BBuu yyüüzzddeennddiirr kkii,, MMaarrkkssiizzmm--
öönncceessii (evet, yukar›da da de¤inildi-
¤i gibi, Marksizm toplum ve do¤a
bilimlerinde bir devrim demektir;
bu yüzden de MMaarrkkssiizzmm--öönncceessii,,
MMaarrkkssiizzmm--ssoonnrraass›› kavramlar›n›
kullanmak hiç de yanl›fl de¤ildir.)
evet Marksizm-öncesi "toplumbi-
lim" ve tarih, a¤›rl›kl› olarak gelifli-
güzel toparlanm›fl bir kaba gerçek-
ler y›¤›n›ndan ibarettir. 

Marksizm toplum bilimi bir kar-
mafla ve tarihi bir y›¤›n olmaktan ç›-
karm›flt›r. 

Marksizm; toplumsal ve tarihi
süreçleri meydana getiren karfl› e¤i-
limlerin tümünü incelemifl; toplu-
mun çeflitli s›n›flar›n›n üretim ve
yaflam koflullar›n› ortaya sermifl; ta-
rihin yaz›m›nda ve anlafl›lmas›nda
öznel, keyfi unsurlar› ay›klayarak
nesnel nedenleri ve zorunluluklar›
bulmufltur. Böylelikle aç›¤a ç›km›fl-
t›r ki; tarihte ve toplum içinde karfl›-
m›za ç›kan bütün fikirler, bütün e¤i-
limler, maddi üretim güçleri koflu-
lundan ç›kmaktad›r. Sosyal-ekono-
mik sistemlerin, do¤ufl, geliflim ve
düflüfl süreçleri de ayn› koflullara
ba¤l› olarak flekillenmektedir. 

MMaazzlluumm:: Bu hafta son uzun
konuflmay› Kemal arkadafl yapt›¤›-

na göre, toparlay›p sohbetimize
noktay› koymak görevi bana düfltü
san›r›m. Lenin’in ““MMaarrkkss’’››nn öö¤¤rree--
ttiissii”” bafll›¤› alt›nda s›ralad›¤› konu-
lar›n kapsad›¤› teorik ilke ve çö-
zümlerin ana hatlar›n› önümüzdeki
çal›flmada ifllemeye devam edece-
¤iz. Bitirirken bir noktay› daha vur-
gulamak istiyorum. Yukar›da Mark-
sizmi ö¤renmek için özlü bir çal›fl-
ma örne¤i olarak Lenin’in bir kita-
b›n› önermifltim. Asl›nda ayn› ifllevi
gören bir baflka eserden daha sözet-
mek gerekiyor: Komünist Manifes-
to. 

Marksizmin ana hatlar›, 1844’de
flekillenmifltir. Marks ve Engels bbuu
öö¤¤rreettiinniinn ttaamm vvee ssiisstteemmaattiikk bbiirr
aaçç››kkllaammaass››nn››, 1848 fiubat’›nda Ko-
münist Manifesto’da ortaya koydu-
lar. Lenin Manifesto’ya iliflkin flu
güzel tasviri yap›yor: “Bu yap›t, du-
ru ve parlak bir deha ile yeni bir
dünya anlay›fl›n›, toplumsal yaflam›
da kucaklayan tutarl› bir materya-
lizmi; en genifl ve en derin geliflim
ö¤retisi olarak diyalekti¤i; s›n›f sa-
vafl›m›n›n kuram›n› ve proletarya-
n›n –yeni, komünist toplumun yara-
t›c›s›n›n– dünya tarihindeki devrim-
ci rolünü aç›klar.” (Marks-Engels
Marksizm, syf. 15)

Buradan flöyle bir Marksizm ta-
n›m› da ç›karmak mümkün de¤il
mi; Marksizm, yeni bir dünya anla-
y›fl›d›r, toplumsal yaflam› kucakla-
yan tutarl› bir materyalizm; insanl›-
¤›n en genifl ve en derin geliflim ö¤-
retisi olarak diyalektik; ve s›n›f sa-
vafl›m›n›n komünist toplumun yara-
t›c›s› proletaryan›n teorisidir... Evet
Sevgili Yürüyüfl okurlar›, haftaya
ayn› konuya devam etmek üzere
flimdilik hoflçakal›n. 
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uu yyaapp››tt --KKoommüünniisstt MMaanniiffeessttoo--,, dduurruu
vvee ppaarrllaakk bbiirr ddeehhaa iillee yyeennii bbiirr ddüünnyyaa aannllaa--
yy››flfl››nn››,, ttoopplluummssaall yyaaflflaamm›› ddaa kkuuccaakkllaayyaann ttuu--
ttaarrll›› bbiirr mmaatteerryyaalliizzmmii;; eenn ggeenniiflfl vvee eenn ddeerriinn
ggeelliiflfliimm öö¤¤rreettiissii oollaarraakk ddiiyyaalleekkttii¤¤ii;; ss››nn››ff ssaa--
vvaaflfl››mm››nn››nn kkuurraamm››nn›› vvee pprroolleettaarryyaann››nn ––yyee--
nnii,, kkoommüünniisstt ttoopplluummuunn yyaarraatt››cc››ss››nn››nn–– ddüünn--
yyaa ttaarriihhiinnddeekkii ddeevvrriimmccii rroollüünnüü aaçç››kkllaarr..””
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Yine bir YÖK-AKP it dalafl›n›
izliyoruz. Tart›flma bu kez “yeni
üniversitelerin kurulmas›” oda¤›nda
yaflansa da, önceki çat›flman›n de-
vam› oldu¤u aç›kt›r. 

Baflbakan Erdo¤an’›n, YÖK’ün
10 yeni üniversite kurulmas›na en-
gel oldu¤unu belirterek, "YÖK bili-
me s›n›r getiriyor" sözleriyle baflla-
yan polemikte, YÖK Baflkan› Prof.
Dr. Erdo¤an Teziç, 23 fiubat’ta ba-
s›n toplant›s› düzenleyerek, kendi-
lerinin de¤il iktidar›n bilimin önüne
engel koydu¤unu söyledi. 

Her fleyden önce bu kavgada da
taraflardan hiçbiri demokratik olan›
temsil etmiyor, hiçbiri özgürlükler-
den yana de¤il. Gerçekte üniversite-
lerin aç›l›p aç›lmamas› sorunu da
de¤il, bir baflka gün de bir baflka ko-
nuda çat›flmalar› sürecektir. Bu bir
iktidar kavgas›d›r. Üniversitelere
kim hakim olacak, kim yönetecek,
gücü kim elinde bulunduracak; bu-
nun için çat›fl›yorlar!

Gelelim bilimin önünde engel
olma meselesine. 

AKP hükümetine göre “bilim”
demek, çok say›da kap›s›nda ‘üni-
versite’ yazan bina dikmek demek.
Bu ayn› zamanda sand›kta oy de-
mek!

Bilimin, hukukun alan›na giren
konular› “ulemaya sormay›” savu-
nan, siyasal inanc›n›n ürünü olarak
bilime de¤il “kadere” inanan, bilim-
sel aç›klamalar› olan olaylar› “tak-
diri ilahi” diye karfl›layan, sosyal bi-
limleri de¤il hurafeleri dinleyen bir
zihniyetin bilimi savunur pozisyona
oturmaya çal›flmas› sahtekârl›kt›r,
ikiyüzlülüktür.

AKP iktidar›n›n bilimle olan
iliflkisine birkaç örnek verelim:

Kufl gribi salg›n› yaflan›rken
Baflbakan Erdo¤an, halk›n bilinç-
lendirilmesini imamlara havale ede-

rek “cuma hutbelerinde anlat›laca-
¤›n›” söyledi. Bir sa¤l›k sorununda
ilgili kurumlar› seferber etmek yeri-
ne ‘f›rsat bu f›rsat’ diyerek dini, fle-
riat› toplumda yayg›nlaflt›rmaya ça-
l›flt›. A‹HM’in türban karar›n› hu-
kukçulara sormak yerine “ulemaya
sorulmas›n›” söyledi. E¤itimle ilgili
konulara, üstelik “öbür dünyadan!”
fieyhler kar›flt›r›ld›, fieyhini rüya-
s›nda gören emekli ö¤retim üyesi-
nin mektubu hükümet arac›l›¤›yla
YÖK’e gönderildi ve resmi dilekçe
muamelesi gördü. Bilimsel Evrim
Kuram›’n›n en can al›c› k›sm›, il-
kö¤retim 8. s›n›f Fen bilgisi kitapla-
r›ndan ç›kar›ld›. Yarad›l›fl teorisi
TRT’den bafllayarak her alanda pro-
paganda edildi. H›zl› tren kazas›n›n
teknik-bilimsel aç›klamalar›n›n
önüne “takdiri ilahi” söylemi ç›ka-
r›ld›. Baflbakan, bilim h›rs›zl›¤› yap-
t›¤› ispatlanan dan›flman›n› savun-
mak için, “üniversitelerin verece¤i
diploman›n umurunda olmad›¤›n›”
söyledi. Üniversitelerin ödenekleri
k›s›l›rken, bütçeden en büyük pay›
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’na ay›rd›.
TÜB‹TAK’a bilim düflman› gerici
unsurlar› yerlefltirdi. Geçen y›l TÜ-
B‹TAK'a, yani bilime 450 trilyon li-
ral›k ek kaynak ay›rd›k diye övünen

iktidar, IMF’nin istedi¤i ‘faiz d›fl›
fazla’y› denklefltirmek için bunun
büyük bir bölümünü kulland›rmad›.  

Tüm bunlar bize bir gerçe¤i gös-
teriyor: Dini gericilik, bilimi redde-
der, bilime düflmand›r. Bilimin yeri-
ne dogmalar› koyar. Böylece top-
lumsal yaflamda tahakkümünü sür-
dürmek ister. AKP iktidar› da, hükü-
met oldu¤u günden bu yana, -siya-
sal çat›flmalar›n da etkisiyle- bilim-
sel kurumlarla hiçbir flekilde bar›fl›k
olmam›flt›r. Baflka iktidarlarda da
ifllerine gelmedi¤inde bilimin uyar›-
lar›n› dikkate almama durumu söz-
konusuydu, ancak bu, AKP’de bir
çizgi haline gelmifl, ideolojik olarak
da kafa yap›s› ile denk düflmüfl ve
AKP, bilimi “iplemeyen” bir iktidar
olmufltur.

Meselenin öte yan›nda ise; üni-
versitelerin k›smi özerkliklerini de
yokeden 12 Eylül Cuntas› ile varol-
mufl, onun politikalar›n› sürdüren
YÖK bulunmaktad›r. Çok iyi bilin-
di¤i üzere; ö¤rencilerini, namuslu
bilim insanlar›n› cezaland›rmakta,
susturmakta birbiriyle yar›flan
YÖK’e ba¤l› üniversiteler, bilimsel
araflt›rmalar konusunda dünyada
hiçbir s›ralamaya dahi girememek-
tedir. Düflünen ö¤renciye düflman
bir zihniyetin bilime dost olmas›
düflünülebilir mi? YÖK’ün bilim
anlay›fl›, tekellerin ihtiyac›na dönük
‘ArGe’ araflt›rmalar›n›n ötesinde
de¤ildir. 

K›saca; iktidar kavgas›n›n üzeri-
ni ‘bilim’ söylemi ile örtüyorlar.

Fethullah Gülen’e ba¤l› e¤itim

kurumlar›, Anadolu’dan ‘burs’ ve-

rerek getirdi¤i ö¤rencilere ‘zorunlu

fleriat e¤itimi’ yapt›r›yor. Bu flekil-

de Tunceli’den ‹stanbul’a getirilen

Ya¤mur Sariatafl, yurtta yaflad›kla-

r›n› anlatt›. 

Sariatafl, yurtta her akflam ‘çay

sohbetleri’ ad› alt›nda zorunlu dini

e¤itime tabi tutuldu. Buna kat›l-

mak istemedi¤inde ise yurttan at›l-

d›. Yurtta ö¤rencinin d›fl dünya ile

iliflkilerini asgariye indiren, Za-

man, S›z›nt› gibi Fet-

hullahç› yay›nlar d›fl›n-

daki yay›nlar› yasaklayan, dayat-

malara uymak istemeyen ö¤renci-

leri tehdit eden yurt yönetimi, Sa-

riatafl’a, “kendi iste¤i ile ayr›ld›¤›-

na” dair dilekçe imzalamas› için de

bask› yapt›.

Konuya iliflkin 23 fiubat’ta An-

kara’da protesto eylemi düzenle-

yen, Tuncelililer Derne¤i, D‹SK,

KESK gibi demokratik kurumlar,

ailelere seslenerek, çocuklar›n› bu

tarikatlar›n eline vermemelerini is-

tediler.

Fethullah’›n ‘beyin y›kama’ kamplar›
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AKP: “YÖK bbilime ss›n›r getiriyor”

YÖK: “‹ktidar bilime eengel”
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Soruflturma ve cezalar
EErrzziinnccaann EE¤¤iittiimm FFaakküüllttee--

ssii’nde, Aral›k ay› içerisinde ö¤ren-
cilere yönelik soruflturma terörü ya-
flanm›fl, cezalar ya¤d›r›lm›flt›. Bu
soruflturmalardan biri de, üniversite
içerisinde duyuru da¤›tt›¤› için Ul-
viye Yörük’e aç›lm›flt›. Erzincan
Gençlik Derne¤i üyesi Yörük’e, so-
ruflturma sonucunda iki yar› dönem
okuldan uzaklaflt›rma cezas› verildi.
Dekanl›k cezay›, ‘üniversite yöneti-
cilerinin flah›slar› aleyhine sald›rgan
nitelikte konuflmak, yay›nlar yap-
mak, ö¤rencileri bu yönde k›flk›rt-
mak’ suçlamas›na dayand›rd›.

Alternatif bahar flenli¤i düzenle-
yen ö¤rencilerden 33’ü hakk›nda
3’er y›l 9’ar ay hapis cezas› verilen
Edirne’de, mahkemeler ö¤rencileri
sindirme harekat›n› sürdürüyor.
Hrant Dink’in katledilmesi birçok
yerde oldu¤u gibi, Edirne’de de
protesto edilmiflti. 21 Ocak’ta Edir-
ne’de yürüyüfl düzenleyen TTrraakkyyaa
ÜÜnniivveerrssiitteessii ö¤rencisi 35 kifli hak-
k›nda, Edirne Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan “2911 say›l› kanuna mu-
halefet etmek” suçlamas›yla sorufl-
turma bafllat›ld›.

EEsskkiiflfleehhiirr GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii

Baflkan Yard›mc›s› Engin Göko¤lu
hakk›nda, 19 Aral›k Katliam›’n›n
y›ldönümünde bas›n aç›klamas›n›
okuyarak, "suçu ve suçluyu övdü-
¤ü” gerekçesi ile dava aç›ld›.

Bununla da yetinmeyen savc›l›k,
ev-okul adresine davetiye gönder-
mek yerine polisleri devreye soka-
rak, 26 fiubat günü Yunusemre
Kampüsü üstgeçidinde yaka paça
gözalt›na al›nmas›n› sa¤lad›. Adli-
yeye götürülen Göko¤lu savc›l›kta
ifadesi al›nmas›ndan sonra tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.

Ayr›ca; Karadeniz Teknik, Ça-
nakkale Onsekiz Mart ve Sivas
Cumhuriyet Üniversiteler’inde de
soruflturma ve cezalar ikinci yar›y›l-
da son h›zla sürüyor.

Örgütlenme hakk›na 
gayr›meflru sald›r›
Oligarflinin polisinin gençli¤in

yasal demokratik örgütlenmelerini
da¤›tmak için her türlü yasad›fl›,
gayr›meflru yönteme baflvurdu¤u bi-
linmektedir. Onlarca kentte kurulu
bulunan Gençlik Dernekleri bu tür
bask›lar› kurulduklar› günden itiba-
ren yafl›yorlar. ‹stiyorlar ki, gençlik
örgütsüz olsun, kimliksizli¤i, kifli-
liksizli¤i benimsesin. Son süreçte
Erzincan’da yaflananlar bunun son
örnekleri oldu. 

Erzincan Gençlik Derne¤i çal›-
flanlar›na yönelik polis terörü arta-
rak devam ediyor. Son iki haftad›r
dernek üyelerinin ailelerinin evleri-
ne, ifl yerlerine ve okullar›na giden
siyasi flube polisleri, aileleri tehdit
etmekte, yalan ve demagojilerle
k›flk›rtmaya çal›flmaktad›r. 

Derne¤e gelip giden bir lise ö¤-
rencisinin okuluna giden polis, ö¤-

rencinin ailesi hakk›nda bilgi alma-
ya çal›flm›fl, ö¤renciyi tehdit etmifl,
baflar›l› olamay›nca da, ö¤renci zor-
la arabaya bindirilerek tehditler sür-
dürülmüfltür. 

Yine pek çok dernek üyesinin
evine ve ifl yerine giden sivil polis-
ler ailelere iflbirli¤i teklifinde bulu-
narak, “çocu¤unuzun illegal faali-
yetlerde bulundu¤unu biliyor musu-
nuz” denilerek, korkutulmaya, k›fl-
k›rt›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Örnek ola-
rak gösterilenler ise, derne¤in yasal
toplant›lar›, bas›n aç›klamalar› vb.
olmufltur. Aileleri çocuklar›n› der-
ne¤e ve faaliyetlerine göndermeme-
leri konusunda tehdit edilmifllerdir.
Yine özellikle ö¤rencilerin yo¤un
yaflad›¤› Cumhuriyet Mahallesi’nde
birçok ev polis taraf›ndan gezilerek,
hangi evde hangi ö¤renciler kal›yor
ö¤renmeye çal›flm›fl ve mahalle hal-
k› da, “sizleri tan›yoruz ç›kan olay-
larda insanlar› evlerinize ald›n›z”
fleklinde tehdit edilmifltir.
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Gençli¤i susturma terörü
SSoorruuflflttuurrmmaallaarr,, cceezzaallaarr,, ggeennççlliikk öörr--
ggüüttlleerriinnee yyöönneelliikk bbaasskk››llaarr,, ddeemmookk--
rraattiikk eeyylleemmlleerree yyöönneelliikk ppoolliiss bbaass--
kk››ss›› vvee yyaarrgg›› kk››sskkaacc››;; hheerrflfleeyy ggeennçç--

lleerriimmiizzii ssuussttuurrmmaakk iiççiinn.. BBaaflflaa--
rraammaayyaaccaakkllaarr!! GGeennççlliikk,,

yyoozz,, aappoolliittiikk,, ddüüflflüünnmmee--
yyeenn,, üüllkkeessii vvee ddüünn--

yyaayyllaa iillggiilleennmmee--
yyeenn bbiirr ggeennççlliikk
kkaall››bb››nnaa ggiirrmmee--
yyeecceekk!!

Erzincan Gençlik Derne¤i, polisin bas-
k›lar›na, soruflturmalara karfl›n, gençli-
¤imizin apolitik olmay› reddedece¤ini
gösteriyor. Dernek, E¤itim-Sen flube
binas›nda 18-26 fiubat aras›nda kari-
katür sergisi açt›. Ö¤rencilerin yo¤un il-
gisini çeken sergide; Kand›ra F Tipi
Hapishanesi’ndeki tutsaklar›n karika-
türlerinin yan›s›ra, Boran Yay›nlar›’n-
dan ç›kan kitaplar›n, dergilerin yerald›-
¤› bir stand da yer ald›. Serginin duyu-
rusunu yapan ö¤rencilerin polisin keyfi
kamera çekimi, kimlik kontrolü gibi uy-
gulamalar›na karfl›n engellenemedi. 

Darbenin ard›ndan milyonlarca kitab› yakan, yasak-
layan 12 Eylül Cuntas› flefi Kenan Evren'in özel kütüp-
hanesindeki baz› kitaplar› Mu¤la Üniversitesi'ne ba¤›fl-
lamas›, ö¤retim üyelerince protesto edildi. 22 fiubat gü-

nü üniversitenin ana girifl kap›s› önünde toplanan aka-
demisyenler ad›na aç›klama yapan Doç. Dr. Hatice
Kurtulufl, darbenin suçlar›n› hat›rlatt› ve bu ba¤›fl›n ve
üniversite yönetiminin tören düzenlemesinin “aklama
ve aklatma” operasyonu oldu¤unu belirterek, “Üniver-
sitenin buna alet edilmesini fliddetle k›n›yoruz" dedi.

Kitap düflman› cunta flefine protesto

gençlik



Farkl› olmak, "di¤erlerinden"
farkl› yaflamak deyince ne anl›yo-
ruz? Düzenin bize biçti¤i yaflam›n
d›fl›na ç›kmak deyince ne geliyor
akl›m›za? Cevaplar›m›z asl›nda na-
s›l bir yaflant›m›z ve dünya görü-
flümüz oldu¤unu da ortaya koyar. 

‹çinde yaflad›¤›m›z kapitalist
sömürü düzeni tek tip insanlar ya-
ratmak ister. Bencil, ç›karc›, reka-
betçi, ahlâki aç›dan yoz, tüketen
insan tipidir bu. Bizim gibi a¤›r bir
emperyalist sömürünün ve siyasi
bask›n›n oldu¤u bir ülkede bu da-
ha da fazla gereklidir; yönetme-
nin, bu kanl› sömürü çark›n› dön-
dürmenin baflka yolu yoktur.

Egemen s›n›flar uzun vadeli ve
programl› bir ideolojik, psikolojik
savafl yürütürler böyle bir toplum
yaratabilmek için. Tabiri caizse
koyun sürüsüne çevirmeye çal›fl›r-
lar bizleri. Elerinde bir de¤nekle
kolayca yönlendirmek isterler.
MGK Genel Sekreterli¤i'nin iki y›l
önce ortaya ç›kan ve ‘psikolojik
harp’ belgesi bunu kan›tlayan bir
örnekti. 

Ancak öte yandan; burjuva ba-
s›n›, yazarlar›, televizyon dizileri
ve filmleri; "koyun olmay›n",
"farkl› olun" mesajlar› verirler.
Yüzeysel bak›ld›¤›nda; bu ça¤r›lar›
bir çeliflki ya da düzeniçi baz› ke-
simlerin olumlu ayd›n tavr› olarak
tan›mlanabilir. Fakat böyle de¤il-
dir. Düzen bunu da bilinçli olarak
yapmaktad›r. fiöyle ki, sistem te-
peden t›rna¤a tüm be¤eni ve
zevklerimizi belirlemektedir. Bize
‘farkl› olun’ dedi¤inde, farkl›l›¤›m›-
z› da belirlemektedir.

“Farkl› olmak” ad›na neyi da-
yatt›¤›n› ise çevremize bakarak
görebiliriz. Bunlar›n etkisindeki
gençli¤in farkl› olmak ad›na k›l›-
¤›ndan k›yafetine, düflüncelerin-
den davran›fllar›na kadar her fleyi-
ni emperyalizmin kültürel bom-
bard›man›n›n etkisinde belirledi¤i-

ni rahatl›kla görürüz. Bu noktada
kendimize dönüp kendimizi nere-
de gördü¤ümüz ve nas›l de¤erlen-
dirdi¤imiz önemlidir. Tabi ki hiçbi-
rimiz rahatl›kla bir çoban›n de¤-
nekle dürterek yönetece¤i bir ko-
yun sürüsü olmak istemeyiz. An-
cak farkl› olmak ad›na tek düze
olmamak ad›na, sürü olmamak
ad›na ne yap›yoruz?

Sürünün içinde “farkl›”
olmak m› yoksa sürü 
olmamak m›?
Emperyalizmin tüm yozlaflt›r-

ma ve apolitiklefltirme politikala-
r›yla, en ac›mas›z bask› ve katliam
politikalar›yla yaratmaya çal›flt›¤›
insan tipini, insanl›¤›n› savunma-
yan ve susup kabullenen, emper-
yalizmin isteklerine ayak uyduran
insan tipini tarif eder biraz sürü
kavram›. Bu kavram›n d›fl›nda
kendisini tan›mlayan bir insan te-
mel olarak emperyalizmin istedi¤i
"koyun-insan" modelinin aksine
düflünen, araflt›ran, insanl›k ve
kendisi için en iyi olan› tespit edip
onun için mücadele edebilen in-
sand›r. Kendisine dayat›lan em-
peryalist yoz kültürün ürünlerini,
televizyonundan sinemas›na, giyi-
minden kuflam›na kadar sorgula-
mas›n› bilen insand›r.

Tabiat› gere¤i bu olumlu ta-
n›mlamaya da en çok gençlik ke-
simleri uymaktad›r. Merakl›, atak,
ayd›n ve araflt›rmac› kimli¤iyle,
sorgulay›c› yap›s›yla ve de ö¤ren-
meye aç›kl›¤›yla gençlik her za-
man emperyalizmin karfl›s›na
kendi yaratt›klar›yla ç›kmas›n› bil-
mifltir. Devrimci mücadelenin ön-
derleri ve en iyi militanlar› da
gençlikten yetiflmifllerdir. Mahir-
ler, ‹bolar, Denizler...

Halk›n s›rt›ndan sülük gibi geçi-
nen sömürücü s›n›flar da gençlik
kesimlerinin bu misyonunu çok iyi
bilmektedirler. Bunun içindir ki
gençli¤i, giyim, saç modeli, tak›,
ayakkab› markas› vs. d›fl›nda hiç-
bir fley düflünemez hale getirmeyi
hedeflemektedir. “Farkl›l›k” diye
empoze ettikleri de olsa olsa iflte
bu saç modeli fark› düzeyinde bir
farkl›l›kt›r. Gençli¤i öyle tek düze
hale getirdiler ki, "farkl›l›¤›n s›n›-
r›"n› onlar belirliyor. Emperyalist-

ler ‘farkl› olun’ derken asl›nda
"ürünlerimi tüketin, daha abuk
sabuk olanlar› giyin, saç›n›z› mora,
yeflile, k›rm›z›ya falan boyay›n"
demeye getiriyor. 

‹stanbul'un sokaklar›nda art›k
s›kça görmeye al›flt›¤›m›z gençle-
rin de düfltü¤ü yan›lg› budur. Ken-
dilerini koyunlaflt›ran sisteme
yönlendirmeleri gereken öfkeleri-
ni çevrelerine, ailelerine ve kendi-
leri gibi bu düzenin ma¤durlar›na
yönlendirmektedirler. Düzenden
nefret etmeleri gereken yerde
kendileri gibi ezilenleri küçük gör-
meyi seçmektedirler. Yani düzen
içi olmay›, emperyalistlerin yarat-
mak istedi¤i "sürü" içinde en faz-
la "farkl› renkte bir koyun" olma-
y› seçmektedirler. Ki çoban ayn›.

Emperyalizm tüm dünyada ol-
du¤u gibi ülkemizde de kendi kül-
türünü, Anadolu kültürünün yeri-
ne ikame etmek istiyor.

Peki, düzenin tek tip insan mo-
delini reddeden kimdir? Bu soru-
nun cevab›n› bulmak için flunu
sormak gerekiyor. Bu düzenin,
emperyalizmin flimfleklerini üstü-
ne en çok kim çekiyor? Bu ülkenin
devrimcileridir sorumuzun cevab›.
Devrimci gençliktir. Gerçekten dü-
zenin çizdi¤i s›n›rlar›n d›fl›nda, ya-
ni sürünün d›fl›nda düflünen ve
davranan devrimci gençliktir. O
“farkl›” olmay› kafas›n› yeflile bo-
yayarak, h›rpani k›l›kla dolaflarak
göstermez. Farkl›l›k özdedir, çürü-
teni de¤ifltirme iradesindedir. Bafl-
ka bir dünya için kavgaya girebil-
mektedir. Bu anlamda da halk›n
de¤erleriyle, kültürüyle bütündür
devrimci bir genç. 

Düzenin lise, üniversite gençli-
¤ine dayatt›¤› apolitik, yozlaflm›fl
gençlik modelinin d›fl›nda olmak
elimizde. Bunun için emperyaliz-
min bize dayatt›¤› ve art›k yozlafl-
man›n bir biçimi haline dönüflen
tüm araçlar› reddetmeliyiz. Görü-
nüflümüzde de¤il düflüncelerimiz-
de farkl› olmal› ve bizim gibi düflü-
nenleri ço¤altmal›y›z. Örgütlü bir
güç halinde düzenin bizden çald›¤›
insani de¤erleri, erdemli ve ahlâk-
l› olmay› savunmal›y›z. 

Gençlik Federasyonu

‘Farkl›’ olmak m›, 
‘sürü’ olmak m›?

gS ençlikte:öz
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Oligarflinin her yol ve yöntemle
bölüp parçalamaya, halka dayan›fl-
ma de¤il bencilli¤i afl›lamaya çal›fl-
t›¤› bugün, devrimciler halk›n birli-
¤i ve dayan›flmas›n› temsil ediyor.
Antalya Temel Haklar’›n 25 fiubat’ta
K›z›lar›k ve Konuksever Mahallesi
halk›n› biraraya getirdi¤i. “Birlik ve
Dayan›flma” etkinli¤i bunun bir ör-
ne¤i oldu.

Konuksever Mahalle Park›’nda
gerçeklefltirilen ve 200 mahallelinin
kat›ld›¤› etkinli¤in ilk bölümünde,
Grup Seslenifl deyifller, semah ve
türkülerle bir dinleti sundu. Ard›n-
dan Temel Haklar Baflkan› Züleyha
Kurt, derne¤in faaliyetleri ve ama-
c›na iliflkin bir konuflma yapt›. 

Temel Haklar’›n 2003 y›l›nda
kuruldu¤unu hat›rlatan Kurt, “E¤i-

timden sa¤l›¤a, bar›nma hakk›n-
dan yozlaflmaya, yoksullu¤a, ifl-
sizli¤e karfl› mücadelemiz Türki-
ye’nin her yerinde devam edi-
yor” dedi. Ülkemizde hak ve öz-
gürlük mücadelesinin zorlu¤una
dikkat çeken Kurt, bu nedenle
Temel Haklar’›n fliar›n›n ‘hak ve-

rilmez al›n›r’ oldu¤unu belirtti.
Yozlaflmaya, fuhufla, uyuflturucuya
dikkat çeken Kurt, mahalle halk›n›
da derne¤in çal›flmalar›na kat›lma-
ya ça¤›rd›. 

Grup Seslenifl ikinci bölümde de
direnifl üzerine flark›lara yer verir-
ken, grup ad›na konuflan Mustafa
Abac›, ‘Vasiyet’ adl› flark›y›, F Tipi
hapishanelere karfl› direnen ve bu
direniflte hayat›n› kaybeden devrim-
cileri anlatt›¤›n› belirterek, direnifle
iliflkin k›sa bir bilgi verdi ve “baflar-
mak için zafere ulaflmak için diren-
mek gerekiyor” dedi. Grup, marfl,
türkü ve halay parçalar›ndan sonra,
iktidar›n her türlü sald›r›s›na karfl›
halk›n mücadelesinin sürece¤ini be-
lirterek, son olarak ‘‹flte Buraday›z’
flark›s›n› söyledi.
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Yozlaflmaya karfl› 
gücümüz birli¤imiz

Son bir ayda 10’u aflk›n ö¤renci-
nin dövülerek, b›çaklanarak gasp
edildi¤i Avc›lar Denizköflkler Ma-
hallesi’nde, son olarak 17 fiubat gü-
nü dersaneden evine giden Sadettin
Karaman isimli bir gencin, bir grup
serseri taraf›ndan önü kesilerek
gasp edilmek istenmesi ve b›çaklan-
mas› barda¤› tafl›rd›. 

23 fiubat günü bir yürüyüfl dü-
zenleyen ‘Avc›lar Halk› ve Lise
Dersane Ö¤rencileri ‹nsiyatifi’ üye-
leri, “Çeteler Halka Hesap Verecek,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yoz-
laflmaya Karfl› Gücümüz Birli¤imiz-
dir” sloganlar› att›lar.

Marmara Caddesi’nden belediye
önüne kadar yap›lan yürüyüflün ar-
d›ndan grup ad›na yap›lan aç›kla-
mada, yozlaflmaya, çetelere karfl›
mücadele edilece¤i belirtildi. 

Esenyurt Temel Haklar’›n da
destek verdi¤i eyleme halk›n ilgisi,
yozlaflma sorununun önemine bir
kez daha dikkat çekti.

YÜRÜYÜfi SATIfiLARI 
Dergimizin toplu sat›fllar› sürü-

yor. Ba¤c›lar Yeni Mahalle Yeflil
Cami mevkinde 25 fiubat'ta yap›lan
sat›flta, 92 dergimiz halk›m›za ulafl-
t›r›ld›. 24-25 fiubat günlerinde ise
‹zmir’in Kemeralt› giriflinin yan›s›-
ra, Cennetçeflme, Limontepe ve Bu-
ca Kuruçeflme Mahalleleri’nde 105
derginin sat›fl›n› yapan okurlar›m›z,
megafonlarla konuflmalar yapt›lar
ve gerçe¤i halka ulaflt›rd›lar. 

"Buras› topra¤›n atefle düfltü¤ü yer. Buras›
Çukurova" diyen Adana Temel Haklar taraf›n-
dan, fiirin Müzikhol'de Grup Yorum konseri
düzenlendi. 1200 insan›n izledi¤i konserde
sayg› duruflunun ard›ndan konuflan Temel
Haklar Baflkan› fiemsettin Kalkan, Adana’n›n
emek, mücadele ve direnifl tarihinden sineviz-
yon eflli¤inde kesitler sundu. Derne¤in halk

oyunu ekibinin Adana yöresinin oyunlar›ndan oluflan gösteriminin ard›n-
dan, coflkulu alk›fllar eflli¤inde Grup Yorum sahneye ç›kt›. 

Grup Yorum, 20 y›ll›k tarihinden kasetler sundu¤u konserinde, coflku
hiç eksik olmad› ve birçok türküyü izleyicilerle birlikte söyledi. S›k s›k
"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz" sloganla-
r›n›n at›ld›¤› konser, omuz omuza çekilen halaylarla son buldu.

Grup Yorum üyeleri 25 fiubat günü de Kafe Munzur'da bir söylefli ger-
çeklefltirdiler ve mücadelede müzi¤in önemini anlatt›lar. 

YYOORRUUMM  NNEEREDE COfiKU ORADA

B‹RL‹K VE DAYANIfiMA

Artvin Gençlik Derneği üyeleri, 19 Şubat günü Ulaş BARDAKÇI'yı an-
dı. Dernek binasında yapılan anma, açılış konuşması ve saygı duru-
şu ile başladı. Ulaş’ın devrimci mücadelesinin anlatılıdğı anmada,
“Bizlere bıraktığı mücadele geleneği yok olmadı, 122’lerle devam
ediyor” denildi. Anma şiirler ve marşlarla son buldu. 

ULAfi 
ANILDI
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Tarih, 5 fiubat 2003. Yer, BM
Güvenlik Konseyi. Irak sald›r›s›n›n
günler öncesi, zemin haz›rlama ça-
l›flmalar› alabildi¤ine yo¤un, dünya
halklar›n›n beyinleri korkunç bir
yalan bombard›man›na tutulmufl
durumda. Vapur iflportac›s› edas›n-
daki adam, “flu elimde gördü¤ünüz
tüp...” diye devam ediyor.

Dönemin ABD D›-
fliflleri Bakan› Colin
Powell, bütün dünya
medyas›n›n canl› ya-
y›nlad›¤› bu konuflma-
s›nda, “Irak’›n kitle
imha silah› üretti¤inin
kan›tlar›n›” sunuyor.
Dev ekranda uydudan
çekilmifl görüntüler,

hopörlerde “kitle imha silahlar› üze-
rine konuflan iki Irakl› subay›n se-
si”... Powell di¤er ülkeleri neden
Irak’›n iflgal edilmesi gerekti¤ine
“ikna” etmeye çal›fl›yor. “Bak›n ba-
k›n seyyar laboratuvar nas›l da ha-
reket ediyor, bu kamyonlarda kitle
imha silahlar› üretiyorlar” diyor
zencilerin yüzkaras› bir adam.  

Asl›nda orada bulunan tüm ülke
temsilcileri de, daha sonra “ben o
zaman sa¤lam temellere dayanan
kan›t oldu¤unu biliyordum, ama de-
¤ilmifl” diyecek olan Powell de bu
flovun, bu “kan›tlar›n” sadece birer
bahane oldu¤unu, ortada kan›t ma-
n›t bulunmad›¤›n› çok iyi biliyorlar.
Zaten ABD’nin sorunu da ikna de-
¤il, tehdit. Ve birbiri ard›s›ra s›rala-
n›yor Amerikan yalanlar›. “Bu uydu
foto¤raflar›, grafikler Irak'›n cep-
haneliklerini gösteriyor. Bu tesisle-
rin içinde kitle imha silahlar› var.
Bu elimde gördü¤ünüz tüp, Irak'›n
çiçek virüsü üretebilecek ve bunu si-
lah olarak kullanabilecek kapasite-
ye sahip oldu¤unu gösteriyor...”

Bu Amerikan yalanlar›na sadece
bir örnek. Koca koca devletleri yö-
neten adamlar›n, diplomatlar›n nas›l
tüm dünyan›n gözlerinin içine baka-

rak yalan söyledikle-
ri konusunda, Irak ifl-
gali eflsiz bir külliyet
oluflturdu. Ve bilindi-
¤i gibi iflgale gerekçe
yap›lan tüm yalanlar

bugün resmi olarak çökmüfl durum-
da. Ancak mesele bu kadar basit,
ucuz de¤il, “özürle” geçifltirilecek,
“do¤ru de¤ilmifl” diye bir kenara
at›lacak yalanlar de¤il bunlar. Ger-
çek olsa dahi bir ülke nükleer silah
üretiyor diye iflgali meflru olamaz.
Bu bir yana, zira en ölümcül silahla-
r› bu gerekçelerle ülkelere sald›ran-
lar, emperyalistler üretiyor. Üret-
mekle de kalm›yor, kullan›yorlar.
Evet bu yalanlar sonucu; bir ülke ifl-
gal edildi, yüzbinlerce insan öldü ve
halen sürüyor ölümler...

Ve bugün...

ABD bir kez daha Birleflmifl
Milletler’e ‹ran’›n nükleer tesisleri-
ne iliflkin gerçekle ilgisi olmayan
“kan›tlar” sundu¤u ortaya ç›kt›. 

‹ngiliz The Guardian Gazete
si’nin haberine göre; Uluslararas›
Atom Enerjisi Ajans› kaynaklar›,
ABD istihbarat birimlerinin ‹ran’›n
nükleer silah gelifltirdi¤ine dair ken-
dilerine sunduklar› kan›tlar›n as›ls›z
ç›kt›¤›n› bildirdi. UAEA kaynakla-
r›na göre, CIA ve di¤er istihbarat bi-
rimleri, ajansa; “‹ran’›n nükleer si-
lah gelifltirmek için kulland›¤›n› id-
dia ettikleri tesislerin listesini” sun-
du. Ancak, UAEA denetçileri bu te-
sislere gönderildi ve hiçbi-
rinde nükleer silah geliflti-
rildi¤ine dair bulguya rast-
layamad›lar. 

ABD istihbarat birimle-
rinin ‹ran’da bir bilgisayar-
da bulduklar›n› iddia ettik-
leri ve nükleer silah yap›-
m›n› anlatan belgeleri de,
ajansa sunduklar› ancak
ajans yetkililerinin bu bel-
gelerin gerçek olup olma-
d›¤› konusunda ciddi flüp-
helere sahip oldu¤una dik-
kat çekildi. 

Raporu reddeden
‹ran’›n Cumhurbaflkan›
Mahmud Ahmedinecad

ise, “‹ran milleti zorba güçlere karfl›
direniyor. Hakk›n› savunma konu-
sunda sonuna kadar direnmeye de
kararl›” diye konufltu. 

Emperyalistler Irak’in iflgali ön-
cesinin senaryosunu tekrarl›yor!

“Senaryo tekrar›” bir baflka ko-
nuda da yaflan›yor.

BM Güvenlik Konseyi yapt›r›m
kararlar› al›yor, UAEA raporlar ha-
z›rl›yor. UAEA’n›n son haz›rlad›¤›
raporda, “‹ran’›n BM Güvenlik
Konseyi’nin 1737 say›l› karar›n›n
hiçbir gere¤ini yerine getirmedi¤i”
belirtiliyor.

‹flgale, sald›r›ya karfl› ç›kar görü-
nen BM ve UAEA, asl›nda o ülkeyi
hedefe koymakta kullan›l›yor.

Bu arada, geçen haftalarda
Irak'ta direniflçilerden ele geçirildi¤i
ve ‹ran yap›m› oldu¤u öne sürdü¤ü
silahlar›n foto¤raflar›n› sergileyerek
‹ran’› suçlayan ABD ordusu, yine
“silah buldu!” ABD’li Binbafl› Je-
remy Siegrist, 25 fiubat’ta düzenle-
di¤i bas›n toplant›s›nda, Ba¤dat ya-
k›nlar›ndaki bir köyde tank z›rh›n›
delebilecek güçte roketler ve ‹ran
yap›m› havanlar bulduklar›n› söyle-
di. Bir ba¤›ms›zl›k savafl›n› destek-
lemenin suç olmad›¤› gerçe¤i bir
yana, bu “silah bulduk” aç›klamala-
r›n›n da bu süreçte yo¤unlaflmas›,
niyetin ‹ran’› köfleye s›k›flt›rmak,
olas› sald›r› için zemin yaratmak ol-
du¤u tart›flmas›z. 

IRAK: Fiyasko yalanla örtülüyor

‹flgalci güçleri ile kukla Irak ordusunun birlik-
te düzenledi¤i Ba¤dat operasyonu birinci ay›na
yaklafl›rken, operasyonda 400 direniflçinin öldü-
rüldü¤ü aç›kland›. Irak Baflbakan› Nuri El-Maliki,
devam eden operasyonda 426 direniflçinin de ya-
kaland›¤›n› belirtti.

Maliki de, iflgalcilerin katliamlar›n› “direniflçi
öldürdük” diye aç›klad›¤› “yalanlar savafl›na” iyi
uyum sa¤lam›fl durumda. Bir ayd›r direnifli k›rma
ad›na soka¤a ç›kma yasaklar›, ablukalar ise süren
operasyonlara ra¤men Ba¤dat’ta direniflin gücünü
korumas›n› ancak bu tür yalanlarla aç›klayabili-
yorlar. Yoksa büyük haz›rl›klar yap›lan operasyo-
nun fiyasko oldu¤unu nas›l aç›klayacaklar!

Yine sahte ‘deliller’
Yine ABD yalanlar›

dünya



49

4 Mart 2007 / 94

‘Apartheid’ kavram›, az›nl›ktaki beyazlar›n yönetti¤i Gü-
ney Afrika’da zencilere yönelik ›rkç› uygulamalar› anlat›r.
Yani ›rkç›l›¤›n bir baflka tan›m›d›r.

BM ‹nsan Haklar› Konseyi için bir rapor haz›rlayan arafl-
t›rmac› John Dugard, bunun için ‹srail-Filistin çat›flmalar›n›
konsey için incelemifl; uygulamalar›, katliamlar›, günlük ya-

flama yans›yan yapt›r›mlar› vb. araflt›r›p gözlemlemifl. 

Gelecek ay BM’ye sunulacak rapor, BM internet sitesinde yay›nland›.
1980'lerde Apartheid'a karfl› mücadele veren Dugard, bu tecrübenin getirdi-
¤i gözlemlerde de bulunuyor.

""‹‹ssrraaiill''iinn FFiilliissttiinn ttoopprraakkllaarr››nnddaakkii yyaassaa vvee uuyygguullaammaallaarr››nn››nn AAppaarrtthhee--
iidd''aa bbeennzzeeddii¤¤iinnii"" kaydeden Dugard'›n raporunda; ‹srail'in Filistinliler’in
hareketlerine yönelik k›s›tlamalar›ndan, evlerinin y›k›lmas›na ve Bat› fieri-
a'daki Yahudi yerleflimcilere yönelik ayr›cal›kl› muamelenin yerald›¤› ‹sra-
il'e bir dizi elefltiri s›raland›. Raporda, "Bu tür hareketlerin amac›n›n, bir ›r-
ka ait grubun (Yahudi), di¤er ›rka ait gruba karfl› tahakküm kurmas› ve sür-
dürmesi, sistemli olarak bask› uygulamas› oldu¤u ciddi biçimde yalanlana-
bilir mi?" ifadesi kullan›ld›.

Günlerce süren Nablus kuflatmas›, tam da bu tür uygulamalar›n bir örne-
¤ini sundu. ‹flgalci ‹srail ordusu, Nablus Kenti’nde aylard›r gerçeklefltirdi¤i
en büyük kuflatmada, on binlerce Filistinli’nin soka¤a ç›kmas›n› yasaklad›,
ev ev aramalar yap›ld›, halka bask› uyguland›, afla¤›land›, bir kent hayalet
kente dönüfltü. Çok say›da kiflinin gözalt›na al›nd›¤› kuflatmada, 41 yafl›nda
bir Filistinli katledildi. Filistin direnifl güçleri ile yer yer çat›flmalar yaflan-
d›, çocuklar tafllar ve molotoflarla tanklara karfl› koydular.

Kudüs'te ise, Mescidi Aksa çevresinde ‹srail'in hafriyat çal›flmas›n› pro-
testo ederken yaralanan 60 yafl›ndaki bir kad›n 24 fiubat’ta hayat›n› kaybet-
ti. Bu arada “ölüm makinesi” ‹srail’in son dört ay içinde 39 Filistinli çocu-
¤u katletti¤i aç›kland›. Son olarak 5 yafl›ndaki bir çocuk, ‹srail askerlerinin
evlerini basmas› üzerine korkudan floka girmesi ölümüne neden oldu. 

27 fiubat’ta Afganistan’a gelen
ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick
Cheney, bombalarla karfl›land›.
Cheney, iflgalci Amerikan güçleri-
nin Bagram’daki ana askeri karar-
gah›nda toplant› halindeyken üsse
yönelik sald›r› düzenlendi. Bir feda
eylemcisi taraf›ndan düzenlenen

sald›r›da üssün girifl kap›s› havaya
uçtu ve iki iflgal askeri ile Afgan
askerlerinin yerald›¤› 18 kifli öldü. 

Patlama üzerine Cheney s›¤›na-
¤a kaçarken, bu eylem dahi direni-
flin gücünü göstermesi aç›s›ndan
çarp›c›d›r. ‹flgalciler kendi üslerin-
de dahi güvende de¤iller. 

‘Ateflkes bitti, özgürlük 
mücadelesi sürecek’

5 y›ld›r hükümet güçleri ile atefl-
kes halinde olan Tamil Eelam Kurtu-
lufl Kaplanlar›, ateflkesin sona erdi¤i-
ni aç›klad›.

Sri Lanka’da Tamil bölgesinin ba-
¤›ms›zl›¤› için silahl› mücadele veren
Tamil Kaplanlar›, Norveç’in ‘arabu-
luculu¤unda’ imzalanan ateflkesin 5.
y›ldönümünde anlaflman›n, hüküme-
tin icraatlar› nedeniyle baflar›s›zl›kla
sonuçland›¤›n› belirterek, ““öözzggüürrllüükk
mmüüccaaddeelleessiinnee ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz”” de-
diler. Hükümetin ateflkese uymad›¤›-
n› bu nedenle anlaflman›n fiili olarak
hiç var olmad›¤›n› belirten Tamil
Kaplanlar›, “Ordunun, icraatlar› sa-
dece ülkenin en kanl› dönemini yafla-
mas›na neden olmufltur. Bu Tamil
halk›n›n, özgürlük mücadelesine de-
vam etmesini de zorunlu k›lm›flt›r”
aç›klamas›nda bulundu. 

Londra’da dev gösteri
24 fiubat gü-

nü ‹ngiltere’nin
baflkenti Lond-
ra'da toplanan
100 bin kifli, ‹n-
giliz ordusunun
Irak’tan geri çe-
kilmesini istedi.

Birleflen Halklar Yenilmez
ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick

Chaney, 23 fiubat’ta gitti¤i Avustral-
ya'n›n Sydney Kenti’nde protestolar-
la karfl›land›. Ayn› akflam Town
Hall'da toplanan Socialist Allian-
ce(Birlik), Yefliller ve Savafl› Durdu-
run Koalisyonu üyeleri, düzenledik-
leri eylemde Avustralya devletinin
Irak iflgalinde ABD ile yürüttü¤ü
stratejik ortakl›¤a son vermesini iste-
diler. TAYAD Komiteliler’in de
yerald›¤› eylemde, "Chaney Defol,
Birleflen Halklar Yenilemez" gibi slo-
ganlar at›ld›. Polisin sald›rgan tutumu
dikkat çekerken, kitle kararl›l›k gös-
tererek Amerikan Konsoloslu¤u önü-
ne kadar yürüdü.

Cheney’e ddireniflçi kkarfl›lamas›

2. Dünya Savafl›'nda iflgalci Nazi ordular›na
karfl› yap›lan ilk Sovyet hücumunun y›ldö-
nümü olan ve ‘K›z›lordu Günü’ olarak bilinen
23 fiubat’ta, Moskova’da toplanan binlerce
komünist, orak çekiçli bayraklar ve Stalin
resimleri tafl›d›. Eksi 20 derecedeki so¤u¤a
ra¤men Anayurdu Savunanlar Günü'nü kut-
layan binler, emekli askerler ve gazilerin
maafllar›n›n art›r›lmas›n› istedi.

Ortado¤u’daki Apartheid rejimi

dünya
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Dört Türkiyeli dev-
rimcinin Belçika'daki
DHKP-C Davas›’nda tu-
tuklanmalar› birinci y›l›-
na yaklafl›rken, destek ve
protestolar da devam
ediyor.

Uluslararas› Tecritle
Mücadele Platformu'nun

ça¤r›s›yla 28 fiubat’ta Avusturya’n›n baflkenti Viya-
na'da bulunan Belçika Büyükelçili¤i önünde yap›lan
gösteride, 'Musa, fiükriye, Bahar ve Kaya'ya Özgür-
lük' yaz›l› pankart tafl›nd›. UTMP'n›n düzenledi¤i ey-
leme AIK (Anti-emperyalist Koordinasyonu), KI
(Komünist ‹nisiyatifi), KJÖ (Avusturya Komünist
Gençli¤i) ve AST (‹flçi Görüflü) isimli Avusturyal›
devrimci ve anti-emperyalist örgütler de destek verdi.

'Schwarzenberg Meydan›’ndan Belçika Büyükel-
çili¤i'ne yürüyen eylemciler, tutsaklar›n resimlerini ve
'kara liste' ve 'anti-terör' yasalar›n› elefltiren dövizler
tafl›d›lar. Elçilik önünde yap›lan konuflmada, anti-te-
rör yasalar› ve demokratik haklar üzerindeki bask›lar
elefltirilirken, Belçika'da aç›lan davan›n ve tutuklama-
lar›n haks›zl›¤›na dikkat çekildi.

'Yaflas›n EEnternasyonal DDayan›flma' 
1 saat kadar süren eylemde, 'Yaflas›n Enternasyo-

nal Dayan›flma' ve 'Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük'
sloganlar› at›l›rken, iki temsilci Belçika Konsolosu ile
görüfltü. Türkiyeli devrimcilere Belçika’da aç›lan da-
van›n meflru olmad›¤› ve kararlar›n iptal edilmesi ge-
rekti¤ini belirten temsilciler, bu konuda haz›rlanan bir
deklerasyonu da verdiler. 

CLEA’dan EEylemler
Bu arada yaz›l› bir aç›klamada bulunan CLEA, tut-

saklara destek vermek için, 28 fiubat’ta Brüksel Bour-
se Meydan›’nda, 3 Mart’ta da Bruges Hapishanesi
önünde gösteri düzenlenece¤ini duyurdu. 

Belçikal› demokratlar taraf›ndan kurulan CLE-
A’n›n aç›klamas›nda, anti-terör yasalar›n›n hayata
geçmesinin ard›ndan görülen bu davada mahkemenin
konumuna dikkat çekilerek flöyle denildi: “Belçika
topraklar›nda yaflanan suçlar› yarg›lama ve cezalan-
d›rma yerine, Bruges Mahkemesi ve Gent Temyiz
Mahkemesi, binlerce kilometre uzakl›kta yaflanan bir
çat›flmada hakemlik rolü üstlendiler ve daha da ileri-
ye giderek Türkiye devletinin muhaliflerine uygulad›-
¤› bask› ve fliddeti meflrulaflt›rd›lar. ”

�� Çeteler mmuhbir kkayn›yor! 
Hrant Dink cinayeti san›¤› Erhan Tuncel’in devletin

muhbiri oldu¤unun ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan, bu

kez de 'Sauna Çetesi' davas›n›n bir numaral› san›¤› Ka-

s›m Zengin, 1997'den beri emniyet istihbarat› için

'gayr›-resmi' ajanl›k yapt›¤›n› aç›klad›. Eski Emniyet

Genel Müdür Yard›mc›s› Ertu¤rul Çak›r ve askerlerin

de içinde yerald›¤› çetenin devlet iliflkisine zaten kuflku

yoktu. Bu da bir baflka ba¤ biçimi oldu. 

“Suçla mücadele” ad›na ajan yerlefltir, çeteleri istedi¤in

ifllerde kullan. fiimdi yayg›n politika bu anlafl›lan. Al-

manya Anayasay› Koruma Örgütü’nün Nazi örgütleri-

nin içine ajan yerlefltirme ad›na bu örgütleri sola, ya-

banc›lara karfl› kullanmas› örne¤ini hat›rlat›yor.

�� Polis yyetkiye ddoymuyor!

Ne kadar yetki verilse hep daha fazlas›n› isteyen, asl›n-

da b›rak›n bu ülkeyi biz istedi¤imiz gibi yönetelim di-

yen polis, bu amaçla her türlü geliflmeyi kullanmakta-

d›r.

fiöyle geriye dönüp hat›rlay›n. AB yasalar› çerçevesin-

de kimi yetkileri k›s›ld›¤›nda nas›l da ortal›¤a düflmüfl

kulisler yap›yorlard›. Ve yine hat›rlay›n; yaflanan

birçok olayda bilerek suçu önlemeyip, “yasalar elimi-

zi kolumuzu ba¤lad› onun için bunlar oluyor” demifl-

ler, bu yönde haberler yapt›r›p yaz›lar yazd›rm›fllard›.

Böylece yetkilerin birço¤u fazlas›yla yeniden verildi.

Ama yetmiyor oligarflinin polisine. Bu kez revaçta

olan “suç istatistikleri.”

“Baflar›l› polis” senaryosu çizmek için ç›rp›nmas›yla ta-

n›nan polis, son günlerde suç art›fl›na iliflkin istatistik-

ler yay›nl›yor. Verilmek istenen mesaj flu: Yetkimiz ol-

mad›¤› için suç art›yor!

Türkiye’de iktidar savafllar› iflte böyle en kirli yöntem-

lerle sürüyor.

�� Medet yya mmedyum!
‹ngiliz bas›n›nda yeralan haberlere göre; ‹ngiltere Sa-

vunma Bakanl›¤›'n›n yeni aç›klanan gizli belgelerinde,

2002’de Bin Ladin'i bulmak için bir parapsikolojik de-

ney yürütüldü¤ü belirtiliyor. Belgelere göre gönüllüle-

rin bir zarf›n içindeki gizli cisimleri görüp göremedik-

lerinin anlafl›lmaya çal›fl›ld›¤› deneyler yapan bakanl›k,

olumlu sonuç al›n›rsa medyumlar›, Bin Ladin'in gizli

üssünü ve Irak'taki kitle imha silahlar›n›n yerini bulmak

için kullanmay› planlam›fl. Bu amaçla 18 bin sterlini

(yaklafl›k 49 bin YTL) de harcam›fl.

Falc› bac›lar, medyumlar; ak›lc› burjuvaziye hiç yak›fl›-

yor mu! Ama çaresizlik ve acz, burjuvazinin de akl›n›

bafl›ndan alm›fl demek ki!

not düflüyoruzBelçika Büyükelçili¤i Önünde Eylem

Cephelilere Özgürlük!


