www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 95
11 Mart 2007
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

A¤ar’›n ‘ovaya daveti’nden
sonra Evren’in
‘eyalet önerisi’

Sabo’nun Yolunda

kurtuluﬂa kadar savaﬂ

Kürt
halkının
özgürlüünü,
halk dümanı
Aarlar, Evrenler deil,
birleen halkların devrimi
salar!
Gazi Katliamı

Unutmayalım!

16 Mart Katliamı

12 Mart’ta Gazi’de
16 Mart’ta Beyaz›t Meydan›’nda Olal›m!

Halklar›m›za
Biz, devrimci, demokrat ve yurtsever kurumlar birbirimize dönük eleﬂtirilerde yap›c›, de¤iﬂtirici ve dönüﬂtürücü bir üslup ve tarz kullanmak zorunday›z. Eleﬂtiri ad› alt›nda politik olmayan, hatta küfür ve hakarete varan ifadelerin kullan›lmas› kesinlikle kabul edilebilir bir tarz de¤ildir. Böyle bir yaklaﬂ›m do¤ru olmad›¤› gibi, ilerici kurumlar›n varl›k gerekçesine
de ayk›r› düﬂmektedir.
S›n›f mücadelesinde, dost güçlerle düﬂman› bir tutarak, dost kurumlar›
düﬂmanm›ﬂ gibi itham etmek, devrimcilerin beslendi¤i de¤erlerle ba¤daﬂmamaktad›r. Ayr›ca böyle bir yaklaﬂ›m›n düﬂmana hizmet etti¤i de çok
aç›kt›r.
Halk›n Kurtuluﬂ Partisi'nin yay›n organ› olan "Kurtuluﬂ Yolu" gazetesinin 24. say›s›nda yer alan, "Bu cinayetlerin sebebini yaratan ABD ve AB
emperyalistleridir." baﬂl›kl› baﬂyaz›da kullan›lan dil ve üslup yukar›da
bahsetti¤imiz yaklaﬂ›ma denk düﬂmemektedir. Bu yaz›da, Hrant Dink'in
cenazesine kat›lan halk›m›z ve devrimci, demokrat ve yurtsever örgütlenmelere yönelik küfür ve hakaret dolu 32 sayfal›k yaz› kaleme al›nm›ﬂt›r.
Bu yaz›n›n ard›ndan Ankara'da yaﬂanan gerginlikten sonra HKP üyelerinin
organize bir ﬂekilde devrimcilere yönelik b›çakl› sald›r›s› sonras› iki devrimci b›çaklanm›ﬂt›r. Bu sald›r› HKP taraf›ndan sald›r›n›n meﬂru oldu¤u
ﬂeklinde savunulmuﬂtur.
Tüm bu nedenlerden dolay›, biz aﬂa¤›da imzas› bulunan kurumlar, Halk›n Kurtuluﬂ Partisi ile olan iliﬂkilerimizi ask›ya al›yoruz.
2 Mart 2007



 Kamu Emekçileri
Cephesi Dergisi’nin
2. Say›s› ç›kt›...

 Tav›r
Dergisi’nin Mart
2007 say›s› ç›kt›...
Bayilerde....
 1 Nisan Operasyonu

‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vezneciler
Kap›s› önünde saat 13.00’te toplanarak Beyaz›t
Meydan›’na yürünerek, anma gerçekleﬂtirilecek.
Anma Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerin ve di¤er
gençlik örgütlenmelerinin kat›l›m›yla ortak olarak yap›lacak.

 ‹KM Mart Ay›
Etkinlikleri
* Düﬂünce, ‹fade Özgürlü¤ü ve Haklar›m›z
Konuﬂmac›lar: Ahmet
Tulgar, Av. Selçuk
Koza¤açl›
11 Mart, Saat: 16.00
Yer: ‹dil Kültür Merkezi

Gençlik Federasyonu
GAZ‹ ﬁEH‹TLER‹N‹ ANMAYA ÇA⁄RIMIZDIR
Tarih: 12 Mart 2007 Pazartesi
Yer: Gazi Mahallesi
Toplanma Yeri: Gazi Cemevi Önü
Saat: 09.30

Haklar Ve Özgürlükler Cephesi

* F‹LM GÖSTER‹M‹
Milyon Dolarl›k Bebek
Yönetmen Paul Haggis
17 Mart, Saat: 18.00
Yer: ‹dil Kültür Merkezi
* KONSER
ERDAL BAYRAKO⁄LU
18 Mart, Saat: 18.00
Yer: ‹dil Kültür Merkezi
Tel: (0212) 253 78 88

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Bir Newroz günü ﬂehit düﬂen Cengiz Soydaﬂ, ﬂehitli¤iyle
sansürün karanl›¤›n› parçalayan
Newroz ateﬂi oldu. Onun ﬂehitli¤i F Tiplerinde ve direniﬂte bir
“Yenigün”dü. Çünkü o, F Tiplerindeki ilk ölüm orucu ﬂehidiydi.

Do¤an Tokmak, 1972, Sivas Hafik Emre Köyü do¤umludur. Örgütlü iliﬂkileri 1989’da
baﬂlad›. ‹stanbul Okmeydan›’nda sorumluluklar üstlendi.
Milis örgütlenmesinde yerald›.

1994-99 aras›nda 5 y›l tutsak kald›. ‘99’da tahliyesinde
Do¤an
coﬂkusuyla mücadeleye sar›ld›. Ye- TOKMAK
niden tutsak düﬂtü. 19-22 Aral›k’ta
Ümraniye Hapishanesi’ndeydi, yoldaﬂlar›yla omuz omu1995 Temmuz’unda tutukland›. 19 Aral›k sald›r›s›nda Bart›n’dayd›. Aln› k›- za direndi. 3 Haziran 2001’de F Tiplerinde iken ölüm
z›l bantl› bir ölüm orucu direniﬂçisi olarak karﬂ›lad› sald›r›y›. Sincan F Tipi’ne sev- orucu direniﬂinin bayra¤›n› devrald›. Zorla t›bbi müdahakedildikten sonra da sürdürdü direniﬂini. Ve 21 Mart 2001’de oligarﬂinin ölüm le iﬂkencesiyle sakat b›rak›lmak için kald›r›ld›¤› ﬁiﬂli Etfal
Hastanesi’nde, 15 Mart 2002’de ölümsüzleﬂti.
orucu bitti demagojilerini yerle bir ederek ﬂehit düﬂtü.
Cengiz Soydaﬂ, Trabzon do¤umluydu. 1990’da Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi’ndeyken gençlik mücadelesinde yer ald›. Dev-Genç’te, Ankara demokratik alanda sorumluluklar üstlendi.

Cengiz
SOYDAﬁ

Davas›

Y›ld›r›m,
1989’da Uluda¤
Üniversitesi’nde
devrimci düﬂüncelerle
tan›ﬂt›.
1997’de Adana’da
tutsak düﬂtü. MLKP
davas›ndan yarg›Tuncay
land›. 19 Aral›k katliYILDIRIM
am›nda Buca Hapishanesi’ndeydi. Katliamdan sonra sevkedildi¤i
K›r›klar F Tipi’nde 6. ekiple ölüm orucuna
baﬂlad›. Direniﬂinin 201. gününde tahliye
edildi ve eylemini d›ﬂar›da da sürdürerek
21 Mart 2002’de ﬂehit düﬂtü.

Yakov Mihailoviç

Tarih: 19 Mart Pazartesi
Yer: ‹stanbul 12. ACM
Saat: 11.30

 19 Aral›k Çanakkale
Katliam› Davas›
Tarih: 20 Mart Sal›
Yer: Çanakkale ACM
Saat: 09.00

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Tarih: 16 Mart 2007 Cuma
Yer: Beyaz›t Meydan›
Saat: 13.00

15 Mart
21 Mart

Ça¤r›
‹lan

HÖC, BDSP, HALKEVLER‹, KALDIRAÇ, PDD,
DEVR‹MC‹ HAREKET, DHP, SODAP, ÖMP, KÖZ,
ESP, ODAK, EHP, PART‹ZAN, SOSYAL‹ST BAR‹KAT,
ÖDP, YEN‹ DÜNYA ‹Ç‹N ÇA⁄RI DERG‹S‹
16 Mart 1978’i Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. ‹stiklal
Cad. Büyükparmakkap› Tel Sok. No:4
Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35

Hasan
ERKUﬁ

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com

Tuncay
GEY‹K

Malatya da¤lar›nda umudun bayra¤›n› dalgaland›r›p devrim ve sosyalizm için mücadele ederken 17
Mart 1992’de oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan
kuﬂat›ld›lar. 5 saat boyunca çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler.
Hasan ERKUﬁ, 1972 Malatya Akçada¤ ‹lçesi
Gürkaynak Köyü do¤umluydu. Lisedeyken mücadeleye kat›ld›. ‹ﬂkencelerden geçirildi y›lmad›. Köyü ve
çevresinde çeﬂitli faaliyetler yürüttükten sonra gerillaya kat›ld›. Sabit ERTÜRK, 1962’de ‹stanbul Gültepe’de do¤du. ‘78’de mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül
sonras›nda, yine mücadelenin içindeydi. 1984’de
tutukland›. 1988'de tahliye edildikten sonra da mü-

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad.
Atlas Apt. No: 155-157 Kat: 5/14
ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41-F a k s : 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Sabit
ERTÜRK

Hatice
ÖZEN

ﬁerafettin
ﬁ‹R‹N

Mustafa Kemal
‹NAN

cadelesine devam etti. Tuncay GEY‹K, 1967’de S›vas’ta do¤du. 1988'de kavgan›n bilinçli bir militan›yd›. Gazi Mahallesi’nde görevler üstlendi. GOP-KAD
kurucular›ndand›. ﬁerafettin ﬁ‹R‹N, 1961 Yugoslavya do¤umluydu. 1977’de ‹stanbul Esenler Lisesi'nde devrimci saflara kat›ld›. 1980’lerde 5 y›l tutsak kald›. Tahliyesinden sonra mücadeleye devam etti. Mustafa Kemal ‹NAN, 1971’de Malatya’n›n
Akçada¤ ‹lçesi Gürkaynak Köyü’nde do¤du. Genç
yaﬂta devrimci oldu. ‹stanbul'da ‹ﬂpor-Der'de çal›ﬂt›.
'91'de yeniden Malatya'ya gelerek mücadelesine burada devam etti.

16 Mart 1978’de ‹stanbul Üniversitesi
önünde okuldan ç›kan ö¤rencilere karﬂ› kontrgerilla taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bombal› sald›r›da 6 ö¤renci arkadaﬂ›yla birlikte ﬂehit düﬂtü. Hatice bir
Dev-Genç’liydi. Özgürlü¤ün kavgada
kazan›ld›¤›n› bilen militan bir kad›nd›.

‹lhan
YILHAN

19
Mart
1988’de geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucunda
aram›zdan ayr›ld›. ‹lhan bir DevGenç’liydi.

SVERDLOV
Sovyet devriminin önderlerindendi. 1885 do¤umluydu
Sverdlov.
1900’lerin baﬂ›nda, henüz
16 yaﬂ›nda iken devrim
mücadelesine kat›lm›ﬂt›.
Bolﬂevikler içinde, yeralt›
çal›ﬂmas›n›n ustas› olarak öne ç›kt›.
Mücadele içinde tutsak düﬂtü, sürgüne yolland›, her seferinde en k›sa sürede görevlerinin baﬂ›na dönmesini bildi.
1917 Sovyet Devrimi’nin arifesinde Merkez Komitesi
Üyeli¤i’ne getirildi. Ayaklanman›n pratik önderli¤ini yapan
Bolﬂevik kadrolar›n en baﬂta gelenlerinden biriydi. Devrimden
sonra sosyalizmin inﬂas› sürecinde de önemli görevler ald›.
Zorlu devrim kavgas›n›n zay›flatt›¤› bünyesi, yakaland›¤› hastal›¤› yenmesine elvermedi ve Sverdlov, 16 Mart
1919’da aram›zdan ayr›ld›.

16 Mart 1991’de ‹zmir’de ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan›’n›n Türkiye’ye geliﬂini protesto için
yap›lan bir eylem s›ras›nda elinde bomba
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
Kahraman 1967, Kayseri do¤umluydu.
Dev-Genç saflar›nda mücadele etti. Daha
sonra SDB üyesi oldu.

Kahraman
ALTUN
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Cunta y›llar›nda teröre, korkuya teslim
olmay›p direniﬂi sürdürenlerdendi. 18
Mart 1981’de Bak›rköy’de polisle
girdi¤i çat›ﬂmada katledildi. ‹stanbul
Küçükköy’de devrimci örgütlenme içerisinde yer al›yordu.
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Abdullah
GÖZALAN

Erbil
SARI

15 Mart 1992’de Zonguldak’ta Kozlu katliam›n›n sorumlular›ndan hesap sormak
için yap›lacak bir eylemin haz›rl›¤› s›ras›nda elinde bomba
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
Erbil, 1969 Trabzon Çaykara
do¤umluydu.

Antakya bölgesinde devrimci
mücadele içinde yerald›. Bir
çok alanda görev alm›ﬂt›, ama
as›l hayali da¤lard›. 21 Mart
1996’da Hatay Yaylada¤ ‹lçesi Yeﬂiltepe Köyü yak›nlar›nda s›n›rdan geçiﬂ yaparken
katledildi.

Yaﬂar Devrim
ASLAN

Çözüm ya da özgürlük,
kendi ellerimizdedir!
Halk cephesinden Evrenler’in, A¤arlar’›n, ABD ve AB’nin bu tür önerilerine sar›lmak, denize düﬂenin y›lana sar›lmas› gibidir. Ama halk›n
y›lana sar›lmas› mecburiyeti yoktur. Tersine, Türk ve Kürt halk›, el ele
vererek, birbirine sar›larak, k›r›nt›lar› bir yana itip, ulusal ve sosyal
kurtuluﬂunu gerçekleﬂtirebilir.
920’den bu yana, Kürt sorununa
iliﬂkin pek çok politika üretilmiﬂ,
bu konuda özel kararlar al›nm›ﬂ, yasalar ç›kar›lm›ﬂt›r; ancak ne Kemalist yönetim ne de oligarﬂik diktatörlük, bu konuyu gündemlerinden ç›karamam›ﬂlard›r. Çünkü bir çözüm
bulamam›ﬂlar, çözüm diye zorla,
bask›yla uygulad›klar› her politikan›n sonucunda ise, sorun daha da
büyümüﬂ, derinleﬂmiﬂtir.

1

2 Eylül askeri darbesinin lideri,
eski Cumhurbaﬂkan› Kenan Evren’in geçen haftaki sözleri vesilesiyle, Kürt sorunu bir kez daha tart›ﬂma gündeminde. ﬁovenizmin siyasi olarak körleﬂtirdi¤i veya onlarca y›ld›r süregelen söylemlerle beyinleri uyuﬂmuﬂ, burjuva politikac›lar›n söyledi¤i her söze inanan kesimler aç›s›ndan Evren’in sözleri oldukça ﬂaﬂ›rt›c›yd›.

1

ak›n 12 Eylül’ün lideri, eski
Cumhurbaﬂkan› s›fat›n› taﬂ›yan
biri neler söylüyordu: “Biz onlar›
ayr› tuttukça onlar da kendilerini
ayr› kabul ediyorlar. 'Kürtler’e kar-

B

deﬂ muamelesi yapmal›y›z, Meclise
DTP de girsin... Ayn› haklar tan›n›rsa niye ayr›lmaya kalks›nlar?... Kat› milliyetçilik yapmamal›y›z... Türkiye’de ileride eyalet sistemi olabilir...” Bu sözlerin, böyle bir kiﬂi taraf›ndan söylenmiﬂ olmas› hiç kuﬂkusuz önemlidir ve önemli ﬂeylerin
göstergesidir. Peki neyin göstergesi?
As›l soru budur.
ncelikli olarak ﬂu belirtilmelidir
ki, mesele “Evren bile gerçe¤i
gördü, A¤ar da gerçe¤i gördü” meselesi de¤ildir. Bir politika meselesidir. Evren’e ve genel olarak oligarﬂiye göre, Kürt realitesi, Kürtler’e
hiçbir hak tan›madan yokedilebilseydi, Kürt halk› tamamen sindirilip
asimile edilebilseydi, mesele çözülmüﬂ olacakt›. Ama öyle olmad›. Bu
politika, amaca ulaﬂmad›. Tersine,
Kürt sorunu oligarﬂinin karﬂ›s›nda
her geçen gün daha da büyüyen bir
sorun olarak dikildi.
k›ll› ve güçlü bir burjuvazi hiç
kuﬂku yok ki, bu nitelikteki bir
sorunu “sistem içinde” çözer. Nite-

Ö

A

19

¤ar, Taner ve Evren’in Kürt sorunundaki aç›klamalar› “ b u
yöntemle çözemedik” itiraf›d›r. Ge-

A

ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r
38

Emek: ‘Beyaz Eylemler’ baﬂlad›

41

Sosyalist, Kürt, Alevi, Örgüt, S›n›f...

Hayat›n ‹çindeki Teori: Marksizm,

42

Liselilere ‘örgütlenmeyin’ bask›s›

kurtuluﬂ yolunun bilimidir-2

43

ﬁakirpaﬂa halk›ndan yozlaﬂmaya karﬂ› eylem

44

‹ﬂgalin y›ldönümünde Irak ve

Röportaj: ‘Sorumluluklar›m›z çok daha
fazla artt›’

22
Çözüm ya da özgürlük,
kendi ellerimizdedir!

YP Genel Baﬂkan› Mehmet
A¤ar’›n, M‹T Müsteﬂar› Emre
Taner’in ve ard›ndan da Evren’in bu
aç›klamalar› hiç kuﬂkusuz “tesadüf”
olarak görülemez. Burada hemen
komplo teorilerine baﬂvurmak, sorunu “birileri dü¤meye bast› bunlar› konuﬂturuyor” türü senaryolarla
izah etmeye çal›ﬂmak, ucuz, kolay
ve ayn› zamanda içi boﬂ yorumlard›r. Evet, bu üç ismin peﬂpeﬂe konuﬂmas› tesadüf de¤ildir; emperyalizme ve oligarﬂiye sadakatlerinden,
devlete ba¤l›l›klar›ndan, milliyetçiliklerinden kimsenin “ﬂüphe” duyamayaca¤› bu üç ismin peﬂpeﬂe konuﬂmas›, oligarﬂinin Kürt sorunundaki politikalar›n›n nas›l bir açmaz
içinde bulundu¤unun tezahürüdür.

D

- Not düﬂüyoruz

‹çindekiler

3

kim birçok ülkede ulusal sorunlar,
az›nl›k sorunlar›, mevcut sistemde
temel ve s›n›fsal bir de¤iﬂiklik olmaks›z›n çözülmüﬂtür. Ancak ülkemizdeki iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi,
baﬂ›ndan itibaren kendine güvensizdir. Bu güvensizli¤in ekonomik, tarihsel temelleri vard›r. Fakat öte
yandan gelinen noktada iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi ve emperyalistler,
sistemin ve sömürünün istikrar› için
bu konuda bir ad›m at›lmas› gerekti¤inin fark›ndad›rlar. Bugün bu tür
önerileri dile getirenler de esas olarak burjuvazinin bu kesimlerinin
sözcüsü olarak konuﬂmaktad›rlar.

26

Onlar› unutmay›n!

28

16 Mart faﬂist katliam

5

Evren ne diyor

9

Alanlardan tüm kad›nlara...

12

‘Öcalan zehirleniyor’ iddias›

30

Türk milliyetçili¤inin tarihi geliﬂimi- 4

14

19-22 Aral›k katliam davalar›

34

As›l ‘tehlike’ nerede?

48

Dünya: Danimarka gençli¤inin direniﬂi

16

Genelge derhal uygulanmal›d›r

36

Röportaj: Emekli Sen Beyo¤lu 2 No’lu

50

Ogeneli Mustafa O¤uz’u kaybettik

20 Mart faﬂizme cevap

aya¤a kalkan Afganistan
47

Tüm meydanlarda,
Tüm yoksul mahallelerde..

nelkurmay’›n “son terörist kal›nca ya kadar...” çizgisi de çözümsüzlü¤ün öteki boyutudur. Esas›nda oligarﬂi inkarla da, katliamla da, asimilasyonla da Kürt sorununun içinden
ç›kamam›ﬂt›r. Ülke içinde ve d›ﬂ›nda
Kürtler’e karﬂ› izledi¤i politikayla
kendini ç›kmaza sokmuﬂtur. Bu öyle
bir ç›kmazd›r ki, oligarﬂiye kendi tükürdüklerini yalatmakta, kendi çizdi¤i k›rm›z› çizgileri, yine kendisine
sildirtmektedir.
iç kuﬂku yok ki, ABD emperyalizminin de, Avrupa emperyalizminin de ülkemize yönelik çok
çeﬂitli plan ve hesaplar› vard›r. Klasik faﬂist, ﬂovenist söylemin “ülkemize yönelik hain planlar var” demesi, bir ﬂey ifade etmiyor asl›nda.
Emperyalizm için anormal olan bu
tür planlar›n›n olmamas›d›r. Normalde “ülkemize yönelik hain planlar var” söylemini a¤z›ndan düﬂürmeyen iﬂbirlikçiler, bu planlar›n da
baﬂ hizmetkar› ve uygulay›c›s› olagelmiﬂlerdir. Ancak Kürt sorununda
arada baz› çeliﬂkiler vard›r.
ABD’nin bu konudaki düﬂünceleri
az çok ﬂekillenmiﬂ olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r. Oligarﬂi ise bu noktada telaﬂtad›r. Çünkü bu planlara karﬂ› koyacak gücü yok. Bunu en iyi kendileri biliyor. Bu noktada da “en az
zararla nas›l kurtar›r›z, ilhak›, sömürüyü nas›l sürdürürüz” hesaplar›yla politika geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.

H

evletin Kürt sorunundaki resmi,
geleneksel söylem ve politikalar›yla, oligarﬂinin uzun vadeli ç›karlar› aras›nda bugün bir çeliﬂki ve
çat›ﬂma vard›r. Bu anlamda Evren’in sözleri de resmi devlet söylemi ve politikas›yla çeliﬂir bir görünüm arzetmektedir; ancak bu sözler,
emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›na denk düﬂmektedir. Bu tür çeliﬂkiler zaman zaman ç›kar, ancak
sonuçta çeliﬂki emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ç›karlar› do¤rultusunda bir çözüme kavuﬂur. Sonuçta, bu tart›ﬂma burjuvazinin kendi iç çat›ﬂmas›d›r. Baﬂka bir
deyiﬂle sistem içi bir tart›ﬂmad›r.
Öte yandan ise, bu tart›ﬂman›n önü
aç›lm›ﬂt›r, kimse bu sorunu ve muhtelif çözümlerini tart›ﬂmaktan kaça-

D

maz.
izim için sorun ﬂu: Ovaya ça¤r›lar, eyalet önerileri, bunlar gerçekten Kürt halk›n›n kurtuluﬂu mudur? Bu önerilerin üzerinde ﬂekillendi¤i sistem gerçekten bir demokrasi mi olacakt›r?..

B

u sorular›n cevab› ise, tereddütsüz bir ﬂekilde hay›rd›r. Kürt
halk›n›n (sosyal talepleri bir yana,
salt) ulusal taleplerini karﬂ›layacak
bir çözüm de yoktur bu söylenenlerde. Tüm emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin “Kürt sorunu”nda ortaklaﬂt›klar› nokta; en az hak k›r›nt›s›yla Kürt halk›n› muhalif bir güç olmaktan, devrimin potansiyel ve gerçek bir müttefiki olmaktan ç›karmakt›r. Demirel’in “Kürt realitesini
tan›yoruz” politikas›ndan Özal’›n
“Federasyon da tart›ﬂ›labilir” sözlerine, Çiller’in “Bask modeli”nden
Mesut Y›lmaz’›n “AB’nin yolu Diyarbak›r’dan geçer” söylemine kadar, hepsinin amac›, bu noktada çak›ﬂ›r. Sorunu “sistem içinde” ve olabilecek en az hak vererek çözme peﬂindedirler. Bununla yetinemeyiz.
Bunu Kürt sorununun çözümü olarak kabul edemeyiz.

B

alk cephesinden Evrenler’in,
A¤arlar’›n, ABD ve AB’nin bu
tür önerilerine sar›lmak, denize düﬂenin y›lana sar›lmas› gibidir. Ama halk›n y›lana sar›lmas› mecburiyeti yoktur. Tersine, Türk ve Kürt halk›, el ele
vererek, birbirine sar›larak, onlar›n
vermeyi düﬂündü¤ü k›r›nt›lar› bir yana itip, ulusal ve sosyal kurtuluﬂu çok
daha kapsaml› ve köklü bir biçimde
gerçekleﬂtirebilirler.

H

vren’in kim oldu¤unu, neyi niçin yapt›¤›n›, hangi sözleri ne
amaçla söyledi¤ini kimsenin bir an
bile unutmamas› için bir sözünü hat›rlatmakta yarar var. Evren, 1981
y›l›n›n 2 Nisan’›nda eski D›ﬂiﬂleri
Bakan› ‹hsan Sabri Ça¤layangil’le
konuﬂurken diyor ki, “ Bu zorluklara karﬂ› bizi teﬂvik eden, cesaret verenler de var (halk sizi tamamen
destekliyor. Arzular›n›z› korkusuz
gerçekleﬂtirebilirsiniz) diyorlar.
Ama... bu tezahürlere kap›lm›yorum. Eksik olmas›nlar. Allah raz› ol-
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sun millet destekliyor ama, h a l k a
güven olur mu?” (Dar Sokakta Siyaset, Y. Do¤an, syf.103)
vren, kendi s›n›f›n›n, kendi saf›n›n bilincindedir ve kendi yerald›¤› cephe itibariyle kime güvenip
kime güvenmeyece¤ini bilmektedir.
Halk da bilmelidir. Evren nas›l ki
“halka güven olur mu?” diyorsa,
halk da “Evrenler’e, oligarﬂinin generallerine, burjuvaziye güven olur
mu?” diyebilmelidir. Biz, Kürt halk›
için en küçük bir hakk›, en küçük bir
kazan›m› bile de¤erli görüyoruz elbette. Düzen içinde yap›labilecek
iyileﬂtirmeler, reformlar için mücadeleyi de yads›m›yoruz. Fakat burada tart›ﬂt›¤›m›z bunun ötesidir. Kürt
halk›n›n sorunlar›n›n eksik formüle
edilmesi ve buna ba¤l› olarak da özgürlü¤ün, kurtuluﬂun eksik, yanl›ﬂ,
emperyalizmin izin verdi¤i s›n›rlar
içinde tan›mlanmas›d›r.
opraklar› iﬂgal ve ilhak edilen,
dili, kimli¤i, kültürü yasaklanm›ﬂ, yüzy›l› aﬂk›n bir süredir asimilasyona maruz b›rak›lm›ﬂ bir halk
için ö z g ü rl ü k t e n anlaﬂ›lmas› gereken nedir? Bu netleﬂtirilmelidir öncelikle. Özgürlük, soyut bir söz olmaktan ç›kar›lmal›d›r. Özgürlük sistem içinde tan›mlanmamal›d›r. PKK
çizgisi, sistemi tart›ﬂma konusu yapm›yor. Sistemi tart›ﬂmad›¤›nda, geriye sistem içi çözümler kal›yor do¤all›kla. Peki bunun alternatifi Barzani çizgisi mi? Hay›r bu çizgide de
çözüm yoktur. Çünkü o çözüm de
zaten baﬂ›ndan itibaren emperyalist
ﬂemsiye alt›ndad›r ve o ﬂemsiyenin
korumas›na muhtaç, o korumaya ba¤›ml› bir “çözüm”süzlüktür.
urtuluﬂun gerçek anlam› ve tan›m›, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n, faﬂizme karﬂ› demokrasinin kazan›lmas›, kapitalizme karﬂ›
sosyalizm yoluna girilmesidir. Özgürlükler tam ve gerçek anlam›n›
ancak bu koﬂullarda bulur. Kürt halk› özgürlü¤ü, kurtuluﬂu gerçek anlamlar›yla istemeye baﬂlad›¤›nda,
burjuva politikac›s›n›n, küçük-burjuva politikalar›n art›k eskisi gibi
manevra yapmas›, halk› eskisi gibi
boﬂ beklentiler peﬂinde sürüklemesi
çok daha zorlaﬂacakt›r.
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Evren ne diyor?
S a v u n a n l a r nesini savunuyor?
E l e ﬂ t i re n l e r n e y i , n i ç i n e l e ﬂ t i r i y o r ?

12 Eylül Cuntas›’n›n ﬂefi Kenan
Evren’in Kürt sorunuyla ilgili sözleri üzerine baﬂlayan tart›ﬂma sürüyor. Tart›ﬂma son derece ilginç bir
saflaﬂmay› da ortaya ç›karmakta.
Daha düne kadar generallere, 12
Eylül’e bir ﬂey demeyenler, onlar›n
halka karﬂ› suçlar›n› görmezden gelenler, bir anda Evren’in Amerikanc›l›¤›n›, iﬂkencecili¤ini, kurdu¤u
dara¤açlar›n› hat›rlad›lar.
Kuﬂkusuz, bu ortam hem kimin
ne oldu¤u, neyi savundu¤u konusunda yan›lt›c› bir karmaﬂa yaratmakta, hem de Kürt sorunu konusunda spekülatif bir ortam yaratmaktad›r. Fakat geliﬂmeleri bu spekülasyonlar›n ötesinde, emperyalizmin ve oligarﬂinin politika ve ihtiyaçlar› aç›s›ndan görmek gerekir.
Geçen y›l›n Ekim’inde “bölünme korkusundan vazgeçelim” diyen
DYP Genel Baﬂkan› M e h m e t A ¤ a r,
PKK’lilerin “da¤da silah tutaca¤›na düz ovada siyaset yapmas›n›” istedi.
2007’nin ilk günlerinde konuﬂan
M ‹ T M ü s t e ﬂ a r › E m re Ta n e r, “statükocu yaklaﬂ›m›” eleﬂtirerek, “sadece savunma politikas› kabul edilemez” dedi.
ﬁimdi de E v ren, Kürtler için de
“ayn› haklar tan›n›rsa niye ayr›lmaya kalks›nlar? Kürtler’e kardeﬂ
muamelesi yapmal›y›z” dedi ve ileride eyalet sistemine dönülebilece¤ini söyledi.
En baﬂta hat›rlanmas› gereken
ﬂudur ki, burjuva politikas›nda (veya ayn› özelli¤e sahip oligarﬂinin
askeri kadrolar›nda) ilkeler, kurallar, de¤erler yoktur. Burjuva politi-

kas›nda ahlâki, felsefi, bilimsel bir
tutarl›l›k arayanlar boﬂuna ararlar.
Evren’in dün yapt›klar›yla bugün yapt›¤› aras›nda bir çeliﬂki veya
tutars›zl›k aramak da boﬂunad›r.
Çünkü Evren, 12 Eylül Cuntas›’n›
yaparken de, bugün bu sözleri söylerken de ayn› amaca hizmet etmektedir. Ve Evren, bunun bilincinde
bir karﬂ›-devrimcidir.
Evren, Mart 1982’de gazetecilere ﬂöyle diyordu: “12 Mart’ta iﬂler
ﬂöyle bir cilaland›, ama gene iﬂlemedi. Bu tecrübelerin ›ﬂ›¤›nda bir
daha geri dönüﬂ olsun istemiyoruz.”
Ama olmuﬂtur. Cuntan›n ne düzen partilerine iliﬂkin siyasi arenada
kurdu¤u düzen kal›c› olabilmiﬂtir,
ne de halk›n mücadelesini engellemek üzere yapt›¤› düzenlemeler istedi¤i sonucu vermiﬂtir. Evren ve
oligarﬂi, cunta politikalar›n›n istedikleri sonucu vermedi¤i gerçe¤iyle
karﬂ› karﬂ›yad›rlar.

E v ren’i n vic dan› ve
Amerikanc›l›¤›
Kimileri sorunu bir vicdan muhasebesiyle, kimileri gerçekleri görmekle aç›klamaktad›rlar. Olaya
böyle bakmak, her ﬂeyden önce kiﬂiselleﬂtirmektir. ‹ﬂkenceciler, katliamc›lar, faﬂist diktatörler, kontrgerilla ﬂefleri görüﬂ de¤iﬂtiremezler
mi? De¤iﬂtirebilirler elbette. Ancak
Evren, A¤ar özgülünde bu “görüﬂ
de¤iﬂikli¤i”nin hiçbir piﬂmanl›k,
hiçbir özür içermedi¤i gözden kaç›r›lmamal›d›r. Bu da onlar için her
koﬂulda geçerli olan›n “s i st e mi n
b e k a s › ” oldu¤unu gösterir. Dün
katlederken, “Kart kurt” derken de
amaçlar› ayn›yd›, bugün “ova”,
“eyalet” derken de..
5
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Bu tür öneriler, Evren’i, A¤ar’›
emperyalizmin iﬂbirlikçisi, ajan› olmaktan kurtar›r m›? Onlar›n halka
karﬂ› iﬂledi¤i suçlar› ortadan kald›r›r
m›? Elbette hay›r. Çünkü sorun dedi¤imiz gibi vicdan veya vicdans›zl›k meselesi de¤ildir. A¤ar’›n k›z›
ölmüﬂ de, k›rk›ndan sonra vicdan
muhasebesi yap›yormuﬂ da... Veya
Evren’in yaﬂ› kemale ermiﬂ de...
Bunlar zekâ seviyesi düﬂük yorumlard›r. Olay› “vicdan” noktas›na getirenleri bizzat bu katillerin kendisi
yalanl›yor zaten. Evren, daha geçen
sene yapt›¤› bir konuﬂmada ﬂu sözleri söylememiﬂ miydi: "35 kiﬂi
idam edildi. ‹dam edebilmek için
kimsenin yaﬂ›n› filan büyütmedik.
‹damlar› onaylarken elim hiç titremedi, hiçbir zaman vicdan azab› da
duymad›m."
Yaln›z idamlarla ilgili de¤il, yine
geçen y›l 12 Eylül’e iliﬂkin de ﬂöyle
diyordu: “E¤er yeniden Genelkurmay Baﬂkan› olsam ve o ﬂartlar yaﬂansa yine müdahaleden çekinmezdim.”
Evren’in sözleri “vicdan” meselesiyle izah edilemeyece¤i gibi, tek
baﬂ›na Amerikanc›l›¤›yla da aç›klanamaz. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Muskie, ABD Baﬂkan› Carter’e cuntay›
haber verirken ne diyordu: “Mr.
P resident ... Herhangi bir kayg›ya
gerek yok. Kimlerin müdahale etmesi gerekiyorsa, onlar müdahale
etti.”
Dolay›s›yla, Evren’in Amerikanc›l›¤› konusunda kimsenin bir ﬂüphesi yoktur. Ve bu anlamda, bugün
söylediklerinin de Amerikan emperyalizminin Kürt sorunu ve Irak politikalar›na paralel olmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur. Ve önemli olan
da bunu tespit etmektir. Bunun
ötesinde, Amerika’n›n Evren’in ku-

la¤›na f›s›ldamas›na gerek yoktur.
Çünkü Evren gibiler zaten ABD
emperyalizminin bak›ﬂ aç›s›yla düﬂünür, kendi görevlerini ona göre
biçimlendirirler.
Evren dün de Amerikanc›yd›,
bugün de. Dolay›s›yla Amerikanc›l›¤›, o sözleri niye dün de¤il, bugün
söyledi¤ini aç›klamamaktad›r. Evren’in sözlerine “O zaten Amerikanc›” diye itiraz edenler, esas olarak Kürt sorununun tart›ﬂ›lmas›n›n
üstünü örtmek isteyenler, daha do¤rusu Kürt kelimesinin telaffuzuna
bile tahammülsüz olanlard›r.

Düzen partilerinin
ikiyüzlülü¤ü
DSP Genel Baﬂkan› Sezer, Evren’in aç›klamas›n› "densizlik" olarak yorumlam›ﬂ. Sezer, sözünün devam›nda “O Evren ki, 'Türkiye'yi
kurtaraca¤›m' diye darbe yap›p
yurtseverlerin ac›mas›zca ezilmesinin, ülkenin tüm demokratik duyarl›klar›n›n yok edilmesinin, din istismarc›lar›n›n palazlanmas›n›n, hatta
Kürtçe’nin sokakta bile yasaklanmas› gibi yanl›ﬂ uygulamalarla terörün güç kazanmas›n›n sorumlusudur” diyor.
CHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Özyürek, "iﬂkencecinin görüﬂleri
büyütülmemeli" diyor.
CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal da Evren’i "ölçüyü aﬂmakla"
eleﬂtirip, “Her sabah erken kalkan,
kafas›ndaki ülkenin modelini teklif
ediyor. Bir ülke her gün DNA's›n›
de¤iﬂtiremez" dedi.

Bu ülkede hain ilan
edilmek, çok kolayd›r!
Cunta ﬂefi de, eski cum hurbaﬂkan› da olsan›z o
damgay› yiyebilirsiniz ...

Baykal’a göre bir ülkenin
DNA’s› neye göre, nas›l belirleniyor
acaba? Türk Tarih tezine göre mi
mesela? Ülkenin DNA’s› Kürtler
“da¤ Türkleri” olunca m› korunmuﬂ
oluyor?
ANAP’dan kimi AKP’lilere kadar herkes Evren’in 12 Eylül suçlar›n› say›p döküyor... San›rs›n›z ki,
12 Eylül dün olmuﬂ veya bunlar›n
12 Eylül’den yeni haberi olmuﬂ...
Hür Parti Genel Baﬂkan› Yaﬂar
Okuyan da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, "Bu aç›klamalardan, 12
Eylül 1980 darbesinin anarﬂiye
'dur' demek amac›yla de¤il,
ABD'den al›nan talimat gere¤i Türkiye'yi eyalet sistemine geçirip bölmek amac›yla yap›ld›¤› anlaﬂ›l›yor''
dedi. Ne zekâ!
3 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi de Yaﬂar Okuyan’›n sözünü çok
ilginç bulmuﬂ olacak ki, baﬂl›¤a ç›kard›: Cumhuriyetçiler ﬂu baﬂl›¤›
atm›ﬂlard› o gün: “12 Eylül darbe si ni n am ac› ort aya ç ›kt ›.”
Demek Yaﬂar Okuyan ve Cumhuriyet’in kurmaylar›, 27 y›l sonra
ancak anlayabilmiﬂler 12 Eylül darbesinin amac›n›. “Alg›da” bu kadar
gecikme, t›bben de, siyaseten de
ciddi bir sorun olsa gerek.
Esas›nda, bugüne kadarki bask›
ve yasaklamalar›, k›s›tlamalar› 12
Eylül’e ba¤layan düzen partilerinin
sahtekârl›¤› da birkez daha ortaya
ç›kt›. Evren’i eleﬂtirenler, hâlâ onun
yapt›rd›¤› anayasayla yönetiyorlar
memleketi.. Ve o anayasay› 27 y›ld›r de¤iﬂtirmeye yanaﬂmad›lar...
Bugün yürürlükte olan anayasa,
onun yapt›rd›¤› anayasad›r. Yürürlükteki hukuk, esas olarak “12 Ey l ü l h u k u k u ” olmaktan ç›kmam›ﬂ
bir hukuktur.
Düzen partilerinin sözcülerinin
yapt›klar› aç›klamalara bak›ld›¤›nda
Evren’in iﬂkencelerinin, yurtseverleri nas›l ezdi¤inin fark›nda olduklar› anlaﬂ›l›yor. Peki tam 27 y›ld›r
Evren’in suçlar›n› soruﬂturmak, yarg›lamak için
neden tek bir ad›m atma6
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d›lar. Hiçbir düzen partisi, 1982
Anayasas›’n›n cunta ﬂeflerine dokunulmazl›k sa¤layan maddesinin arkas›na s›¤›namaz. Çünkü, 1983’ten
bu yana birçok parti ve koalisyon,
TBMM’de anayasan›n ilgili maddesini de¤iﬂtirebilecek ço¤unlu¤a sahip olmas›na ra¤men, böyle bir
ad›m atmad›lar. 12 Eylül’le ve Evren’le “bar›ﬂ›k” yaﬂad›lar. ﬁimdi ne
zaman ki, Evren, resmi devlet politikas›yla çeliﬂir görünen bir söz etti,
o zaman 12 Eylül eleﬂtiricisi kesildiler. Hiç mi hiç inand›r›c› de¤iller
Evren eleﬂtirilerinde.

CH P ’l i l er ve
C u m h u r i y e t ç i l e r...
Özellikle kendini sol olarak gören ve gösteren bir kesim ise, Evren’e yöneltti¤i eleﬂtirilerin arkas›na gizlenerek Kürt düﬂmanl›¤›n›
“solculuk” gibi yutturmaya çal›ﬂ›yor. “U l us a l c› ” l a r, Evren’i, Amerika’yla veya ﬂeriatç›larla özdeﬂleﬂtirerek ﬂovenistliklerini perdelemeye
çal›ﬂ›yor... Kâh Evren’in söyledikleriyle Öcalan’›n söyledikleri aras›nda paralellikler kurarak, kâh Evren’in AKP’ye hizmet etti¤ini kan›tlamaya çal›ﬂarak Evren’i eleﬂtiren
bu cenah, esas›nda sorunun özünden kaçmaktad›r. Evren “Kart-kurt”
derken hiç rahats›z de¤illerdi ama
Evren bu defa “Kürt” demeye baﬂlay›nca tüyleri diken diken olmuﬂtur
ve tam bir ﬂovenist hezeyan içinde
sözler sarfetmektedirler.
Kenan Evren Çankaya’dayken,
“o Amerikanc›d›r” diye tav›r ald›klar›n› hat›rlam›yoruz mesela. Tutars›zl›klar› o kadar aç›kt›r ki, Cumhuriyet’in baﬂyazar› ‹lhan Selçuk, Kenan Evren’e karﬂ› Büyükan›t’a sar›lan bir yaz› yazd›. Ordunun eski komutan›na karﬂ› yeni komutan›na sar›lmay› politika sananlar, cuntac›lar›n gölgesinden ç›kamaz ve onlar›n
suçlar›na ortak olmaya devam eder;
ayn› Cumhuriyet Gazetesi gibi.
Evren’e “muhalefet” yapanlar
aras›nda, cunta döneminde Evren’in
kurdu¤u hükümete bakan vermekte
hiçbir sak›nca görmeyen T ü r k - ‹ ﬂ
bile vard›. Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih

K›l›ç “Bu ﬂekilde söylemini kesinlikle reddediyoruz. Anayasa’daki
hak ve özgürlükleri do¤rayan sensin. Bir de bu konuda konuﬂuyorsun” sözleriyle eleﬂtirdi(!) Evren’i.
Faﬂistler, gericiler ve laiklik ad›na, ﬂeriata karﬂ› olma ad›na faﬂist
düzenin savunuculu¤unu yapanlar,
ﬂunu görmelidirler ki, Evren’e karﬂ›
ç›kmakla ABD emperyalizmine
karﬂ› ç›km›ﬂ olmazs›n›z. Bu bir aldatma ve aldanmad›r. ABD emperyalizmine karﬂ› ç›kmak, Kürt halk›na karﬂ› uygulanan bask›lara, Türk
halk›na karﬂ› uygulanan bask›lara,
Ortado¤u halklar›na karﬂ› uygulanan emperyalist politikalara tümden
ve köklü bir anti-emperyalizmle
karﬂ› ç›kmakt›r. Güya Evren’e karﬂ›
ç›karak ABD’ye karﬂ› ç›kma aldanmas› içindekiler, ABD’nin ülkemizdeki en önemli kalesinin Genelkurmay oldu¤unu unutmamal›d›rlar. ABD’ye karﬂ›ysan›z, Genelkurmay’a karﬂ› ç›k›n!

E v re n ’ i n i s l a m v e K ü r t
politikas›n›n benzerli¤i
Daha yak›n zamana kadar “Kartkurt” söyleminin savunucusu olan
birinin bugün seçim baraj›n› indirmekten, Barzani’yle görüﬂmekten,
eyaletlerden sözetmesi, ancak Evren’in politika anlay›ﬂ› ve tarihi bilinirse, do¤ru kavranabilir.
Evren’in din, irtica konusundaki
konuﬂma ve politikalar›na bak›ld›¤›nda da benzer çeliﬂkiler, paradokslar görülür bolca.
Evren, irticay› 12 Eylül Cuntas›’n›n gerçekleﬂtirilme nedenlerinden biri olarak saym›ﬂt›r y›llarca.
Fakat okullarda din derslerini zorunlu hale getiren, halka ayetlerle
konuﬂan da kendisidir. Suudi sermayeli Rab›ta’ya devletin memurlar›n› teslim eden, ﬂeriatç›l›¤›n himayesindeki ‹slam Kültür Merkezi’ne,
Y›ld›z Saray›’n› tahsis eden de cuntayd›. Hat›rlanacakt›r, devletin yurtd›ﬂ›na gönderdi¤i memurlar›n maaﬂ›n›n Suudi kaynakl› dinci örgüt
R a b › t a taraf›ndan ödendi¤i ve hem
de bunun “Atatürkçü”, “laik” 12

Evren iﬂbaﬂ›ndayken ‘fikrimiz
iktidarda’ diyen siz de¤il miydiniz?
Evren’e en “sert” tepkiyi, tahmin edilece¤i gibi MHP
gösterdi. Malum en milliyetçi kim? En ﬂovenist tutumu kim
tak›nacak? En keskin vatan millet hamasetini kim yapacak?
En yüksek perdeden “bölücüleeeer” diye kim ba¤›racak yar›ﬂ›
oldu¤u için, ne diyece¤ini bilemez duruma düﬂtü MHP. Bahçeli’nin sözlerine biraz da bu gözle bak›lmas›nda fayda var!
MHP Genel Baﬂkan› Devlet Bahçeli, Evren’e ﬂunlar› söylüyordu:
“Bu z›rvalar, bölücülü¤e refakat etmeye baﬂlayacak. ﬁahs›n hezeyanlar›n›n ikinci perdesi muhtemelen daha sonra aç›lacak, bu zat veya açt›¤› kap›dan doluﬂan bölücüler, sözde eyaletlerde konuﬂulacak diller, uygulanacak
yasalar› tart›ﬂmaya baﬂlayacakt›r. Bunun ad› y›k›c›l›k ve suçtur. ”
Evren’i de iki dakikada “bölücü” ilan eden, iﬂkenceci a¤z›yla “ﬂah›s, zat”
gibi s›fatlar kullanan MHP’nin birçok çeliﬂkisinin yan›s›ra en baﬂta geleni,
cunta ﬂefinin en kudretli oldu¤u günlerde, “fikirlerimiz iktidarda” diyenin
de kendileri olmas›d›r. Bugün E v ren’in 12 Eylülc ülü¤ünü ha t› rl ayan
M H P,’nin baﬂbu¤u Türkeﬂ, cuntay› aynen bu sözlerle de¤erlendirmiﬂti.
Peki MHP bu sözün özeleﬂtirisini yapt› m›?
Elbette hay›r.
Aksine her vesileyle dört elle sar›ld›¤› yasalar, uygulamalar tam da lanetledi¤i Evren’in yapt›¤› yasalard›r. Cuntan›n sa¤lad›¤› siyasal koﬂullarda politika yapmaya devam etmektedir.
MHP’den böyle bir özeleﬂtiri beklenmesi de zaten abestir.
Günübirlik, pragmatik hesaplar›n partisidir MHP. Bu nedenle iktidar koltu¤una oturduklar›nda IMF’nin isteklerini yerine getirirler, Amerika önünde
secdeye var›rlar, muhalefete düﬂdüklerinde de en keskin IMF ve ABD karﬂ›t› kesilirler.
Hamasi milliyetçilikten, ikiyüzlülükten ve kitlelerin en geri, ﬂovenist
duygular›n›n k›ﬂk›rt›lmas›ndan beslenen MHP, cunta ﬂefine laf söyleyecek
en son partidir.
Eylül yönetiminin izni ve onay›yla
gerçekleﬂti¤i aç›¤a ç›kt›¤›nda çok
tart›ﬂ›lm›ﬂt›. Ama bu örnek, ayn› zamanda cuntan›n neye nas›l karﬂ› ç›k›p ç›kmad›¤›n›n da bariz göstergesi olmuﬂtu.
Evren, devletin, oligarﬂinin denetimi d›ﬂ›na ç›kacak türde bir ﬂeriatç› örgütlenmeyi engellerken, kürsülerde Kur’an’dan ayetler okuyarak, tarikatlara hoﬂ görünmeye çal›ﬂarak, faaliyetlerini el alt›ndan serbest b›rakarak pragmatizmin, devletin dini kullanmas›n›n en çarp›c›
misallerini vermiﬂtir. Bütün bunlar›
yapan Evren, Cumhurbaﬂkan› iken
Ocak 1987’de tekrar “irtica hareketleri tehlikeli boyutlara varm›ﬂt›r” demeye baﬂlam›ﬂt›r.
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Fakat asl›nda çeliﬂki gibi görünen tav›rlar, Evren’in her koﬂulda
düzenin bekas›n› savunma politikas›n›n sonucudur.
Kürt sorununda 12 Eylül’den itibaren uygulad›¤› politikan›n ve bugün söylediklerinin aras›ndaki fark
da iﬂte böyle bir farkt›r.

Faﬂizmle yönetildi¤imiz
unutulmas›n
Cunta ﬂefi Kenan EVREN, neden 12 Eylül darbesini yapt›klar›n›
anlat›rken, “biz müdahale etmeseydik ﬂimdi burada biz de¤il onlar
olacakt›” diyordu. Bu sözler, her ne
kadar o günkü koﬂullar aç›s›ndan
bir abartmay› içerse de, Evren’in
zihniyetini göstermektedir. O düze-

nin “koruyucu ve kollay›c›s›” olarak düﬂünüp davranmaktad›r. Bugün resmi bir görevinin olmamas›, onun düﬂünce yap›s›n› de¤iﬂtirmez. Evren, asl›nda nisbeten aç›k
sözlü bir cuntac›yd›: Mesela, daha
1982’de Anayasa haz›rland›¤› s›rada yapt›¤› konuﬂmada “biz hiçbir zaman yeni anayasa 1961
Anayasas›’ndan daha fazla özgürlükler getirecek demedik”
(1982 Afyon konuﬂmas›) diyordu.
Bugün de DTP meclise girsin derken, bunu daha “demokratik”, daha “özgürlükçü” oldu¤u için de¤il, onlar› sisteme entegre etmek,
kendi deyimiyle “yumuﬂatmak”
için önerdi¤ini de aç›k aç›k söylüyor. K›sacas›, “sopa”yla halledemedik, “havuç”la halledebiliriz
belki diyor.
Yine “eyalet”, “bölge valilikleri” derken, bununla 80 ile “ d a h a
fazla hakim olmay›” amaçlad›¤›n› da gizlemiyor.
Bütün bunlar ortadayken, Kenan Evren’in sistemin bekas› için
önerdiklerinde demokrasi aramak,
onun sözlerini fazlas›yla zorlamak olacakt›r. 12 Eylül Cuntas›’n›
yap›p, aç›k faﬂizmi kurumlaﬂt›rman›n program›n› uygulam›ﬂ bir
cuntac›dan demokrasi beklenemeyece¤i aç›k olsa gerek.
Ve yine buradan hareketle, Evren’in eyalet “çözümü”, sosyalist
bir sistemdeki eyalet, federasyon
tarz› çözümlerle karﬂ›laﬂt›r›lamayaca¤› gibi, bu öneri, burjuva demokrasisi içindeki çözümlerle de
karﬂ›laﬂt›r›lamaz. Çünkü ülkemiz
demokrasiyle de¤il, faﬂizmle yönetilen bir ülkedir. Halk›n çözümü
olarak, “demokrasinin” bir parças› olarak gündeme gelecek bir
eyalet sistemiyle, 12 Eylül aç›k
faﬂizminin mimar› Kenan Evren’in önerdi¤i eyalet sistemi aras›nda biçimsel de¤il, nitelik bir
fark olacakt›r do¤al olarak. Evren’in önerilerinde “demokratik”
bir öz görenler, onun önerdiklerinde zorlama bir ﬂekilde “demokrasi”yi görmeye çal›ﬂanlar, bu ülke tarihini hiç bilmiyor ve burjuvaziyi tan›m›yorlar demektir.

E v re n ’ e S o r u ﬂ t u r m a :
Halka karﬂ› iﬂlenen suçlar yarg›dan muaf, devletin
resmi politikalar›na ters konuﬂmak en büyük suç!
Mu¤la Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Mehmet Yurtseven, Kenan Evren'in
"Türkiye 8 eyalete bölünebilir" sözleriyle ilgili inceleme baﬂlatt›¤›n›
aç›klad›.
Ankara'da Vatansever Kuvvetler
Güç Birli¤i Hareketi Derne¤i Genel
Baﬂkan› Taner Ünal, Mersin Vatansever Kuvvetler Güçbirli¤i Hareketi
Derne¤i, Evren'in aç›klamalar›n›
' Va t a n a i h a n e t ' olarak de¤erlendirerek, suç duyurusunda bulundular.
Mu¤la Barosu Baﬂkan› Ayla Kara da "bu aç›klamalarda suç unsuru
görüyorum... suç duyurusunda bulunabiliriz" diyerek bu kervana kat›ld›.
Evren’in TCK’n›n 305. maddesini ihlal etti¤i ileri sürülüyor. Madde
“Temel milli yararlara karﬂ› fiillerde bulunmak”tan sözediyor. Ve “ 3
y›ldan 10 y›la kadar hapis cezas›”
öngörüyor.
Evren’in bu aç›klamalar›yla bir
de TCK’n›n 302. maddesini ihlal etti¤i iddias› var. 302. madde ise ﬂöyle
diyor: "Devlet topraklar›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, yabanc› bir
devletin egemenli¤i alt›na koymaya
veya devletin ba¤›ms›zl›¤›n› zay›flatmaya veya birli¤ini bozmaya veya
devletin egemenli¤i alt›nda bulunan
topraklardan bir k›sm›n› devlet idaresinden ay›rmaya yönelik bir fiil iﬂleyen kimse, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet
hapisle cezaland›r›l›r."
Traji komik bir durum var ortada! Daha do¤rusu bu ülkede hukukun, yarg›n›n ne iﬂe yarad›¤›n› gösteren “ilginç” bir örnek sergileniyor.
Yüzbinlerce insan› iﬂkencelerden
geçirmiﬂ, onlarca insan› asm›ﬂ, hapishaneleri doldurmuﬂ, sendikalar›,
demokratik kitle örgütlerini kapatm›ﬂ, kitaplar› yakm›ﬂ ve haz›rlad›¤›
anayasa ile, her alanda oluﬂturdu¤u
kurumlarla tüm bir toplumu zapturapt alt›na alm›ﬂ bir cunta ﬂefi, tüm
bu suçlardan dolay› tek bir kez dahi
ifade vermedi, soruﬂturmadan geç8
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medi. Aksine, bu konuda giriﬂimde
bulunan bir savc› “do¤du¤una piﬂman” edildi, sürgünler yaﬂad› yetmedi, hakk›nda dava aç›l›p cezaland›r›ld›.
Ancak mesele, oligarﬂinin “k›rm›z› çizgilerine” gelince, cuntan›n
baﬂ› da olsa “dur bakal›m orada” diyor hukuk! Bu soruﬂturmadan bir
ﬂey ç›kmayaca¤›n› ﬂimdiden söyleyebiliriz, ama bu durum, sözünü etti¤imiz tabloyu de¤iﬂtirmemektedir.
Hukuk halk›n de¤il, devletin ç›karlar› için vard›r. O ç›karlarda da bask›dan, zulümden baﬂka hiçbir ﬂey
yoktur.
*
Evren, soruﬂturma üzerine yapt›¤›
aç›klamada, söylediklerinin suç unsuru olmad›¤›n›, kendisinin federasyon de¤il, eyalet sistemi önerdi¤ini
belirtiyor ve bak›n devam›nda ne diyor: "Federasyon demiﬂim gibi, Adalet Bakanl›¤›'ndan soruﬂturma aç›lmas› söylenmiﬂ. Biz münakaﬂa, tart›ﬂma kültürüne sahip de¤iliz. Böyle
bir fikir at›lm›ﬂ ortaya. Bunun iyi taraf›n› da kötü taraf›n› da savunanlar
olur. Bu bir düﬂünce özgürlü¤ü.”
Tarihin cilvesi iﬂte. Eski bir cunta
ﬂefi, eski bir cumhurbaﬂkan› olarak
görüﬂlerini dinletebilmek için “özgürlü¤e” ihtiyaç duyuyor. Kendisinin k›rp›p, kesip budad›¤› özgürlü¤e...
Hiç kuﬂku yok ki, Evren, dava
aç›lmas› karﬂ›s›nda bir “düﬂünce
suçlusu” olarak kabul edilip savunulabilecek biri de de¤ildir. ‹HD taraf›ndan yap›lan bu tür bir yorum ve
s›fatland›rma, sadece komiktir. 12
Eylül Cuntas›’n›n ﬂefinin bu düﬂünceleri bir “ayd›n” s›fat›yla dile getirdi¤ini kabul etmektir ki, buna kargalar bile güler. Kimse faﬂist cuntan›n
ﬂefi Kenan Evren’i hangi gerekçeyle
ve hangi biçimde olursa olsun, savunmaya kalk›p da kargalar› güldürmesin.

Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü
birçok kentte 4 Mart’tan itibaren düzenlenen miting ve eylemlerle kutland›. Alanlara ç›kan kad›nlar, kapitalizmin her türlü sömürüsüne, karﬂ› taleplerini dile getirdiler ve kurtuluﬂun yolunun kad›n erkek elele mücadeleden
geçti¤ini hayk›rd›lar. HÖC’lü kad›nlar, ‘Sabo’nun Yolunday›z’ slogan›yla
mücadelenin hangi yoldan verilece¤inin adresini gösterdiler.

8 Mart

Emperyalizme Irkç›l›¤a
Sömürüye Karﬂ› Birleﬂelim
‹stanbul’da 4 Mart günü iki ayr›
miting düzenlendi. Ça¤layan Meydan›’nda düzenlenen ‘erkeksiz’ mitingde
reformist partiler, konfederasyonlar
ve feminist örgütler biraraya gelirken,
devrimci gruplar ve baz› sendikalar ile
DKÖ’ler Kad›köy Meydan›’ndayd›lar. Tepe Nautilus önünde toplanan
gruplar, emekçi kad›nlar›n talep ve sorunlar›n› dile getiren pankart ve dövizleri, flamalar› ile Kad›köy Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂe geçtiler. Al›nteri, BDSP, DHP,
DKH, Devrimci
Hareket, DDSB,
Devrimci Parti
Mücadelesinde
Devrimci Komünistler, Divri¤i Kültür Derne¤i,

“Cinsel Ulusal S›n›fsal Sömürüye Son, Kapitalizm Namussuzdur, Daha Uzun
Do¤um ‹zni, Sigortas›z ‹ﬂgüvencesiz Gelece¤e Son, E¤itimde Baﬂörtüsü Yasa¤›na Son, Kreﬂ Emzirme Odas› ‹stiyoruz” dövizleri
taﬂ›yan HÖC’lüler emekçi kad›nlar›n taleplerini alana taﬂ›d›lar

Alanlardan Tüm Kad›nlara
Emperyalizme, Irkç›l›¤a,
Sömürüye Karﬂ› Birleﬂme
Ça¤r›s› Yükseldi
EKD, EHP’li Kad›nlar, ESP, HÖC’lü
Kad›nlar, HKM, Kald›raç, Köz, May›sta Yaﬂam Kooparatifi, Odak, Partizan, PSAKD Marmara ﬁubeleri,
PDD, Tekstil-Sen, Belediye-‹ﬂ 2
No’lu ﬁube, BES 1 ve 2 No’lu ﬁubeler, Tüm Bel-Sen 4 No’lu ﬁube taraf›ndan düzenlenen mitingte biraraya
gelen 3 bin kiﬂi, 8 Mart’› devrimci
özüne uygun ﬂekilde kutlad›.
HÖC kortejinde her yaﬂtan, meslekten kad›nlar›n ve erkeklerin yan›s›ra, Büyük Direniﬂ’in kad›n ﬂehitleri
de yerlerini alm›ﬂlard›. 600 kiﬂilik
HÖC kortejinde taﬂ›nan dövizlerle
kad›nlar›n sorun ve talepleri dile getirilirken, “Kad›nlar! Emperyalizme Irkç›l›¤a Sömürüye
Karﬂ› Birleﬂelim” pankart›yla da tüm
emekçi kad›nlara ça¤r› vard›. TAYAD’l›lar, gecekondu
emekçileri, memurlar, ö¤renciler taﬂ›d›klar› Sabo’nun
resmi ve “Sabonun Yolunday›z” pankart›yla kurtuluﬂun yoluna iﬂaret ettiler. Direnen kad›n›,
özgür kad›n› canlar›yla yaratan, ba¤›ms›zl›¤›, özgürlü¤ü ve devrimi
yaratma kavgas›nda en öne
at›lan kad›n
ﬂehitlerin
resimlerini
taﬂ›yan

HÖC’lüler yürüyüﬂ boyunca da ‘Örgütlü Kad›n Özgür Kad›nd›r, Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Sabonun Yolunday›z, Cinsel Ulusal S›n›fsal Sömürüye Son, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z’ sloganlar› att›lar.
Devrimci gruplar, alana giriﬂte
‘kad›n’ polislerin karanfil da¤›tma soytar›l›¤›na prim vermezken,
tüm kortejlerin alana ulaﬂmas›n›n
ard›ndan devrim mücadelesinde
ﬂehit düﬂen tüm kad›nlar için sayg› duruﬂunda bulunuldu.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Melek
Alt›ntaﬂ ve Alev Akgün, 8 Mart'›n tarihi ve siyasi anlam›n› anlatarak, Ça¤layan’da yap›lan mitingin 8 Mart’›n içeri¤ini boﬂaltmaya yönelik oldu¤unu
vurgulad›lar. “Bizler bugün burada
ulusal, s›n›fsal, cinsel bask› ve sömürüye hay›r demek, emekçi kad›nlar›n
demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini daha da büyütmek için buraday›z” denilen konuﬂmada, “egemen
sistemin bask› ve terörüne karﬂ› mücadelede öne ç›kan devrimci önder kad›nlar var. Bizler bu mücadele gelene¤ini Clara Zetkin’in, Rosa Lüksemburg’un, N. Krupskaya’n›n, Alexandra Kollontai’nin, Çiang Çing’›n dünya emekçi kad›nlar›na arma¤an etti¤i
birikimden al›yoruz” ifadelerine yer
verildi. Hak ve özgürlüklerimizi kazanman›n ve kal›c› hale getirmenin
yolunun mücadeleden ve direnmekten
geçti¤i ifade edilen konuﬂmada, “Kad›nlar›n kurtuluﬂu olan s›n›fs›z, sömürüsüz bir dünyay› kurmakt›r” denildi.
Ortak konuﬂman›n ard›ndan ilk olarak
Grup Yorum sahne ald›.
Kad›n›n kurtuluﬂunun devrimde
sosyalizme oldu¤unu vurgulayan bir
konuﬂma yapan Grup Yorum “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›n› tüm emekçilerle söyledikten sonra BES 2

No’lu ﬁube’den ﬁükran Duman, sendikal› olmayan kad›nlara, fabrikada
yanan kad›nlara de¤inen bir konuﬂma
yapt›. Tecrite karﬂ› erkek yoldaﬂlar›yla omuz omuza direnerek ölüm orucunda ﬂehit düﬂen kad›nlar›n yol gösterdi¤ine de¤inen Duman’›n ard›ndan
Grup Vardiya türkülerini seslendirdi.
Grup Vardiya’n›n sahneden inmesiyle birlikte ESP kitlesinin alan› terketti¤i görülürken, TAYAD ad›na konuﬂan Naime Kara da, direnen kad›nlar›m›za dikkat çekerek, “ Gülsümanlar’›n elindeki nas›rl› izler devrimin
kan›na kar›ﬂm›ﬂt›r” diye konuﬂtu.
TUYAB ad›na ise Seza Mis Horuz’un konuﬂtu¤u miting, Al›nteri ‹ﬂçi Korosu ve Grup Munzur’un türküleriyle coﬂkulu bir ﬂekilde ve devrimci dayan›ﬂman›n güzel bir örne¤i sergilenerek sona erdi.

Kad›nlar devrimle kurtulur
A n k a r a’ d a Sakarya Caddesi'nde
toplanan Aka-Der, Al›nteri, BDSP,
ÇHD Ankara ﬁube, DHP, ESP, HÖC,
Kald›raç, Odak ve Partizan üyesi 400
kiﬂi sloganlarla Abdi ‹pekçi Park›'na
yürüdü. "Kad›nlar Emperyalizme,
Irkç›l›¤a, Sömürüye Karﬂ› Birleﬂelim" pankart›n›n arkas›nda yürüyen
HÖC'lüler, taﬂ›d›klar› dövizlerle de
kad›nlara kurtuluﬂun, mücadelenin
yolunu gösterdiler. ‘Tecrite Karﬂ› Direniﬂte Ölümsüzleﬂtiler’ pankart›n›n
arkas›nda ölüm orucunda ﬂehit düﬂen
kad›nlar›n resimleri taﬂ›n›rken, ‘Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n

8 Mart, Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z’ sloganlar› at›ld›.
Abdi ‹pekçi Park›'nda okunan ortak aç›klamada, 8 Mart’›n, emekçi
kad›nlar›n eﬂitlik ve özgürlük talepleriyle direnmelerinin ad› oldu¤u belirtildi. Kad›na yönelik emperyalizmin,
oligarﬂinin politikalar›na yer verilen
konuﬂman›n ard›ndan kürsüye gelen
Zerrin Taﬂp›nar, "Dünya Kad›nlarla
De¤iﬂecek" diyerek bir ﬂiirini okudu.
Mamak ‹ﬂçi Kültür Evi Tiyatro Toplulu¤u’nun emekçi kad›nlarla ilgili
sergiledi¤i oyunun ard›ndan TAYAD
ad›na konuﬂan Semiha Eyilik, düzenin kad›na bak›ﬂ›na de¤inerek, “Bizim kad›nlar›m›z direnenin kazand›¤›n› gösteren kad›nlard› ve Fatma
Koyup›nar son dile¤inde en son ben
olay›m demiﬂti. Sevgi Saymaz ve Gülcan Görüro¤lu onlara zaferi hediye
eden kad›nlar›m›z olmuﬂtur" diye konuﬂtu.
Etkinlik, ‹dilcan Müzik Toplulu¤u’nun tüm dünyan›n direnen kad›nlar› için söyledi¤i türküler, marﬂlar ve
çekilen halaylarla sona erdi.
B u r s a ’ d a Fomara Meydan›’nda
toplanan gruplar, tüm emekçi kad›nlar› mücadeleye ça¤›rd›lar. Osmangazi Metro ‹stasyonu’na kadar yap›lan
yürüyüﬂün ard›ndan ortak aç›klama
okundu. BAT‹S, BDSP, DHP, DPG,
EKD, ESP, HÖC, Mudanya Deniz
Kültür Sanat Evi, Partizan ad›na okunan aç›klamada, “ emekçi kad›nlar
kapitalizmin sömürü çarklar›n›n diﬂleri aras›nda eziliyor” denildi. 200
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kiﬂinin kat›ld›¤› kutlama “Yaﬂas›n 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü,
Kad›n Erkek El Ele Mücadeleye” sloganlar› ve halaylarla son buldu.
A d a n a ’ d aki 4 Mart tarihli kutlama U¤ur Mumcu Meydan›’ndayd›.
‹nönü Park›’ndan meydana yürüyen
gruplar, en önde Al›nteri, BDSP,
ÇHKM, DHP, EKD, ESP, Partizan,
HÖC’lü Kad›nlar, Mücadele Birli¤i,
Tekstil-Sen imzal› “Cinsel, Ulusal,
S›n›fsal Sömürüye Karﬂ› Kad›n Dayan›ﬂmas›, Faﬂizme Karﬂ› Halklar›n
Kardeﬂli¤i” pankart›n› taﬂ›d›lar.
HÖC’lü Kad›nlar “Devrime Meﬂale
Bizim Kad›nlar›m›z” yaz›l› kad›n ﬂehitlerin resimlerinin oldu¤u pankartla
eylemde yerald›lar. TAYAD ad›na yap›lan konuﬂmayla süren etkinlik Denize Türkü grubunun türküleri eﬂli¤inde çekilen halaylarla son buldu.
8 Mart günü de Al›nteri, BDSP,
ÇHKM, DHP, Mücadele Birli¤i,
HÖC’lü Kad›nlar ve Partizan
bileﬂenleri meﬂaleli eylem yaparak
kad›nlara s›n›fsal mücadeleye kat›lma ça¤r›s› yapt›lar.
A r t v i n ’de, Gençlik Derne¤i taraf›ndan seminer düzenlendi. Dernek
Baﬂkan› Z. Turan Seçkin, 8 Mart’›n
tarihini anlat›rken, kamu emekçileri
gözüyle Gamze Ya¤mur, kad›n sorununu ele ald›.
S a m s u n’daki kutlamalar, Halkevleri, HÖC, ESP, Ö¤renci Kolektifi,
BDSP, Sosyalist Yurtseverler ve Kald›raç’tan oluﬂan platform taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi. 3 Mart’ta bildiri da¤›t›m›, müzik dinletisi ile baﬂlayan
etkinlikler, 4 Mart’ta Adalet Park›'nda devam etti. "Kad›nlar Emperyalizme ﬁovenizme Sömürüye Karﬂ›
Birleﬂik Mücadeleye” ortak pankart›
alt›nda yap›lan kutlamada "Kad›n –
Erkek El Ele Mücadeleye, Kad›n›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›
hayk›r›ld›. 5-6-7 Mart’ta müzik dinletisi ve film gösterimi ile süren program, 8 Mart’ta Çiftlik Caddesi’nde
yap›lan yürüyüﬂle son buldu.
8 Mart M a l a t y a ’ d a da coﬂkulu
kutland›. 3 Mart günü baﬂlayan
çal›ﬂmalarda Paﬂaköﬂkü Mahallesi'nde megafonla bildiri da¤›t›m›na
ç›kan HÖC, DHP, Partizan ve ESP

üyelerine polis müdahale etti. Orhan
Soylu isimli devrimcinin gözalt›na
al›nd›¤› olay, 8 Mart’›n anlam›na uygun bir ﬂekilde kutlanmas›n› engelleyemedi. 8 Mart’ta Soykan Park›’nda
düzenlenen etkinlikte mücadelede
ﬂehit düﬂen kad›nlar an›ld›.
D e r s i m ’ d e 8 Mart eylemi,
HÖC’lü Kad›nlar, HKM ve EKD taraf›ndan 7 Mart’ta Sanat Soka¤›’nda
yap›ld›. 8 Mart’›n içeri¤inin boﬂalt›lmas›na izin vermeyeceklerini hayk›ran devrimciler, kad›n›n kurtuluﬂunun devrim saflar›nda olaca¤›na dikkat çektiler. HÖC’lü kad›nlar›n, kad›n ﬂehitlerin resimleri ile kat›ld›¤›
aç›klaman›n ard›ndan kad›n tutsaklara kart gönderildi.
B a b a e s k i ’de bulunan Trakya
Kültür Merkezi'de 4 Mart günü, kad›nlar›n mücadelesini anlatan “Demir
Çeneli Melekler” isimli filmin gösterimi yap›ld›. 8 Mart’ta da Babaeski
E¤itim-Sen, Trakya Kültür Merkezi
ve ÖDP’- nin ortak düzenledi¤i bas›n
aç›klamas›nda 8 Mart’›n önemi
anlat›ld›. Ayn› gün Trakya Kültür
Merkezi’nde Kad›nlar›n Yüzleri
isimli belgesel film gösterimi yap›ld›.
Etkinlik hep birlikte çekilen halaylarla sona erdi.
‹ z m i r ’de “Sabo ‹dil Sibel Yolumuzu Ayd›nlat›yor Kad›nlar Savaﬂ›yor” slogan›yla ‹zmir Kemeralt›
giriﬂinde toplanan HÖC’lü Kad›nlar,
emekçi kad›n›n mücadelesinin 150.
y›l›n› kutlad›. Yurdagül Gümüﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada Antalyadaki Novamed iﬂçilerinin direniﬂlerine
de¤inilerek sömürü ve bask›n›n
azg›nca sürdü¤ü dile getirildi.
Antalya HÖC Temsilcili¤i de 8
Mart’ta eylem yaparak kad›nlara
karanfil ve mücadele ça¤r›s›n›n
yap›ld›¤› bildiriler da¤›tt›. Yap›lan
aç›klamada 8 Mart’›n kavga günü
oldu¤u dile getirildi.
Gençlik Federasyonu ö¤rencilerinin K a r s Faik Bey Caddesi’nde
yapt›klar› eylemde sözalan Dilek
Aslan “8 Mart’›n anlam› direniﬂtir”
dedi.
Eski ﬂ eh i r Gençlik Derne¤i üyeleri Adalar Migros önünde yapt›klar›
aç›klama ile kad›n›n kurtuluﬂunun

sosyalizmde oldu¤unu vurgulad›lar.
Yaﬂas›n 8 Mart slogan›
M e r s i n ’ d e yap›lan eylemde
en s›k hayk›r›lan slogand›.
KESK binas› önünden büyükﬂehir belediyesine kadar
yap›lan yürüyüﬂe 250 kiﬂi
kat›ld›. HÖC’lü Kad›nlar’›n
kortejinin önünde “Gelece¤im Ankara
‹çin Yürüyorum” HÖC’lü
Çocuklar dövizi taﬂ›yan küçük
ve skeçlerin yerald›¤›, Yeninur
k›z ilgi toplad›.
Ada’n›n türküleriyle kat›ld›¤› etkinlikte 400 kiﬂi biraraya geldi.
H a t a y ’›n S a m a n d a ¤ ‹lçesi’nde
‹kitelli Liseli Gençlik, ‹kitelli Te8 Mart kutlamas› yap›ld›. Aralar›nda
mel Haklar’da düzenledi¤i etkinlikle
HÖC’lü Kad›nlar’›n da oldu¤u
8 Mart’› kutlad›. 8 Mart’› anlatan koSamanda¤
Emekçi
Kad›nlar
nuﬂmayla baﬂlayan etkinli¤e 70 kiﬂi
Platformu taraf›ndan düzenlenen
kat›l›rken, liselilerin oynad›¤› tiyatro
eylem davul zurna eﬂli¤inde çekilen
oyunu ilgiyle izlendi. Etkinlik müzik
halaylarla sona erdi.
dinletisi ve coﬂkulu halaylarla son
Tr a b z o n Temel Haklar Gençlik
buldu.
Komisyonu, ÖEP, Ekim Gençli¤i ve
*
YDG taraf›ndan Trabzon Meydan›nda “Kad›n Erkek Elele EmperyaDünya Emekçi Kad›nlar Günü
lizme Karﬂ› Mücadeleye” pankart›
yurtd›ﬂ›nda da etkinliklerle kutland›.
aç›larak 8 Mart’la ilgili bas›n aç›klaFransa'n›n Nancy ﬂehrinde yap›lan
mas› yap›ld›.
kutlamada, sinevizyon ve müzik
dinletisi yeral›rken, Fransa HÖC
Rize’nin F›nd›kl› ‹lçesi’nde HÖC
ad›na yap›lan konuﬂmada, direnen
ve ESP’nin birlikte düzenledi¤i eylemCepheli kad›nlar›n
de “Kad›n›z Anay›z Irkç›l›¤a Karﬂ›y›z”
slogan› at›l›rken 8 Mart’›n tarihsel
önemine vurgu yap›ld›.
Z o n g u l d a k ’ta
Demokrasi
Platformu bileﬂenleri de yürüyüﬂ
yaparak 8 Mart’› kutlad› ve
sömürüsüz dünyan›n mücadeleyle
yarat›laca¤› hayk›r›ld›. 80 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem coﬂkulu geçti.
D i y a r b a k › r Sanat Soka¤›’nda
Dicle Gençlik Derne¤i ve Partizan
bileﬂenleri yapt›klar› eylemle 8
t ü m
Mart coﬂkusunu alanlara taﬂ›d›lar.
emekçi kaP›nar Demir taraf›ndan yap›lan
d›nlara öraç›klamada kad›nlar›n zulme boyun
nek olduke¤meyecekleri sözlerine yer verildi.
lar› belir*
tildi.
BES ‹stanbul 1 No’lu ﬁube, Vatan Vergi Dairesi’nin Konferans Salonu’nda 8 Mart’la ilgili bir etkinlik
düzenledi. “Yaﬂas›n 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü” pankart›n›n
as›ld›¤› etkinlikte sayg› duruﬂunun
ard›ndan konuﬂan Gülﬂen K›z›lkaya, kad›nlar›n yaﬂad›klar› sorunlara
ve mücadeleye de¤indi. ﬁiiler’in
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‘Öcalan zehirleniyor’ iddias›
Osmanl› yöntemleri sürüyor!
PKK önderi Abdullah
Öcalan’›n avukatlar›,
müvekkillerinin saç örnekleri üzerinde yap›lan
incelemede “yüksek oranda stronsiyum ve kroma rastland›¤›n›” aç›klad›. Av. Mahmut ﬁakar, “Müvekkilimizin
yaﬂam›n›n ciddi ve büyük bir
risk alt›nda oldu¤una inan›yoruz”
diye konuﬂtu.
Roma’da bas›n toplant›s› düzenleyen avukatlar ve uzman Dr. Paskal Kintz, 3 ayd›r yürüttükleri çal›ﬂman›n sonuçlar›n› aç›klad›lar. Saç
örnekleri üzerinde yapt›rd›klar› incelemeler sonucunda normalin üzerinde stronsiyom ve kroma rastland›¤›n› belirten Av. ﬁakar, “Güvenlik
nedeniyle Say›n Öcalan’›n ismi verilmeden, konusunda uzman bir kuruma yapt›rd›¤›m›z bu incelemenin
sonuçlar›n› uzmanlar, kronik zehirlenme olarak de¤erlendirmektedirler” dedi. ﬁakar, ald›klar› sonucu
bir hafta önce Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› Komiserli¤i’ne ve
CPT’ye ilettiklerini aktard›.
Avukatlar olarak, çok zor koﬂullar alt›nda al›nan ve tetkik edilen bu
örneklerin sonuçlar›ndan kayg›
duyduklar›n› belirten ﬁakar, ﬂöyle
devam etti: “Bu metallerin hangi
etkenden kaynakl› bu alarm verici
düzeye ulaﬂt›¤›n›, ne kadar süreden
beri bu düzeyde oldu¤unu ve müvekkilimizin üzerinde nas›l bir etkide bulundu¤unu bilmiyoruz. Ancak
müvekkilimizin yaﬂam›n›n ciddi ve
büyük bir risk alt›nda oldu¤una inan›yoruz. Elimizdeki verilerin, böylesi bir iddiay› ileri sürmemiz için yeterli oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ulaﬂt›¤›m›z sonuçlar›n, ba¤›ms›z ve uluslararas› bir uzman heyeti taraf›ndan test edilmesi ve daha uygun koﬂullarda analizlerinin yap›lmas›,
durumun tamamen netleﬂmesi aç›s›ndan önemlidir.”
Konuya iliﬂkin aç›klamada bulunan KKK Yürütme Konseyi, hükü-

metin Öcalan’›n zehirlenmesi konusuna ciddi yaklaﬂmad›¤›n› belirterek, “biz propaganda yapm›yoruz.
Önder Apo’nun yaﬂam›na da çok
ciddi yaklaﬂ›yoruz” dedi. Aç›klamada yaﬂanacak olumsuzluklardan
devlet ve AKP hükümetinin sorumlu olaca¤› kaydedildi. DTP Eﬂbaﬂkan› Aysel Tu¤luk da, iddialar›n
TTB, T‹HV, Türkiye Barolar Birli¤i
ve uluslararas› sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n
da aralar›nda bulundu¤u ba¤›ms›z
bir kurul taraf›ndan araﬂt›r›lmas›n›
istedi. “Bu do¤ruysa, devletin sorumlulu¤u alt›nda bilinçli ve planl›
bir cinayet iﬂleniyor demektir” diyen Tu¤luk, DTP olarak Öcalan’›n
ﬂahs›na yap›lan bu sald›r›y›, “iç bar›ﬂa yöneltilmiﬂ ak›l almaz bir sald›r›” olarak gördüklerini, “ciddi ve
tehlikeli” bulduklar›n› söyledi.

Önce inkar ve
suçlama
Ortada bir iddia ve sunulmuﬂ kan›tlar var. Hükümetin burada ilk
yapmas› gereken, olay›n do¤rulunu
araﬂt›rmakt›r, kamuoyuna inand›r›c›, sa¤l›kl› bilgiler aç›klamakt›r. Ba¤›ms›zl›¤›ndan kuﬂku duyulmayacak sa¤l›k kurumlar›n› yetkilendirmek, gerekirse buna uluslararas› hekim kurumlar›n› dahil etmektir.
Ancak AKP iktidar›n›n ilk iﬂi bu
olmad›. Önce suskunlukla karﬂ›lad›lar, bas›n yazmaz, konu gündeme
taﬂ›nmazsa, birçok meselede oldu¤u
gibi, susmaya devam edeceklerdi.
Ancak bekledikleri gibi olmad› ve
olay bas›nda yer buldu kaç›n›lmaz
olarak.
Bunun üzerine aç›klama yapan
Adalet Bakanl›¤›, daha hiçbir incelemede bulunmadan, an›nda “yaland›r” dedi, hatta “uluslararas› yalan”
oldu¤unu iddia etti; “Öcalan’›n bugüne kadar ciddi bir sa¤l›k problemi olmad›” dedi.
Ancak tarihi boyunca, bu tür
yöntemlere baﬂvurmaktan çekinmemiﬂ, komployu, provokasyonu, katletmeyi politika haline getirmiﬂ, hele her konuda halka yalan söylemeyi bir siyaset tarz› haline getirmiﬂ
bir devlete kimsenin, bu aç›klama
ile inanmas› beklenemezdi.

Burjuva bas›n Tu¤luk’un aç›klamas›n› “tehdit ediyor” ﬂeklinde ﬂovenizmi k›ﬂk›rtan bir yaklaﬂ›mla
yans›t›rken, ‹HD, Mazlum-Der ve
T‹HV de ortak aç›klama yaparak,
"‹ddialar sadece Öcalan’›n yaﬂam
ve sa¤l›k hakk›n› ilgilendirmemekte,
ayn› zamanda kamu düzenini yak›ndan ilgilendirmektedir” dediler.
4 Mart günü ise Güneydo¤u Gazeteciler Cemiyeti’nde bas›n toplant›s› düzenleyen 54 DTP’li belediye baﬂkan›, ba¤›ms›z bir kurulun
incelemesini istediTürkiye ve yurtler. Belediye baﬂkanlar› ad›na aç›kd›ﬂ›nda yap›lan
lama yapan Osman
Baydemir, “Hükü- gösterilerle Türkimet ve ilgili kurumlar›n,
iddialara ye devleti protesyaklaﬂ›m› durumun
to edildi. Eylemciddiyetinin yeterince alg›lanmad›lerde “Türkiye
¤›n› göstermektedir. Toplumda k›r›lzehirleniyor, Zemalar yaratabilehirin panzehiri
cek bu hassas durumlar›n tüm ﬂüpHPG’dir” gibi
heleri ortadan kald›racak kurumsal
sloganlar at›ld›.
12
11 Mart 2007 / 95

ciddiyetle ele al›nmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz” dedi.

Ard›ndan Cemil Çiçek, üç kiﬂilik bir doktor heyetini gönderdiklerini aç›klad›. Bunu aç›klarken dahi,
adeta heyetin raporunun ne olaca¤›n› da ilan edercesine, “bu iddialar
uluslararas› bir yaland›r” demeyi
de ihmal etmedi Çiçek.

Karﬂ› sald›r› ve ﬂovenist
koronun hezeyanlar›
Bu yaz› yaz›ld›¤›nda, heyetin raporu henüz aç›klanmam›ﬂt›. Ancak
oligarﬂik iktidar›n karﬂ› sald›r›s›
an›nda baﬂlad›.
Diyarbak›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, Öcalan’›n zehirlendi¤i aç›klamas›na iliﬂkin, Öcalan’›n avukatlar›
‹rfan Dündar ile Mahmut ﬁakar hakk›nda “görevi kötüye kullanmak”tan
soruﬂturma baﬂlatt›. Gündem Gazetesi’nin yay›n›, “Öcalan zehirleniyor” manﬂeti nedeniyle mahkeme
karar›yla 1 ay durduruldu.
“‹ﬂareti” alan burjuva bas›n ve

onun ﬂovenist kalemﬂörleri karﬂ›
sald›r›ya kat›ld›lar. Birbiri ard›s›ra
küfürlü, hakaret dolu, komplo teorisi süslemeli yaz›lar kaleme al›nd›.
Bilimsel bir araﬂt›rma yap›lmas›n›
istemek, yoksa böyle bir durum, bunun netleﬂtirilmesini istemek gibi,
b›rak›n demokratik bir tutumu, akl›
selim bir tav›rdan dahi uzakt› bu yaz›lar.
ﬁovenist koroya göre “zehirleniyor olabilir” aç›klamas›n› yapanlar›n amac›, Öcalan’›n sa¤l›¤›ndan
duyulan kayg›n›n d›ﬂ›nda her ﬂey
olabilirdi! “Öcalan’› gündemde tutmak için yap›yorlard›... Newroz’a
kat›l›m› art›rmak için yap›yorlard›... Kendilerini tart›ﬂt›rmak içindi
bunlar... Devleti Kürt sorununda
köﬂeye s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlard›...
PKK bebekleri öldürdü¤ünde sesi
ç›kmayan avukatlar, terörist baﬂ›n›n
sa¤l›¤› olunca dünyay› aya¤a kald›r›yorlard›...”
Örne¤in, Hürriyet Baﬂyazar› Ok-

DTP’ye Sistematik Baskı
Öte yandan DTP’ye yönelik
bask›lar siyasi alanda oldu¤u
gibi, adliye boyutuyla da son
günlerde gittikçe t›rman›yor.
Sadece son 10 günde sekiz
DTP yöneticisi tutuklan›rken
60’dan fazla kiﬂi gözalt›na
al›nd›, parti binalar› bas›ld› ve
ola¤anüstü kongre hakk›nda
soruﬂturma baﬂlat›ld›. Bask›lara iliﬂkin DTP taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, bask›lar›n sistematik oldu¤u ve giderek art›r›ld›¤› kaydedildi. ‹ﬂte
bunlardan baz›lar›:
N DTP Silopi ‹lçe Yöneticisi
‹dris Algan, 'Say›n Öcalan'
dedi¤i için gözalt›na al›n›p
hakk›nda soruﬂturma aç›ld›.
N “Kerkük'e yap›lacak sald›r› Diyarbak›r'a yap›lm›ﬂ say›l›r” diyen DTP Diyarbak›r ‹l
Baﬂkan› Hilmi Aydo¤du, 23
ﬁubat'ta tutukland›. O’nu
destekleyen Batman ‹l Baﬂ-

kan› Ayhan Karabulut ve üç
arkadaﬂ› gözalt›na al›narak
soruﬂturma aç›ld›. N 18
Ocak 2006 tarihinde bir bas›n toplant›s›nda “Say›n Öcalan” diyen Ahmet Türk’e, 6
Mart’ta sonuçlanan davada 6
ay hapis cezas› verildi. N
DEP Eski Milletvekili ve DTP
Parti Meclisi üyesi Sedat Yurttaﬂ hakk›nda, Roj TV’de kat›ld›¤› bir programda ‘say›n
Öcalan’ dedi¤i için, 7 Mart’ta
görülen duruﬂmada 6 ay hapis cezas› verildi. N ‹stanbul
12. ACM, örgüt üyesi olduklar› iddias›yla yarg›lanan Öcalan’›n avukatlar› ‹rfan Dündar ile Mahmut ﬁakar’›n cezaland›r›lmalar› istendi. N
DTP Bal›kesir ve Elaz›¤ il binalar› 6 Mart günü bas›ld›.
Adana ‹l Yöneticisi Sima Dorak’›n evi bas›larak gözalt›na
al›nd›. N DTP Van ‹l Baﬂkan-

l›¤›'na 18 ﬁubat'ta bask›n
düzenledi, il baﬂkan› ‹brahim
Sunkur dahil 20 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Sunkur ve Gençlik
Meclisi üyesi Abdulvahap Turan, tutukland›. N Eski DTP
Dilovas› Belde Baﬂkan› ‹smail
‹ﬂçimen 1 Mart'ta tutukland›.
N Ankara Baﬂsavc›l›¤›, 28
ﬁubat'ta Ankara'da yap›lan
DTP 1. Ola¤anüstü Kongresi
nedeniyle parti yönetimi ve
divan kurulu üyeleri hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›. N
DTP Esenyurt ‹lçe Baﬂkanl›¤›
jandarma taraf›ndan bas›ld›.
DTP Büyükçekmece ‹lçe Baﬂkan› Subhi Sar›bulak'›n da
aralar›nda oldu¤u beﬂ kiﬂi gözalt›na al›nd› ve üç kiﬂi tutukland›. N Siirt ‹l binas›na 3
Mart'ta bask›n düzenledi, il
baﬂkan› Abdurrahim Taﬂç› da
dahil 25 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
13
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tay Ekﬂi, ﬂovenist bir zihniyetin nas›l mant›¤›n› yitirdi¤ini, “hukuk
devleti” teraneleri okurken, “b›rak›n ölsün!” demeye getirdi¤ini gösterdi herkese. Öcalan’a yönelik
böyle bir tertibin olmad›¤›ndan gayet emin yazan Ekﬂi, avukatlar›n
aç›klamas›n› ﬂöyle yorumlad›:
“Tüm bunlar “var” imiﬂ, “gerçek”
imiﬂ gibi kamuoyuna sunup, Abdullah Öcalan’› gündemde tutma, özellikle d›ﬂ dünyaya onu ac›nd›rma,
a rd›ndan “af ç›kart›n da serbest
kals›n” taleplerini tahrik etme
amaçl› bir kampanya baﬂlatt›klar›na yemin edebiliriz” (8 Mart)
Öyle “ihtimal”, kuﬂku de¤il, kesin bilen Ekﬂi, Bas›n Konseyi Baﬂkan› oldu¤unu bir an unutup hükümet sözcüsü gibi, bas›n› “yazarak
bu tuza¤a düﬂtünüz” diye suçlamay›
da ihmal etmiyordu. T›pk› Çiçekler,
Tayyipler, Genelkurmay gibi, “yazmay›n, görmeyin, duyurmay›n”
ça¤r›s› yap›yordu.
Asl›nda Ekﬂi ve onun gibi ﬂovenistler, komplocu, katliamc› devleti
k›l›ç kalkan savunmaktan baﬂka
hiçbir ﬂey yapmamaktad›rlar. Gerçekte söyledikleri ﬂu: “Ne var yani
zehirlenmiﬂse, b›rak›n ölsün”!
B›rak›n ortaya konulan deliller
ciddi olabilir, araﬂt›r›lmal› demeyi,
Adalet Bakanl›¤›’n›n görevlendirdi¤i doktorlar›n incelemesini bile
beklemiyor, aksine bunun gereksizli¤ini ﬂu alayc› üslupla ortaya koyuyor: “... Üç uzman, Abdullah Öcalan’›n mübarek(!) saçlar› ile asil(!)
kan›ndan ve idrar-› ﬂahanesinden(!)
al›nm›ﬂ örnekleri inceleyerek...”
Elbette Ekﬂi tek örnek de¤il,
ama bu kesimlerin halet-i ruhiyesini, ﬂovenist zihniyeti göstermesi
aç›s›ndan tipik bir örnektir.
Öcalan’›n avukatlar› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada dile getirilen iddialar›n, bu tür karﬂ› sald›r›larla, ﬂovenist kampanyalarla üzeri örtülemez. Kürt sorununda katletmekten
baﬂka “çözümü” olmayan bir düzenden “her ﬂeyin beklenebilece¤i”
aç›kt›r. Öcalan’›n avukatlar›n›n talepleri dikkate al›narak yerine getirilmelidir.



19-22 Aral›k katliam davalar›

Operasyon sahipsiz!

19-22 Aral›k hapishaneler katliam›nda Ümraniye Hapishanesi’ndeki operasyonlara iliﬂkin davaya geçen hafta devam edildi.
2 Mart günü Üsküdar Adliyesi 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
Ümraniye katliam davas›nda yarg›lanan askerler, önceki duruﬂmalarda
oldu¤u gibi, yine “operasyona kat›lmad›klar›” ya da “d›ﬂar›da bekledikleri” masallar› anlatt›lar. 11 May›s’a ertelenen davaya, yarg›lanan
askerlerden Emin Yöndem ve Hamdi Kaplan ile, müﬂtekilerden Ali
Murat Bal›k kat›ld›.
Emin Yöndem ve Hamdi Kaplan
isimli askerler daha önce ifade veren tüm askerler gibi “operasyona
kat›lmad›klar›n›” söylerken, Av.
Güçlü Sevimli'nin, her ikisinin de
“operasyona hapishane içinden kat›lanlar” belgesinde adlar›n›n geçti¤ini hat›rlatmas› üzerine, panik ve
korku içinde “biz yoktuk, öyle geçiyor olabilir ama içeride özel timler
vard›, biz yoktuk” dediler. ‹lginçtir,
askerler komutanlar›n›n ad›n› dahi
hat›rlam›yor, ba¤l› bulunduklar›
alay›n neresi oldu¤unu dahi bilmiyorlard›!



Acemice ezberletilmiﬂ ifadelerin
ard›ndan, Ali Murat Bal›k, operasyonda yaﬂad›klar›n› anlatt›. Adalet
sisteminin iﬂlemedi¤i, hukukun
ayaklar alt›na al›nd›¤› bir ülkede yaﬂad›¤›m›z› ifade eden Bal›k, “gece
yar›s› bombalar ve kurﬂunlarla,
gazlarla uyand›r›l›yoruz. Ve bunun
ad›na ‘Hayata Dönüﬂ’ deniyor. Yap›lan katletmeydi. Direk hedef al›narak ateﬂ ediliyordu. Sürekli el
bombas› kullan›l›yordu. 4 gün boyunca gaz›n her çeﬂidiyle yo¤un bir
ﬂekilde karﬂ›laﬂt›k” dedi.
Operasyonu anlatmakta zorland›¤› gözlenen Bal›k’›n ard›ndan,
Avukat Güçlü Sevimli, operasyona
kat›lan askerlere dair eksikliklerin
giderilmesini isterken, duruﬂma, 11
May›s tarihine ertelendi.

‘Arabulucu Heyet’
Dinlenecek
Öte yandan, Bayrampaﬂa Cezaevi'ndeki operasyona iliﬂkin Eyüp
Adliyesi’nde devam eden davada,
mahkeme heyeti, katliam öncesinde
tutsaklar ile hükümet aras›nda “arabuluculuk” yapan heyette yeralan

‘Digor’da katliam yapt›k’ itiraf›

Y›l 1993. Demirel’in
Cumhurbaﬂkanl›¤›, Çiller’in
baﬂbakanl›¤›, Do¤an Güreﬂ’in
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’nda, Susurluk’un katlederek sindirme politikalar›n›n en pervas›z ﬂekilde uyguland›¤› günlerdi. 15 A¤ustos'un
y›ldönümü yaklaﬂ›rken, PKK ateﬂkes ça¤r›lar› yap›yordu, ancak devletin haz›rl›klar› bambaﬂkayd›.
Devlet Kürt halk›na yönelik büyük bir sald›r›ya geçti. Sald›r› sadece gerillaya yönelik operasyonlarla
s›n›rl› de¤ildi, do¤rudan halk› hedef al›yordu. Amaç, katlederek sindirerek “denizi kurutmak”t›!
15 A¤ustos için yürüyüﬂler ya-

pan, kepenkler kapatan silahs›z halka vahﬂice sald›r›ld›. Digor Katliam› da bunlardan biriydi. 14 A¤ustos günü Kars’›n Digor ilçesine
ba¤l› köylerden gruplar halinde
gösteri yapmak için Digor’a yürüyordu halk. ‹lçe giriﬂinde yollar›
panzerler, özel timler taraf›ndan
kesildi. Silahs›z, savunmas›zd›lar.
Hunharca tarand›lar, aralar›nda çocuk ve yaﬂl›lar›n da yerald›¤› 17
köylü katledildi, 63 kiﬂi yaraland›.
Resmi aç›klama benzeri bütün
olaylarda oldu¤u gibiydi: Köylüler
‘gerilla’ olarak gösterildi, “çat›ﬂma
ç›kt›, ölü ele geçirildiler” denildi!
Yarg› da onay verdi katliama,
14
11 Mart 2007 / 95

ayd›nlar›n dinlenmesine karar verdi. Tutsak avukatlar›ndan Ömer Kavili, Orhan Pamuk'un duruﬂma günü
ABD'den görüntülü olarak mahkeme salonuna ba¤lanmas›n› istedi.
Hat›rlanaca¤› gibi, heyette yeralan ayd›nlar, bir biçimde o görüﬂmelerin hükümet taraf›ndan istismar edildi¤ini ifade etmiﬂlerdi. Heyette yeralan Mehmet Bekaro¤lu ise
bunu daha aç›k bir ﬂekilde ortaya
koyarak, “kullan›ld›k” demiﬂti.
ﬁimdi ayd›nlar›, gerçekleri ortaya
koyma gibi bir sorumluluk bekliyor.
Üstelik, katliamc›lar hakk›nda henüz aç›lan bir davan›n dahi bulunmad›¤›, katiller için soruﬂturma izninin dahi verilmedi¤i, buna karﬂ›n
katliamdan sa¤ kurtulanlar›n san›k
sandalyesine oturduklar› bir davada
sorumluluklar› daha da artacakt›r.
*
Ümraniye’de neredeyse operasyon sahipsiz kalm›ﬂ durumda, bu
katliam› kim yapt›, ç›k›p savunan
yok! Bayrampaﬂa’da ise, diri diri
yakanlar, kurﬂunlayanlar hakk›nda
dava dahi aç›lam›yor! 12 insan›n
ölümü “faili meçhul” hale getirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Ve bir yandan burjuva politikac›lar› ve hukukçular›, Türkiye’nin hukuk devleti oldu¤u teranesini tekrarlamaya devam ediyorlar!!!
katiller akland›. Ve A‹HM’e giden
dava, geçen hafta sonuçland›.
Devlet, “dostane çözüm” isteyerek, “katlettik, para verelim unutal›m!” demeye getirdi. Hükümet
ad›na yay›nlanan deklerasyonda,
“Güvenlik güçlerinin aﬂ›r› güç kullan›m› nedeniyle bu kadar insan›n
ölümünden ve yaralanmas›ndan
hükümetimiz üzüntü duymaktad›r”
denildi. Bu itiraft›, ama eksikti. 8
özel timciyi beraat ettiren sistem
yerinde duruyordu her ﬂeyden önce. Üstelik ortada çat›ﬂma yoktu ki
“aﬂ›r› güç” kullan›lm›ﬂ olsun! Daha
da önemlisi, tek tek katliamlar de¤il, Susurluk politikalar›, bugün de
süren Kürt sorununda “inkar-imha”
politikalar› tart›ﬂ›lmadan, “üzüntü”
itiraflar› yaland›r.



‹nfazc›lar Yarg› Korumas›nda

Adana’da 28 May›s 2004 tarihinde sokak ortas›nda ﬁiyar Perinçek’i infaz etmek ve Nurettin Baﬂç›’ya iﬂkence yapmaktan yarg›lanan polisler 6
Mart’ta görülen duruﬂmada beraat ettiler.
Yarg› bir kez daha infazc›lara ve iﬂkencecilere kol kanat gerdi. Siyasi ﬁube polisleri Davut Özateﬂ, Erhan Çilo¤lu ve Mesut Gürken’in yarg›land›¤›
davada mahkeme “delilleri yetersiz” buldu.

Klasik bir infazc› aklama senaryosu
Bu dava birçok yönüyle klasik bir ‘infazc› aklama’ davas›d›r. Benzerini
onlarca infaz davas›nda görebilece¤iniz senaryodan baz› baﬂl›klara bakal›m:
1- Olay›n ilk an›ndan itibaren, deliller Adana Emniyeti taraf›ndan karart›ld›. Bunun en klasik biçimi ise, tüm infaz davalar›n›n de¤iﬂmezi olan, infaz edilen kiﬂinin elbiselerinin ortadan kaybolmas› oldu. Yani normal koﬂullarda kaybolmas› mümkün olmayan elbiseler, infaz›n en önemli delili olduklar› için bir anda yok oluverdiler. Tek baﬂ›na bu bile aleni bir suçu örtbas etme giriﬂimi olmas›na karﬂ›n, mahkeme sormad›, soruﬂturmad› bile.
2- ‹nfazc›lar› aklama gerekçesi olarak, “kendini savunma”
mazeretine s›¤›n›ld›. Gerçekten kendini mi savunmuﬂtu infazc›lar, bir çat›ﬂma m› yaﬂanm›ﬂt›? Görgü tan›klar› tam tersini söylüyordu. Olay› gören tüm tan›klar, (polislerin kendileri hariç)
ﬁiyar Perinçek’in planl› ﬂekilde, aç›kça infaz edildi¤ini kan›tlayan ifadeler verdiler. Mahkeme bunlar› de¤il, infazc›lar›n “kendimizi savunduk” yalanlar›n› esas ald›.
3- Tan›klar› da bir yana b›rak›n, bir mahkemenin böyle bir
durumda yapaca¤› ilk ﬂey, olay›n yaﬂand›¤› yerde keﬂif yapmakt›r. Çat›ﬂmaya iliﬂkin bir emare var m›, araﬂt›rmakt›r. Avukatlar›n bu yöndeki taleplerini dava boyunca hep reddeden mahkeme, “delil toplamay›” gereksiz buldu.
4- Ayn› durum iﬂkence olay› için de geçerlidir. Nurettin Baﬂç›’n›n iﬂkence gördü¤üne dair doktor raporlar› olmas›na karﬂ›n, yok say›ld›. Doktor raporlar›na, bilime de¤il, iﬂkenceci polisleri itibar etti oligarﬂinin hukuku.
Tablo ortada; bu ülkede hukuk, adalet var m›? ‹nfazc›lar›n, iﬂkencecilerin aymazca korundu¤u bir yerde, demokratikleﬂmeden, “iﬂkenceye s›f›r
tolerans”tan söz edilebilir mi? ‘El so¤utmama’ politikas› AKP ile sürüyor!



Türkler’in katiline beraat

D‹SK genel baﬂkanlar›ndan Kemal Türkler’i 27 y›l önce katleden faﬂist katillerden Ünal Osmana¤ao¤lu bir kez daha beraat ettirildi. 5 Mart’ta görülen duruﬂmada, soruﬂturman›n geniﬂletilmesi talebini daha
önce reddeden Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi, Yarg›tay’dan dönen dosyada, faﬂist tetikçinin “bu suçu iﬂledi¤i hususunda mahkumiyetine yeterli ve
kati deliller bulunamad›¤›” iddias›yla beraat›na hükmetti. Oysa, faﬂist tetikçi, Kemal Türkler’in k›z› Nilgün Soydan taraf›ndan teﬂhis edilmiﬂti.
27 y›l önce iﬂlenen cinayetin katillerini dahi korumaya devam eden bir
yarg›, asl›nda bu cinayetin as›l faillerinin kim oldu¤unu da göstermektedir.
Türkler’in katledilmesi, geliﬂen devrimci mücadeleye, iﬂçi emekçilerin mücadelesine karﬂ›, devletin devreye soktu¤u MHP’li faﬂistlerin cinayetlerinden biriydi. T›pk› Çorum, Maraﬂ, 1 May›s ‘77 katliamlar› gibi, geliﬂen hareketi terörize edip sindirmeyi amaçl›yordu. “Milliyetçiler cinayet iﬂliyor
dedirtemezsiniz” politikas› devam ediyor. Linçler, Dink cinayeti ve artan
sald›r›lar, faﬂistlerin bu politikadan gerekli mesaj› ald›klar›n› da gösteriyor.
15
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Yarg›tay Savc›s›:
Yaﬂanan Vahﬂettir
10 y›l önce Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde 10
PKK tutsa¤›n›n kafalar›
parçalanarak katledilmesine iliﬂkin davada verilen karar›n Yarg›tay’da
bozulmas› istendi. Aralar›nda üst düzey polis ve
askerlerin de bulundu¤u 62 kiﬂi
hakk›nda verilen 5’er y›ll›k mahkumiyetin az oldu¤unu belirten Yarg›tay Savc›s› Gökhan Sayg›n, gerekçesinde baz› gerçekleri dile getiriyor. Sayg›n, tutuklular›n öldürülmesinin toplumun ortak bilincinin,
duygusunun ve vicdan›n›n hiçbir
zaman onaylamayaca¤› tarzda, vahﬂi bir e¤ilim sergileyerek ve canavarca bir hisle meydana geldi¤inin
alt›n› çizerek, san›klar›n a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapisle cezaland›r›lmalar›n› istedi.

Dokunulmazl›k Kan›
Temizleyemez!
Süleyman Demirel, kendisini Deniz Gezmiﬂ, Hüseyin
‹nan ve Yusuf Aslan'›n idamlar›ndan sorumlu tutan ve
"Elinizde kan izi var Süleyman Bey. Menderes'in infaz›n›n rövanﬂ›n› 3 gencin cenazesi üzerinden almak istiyordu" diyen, Sabah yazar› Ergun Babahan'› dava etti. Babahan'›n, Demirel’i 'öç al›c› kiﬂi' olarak tan›t›p
hakarette bulunmaktan, 32 aya kadar hapsi isteniyor.
Demirel; Babahan’›n suçlamalar›na iliﬂkin ise, avukatlar›nca verilen dilekçede “kürsü dokunulmazl›¤›na” s›¤›nd›. Bu bile asl›nda, “suç
iﬂledim, evet idam ettirmek için
elimden geleni yapt›m” itiraf›yd›.
Demirel’in avukat›, “kürsü dokunulmazl›¤› oldu¤unu, meclisteki oy
ve sözlerinden, mecliste ileri sürdü¤ü düﬂüncelerinden dolay› sorumlu
tutulamaz” savunmas› yapt›.

Ü ç D i re n i ﬂ ç i d e n A d a l e t B a k a n l › ¤ › ’ n a Ç a ¤ r › :

10 saat biraraya getirilmesi öngörüldü¤ü gibi
bizzat Adalet Bakan›'n›n kendisi bu sürenin 20 saate ç›kar›laca¤›n› da taahhüt etmiﬂtir.
Ancak genelgenin yay›nlanmas›n›n üstünden yaklaﬂ›k 1,5 ay geçmiﬂ olmas›na ra¤men, genelgenin hükümleri halen uygulamaya geçirilmemiﬂtir. F Tipi hapishanelerinin idari yetkilileri genelge hükümlerini hayata geçirme konusunda ayak diremektedirler.

GENELGE DERHAL UYGULANMALIDIR!
Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad› ¤› genelge üzerine 22 Ocak’ d a ölüm or uc u n a a r a v e ren ö l ü m o ru c u d i reniﬂçileri Av. Behiç
A ﬂ c › , G ü l c a n G ö r ü r o¤lu ve Se vgi Sa yma z , 5 M a r t ’ t a
o r t a k b i r aç›klama yaparak, genelgenin uygulanmas› nokt as› nda ç›kan sorunlara di kkat ç ektil er. Üç dir eniﬂçinin aç›klamas›n› aﬂa¤›da sunuyoruz:

Adalet Bakanl›¤› ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürlü¤ü ise sorunlar›n çözümü do¤rultusunda seyirci kalarak bu sonucun as›l muhatab› durumundad›rlar.

"22 OCAK 2007 TAR‹H VE 45/1 SAYILI;
ADALET BAKANLI⁄I GENELGES‹, F T‹P‹
HAP‹SHANELERDE UYGULANMALIDIR!

Direniﬂçiler olarak geliﬂmeleri ve uygulamalar› dikkatle izliyoruz. Ve Adalet Bakanl›¤›n› uyar›yoruz;

2000 y›l›ndan 2007 y›l›na dek süren F Tipi hapishanelerdeki tecrite karﬂ› ölüm orucu direniﬂine bilindi¤i
üzere 22 Ocak 2007 tarihinde ara verildi.
Biz bu büyük direniﬂin son ölüm orucu direniﬂçileri
olarak Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 22 Ocak 2007 tarihinde yay›nlanan 45/1 say›l› genelgeyi tecritin k›r›lmas›nda somut bir ad›m olarak de¤erlendirmiﬂ ve direniﬂimizin ilerleyen günlerinde ölüm orucu direniﬂimize
ara vermiﬂtik.
Bu genelgede direniﬂimize ara vermemize etken
olan ﬂu hükümler söz konusu olmuﬂtu:
45/1 say›l› genelgede tutsaklar›n "tretman" koﬂulu
olmadan biraraya gelmesi mümkün hale getirilmiﬂtir.
Bu ad›m tecritin k›r›lmas›nda belirleyici olmaktad›r.
Yine söz konusu bu genelgede tutsaklar›n haftada

Adalet Bakan›, 45/1 say›l› genelge ile tan›d›¤›, sözlü olarak taahhütlerde bulundu¤u haklar› fiilen iﬂlevsiz
hale getirme hesaplar› yapmamal›d›r. Bu tür manevralar ve hesaplar direniﬂimize yeniden baﬂlayaca¤›m›z
anlam›na gelecektir.
Ayr›ca ölüm orucu direniﬂine ara verirken F Tipi
hapishanelerde uygulamaya konulacak genelgenin takipçisi olacaklar›n› aç›klayan ve sorumluluk alacaklar›n› söyleyen, ayd›nlar›-sanatç›lar›, DKÖ ve meslek
örgütleri temsilcilerini ve politikac›lar› sorunlar›n çözümü do¤rultusunda giriﬂimlerde bulunmaya davet
ediyoruz.
5 Mart 2007 / Av. Behiç Aﬂc› ,

G ü l c a n G ö r ü r o¤lu , S e v g i S a y m a z

TAYA D ' l › l a r d a n B a k a n l › ¤ a
ve Te c r i t K a r ﬂ › t l a r › n a Ç a ¤ r ›
TAYAD'l› Aileler, ölüm orucuna
ara verilmesine vesile olan Adalet
Bakanl›¤›’n›n 45/1 say›l› genelgesinin uygulanmad›¤›n› duyurmak ve
bu durumu protesto etmek için 7
Mart günü ‹stanbul Taksim’de bir
eylem yapt›lar.
‘Hapishanelerde 45/1 Say›l›
Genelge Uygulans›n’ pankart› açan
TAYAD'l›lar, eylemde "F Tiplerinde
Tecrit ve Hak ihlalleri Sürüyor”,
“45/1 Say›l› Genelge Uygulanm›yor" yaz›l› dövizler de taﬂ›d›lar.
Eylemde bir aç›klama yapan TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel ﬂöyle
dedi: “22 Ocak tarihinden bu yana

45/1 say›l› genelgenin hapishanelerde hayata geçirilmesi için at›lacak ad›mlar› bekledik ve izledik. Ancak gördük ki genelgedeki
hükümler hayata geçirilmiyor,
kazan›lan haklar uygulanm›yor.
Bu sonuçtan hiç kuﬂkusuz birinci
dereceden sorumlu olan Adalet
Bakan›d›r. Alt›nda kendi imzas›n›n
bulundu¤u bu genelgeyi uygulatmak bakanl›¤›n iradesinin ve insiyatifinin ve niyetinin de göstergesi
olacakt›r. Biz tutsak yak›nlar› olarak tecrite karﬂ› mücadelemizi tecrit
kalkana kadar sürdürece¤iz. Bu konuda öncelikli hedefimiz 45/1 say›l›
genelgenin uygulanmas›d›r."
16
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Yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, tecrite karﬂ› oldu¤unu söyleyen herkesi genelgenin uygulanmas› için mücadeleye ça¤›ran Güvel’in
konuﬂmas›n›n ard›ndan Av. Behiç
Aﬂc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi
Saymaz'›n genelgenin uygulanmas›na iliﬂkin yapt›klar› aç›klama
okundu.

Bakanl›k kendi imzas› ile yay›nlanan genelgenin
uygulanmas›n› sa¤lamal› ve kamuoyu önünde
verdi¤i sözleri bir an önce yerine getirmelidir.
Halk›n Hukuk Bürosu da 7 Mart
günü bir aç›klama yaparak, tecritin
kald›r›lmas› için somut ad›m olarak
kabul edilen genelgenin uygulanmas› ça¤r›s› yapt›. Aç›klamada
özetle ﬂunlar belirtiliyor:

alt›nda kabul ettirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›
görülmektedir.
Tamamen bakanl›¤›n sözlü taahhüdünün ruhuna ayk›r› bulunan ve
iyileﬂtirme iradesinin süreklili¤inden ﬂüphe duyulmas›na yol açan bu
tutum terk edilmelidir.

22 Ocak 2007 tarihinde Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan
45/1 say›l› genelge ile hiçbir ﬂart
aranmaks›z›n 10 tutuklu ve hükümlünün haftal›k 10 saat biraraya getirilmesi ile hapishanelerin incelenmesi ve denetlenmesi noktas›nda
Demokratik Kitle Örgütlerinin kat›l›m› kabul edilmiﬂtir.
Yine Adalet Bakan› çeﬂitli meslek odas› ve konfederasyon baﬂkanlar›na sözlü olarak "Sohbet görüﬂmesine ç›kacak on kiﬂinin tespit
edilmesinde kiﬂilerin talebinin esas
al›naca¤› ... toplu biraraya gelme
süresinin 20 saate ç›kar›labilece¤i
ve on saatle s›n›rl› sürenin imkanlar
çerçevesinde geçici olarak kabul
edilmesi gerekti¤ini" belirtmiﬂ ve
bu beyan bas›na da 23-24 Ocak
2007 tarihlerinde yans›m›ﬂt›r.
Tecriti tamamen ortadan kald›rmayan, yaln›z ortadan kald›r›lmas›
noktas›nda somut ad›m olarak de¤erlendirilen bu geliﬂmeler üzerine
sorunun taraf› ve muhatab› olduklar›n› aç›klayan Demokratik Kitle Örgütleri ve ayd›nlar›n ça¤r›s›yla
ölüm orucu eylemini sürdüren Avukat Behiç AﬁCI, Sevgi SAYMAZ
ve Gülcan GÖRÜRO⁄LU geliﬂmeleri de¤erlendirmek ve izlemek üzere eylemlerine ara verdiklerini aç›klam›ﬂlard›r.
22 Ocak tarihli genelgenin yay›nlanmas› üzerinden yeterli zaman
geçmesine ra¤men genelge hâlihaz›rda hiçbir hapishanede tam olarak
uygulanmamaktad›r.

N Genelge tarihi ile "uygulama"

N Çeﬂitli hapishanelerde; neden
göstermeksizin veya fiziksel imkâns›zl›k iddias›yla sürenin on saatin

tarihi aras›nda herhangi bir mekânsal say›sal fark bulunmad›¤› aç›k oldu¤una göre sözde imkâns›zl›k ileri
sürülerek say› s›n›rlamas›na gitmenin tamamen kötü niyetli bir tutum
oldu¤una dikkat çekilmelidir.

N Haftal›k toplam 10 (on) saat
olan biraraya gelme süresinin hapishane idarelerinin iradesine terk edilerek keyfi olarak aﬂa¤›ya çekilmesi
giriﬂimleri genelgenin sözüne oldu¤u kadar amac›na da ayk›r› bulunmakta, hakk›n kullan›lmas›n› zorlaﬂt›rmakta veya imkâns›z hale getirmektedir. Ayn› genelge ile aç›kça
düzenlenen ve "ortak mekân yetersizli¤i sorunu çözülünceye kadar
kapat›lma birimleri de dâhil olmak
üzere her türlü kapal› alan›n kullan›labilmesine imkân tan›yan düzenleme" hayata geçirilmelidir. Bu

YAﬁASIN D‹REN‹ﬁ
YAﬁASIN ZAFER
Kocaeli Haklar ve Özgürlükler
Cephesi, ölüm orucu direniﬂine ara
verilmesinin ard›ndan Büyük Direniﬂ’in 122 ﬂehidini anmak için bir etkinlik düzenledi.
6 Mart’ta Tuncelililer Derne¤i'nde düzenlenen etkinlikte yap›lan
konuﬂmalarda ölüm orucu direniﬂine
ara verilmesi de¤erlendirilirken,
HÖC ad›na Ekin Güneﬂ Sayg›l› taraf›ndan yap›lan konuﬂmada 19 Aral›k
sald›r›s›n›n amaçlar›ndan, gelinen
noktada elde edilen siyasi zafer ve
somut kazan›mlardan bahsedildi. Ar17
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yönde bahane üretmek genelge koﬂullar›nda maddi ve hukuki anlamdan yoksundur.

N Genelgenin t retman koﬂulu
olmaks›z›n biraraya getirmeyi düzenlemesine ra¤men baz› hapishane
idarelerinin tutuklu ve hükümlüleri
disiplin cezalar› oldu¤u gerekçesiyle asgari süreyi ihlal eden uygulaman›n dahi d›ﬂ›nda tutmalar› kayg›
vericidir.
Genelgenin aç›k hükmü karﬂ›s›nda, uygulay›c›lar yönünden "görevi suistimal suçu" oluﬂturacak bu
tutum derhal terk edilmeli, sorumlular hakk›nda adli ve idari soruﬂturma yürütülmelidir.

N Bakanl›k kendi imzas› ile yay›nlanan genelgenin uygulanmas›n›
sa¤lamal› ve kamuoyu önünde verdi¤i sözleri bir an önce yerine getirmelidir. Aksi tutum ve davran›ﬂlar
bakanl›¤›n tecrit uygulamalar›n› savundu¤u anlam›na gelece¤i gibi bu
tarihten sonra meydana gelecek
olumsuzluklar›n tarihsel ve siyasal
sorumlulu¤unu da siyasal iktidar
üzerinde b›rakacakt›r.
d›ndan söz alan Kocaeli Tuncelililer
Derne¤i Baﬂkan› Ruhi Çelik, dernek
olarak bu konuya sürekli duyarl›l›k
gösterdiklerini, bu etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›klar›ndan dolay› da mutlu olduklar›n› ve ölen 122 insan›n
önünde sayg›yla e¤ildiklerini ifade
etti. Kocaeli Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi ad›na Barbaros Tantan
da yaﬂanan sürece duyars›z kalman›n
imkâns›z oldu¤unu belirtti.
Etkinlikte FOSEM taraf›ndan haz›rlanan 'Umut Ya¤muru' adl› film
gösterilirken, Kocaeli Gençlik Derne¤i Tiyatro Grubu, haz›rlad›klar›
oyunu, Grup K›v›lc›m'›n müzikleri
eﬂli¤inde sahneye koydu. Etkinlik,
kat›lan 150 kiﬂinin coﬂkulu halaylar›yla sona erdi.

not düﬂüyoruz

Kand›ra F Tipi’nde

‹ﬁKENCE

 Tekeller “ iﬂine” b ak›yor
Genelkurmay’la AKP hükümeti, “Barzani’yle görüﬂelim mi görüﬂmeyelim mi?” diye kavga ededursun,
tekeller, Barzani’nin yönetimindeki Kuzey Irak’ta ticaret ve yat›r›mlar›n› sürdürüyorlar.
Geçen hafta, Çukurova Grubu’nun Kuzey Irak'ta (yani
Barzani’nin yönetimindeki Güney Kürdistan’da) açt›¤› kuyulardan birinde daha petrol buldu¤u aç›kland›.
Çukurova Grubu bünyesindeki Genel Enerji Aﬁ’nin
açt›¤› kuyu, “Taq Taq sahas›” ad› verilen bölgede bulunuyor. Bu bölge ise, Kerkük'ün 60 kilometre kuzeydo¤usunda. K›sacas›, tekellerin Güney Kürdistan’da
iﬂleri yolunda, Barzani’yle de bir problemleri yok!!!

K an d ›r a F Tipi’nden Taner Korkm az ’›n 27 ﬁu ba t 20 07 ta rih li me ktu bundan aktar›yoruz:
16 ﬁubat Cuma günü arkadaﬂ›m›z Mehmet Sa¤l›k,
araman›n yap›l›ﬂ tarz› üzerine ç›kan bir tart›ﬂman›n ard›ndan "Müdürle görüﬂtürece¤iz" denilerek bir odaya
sokulup, burada feci halde dövülüyor. Ard›ndan da 'süngerli oda' diye tabir edilen her taraf› süngerle kapl›, kapal› hücreye at›l›yor. Uzun süre geri gelmeyince merak
edip sorduk. Bir cevap da alamay›nca, ›srar etmemiz
üzerine, ancak birkaç saat sonra durumundan haberdar
olabildik. Ve ard›ndan da Mehmet, yüzü gözü kanlar
içinde hücreye getirildi. ... Bu olayda sorun arama de¤ildi. Öyle olsayd› bir ﬂekilde çözülürdü zaten. Daha
önce de benzer sorunlar yaﬂanm›ﬂ ve çözülmüﬂtü. Bu
defa anlaﬂ›lan o ki niyet fark› vard›. Bu yüzden tahammülsüzlük diyoruz. Politik zaferimize yönelik bir sald›r›d›r bu esas›nda.
... Genelgenin ard›ndan 7 y›l›n akabinde birbirimizle kucaklaﬂaca¤›m›z için heyecanland›k ve bu heyecan›
halen canl› tutuyoruz. Çünkü henüz biraraya gelebilmiﬂ
de¤iliz. ... Yeterli yer olmad›¤› söyleniyor. Biz de genelgenin gere¤inin yap›lmas›n› söyledik ve bekliyoruz.
***

 2 y aﬂ›nda h apishanede
Nuriye ‹reç, bundan bir süre önce hastanede sezeryanla do¤um yapt›. Ama hastane masraflar›na ödeyemediler ve borç senedi vererek ç›kabildiler hastaneden.
Ne var ki, 719 YTL tutar›ndaki o borcun bir k›sm›n›
ödeyemediler. P a t r o n l a r v e p a t r o n l a r › n d e v l e t i
hemen yakas›na yap›ﬂt› ‹reçler’in. Ve geçen hafta, 32
yaﬂ›ndaki Nuriye ‹reç, 38 yaﬂ›ndaki kocas› Ahmet
‹reç ve 2 yaﬂ›ndaki çocuklar›yla birlikte, Mersin E Tipi Cezaevi’ne at›ld›lar.
Evet, “hastanede rehin kalma dönemi” bitmiﬂ, ﬂimdi
anneleri, babalar›, çocuklar›yla birlikte hapsetme dönemi baﬂl›yordu. Baﬂbakan Erdo¤an ‘Benim ülkemde bu olamaz’ demiﬂ. O zaman baﬂka bir ülkede olmuﬂ olmal› veya Erdo¤an bu ülkede yaﬂam›yor! Her
neyse, “imdada bir hay›rsever yetiﬂti” ve ‹reçler ç›kar›ld›lar hapishaneden. Bir hay›rseverle küllemiﬂ mi oldunuz ﬂimdi bu Türkiye gerçe¤ini???

‹dare Ayak Sürüyor
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden Kenan Günyel’in 23
ﬁubat tarihli mektubundan aktar›yoruz:
13 ﬁubat Sal› günü sohbet alan› olan ailelerle aç›k
görüﬂ yapt›¤›m›z yere götürüldük. Bizim hücre ve di¤er
hücre ile ç›kt›k. Yani 6 kiﬂi. 2 saat sürdü. O hafta bir daha ç›karmad›lar. Sonraki hafta (19-23 ﬁubat) da hiç ç›karmad›lar. ‘Yeni düzenleme yap›p ç›karacaklar’m›ﬂ.
Bakal›m yeni düzenleme ile nas›l olacak?
***
S i n c a n F Tipi’nden K a a n Ünsal’›n 14 ﬁubat 2007
t a r i h l i mektubu n d a n a k t a r › y o r u z :
Bu mektupla birlikte 3 adet karar gönderiyorum: Yürüyüﬂ Dergisi’nin 76, 77 ve 78. say›lar› ile gençlik dergisinin 2 say›s›n›n sak›ncal› bulunmas› ile ilgili E¤itim
Kurulu, Ankara ‹nfaz Hakimli¤i ve Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin karar›. Cezaevi E¤itim Kurulu, hakk›nda toplatma, yasaklama karar› olmayan, bayilerde
sat›lan, serbestçe da¤›t›lan bu dergilerin bize verilmemesi için karar ald›. ...
Yürüyüﬂ Dergisi’ni 64. say›dan sonra -yani 30 haftad›r- okuyamad›k. Sürekli buna benzer kararlarla dergilerden, kitaplardan yararlanmam›z, okumam›z engelleniyor.

 Bu ‘üçüncülük’ kimin utanc›???
AB'ye ba¤l› Avrupa Yaﬂam ve Çal›ﬂma Koﬂullar›n› ‹yileﬂtirme Kurumu taraf›ndan haz›rlanan bir rapor, i ﬂ y e r i n d e c i n s e l t a c i z d e Türkiye’yi “Avrupa üçüncüsü” olarak gösteriyor.
Hat›rlanaca¤› gibi, bir süre önce de internette, çocuk
pornosuyla ilgili sitelere en fazla Türkiye’den girildi¤ini gösteren bir araﬂt›rma yay›nlanm›ﬂt›. Keza, Uluslararas› Göç Örgütü’nün 2004’te yay›nlad›¤› raporda
da, “ T ü r k i y e ' n i n k a d › n t i c a r e t i v e f u h u ﬂ t a m e r k e z ü s h a l i n e g e l d i ¤ i ” gösteriliyordu.
Ne oluyor? Veya, nas›l oluyor da, “muhafazakar, mütedeyyin” bir toplumda böyle bir sonuç ortaya ç›k›yor... Bu yozlaﬂma nas›l kendine zemin bulup
yay›l›yor. Ama tüm bu rakamlardan, istatistiklerden
ve olaylardan d a h a ö n e m l i v e d a h a v a h i m olan,
bu ülkeyi yönetenlerin bunlar› görmezden gelen tutumudur.
18
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Büyük Direniﬂ’in son neferleri
olan Gülcan Görüro¤lu ve Behiç
Aﬂc›’n›n tedavileri sürerken, direniﬂe ara verilmesinin ard›ndan ilk kez
görüﬂtük onlarla. Geçen hafta Gülcan’a yer vermiﬂtik. Bu hafta da Behiç Aﬂc›’ya kulak veriyoruz.

Bir an önce iyileﬂip
tutsaklar› ziyaret edece¤im
N ﬁu an sa¤l›k durumunuz na s›l, tedaviniz nas›l gidiyor, ne tür
bir tedavi uygulan›yor?
Ölüm orucuna ara vereli yaklaﬂ›k bir ay oldu. 22 Ocak'tan beri
hastanedeyiz, bu sürenin 10 günü
yo¤un bak›mda geçti, reanimasyon
servisinde. O serviste geçirdi¤im
günlerin zaten çok az bir k›sm›n›
hat›rl›yorum, hastaneye kald›r›ld›¤›m anda durumum biraz a¤›rm›ﬂ,
çok a¤›r bir enfeksiyon tüm vücudu
kaplam›ﬂ, ütonom açl›k var, vücudun tüm ya¤ ve kas kitlesi erimiﬂ.

Vücut birçok fonksiyonunu durdurmuﬂ, örne¤in art›k kan üretmiyormuﬂ, asgari anlamda enerji kullan›ld›¤› için art›k temel organlar çal›ﬂ›yor, örne¤in kalp gibi. Koma halinde asl›nda getirilmiﬂiz hastaneye.
Uyutulmuﬂum ve yo¤un bir tedavi
uygulanm›ﬂ, antibiyotik tedavisi,
kan ve kan ürünleri verilmiﬂ, sonuçta tedaviye cevap vermiﬂim. ﬁu an
s›v› mamaya geçtik, 9-10. gününde
acil dahiliye servisine getirildim.
Burada da gerçekten uzman, ‘96
Ölüm Orucu’ndan deneyimi olan
bir ekibin denetiminde tedavilerimiz devam ediyor. Vücudun eksik
olan maddeleri tamamlan›yor. ﬁu an
organlar›n hemen hepsi normal çal›ﬂabilir duruma geldi. Sadece gözlerimde bulan›k görme problemi var,
halen cisimleri birbirinden ay›rt
edemiyorum, televizyon izleyemiyorum, gazete okuyam›yorum. Bu
da zaten zaman içinde çözülecek
olan bir mesele.
Bunun d›ﬂ›nda, bir aksilik ol-

Sorumluluklar›m›z
çok daha fazla artt›

Behiç Aﬂc›, direniﬂe ara v erdikten
sonra ilk kez Yürüyüﬂ’e konuﬂtu

mazsa yar›n diyet beslenmeye baﬂlayaca¤›z, biraz daha rahatlam›ﬂ
olaca¤›z. Vücut her ﬂeyini kaybetmiﬂ durumda doktorlara teslim edildik. ﬁimdi doktorlar da vücudun
kaybetti¤i o her ﬂeyi yerine koymaya u¤raﬂ›yorlar. Kas kitlesi, vücudun ya¤ kitlesi, di¤er dokular› organlar›n yeterli ve düzgün çal›ﬂmas›n›n sa¤lanmas› vs. hepsini yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Son yap›lan kontrollerde de her ﬂey normal ç›kt›. Do¤al
olarak 293 günlük bir açl›k sözkonusuydu hiç kas dokusu kalmam›ﬂt›. Oluﬂan bu kaslar normal bir insan›n kaslar› gibi de¤il, aktif hale getirmek gerekiyor, yatakta veya oturarak kültür fizik hareketleri yap›yoruz. Yeni yeni aya¤a kalk›p yürüme antremanlar›na baﬂlad›k. 10
metre, 20 metre kadar yürüyüp din19
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leniyorum. Yürüme antremanlar›nda üç defa aya¤›m burkuldu. Yani
kaslar bu kadar zay›f. Hedefimiz bir
an önce iyileﬂmek, iﬂlerimizin baﬂ›na geçmek.
Ölüm orucu ﬂehitlerinin mezarlar›n› ziyaret etmek gerekiyor, bu
bizim borcumuz, hapishanedeki tutsaklar› ziyaret etmek gerekiyor. Onlar için ölüme yatt›k. Ve demokrasi
mücadelesi anlam›nda toplumun
de¤iﬂik kesimlerinden son derece
güzel tepkiler geldi. Onlarla en
az›ndan bir teﬂekkür görüﬂmeleri
yapmak gerekiyor.

Anlamayanlar olacakt›r
N Eylemi bitirme karar›n›n
verildi¤i an› nas›l yaﬂad›n›z?
Avukat olmamdan kaynakl›
ölüm orucundaki geliﬂmelerin büyük bir k›sm›n› çok daha yak›ndan
takip edebildim, belki di¤er direniﬂçilere göre fark›m›z bu oldu. Böyle
bir bitiﬂ bekliyor muyduk? Aç›kças›
beklemiyordum. Çünkü Adalet Bakan› anlaﬂ›lmaz bir ﬂekilde uzlaﬂmaz bir görüntü sergiliyordu. Hemen her türlü öneriyi klasik bir terör demagojisiyle reddediyordu. ‹stedi¤i tek ﬂey direniﬂi b›rakmam›zd›. Böyle bir ﬂey olmas› mümkün
de¤ildi. Her ﬂey çok h›zl› geliﬂti. Bir
anda genelge gündeme geldi, haftada 10 saat müvekkillerimizin hiçbir
koﬂula ba¤l› olmaks›z›n biraraya
gelmelerini sa¤layacak bir genelge.
Bu haberi al›nca hem ﬂaﬂ›rd›m
hem de merak etmeye baﬂlad›m.
Müvekkillerimiz, bunun tecritin
kald›r›lmas› konusunda ilk ad›m
olaca¤›n› düﬂünerek, kabul edip
ölüm orucuna ara vereceklerini söylediler. Onlar›n ara vermesi durumunda zaten biz de ara verecektik.
Genelgenin ak›betini bekledik. Yan›m›zda o zaman çok az insan vard›, bir aç›klama yapmam›ﬂt›k henüz. Sonra haber geldi, D‹SK, ‹stanbul Barosu, TTB baﬂkanlar›, Yaﬂar Kemal, heyet olarak ziyarete gelecekler. Ve "bakanl›k genelgeyi yay›nlad›, bu tecritin kald›r›lmas› anlam›nda bir ilk ad›md›r, sizler de direniﬂi b›rak›n" ça¤r›s›n› yapmaya

Halk›n hem e n h e r kesimi çok
a ç › k b i r ﬂe kilde tecrit
konusunda
bilgi sahibi
ve tecritin
mücadele
e dilme si ge r e k e n b i r ikt i d a r politi kas› oldu¤u
konusunda
herkes hemfikir art›k.
geldiklerini haber ald›k. Onlar ziyarete geldiklerinde bakanl›k genelgesi de yay›nland›.
Hepimizi çok mutlu etti bu. Hat›rl›yorum o an›, gözlerim dolu dolu
oldu. Çünkü bir sonuç elde ettik. Bu
sonucu ﬂu anda anlad›¤›m kadar›yla
sol anlamad› henüz. 122 insan bunun için mi öldü, 7 y›l direniﬂ bunun
için mi yap›ld›... gibi de¤erlendirmeler yapm›ﬂlar. Kendi içinde bir
sürü ﬂeyi taﬂ›yan bambaﬂka bir sonuçtu. Dile kolay 7 y›ll›k bir direniﬂin sonu. 122 ﬂehidin sonu. Bu sonu
getiren elbete 122 ﬂehittir. Onlar›n
ﬂehitlikleri direniﬂi bu noktaya ç›karm›ﬂt›r ve elde edilen sonuç kendi
içinde oldukça de¤erlidir bence.
Yani çok karmaﬂ›k duygular yaﬂad›¤›m› hat›rl›yorum. Tutsaklar
ad›na çok sevindim, birbirlerini görebilecekler art›k. K›sa bir süre önce Ercan Kartal ve Ali Osman Köse
biraraya getirilmiﬂlerdi, o zaman
ﬂöyle düﬂünmüﬂtüm. Bu sonuç bile
7 y›ll›k sürece de¤er. Onlar› yüz yüze getirmek görüﬂtürebilmek, insan
sesini ulaﬂt›rabilmek için 7 y›ll›k
süreç de¤er diye düﬂünmüﬂtüm. Ayn›s› oldu. ﬁimdi müvekkillerimiz
birbirini görebilecekler, doyas›ya
sohbet edebilecekler. O zaman çok
büyük bir mutluluk yaﬂad›¤›m›z›
hat›rl›yorum. Do¤rusu belki daha
çok taze oldu¤u için duygular›m›z›
kolay anlatam›yoruz. Uzunca bir
süre konuﬂamad›¤›m› hat›rl›yorum.
Karmaﬂ›k duygular yaﬂad›k bir yandan da. Bir yanda ödenen bedel bir
yandan yarat›lan sonuç. Ben önemli

bir sonuç diye düﬂünüyorum. Sol
çocukluk hastal›¤›ndan bir türlü
kurtulamam›ﬂ. Anlam›yorlar. Sürecin bütünlü¤ünü düﬂündü¤ümüzde
bile kendi içinde çok ö¤retici, ders
ç›kar›lmas› gereken ﬂeyler oldu¤unu ve kendi içinde birçok zaferi taﬂ›d›¤›n› düﬂünüyorum. Bunlar› düﬂündüm. Zaten heyet ziyarete geldi¤inde onlarla da konuﬂamad›m. Tamam bakanl›k genelgeyi yay›nlarsa
biz de tedaviye baﬂlayaca¤›z. Madem ki müvekkilerimiz bu genelgeyi kabul ediyorlar bize düﬂen tedaviye baﬂlamak diyebildim sadece.

Mesele nas›l öldü¤ünüz
N Y ü z l e rc e g ü n l ü k a ç l › ¤ › y a ﬂ a y a n l a r ya ﬂehit oldu, ya gazi, ya
da hain... Siz ise öl ümün eﬂi ¤in d e n d ö n e re k z a f e r i y a ﬂ a d › n › z . ..
Ölüm orucuna baﬂlarken bu tart›ﬂmay› da çok yaﬂam›ﬂt›m kendi
içimde. Ölüm orucunda var›lacak
nokta bellidir. Ya taleplerimiz kabul
edilecek ve biz yaﬂayaca¤›z ya da
ölece¤iz. Ölümü daha farkl› bir yere koymak gerekiyor, devrimcilikle
ölüm iç içedir, bunu yaratan da siyasi iktidard›r. Çünkü devrimcili¤i fiziken yoketmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu
tart›ﬂmay› tekrar tekrar yapt›m ve ﬂu
sonucu ç›kard›m. Ölümden korktu¤umu ya da korkmad›¤›m› söyleyemem. Çünkü ölüm bir gerçeklik,
mesele nas›l öldü¤ümüz, kim için
öldü¤ümüz. Ben eyleme baﬂlad›ktan 10 gün sonra bir avukat arkadaﬂ›m›z adli bir ﬂekilde b›çakland› ve
öldü. Ben onunki gibi bir ölümü asla tercih etmek istemezdim. Ölüm
orucundaki bir ölüm tercih edilebilecek bir ölümdür. Burada bir amaç
var ve baﬂkalar› için kendi hayat›m›zdan vazgeçiyoruz. Zaten bu hesaplaﬂmay› yapt›ktan sonra ölüm
hem do¤allaﬂt› hem gündemizden
ç›kt›. Zaten hastaneye kald›r›ld›¤›mda art›k son anlar›m›z› yaﬂamaktaym›ﬂ›z. Doktorlar öyle söylüyor, en fazla bir gün daha yaﬂarm›ﬂ›m. Yani ölebilirdik, bu da zaten bu
eylemin kendi do¤all›¤›nda olan bir
sonuç. Böyle olmad› bambaﬂka güzel bir sonuç yaﬂad›k. Bu sonucu
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anlatmak hakikaten çok zor, isterdik
ki di¤er arkadaﬂlar›m›z da bunu
görsünler, Fatma, Ahmet ‹bili, hepsi
bu sonucu görsün. Ama eminim ki
onlar da görüyorlar bu sonucu.
Ya ﬂehit olacakt›k ya da direniﬂ
bitecekti. Direniﬂin bu noktada haber verilmiﬂ olmas›ndan dolay› elbette mutluyuz. Gerçekten çok ola¤an üstü sonuçlar yarat›ld›.

Demokratik mücadelede
güzel örnekler yarat›ld›
N B u s ü re ç t e h u k u k ç u l a r › n y e r a l › ﬂ › n › v e s ü re c i n h u k u k v e a d a let aç›s›ndan kazan›mlar›n›n bir
d e ¤ e r l e n d i r m e s i n i y a p a r m›s›n›z?
Sadece hukukçular ve avukatlar
de¤il asl›nda toplumun büyük bir
kesimi görev ve sorumluluk ald›. Az
önce, anlam› olan bir sonuçtur derken kastetti¤im biraz da buydu. Ayd›nlar, sanatç›lar, avukatlar, sendikac›lar, iﬂçiler, memurlar... toplumun birçok kesimi direniﬂin içinde
daha aktif yeralmaya baﬂlad›. Ve
tecrite karﬂ› bir birlik yaratt›lar.
Avukatlar, baﬂtan itibaren süratle
örgütlendiler ve kendilerini örgütlediler, arkas›ndan toplumun de¤iﬂik
kesimlerini örgütlemeye çal›ﬂt›lar.
Eylemlerle etkinliklerle bir yandan
bakanl›k üzerinde bask› yaratarak,
bir yandan de¤iﬂik kesimleri örgütlemeye çal›ﬂarak tecrit konusunda
bir duyarl›l›k yaratmaya çal›ﬂt›lar.
Bunu da baﬂard›lar. Bugün san›r›m
ﬂunu söyleyebiliriz, halk›n hemen
hemen her kesimi çok aç›k bir ﬂekilde tecrit konusunda bilgi sahibi ve
tecritin mücadele edilmesi gereken
bir siyasi iktidar politikas› oldu¤u
konusunda hemfikir. ﬁöyle güzel
bir ﬂey oldu, bu sürecin belki de en
büyük kazan›mlar›ndan birisidir diye düﬂünüyorum; tecrite karﬂ› mücadele etmek için biraraya gelen
avukatlar, ayd›nlar, sanatç›lar kal›c›
örgütlenmeler yaratmaya baﬂlad›lar
ve direniﬂe ara verilmesinden sonra
da¤›lmad›lar. Örne¤in avukatlar bulunduklar› yerlerde gündeme müdahale ediyorlar ve bunu tecrite karﬂ›
avukatlar kimli¤iyle yap›yorlar. Ya

da sanatç›lar tecrite karﬂ› mücadele
komitesinde yeralmaya devam ediyorlar. Bunlar ciddi bir kazan›m.
Özellikle demokratik mücadele
nas›l verilir sorusuna cevap olabilecek güzel bir örnektir bu pratik. Bu
aç›dan güzel bir geliﬂme çünkü gerek avukatlar gerek sendikac›lar, iﬂçiler, memurlar hepsi tecrite karﬂ›
mücadelede sorumluluk sahibidirler
asl›nda. Bu görev ve sorumluluklar›n› çok daha önce görüp yapmalar›
gerekiyordu. Ama önemli de¤il, hat›rlad›lar kendileri için böyle bir hedef koydular. Kal›c› örgütlenmeler
yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›. Bugün tecrite
karﬂ› yar›n baﬂka konularda mücadele edecekler. Demokrasi mücadelesinde hemen her konuda müdahale edebilecek kararl›l›¤› olan örgütlenmeler yaratmaya baﬂlad›lar. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin
kazan›m›d›r bu sonuç.
N G e re k d i re n i ﬂ s ü re c i n i n b ü t ü n ü n e , g e r ekse de sizin içinde ye rald›¤›n›z bölümüne iliﬂkin ekle mek istedikleriniz var m › ?
Biz yaﬂ›yoruz ama anlatam›yoruz. Kuﬂkusuz bu direniﬂe iliﬂkin
söylenecek çok ﬂey var ve bunu da
biz söylemeliyiz. ﬁu an aç›kças› bu

konudaki düﬂüncelerimi tam olarak
toparlayam›yorum. Çünkü o kadar
çok ﬂey yaﬂand› ki. Yani 19 Aral›k
sald›r›s›, cenazeler, Armutlu, ordaki
sald›r› direniﬂin her bir günü her bir
an› hepsi ayr› ayr› anlat›lmas› gereken ﬂeyler. San›r›m bunu toparlamak ve anlatmak bize düﬂüyor yine.
Biraz zamana ihtiyac›m olacak diye
düﬂünüyorum. Çünkü ﬂu an her ﬂey
çok s›cak, ama süreç bitmedi asl›nda. Sadece ölüm orucu direniﬂine
ara verildi tecrite karﬂ› mücadelede.
Yoksa tecrite karﬂ› mücadele devam
ediyor. Çünkü tecrit devam ediyor
ama bu haliyle bile birçok ö¤reticili¤i olan bir süreçti yaﬂad›¤›m›z 7
y›l. Elbette bu süreci anlataca¤›z.

Rehavete kap›lmamal›y›z
N Y ü r ü y ü ﬂ o k u r l a r › n a b i r mesaj›n›z var m › ?
Çok k›saca ﬂunu söyleyeyim.
Olan ölüm orucu direniﬂine ara verilmesidir, tecrite karﬂ› mücadele
bitmemiﬂtir. Sorumluluklar›m›z çok
daha fazla artt›. Siyasi iktidara bir
biçimde tecriti kabul ettirdik politika anlam›nda. ﬁimdi sorun bunu
çözmektir. Bu da bizim yarataca¤›m›z kamuoyu bask›s›yla olacakt›r.

Bunu yapabilece¤imizi gördük.
ﬁu anki pratik bunu da gösterdi
asl›nda. Çünkü iﬂin en zor k›sm›n›
asl›nda çözdük, hallettik. Siyasi iktidara tecriti kabul ettirdik en zor
k›sm› buydu. Bundan sonra çözme
konusunda biraz daha çaba, emek
harcamak gerekiyor. Bu konuda
kendi öz gücümüze güvenmemiz
yeterli. O gücümüze güvenerek ataca¤›m›z ad›mlarla bu sorunu çözebiliriz diye düﬂünüyorum. Bu nedenle herkesi rehavete kap›lmadan
eskisinden biraz daha fazla çal›ﬂmaya ça¤›r›yoruz.

say›da insan›n biraraya gelmesini kabul etmek zorunda
kalm›ﬂt›r” dedi. Bu ad›m›n olumlu ancak yetersiz oldu¤unu belirterek, genelgenin hayata geçirilmesinde F
Tiplerinde sorunlar yaﬂand›¤›n› hat›rlatan Gümüﬂ, Birlik içinde yeralan siyasi yap›lar›n bu sürecin takipçisi olacaklar›n› ve tecrit tamamen
kald›r›lana kadar mücadelenin sürdürülece¤ini belirtti.
Eylemde, “Tecrit ‹ﬂkencedir Tecrite Son, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›
at›ld›.

‹zmir Tecrit Karﬂ›t› Birlik
Mücadelesini Sürdürecek
‹zmir Tecrit Karﬂ›t› Birlik, 2 Mart’ta düzenledi¤i eylemle, “Tecrite karﬂ› mücadelemiz sürecek!” dedi. Kemeralt› giriﬂinde biraraya gelen birlik üyeleri ad›na konuﬂan Yurdagül Gümüﬂ, mücadelenin yeni bir aﬂamaya
girdi¤ini belirtti.
‹ktidar›n direniﬂi yok sayma çabas›n›n sonuç vermedi¤ini kaydeden Gümüﬂ, “ﬁehitlerimiz baﬂta olmak
üzere, ödenen a¤›r bedeller sonucunda tecrit gerçe¤ini
kabul eden iktidar, hiçbir ön koﬂul olmaks›z›n belirli

Günay Ö¤rener An›ld›

Te c r i t e k a r ﬂ ›
mücadele devam ediyor.
S o r u m l ul u klar›m›z çok
daha fazla
artt›. Siyasi
iktidara bir
biçimde tec riti kabul ettirdik. ﬁimdi
sorun bunu
ç ö z me k t i r.
B u n u y a p abi l ece ¤im i zi
gördük.

Büyük Direniﬂ’in 109. ﬂehidi olan Günay Ö¤rener, 4 Mart günü Antalya, Isparta ve Burdur'dan gelen arkadaﬂlar› ve yoldaﬂlar› taraf›ndan an›ld›. K›z›l bayrak ve tek tiple, "Günay Ö¤rener Ölümsüzdür",
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" sloganlar›yla yürüyüﬂe geçen
kitle, Günay'›n mezar›na yaklaﬂ›rken "Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer" sloganlar›n› att›lar. Sayg› duruﬂunun ard›ndan Günay'›n hayat›
ve vasiyeti okundu. ﬁiir ve marﬂlar›n ard›ndan Günay'›n vasiyetine
uygun olarak göl k›y›s›nda da k›sa bir anma gerçekleﬂtirildi.
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hayat›n
içindeki

teori

MARKS‹ZM -2
Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Sohbetimize geçen hafta kald›¤›m›z
yerden devam ediyoruz. Lenin
“ M a r k s ’ › n ö ¤ re t i s i ” ni oluﬂturan
bölümler olarak ﬂunlar› s›ralam›ﬂt›
hat›rlarsan›z:
- Felsefi Materyalizm
- Diyalektik
- Materyalist Ta r i h K a v r a m ›
- S›n›f Savaﬂ›m›
Geçen sohbetimizde Marksizm’in tarifi üzerinde durduktan sonra
muhtevas›na geçmiﬂ ve yukar›da say›lanlardan materyalizm üzerinde
durmuﬂtuk. Di¤erlerine de özet olarak da olsa de¤inece¤iz. Ancak sohbetimizin bu bölümüne Marksizm
konusundaki baz› eleﬂtirel, daha
do¤rusu eleﬂtirel de de¤il, inkarc›,
yads›mac› görüﬂleri ele alarak baﬂlayal›m. Öyle daha iyi olmaz m›?

M a z l u m: Bence de iyi olur.
Bu baﬂl›klar› ele al›rken, bu inkarc›
yaklaﬂ›mlara da cevap vermiﬂ oluruz. Marksizm’i yok sayan bu söylemlerin güncel bir örne¤ini son zamanlar›n oldukça popüler isimlerinden biri olan Noam Chomsky dile
getiriyor. Bak›n neler diyor
Chomsky:
“Marksizm, Freudçuluk; Bunlar›n her birinin irrasyonel bir kült
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Onlar teolojidir, dolay›s›yla onlar, teoloji dendi¤inde akl›n›za ne
geliyorsa odur; bundan daha fazla
bir ﬂey olduklar›n› düﬂünmüyorum.
... Marksizm ve Freudçuluk gibi
kavramlar örgütlü dinin tarihine
aittir. ... Bana öyle geliyor ki ‘Mark-

Marksizm, kurtuluﬂ
yolunun bilimidir
sizm’ gibi bir ﬂeyi tart›ﬂmak bile zaten bir hatad›r. ”
Birincisi, Marksizm’le Freudçulu¤u ayn› kategoriye koymak bilimsel bir tutum de¤il zaten. ‹kincisi,
ikisini de “ak›ld›ﬂ›” buluyor
Chomsky. ‹nsan akl›n›n do¤a, toplum ve tarih karﬂ›s›nda ulaﬂabildi¤i
en üst noktalardan birini böyle nitelendirmekten daha ak›ld›ﬂ› bir ﬂey
olamaz herhalde. Kald› ki, do¤ada
ve toplumda olan biten her ﬂey karﬂ›s›nda sadece izleyici olmay› ve r›za göstermeyi öneren dinlerin aksine, bu geliﬂmeye müdahil olmay›
öneren Marksizm’i “dinin tarihine”
ait bir parça gibi göstermek de
Marksizm’den hiçbir ﬂey anlamamakt›r. Chomsky, Marks’›n felsefenin görevi yorumlamak de¤il, de¤iﬂtirmektir ﬂeklindeki yaklaﬂ›m›n› da
ya duymam›ﬂ, ya anlamam›ﬂ olmal›!
Chomsky devam ediyor:
“Marx’›n soyut bir kapitalizm
modeli vard› -size hakikati söylemek
gerekirse bunun ne kadar de¤erli
oldu¤u konusunda emin de¤ilim.”
“Kanunlar›n oldu¤u varsay›l›r
(yani tarihin ve ekonominin kanunlar›). Onlar› anlam›yorum, tüm söyleyebilece¤im bu; peﬂinden gidece¤imiz herhangi bir kanun varm›ﬂ gibi gelmiyor bana... tarihteki ‘kanunlar›’ bildi¤imizi düﬂünmüyorum.
... En az›ndan onun, her sa¤duyulu
insan›n ö¤renmesi ve kullanmas›
gereken, s›n›f ve üretim iliﬂkileri
gibi baz› ilginç kavramlar ortaya
koydu¤unu düﬂünüyorum.” (Aktaran, 26 Aral›k 2005, Birgün)
Eh, sözlerinin en sonunda lütfetmiﬂ, Marks’›n ö¤renilmesi ve kullan›lmas› gereken baz› ilginç kavramlar ortaya koydu¤unu söylemiﬂ...
Gerçi bunda da yan›l›yor, Marks’›n
kendisinin de belirtti¤i gibi, s›n›flar›n varl›¤›n›, s›n›f savaﬂ›n› ortaya
koyan Marks de¤ildir.
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Neyse, kitaplar›na, genel ve güncel çözümlemelerine bu kadar ilgi
gösterilen birinin Marksizm hakk›nda bu kadar s›¤, bu kadar kör bir de¤erlendirme yapmas› ilk anda pek
anlaﬂ›l›r gibi de¤il. Ama mesele ﬂu
ki Chomsky, tüm ‘muhalifli¤ine’
ra¤men, esas›nda sistem içidir. Dahas›, sözlerindeki agnostizmin [tarihin, toplumun kanunlar›n› bilemeyiz] de gösterdi¤i gibi, esas olarak
idealist dünya görüﬂünden, metafizikten de kopamam›ﬂt›r. Bu noktada
kendi bilimsel, entellektüel kapasitesinin de gerisine düﬂüp mevcut
kapitalist düzenin asl›nda alternatifsiz oldu¤u noktas›na geliyor.

Ö z l e m : Bence Chomsky’nin
sözleri, farkl› bir görüﬂ olman›n ötesinde bilime, gerçe¤e karﬂ› da bir
sayg›s›zl›k içeriyor sanki. Çünkü,
zaman zaman burjuva teorisyenlerin, ekonomistlerin, tarihçilerin de
kabul etti¤i gibi, Marksizm, tarihsel, toplumsal geliﬂme içinde defalarca kan›tlanm›ﬂt›r. Kapitalist ekonomideki geliﬂmeler, dünya tarihinin geliﬂim seyri, hep do¤rulam›ﬂt›r
Marks’›. Marksizm’in gücü ve etkisinin ve ayn› zamanda burjuvazinin
de hâlâ Marksizm’e karﬂ› savaﬂmaya devam etmesinin de nedeni budur zaten. Baz›lar› da ne yaz›k ki
“sol” bir görünümle kat›l›yorlar bu
savaﬂa.
M a z l u m : Geçmiﬂte olsun, bugün olsun, bu konuda son derece ilginç örnekler var.
Burjuvazinin savaﬂ› aç›k. Bir ok
ülkede Marksizm’i anlatan kitaplar,
ony›llarca yasakl› oldu. Marksizm’den, s›n›f savaﬂ›ndan sözeden
partiler burjuvazinin terörüne maruz kald›lar. “Demokrasi”nin beﬂi¤i
olma iddias›ndaki ülkeler, ony›llarca Marksizm’i okullar›na, üniversitelerine sokmad›lar. Sonra, bu tür

barikatlar›n, hiçbir ﬂekilde Marksizm’in önünü kesemeyece¤i aç›¤a
ç›kt›. Sonra, “Sonra, diyalektik materyalizmin etkisi büyüyünce (ayn›
zamanda iﬂçi s›n›f›n›n otoritesi art›nca) hile yapmak gerekti: O zaman
burjuva ideologlar›n›n havas› de¤iﬂti. “Dediler ki: "Elbette, Marksizm, eskiden iyiydi. Ama bugün,
Marksizm aﬂ›lm›ﬂt›r." Say›s›z Marksizm’i ‘aﬂma’ giriﬂimleri, buradan
ileri geliyor.” (Politzer, syf. 38)
Diyebiliriz ki, o günden beri birileri Marksizm’i aﬂmaya çal›ﬂ›yor.
Bu iddiada bulunanlar bir de¤il, bin
de¤il. Ama ortada Marksizm gibi
bütünlüklü bir dünya görüﬂü de görünmüyor.
Revizyonistler de genellikle iﬂe
Marks’› “revizyona tabi tutmakla”
baﬂlay›p, inkarla bitirirler. Ama inkar ettik demez, aﬂt›k derler. II. Enternasyonal savunucular› ve onlar›n
varisleri Marksizm’i revize etmenin,
inkar›n ve “aﬂma”n›n baﬂ›n› çektiler
hep. Fakat bu hemen her zaman riyakarca demagojik yöntemlerle yap›ld›. Bir yandan sosyalizmi savunuyor görüneceklerdi, bir yandan da
mevcut sistemi sürdüreceklerdi.
En sonunda, mesela ﬂöyle diyebildiler: "Marksizm, diyalektik ve
tarihsel materyalizm, sosyalizm için
hiç de gerekli de¤iller; dinsel telkin
de onun kadar de¤erlidir." (Yeni
Sosyalist Enternasyonalin Tüzü¤ü,
aktaran G. Politzer, syf. 38)
Marksizm’siz bir sosyalizm ne
kadar mümkün olursa, onlar da o
kadar sosyalisttiler iﬂte.
Chomsky’deki
gibi
önce
Marks’›n görüﬂlerinin, Marksizm’in
önemi küçültülüyor, ard›ndan “son
darbe” vuruluyor. Ülkemizde de
Marksizm’i zay›flatmaya yönelik
bu tür yaklaﬂ›mlar özellikle reformist kaynaktan gelmektedir. Yukar›da aktard›¤›m›z Chomsky’nin yaz›s›n›n ÖDP çizgisindeki B i r G ü n
Gazetesi’nde yay›nlanm›ﬂ olmas›,
kaynaklardan birini göstermektedir.
Di¤er kaynaklardan biri de Kürt
milliyetçi hareketinin reformizmidir. Kürt milliyetçi hareketin teorisinde derin izleri görülen Wallerste-

in da benzer görüﬂlere sahiptir. Hat›rlayacaks›n›z, Öcalan da, ayn› paralelde Wallerstein gibi “Marksizm
kapitalizmin bir mezhebidir” demektedir. Öcalan da bunu söylerken, hem sosyalistlik iddias›n› sürdürüyor, hem Marks’› aﬂt›¤›n› iddia
ediyor.

“Türkiye Solu tezlerimi anlam›yor. ... Ben Marksizm'den istifa etmedim, Marksizm'i aﬂt›m... Marksizm'i kötülemiyorum, bo¤uﬂtum,
aﬂt›m. ... olumlu yanlar›n› ald›m,
ama aﬂt›m. ... Benim düﬂüncem bellidir, sosyalisttir, demokratiktir. F›rsat›m olsayd› kapitalizmi Marks'tan
daha iyi çözümlerdim.” (4 Eylül
2004, Özgür Politika)
Görüldü¤ü gibi, farkl› dönemlerde, farkl› yerlerde de olsa, yads›ma
ayn› biçimlerde gerçekleﬂiyor. ﬁu
da onlar› ayn›laﬂt›ran bir di¤er noktad›r ki; Marks’›n, Marksizm’in
reddedildi¤i yerde, sosyalizm yoktur, olamaz.

K e m a l : Evet arkadaﬂlar, Marksizm’e karﬂ› bu yaklaﬂ›mlar› gördükten sonra, Marksizm’in muhtevas›n› ele almaya devam edelim.
Materyalizm üzerinde durmuﬂtuk önceki bölümde. Diyalektik, bu
bütünün, yani Marksist Ö¤reti’nin
olmazsa olmaz parçalar›ndan biridir. “Marx'a göre, diyalektik, "d›ﬂ
dünya için oldu¤u kadar insan düﬂüncesi için de hareketin genel yasalar›n›n ... bilimi"dir
Marksizm bu anlamdad›r ki “ d e ¤iﬂimin ve geliﬂimin” yasas›d›r.
Metafizik te, idealist felsefede olmayan budur. Politzer’in deyiﬂiyle
“Her ortamda, her durumda, diyalektikçinin üstünlü¤ünü sa¤layan
ﬂey de budur. Marksizm’e yarat›c›
gücünü veren budur: Marksizm, her
derde deva, mekanik olarak her duruma uygulanabilen bir reçeteler
stoku de¤ildir; de¤iﬂikli¤in bilimidir, deneyle zenginleﬂir. ”
S›n›f savaﬂ›m› alt baﬂl›¤›na gelince... Tarihe bak›ld›¤›nda hemen
göze çarpan karmaﬂ›k, birinin bitti¤i yerde ötekinin baﬂlad›¤› olaylard›r. Toplumlar kendi içinde çeliﬂki23
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R evizyonistler de genellikle iﬂe

M a r k s ’ › “ r evizyona tabi tutmakla” baﬂlay › p , i n k a r l a b i t i r i r l e r. Ama inkar ettik de m e z , a ﬂ t › k d e r l e r. II. Enter n a s y o n a l s a v u nucular› ve onlar›n varisleri Marksizm’i
r evize etmenin, inkar›n ve “aﬂma”n›n baﬂ›n› çektiler hep. Fakat bu hemen her zam a n r i y a k a r ca demagojik yöntemlerle
yap›ld›. Bir yandan sosyalizmi savunuyor
g ö r ü n e c e k l e r di, bir yandan da mevcut
s i s t e m i s ü r d ü r e c e k l e r di.
lerle doludur. Ha keza, toplumlar,
uluslar aras›nda da çeliﬂkiler hemen
hiçbir dönem bitmemiﬂtir. “Birbiri
a rd›ndan gelen devrim ve gericilik,
bar›ﬂ ve savaﬂ, durgunluk ve h›zl›
ilerleme ya da düﬂüﬂ dönemleri...”yle doludur tarih.
Marksizm, iﬂte bu “labirent ve
kaosu yöneten yasalar›n bulunmas›
için bir k›lavuz, yani s›n›f savaﬂ›m›n›n teorisini sa¤lam›ﬂt›r. ”
Marks, o güne dek varolan bütün
toplumlar›n tarihinin -ilkel toplum
d›ﬂ›nda- s›n›f savaﬂ›mlar› tarihi oldu¤unu göstermiﬂtir. "Özgür insan
ve köle, patrisyen ve pleb, efendi ve
serf, lonca ustas› ve kalfa, tek sözcükle, ezen ve ezilen, biri ötekine
sürekli bir karﬂ›-oluﬂ içindeydi, kimi
zaman gizli, kimi zaman aç›k bir
kavga, her defas›nda, ya bir devrimle toplumun geniﬂ ölçüde yeniden kurulmas›yla ya da kat›lan s›n›flar›n ortak yokoluﬂu ile sonuçlanan bitmez tükenmez bir kavga sürdürüyorlard›.”
Peki, feodal toplumun y›k›nt›lar›ndan yeﬂeren, modern burjuva
toplum bu karﬂ›tl›¤› yokedebildi
mi? Hay›r. Eski s›n›flar›n yerine,
yeni s›n›flar, yine ezen ve ezilen
olarak iki yeni s›n›f ve yeni mücadele biçimleri geçmiﬂtir.
Burjuva toplum, s›n›flar› yoketmemiﬂtir ama, bu s›n›fsal ayr›m›n
gerçek muhtevas›n› gizlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Faﬂizmin “korporatif” anlay›ﬂ› da, burjuvalar›n a¤›zlar›ndan
düﬂürmedi¤i “hepimiz ayn› gemideyiz” söylemi de, “patron çok kazans›n ki iﬂçisine de çok versin” türün-

den deyiﬂler de esas›nda bu derin,
keskin ve uzlaﬂmaz karﬂ›tl›¤› gizlemeye yöneliktir. Fakat burjuva toplum da neticede s›n›f düﬂmanl›klar›n› giderememiﬂtir.

M a z l u m: Asl›nda, bu gerçek,
yani adalet, eﬂitlik, özgürlük bayra¤› alt›nda kurulan burjuva toplumun
da yeni bir bask› sistemi ve iﬂçi s›n›f›n›n sömürülmesi anlam›na geldi¤i
daha ilk andan belli olmuﬂtur. Bu
düzene karﬂ› alternatif düﬂünceler
de do¤makta gecikmedi. Kapitalizmin özel mülkiyetine karﬂ› ortak
mülkiyeti esas alan sosyalist ö¤retiler do¤du. Ancak, bu ilk sosyalist
düﬂünceler ütopik nitelikteydi. Ütopikli¤i sorunun temelini tam çözemedi¤i için, sorunu, mesela kapitalistleri “sömürünün ahlâks›zl›k oldu¤una” ikna ederek çözebilece¤ini
düﬂünüyordu... Öte yandan, s›n›f
mücadelesi gerçe¤i bu ütopik düﬂünceleri aﬂarak kendi kat› gerçekli¤i içinde geliﬂiyordu. ‹ﬂte tam bu
noktada,
Lenin’in
deyiﬂiyle
“ Marx'›n dehas›, bundan, dünya
tari hi ni n ö¤retti ¤i dersi ç›kartan ve
bu der si tut arl › bir bi çi mde uygul a y a n i l k i n s a n o l m a s › n d a y a t a r.
Onun ç›kard›¤› bu sonuç, s›n›f sa vaﬂ›m› ö¤retisidir.”

Özlem: Ben burada ﬂunu ekleyerek devam etmek istiyorum.
Marks’a yönelik eleﬂtirilerde onun
sosyalizme iliﬂkin pek bir ﬂey söylemedi¤i söylenir.
M a z l u m: Araya gireyim, evet,
benim biraz önce Chomsky’den aktard›¤›m yaz›da da böyle bir cümle
arksizm, h erﬂeyden ö tede, b ir “ kurM
tuluﬂ” i deolojisidir. Onu herhangi b ir t eoriden, a kademik b ir i ncelemeden a y›rdeden
de, o nun h er kelimesine, h er tezine, teorisine s inmiﬂ b ulunan b u s iyasal m uhtevas›d›r.
Ki bu noktada Stalin’in, ﬂu tarifi s on d erece
yerindedir: " M a r k s i z m , d o ¤ a n › n v e t o p l u m u n g e l i ﬂ m e s i n i n y a s a l a r › n › n b i l i m i d i r, ezilen ve sömürülen s›n›flar›n devriminin bilim i d i r, bütün ülkelerd e s o s y a l i z m i n z a f e r i n i n
b i l i m i d i r, k o m ü n i s t t o p l u m u n k u r u l u ﬂ u n u n
b i l i m i d i r."

vard› ama özel olarak aktarmaya
gerek görmemiﬂtim. Chomsky de o
yaz›s›nda aynen ﬂöyle diyor:
“Marks’ta sosyalizm hakk›nda
hiçbir ﬂey yoktur, o sosyalist bir felsefeci de¤ildi. Marks’›n tüm çal›ﬂmalar›nda sosyalizme iliﬂkin olan
yaklaﬂ›k beﬂ cümle vard›r. O kapitalizmin kuramc›s›yd›.”

Özlem: Evet, tam da buna dikkat çekmek istemiﬂtim. Bu tür söylemlerde aç›k bir çarp›tma vard›r.
Marks’› kapitalizmin teorisyeni,
Marksizm’i kapitalizmin mezhebi
olarak ilan eden teoriler de s›rt›n› bu
çarp›tmaya dayarlar... Evet, Marks
ve Engels, sosyalist inﬂa ve sosyalist
toplumun ﬂekilleniﬂi konusunda kahinli¤e soyunmam›ﬂlard›r. Bu zaten,
kendi tarih ve toplum anlay›ﬂlar›yla
çeliﬂmeleri olurdu. Fakat, Marksizm, daha ilk ﬂekillenmeye baﬂlad›¤› andan itibaren kapitalizme karﬂ›
bir alternatifi içermiﬂtir. Bu alternatif de sosyalizmdir ve tüm Marksist
teori, bu alternatifle doludur. Marx,
kapitalist toplumun sosyalist topluma dönüﬂmesinin kaç›n›lmazl›¤› n›, toplumlar›n geliﬂiminin ve özel
olarak da kapitalizmin ekonomik
yasas›ndan ç›karm›ﬂt›r.
Keza, bunun devam›nda da sosyalist ve komünist topluma iliﬂkin,
devletin sönmesi, s›n›fs›z toplum gibi, o güne kadar kimsenin ufkunun
ulaﬂamad›¤› öngörülerde bulunmuﬂlard›r. Bu anlamda yine denilebilir
ki, sosyalizmin temel direkleri
Marksizm taraf›ndan kurulmuﬂtur.
Marks’ta sosyalizmi bulamayanlar,
ya kördür ya da Marksizm’e ﬂu veya bu nedenle düﬂmand›r.
Marksizm, materyalizmden diyalekti¤e, s›n›flar savaﬂ›m›na kadar
ki tüm yanlar›yla;

“1. Sosyalizmin temelini;
2. Sosyalizmin kuruluﬂu için gereken nesnel koﬂullar›;
3. Sosyalizmin kuruluﬂunun öznel koﬂullar›n›, bilimsel olarak tan›mlamaya” olanak sa¤lam›ﬂt›r.
Evet, o güne kadarki teoriler
içinde proletaryan›n kapitalist sistem içindeki gerçek durumunu, ko24
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numunu aç›klayan sadece Marks’›n
ekonomik teorisi olmuﬂtur. Ama
Marks, proletaryan›n “durumunu”
aç›klamakla kalmay›p, “proletaryaya, o güne kadar, bütün ezilen s›n›flar›n içinde bo¤uldu¤u manevi kölelikten k u r t u l u ﬂ u n y o l l a r › n › d a
göstermiﬂtir.”

M a z l u m: ﬁöyle de diyebiliriz;
Marksizm, her ﬂeyden ötede, bir
“ k u r t u l u ﬂ ” ideolojisidir. Onu herhangi bir teoriden, akademik bir incelemeden ay›rdeden de, onun her
kelimesine, her tezine, teorisine sinmiﬂ bulunan bu siyasal muhtevas›d›r. Ki bu noktada Stalin’in, Marksizm nedir konusunda ele ald›klar›m›z› da bir anlamda özetleyecek ﬂu
tarifi son derece yerindedir: Stalin,
Marksizm’in özellikle proletaryan›n
kurtuluﬂuna dair yanlar›n› da vurgulayarak ﬂöyle der:
"Marksizm, do¤an›n ve toplumun geliﬂmesinin yasalar›n›n bilimidir, ezilen ve sömürülen s›n›flar›n
devriminin bilimidir, bütün ülkelerde sosyalizmin zaferinin bilimidir,
komünist toplumun kuruluﬂunun bilimidir."
K e m a l : Marksizm’i kavrayamayanlar›n veya çarp›tanlar›n bir
di¤er yan› da, Marksizm’de sadece
tarihin ve toplumlar›n “ d e t e r m i n i s t ” bir anlat›m›n› görmektir.
Özellikle Chomsky gibi Marksizm’i
“dinle” benzeﬂtirenler bu çarp›tmay› yapmadan, bu benzetmeyi de yapamazlar. Oysa bizzat Marks’›n hayat› ve kendi teorisine yükledi¤i anlam, böyle bir “ d e t e r m i n i s t ” anlay›ﬂ› reddetti¤ini göstermeye yeter.
“Daha 1844-45'ten baﬂlayarak,
eski materyalizmin temel eksikliklerinden birini, yani devrimci pratik
eylemin önemini kavramada ya da
koﬂullar›n› anlamadaki yetersizli¤ini inceledikten sonra, Marx, teorik
çal›ﬂmalar›n›n yan›nda, bütün yaﬂam› boyunca, proletaryan›n s›n›f
savaﬂ›m›n›n taktiksel sorunlar›na
sürekli bir dikkat göstermiﬂtir. ”
E¤er Marks ve Engels, nas›l olsa
kapitalist toplumdan sonra sosyalist
toplum gelecek diye bir determi-

M arksizm ne bir dogmad›r, ne si-

nizm içinde olsalard›, proletaryan›n
-kendi ideolojileri oldu¤u için- kendili¤inden “sosyalist” olaca¤›n› düﬂünselerdi, bütün yaﬂamlar› boyunca s›n›f mücadelesinin o zorlu prati¤i içinde yeral›rlar m›yd›?

“Marksist felsefeyi incelemeye
baﬂlayacak olanlar›n hiçbir zaman
unutmamas› gereken bir nokta vard›r. Devrimci proletaryan›n bilimsel
felsefesi, marksizm, hiçbir zaman teoriyi (yani bilgiyi) pratikten (yani
eylemden) ay›rmaz. ... Zaten teori ile
pratik aras›ndaki bu organik ba¤d›r
ki, Marksizm’e zenginleﬂmek olana¤›n› sa¤lad›: Devrimci hareketin her
aﬂamas›, teoride yeni bir ileri hamleyi haz›rlad›. E¤er Marksizm’in verimlili¤ini ortaya koyan devrimci eyleme kat›l›nmazsa, Marksizm’in ilkeleri sindirilemez.” (Politzer, Felsefenin Temel ‹lkeleri, syf. 39)
Marksizm için s›kl›kla söylenen
"Marksist teori bir dogma de¤il, eylem için bir k›lavuzdur" sözü de asl›nda Marksizm’in bu özelli¤ini anlat›r. Teoriyle pratik, baﬂka hiçbir
bilimde, baﬂka hiçbir teoride olmad›¤› kadar içiçedir Marksizm’de.

M a z l u m: Marksizm’deki determinizm tart›ﬂmas›na dair ﬂuna da
de¤inmek yerinde olur san›r›m. Diyoruz ki, Marksizm proletaryan›n
ideolojisidir. Marksizm’in gösterdi¤i tarihsel ve toplumsal olgular,
burjuvazinin aleyhine iken, proletaryan›n lehinedir. Fakat bu, Marksizm’le, proletaryan›n "s›n›f içgüdüsü"nün ayn› ﬂey oldu¤unu göstermez. Baz›lar› Marksizm’i böyle ele
al›rlar, ama bu yanl›ﬂ bir ele al›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi, Marksist bilim de
proletarya taraf›ndan ortaya konulmuﬂ de¤ildir. Sosyalizm de ayn› ﬂekilde proletaryan›n “kendili¤inden”
bir ürünü olmayacakt›r. Kapitalist
toplumda, proletaryaya kendili¤inden ve her zeminde sunulan ideoloji, burjuva ideolojisidir. Proletaryan›n kendi ideolojisiyle buluﬂturulmas›, s›n›flar savaﬂ›n›n bir konusudur ve burjuvazinin bask›yla, terörle, propagandayla engellemeye çal›ﬂt›¤› ﬂey de budur. Proletarya

“kendili¤inden bir s›n›f” olmaktan
ç›k›p “kendisi için bir s›n›f” olmaya
yaklaﬂt›kça, kendi ideolojisiyle de
yaklaﬂ›yor demektir. Yani baﬂka bir
deyiﬂle, Marksizm, proletaryan›n
kendili¤inden Marksist olmas›n›,
kendili¤inden sosyalizmi savunmaya baﬂlamas›n› beklemenin teorisi
de¤ildir. “Kendili¤indenli¤i” kutsayan refomistler, revizyonistler, burjuvaziyle savaﬂmay› de¤il beklemeyi önerirken, asl›nda Marksizm’in
özünü inkar etmektedirler.

K e m a l : Marksizm, bu temel
ö¤retilerinin tamamlay›c›s› olarak
alt yap› üst yap› iliﬂkisi, bilgi teorisinden sömürgeler sorununa, ulus
sorununa, devlet konusundan proletarya diktatörlü¤üne kadar bir çok
konudaki çözümlemeleriyle de bir
bütündür. Bu anlam›yla da hayat›n
her alan›ndaki olgular›n ve olaylar›n aç›klamalar›n› veya bu aç›klamalar›n “anahtar›n›” içerir.
Tersi yöndeki muhtelif iddialara
karﬂ›n, Marksizm bugün aﬂ›lm›ﬂ de¤ildir. Aﬂ›lmas› da nesnel olarak
mümkün de¤ildir. Çünkü, her önüne
gelen yeni bilimsel yasalar, yeni do¤a ve toplum kanunlar› ortaya koyamaz. Bunlar belli bir nesnelli¤in ifadesidirler ve Marksla Engels’in
yapt›¤› bu nesnelli¤i bulup ortaya
koymuﬂ olmakt›r. Marksizm’in aﬂ›lmas› demek, do¤an›n ve toplumun
kanunlar›n›n de¤iﬂmesi demektir.
Marksizm’in aﬂ›lmas› demek, toplumlar›n kuruluﬂunun, tarihin gidiﬂat›n›n tamamen de¤iﬂmesi demektir. Böyle bir ﬂey de olmad›¤›na göre, Marksizm’in aﬂ›lmas›ndan sözetmek sadece billimsel temeli olmayan bir spekülasyondur.
Politzer Marksizm’e iliﬂkin ﬂöyle
diyor: “Tamamen bilimsel ve, bilimsel oldu¤u gibi, kan›tlar›n› olgulardan –çünkü pratik, teoriyi do¤rular–
alan marksist felsefe, ayn› zamanda,
tarihsel rolü burjuvaziyi altetmek,
kapitalizmi ortadan kald›rmak, sosyalizmi kurmak olan proletaryan›n
felsefesi, devrimci s›n›f proletaryan › n p a r t i s i n i n t e o r i s i d i r. ”
Burada önemli olan ﬂu; Marksizm’in proletaryaya dair alt›n› çiz25
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h i r l i b i r r eçete, ne de donmuﬂ bir teoridir.
Her ﬂeyden önce Marksizm’in diyalektik
özü, böyle bir donmuﬂlu¤u, dogma olmay›
r edd eder. “ G e r ç e k m a r k s i s t , m a r k s i z m i n
k l a s i k l e r i n i e z b e re b i l e n , b ü t ü n p r oblemle ri birkaç çözüm-tipiyle çözebilece¤ini san a n k i m s e d e ¤ i l d i r, her sorunu, onun çöz ü m ü i ç i n g e re k l i v e r i l e r i n h i ç b i r i n i i h m a l
etmeden somut olarak ortaya koyma yeten e ¤ i n d e b i r t a h l i l c i d i r.”
di¤i görev, toplumlar›n geliﬂiminin
nesnel koﬂullar›n›n ortaya koydu¤u
bir görevdir. Bu nesnelli¤i görmeyip, “Marksizm’i bir bilim olarak
de¤il de, yaln›zca tarihin proletarya
için taﬂ›d›¤› ‘öznel’ anlam› (baﬂka
bir deyiﬂle proletaryan›n olaylar
hakk›ndaki öznel yorumunu) temsil
etti¤ini sanmak kesinlikle yanl›ﬂt›r. ”
ﬁimdi burada son olarak ﬂunun
da alt›n› çizmeliyiz; Marksizm ne
bir dogmad›r, ne sihirli bir reçete,
ne de donmuﬂ bir teoridir. Her ﬂeyden önce Marksizm’in diyalektik
özü, böyle bir donmuﬂlu¤u, dogma
olmay› reddeder. “Gerçek Marksist,
Marksizmin klasiklerini ezbere bilen, bütün problemleri birkaç çözüm-tipiyle çözebilece¤ini sanan
kimse de¤ildir, her sorunu, onun çözümü için gerekli verilerin hiçbirini
ihmal etmeden somut olarak ortaya
koyma yetene¤inde bir tahlilcidir. ”
Yenilenmeyi, geliﬂmeyi ve de¤iﬂmeyi reddeden bir dargörüﬂlülük,
teoriyi taﬂlaﬂt›rma veya politikada
sekterizm, Marksizm’e yabanc›d›r.
Bu anlamda da Marksizm’in gerek
s›n›flar savaﬂ›na, gerekse de sosyalizme iliﬂkin söyledikleri, dogmalar
olarak de¤il, eylem klavuzu olarak
kavranmal›d›r. Marksizm, ancak o
zaman halklar›n kurtuluﬂ yolunu
gösteren yolun bilimi olur. Tersi ise,
yani dogmalaﬂt›r›lm›ﬂ, pratikle ba¤›
kopart›l›p akademikleﬂtirilmiﬂ bir
Marksizm, kurtuluﬂun yolu de¤il,
lafazanl›¤›n malzemesi olur ancak.
Evet sevgili okurlar›m›z, Marksizm çal›ﬂmam›z› burada sonland›r›yoruz. Baﬂka konularda sohbetimize devam etmek üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.
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Onl
Unutm
Önce kontrgerillan›n ölüm mangalar›yla, ard›nd a n p o l i s v e o r d u y a b a ¤ l › re s m i g ü ç l e r l e s a l d › r d › l a r
Gazi’ye. Onlar d i re ni ﬂi n en ön safla r› ndayd›l ar. O n l a r
n a m l u n u n u c u n d a y d › l a r. E¤er, 12 Mart 1995’de ve ertesi gün ve daha ertesi gün ve o günlerden bu yana,
e ¤e r Gazi’yi, Ümraniye’yi ve ‹stanbul’un gecekondu lar›n› teslim alamad›ysa oligarﬂi, kurdu¤umuz bu büy ü k b a r i k a t › n h a rc › o n l a r› n k a n › yl a k a r › l m› ﬂ t › r.

‹stanb
gecekon
Gazi’yi Un

likanl›d›r Hasan. Emekçidir Gazi’deki
hemen herkes gibi... Cephe taraftar›d›r. Katliama karﬂ› en önde koﬂup yi¤itçe çarp›ﬂanlardand›r. Panzerin
üzerindeki üç kahramandan biridir.
AL‹ Y I L D I R I M , 22 yaﬂ›ndayd›
aslen Sivas, Hafik ilçesinden Ali.
Ba¤c›lar Endüstri Meslek Lisesi’nde okurken Liseli DEVGENÇ’li olmuﬂtu. Gazi’deki sald›r›y› duyar duymaz Okmeydan›’nda
halk› toplay›p Gazi’ye do¤ru yürüyüﬂe geçirenlerden ve Gazi’de panzerin üzerine ç›kan üç gençten biriydi.

18 ﬂehit verdik o büyük ayaklanmada.
H A L ‹ L KAYA, sald›r›da ilk ﬂehit düﬂen oydu. Gazi’ye sald›ran kontrgerillan›n kurﬂunlar› onu buldu¤unda
kahvehanede her zamanki yerinde oturmuﬂ çay›n› yudumluyordu. 70 yaﬂ›ndayd› ak sakal› al kana buland›¤›nda. Halil Dede’nin kan› yay›ld› Gazi’nin sokaklar›na.
Kan öfkeye dönüﬂtü.

M E H M E T GÜNDÜZ, üç çocuk babas› bir emekçiydi 1958 Erzurum do¤umlu ve Cepheli Mehmet
Gündüz. Katliam› duyar duymaz soka¤a f›rlad›. Emekçi elleriyle kurdu
barikatlar›. Polis panzerinden aç›lan
bir ateﬂle ölümsüzleﬂti.

SE ZG‹N E NG ‹N , en genç ﬂehidiydi Gazi ayaklanmas›n›n. Çocuklu¤unda tan›ﬂt› devrimci düﬂüncelerle.
Liseli DEV-GENÇ’li bir devrimci olarak mücadeleye
at›ld›. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahramanca çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
FAD‹M E B‹NGÖL, Karsl›, çocuklu¤undan beri bir
emekçi; evli ve çocuklar› vard› ve Gazililer’in ablas›yd›.
Sald›r›y› duyunca bir saniye bile evinde durmay›p kat›ld›
ayaklanmaya.

‹ﬂçiler, m e m u
s e n d i k a l a r, o d a
de olun

Türkiye
12 Mart 1995’

Z E Y N E P POYRAZ, 1970’de do¤du. ‘80’li y›llarda devrimcilerle tan›ﬂt›.
Katliam› duydu¤unda oturduklar› Derbent Mahallesi’nden koﬂup geldi Gazi’ye.
Barikatlarda geçen günün sabah›nda kalleﬂ
bir kurﬂunla s›rt›ndan vuruldu.

D‹NÇER YILMAZ, Tokat’l›, 19 yaﬂ›nda konfeksiyon
iﬂçisi bir gençti, Cepheli’ydi. Katliama karﬂ› ilk tepkinin
örgütlenmesinde ve öfkenin ayaklanmaya dönüﬂmesinde
canla baﬂla çal›ﬂanlardand›. 13 Mart'ta katledildi.

Gazi ﬁe
12 Mart 2007 P
Gazi Mahallesi
To p l a n m a Yeri: G
Saat:

D‹LEK SEV‹NÇ, yeni evliydi. ‹ki ayl›k
hamileydi ve bir konfeksiyon iﬂçisiydi. Katliam›

HASAN GÜRGEN, 26 yaﬂ›nda, Sivas Zaral› bir de26
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lar›
may›n!

bul’un
dulular›
nutmay›n!

r l a r, a y d › n l a r,
a l a r, Gazi’de siz
bu kez!

e halk›;
’i Unutmay›n!

ehitleri,
Pazartesi Günü,
i’nde an›lacak.
Gazi Cemevi Önü
09.30

duyar duymaz f›rlad› d›ﬂar›. “Aman
k›z›m bir yere gitme” dedi büyükleri.
Oysa gitmeliydi, Gazi için, halk için,
karn›ndaki bebesi için gitmeliydi faﬂizme karﬂ› direnenlerin yan›na....
Direnenlerin saf›nda ölümsüzleﬂti
karn›ndaki bebesiyle.

ﬂenlerdendi. 33 yaﬂ›nda, üç çocuk babas›yd›. Tek kolu
yoktu Genco’nun. 15 Mart’ta Gazi katliam›n› protesto
eden halk›n içindeydi. Tek kolu öfkeyle havadayd› katillerin kurﬂunlar› vücuduna sapland›¤›nda.
HAKAN ÇUBUK, 22’sindeydi, inﬂaatlarda çal›ﬂ›yor,
su tesisatç›l›¤› yap›yordu ‹ki y›ld›r devrimcilerle iliﬂkisi
vard›. Ekmek kavgas›n› s›n›f kavgas›yla birleﬂtirmiﬂti.
Polisin ateﬂiyle baﬂ›ndan vuruldu. 15 gün boyunca ölüme
direndi. 30 Mart’ta ﬂehit düﬂtü.

F E V Z ‹ TUNÇ, 22 yaﬂ›ndayd›.
Askerden geleli daha 4 ay anca olmuﬂtu. Her Gazili gibi sald›r›y› duyunca Fevzi de koﬂtu halk›n›n yan›na. Sloganlar›yla, öfkesiyle direnirken katledildi.

‹SM‹HAN YÜKSEL, katledildi¤inde 52 yaﬂ›ndayd›.
Faﬂizmi Maraﬂ’tan biliyordu. Maraﬂ katliam›n› yaﬂam›ﬂt›. Gazi katliam›n› duydu¤unda öfkesi aya¤›n›n k›r›k oldu¤unu bile unutturmuﬂtu ona. Ümraniye’de Maraﬂ’›n,
Gazi’nin hesab›n› sormak için yürürken s›rt›ndan vuruldu.

R E ‹ S K O PAL, o da henüz 20
yaﬂ›ndayd›. Yedi kardeﬂi daha vard› Reis’in. Bir terlik fabrikas›nda
iﬂçiydi. Gazi ayaklanmas›nda ise
bir savaﬂç›. Dövüﬂürken de tezgah
baﬂ›ndaki kadar ustayd›. Bir emekçinin onuru ve cüretiyle ölümsüzleﬂti.

‹ S M A ‹ L BALTACI, 1 May›s Mahallesi’nin kuruluﬂ
çal›ﬂmalar›nda yeralan bir emektard›. Devrimcilerden
yanayd›. 40 yaﬂ›nda üç çocuk babas›yd›. 15 Mart’ta Ümraniye’de sald›ran polise karﬂ› gençlerle birlikte taﬂ atmaktayd›. 5 kurﬂun sapland› bedenine.

M Ü M TA Z K AYA, 22 yaﬂ›nda
Gazili bir delikanl› daha. Alibeyköy’de tepenin yamac›ndaki tek katl›
konduda anas›, babas› ve 1 y›ld›r evli oldu¤u eﬂi ile birlikte kal›yordu. Oligarﬂinin ordusunda askerdi. ‹zine gelmiﬂti. Sald›r›y› duydu¤unda tereddütsüz Gazi’ye
koﬂtu. Halk›n saflar›nda direndi ve ﬂehit düﬂtü.

HASAN PUYAN, iki çocuk babas›, onurlu, faﬂizme
karﬂ› biriydi. Halk›yla birlikte Gazi katliam›n› lanetlemek
için yürürken katledildi.
YAﬁAR AYDIN, halktan biriydi. Hakan Çubuk vuruldu¤unda taksisine yerleﬂtirip h›zla hastaneye yetiﬂtirdi. Geri dönerken geçirdi¤i trafik kazas›nda ölüm yakalad› onu.

Türkiye halk› onlar› unutmayacak.

G E N C O D E M ‹ R , Ümraniye’de ﬂehit dü27
11 Mart 2007 / 95

16 Mart Faﬂist Katliam
20 Mart Faﬂizme Cevap
Halk›n yükselen devrimci mücadelesinin en ön saflar›ndayd› gençlik. Üniversiteli gençler, Anadolu’nun dört bir yan›na taﬂ›nan devrim ›ﬂ›¤›n›n taﬂ›y›c›lar›yd›lar. Faﬂist
terör kitle katliamlar›na yönelirken,
öncelikle onlar› hedef seçmesi nedensiz de¤ildi yani. Faﬂist terör,
üniversiteleri teslim alabildi¤i ölçüde, devrimci mücadele ve örgütlenme de geriletilebilirdi.
Sald›r›, resmi-sivil faﬂist güçler
taraf›ndan birlikte organize edildi.
Subaylar, polisler ve MHP’li sivil
faﬂist hareketin elemanlar› yerald›
organizasyonda. Tarihler 16 Mart
1978'i gösterirken sald›r› gerçekleﬂtirildi. ‹stanbul Beyaz›t Meydan›’nda 7 üniversite ö¤rencisi, Hatice
Özen, Ahmet Tu r a n Ö ren, Cemil
Sönmez, Murat Kurt, Abdullah
ﬁ i m ﬂ e k , H a m i t Ak›l, Baki Ekiz,
okul ç›k›ﬂ› patlayan bombalar, s›k›lan kurﬂunlarla can verdi.
Emekli Yüzbaﬂ› Ali Çeviker patlay›c›lar› haz›rlam›ﬂ, patlay›c›lar,
faﬂist örgütlenmenin ﬂeflerinden
Abdullah Çatl› taraf›ndan ‹stanbul’a
getirilmiﬂti. Sald›r›y› iki faﬂist ve iki
polisten oluﬂan dört kiﬂilik bir ekip
gerçekleﬂtirdi. Polis ﬂefi Reﬂat Altay, o gün Beyaz›t Meydan›’nda görevliydi ve “katillerin kaçmas›n›
sa¤lamak” olan görevini baﬂar›yla(!) yerine getirdi.
Katliam›n soruﬂturmas› bile üstünkörü yap›ld›.
Faﬂist düzenin “talimatlar›” d›ﬂ›na ç›kamayan “ba¤›ms›z” yarg›,
göstermelik yaz›ﬂma ve soruﬂturmalar›n ard›ndan katliam› örtbas etti.
Devrimci Gençli¤in aradan y›llar geçse de katliam› unutmamaya
ve unutturmamaya devam etmesinin; o gün meydanda bombalar›n,
kurﬂunlar›n hedefi olan hukuk ö¤rencilerinin avukat cüppesini giydikten sonra adalet için faﬂizme karﬂ› kavgaya devam etmelerinin sonu-

cunda dava 19 y›l sonra yeniden
görülmeye baﬂland›.
Fakat devlet yine yerindeydi.
Devlet, 16 Mart 1978’deki devletti. Yeniden aç›lmak zorunda
kal›nan davada, mahkemenin sordu¤u sorular, devletin Emniyet
Genel Müdürlü¤ü ve M‹T’i taraf›ndan cevaplanmad›. M‹T, istenen bilgilerin “de vl e t s› rr› ” kapsam›na girdi¤ini aç›klad›.
‹ﬂin “s›rr›” da buradayd› zaten.
16 Mart katliam›yla ilgili bilgilerin “devlet s›rr›” oldu¤unun
söylenmesi, asl›nda katliamda
devletin rolünün de bir bak›ma ifﬂas› demekti.
Halk ve devrimciler, daha o
günden itibaren biliyorlard› bu
gerçe¤i.
*
Bugün Türkiye halk› ve solu
aç›s›ndan 16 Mart 1978 katliam›n›
hat›rlamak kadar, hatta belki ondan
da daha önemli olan 20 Mart 1978’i
hat›rlamakt›r.
Gençlik, katliam›n ard›ndan öfkesini DEV-GENÇ’lilerin önderli¤inde
militan ve kitlesel eylemlerle ortaya
koyarken, gençli¤in öfkesi ve tepkisi
k›sa sürede halk›n geniﬂ kesimleri taraf›ndan da sahiplenilecekti.
Ertesi gün, 17 Mart’ta, D‹SK, faﬂist sald›r›lar› ve katliam› protesto
etmek için 2 saat iﬂ b›rakaca¤›n›
aç›klad›. D‹SK’in tavr›, TÖB-DER,
TMMOB, Türk Tabipler Birli¤i,
TÜTED, TÜMAS, ‹stanbul Barosu’nun da içinde oldu¤u demokratik
kitle örgütlerinin çok büyük bölümü
taraf›ndan benimsendi.
Eylemin ad›, “ F a ﬂ i z m e ‹ h t a r ”d›.
20 M a r t s a b a h › n d a , iﬂçiler, memurlar, serbest meslek sahipleri, ö¤renciler, faﬂizme ihtar vermek için,
saat 08.00-10.00 aras›nda ülkemizin
dört bir yan›nda çarklar› durdurdu28
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lar. Birçok ilde fabrikalar çal›ﬂmazken, elektrik, su kesildi, trafik kilitlendi, radyo sustu, okullarda boykota gidildi, avukatlar duruﬂmalara
ç›kmad›... K›sacas›, eylem öyle olmamas›na karﬂ›n, ülkede bir genel
grev havas› esti. Faﬂizme karﬂ› bu
demokratik eyleme Türk-‹ﬂ yönetimi kat›lmazken, Türk-‹ﬂ'e ba¤l› iﬂçilerden de faﬂizme ihtar eylemine
önemli kat›l›mlar oldu.
Gazeteler, faﬂizme ihtar eylemine yaklaﬂ›k 1 milyon kiﬂinin kat›ld›¤›n› yazd›lar. Oligarﬂi ürkmüﬂtü,
burjuva bas›n pani¤ini “‹htilal Provas›” baﬂl›klar›yla yans›tt›. 16 Mart
katliam›nda da Baﬂbakan “sosyal
demokrat, halkç›” Ecevit’ti. Halk›n
20 Mart’taki demokratik tepkisini
“yasad›ﬂ›” ilan ederek tehditle engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›. Ama faﬂizme
karﬂ› halk›n öfkesinin meydanlara
taﬂmas›na, nas›rl› ellerin ﬂalterlere
uzanmas›na, gençli¤in meydanlar›
zaptetmesine engel olamad›...

S öz g ençlikte:

Ve bilecek; sen oldu¤un sürece vatan› parsel parsel
stanlar, huzur bulamayacaklar. Sen halk›n adaleti
olacaks›n zalimlerin peﬂinde. "Benim yerim halk›m›n yan›d›r" diyeceksin her kuﬂtmada ve bu inançla yaracaks›n kuﬂatmalar›. Nerede
iﬂçi grevi, sen orada olacaks›n.
Köylü mitinglerinde yerini alacaks›n; bütün y›l emek verdi¤inin karﬂ›l›¤›n› alamayan
köylülerin ve topraks›z, en yoksul emekçilerin. Yüre¤in yanar onlar›n ac›s›yla, koﬂars›n h›nçla, inançla.
Birlikte dikilirsin onlara bu yoksullu¤u, açl›¤› reva görenlerin karﬂ›s›na. Sen var oldu¤un sürece Anadolu'nun hep bir umudu olacak.
Olmamal› oysaki. ‘Olmamal›’ diyor egemenler:
"Benim verdi¤imle yetinmeli halk; benden korkmal›,
itaat etmeli"! Ama sen vars›n iﬂte, vars›n ve tehlikelisin. Her geçen gün biraz daha fazla sars›yorsun saraylar›n›. Surlar› art›k güven vermiyor. Rahat uyuyabilmelerinin tek ﬂart› senin yok olman. Yok, olmal›s›n
sen! Sesin her gün biraz daha gürleﬂiyor ve her gün
yeni sesler ekleniyor. Yank›s›n› buluyor ç›¤l›¤›n. Ve
iﬂte ç›¤l›¤›n› susturman›n bir yolunu bulmuﬂlar. Belkide dünyan›n en eski yöntemi bu. San›yorlar ki bombalar parçalarsa bedenini, yok olursun, kurﬂunlar susturur sesini. Yan›l›yorlar!
‹ﬂte bunlar› anlatmak isterdi meydan›n dili olsayd›. Tarih anlat›r nas›lsa! Kendisine de tüm bunlar› tarih anlatmam›ﬂ m›yd› zaten. Nice karamanl›klar› anlatm›ﬂt›, en çok da Mart'›; Mahir yüreklileri, Kawalar’›,
NewYork'lu kad›n iﬂçileri... ‹ﬂte yine Mart't›. Ne çok
ﬂey ö¤renmiﬂti ve ne çok ﬂey ö¤renecekti; ertesi gün
bunu anlam›ﬂt›. Topra¤a düﬂenlerin bir gecede binlerce filiz verdi¤ini gördü meydan. Ertesi gün binlerce
Hatice vard›. Binlerce s›k›l› yumruk gö¤e yükseliyordu. Zalimlerin o büyük yan›lg›lar›na tan›k oldu meydan. Susturmam›ﬂt› iﬂte Hatice'nin ç›¤l›¤›n›, ço¤alm›ﬂt› Haticeler...
Meydan› dolduranlar, Haticeler Ölmez diyenler,
katillerin ahmakl›¤›n›n kan›t›yd› iﬂte. Nerede görülmüﬂ koca bir halk›n katledilerek tüketildi¤i! Kalabal›¤a bakt› güvenle. Bir ucu Sirkeci’ye uzan›rken bir ucu
meydan› daha terk etmemiﬂti. Onlar›n ard›na düﬂmeyi istedi yürekten. O yi¤it, o güzel evlatlar›n› u¤urlamak istedi. Bakt› Hatice'nin ard›ndan; bir gün mutlaka çocuk, bir gün sorulur hesab›... Ve söz veriyor Hatice'nin yoldaﬂlar›: ‘Unutmak ihanettir’ diyor DEVGENÇ’liler. Ak›yor on binler hesap sormaya. On binler
hayk›r›yor: ‘Hatice Özenler Ölmez’. Ve ölmüyor Hatice. Seher oluyor, ﬁengül, Canan, Zehra, Özlem her
Mart'›n 16's›nda görüyor meydan; verilen
sözler unutulmuyor ve tarih yaz›lmaya devam ediyor.

Gö¤e çevir gözünü namlu
Gö¤e çevir
29 y›l geçti üzerinden. Nelere ﬂahit oldu bu meydan.
Ama o gün gibisini görmedi.
Mart'›n 16's›n› unutmad› Beyaz›t. K›z›la boyanm›ﬂt› her
yan. Katliam meydan› olmuﬂtu ad› Mart'›n 16's›nda. 7 üniversite ö¤rencisi okul ç›k›ﬂ›
patlayan bombalar, s›k›lan
kurﬂunlarla can vermiﬂti bu
meydanda. Korkunç bir patlama, k›sa bir sessizlik ve ard›ndan sessizli¤i y›rtan kurﬂun v›nlamalar›... kan gölüne
döndü Beyaz›t Meydan›. Yaral›lar, kaç›ﬂanlar, slogan sesleri ve yerde cans›z yatan bedenler. Meydan böylesini
görmemiﬂti hiç. Gençler gelirdi buraya okul ç›k›ﬂlar›nda;
tertemiz, kocaman hayalleri
olan gençler. Ne yürüyüﬂler
görmüﬂtü; iﬂgallere, boykotlara, gençli¤in hak alma eylemlerine tan›kl›k etmiﬂti.
Coﬂkulu sloganlar, marﬂlarla geçmiﬂti gençler meydandan. O gençleri ne çok sevdi¤ini düﬂündü meydan. "Bu çocuklar baﬂaracak bir gün" derdi hep. ﬁimdiyse insan yüzleri görüyordu; ifadesiz, donuk, ﬂaﬂk›n, kan içinde kalm›ﬂ insan yüzleri. Kiminin gözleri
kapanm›ﬂt›; huzurlu bir uykunun tam ortas›ndaym›ﬂ
gibi. Kimisi gözbebeklerinde taﬂ›yordu vahﬂetin izlerini. Anlamaya çal›ﬂarak etraf›na bak›yordu. ‘Niye?’
diye soruyordu; "Niye bu zulüm?"
Meydan›n dili olsa, niye gençli¤i katlettiklerini, anlat›r m›yd›?
Anlat›rd› elbet. "Çünkü" derdi, “sen bu topraklar›n
umudusun. Sen gördü¤ünde bu topraklarda yaﬂanan
ac›lar›, açl›¤›, yoksullu¤u zulmü; tereddütsüzce dikileceksin zalimlerin karﬂ›s›na. Hesap soracaks›n halk›na
bunca zulmü reva görenlerden. Ç›kars›z at›lacaks›n
bu kavgn›n en ön saflar›na. Umut ba¤layacak bu halk
sana. ‘Dev gibi gençler’ diyecek ard›ndan. Ad›n
olacak DEV-GENÇ'li. Ad›na türküler yakacak u¤run ölümlere
yürüdü¤ün
Anadolu
halklar›, ba¤r›na basacak seni. Önde sen oldu¤un sürece tereddütsüz yürüyecek ölüm
saçan namlular›n üzerine.

Gençlik
Federasyonu
29
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Türk milliyetçili¤inin
tarihi geliﬂimi
4. bölüm

1940’l› y›llar Turanc› milliyetçili¤in, tek parti iktidar›n›n hoﬂgörüsü ve
Naziler’in deste¤iyle h›zla örgütlendi¤i
y›llar olmuﬂtu. Naziler’in savaﬂ› kaybedece¤inin anlaﬂ›lmas›yla birlikte CHP
iktidar›n›n Turanc›lar’a gösterdi¤i hoﬂgörü de sonuna gelmiﬂ ve tarihe “Irkç›l›k-Turanc›l›k Davas›” olarak geçen dava aç›lm›ﬂt›. Önceki bölümde ele ald›¤›m›z gibi, ne bu dava ne de k›sa süreli
tutuklamalar, Kemalistler’in faﬂist hareketle köklü bir hesaplaﬂmas› anlam›na gelmiyordu. Pratik olarak böyle bir
hesaplaﬂman›n önünde, kendi elleriyle
büyüttü¤ü faﬂist milliyetçili¤in orduda,
bürokraside ve toplumdaki gücü engel
olurken, ideolojik bir hesaplaﬂma zaten
mümkün de¤ildi. Çünkü, Türk milliyetçili¤inin iki ayr› kanal›n› temsil eden
Turanc›l›k ve Kemalist milliyetçilik çat›ﬂma halinde oldu¤u kadar, birbirini de
besleyen bir geliﬂim izlemekteydi. Turanc›l›kla hesaplaﬂmak, o güne kadar

Türk milliyetçili¤inin
ipleri ABD’nin elinde
N Türkiye Amerikan emperyalizminin yeni-sömürgesi olurken,
resmisi gayriresmisi ile milliyetçilik ‘anti-komünizm’ temelinde ABD emperyalist politikalar›yla bütünleﬂti
ve ba¤›ml›l›¤›
gizleyen, meﬂrulaﬂt›ran bir rol
oynad›.

izlenen milliyetçi politikalarla da hesaplaﬂmak demekti. Burjuva milliyetçili¤inin iki ak›m› aras›nda böyle bir hesaplaﬂma beklemek ise elbette mümkün
de¤ildi. Buna karﬂ›n, Kemalist milliyetçilik ile bugün MHP çizgisinde ifadesini bulan ›rkç› Turanc› milliyetçilik birçok noktada da ayr›ﬂmaktad›rlar.
Kemalist milliyetçilik; belli bir sürece kadar ulusal kurtuluﬂçu ve antiemperyalisttir. Tu r a n c › l › k tarihi boyunca böyle bir nitelik göstermemiﬂ,
aksine sürekli olarak iﬂbirlikçi bir çizgide varolmuﬂtur. Önce Alman emperyalizminin hizmetine girmiﬂ, ard›ndan birazdan ele alaca¤›m›z gibi Amerika taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r.
Kemalist milliyetçili¤in “ulus” anlay›ﬂ› ve “Türklük” tan›m›; 1923 Devrimi’nin ard›ndan yarat›lmaya çal›ﬂ›lan
“Türk kültürü” üzerinden yap›l›r. Vurguyu etnik temele de¤il, ortak dile, kültüre yapar. “Vatan” olarak ise, kurtar›lan topraklar görülür. Ancak, 1930’lu
y›llarla birlikte ›rkç›l›¤a kayan bir vur30
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guyu ön plana ç›kararak Turanc›l›k’la
daha da yak›nlaﬂm›ﬂt›r.
Turanc›l›¤›n “ulus” anlay›ﬂ› ise,
“Türk ›rk›” temeli üzerinde yükselir.
“Vatan”, Türk’ün yaﬂad›¤› kabul edilen
bütün topraklard›r. Bu ›rkç› milliyetçili¤in zihniyet yap›s›n› en özlü ﬂekilde Nihal Ats›z’da bulmak mümkündür. O¤luna “vasiyet”inde, Türk ›rk› d›ﬂ›nda
neredeyse dünya üzerindeki bütün insanlar› “düﬂman” diye tan›mlayan Ats›z, 16 Temmuz 1934 tarihli Orkun
Dergisi’de ﬂöyle diyordu:
"Türkler için milliyet her ﬂeyden önce k a n meselesidir. Yani Türküm diyecek adam Türk neslinden olmal›d›r. Yabanc› kan taﬂ›yan bir insan Türkçe'den
baﬂka dil bilmese bile, o Türk de¤ildir...
As›l büyük tehlike Türk’ümsü olan yabanc›lard›r. Bunlar iyi Türkçe konuﬂtuklar› ve çok defa Türkçe'den baﬂka dil
bilmedikleri için Türk'ten ay›rt edilemezler. Fakat kanlar›n›n baﬂka oldu¤unu bilir, ya da sezerler. Onun için bunlara Türk’ümsü diyorum. Bunlar dalkavuk yalanc›d›r. Yüze gülerler. Türklü¤e
zararl› fikirler bunlar aras›nda revaçtad›r. Onun için bizce anlaﬂ›lm›ﬂt›r ki
Türk olmak için kan› Türk olmaktan
baﬂka ç›kar yol yoktur ve olamaz da...”
Bugün emekli generallerin yönetimindeki “ulusalc›” derneklerin yemin
törenlerinde "Türk babadan olma, Türk
anadan do¤ma" ﬂart› arayanlar iﬂte bu
zihniyetten beslenmektedirler. Ve do¤ald›r ki, bu topraklarda yaﬂayan Ermeni'yi, Çerkes’i, Laz’›, Kürt’ü, Arap'›
düﬂman olarak görmekte, daha da ötesinde yoketmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Turanc›l›k; sonraki y›llarda resmi
milliyetçilikten, islamiyet unsurunu
kendi hedefleri do¤rultusunda kullanmas› yan›yla “dinci” bir görünüm sergilemesiyle de ayr›ld›. Faﬂist Türk milliyetçili¤inin ilk ﬂekillendi¤i 1930’larda
ise tam tersi bir durum sözkonusuydu.
Türk tan›m›nda din hanesini Türkler’in
‹slamiyet öncesi inanc› doldurur. Bu
y›llar resmi milliyetçilik ile ›rkç› faﬂist
milliyetçili¤in “dinin toplumu güçsüzleﬂtirdi¤i” ﬂeklindeki ortak tespiti de
do¤al olarak ortadan kalkacakt›r. ‹deolojik düzlemde yaﬂanan bu kopuﬂ, köklü bir ayr›ﬂma ya da cepheleﬂme anlam›na gelmemektedir. Belirtti¤imiz gibi

birbirini etkileyen, besleyen, yer yer
karﬂ› karﬂ›ya gelen bir geliﬂim seyri
içinde sürecektir. Örne¤in, Kemalist
kadrolar›n temel amac› olan, “kurtar›lan topraklardaki herkesi Türkleﬂtirme temelinde ulusal bir bütünleﬂme sa¤lamak ve olas› bölünme
nedeni olarak görülen farkl›l›klar›
ortadan kald›rmak” ve bu anlamda
da “herkese, ya Türk olmay› kabullenmesi ya da çekip gitmesinin dayat›lmas›”, MHP’nin “ya sev ya
t e r k e t ” slogan›n ilham kayna¤›d›r.
Cumhuriyetin resmi politikas›, milliyetçi politikada bu ﬂekilde sloganlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. (Erdo¤an Ayd›n, Milliyetçilik Türkiye’nin ç›kmaz›d›r)

Yeni-sömürgeleﬂme;
Milliyetçili¤in Yeni
Patronu Amerika
Dizimizin ilk üç bölümünde görülece¤i üzere, milliyetçili¤in ve bu
temeldeki hareketlerin geliﬂimi hep
“d›ﬂ” geliﬂmelerle, sürecin öne ç›kan emperyalist güçlerin ihtiyac›
olan politikalarla ﬂekillenmiﬂ, onlar›n ihtiyaçlar›na cevap veren bir
tarzda varolmuﬂtur. “D›ﬂ güçlere”
ba¤›ml› milliyetçilik, faﬂist Almanya’n›n çöküﬂü ile bir süre boﬂlukta
kald›. 1945-’55 aras›nda hiçbir d›ﬂ
ülkeden destek alamayan sivil faﬂistler 1946’da kurduklar› Türk
Kültür Ocaklar› ve Milliyetçi Derne¤i, 1947’de kurulan Türk Gençlik
Teﬂkilat› gibi dernekler (daha sonra
Milliyetçiler Federasyonu çat›s› alt›nda birleﬂtiler) d›ﬂ›nda hiçbir varl›k gösteremedi.
Burjuva politikas›n›n beslenme
kaynaklar›n›n baﬂ›nda milliyetçili¤in gelmesi nedeniyle, Naziler’in
yenilgisi sonras› di¤er sa¤ burjuva
partilerle ayn› cephede varl›¤›n›
sürdürebilen faﬂistler, 1950’ler sonras› arad›klar› deste¤i Amerika’da
buldular. Burada da yine, devletten,
resmi milliyetçilik ba¤›ms›z olmayan bir Amerikan piyonlu¤u sözkonusudur. Zira, tek parti döneminde
ad›mlar› at›lan ve as›l olarak DP iktidar›yla birlikte geliﬂen siyasal süreç, ayn› zamanda oligarﬂik devletin

ad›m ad›m faﬂistleﬂti¤i, ülkemizin
emperyalizmin yeni-sömürgesine
dönüﬂtü¤ü, ordunun ABD yörüngesine girdi¤i, yani ‘so¤uk savaﬂ’ta
devletin saf›n› emperyalizmin yan›nda belirledi¤i bir süreçti. Hitler
faﬂizminin ideolojik etkisini her zaman hücrelerinde bar›nd›ran faﬂist
hareketin, ayn› dönemde Amerikan
emperyalizmine hizmet etmeleri kadar do¤al bir ﬂey olamazd›.
Bu y›llarda milliyetçili¤in varolma temeli, “ a n t i - k o m ü n i z m ”di art›k. Çünkü emperyalistler böyle istiyordu. Çünkü, 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonunda sosyalizm büyük bir güç
olmuﬂ, kapitalist kamp›n karﬂ›s›nda
tüm ezilen, sömürülen halklar›n alternatifi olarak yükseliyordu. Emperyalizm için büyük tehlikeydi bu
geliﬂme. Bu geliﬂim durdurulmal›
ve giderek kuﬂat›l›p bo¤ulmal›yd›.
Kapitalist kamp içinde liderli¤e
yükselen ABD’nin komutas›nda geliﬂtirilen bu sürecin kullan›lacak
güçleri ve ideolojileri de belirlenmiﬂti. Milliyetçilik ve din. Ne ki,
emperyalistler tarihsel olarak hangi
ideolojiyi kendi politikalar› ekseninde kullanabileceklerini çok iyi
biliyorlard›. Birçok noktada (pragmatizm gibi) ortak özellikler gösteren milliyetçilik ve dincilik temelindeki hareketlerin kullan›lmas›, öncelikli olarak Sovyetler’i çevreleyen ülkelerde olacakt›. Geçen y›l
Bush’un “Yunanistan ve Türkiye’yi
komünizmden biz kurtard›k” diye
ifade etti¤i süreç böyle baﬂlad›.
“Kurtar›lan”›n ne oldu¤u ise, art›k kimse için s›r de¤ildir; dünya
düne göre çok daha korkunç bir ﬂekilde emperyalist talan, sömürü, iﬂgaller, ambargolar ve zulüm alt›ndad›r. Ülkemizde ise, halk› aç, bask›
alt›nda inleyen, faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›ld›¤› ba¤›ml› bir ülke ve milliyetçili¤in elinde oyuncak olan bir
halk gerçe¤inde ifadesini bulmaktad›r bu “kurtar›lmak”.
Emperyalistler Sovyetler’i kuﬂat›rken ayn› zamanda bizim gibi ülkelerde halk iktidarlar› kurulmas›n›
da engellemek istiyorlard›. ‘Yeﬂil
Kuﬂak’ islamc›lar›yla birlikte milli31
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yetçili¤e as›l büyük iﬂin düﬂtü¤ü yer
de buras›yd›. Halk kitleleri ordusu,
iktidarlar›, bürokrasisi ve sivil faﬂist
hareketi ile milliyetçili¤i kullanan
güçler taraf›ndan aldat›lmadan, geliﬂtirilen ba¤›ml›l›k iliﬂkileri “Türkiye’nin ç›kar›na” diye gösterilmeden, Amerikan emperyalizminin bu
ülkeyi sömürgeleﬂtirmeyi baﬂarmas›
olanakl› de¤ildi. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n hemen ard›ndan yüzünü kapitalizme dönen Kemalistler’in temsil
etti¤i milliyetçilik de farkl› bir rota
izlemeyecekti. Devlet de anti-komünizmi benimsedi ve resmi milliyetçilik de öncesine göre çok daha
bask›n bir ﬂekilde ba¤›ml›l›¤› gizleyen bir içerik kazand›.
Milliyetçili¤in tarihi kendini yineliyordu. 1940’larda faﬂistleﬂtirme
ve Türkiye’yi Nazi Almanyas›’n›n
peﬂine takma misyonuna soyunan
milliyetçilik, ayn› ﬂeyi ﬂimdi Amerika ad›na yapacakt›.

Ba¤›ml›l›¤›n K›l›f›;
“Milli Ç›karlar›m›z”
Ba¤›ms›zl›k çizgisinin bir yana
b›rak›larak emperyalizmle yeniden
iliﬂki geliﬂtirilmesi DP’den önce
Kemalist iktidar dönemindedir. Oligarﬂi emperyalizmin sosyalizme
karﬂ› savaﬂ›nda (“so¤uk savaﬂ” diye
adland›r›lan süreç) saf›n› ABD’nin
yan›nda belirledi. ABD savaﬂ gemisinin ‹stanbul’a geliﬂinde genelevlerin beyaza boyanmas› bu tercihin
utanmazca ifadesiydi adeta. Irkç›
Turanc› örgütlenmeler (Türk Kültür
Oca¤› gibi) ayn› dönemde devlet taraf›ndan desteklenip geliﬂtirildi. ‹ﬂbirlikçili¤in üzerinin örtülmesi için
gericili¤e, milliyetçilik maskesine
ihtiyaç vard›. Siyasal gericili¤in boyutland›¤› bu y›llar, ›rkç› ﬂoven propaganda alabildi¤ine yo¤unlaﬂt›.
Tan Matbaas›’n›n Kemalist iktidar›n denetiminde tahrip edilmesi,
Serteller’in sürgünü bu dönemde
varolan siyasal atmosferi yans›tmas› aç›s›ndan çarp›c› örneklerdir. Ayd›nlar, komünistler üzerinde baﬂlat›lan bask› kampanyas› boyutland›r›ld›. ‹ﬂbirlikçili¤in ihtiyac› olan “mil-

6-7 Eylül ya¤ma ve
talan›; oligarﬂinin miliyetçili¤i k›ﬂk›rtarak
örgütledi¤i kontrgerilla operasyonlar›ndan
biriydi. O gün az›nl›klar›n mallar›n› ya¤malarken Türk bayra¤› sallayan “miliyetçi”, tam 50 y›l sonra
6-7 Eylül sergisini basarak bayrak açt›!
Devletin ve siyasi iktidar›n büyük himayesini arkalar›nda
gören milliyetçiler
linçlerde, faﬂist
sald›r›larda boy
gösterirken, milliyetçili¤in oligarﬂinin politik ihtiyaçlar› do¤rultusunda
k›ﬂk›rt›ld›¤› günlerde,
bu kez Ogün Samast
olarak ç›kt› karﬂ›m›zda. Yan›nda devletin
askeri polisi, ellerinde yine bayrak vard›.
liyetçi gençlik” yetiﬂtirmek için üniversitelerden solcu ö¤retim üyelerinin tasfiyesine özel önem verildi.
Tek parti iktidar›, Kurtuluﬂ Savaﬂ›
y›llar›n›n Kemalist milliyetçili¤ini
de¤il, iﬂbirlikçi milliyetçili¤in bayra¤›n› dalgaland›r›yordu.
1950’de DP’nin iktidar olmas›
ile birlikte ise yeni-sömürgecili¤in
kilometre taﬂlar› döﬂendi. Oligarﬂi,
binlerce Anadolu gencinin emperyalist ç›karlar u¤runa Kore’de k›rd›r›lmas› karﬂ›l›¤›nda NATO’ya girdi.
Birbiri ard›na iﬂbirlikçilik anlaﬂmalar› imzalan›rken, tüm bunlara karﬂ›
halk›n olas› tepkisini nötralize etmek için milliyetçi hamaset en üst
boyuta ç›kar›ld›. Ülkemiz emperyalizmin sömürgesi haline gelirken,
burjuva politikac›lar NATO üyeli¤ini "Sovyetler’in bo¤azlarda üs ve
Do¤u Anadolu'da toprak taleplerini
engelleme” gibi “milli” davalara
dayand›rarak aç›kl›yorlar, NATO
üyeli¤ine karﬂ› ç›kanlar› “vatan haini” ilan ediyorlard›. Örne¤in, Amerikan emperyalizmin ç›karlar› u¤runa Kore’ye asker gönderilmesine
karﬂ› ç›kan Behice Boranlar, “milli

m u k a v em e ti k › r m ak v e m il l i m en faatlere zarar vermek” gerekçesiyle beﬂer y›l hapisle cezaland›r›ld›lar.
Milliyetçi hamasetin hakim oldu¤u
ortamda, emperyalizmin bir ülkeyi
(Kore) iﬂgali “milli mukavamet”,
iﬂgalle amaçlad›¤› ç›karlar ise,
“milli menfaat” olarak pazarland›.
Ülke askeri-siyasi-ekonomik olarak
her geçen gün ba¤›ml› hale getirilirken, o y›llardan itibaren nerede emperyalist ç›karlara hizmet varsa,
orada “milli ç›karlar›m›z” diye nutuk att›, bu ülkenin ensesi kal›n, pek
milliyetçi ve mukaddesatç› politikac›lar› ve generalleri.
NATO üyeli¤i, milliyetçili¤in
kontrgerilla tarz› örgütlenmelerin
temel motifi olmas›n› da beraberinde getirdi. Amerikan emperyalizmi,
yeni sosyalist iktidarlar›n do¤uﬂunu
engellemek için NATO üyesi tüm
ülkelerde kontrgerilla örgütlenmeleri oluﬂturmaya baﬂlad›. Ordu ve
polisin yan›s›ra ülkemizde kontrgerillan›n “sivil” aya¤›n› oluﬂturmakta
da hiç zorlanmad› emperyalizm.
MHP’nin do¤rudan CIA taraf›ndan
örgütlenmesinin bu y›llara denk
gelmesi tesadüf de¤ildi. “So¤uk savaﬂ”›n anti-komünizm kampanyas›
için ›rkç› Turanc› çizgi “bulunmaz
kaftan”d›. 1945-1955 aras›nda 9 y›l
ABD'nin çeﬂitli kontrgerilla merkezlerinde e¤itilen Alparslan Türkeﬂ, hareketin lideri olarak öne ç›kar›ld›. Tüm dünyada ulusal kurtuluﬂ hareketlerini ve solu ABD ç›karlar›na “dolayl› sald›r›” olarak nitelendiren emperyalizmin, bu hareketleri önlemek için geliﬂtirdi¤i
kontrgerilla savaﬂ›n›n temel unsurlar› oldular.
Milliyetçi kesimin önemli kalemlerinden olan Ahmet Kabakl›'n›n ifadesiyle, o güne kadar sadece polis tenkiliyle ezilmeye çal›ﬂ›lan solun karﬂ›s›na art›k yayg›n bir
milis ç›kar›lmas› stratejisi uygulanmaya baﬂlanacakt›. Bu stratejinin
temeli, emperyalist sistemin uç karakolu olarak Türkiye'nin Sovyetler'e karﬂ› tahkim edilmesiydi. Devletin de iradi tercihi, böyle bir Türkiye'de sol fikirler ve sol bir gençli¤e de¤il, milliyetçi bir gençli¤e ve
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milliyetçi bir tahkimata ihtiyaç vard›. Ve elbette bu milliyetçilik, Kurtuluﬂ savaﬂ›n›n ba¤›ms›zl›kç› milliyetçili¤i de¤il, tersine her alanda
emperyalizme ba¤›ml›l›¤› meﬂrulaﬂt›racak bir milliyetçilikti. Ekonomide “milli sanayi kurma” düﬂüncesi
bir yana itilip yabanc› sermayeye
kap›lar aç›l›rken, topraklar›m›z
Amerikan üsleriyle dolduruldu.
Nazi ç›karlar›na hizmet eden ›rkç› milliyetçi Turanc› kadrolar, art›k
Amerikan emperyalizminin ç›karlar› için savaﬂ›yorlard›. Turan Davas›’nda “vatan haini” ilan edilmeleri
milliyetçi propagandalarla unutturulmuﬂtu çoktan ve ba¤›ms›zl›¤› savunan solcular› hayas›zca “vatan
haini” gösterme kampanyalar› öne
ç›kar›l›rken, Nazi iﬂbirlikçisi Turanc›lar da ba¤›ml› Türkiye’nin tahkim
edilmesi için milis gücü iﬂlevi görüyorlard›. Toplumda eﬂitsizlik, yoksulluk artt›kça Türkçülük hamaseti
NATO stratejisi çerçevesinde daha
da ön plana ç›kar›ld› ve Türk milliyetçili¤i komünizme karﬂ› kontrgerilla savaﬂ›n›n koçbaﬂl›¤› ve milis
örgütlenmelerinin ideolojisi ve elbette kadro gücü yap›ld›. Öte yandan da Turan ideolojisinden hareketle, Sovyet topraklar›nda yaﬂayan
Türki cumhuriyetlere yönelik, “esir
Türkler” söylemi ile ‘beﬂinci kol’
faaliyetleri örgütlendi. Turanc›l›k
böylece yeniden meﬂruiyet kazan›yor, ülke ba¤›ml›l›¤›n utanc›n› yaﬂarken, Türkiye “tek ba¤›ms›z Türk
devleti” diye nitelenerek, özgürce,
kardeﬂlik içinde yaﬂayan Sovyet
topraklar›ndaki Türki Cumhuriyetler “kurtar›lmas› gereken esir Türkler” diye propaganda ediliyordu.
Tüm bunlar aç›kt› ki, emperyalizmin stratejik politikalar› etraf›ndan
ﬂekilleniyordu. T›pk›, ba¤›ms›z
Türkiye için, halk›n haklar› için mücadele eden sol hareketin faﬂist milliyetçi terörle ezilmeye çal›ﬂ›lmas›nda oldu¤u gibi. Bu sürecin en etkin kullan›lan unsuru ise, önce
CKMP, 1969’da ise MHP ile partileﬂen faﬂist milliyetçi hareket oldu.
1967-’68’lerde devrimci mücadelenin geliﬂmesi karﬂ›s›nda faﬂist subaylar R›fat Baykal, Dündar Taﬂer

vb’lerinin yönetimi alt›nda Türkeﬂ’in açt›rd›¤› ‘komando kamplar›’nda adam öldürme, kavga ve savaﬂ teknikleri e¤itimi verilen milisler yetiﬂtirildi.
Dikkat çekilmesi gereken bir
baﬂka noktas› ise, ABD’nin Sovyetler Birli¤i’ni yeﬂil bir kuﬂakla çevreleme politikas›na milliyetçili¤in
gösterdi¤i uyumdur. Resmisi gayriresmisi ile milliyetçilik bu sürece
uyum sa¤lad›. Laiklik bir yana b›rak›larak bizzat devlet eliyle dinci örgütlenmeler, tarikatlar geliﬂtirildi.
Ziya Gökalp’in milliyetçili¤inin üçlemesinin Cumhuriyetle birlikte geriye çekilen ‘‹slamc›l›k’ yan›, yeniden devreye sokuldu. Faﬂist hareketin Türklü¤ü güçsüzleﬂtiriyor dedi¤i
islamiyeti ‘Türk-‹slam’ sentezinde
öne ç›kar›p hatta bu konuda islamc›larla yar›ﬂa girmesi de yine ayn›
Amerikan politikas›n›n etkisi ile yaﬂam buldu. Ki, 28 ﬁubat süreci ve
sonras›nda ise tam tersi bir durum
sözkonusudur. Bu kez milliyetçili¤in islamc›l›k aya¤› geriye itilecekti. Çünkü, ABD’nin Ortado¤u politikalar›, ‹srail ile iliﬂkiler bunu gerektiriyordu!

Komünizmle Mücadele
Dernekleri
“Komünizmle Mücadele Dernekleri” ilk kez 1954’te, Irkç›l›k Turanc›l›k Davas›’nda yarg›lananlar
arac›l›¤›yla Zonguldak'ta kuruldu.
‹stanbul ﬂubesi de ayn› davan›n san›klar›ndan ‹lhan Darendelio¤lu taraf›ndan kuruldu. 1965’te dernek
110 ﬂubeye sahipti. Pantürkçülük’ten esinlenen ve ﬂeriatç› çevrelerce de desteklenen dernek, devletin de büyük deste¤ine sahipti. Cumhurbaﬂkan› Cemal Gürsel’in k›sa bir
süre derne¤in fahri baﬂkanl›¤›n›
yapmas›, devletin bu aç›k deste¤inin
simgesel bir örne¤idir. Bu ortamda
rahatça örgütlenen faﬂist milliyetçili¤in hedefi ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm mücadelesi yürütenlerdi. Antiemperyalist eylemler temel hedefti.
Oligarﬂik devletin ABD ba¤lant›l› kontrgerilla merkezi olan Özel

Harp Dairesi’ne ba¤l› çal›ﬂan,
ABD’nin gizli ödenekten 150 milyon dolar aktard›¤› ispatlanan “Komünizmle Mücadele Dernekleri”nin
içinde islamc› güçler de olmakla
birlikte, temel gücünü milliyetçi faﬂistler oluﬂturuyordu. Devrimci
gençli¤in “Tam Ba¤›ms›z Türkiye”
mücadelesine, ilerici hareketlere
yönelik say›s›z sald›r› gerçekleﬂtirdiler. Dönemin iktidar›n›n nerede
ihtiyac› varsa sat›rlar›, sopalar›, silahlar› ile oradayd›lar. ‹ﬂbirlikçi
milliyetçilik sadece anti-emperyalist anti-oligarﬂik mücadele karﬂ›s›ndaki milis gücü de¤il, ayn› zamanda Amerikan “anti-komünizm”
kampanyas›n›n da ideolojisi haline
geldi. Ki, bu durum emperyalist
ideologlarca belirlenmiﬂti.
CIA’y›, sömürgelerde ABD ç›karlar›n› güvenceye almak için çal›ﬂan “kapitalizmin gizli polis örgütü” olarak tan›mlayan ve CIA’n›n
baﬂar›s› için bu ülkelerde “kayma¤›n ço¤unu yiyen” ancak “nüfusun
yüzde iki ya da üçlük k›sm›n› oluﬂturan iﬂbirlikçilerin” olmas› gerekti¤ini söyleyen CIA ajan› Philippe
AGEE, CIA’n›n anti-komünist
kampanyas›n›n temel yöntemlerinden birini ﬂu ﬂekilde aç›klar: "CIA
karﬂ› sindirme ö¤retisi milliyetçilik,
vatanseverlik kavramlar›n› ileri
s ü r ü p az›nl›kta kalan zenginlere
karﬂ› geliﬂen halk hareketlerini Sovyet yay›lmac›l›¤›yla ilgiliymiﬂ gibi
göstererek bu uluslararas› ç›karc›
s›n›flar aras›ndaki iliﬂkiyi örtmeye
çal›ﬂ›r." (CIA Günlü¤ü, P. AGEE)
Adeta Türkiye anlat›lmaktad›r.
Sola yönelik sald›r›lar›n “vatan›
kurtarmak, Sovyet tehdidine karﬂ›
savunmak” vb. yalanlarla meﬂrulaﬂt›r›lmas›, solun, “Sovyetler’in bu
yay›lmac›l›¤›n›n taﬂeronu” gibi
gösterilmesi, kontrgerilla örgütlenmelerinin ve sivil faﬂist hareketin
“vatanseverlik” maskesini kullanmas› hep bu strateji etraf›nda ﬂekillenen olgular olarak yaﬂanm›ﬂt›r.
*
1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren sivil faﬂist hareket; kendini
faﬂist rejimin koruyucusu olarak ko33
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Alparslan Türkeﬂ’in
milliyetçili¤i, tüm milliyetçiler içinde en iﬂbirlikçi olan›d›r, gerçekte ABD’ye ba¤›ml›l›¤› kamufle eden bir
milliyetçiliktir. Ba¤›ms›zl›k için mücadele
edenleri, “‘Tam ba¤›ms›z Türkiye’ slogan› alt›nda anarﬂi yaratan komünistlerin gerçek niyeti, Türkiye’yi NATO’dan ay›r›p, Varﬂova Pakt›
içinde Rusya’ya ba¤lamakt›r.” (Dokuz
Iﬂ›k, Sy. 129-130) sözleri onun bu niteli¤inin bir ifadesidir. ABD politikalar›na
göre parti ideolojisini ﬂekillendiren Türkeﬂ’in Hitler hayranl›¤› da, CKMP’nin
ad›n› MHP olarak de¤iﬂtirmesi ile daha
aç›k kendini gösteriyordu. Naziler’in
“nasyonal sosyalist” çizgisinden hareketle “Milliyetçi toplumculuk” partinin
ideolojisi oldu. Atatürk taraf›ndan yasaklanmas›na karﬂ›n ‘baﬂbu¤’ s›fat› da,
Mussolini’nin ‘Duçe’sinin, Franco’nun
‘Coudillo’sunun, Hitler’in kulland›¤›
‘Führer’in bir izdüﬂümüydü.
numland›rd›. Devletin üzerinde
yükseldi¤i ve pompalad›¤› ﬂovenist
milliyetçilik kayna¤›ndan beslenerek devletle fiili ve ideolojik iliﬂkisini s›k›laﬂt›rd›. Ve uzun, kanl› y›llara yay›lacak ﬂekilde devletin, emperyalizmin vurucu gücü oldu.
Bir yanda Türkeﬂ “ülkücüler komünizme karﬂ› mücadelede devlete
yard›mc› oluyorlar” derken, öte
yanda; Cumhurbaﬂkan› Cevdet Sunay, ayn› ﬂeyi, faﬂist terörü eleﬂtiren
‹nönü’ye karﬂ› “onlar komünizme
karﬂ› mücadelede devlete yard›m
eden vatansever çocuklar” ﬂeklinde
ifade ediyordu. Demirel’in “bana
milliyetçiler cinayet iﬂliyor dedirtemezsiniz” sözü de, bu devlet polikas›n›n 1970’li y›llardaki uygulan›ﬂ›n›n veciz sözü olarak tarihe geçmiﬂtir. Ony›llard›r izledikleri politikalarla milliyetçili¤i toplumsal zihniyette hakim unsur haline getirmeyi
baﬂarm›ﬂ olman›n verdi¤i güven ve
pervas›zl›kla konuﬂan devlet adam›
tipinin örnekleridir Sunaylar, Demireller. Ve devletin “ç›karlar›” sözkonusu oldu¤unda devreye sokacaklar› “milli” milis gücü olarak hep el
alt›nda tuttular faﬂistleri.

As›l ‘Tehlike’ Nerede?

lik” konusundaki iliﬂkilerdeki s›k›nt›lar.
Elbette cumhuriyet tarihi
boyunca oldu¤u üzere, bir
de bu d›ﬂ sorunlarla ba¤lant›l› “iç tehdit”
boyutu
var, ki as›l tehditler de bunlar. Özetle “bölücülük, terör” ve “laik rejimi
de¤iﬂtirme umudu taﬂ›yanlar” olarak tan›ml›yor Genelkurmay.
Bu birbirine paralel, daha do¤rusu ayn› kampanyan›n söylemi, uzun
süredir “ﬂeriatç›-laik” sahte çat›ﬂmas› üzerinden iktidar etmeye çal›ﬂ›yor. “Bölücülük” ve “terör” söylemiyle ﬂovenizm sürekli olarak bu
kesimlerce pompalan›yor.

‘Tehlikenin fark›nda m›s›n›z’ diye ‘ﬂeriat’
uyar›s› yapanlar, ‘Cumhuriyet tarihinin en
büyük tehditleriyle yüz yüzeyiz’ diyenler,
gerçek tehlikeleri gizliyor
Cumhuriyet Gazetesi bir süredir
sloganlaﬂt›rd›¤› ‘ Te h l i k e n i n f a r k › n d a m › s › n › z ? ’ kampanyas›n›
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi üzerinden
sürdürüyor. “Tehlike”; Tayyip’in
cumhurbaﬂkan› olmas›, bir baﬂka
deyiﬂle “ﬂeriat tehlikesi”! Cumhuriyet, bu tehlikeyi Amerikan emperyalizmi ile (‘›l›ml› islam’ ve BOP)
ba¤lant›land›rarak, asl›nda çoktan
terk etti¤i “solcu” kimli¤ine de uygun olarak, “ilerici, anti-emperyalist” bir misyonla yapt›¤› görüntüsü
vermeye çal›ﬂ›yor. Gazetenin, ‹lhan
Selçuk baﬂta olmak üzere, “Kemalist solcu” köﬂe yazarlar›n›n yaz›lar›
da bu tarz vurgularla dolu.
“Her yönden kuﬂat›lan ülkemizin din devletine dönüﬂtürülmesi,
parçalanmas› yolundaki ad›mlar
yo¤unlaﬂ›yor” (Öner YA⁄CI, Cumhuriyet 3 Mart) bu cepheye göre!
Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t’a göre de, Türkiye tarihinin
en tehlikeli dönemini yaﬂ›yor. Geçti¤imiz günlerde gitti¤i Amerika’da
konuﬂan Büyükan›t, “Türklük” duygular› ﬂaha kalkm›ﬂ bir kalabal›¤a
ﬂöyle sesleniyordu:
"Bugün Türkiye, Türkiye Cum huriyeti'nin kuruldu¤u 1923'ten
bu yana hi ç bu kadar çeﬂit li risk le rle, tehditle rle, s›k›nt›la rla ka rﬂ ›
k a r ﬂ › y a k a l m a m › ﬂ t › r ".
Yani, emperyalist iﬂgalden sonraki en büyük risklerle kuﬂat›lm›ﬂ›z.
Neymiﬂ peki bu büyük riskler?
Büyükan›t’a göre, “d›ﬂ tehdit”
unsurlar› olarak Irak sorunu,
“Irak'›n kuzeyi sorunu" (Kürdistan
dememek için yap›lan laf cambazl›¤›na bak›n!), K›br›s sorunu, Kafkaslar'daki belirsizlik, ‹ran'dan kaynaklanan endiﬂeler ve AB ile “güven-

Tehlikedesiniz! Kurtar›c›
Biziz Büyükan›t’›n konuﬂmas›na
yak›ndan bakal›m. Bu konuﬂmadaki
mant›¤a göre; asl›nda tarih kitaplar›nda ‘büyük tehlike’ diye ö¤retilen
ﬁeyh Sait Ayaklanmas›, Dersim ‹syan› gibi olaylar gerçekte bugünkü
kadar büyük tehlike de¤ilmiﬂ! Bugünkü durum “cumhuriyet tarihinin
en büyük tehlikesi” ise, o zaman ayn› ordu 27 May›s’ta, 12 Mart ve 12
Eylül’de ne derece büyük “tehlikelerle” yönetime el koydular? Sorular› ço¤altmak mümkün; demek ki
baﬂka bir amaç var!!!
Bu “amaca” iliﬂkin birçok baﬂl›k
s›ralanabilir, ancak meselenin oda¤›nda iktidar kavgas› oldu¤u, halk›n
as›l sorunlar›n› görmemesine hizmet etti¤i çok aç›kt›r. Büyükan›t bu
tehlikeleri s›ralad›ktan sonra, topluma “güven verme” üslubunu tak›narak, “Kim Türkiye'yi bölecek?..
Türkiyeyi koruyan o dinamik güçler
var oldu¤u sürece, o rüyay› görenler kabusla uyanacak ve derslerini
alacaklar” diye devam ediyor.
“Zinde” ya da “dinamik güçler”
kavram›n›n kontrgerilla örgütlenmelerle bütünleﬂmiﬂ olmas› bir yana, burada güven telkininden öte,
önce “en büyük tehlikeler” ile korkutup, ard›ndan, “bu tehlikelere
34
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karﬂ› sizi, toplumu, Türkiye’yi biz
koruruz” denilmektedir. ﬁovenizmle, milliyetçilikle beyni dumura u¤rat›lm›ﬂ kitleler bu durumda ne yapacak; kurtar›c›s›na sar›lacak!
Bunun siyasi literatürdeki ad›,
toplumu manipüle ederek iktidar savaﬂ› vermektir. Ve birçok Genelkurmay Baﬂkan›’ndan duyulmuﬂtur bu
“tespitler”, hep “en büyük tehditlerle” karﬂ› karﬂ›ya olmuﬂtur bu ülke!
Neden? Çünkü, Genelkurmay, sistem içindeki iktidar gücünü “tehlikeler” üzerinden varetmiﬂtir bugüne
kadar. O “büyük tehlikeler” hep varolmal›d›r ki, “tehlikelere” karﬂ›
koyma gücü olan (ordu) iktidar gücünü de elinde tutabilsin. Ve hep bu
“tehlikeler” varolmal›d›r ki, halk bu
ordunun gerçek niteli¤ini kavrama,
sorgulama gibi bir olana¤› bulamas›n, gözü kapal› “vatan borcu” diyerek, orduya “kurtar›c›m›z” diye dört
elle sar›ls›n.
ﬁöyle bir düﬂünün, Cumhuriyet
tarihi boyunca bu ülke hep “iç ve
d›ﬂ düﬂmanlar›n” tehditleri alt›ndad›r. Ama ne hikmetse, “bizi bölecekler” dedikleri emperyalistlerle
en s›k› iﬂbirli¤ini yapanlar ve ülkemizi sömürgeleﬂtirenler, onlar›n iﬂaret ettikleri “iç mihraklar” de¤il,
tam tersine bizzat kendileridir. Türkiye emperyalizmin yeni-sömürgesi
haline geldi ve böyle de devam edebiliyorsa, bu ordu ve milliyetçi mukaddesatç› burjuva politikac›lar› sayesindedir.

Cumhuriyet’in yaman çeliﬂkisi Cumhuriyet Gazetesi de zaten iﬂaret etti¤i tehlikeye karﬂ›,
“kurtar›c›” diye orduyu gösteriyor.
Hangi ordu bu? Darbeci ordu! Halk›n kan›n› döken ordu! Solu ezmek
için tarikatlarla anlaﬂan, da¤lara taﬂlara ayetli bildiriler atan ordu!
Cumhuriyet yazarlar› bir yandan
“ba¤›ms›zl›kç›l›¤›” dillerinden düﬂürmüyorlar, öte yandan yasland›klar› ordunun 1950’den bu yana hiç
de¤iﬂmeyen bir biçimde ba¤›ml›l›¤›n bekçisi oldu¤unu görmezden
geliyorlar. Bu çeliﬂkiyi, ‘o ordu bu
ordu de¤il’ gibi antibilimsel bir
yaklaﬂ›mla gizlemeye çal›ﬂmalar›

bu gerçekleri de¤iﬂtirmiyor. Onun
arad›¤›, varoldu¤unu iddia etti¤i
“ba¤›ms›zl›kç›”, Kemalist unsurlar
çoktan tasfiye edilmiﬂtir ordudan.
Cumhuriyet bu çeliﬂkiyi ortadan
kald›rmak durumundad›r. Evet, gericili¤e karﬂ› mücadele edilmelidir,
ba¤›ms›zl›k savunulmal›d›r. Ama
bunu orduya dayanarak yapman›n,
“denize düﬂenin y›lana sar›lmas›ndan” hiçbir fark› yoktur. Nitekim,
bu çeliﬂki giderilmedi¤i için
MHP’yi, faﬂizmi savunma noktas›na kadar gelinmiﬂtir.

‘Ulusalc›’ maskesi ile görev ç›karanlar ve görevlendirilenler Aç›k ki, hem muhalif olan› ezme politikalar›na “kitle deste¤i” ve “meﬂruluk” yarat›lmak isteniyor, hem de “ﬂeriat tehlikesi” ve
“iç ve d›ﬂ mihraklar ülkemizi bölecek” korkusu üzerinden bir teyakkuz hali sürekli diri tutularak iktidar
savaﬂ› veriliyor.
Asl›nda büyük oranda bu teyakkuz hali yarat›lm›ﬂt›r durumda. Tarihsel kökenleri olan “bölünme”
korkusu bu konuda katalizör etkisi
de görüyor. Büyükan›t’›n konuﬂmas›n› dinleyenlerin, Cumhuriyet’in
yay›nlar›n› takip edenlerin, (ki bunlara; MHP’den BBP’ye, medyadan
faﬂist sendikac›lara kadar geniﬂ bir
cepheyi ekleyebiliriz) gösterilen
“düﬂmanlar”a karﬂ› harekete geçmesi do¤ald›r. Yeni tarz para-militer
örgütlenmeler devletin yaratt›¤› bu
zeminde ve onun icazeti ile ortaya
ç›kmaktad›r. Sa¤da solda p›t›rak gibi biten “Kuvvac›” dernekler, ulusalc› oluﬂumlar bu halet-i ruhiye
üzerinde kendilerini varediyor ve
bu ruh halini toplum içinde daha da
körükleyerek kitle deste¤i yaratmak
istiyor. Linçler, bayrak yürüyüﬂleri
böyle düzenleniyor, ‘hassas’ kentlerde faﬂist örgütlenmeler bu zeminde geliﬂtiriliyor.
Silah üzerine yeminler edip,
‘Türk ana babadan do¤ma’ ﬂart› arayan Kuvay› Milliye Derne¤i Baﬂkan› emekli albay›n, "Vatan›n bütünlü¤ü ve milletin bölünmezli¤i tehlikede. Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›nda
ülkenin içinde bulundu¤u tehlikenin

Rakel Dink: Devlet hesap vermeli
40 gün önce katledilen Hrant Dink için, 3 Mart günü ‹stanbul Zeytinburnu'ndaki Bal›kl› Ermeni Mezarl›¤›'nda bir anma düzenlendi. Mezarl›¤a
k›zlar›, o¤lu ve yak›nlar› ile birlikte gelen Dink'in eﬂi Rakel Dink, h›çk›r›klar aras›nda "Devlet bunun hesab›n› vermeli" diye seslendi.
Hrant Dink ölümünün 40. gününde Kumkap› Meryem Ana Ermeni
Kilisesi'nde de bir ayinle an›ld›. Ayin sonras› kilise bahçesine kadar giren bir kiﬂinin havaya ateﬂ açt›¤› belirtilirken, ayinde konuﬂan Türkiye
Ermenileri Patri¤i Mesrob II, geçen 40 gün zarf›nda, suikast›n gerçek
azmettiricilerinin belirlenememiﬂ olmas›n›n, “son derece üzücü ve düﬂündürücü” oldu¤unu dile getirdi.

E¤itim-Sen kundakland›
E¤itim-Sen Sakarya ﬁubesi, 4 Mart sabaha
karﬂ› kundaklanarak tamamen yak›ld›. Olay yerinde bulunan bir kâ¤›tta kontgerillan›n kulland›¤› “T‹T” (Türk ‹ntikam Tugay›) yaz›l› oldu¤u belirtilirken, beklendi¤i gibi sald›r›ya iliﬂkin yakaSakarya ﬂubesinin
lanan olmad›. Öte yandan sald›r›y› k›namak için
kundaklanmas›
yap›lmak istenen bas›n aç›klamas› s›ras›nda da
e y l e m l e r l e p rotesto edildi
provokasyon yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
E¤itim-Sen üyeleri Ankara baﬂta olmak üzere bir çok kentte düzenledikleri eylemlerle sald›r›y› protesto ettiler. Olay›n gerçekleﬂti¤i gün Ankara 1
No’lu ﬁube önünde toplanarak Gima önüne yürüyen sendika üyeleri, "Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› att›lar. Burada aç›klamada
bulunan Genel Baﬂkan Alaaddin Dinçer, Sakarya ﬁubesi’ne yap›lan sald›r›n›n, yo¤unlaﬂan milliyetçi-gerici-ﬂoven aç›klamalardan ve hedef göstermelerden ba¤›ms›z olmad›¤›n› dile getirdi. ‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Hatay
ve daha bir çok kentte yap›lan eylemlerde de faﬂizme karﬂ› sloganlar hayk›r›ld› ve bu tür sald›r›lar›n E¤itim-Sen’i emek ve demokrasi mücadelemizden asla geri döndüremeyece¤i dile getirildi.

ﬂu anda bin misli var, Müslüman ve
Türk egemenli¤inde bir Türkiye için
mücadele ediyoruz” sözleri, anlatt›¤›m›z bu durumun bir d›ﬂavurumudur. Bu “dinamik güçler” de, “kurtar›c›” ordunun “yard›mc› gücü”
olarak konumlan›yorlar!

As›l tehditlere karﬂ› birleﬂmeliyiz Sahte tehdit ve tehlikeler
üzerinden tahkim edilen sürekli teyakkuz hali, öteden beri ﬂovenist
milliyetçili¤in kulland›¤› bir taktiktir. Bu taktik, yukar›da ifade etti¤imiz amaçlara hizmet etmesinin yan›s›ra, as›l olarak halk› gerçek sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmakta, gözüne perde çekmektedir. As›l tehlike
de budur!
As›l tehlike; ülkemizin zaten
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emperyalizmin sömürgesi oldu¤unun, bunu sürdürenlerin de milliyetçilik maskesi takanlar oldu¤unun
gizlenebilmesidir.
As›l tehlike; “ﬂeriat tehlikesi”
diyerek, bölücülük nutuklar› atarak
faﬂizmin tahkim edilmesidir.
As›l tehlike; halklar› düﬂmanlaﬂt›rarak, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’›
ile bu ülkede yaﬂayan tüm emekçi
halklar›n kendi iktidar› için birleﬂmesinin önüne set çekilmesidir.
A s › l t e h d i t ; emperyalizm ve
onun yerli iﬂbirlikçileri olan ordu ve
burjuva iktidard›r. Evet “teyakkuza” geçmeli, aya¤a kalkmal›y›z.
Ama onlar›n gösterdi¤i de¤il, gerçek tehlike ve tehditlere karﬂ› aya¤a
kalkmal›y›z.

Emekli-Sen Beyo¤lu 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r:

‹hraç nedeni mücadeleye
yaklaﬂ›mdaki farkl›l›klard›r
Emekli-Sen
Genel Merkezi
taraf›ndan 1 y›l
süreyle üyelikten
uzaklaﬂt›r›lan,
sendikan›n Beyo¤lu 2 No’lu
ﬁube Baﬂkan›
Hasan Kaﬂk›r,
karar› dergimize
de¤erlendirdi.
BU KARAR TASF‹YED‹R
N Genel Merkezin bu karar›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Sendi ka üyeli¤inden uzaklaﬂ t›r ›lman›za
ne den olacak neler yapt›n›z?
Benimle beraber Kartal ﬁb. Baﬂkan› Emir Babakuﬂ da ayn› gerekçeyle ihraç edildi. Genel Merkezin
bu karar› bir tasfiyedir. 7 Ekim 2006
tarihindeki ‘Yeter Art›k B›çak Kemi¤e Dayand›’ Mitingi’nde yaﬂananlar
dayanak yap›ld›. Hakk›m›zdaki suçlamalar: Genel Merkezi, genel baﬂkan›, bölge yöneticilerini tan›mad›¤›m›z, kararlar›na karﬂ› geldi¤imiz,
üyeleri miting hakk›nda bilgilendirmedi¤imiz vb. Bu suçlamalar ayn›
zamanda Genel Merkezin sendikal
anlay›ﬂ›n› da ortaya koymaktad›r.
Bunun yan›nda mitingin eksiklerinin
üzerinin örtülmesi, sorumlulu¤unu
kendi üzerinden atma yaklaﬂ›m›n› da
somutlamaktad›r.
Örnek: "Ulaﬂ›m olanaklar›yla
sendikam›z üyeleri de¤il baﬂka insanlar eyleme taﬂ›nm›ﬂt›r" deniyor.
Em e k l i- S e n ’e d e s te k v ere n l e re
‘ b a ﬂ k a l a r › ’ diye bak›lmas› sendikal
anlay›ﬂ›m›zla ba¤daﬂmaz. ‘Gelece¤imiz olan gençlerimiz’ diye söze baﬂlarken, gençlerin mitingimize kat›lmalar› yad›rganm›ﬂ, maalesef gençli¤e “tedbir al›nmas› gereken bir husus” olarak bak›lm›ﬂt›r.

Örne¤in; "Yap›lan araﬂt›rmalar
sonucu baz› üyelerimiz miting hakk›nda bilgilendirilmemiﬂtir" deniyor.
Neye, kime dayanarak böyle bir sonuca varm›ﬂlar, belli de¤ildir. Ancak
kesin olan bir ﬂey varki, mitinge kitle olarak en fazla güç veren ﬂubelerden biriyiz. Ve her eylemde oldu¤u
gibi, genel baﬂkan ve merkez yöneticileri, eylemin baﬂar›l› geçmesine
katk›da bulundu¤umuz için bizlere
teﬂekkür etmiﬂlerdir.

M‹L‹TAN TUTUM SUÇ SAYILDI
Slogan atmam›z ihraç nedenlerinden biridir. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halk›n taleplerine iliﬂkin sloganlara ve
eylemde militan bir tutum sergilenmesine Genel Merkez müdahale etti
ve engellemeye çal›ﬂt›. Oysa kitlemiz, içeri¤e ve ad›na yaraﬂ›r bir tutum sergilemiﬂti. ‘B›çak Kemi¤e Dayand›’ diye miting düzenleniyorsa,
kitleye sessiz yürümek önerilmez.
Skandal düzeyindeki organizasyon
bozuklu¤unu bir yana b›rak›rsak, Genel Merkezin eylemin içeri¤ine uygun tutum sergilediklerini söylemek
gerçeklere gözümüzü kapamakt›r.
Sorulmas› gereken birinci soru ﬂu:
Kitle pankart açmadan, slogan atmadan SHP ve CHP otobüslerinin arkas›ndan yürüyerek Abdi ‹pekçi Park›'na gitseydi, bu tutumdan kimler,
hangi s›n›f›n temsilcileri hoﬂnut olacakt›? ‹kincisi; Türkiye iﬂçi s›n›f›,
emekçi halk› ve onlar›n ayr›lmaz parças› emekli, dul ve yetimlerin taleplerinin dile getirilmesinden neden rahats›zl›k duyuldu, engellenmeye çal›ﬂ›ld›? Hakk›m›zda getirilen bu suçlamalar çok soyuttur. ‹ h r a ç k a r a r ›n›n arkas›nda yatan as›l gerçek ise
s›n›f mücadelesine, özelde de onun
b i r parças› olan sendikal mücadeleye yaklaﬂ›mdaki farkl›l›klard›r.
N Nedir bu fark l›l›klar?
Emekli-Sen, D‹SK’e ba¤l›, s›n›f
sendikac›l›¤› ilkelerini savunan, rica36
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c› de¤il mücadeleci bir sendikad›r.
Baz›lar›n›n ileri sürdü¤ü gibi, ‘ununu
elemiﬂ, ele¤ini asm›ﬂ’ insanlar›n bir
araya geldi¤i bir örgütlülük de¤ildir.
Aksine, ‘iﬂ hayat›ndan emekli olun u r ama demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinden asla emekli olun maz’ ilkesini benimsemiﬂ olanlar›n
biraraya geldi¤i bir sendikad›r.
Emekli-Sen'e göre s›n›f›n kitle örgütü olan sendikalar; iﬂçi s›n›f›n›n egemen s›n›flara karﬂ›, direniﬂ, örgütlenme ve birlik merkezleri, s›n›f›n kesin
kurtuluﬂu için bir kald›raç, iﬂçilerin
s›n›fsal e¤itime baﬂlad›klar›, sömürü
ve bask›ya karﬂ› mücadele ettikleri
bir okuldur.
S›n›f sendikac›l›¤› ilkelerini savunan Emekli-Sen kendini emekli,
dul ve yetimlerin ç›karlar›n› savunmakla s›n›rlamaz. ‹ﬂçi s›n›f› ve
emekçi halk›n ç›kar ve talepleri için
de mücadele eder. Kendini onlar›n
bir parças› olarak görür.
Emekli-Sen'de; ‘sendikaya siyaset sokmayal›m’, ‘sendikaya girerken rozetimizi ç›karal›m’, ‘politika
yapmayal›m’ vb. burjuva görüﬂleri
savunulamaz. Kendimizi hiçbir zaman demokrasi güçlerinin d›ﬂ›nda
görmüyoruz. Sorunlar›m›z›n, taleplerimizin birbirine ba¤l› oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Emek güçlerinin
birlikte mücadelesinden yanay›z. Bizim halk›n ç›kar›ndan
baﬂka bir ç›kar›m›z yoktur. Eylemlerde açt›¤›m›z pankartlar, hayk›rd›¤›m›z sloganlar Türkiye iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk›n
talep ve özlemleridir. "‹ﬂçi s›n›f› ve
emekçi halk, gençlik, kad›nlar bizi ilgilendirmiyor" diyenler
olabilir. Baz› merkez
ve ﬂube yöneticilerinde bu tür anlay›ﬂlar›n
olmas› hem bizi üzer, hem
de bu anlay›ﬂlara karﬂ› mücadele görevini yükler.
‹ﬂte biz emeklilerin taleplerine sahip ç›karak bu anlay›ﬂlarla mücadele etti¤imiz
için ihraç edildik.

Türkiye iﬂçi s› GER‹LEY‹ﬁ‹N SORUMLULARI
B‹Z‹ ‹HRAÇ EDENLERD‹R
Uzun zamand›r durgunluk ve gerileyiﬂe giden bir süreç var. Bizi ihraç eden anlay›ﬂ bunun sorumlusudur. Genel Merkez gerilemeyi durduracak, ileri mevzilere taﬂ›yacak yola
girece¤ine, bunlar› dile getirenlere
karﬂ› adeta savaﬂ açt›. Birçok ﬂubenin durumu içler ac›s›. Genel merkezin genelgelerinde de belirtildi¤i
gibi idari-mali s›k›nt› yaﬂan›yor. Peki
bunlar› aﬂmak için ne yap›yor? S›n›f
sendikac›l›¤› ilkeleriyle mi hareket
ediyor; sorunlar› eleﬂtiri-özeleﬂtiri
temelinde mi çözmeye çal›ﬂ›yor?
Hay›r. Tersine tüm bunlar› reddetmekle iﬂe baﬂl›yor. Benden yanab a n a k a r ﬂ › diye ﬂubeleri ay›r›yor.
Bölge Temsilcisi’ni, yönetime karﬂ›
olanlarla ilgili bilgi toplamakla görevlendiriyor ve istihbarat çal›ﬂmas›
yapman›n do¤ru oldu¤unu savunarak
ﬂube baﬂkan ve üyeler aras›na güvensizlik tohumlar› at›yor. Muhalif olanlar› etkisizleﬂtirmek için Disiplin
Kurulu'nu harekete geçiriyor. Böyle
davranmay› yönetimde kalman›n garantisi olarak görüyorlar.

ÜYELER KARARI TANIMADILAR
N ﬁubenizin üyeleri karara nas›l
tepki gös terdiler ?
Beyo¤lu ﬁube Genel Merkezin bu tasfiyeci karar›n› tan›mad›. Ayn› ﬂekilde Kartal ﬁube
yönetimi ve üyeleri de genel merkezin tasfiyeci karar›n› tan›mad›lar. Genel Merkez yeni bir baﬂkan seçilmesi için her iki ﬂubeye yaz› gönderdi. Ancak her iki ﬂube üyeleri ve yönetimleri bunu hakl› olarak
uygulamad›lar. Bu tasfiyeci yaklaﬂ›ma sadece ﬂubemizden de¤il di¤er

ﬂubelerden de tepkiler geldi. EmekliSen Baﬂkanlar Kurulu’nda bu tepkiler ifade edildi. Genel Merkez eleﬂtiri ve tepkiler karﬂ›s›nda karar›n› savunamaz duruma düﬂtü.

K‹ﬁ‹SEL ÇIKARLAR
PENCERES‹NDEN BAKILIYOR
N Bu tasfiye karar› karﬂ›s›nda
ne yapmay› düﬂünüyorsunuz?
Ülkede yaﬂanan ekonomik, siyasal, sosyal geliﬂmelere bak›ld›¤›nda,
2007 y›l›n›n; sömürenle sömürülenler aras›ndaki mücadelenin keskinleﬂece¤i, egemen s›n›flar›n AKP arac›l›¤›yla iﬂçi ve emekçi halk›n kazan›lm›ﬂ haklar›na yönelik sald›r›lar›n›n
artaca¤› bir y›l olaca¤› görülüyor. Bu
süreçte emekten yana güçlerin ortak
hedefe yönlendirilmesi, sald›r›lar›n
püskürtülmesinde ve yeni mevzilerin
elde edilmesinde büyük bir öneme
sahiptir. Bunun içindir ki emekten
yana parti, sendika ve kitle örgütleri
sürece nas›l müdahale edeceklerini
tart›ﬂ›p haz›rl›klar›n› yapmaktalar.
Kazan›lm›ﬂ haklar› ortadan kald›ran ve bir k›s›m haklar› kullan›lamaz
hale getiren, Sosyal Güvenlik Yasas›
yeniden gündeme al›nacak. 28212822 say›l› Sendikalar ve Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi yasalar›nda yap›lacak
de¤iﬂikliklerle örgütlenme ve T‹S
yapman›n önüne yeni engeller konulmaya, “K›dem Tazminat› Fonu”
ad› alt›nda kurulacak bir fon ile iﬂçilerin k›dem tazminat›na el konulmaya çal›ﬂ›lacak...
Böylesi bir dönemde ço¤unlu¤u
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayan emeklilerin, di¤er emekten yana örgütlerle
birlikte mücadeleye at›lmas› gerekirken Emekli-Sen yönetimi, öncelikle
mücadelenin yükseltilmesi ve ortak-

laﬂt›r›lmas›ndan yana n›f›, emekçi hal olan ﬂube yönetimlerik› ve onlar›n
ni tasfiyeye yönelerek
adeta Türk-‹ﬂ yöneti- a y r › l m a z p a r ç a cilerine taﬂ ç›kartmak- s› emekli, dul ve
tad›r.
yetimlerin taBugünkü Genel
leplerinin dile
Merkez
Yönetimi, g et ir il mes in d en
Emekli-Sen'i
ileri n e d e n r a h a t s › z mevzilere taﬂ›yacak
l›k duyuldu, ensiyasal ve sendikal yeg
e l le nme ye ç a l› terlilikten
yoksun.
ﬂ›ld›?
Olaylara ve geliﬂmelere iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halk›n ve onlar›n bir parças› olan
emekli, dul ve yetimlerin k›sa ve
uzun vadeli talepleri aç›s›ndan de¤il,
kiﬂisel kariyer penceresinden bak›l›yor. Bu yaklaﬂ›m›n kaç›n›lmaz sonucu olarak da s›n›f›n ç›karlar› yerine
kiﬂisel ç›karlar ön plana ç›k›yor. Bu
anlay›ﬂ sendikam›z› t›kanma noktas›na getirmiﬂtir. Bugün ‹stanbul'da iki
ﬂubenin baﬂ›na gelenin yar›n Genel
Merkez yöneticilerini eleﬂtirmeye
kalkan di¤er ﬂubelerin de baﬂ›na gelebilece¤ini söyleyebiliriz.
Sendikam›z ﬂu anda, düzene entegre olma ya da düzene karﬂ› mücadele etme kavﬂa¤›nda bulunuyor.
Emekli-Sen üyeleri ya bugünkü yöneticilerle yola devam edip düzene
entegre olma yolunda h›zla ilerleyecek, ya da bu yönetimi de¤iﬂtirip bizleri ezen, açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkum eden düzene karﬂ›
mücadeleyi seçecek.
Bizler, geçmiﬂinde onurlu mücadeleler vermiﬂ Emekli-Sen üyelerinin ikinci yolu, yani mücadele yolunu seçeceklerine inan›yor, bütün
üyeleri sendikam›za sahip ç›kmaya
ça¤›r›yoruz.

Komplo sonucu tutuklanan Sar›yer
PSAKD Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek’in mesaj›
okunurken, ard›ndan PSAKD Genel Baﬂkan›
Kaz›m Genç konuﬂtu. 8 Mart ve tecrite de¤inen Genç, “can›n› ortaya koyan Behiç Aﬂc› da
bizim onurumuzdur” dedi. Çi¤li Müzik Grubu, Menemen Semah Ekibi, Grup S›laya Hasret, Do¤ançay Semah Ekibi ve Dertli Divani
s›ras›yla sahneye ç›karak deyiﬂlerini söylediler ve semah döndüler.

“Pir Sultan’›n yolunday›z”
‹zmir Çi¤li Pir Sultan Abdal Derne¤i, 4 Mart’ta Alsancak Fuar ‹smet
‹nönü Kültür Merkezi’nde aç›l›ﬂ etkinli¤i düzenledi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Dernek Baﬂkan› Türkan Do¤an, aç›l›ﬂa
kat›lan 400 kiﬂiyi “Pir Sultan Abdal’›n inanc› ve direnci ile” selamlad›.
“Pir Sultan’›n yolunday›z” diyen Do¤an, yozlaﬂmaya dikkat çekerek,
“Biz Anadolu topraklar›n›n insanlar›y›z. Bizim dinamiklerimizde Pir
Sultan Abdal direnci yatar” dedi.
37
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‘Beyaz Eylemler ’ B a ﬂ l a d ›

Sa¤l›k Hakt›r
Sat›lamaz!
Türk Tabipler Birli¤i’nin aç›klad›¤› ve SES, Dev Sa¤l›k-‹ﬂ ile Türk
Diﬂ Hekimleri Birli¤i’nin destekledi¤i ‘Beyaz Eylemler’in ilki 1
Mart’ta yap›ld›. Ülke genelinde yap›lan eylemlerde, ‘Sa¤l›kta Dönüﬂüm” program›n›n IMF’nin iste¤i
oldu¤u ifade edildi.
11 Mart’ta Sa¤l›k Bakanl›¤›
önünde ‘Beyaz Miting’ ve 14
Mart’ta ise ‘G(Ö)REV’e ç›karak
hizmet vermeme ﬂeklinde devam
edecek eylem program›n›n ilki, 1
Mart’ta sa¤l›k ocaklar› önünde düzenlenen eylemlerdi.
Ankara’da, Mürsel Uluç Sa¤l›k
Oca¤›’nda düzenlenen eylemde,
“AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r” pankart›
aç›ld›. “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz”
sloganlar› atan emekçiler ad›na konuﬂan Ankara Tabip Odas› yöneticisi Ercan Yavuz, “sa¤l›kta y›k›m politikas›na itiraz ediyoruz” dedi ve
sa¤l›k hakk›na sahip ç›kma ça¤r›s›
yapt›. Yavuz, sa¤l›k ocaklar›n›n yerine konulmak istenen "Aile Hekimli¤i" sisteminin birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin özelleﬂtirilmesi
anlam›na geldi¤ini kaydederek,
“ Yap›lmak istenen; insanlar›n hastalanmas›ndan kazanç elde etmek,
daha çok hasta yaratarak ilaç ve
teknoloji satan tekellerin gelirlerini
artt›rmakt›r” dedi. D‹SK, KESK
ad›na yap›lan konuﬂmalarda da iktidar›n IMF güdümünde oldu¤una
dikkat çekildi.
‹zmir'de Bornova Atatürk Sa¤l›k
Oca¤›, Çi¤li Ayd›nl›kevler, Konak
Bar›ﬂ, Eski ‹zmir Yüzbaﬂ› ﬁerafettin
ve Konak Çimentepe Sa¤l›k Ocaklar› önünde yap›lan eylemlerde yüzlerce sa¤l›k emekçisi, yoksul halk›n
baﬂvuru yeri olan sa¤l›k ocaklar›n›n
tasfiyesine karﬂ› ç›kt›.
Adana’da ﬁakirpaﬂa Mahallesi
Sa¤l›k Oca¤› önünde toplanan sa¤l›kç›lar ve destek veren DKÖ’ler,

yüzbin kiﬂilik mahallede yetersiz
olan sa¤l›k oca¤›n›n personelinin
dahi azalt›ld›¤›n› dile getirdiler.
ATO, SES, Dev Sa¤l›k-‹ﬂ ve Türk
Sa¤l›k-Sen taraf›ndan düzenlenen
ortak eylemde konuﬂan Tabip Odas›
Baﬂkan› Osman Küçükosmano¤lu,
"inan›yoruz ki sa¤l›k ocaklar›m›zdan baﬂlayan ça¤r›m›z dalga dalga
tüm Türkiye'ye yay›lacakt›r ve bu
örgütlü gücümüzle bizler de sa¤l›k
ocaklar›m›z› satt›rmayaca¤›z" dedi.
Mersin’de Demirtaﬂ Mahallesi'ndeki 10 No’lu Sa¤l›k Oca¤›
önünde, Eskiﬂehir'de Büyükdere Aile Sa¤l›¤› Merkezi önünde, Hatay’da 3 No’lu Sa¤l›k Oca¤› önünde, Samsun'da 2 No’lu Sa¤l›k Oca¤› önünde, Eskiﬂehir'de Büyükdere
Aile Sa¤l›¤› Merkezi önünde, Bursa'da Zümrütevler, Teleferik ve S›rameﬂeler Sa¤l›k ocaklar› önünde
düzenlenen eylemlerde de sa¤l›kta
dönüﬂüm aldatmacas› teﬂhir edildi
ve AKP hükümeti tekrar uyar›ld›.
Birçok kentte oldu¤u gibi, ‹stanbul’da 1 Mart’ta yap›lan eylemin
ard›ndan, Kad›köy ‹skele Meydan›’na ‘Beyaz Çad›r Sa¤l›k Oca¤›’
kuruldu. Sa¤l›k hakk›na sahip ç›kan
halk kesimlerinin, demokratik kurumlar›n destekledi¤i sa¤l›k emekçileri, akﬂam saatlerinde de serbest

kürsü oluﬂturdular. Kürsüde konuﬂan TTB Baﬂkan› Gençay Gürsoy,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n TTB’yi saf d›ﬂ› b›rakmaya çal›ﬂt›¤›na dikkat çekti ve eylemlerinin amac›n›n sadece
kendi haklar› olmad›¤›n›, halk›n
sa¤l›k hakk›n›n yokedilmesine karﬂ›
mücadele ettiklerini belirtti. ‹zmir’de de 3 Mart günü Konak Meydan›’nda kurulan çad›rla AKP iktidar›n›n sa¤l›k politikas›n›n amac›
halka anlat›ld›.
Sa¤l›kç›lar; 5 Mart’tan itibaren
ise, 9 Mart’a kadar sürecek olan
‘Beyaz Referandum’ baﬂlatt›lar. Ankara’da A.Ü. T›p Fakültesi Cebeci
ve ‹bni Sina hastanelerinin yemekhaneleri önüne konulan sand›klarda
emekçiler oy kullan›rken, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Boztaﬂ,
Cebeci Hastanesi’nde yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye'nin ilaç harcamalar›yla ilgili kayna¤›n, ço¤u uluslararas› olan ilaç tekellerine gitti¤ini
belirterek, “Art›k yeter diyoruz.
Sa¤l›k hakk›, özlük hakk›m›z, iﬂ güvencemiz ve meslek onurumuz için
beyaz eylemleri baﬂlat›yoruz” dedi.
Referandum çal›ﬂmas› Türkiye
genelinde devam ederken, sa¤l›k
emekçilerinin karﬂ› ç›kt›¤›, “yabanc› hekimlere çal›ﬂma izni veren” yasa, Cumhurbaﬂkan› Sezer’den dönmesinin ard›ndan yeniden gündeme
al›nd›. Baﬂbakan bir gün önce kararlar›nda ›srar ederken, 8 Mart günü
yap›lan görüﬂmelerde, “yabanc› hekim”den vazgeçildi¤i aç›kland›.
Böylece sa¤l›k emekçileri, ilk
kazan›mlar›n› elde etmiﬂ oldular.

AKP Örgütlü Hekim ‹stemiyor
TTB’nin yönetimini ele geçirmeye çal›ﬂan olmay›nca da y›pratma,
kaale almama politikas› izleyen AKP
iktidar›, örgütlenme düﬂman› oldu¤unu bir kez daha gösterdi. Uygulad›¤›
IMF politikas›na karﬂ› mücadele yürüten sa¤l›k emekçilerini y›pratmaya
çal›ﬂan Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤,
“ TTB’ye yaln›zca özel çal›ﬂan hekimlerin üye olmak zorunda oldu¤unu, tüm hekimleri temsil etmedi¤ini”
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söyledi.
TTB Merkez Konseyi yapt›¤› aç›klama ile,
kamuda çal›ﬂan hekimlerin de
TTB’ye üye olabildi¤ini belirtilerek,
mevcut 103 bin hekimden 73 bin
500’ünün TTB üyesi oldu¤unu ve
bunun ço¤unlu¤unun da kamuda ve
kamuyla birlikte özelde çal›ﬂan hekimler oldu¤u bildirildi.
“Sa¤l›k Bakan› kim(ler)i temsil
ediyor” diye soran TTB, “Uygulamalar› ve söylemleri ile halk›n ve he-

e mek

Akkumaﬂ iﬂçisi kazanacak!
Uﬂak Karma Organize sanayi
Akkumaﬂ A.ﬁ.'de iki ayd›r maaﬂ ve
dört ayd›r mesailerini alamayan iﬂçiler, 23 ﬁubat günü "evde çocuklar›m›z açken biz de yemek yemiyoruz" diyerek yemek boykotu yapt›lar. Patron boykotu k›rmaya çal›ﬂ›rken, ertesi günü de eyleme öncülük
eden Vahap K›ﬂ, Hasan Çakmak,
ﬁafak Ateﬂ ve Engin Köylü adl› dört
iﬂçiyi iﬂten ç›kard›.
Bunun üzerine iﬂçiler, 26 ﬁubatta, iﬂten at›lanlar›n geri al›nmas› ve

maaﬂ ve mesailerinin ödenmesi talebiyle bir gün iﬂ b›rakt›lar. “ ‹ﬂçiyiz
H a k l › y › z K a z a n a c a ¤ › z , D i r en e Di r ene Kazanaca¤›z, A k k u m a ﬂ ﬁ aﬂ › r m a Sabr›m›z› Ta ﬂ › r m a " sloganlar›yla Uﬂak merkeze yürüyen iﬂçilerden 70’i toplu olarak sendikaya
üye oldular.
Sald›r›lar›n› sürdüren patron Hüsamettin Akkaya, bu kez de "Neden
eylem yapt›n›z? Bir daha olsa yapar
m›s›n›z?" ﬂeklinde anket düzenledi
ve ayn› gün Ömer Polat, Ercan As-

Otoyol’da iﬂçi k›y›m› ve iﬂbirlikçi sendikac›l›k
Otoyol Aﬁ’nin Sakarya’daki fabrikas›nda çal›ﬂan 115 iﬂçi iﬂten ç›kar›ld›.
Konuya iliﬂkin bas›n toplant›s› düzenleyen Türk Metal ﬁube Baﬂkan› R›dvan Taﬂ, son 7-8 ayd›r ç›kar›lan iﬂçi say›s›n›n 325’e ulaﬂt›¤›n› belirtti. Taﬂ,
fabrikan›n çal›ﬂmas› için ﬂimdiye kadar esnek çal›ﬂma modellerini uygulad›klar›n› kaydederek, “gerekirse ücretsiz çal›ﬂma yoluna da gidebiliriz” diye konuﬂtu.
‹ﬂçiden önce fabrikay› düﬂünen, esnek çal›ﬂmay› itirazs›z kabul eden ve
milliyetçili¤i kimseye b›rakmayan Türk Metal’in aç›klamas›, patronun bu
cüreti nereden ald›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.

Dandy’de direniﬂ kazand›
77 gündür sendikalaﬂma mücadelesi veren Dandy iﬂçilerinin direniﬂi zaferle sonuçland›. Tek G›da-‹ﬂ ile patron aras›nda yap›lan görüﬂmeler sonucunda iﬂçilerin sendika talebi kabul edildi. 2 Mart günü fabrika önünde
aç›klama yapan Tek G›da-‹ﬂ Marmara ve Trakya Bölge ﬁube Sekreteri Göksel ﬁengül, patronla görüﬂmeye iliﬂkin bilgi verdi. ‹ﬂten at›lan 8 iﬂçinin iﬂe
geri al›naca¤›n›, sendikalaﬂman›n önündeki engellerin kald›r›laca¤›n› belirten ﬁengül, iﬂten at›lan iﬂçilerin 15 gün içinde döneceklerini kaydetti. ‹ﬂçiler, sonucu “Yaﬂas›n Sendika Mücadelemiz” slogan›yla karﬂ›lad›lar.

kimlerin yarar›na hizmet etmedi¤i
ortada olan Sa¤l›k Bakan› Dr. Akda¤, Dünya Bankas›’na, IMF’ye ve
bir avuç sermaye grubuna hizmet etmektedir” dedi.
AKP iktidar› toplumun di¤er kesimlerinde oldu¤u gibi, hekimlerin de
örgütlü olmas›na tahammül edemiyor.
Hele, IMF taraf›ndan önüne konulan,
sermaye yanl›s› sa¤l›k politikalar›
karﬂ›s›na ç›kan bir örgütlülü¤e asla tahammül edemiyor. Politikalar›n› eleﬂtiren, halktan yana gibi gösterdi¤i po-

litikalar›n gerçek yüzünü teﬂhir edenlere karﬂ› düﬂmanlaﬂan iktidar, sözkonusu olan sol, devrimci, demokrat örgütlenmelerse, çok daha sald›rganlaﬂ›yor.
‹ktidar›n TTB’ye karﬂ› tutumu,
onun anti-demokratik zihniyetini görmek için yeterlidir. Akda¤’›n TTB’nin
sa¤l›k hakk› için düzenledi¤i eylemlere karﬂ› bu söylemi ve TTB’yi “gelirlerini ve üye say›s›n› k›smakla” tehdit
etmesi, her konuda kendini gösteren
zihniyetin yans›mas›d›r.
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lan, Serkan
Çak›r
ve
Okan Saka
isimli iﬂçileri
de iﬂten att›.
‹ﬂçilerin maaﬂlar›n› vermeyen, anayasal haklar›n› tan›mayan patron sonraki günlerde de iﬂçilerin direniﬂini k›rmak için
iﬂten atmaya devam etti. ﬁu ana kadar toplam 12 kiﬂi iﬂten at›ld›. ‹ﬂçiler, sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› belirterek, 2 Mart tarihinden itibaren üç gün boyunca Tirito¤lu Park›’nda imza stand› açt›lar.

Sendika hakk›ndan
vazgeçmeyece¤iz
Lastik-‹ﬂ ‹stanbul ﬁubesi üyesi,
‹brahim Ethem Ulugay ‹laç
F a b r i k a s › iﬂçileri, sendikalar›n›n
kabul edilmesi için direniyor. Topkap› havzas›nda bulunan iﬂyerini
terk etmeme eylemi yapan iﬂçilerin bu hakl› talebine karﬂ›l›k, patron 5 iﬂçiyi daha iﬂten atarak cevap verdi. Fabrika Genel Müdürü
Massimo Gaiotto, eylemi “kanun
d›ﬂ›” ederken, iﬂçilere “hepinizi
atar›z” mesaj› vererek direniﬂi k›rmaya çal›ﬂ›yor. Patronunun bu
amaçla gündeme getirdi¤i “at›lanlar› geri al›r›z ama sendikay› kabul
etmeyiz” ﬂeklindeki rüﬂveti ise, iﬂçiler taraf›ndan geri çevrilmiﬂ durumda.
Ayn› bölgede bulunan Petrol-‹ﬂ
üyesi Bayer ‹laç Fabrikas› iﬂçileri,
direnen iﬂçileri yaln›z b›rakmayarak, her sabah ve ö¤le paydosunda
sloganlarla ‹brahim Ethem iﬂçilerinin yan›na gelerek destek veriyorlar. Direnen iﬂçiler ise, “Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›, Sendika
Hakk›m›z Engellenemez” sloganlar› ile karﬂ›l›yorlar.
Lastik-‹ﬂ’e üye, Kocaeli ve
Çerkezköy’deki fabrikalarda çal›ﬂan iﬂçiler de 5 Mart günü ‹brahim
Ethem iﬂçilerini ziyaret ederek,
desteklerini sundular.

e mek
"Emekli-Sen Kapat›lamaz"
Yarg›tay’›n Emekli-Sen hakk›nda verdi¤i kapatma karar›n› protesto etmek için 3 Mart günü Samsun’da yürüyüﬂ düzenlendi.
Samsun ﬁubesi taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂe, sendikan›n Genel Baﬂkan› Veli Beysülen de kat›ld›. HÖC’lüler ve baz› siyasi partilerin de destek verdi¤i emekliler,
"Emekli-Sen Kapat›lamaz" yaz›l›
pankart açarak sloganlarla yürüyüﬂe
geçtiler. Yolu trafi¤e kapatan emekliler, Çiftlik Caddesi’ne do¤ru sloganlarla yürürürken, s›k s›k "Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganlar› att›lar.
Polisin müdahale tehdidine kar-

Köylüler topra¤›na
sahip ç›k›yor
Manisa’n›n Salihli ilçesine ba¤l›
Kabazl› köylüleri, köylerine Çöp ‹ﬂleme Tesisi yap›lmak istenmesine
karﬂ› 5 Mart günü Salihli Belediye
binas›n› iﬂgal ettiler. Sabah erken
saatte belediye baﬂkan›n›n makam
odas›nda oturma eylemi yapan köylüler, Belediye Baﬂkan› Mustafa
U¤ur Okay’›n makam odas›na girmesiyle birlikte, slogan att›lar ve
pankart açt›lar.
Belediye yetkilileri, zab›ta ve
polislerin köylüleri atmas›n› isterken, köylüler Okay ile görüﬂmeden
ayr›lmayacaklar›n›,
demokratik
haklar›n› kulland›klar›n› söylediler.
Bunun üzerine Oktay Konyar’›n
baﬂkanl›¤›ndaki bir heyet belediye
baﬂkan› ile görüﬂtü. Konyar tesisin
do¤ay› katledece¤ini belirtirken,
belediye baﬂkan› tutumunda ›srar
etti. Bunun üzerine köylüler protesto ederek belediyeden ayr›ld›lar.
Bursa’n›n Gürsu ilçesi Karah›d›r
köylüleri de aç›lmas› planlanan taﬂ
oca¤›n› 2 Mart günü düzenledikleri
eylemle protesto ettiler ve taﬂ oca¤›
yap›lacak bölgeye yürüyerek karar›n iptal edilmesini istediler.

ﬂ›n yürüyüﬂünü sürdüren EmekliSen üyeleri, polisin “kald›r›mdan
yürüyün” dayatmas›na "Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla cevap verdiler ve yürüyüﬂe devam ettiler. Bunun üzerine polis emeklilerin önüne barikat kurdu.
Kitle, polis barikat›n› oturma eylemi yaparak protesto ederken, polisin tek tek insanlar› sürükleyerek
kald›rmaya çal›ﬂt›¤› görüldü. Düzenin emeklisine muamelesi herkes
taraf›ndan görülürken, emekliler
pankartlar› y›rt›lmas›na, yerde sürüklenmelerine karﬂ›n yürüyüﬂe devam ettiler.
Süleymaniye Geçidi’ne kadar

yap›lan
yürüyüﬂ ü n
ard›nd a n ,
Sendika
Genel
Baﬂkan› Veli Beysülen bir aç›klama
yapt›.
Beysülen, sendikalar›n›n kapat›lmas› için birçok davan›n aç›ld›¤›n›, ancak sonuçta hepsinin kazan›ld›¤›n› söyleyerek, iktidara seslendi.
‹ktidar›n “demokratikleﬂtik” söyleminin riyakarl›¤›n› teﬂhir eden Beysülen, “Demokrasi sadece iﬂinize
gelen alanlarda yasalar ç›karmak
de¤ildir” dedi.
Emekli-Sen üyeleri Ankara’da
da yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndan
milletvekillerine mektup gönderdi.

EMO’da 1 May›s Resmi Tatil Oldu
TMMOB'a ba¤l› Elektrik Mühendisleri Odas›'nda imzalanan toplu iﬂ
sözleﬂmesiyle 1 May›s, tatil kabul edildi. Tez-Koop-‹ﬂ Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u EMO Genel Merkezi ve ba¤l› iﬂ yerlerinde çal›ﬂan iﬂçiler ad›na
yürüttü¤ü toplu iﬂ sözleﬂmesi 4 Mart günü anlaﬂmayla sonuçland›. Sözleﬂmeye göre; ücretlere birinci 6 ayda %11, sonraki her alt› ayda da enflasyon
art› %1 zam yap›ld›. 31 Aral›k 2008’e kadar geçerli olacak toplu iﬂ sözleﬂmesiyle sosyal yard›mlar da ücret zamlar›na paralel oranlarda art›r›lacak.
Anlaﬂman›n emekçiler aç›s›ndan en önemli yan›n› ise, toplu iﬂ sözleﬂmesine, "Uluslararas› iﬂçi s›n›f›n›n birlik, mücadele, dayan›ﬂma günü 1 May›s
tatil" hükmü eklenmesi oldu. Tez-Koop-‹ﬂ 2 No'lu ﬁube Baﬂkan› Haydar
Özdemiro¤lu, iﬂçi konfederasyonlar›n›n yöneticilerini her y›l 1 May›s'ta hükümet yetkililerini ziyaret edip 1 May›s'›n tatil olmas›n› istediklerini, ancak
daha sonra bu talebi unuttuklar›n› belirterek eleﬂtirdi.

Güvencesiz çal›ﬂma intihar ettirdi
Bursa’da ﬁengül Özkan ad›nda ücretli çal›ﬂan bir ö¤retmen 18 ﬁubat günü intihar etti. ﬁengül ö¤retmen 4 y›ld›r, KPSS denilen s›nav› geçemedi¤i
için, her an at›lma korkusuyla ve ailesinin de geçimini üstlenmiﬂ bir ﬂekilde
çal›ﬂ›yordu. Son umudu olan ﬁubat atamalar›nda da kadrolu olarak atanamamas› onu çözümsüzlü¤e itti. “Çözümü” intiharda buldu. Daha önce de
Adana’da ayn› sebeplerden dolay› yine bir ö¤retmen
intihar etmiﬂti.
Bursa ‹ﬂsiz ve Güvencesiz E¤itim ‹ﬂçileri Örgütlenme Giriﬂimi 3 Mart’ta Osmangazi Metro’dan Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne kadar yapt›¤› yürüyüﬂle olay› protesto etti. Burada yap›lan aç›klamada, bu ölümün kader olmad›¤›, bugün devlet okullar›nda 150
bin ö¤retmenin iﬂ güvencesinden yoksun olarak çal›ﬂt›¤› kaydedildi ve KPSS’nin kald›r›lmas› istendi.
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Anadolunun Sesi’nin kapat›lma gerekçeleri,
oligarﬂinin de¤iﬂmez korkular›d›r:

Sosyalist, Kürt, Alevi, Örgüt, S›n›f...

RTÜK’ün
Anadolunun Sesi Radyosu’nu kapatmas›, bir bask› ve yasaklar ülkesinde yaﬂad›¤›m›z› herkese birkeç
daha hat›rlatm›ﬂ oldu. RTÜK karar›yla 9 ﬁubat’ta yay›n› S Ü R E S ‹ Z
durdurulan, yani kapat›lan Anadolunun Sesi yay›n yönetmeniyle yapt›¤›m›z röportaj› önceki say›m›zda
yay›nlam›ﬂt›k.
Röportaj› okuyanlar, bu bask› ve
yasak devletinin neleri “baﬂ tehlike”
sayd›¤›n› da görmüﬂlerdir.
Anadolunun Sesi, ilk olarak
2000 y›l›nda yay›n durdurma cezas›yla karﬂ›laﬂ›yor. Sonra 2001’de
devam ediyor bu uygulama. 20002001 y›llar›nda toplam üç ay sesi
k›s›l›yor Anadolunun Sesi’nin.
Peki gerekçe?
‹ﬂ t e g e re k ç e l e r : Devrimci tutsaklar›n düﬂünceleriyle yaﬂamak
için gerçekleﬂtirdi¤i ölüm orucu eyleminden sözetmek; 19 Aral›k hapishaneler katliam›ndan sonra tutuklulardan gelen mektuplar› okumak.
Anadolunun Sesi’ne, 2002 y›l›nda yine yay›n durdurma cezas› uyguland›.
G e rekçe; Avukat Cemal Yücel
taraf›ndan haz›rlanan ve Alevi ve
Bektaﬂi Kuruluﬂlar› Birli¤i Kültür
Derne¤i'nin kapat›lmas›n› konu alan
"Hukuka Bak›ﬂ" program›yd›.
RTÜK, Alevi halk›n sorunlar›na
dikkat çekilmesi nedeniyle 180 gün
kapatt› Anadolunun Sesi’ni.
2003’de de Anadolunun Sesi
Radyosu’nun yay›n›, bir baﬂka ge-

rekçeyle 30 gün süreyle durduruldu... Peki bu defa neydi
g e re k ç e ?
Daha do¤rusu gerekçeler
vard› bu kez: Ahmet Kaya'n›n
"Gururla Bak›yorum Dünyaya"
ﬂark›s›n›n sözleri; bir gazetedeki
K ü r t S o r u n u tart›ﬂmas›;19 Aral›k
hapishaneler katliam›n›n ve dönemin Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk'ün eleﬂtirilmesi...
Oligarﬂinin bu “büyük suçlar”
karﬂ›s›nda uygulad›¤› yapt›r›mlar,
elbette sadece yay›n durdurma ile
s›n›rl› kalm›yordu. Her yay›n durdurman›n ard›ndan radyonun yöneticileri hakk›nda ya “yasad›ﬂ› örgüt
üyesi olmak” ya da "sosyal s›n›f,
› r k , d in , m e z h e p v e y a b ö l g e f a k l › l› ¤›na dayan›larak halk› birbirine
karﬂ› kamu düzeni için te hlikeli
o la bile c e k ﬂ e kild e d üﬂ ma n l›¤a ve ya
kin beslemeye tahrik etmek"ten de
dava aç›l›yordu.
Çünkü, devrimci bir yay›n organ›, yaz›l› veya sözlü veya görsel,
gerçekleri hayk›rd›kça korkular›
depreﬂiyordu oligarﬂinin. Korkular›;
cumhuriyet tarihi boyunca bir türlü
kurtulamad›klar› korkular›.
Türkiye, onlar›n gözünde öyle
bir ülkeydi ki, bir an bile boﬂ bulunsalar, bir an bile balyozu eksik etseler halk›n üzerinden, bir karpuz gibi
çat diye orta yerinden ikiye bölünebilirdi... Öyle bir ülkeydi ki, biraz
baﬂ› boﬂ b›rak›ld›¤›nda vatan, millet, din elden gidiverirdi... Öyle bir

Çok uzakt›r dostlar bizim yolumuz
u¤runa yürüyene bin selam olsun
biner biner ölürüz
yana yana döne döne yine geliriz
biz dostu da düﬂman› da
elbet biliriz
(Anadolunun Sesi’ne yay›n durdurma cezas›
için gerekçe yap›lan Ahmet Kaya’n›n "Gururla Bak›yorum Dünyaya" adl› ﬂark›s›ndan)

ülkeydi ki Türkiye, biraz geç kalsalar, mazallah devletleri gümbür
gümbür y›k›l›r ve kürsülerden proletarya diktatörlü¤ünün komünist
temsilcileri konuﬂmaya baﬂlayabilirdi...
Komünist, devrimci, örgüt, s›n›f,
Kürt, Alevi, direniﬂ... ve bunlardan
türetilmiﬂ tüm kelimeler, cümleler,
tüylerini diken diken etmeye yeterdi sömürücü egemen s›n›f›n. Ülkenin gündemi ne olursa olsun, beyinleri hep bunlarla meﬂguldur. Ekonomi, politika, kültür, askeri planlar,
seçimler, her ﬂey ama her ﬂey esas›nda bunlara göre planlan›r.
Anadolunun Sesi’nin kapat›lmas›na gerekçe yap›lan 3984 say›l› yasan›n 4. m a d d e s i n in 4a, b, c bendleri ne göre, herkesi vatan hainli¤iyle, bölücülükle, isyanc›l›kla devlete
karﬂ› k›ﬂk›rtmayla, hakaretle suçlayabilirsiniz... Nitekim böyle yapmaktad›rlar.
Bu korkularla, bu kabuslarla yaﬂayamazd› devleti yönetenler. O
yüzden, Kürt diyen, s›n›f diyen, örgüt diyen, Alevi diyen, özgürlük diyen, adalet diyen, eﬂitlik diyen, ba¤›ms›zl›k diyen herkesi ezmeli, sindirmeli, susturmal›, bast›rmal›, yasaklamal›, hapsetmeliydiler... Ancak
öyle kurtulabilirlerdi kabuslardan,
ancak öyle geceleri uyuyabilirlerdi.
‹ﬂte bundand›r onlar›n zulmettikçe “huzur ve istikrar” bulmalar›.
Bundand›r “huzur ve istikrar” ad›na
cuntalar yap›p, faﬂist yasalar ç›karmalar›. ‹ﬂte bundand›r A K P ’ n i n ilerici, muhalif bas›n yay›n organlar›na karﬂ› uygulad›¤› faﬂist sansür politikas›. Mesele, yaln›zca AKP Genel Baﬂkan› ve Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n medyaya, muhaliflere tahammülsüzlü¤ü meselesi de¤ildir;
tahammülsüz olan düzendir; AKP
bu düzenin sürdürücüsü oldu¤u için
tahammülsüz, bask›c›, yasakç› ve
sansürcüdür.

gençlik
Liseliye ‘örgütlenmeyin’ bask›s›
Adana Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu, üzerlerindeki bask›lar› 5
Mart’ta Adana Adliyesi yan›nda düzenledi¤i aç›klama ile protesto etti.
"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart› açan ö¤renciler ad›na konuﬂan
Bilgen Geçgil, demokratik mücadele
veren, haklar›n›n gasbedilmesine
karﬂ› ç›kan gençli¤in bask›larla karﬂ›laﬂt›klar›n› söyledi.
Bunun son örne¤inin, 22 ﬁubat’ta
Kurttepe Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yaﬂand›¤›n› belirten Geçgil, siyasi ﬂube polisleri taraf›ndan verilen konferansta birçok
demokratik kitle örgütünün hedef
gösterildi¤ini, sinevizyon görüntüleri
eﬂli¤inde "bunlar
terör örgütü, giderseniz baﬂ›n›za
çok kötü olaylar
gelir" tarz›nda
konuﬂmalar yap›ld›¤›n› kaydetti.

Ayn› polislerin yapt›klar› anketle
derneklere giden ö¤rencileri tespit
edip idare arac›l›¤›yla bunlar üzerinde bask› kurdu¤unu söyleyen Geçgil,
“bunlardan biri de dernek çal›ﬂan›m›z Ahmet Sarg›nda¤'d›r. Polis-idare
iﬂbirli¤i çerçevesinde bask› yap›lm›ﬂt›r” dedi. Arkadaﬂlar›n›n ‘Terörist’ diye lanse edilip ö¤renim hakk›n›n engellenmek istendi¤ine dikkat çeken
Geçgil, Adana Gençlik Derne¤i’nin
yasal, demokratik bir dernek olarak 5
y›ldan bu yana faaliyet yürüttü¤ünü
hat›rlatt›.
Bask›lar›n liseli gençli¤in mücadelesini engellemeyece¤i kaydedilen
aç›klama sonras› sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
DKÖ’lerin hedef gösterilmesine
iliﬂkin, polis sinevizyonunda ad› geçen ﬁakirpaﬂa ve Adana Temel Haklar dernekleri de 5 Mart günü Adana
Adliyesi yan›nda aç›klama yaparak
suç duyurusunda bulundular.

Faﬂist sald›r›larda ayn› senaryo
ZKÜ Karadeniz Ere¤li E¤itim Fakültesi ö¤rencisi Bülent Ulaﬂ, faﬂistlerin
sald›r›s› sonucu feci ﬂekilde dövülerek 15 gün iﬂ göremez raporu ald›. Dersimli Bülent Ulaﬂ’›n anlat›m›na göre; 23 ﬁubat’ta, Can Artan isimli faﬂistin baﬂ›n›
çekti¤i faﬂistler, ‘yürü lan gidiyoruz ölüm zaman›n geldi’ tehdidi ile, sopalarla linç edilircesine dövüldü. Faﬂistler, çevreden ay›rmak isteyenleri de ‘ k a r›ﬂmay›n bu PKK’li siz de vurun’ diye k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›lar. Olay, emniyet
müdürlü¤üne 40 metre uzakta olmas›na ve Bülent Ulaﬂ ifadesinde, Can Artan’›n ismini vermesine karﬂ›n, faﬂist ertesi günü serbest b›rak›ld›.
Adeta “kopya ka¤›d›” konulmuﬂ bir faﬂist sald›r›. Polis yine faﬂistlerin yan›nda, yine ayn› k›ﬂk›rtma söylemleri; bu faﬂistleri meﬂrulaﬂt›ran politikalar
sürdükçe, tüm bu sald›r›lardan iktidar sorumlu olacakt›r.
Bu arada, Adana Ç.Ü. ö¤rencileri, faﬂist sald›r›lar›, soruﬂturma ve tutuklamalar› 3 Mart’ta düzenledikleri yürüyüﬂle protesto ettiler. 150 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde ‘Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar› at›ld›.

Eskiﬂehir'de Etkinlik
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i, 3
Mart günü Ticaret Odas› Konferans Salonu'nda, "Üretim, Paylaﬂ›m, Çözüm ‹çin Eskiﬂehir Gençlik
Derne¤i'nde Buluﬂal›m” etkinli¤i
düzenledi. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Makbule Y›ld›r›m, derne¤in faaliyetlerini ve amac›n› anlatt›.
Ard›ndan 19-22 Aral›k, F Tiple-

ri, Tecrit ve Büyük Direniﬂ slayt ve
oyunlarla anlat›l›rken, ﬂiir grubu, direniﬂi anlatan ﬂiirler seslendirdi.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte,
özgür tutsaklar›n mesajlar› okunurken, derne¤in müzik grubu Grup
Boran Halay›, coﬂkulu türkü ve
marﬂlar seslendirdi. Polisin mahkeme karar› ile kamera çekimi yapmas› ve tacizleri, etkinli¤in coﬂkusunu engelleyemedi.
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Antiemperyalist
Gençler Tahliye Oldu
Gençlik Federasyonu’nun
"Ne ABD Ne AB, Ba¤›ms›z
Türkiye" kampanyas›nda 17
Ocak 2005’te düzenledi¤i Ankara eylemi s›ras›nda tutuklananlardan son iki kiﬂi daha
tahliye edildiler.
Sözkonusu davada mahkeme onlarca gencimize 5 y›l
6’ﬂar ay hapis cezas› vermiﬂ,
dosya Yarg›tay’dan bozularak
dönmüﬂtü. Yarg›tay’›n bozma
ilam›ndan sonra, Ankara 11.
ACM’de görülen duruﬂmada,
tutuklu yarg›lanan U¤ur Eyilik
ve Musa Kurt ile avukatlar› Özgür Y›lmaz haz›r bulundu.
Mahkeme Eyilik ve Kurt'un
tahliyesine karar vererek duruﬂmay› may›sa erteledi.

Fatura Ö¤renciye
Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri, geçti¤imiz dönem uygulamaya konulan yeni s›nav sistemini, 2 Mart’ta yapt›klar› eylemle protesto ettiler. Bin ö¤renci, “Bütünleme S›nav› Geri
Gelecek, Paras›z Bilimsel Demokratik E¤itim” sloganlar›yla
rektörlü¤e yürüdü. Yapt›klar›
referandumda 4 bin kiﬂinin bu
sisteme ‘hay›r’ dedi¤ini duyuran ö¤renciler, “Bilimsel olmayan kalitesiz ezberci e¤itim sisteminin faturas› yeni sistemle
ö¤rencilere kesiliyor” dediler.

Önder Babat An›ld›
Önder Babat, katledilmesinin 3. y›ldönümünde 3 Mart
günü an›ld›. Devrimci Hareket
taraf›ndan düzenlenen anmaya
HÖC’ün de yerald›¤› devrimci
gruplar destek verdiler. Katledildi¤i yere karanfiller b›rak›lmas›n›n ard›ndan, Önder Babat Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikle,
Önder Babat Müzik Grubu, ‹lkay Akkaya ve Hakan Yeﬂilyurt
türkülerini seslendirdiler.

ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’›n ça¤r›s› ile 3
Mart günü düzenlenen eylemde, yozlaﬂmaya izin verilmeyece¤i hayk›r›ld›.
Dernek üyelerinin yan›s›ra mahalle halk›ndan da kat›l›m›n oldu¤u eylemde,
Emekçiler Caddesi’nde toplan›larak "Yozlaﬂmaya Hay›r! Uyuﬂturucuya, H›rs›zl›¤a, Çetelere Karﬂ› Birleﬂelim"
pankart› aç›ld›.
"Mahallemizde
Uyuﬂturucu ‹stemiyoruz, Mahallemizde Çete-H›rs›z ‹stemiyoruz" gibi dövizlerin de aç›ld›¤› yürüyüﬂte, s›k s›k at›lan sloganlarda da ayn› talepler dile getirildi.
Geçti¤imiz günlerde ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde çetelerin katletti¤i Gazi
Öztürk’ün sald›r›ya u¤rad›¤› yerde yap›lan aç›klamada, "Peﬂ peﬂe insanlar›m›z yozlaﬂman›n batakl›¤›nda katlediliyor” denildi. Dernek ad›na konuﬂan
‹lhan Sar›o¤lu, son olarak ‹stanbul Ba¤c›lar’da yaﬂanan çete sald›r›s›n› da
hat›rlatarak, “Biz buradan sesleniyoruz; daha kaç insan›m›z ölecek? Daha
kaç gencimiz bu batakl›¤›n içinde yok olacak? Bu sorular›n cevab› yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelededir, birlik olmakt›r” dedi.
Yozlaﬂman›n boyutuna dikkat çeken Sar›o¤lu, Ana, babalara, gençlere ve
mahalle halk›na mücadele ça¤r›s› yaparak, “Gazi'nin, U¤ur'un katillerinin
cezas›z kalmamas›n›n tek yolu birlik olmakt›r. Bu yaﬂama, yozlaﬂmay› dayatanlara karﬂ› birleﬂerek, halk olarak gücümüzü gösterelim. Yozlaﬂmaya,
uyuﬂturucuya, h›rs›zl›¤a, çetelere karﬂ› birleﬂelim, mücadele edelim. Baﬂka
Gaziler, U¤urlar ölmesin" diye konuﬂtu.

ﬁakirpaﬂa Halk›ndan
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Eylem

Comandante Che’den Mahir’e...
G r u p Yo r u m 4 Mart günü Bostanc› Gösteri Merkezi’nde dinleyicileriyle buluﬂtu. ‘Beyaz Atl›lar’ ﬂark›s› ile baﬂlayan konserde, eski ve yeni
ﬂark›lar›n›, marﬂlar›n› seslendiren Grup Yorum, Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’›n
ortak ﬂark›s›n› da seslendirdi.
Yorumcular, ‘Fabrika k›z›’, ‘Güven Park’ ﬂark›lar›n› emekçi kad›nlara
arma¤an ettiklerini belirtirken, ﬂark›lar›n içeri¤ine uygun olarak, sinevizyon gösterimi eﬂlik etti. Yorum, 16 Mart Marﬂ›’n› söylerken bu kez 16
Mart katliam› Tiyatro Simurg oyuncular› taraf›ndan canland›r›ld›.
Onlarca dilde ve ülkede söylenen “Hasta Siempre” marﬂ›n›, Che ile özdeﬂleﬂen k›z›l y›ld›zl› bereler giyerek söyleyen Grup Yorum kitleyi coﬂtururken, sinevizyonda büyük devrimcinin resmi yans›d›. Sinevizyonun sonunda ise, “Biz mücadelemize devam edece¤iz. T›pk› sen yan›m›zda oldu¤un gibi ve sana diyoruz ki Hasta Siempre Sonsuza Dek Komutan” sözleri ise, Yorum’un mücadele kararl›l›¤›n›
Che’nin diliyle anlatt›¤› and›.
‹kinci bölüm, Mahir’in Adal› ﬂiiri ile
baﬂlad› ve Mahir ve Ulaﬂ’› birlikte gösteren resim sinevizyona yans›rken, K›z›ldere ve Ulaﬂ’a A¤›t ile sürdü. “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Yaﬂas›n Direniﬂ
Yaﬂas›n Zafer” sloganlar›n›n s›k s›k at›ld›¤›, 1500 kiﬂinin kat›ld›¤› konser, Cemo ile
son buldu.
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Tevfik Durdemir
Halk Sahnesi Aç›ld›
Antalya
G e n çl i k D e r ne¤i, devrim
ﬂehidi Tevfik
Durdemir’in
ad›yla Halk
Sahnesi'nin
aç›l›ﬂ›n› yapt›.
3 Mart günü yap›lan aç›l›ﬂta
konuﬂan Selda Bulut ve Mehmet
Çizmeci, halk sahnesinin ad›n›
devrim mücadelesinde ﬂehit düﬂen DEV-GENÇ'li Tevfik Durdemir'den ald›¤›n› söyleyerek, kat›lanlar›, Durdemir nezdinde tüm
devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂuna davet ettiler. Sayg› duruﬂunun
ard›ndan Tevfik Durdemir'in mücadele yaﬂam› anlat›ld›. DEVGENÇ’li olman›n halk için bir
ömür boyu mücadele etmek, gerekti¤inde onun gibi can›n› ortaya
koyabilmek oldu¤u kaydedilen
konuﬂman›n ard›ndan, 8 Mart dolay›s›yla haz›rlanan, ‘Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z’ adl› sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Sinevizyon gösterimini Naz›m
Hikmet'in "Tanya" adl› ﬂiirinin tiyatro gösterimi takip etti. ﬁair Sacide Tuncer’in ﬂiir okudu¤u aç›l›ﬂta, Gençlik Dernekli ö¤rencilerin
kurdu¤u Grup Sesleniﬂ de türkü
ve marﬂlar›n› seslendirdi. Coﬂkulu
geçen aç›l›ﬂa 100’e yak›n kiﬂi kat›ld›.

Satranç turnuvas›
Artvin Gençlik Derne¤i, yozlaﬂmaya karﬂ› yürütülen kampanya
kapsam›nda, 3 Mart günü, satranç turnuvas› düzenledi. Liseli
gençli¤in kat›ld›¤› turnuvada, birinci ve ikinciye hediyeler verilirken, yap›lan konuﬂmada, gençli¤i
yozlaﬂt›rma politikalar›na de¤inilerek, “Artvin Gençlik Derne¤i’nin,
yozlaﬂmaya daima karﬂ› oldu¤u
ve olaca¤›” belirtildi. Etkinlik, yozlaﬂmaya karﬂ› birlik ve mücadele
ça¤r›s› ile sona erdi.

iﬂgalin y›ldönümünde IRAK ve
aya¤a kalkan AFGAN‹STAN

iﬂgalleri katliamla sürdürme
politikas› da iflas edecek
IRAK’a ilk bomba, 19 Mart
2003’te düﬂmüﬂtü. Ba¤dat semalar›
parlarken emperyalistler ve Amerikanc› demagoglar sevinç ç›¤l›klar›
at›yorlard›. Emperyalistler için zafer mutlak, Irak için yenilgi kaç›n›lmazd›, halk iﬂgalcisini çiçeklerle
karﬂ›layacak, dünya bir diktatörden
kurtulurken demokrasi gelecekti.
Hikaye buydu!
Sonra direniﬂin, Irak’›n “dikensiz gül bahçesi” olmad›¤›n› gösterdi¤i ilk kurﬂunu duyuldu. Ve o kurﬂun, bomba sesleri hiç susmad› dört
y›ld›r. Direniﬂ gücünü kabul ettirdikçe, herkes emperyalist karargâhlarda yap›lan hesaplar›n halklar›n
direniﬂine çarpt›¤›na tan›k oldu. Bir
kez daha unutturulmak istenen gerçek; halklar›n gücü tart›ﬂ›lmaya
baﬂland›. Kadri mutlak gösterilen
emperyalizmin de¤il, halklar›n güçlü oldu¤u gerçe¤i görüldü.
Ve iﬂgalciler cephesinden, özellikle geçen y›ldan itibaren itiraflar
birbirini izlemeye baﬂlad›. ‹tiraflar›,
Amerikan iç politikas›ndaki çat›ﬂmalar, istifalar izledi, iﬂgalin baﬂkurmaylar›ndan Savunma Bakan›
Rumsfeld istifa etti. Bush’un takviye asker plan› ve yeni stratejisi de
asl›nda bir itiraft›. Dergimizde ele
ald›¤›m›z gibi, bu strateji de “daha
fazla katliamdan” baﬂka iﬂgalcilerin
hiçbir çözümlerinin bulunmad›¤›n›
ortaya koyuyordu.
‹ﬂgalcilerin ilk bombay› atmalar›ndan bu yana nas›l bir Irak yaratt›klar›na geçmeden önce, bu itiraflardan sonuncusuna bakal›m.

Amerikal› Generaller
‘Vietnam Gibi’
Çöküﬂ Bekliyor
‹ngiltere’de yay›mlanan The Gu-

ardian Gazetesi’nin haberine göre;
Amerikal› komutanlar, Irak’ta, Vietnam gibi bir çöküﬂ bekliyorlar. Haberde ifadelerine yer verilen, Ba¤dat’taki Amerikan Özel Birlikleri
Komutan› General David Petraeus,
Irak’ta kazanmalar› için sadece alt›
aylar› oldu¤unu belirtiyor. Petraeus,
aksi halde Vietnam tarz› bir çöküﬂle
yüz yüze kalacaklar›n› ve bunun da
orduyu “ani geri çekilmeye” zorlayaca¤›n› söyledi. Yine Petraeus’un
dan›ﬂmanl›¤›n› yapan komutanlar
da benzeri ifadelerde bulunuyorlar.
Çöküﬂü haz›rlayan etkenler ise;
“arazideki yeteneksiz birlikler. Bütünleﬂememiﬂ uluslararas› koalisyon. ‹ngilizler’in terk etmesiyle güneydeki direniﬂin yükselmesi. Kay›plar› art›ran ahlâki sorunlar. Washington ve/veya Ba¤dat’taki politik
isteksizlik” olarak s›ralan›yor.
Komutanlar, takviye askere ra¤men, “direniﬂle mücadele konusunda yeterli say›ya sahip olmad›klar›n›” sözlerine ekliyorlar.

Yaratt›klar› Irak
Direniﬂ karﬂ›s›nda a¤›r kay›plar
veren, örne¤in sadece bir günde dokuz askerini (5 Mart) kaybeden, helikopterleri “keklik gibi avlanan” iﬂgalciler dört y›l önce ne söyledilerse, bugün Irak’ta tam tersi yaﬂan›yor.
‹ﬂgale gerekçe yap›lan konular›n
yalan oldu¤unun tüm dünya taraf›ndan görülmüﬂ olmas›n› bir yana b›rak›yoruz. En baﬂta özgürlük ve demokrasi vaatlerinde bulunmuﬂlard›.
‹ﬂgalle demokrasi ve özgürlük gelmeyece¤ini kan›tlamakla kalmad›lar, ülkeyi büyük bir iç çat›ﬂmaya,
mezhep savaﬂlar›na sürüklediler.
Mezhepler aras›nda yaﬂanan çat›ﬂmalarda her günkü ölüm bilanço44
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su 100’den aﬂa¤›ya düﬂmüyor. ‹badet yerlerine ve en son Kerbela’da
oldu¤u gibi dini törenlere sald›r›lar,
sivil halk›n bulundu¤u yerlerde patlayan bombalar, tecavüzlere, iﬂkencelere varan bir ç›lg›nl›k art›k “al›ﬂ›lm›ﬂ bir durum” halini ald›. Mezhep çat›ﬂmalar›na kaynakl›k eden
dini ideolojilerin eleﬂtirisi bir yana,
as›l sorumlu olan kuﬂkusuz ki, iﬂgalcilerdir. Kimi zaman do¤rudan
provokasyonlarla yaratt›lar bu ortam›, direniﬂ karﬂ›s›nda ülkeyi ele geçiremediklerinde bölüp parçalama
planlar›n› devreye sokarak, düﬂmanlaﬂt›rarak yaratt›lar bu tabloyu.
‹ﬂgale kadar bu halk, bu mezhepler biraradayd›lar. Birbirlerinden k›z al›p veriyorlar, ayn› mahalleleri, sokaklar› paylaﬂ›yorlard›.
ﬁimdi, di¤er mezhepten k›z alman›n
“ihanet” olarak görüldü¤ü bir süreç
yaﬂan›yor, aileler bu nedenle parçalan›yor, sokaklar, mahalleler mezheplere göre ayr›lm›ﬂ durumda.
Demokrasi dediler, ülkede hukuk ad›na hiçbir k›r›nt› b›rakmad›lar. Sokaklara hakim olan iﬂgalci terörü, mahkeme salonlar›na ve hapishanelere hukuksuzluk ve iﬂkenceler olarak yans›d›. Saddam’›n idam› bu hukuksuzlu¤un ayyuka ç›kt›¤› noktayd›.
Yaratt›klar› Irak elbette bunlarla
bitmiyor. ‹ﬂgalin baﬂ›ndan bu yana
süren katliamlar ve kitlesel tutuklamalar, iﬂgalciler için batakl›¤›n derinleﬂmesi ile birlikte daha da yo¤unlaﬂt›. Ba¤dat’ta halen süren operasyonlarda yüzlerce insan “direniﬂçi” diye tutuklan›rken, kitle katliamlar›n›n aç›klamas› da ayn› oluyor; direniﬂçi öldürdük!
Geçen hafta Felluce’de yaﬂand›¤› gibi. Irak ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
aç›klamas›na göre, gün boyu süren
çat›ﬂmalarda 80 direniﬂçi öldürülmüﬂtü. Ne ilginçtir ki, soka¤a her
ç›kt›klar›nda cesetleri toplanan kukla ordudan ya da iﬂgalcilerden hiç
kay›p yoktu. Tüm kitle katliamlar›nda ayn›s› yaﬂanm›yor mu?
Öte yandan iﬂgalciler politik olarak da tam bir hezimet yaﬂamaktad›rlar. 4 y›ld›r ortaya ç›kard›klar›

‹damlar ertelendi
hükümet, polis ve ordu örgütlenmesine bak›ld›¤›nda; yönetemeyen,
yolsuzluklar içinde bo¤ulan, ülkenin önemli bir bölümünde denetimi
bulunmayan, hatta baﬂkentte dahi
“güvenli¤i” sa¤layamayan bir tablo
var. Hükümet içindeki siyasi, etnik,
dini gruplar pamuk ipli¤i ile ba¤lanm›ﬂ durumda, ﬂiddetli iç çat›ﬂmalar,
hatta bakanl›klar›n iﬂgalci askerler
taraf›ndan bas›lmas›na kadar uzanan iç çat›ﬂmalar sözkonusu.
Yani o sözünü ettikleri “istikrar”
Irak için bugün hayal bile de¤il.
Özetle dört y›lda, iﬂgalcilerin
eseri olan iki Irak ç›kt› ortaya. Biri,
kaosun, sefaletin, mezhep çat›ﬂmalar›n›n, siyasi istikrars›zl›klar›n hakim oldu¤u Irak. Di¤eri ise tüm
bunlara karﬂ› direnen Irak. Ve bugün Ba¤dat’ta süreci belirleyen, hiç
kuﬂkusuz ikincisidir.
Irak halk› direndikçe, direniﬂ
güçleri birli¤ini sa¤lad›kça, Amerikal› generallerin bekledi¤i çöküﬂe
de tan›k olacak dünya. Bunun ne zaman gerçekleﬂece¤i, alt› ay m›, alt›
y›l m› iﬂgalin sürece¤i koﬂullara
ba¤l› olacakt›r. Kesin olan ﬂu ki; tarih o sayfalara bir yenisini daha ekleyecek: Hiçbir iﬂgalci, iﬂgal etti¤i
topraklara hakim olamaz! Amerika
da Irak’a olamad›!

AFGAN‹STAN ‹ﬂgalciler ‹çin
‹kinci Batakl›k Oluyor
Irak’›n iﬂgalciler için bir batakl›¤a dönüﬂtü¤ü art›k herkesin üzerinde hemfikir oldu¤u bir konu. Bugünlerde as›l dikkat çekici geliﬂmelerin yaﬂand›¤› yer ise, 11 Eylül
sonras› yerlebir edilerek iﬂgal edilen
Afganistan’d›r. Nisbeten “huzurlu”
geçen iﬂgal, yerini gittikçe güçlenen
direniﬂe b›rakmaktad›r. Son birkaç
ayda bas›na da yans›d›¤› gibi, direniﬂ eyaletleri, kasabalar› ele geçiriyor, kimilerinde kal›c› kimilerinde
ise belli sürelerle denetiminde tutuyor. Yans›yan bilgilere göre, güney
eyaletlerinde en az 20 bölge direniﬂçilerin denetiminde bulunuyor.
2006'da iﬂgalcilerin askeri ka-

y›plar› önemli öl3 Mart günü idam edilecekleri
çüde artt›. Çat›ﬂ- aç›klanan üç kad›n direniﬂçinin
malar ya da dü- idamlar›n›n, tepkiler nedeniyle mart
ﬂürülen helikop- sonuna ertelendi¤i aç›kland›.
Kadmiye Hapishanesi’nde tuterlerle
NATO’nun kayb› 50 tuklu bulunan 31 yaﬂ›ndaki Wacen
Kad›n› erke¤i,
askere
yak›n. Taleb, 25 yaﬂ›ndaki Zainab Fadhel ve
g en c i ya ﬂ l› s › il e
Bagram'daki üs- 26 yaﬂ›ndaki Lika Ömer Muhammed...
I
r a k h a l k › d i rese, ABD Baﬂkan Onlar›n suçlar›, iﬂgale direnmek. SuçYard›mc›s› Dick lar›n› a¤›rlaﬂt›ran ise, kad›nlar›n -ﬂu an n ec e k v e k a za n a cak! ‹ﬂgalciler
Cheney'in ziya- için- direniﬂ cephesine kat›l›m›n›n yo¤un olmad›¤› bir ülkede, ellerine silah
o
n
l
ar› katliamlar
reti s›ras›nda düalmalar›. Bu durum, tüm kad›nlar için
zenlenen suikast “kötü örnek” olabilir! Onlar nas›l ki, v e i d a m l a r l a t e s dahi tek baﬂ›na tüm kad›nlara direniﬂçilik örne¤i verilim alamayacak!
direniﬂin eriﬂti¤i yorlarsa, iﬂgalciler ve kuklalar› da onboyutu gözler lar üzerinden tüm kad›nlara korku salönüne sermek- mak, direniﬂe kat›l›rsan›z böyle olur demek istemektedir.
teydi.
‹damlardaki ›srar ve komik bir ﬂekilde, iﬂgalciyle iﬂbirli¤i
Geçen hafta aleni olanlar taraf›ndan “vatan hainli¤i” ile suçlanmalar› bu
NATO güçlerinin yüzden. Ve yine bu nedenle hukukun göstermelik kurallar›,
Afganistan'›n gü- avukat, savunma hakk› dahi yok onlar›n!
neyinde bulunan
ve direniﬂ saflar›na kendi elleriyle
Helmand eyaletinde baﬂlatt›klar›
itmek demekti. Zorunluydu; zira,
operasyon, iﬂgalden bu yana en büdayanabilecekleri, iﬂbirli¤i yapabiyük “taarruz” olarak de¤erlendirililecekleri baﬂka bir güç de yoktu.
yor. Kabil d›ﬂ›nda neredeyse hiçbir
Peki nedir bugünkü tablo; kukla
bölgede denetimi bulunmayan iﬂtabirinin dahi yetersiz kald›¤› bir
galciler, büyük güçlerle operasyondevlet baﬂkan› ile yönetiliyor göstelar düzenleyip, denetim sa¤lamaya
rilen, asl›nda ne ordusu, ne polis
çal›ﬂmaktad›rlar.
teﬂkilat› bulunan, devlet baﬂkan›n›n
Asl›nda bunu baﬂarabildiklerini
dahi
güvenlik güçlerine güvenmedikendileri dahi söyleyemiyorlar.
¤i ve kiﬂisel korumas›n› iﬂgalcilerin
Bugün rahatl›kla söyleyebiliriz
yapt›¤› bir ülke. Ba¤dat’›n “Yeﬂil
ki, Afganistan iﬂgalciler için ikinci
Hatt›” gibi, Kâbil'in de El Hadra
bir batakl›k olma yolunda h›zla ilerbölgesi var. Kukla hükümet nerelemektedir. Emperyalist burjuva
deyse burada “mahsur” kalm›ﬂ dumedyan›n yo¤un sansür duvarlar›
rumda. Üç suikastten kurtulmuﬂ olarkas›ndan s›zan haberler, NATO
sa da, dördüncüsünü yaﬂamamak
generallerinin itiraflar›, üst üste yaiçin El Hadra’dan kafas›n› ç›karm›p›lan NATO zirvelerinin baﬂ gündeyor. Hükümetin görülmedik düzeymi haline gelmesi gibi geliﬂmeler,
de yolsuzluk bata¤›na batm›ﬂ olmabu gerçe¤in yans›malar›d›r.
s› ise, zaten beklenen bir durumdur.
‹ﬂgalciyle iﬂbirli¤ini yapan bir çürüKukla hükümetin arkas›nda, samüﬂlü¤ün yapamayaca¤› hiçbir ﬂey
vaﬂ a¤alar›, afyon tüccarlar› d›ﬂ›nda
kalmam›ﬂ demektir.
hiçbir halk deste¤i bulunmuyor.
Geçmiﬂte halka zulmeden, ülkeyi
Ülkenin imar›, halk›n açl›k ve
uyuﬂturucu batakl›¤›na dönüﬂtüren
sefaletten kurtar›lmas› gibi vaatler
ve halka her türlü kötülü¤ü yapan
ise çoktan unutuldu bile. Hele, iﬂgasavaﬂ a¤alar›n› meﬂrulaﬂt›rarak bale gerekçe yap›lan “kad›nlar› özgürkanl›k, milletvekilli¤i koltu¤una
leﬂtirme” gibi sloganlar, ﬂimdilerde
oturtan iﬂgalciler, hem kendileri aç›hiç hat›rlanm›yor. Zira, iﬂgalcilerin
s›ndan “ölümcül” bir hata yapm›ﬂ
iﬂbirlikçilerinin en bilinen s›fatlar›
oldular, hem de buna zorunluydular.
tecavüzcülükleridir. Bugün halk giÖlümcüldü; zira, bu unsurlarla
derek Taliban saflar›na kat›l›yor,
birlikte hareket etmek, halk› Taliban
destek veriyorsa, bunun alt›nda ya45
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tan dini etkenden çok, tek alternatif
olmas›d›r. Halk, emperyalistlerin, o
sözünü ettikleri burjuva demokrasisini, refah› de¤il bask›y› ve sefaleti
bulmuﬂtur. Aç›k iﬂgale duyulan öfke
ise giderek büyümektedir.
Yani, iﬂgalcilerin yang›ndan mal
kaç›r›rcas›na düzenledikleri göstermelik seçimler, bir devlet inﬂaas›
için yetmedi, gerçek kendini dayatt›
ve emperyalistlerin iﬂgali baﬂarm›ﬂl›k havalar› çabuk söndü.
Hal böyle olunca t›pk› Irak’ta oldu¤u gibi, Afganistan’da da iﬂgalciler daha fazla katliamlara baﬂvurmaktan çekinmiyorlar. Çok gerilere
gitmeye gerek yok, sadece geçen
haftaya yans›yanlar ﬂöyle:
4 Mart’ta Nangarhar eyaletinde
sald›r›ya u¤rayan Amerikan askerleri, sivil katliam›yla cevap verdi.
ABD ordusu, “düﬂman karmaﬂ›k bir
pusu kurdu, her yönden ateﬂ açt›...”
gibi izahlarla katliam› mazur göstermeye çal›ﬂ›rken, gerçek ﬂuydu:
16 sivil öldü, 25’i yaraland›.
Karzai, sivilleri katleden NATO’yu suçlamaks›z›n “olay› k›nad›-

¤›n›” aç›klarken, ertesi günü de Kapisa kasabas›nda sald›r›ya u¤rayan
NATO güçleri, yine sivilleri katletti.
Kapisa vali yard›mc›s›na göre, sald›r›ya savaﬂ uçaklar› ve topçu ateﬂiyle karﬂ›l›k veren NATO, 3’ü çocuk, 5’i kad›n 9 sivilin ölümüne neden oldu.
Nangarhar’da katliam›n yaﬂand›¤› yerde toplanan binlerce öfkeli
Afgan, yollar› kapatarak, “Amerika'ya Ölüm, Karzai'ye Ölüm” sloganlar› att›. NATO katliamlar›, 6
Mart günü de baﬂkent Kabil’de bin
kadar üniversite ö¤rencisi taraf›ndan protesto edildi. Gösteride “‹ﬂgal
Kuvvetleri Gitsin” yaz›l› pankart
aç›ld›, “Koalisyona Ölüm” sloganlar› at›ld›.
Bu arada, iﬂbirlikçilerin ahlâk›n›
tan›mak, hangi “kutsal” amaçlarla
olursa olsun iﬂgalcilerle iﬂbirli¤i yapanlar›n nas›l kiﬂilikler oldu¤unu,
pragmatizmin nas›l bir halk düﬂmanl›¤›na yol açt›¤›n› görmek
mümkün oldu. Devlet Baﬂkan› Hamit Karzai’nin, Nangarhar’daki katliama iliﬂkin yapt›¤› aç›klama, kendi halk›n› de¤il efendilerini düﬂün-

dü¤ünün en aç›k kan›t› oldu.
16 sivilin ölümünü bak›n nas›l
“k›n›yordu” kukla baﬂkan:
“Koalisyon konvoyuna düzenlenen intihar sald›r›s› s›ras›nda meydana gelen olay› ve olay›n koalisyon güçlerini siviller üzerine ateﬂ
açmaya k›ﬂk›rtmas›n› ﬂiddetle k›namaktay›z.”
K›nanan kim? 16 sivili katledenler mi, ülkeyi iﬂgal eden, ilk günden
bu yana halk›n üzerine bomba kurﬂun ya¤d›ranlar m›? Hay›r!
‹ﬂgale direnenleri k›n›yor.
Siz eylem yapmasan›z cici iﬂgalcilerimiz de sivilleri katletmek zorunda kalmaz diyor iﬂbirlikçi ruh
hali. Bir baﬂka deyiﬂle, sivillerin
kendi kendilerini öldürttüklerini
söylüyor.
Bugün görülen ve yar›n herkesin
kabul edece¤i gerçek ﬂu ki; katliamlar direniﬂin büyümesini engellemeyecektir. ‹ﬂgalcilerin zafer naralar›
att›klar› yerden ﬂimdi direniﬂin silah
seslerinin aras›nda NATO generallerinin “daha fazla silah, daha fazla
asker” ç›¤l›klar› duyuluyor.

yerald›¤› eylemde, “Irak Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil
ABD ‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar› at›ld›.
‹zmir Kemeralt› giriﬂinde biraraya gelen Emperyalizme ve Siyonizme Karﬂ› Birlik (BDSP, HÖC, EHP,
Kald›raç, 78’liler Derne¤i) ile Al›nteri, ESP ve Partizan
üyeleri, “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” sloganlar›n› hayk›rd›lar. Yurdagül Gümüﬂ taraf›ndan okunan ortak aç›klamada, 1 Mart süreci ve
AKP iktidar›n›n, sermayenin ve genelkurmay›n iﬂbirlikçili¤i anlat›larak, bugün ‹ran konusunda iktidar›n iﬂbirlikçili¤ine dikkat çekildi. Gümüﬂ, “devrimci, demokrat,
yurtsever, anti-emperyalistler olarak, emperyalizmin
ezilen, sömürülen halklara karﬂ› sald›r›lar›na ve ülkemizin emperyalizmin bir üssü olarak kullan›lmas›na izin
vermeyece¤iz” dedi. Eylem, Gün›ﬂ›¤› Müzik Grubu’nun dinletisi ve Gündo¤du Marﬂ›’n›n hep bir a¤›zdan
söylenmesi ile sona erdi.
HÖC’ün de içinde yerald›¤› Emperyalizme ve Siyonizm’e Karﬂ› Ankara Platformu’nun eylemi ise, Gima
önünde yap›ld›. “Halklar›n Kurtuluﬂu Emperyalizme
Karﬂ› Mücadelededir” pankart› aç›lan eylemde konuﬂan
Murat Korkut, iktidar› uyararak, “emperyalizm ve siyonizmle iﬂbirli¤ine son verin. Yapt›¤›n›z her iﬂbirli¤i ve
iﬂgal ortakç›l›¤› plan› halklar›m›z›n barikat›yla karﬂ›laﬂacakt›r” dedi.

Emperyalizm Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak
Irak iﬂgalinden k›sa süre önce, ABD askerlerinin
Türkiye topraklar›ndan Irak’a sald›rmas› için AKP hükümeti taraf›ndan haz›rlanan ve ‘1 Mart Tezkeresi’ olarak bilinen iﬂbirlikçilik vesikas›n›n reddediliﬂinin y›ldönümünde, anti-emperyalist devrimciler halklar›n direniﬂinin kazanaca¤›n› hayk›rd›lar. Geçen hafta yer verdi¤imiz ‹stanbul’un d›ﬂ›nda, Antalya, ‹zmir ve Ankara’da da
1 Mart’ta eylemler vard›.
Antalya’da sendikalar, DKÖ’ler ve siyasi partiler,
K›ﬂlahan Meydan›’nda toplanarak, Ortado¤u halklar›yla
dayan›ﬂma içinde olduklar›n› hayk›rd›lar.
Kadir Zeybek taraf›ndan okunan aç›klamada, o gün tezkereye
karﬂ› ç›kanlar›n bugün
de Irak iﬂgaline, ‹ran’a
sald›r›ya karﬂ› ç›kmaya devam ettikleri belirtildi. HÖC Antalya
Temsilcili¤i’nin
de
46
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Mersin, Antalya, Malatya, Kars, ‹zmir, ‹stanbul, Hatay...

Tüm Meydanlarda, Tüm Yoksul
Mahallelerde Yürüyüﬂ’ün Sesi Duyulacak
‹stanbul’un gecekondular›nda baﬂlayan dergimizin toplu
sat›ﬂlar›,
giderek
Anadolu’nun
tüm
kentlerine yay›l›yor.
Ve iddia ediyoruz,
okurlar›m›z›n bulundu¤u tüm kentlerin
meydanlar›nda, yoksul gecekondu mahallelerinde bu ses duyulacak. Gerçe¤in, hakl›n›n, hakk›n› arayan›n sesi Yürüyüﬂ’e uzanmam›ﬂ emekçi eli
b›rakmama azmi ile sokaklar› ad›mlayacak okurlar›m›z.
Megafonlarla içeri¤ine iliﬂkin
konuﬂmalar yap›larak dergimizin 94.
say›s›n›n yap›lan toplu sat›ﬂlar›na
iliﬂkin ulaﬂan bilgileri aktar›yoruz:
M e r s i n Demirtaﬂ Mahallesi'nde
1 Mart günü 1.5 saat süren sat›ﬂta,
25 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken, milliyetçili¤e, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye iliﬂkin konuﬂmalar yap›ld›.
A n t a l y a'daki Yürüyüﬂ okurlar›
da ayn› gün gecekondu mahallelerindeydiler. Okurlar›m›z Varsak ve
ﬁafak Mahallesi’nde 32 aileye dergimizi ulaﬂt›rd›lar.
K a r s’ta ise, 5 Mart’ta Atatürk
Mahallesi’nde tan›t›m yapan okurlar›m›z, polis taraf›ndan engellenmek istediler. “‹hbar var ﬂüpheli ﬂah›s” yalan› ile kimlik kontrolü yapan polislerin as›l amac›n›n dergimizin gerçekleri halka ulaﬂt›rmas›n›
engellemek oldu¤u aç›kt›. Nitekim,
“satamazs›n›z izniniz var m›” gibi
keyfi dayatmalarda bulunmalar› bu-

nun sonucuydu. Okurlar›m›z› karakola götürmeye çal›ﬂan, halk› tedirgin etmek için provokatörce davranan polisin engellemelerine karﬂ›n,
mahalle halk›n›n sahiplendi¤i okurlar›m›z 35 eve dergimizi ulaﬂt›rd›lar.
M a l a t y a Cemal Gürsel Mahallesi’nde de polisin keyfi engellemeleri vard›. Dergimizin sat›ﬂ›n› yapan
okurlar›m›z “hakk›n›zda ihbar var,
ﬂüpheli ﬂah›slars›n›z' diye keyfi bir
ﬂekilde durduruldu ve kimlik
kontrolü yap›ld›. “Yasad›ﬂ›” bir iﬂ
yap›l›yor havas› yaratarak halk› tedirgin etmeye çal›ﬂan polisin keyfi
tutumlar›n› aﬂan okurlar›m›z, burada
da 35 aileye Yürüyüﬂ’ü ulaﬂt›rd›lar.
Dergimizin Anadolu’da toplu sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤› yerlerden biri de
H a t a y oldu. Ulus Meydan›’ndan
baﬂlayan sat›ﬂ, Saray Caddesi boyunca devam etti. Megafonla dergimizin içeri¤inden bölümleri halka
anlatan okurlar›m›z, polisin kameraya alma, takip gibi taciz yöntemlerine karﬂ›n, bir buçuk saat içinde
36 derginin sat›ﬂ›n› yapt›lar.
‹ z m i r’de ise, Kemeralt› Giriﬂi,
Menemen ve Çay Mahalle’sinde
okurlar›m›z Yürüyüﬂ yaz›l› önlükler
giyip megafonlarla konuﬂmalar yaparak sat›ﬂ gerçekleﬂtirdiler. Bundan sonra da her hafta dergimizin
toplu sat›ﬂ›na devam edeceklerini
söyleyen Yürüyüﬂ okurlar›, 117 dergiyi halka ulaﬂt›rd›.
‹stanbul’da ise, M a l t e pe Gü le nsu Mahallesi’nde yap›lan toplu sat›ﬂta, 78 gecekonduya dergimizle
birlikte gerçekler ulaﬂt›.

Dersim boyun
e¤meyecek
Köy boﬂaltmalara, bask›lara ve
katliamlara maruz kalan Dersim’de
bask› ve gözalt› haberleri bitmiyor.
Hozat ‹lçesi’ne geçti¤imiz günlerde
yap›lan operasyon gerekçesiyle,
Taﬂkirek, Axzunik, Seydik köyleri
günlerce ablukaya al›nd›, “ihbar
var” denilerek evler arand› ve çok
say›da köylü gözalt›na al›nd›.
Öte yandan itirafç› ifadeleri üzerine gözalt›na al›n›p serbest b›rak›lan köylülere J‹TEM’in bask›lar› ise
sürüyor. ‘Tuncay Baﬂçavuﬂ’ diye
bilinen J‹TEM’ci komutas›nda, “çay
borcunuz var almaya geldim” denilerek jandarma birlikleri köylülerin
evlerine giriyor ve bask› yap›yor,
köylüleri iﬂbirlikçili¤e zorluyor.
Hozat köylerinde bu bask›lar sürerken, ilçe merkezinde de polisin
bask›lar› sürüyor. Son süreçte çok
say›da insan gözalt›na al›narak,
“festivalde yasad›ﬂ› slogan ve pankart açmak” iddias›yla ifadeleri
al›nd›. Festival üzerinden 8 ay geçmesinden sonra polisin soruﬂturma
baﬂlat›p gözalt›na almas› polisin niyetinin gözda¤› oldu¤unu ortaya
koymaktad›r.
Bir süre önce de yine polisler,
Hozat esnaflar›n› gözalt›na al›p zorla ifade vermeye zorlam›ﬂlard›. H›z›n› alamayan polis bu kez de Dersim
Temel Haklar Hozat Temsilcili¤i çal›ﬂanlar›n›, “buralarda olursan›z sizinle de ilgilenece¤iz” diye tehdit
etti. Demokratik mücadeleye olan
tahammülsüzlüklerini ortaya koyan,
acizleﬂen Hozat polisi, tehditle
“sessiz” bir Hozat yarataca¤›n› düﬂünmektedir.
Baﬂaramayacaklar! Dün oldu¤u
gibi bugün de Dersim halk› bask›lara boyun e¤meyecektir.

nin yak›n›na bomba att›rd›¤›" itiraf›n›n ard›ndan Radikal Gazetesi'ne "Hizayaaa gellll!" baﬂl›kl› bir yaz› yazarak, bu durumu ve izlenen politikay› eleﬂtirmiﬂti.
‘Hizaya getirme’ iﬂini Adalet Bakanl›¤› sürdürüyor.
Aç›kça bu ülkenin hakimlerini bombalad›¤›n› söyleyen Altay Tokat’a iliﬂkin hiçbir giriﬂimde bulunmayan
Adalet Bakanl›¤›, onu eleﬂtiren hakimi “hizaya getirmek” için hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›.

Hakimleri ‘Hizaye Getirme’ Nöbeti
Adalet Bakanl›¤›’nda!
Hat›rlanaca¤› gibi Emekli Korgeneral Altay Tokat,
ﬁemdinli sonras›, kendisinin de bölgede “e¤itim” amaçl› birkaç bomba att›rd›¤›n› söylemiﬂti.
Kazan ‹lçesi Hâkimi Kemal ﬁahin, Emekli Korgeneral Altay Tokat'›n "hakimleri hizaya sokmak için evleri47
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dünya
Danimarka Gençli¤inin Direniﬂi
Otonom gruplar›n ‘Gençlik Evi’ olarak kulland›¤›
binan›n bir tarikata sat›lmas›n›n ard›ndan boﬂalt›lmak
istenmesi, Danimarka’da son 15 y›l›n en büyük direniﬂini yaratt›. Daha önce de polisin müdahalesine direniﬂle karﬂ›l›k veren gençlik, bu kez dört gün boyunca sokaklarda çat›ﬂt›.
Olaylar, 1 Mart sabah› özel timlerin Gençlik Evi’ne
operasyon düzenlemesiyle baﬂlad›. Operasyona direniﬂle karﬂ›l›k veren
gençler, barikatlar kurdular ve molotoflarla çat›ﬂt›lar. Zaten günlerdir böyle
bir sald›r›ya karﬂ› haz›rl›kl› olan ve kamuoyu deste¤ini büyük oranda arkas›na alm›ﬂ bulunan gençler, direniﬂi kentin çeﬂitli yerlerine yayarak 12 ayr›
yerde trafi¤i barikatlarla kapatt›lar ve molotoflarla çat›ﬂt›lar.
2 Mart günü de devam eden gösteriler sonucunda 600’den fazla genç gözalt›na al›n›rken, polisin ‹sveç’ten z›rhl› araç takviye etmesi, direniﬂin büyüklü¤ünü gösteriyordu. Di¤er kentlerin neredeyse tüm polisleri de Kopenhag’ta toplan›rken, Avrupa’n›n birçok ülkesinden de anarﬂist ve anti-emperyalist gruplar enternasyonal dayan›ﬂma sergileyerek hem bulunduklar› ülkelerde gösteriler düzenlediler hem de destek için Kopenhag’a geldiler.
3 Mart günü düzenlenen ve gençlerin d›ﬂ›nda halk›n de¤iﬂik kesimlerinden insanlar›n ve sol gruplar›n kat›ld›¤› 20 bin kiﬂilik gösteri, gençlere verilen deste¤i somutlad›.
Üç gün süren direniﬂin ard›ndan, ‘Gençlik Evi’ 5 Mart günü y›k›l›rken,
y›k›m› yapan görevlilerin kar maskeli olmas›, gençli¤in gücünden duyulan
korkunun bir ifadesi oldu. Y›k›ma karﬂ›n gençler gösterdikleri direniﬂle, Danimarka iktidar›na istedi¤i gibi at oynatamayacaklar›n› gösterdi.

ETA tutsa¤›n›n talebi kabul edildi
Bask’l› tutsak Iñaki de Juana Chaos’nun 114 gündür sürdürdü¤ü
açl›k grevi sonuç verdi. Geçen y›l tahliye edilmesi gerekirken keyfi
ﬂekilde aç›lan davalarla tutsakl›¤›n›n uzat›lmas›n› protesto ederek
tahliye edilmesi için direniﬂe baﬂlayan Chaos, ‹spanya ‹çiﬂleri Bakan›’n›n karar› ile serbest b›rak›ld›. Karar üzerine sa¤c›, faﬂist muhalif
güçler “teröre prim veriliyor” yaygaras› ile gösteriler düzenlerken,
Chaos cezas›n›n geri kalan iki y›l›n› ev hapsinde geçirecek.

Putin Protestosunda Çat›ﬂma
Komünistler ve baz› muhalif gruplar, Devlet Baﬂkan›
Putin aleyhine 3 Mart günü bir gösteri düzenlediler. Rusya'n›n ikinci büyük kenti St. Petersburg'da (Leningrad)
düzenlenen yürüyüﬂe kat›lan 5 bin kiﬂi, bask›lar› protesto
ederken, yürüyüﬂü yasaklayan iktidar›n polisi barikat kurdu. Bunun üzerine
göstericiler barikat› yararak caddeyi iﬂgal ettiler. Polisin coplarla sald›rd›¤›
göstericiler polisle çat›ﬂ›rken, 100 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Sosyal Y›k›ma Karﬂ› 100 Binler Eylemde
Sosyal demokrat hükümetin sa¤l›k ve sosyal k›s›tlamalar› Portekiz'in
baﬂkenti Lizbon'da 2 Mart günü 100 binlerce kiﬂi taraf›ndan protesto edildi.
Portekiz ‹ﬂçileri Genel Konfederasyonu (CGTP) taraf›ndan düzenlenen eylemin sadece bir “baﬂlang›ç” oldu¤u vurguland›.
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Ö¤renciler ›rkç›l›¤›
protesto etti
Ö¤renci derneklerinin ça¤r›s›
ile 3 Mart günü Köln’de biraraya
gelen binlerce ö¤renci, yabanc›
düﬂmanl›¤›n›, Nazi örgütlenmeleri protesto etti. Yürüyüﬂe kat›lan ö¤renciler, döviz ve pankartlar› ile Almanya’da artan ›rkç›l›¤›, yabanc› düﬂmanl›¤›n› lanetlerken, ayn› saatlerde Brandenburg eyaletindeki Halbe kentinde
de yaklaﬂ›k 150 Neonazi gösteri
düzenledi. Gösteri kent halk› ve
sol gruplar taraf›ndan karﬂ› gösteri ile protesto edildi.

Yunan gençli¤inin
eylemleri sürüyor
Anayasan›n özel e¤itimi yasaklayan maddesinin de¤iﬂtirilmesini protesto eden ö¤rencilerin
eylemleri sürüyor. 2 Mart’ta Atina’da düzenlenen gösteriye kat›lan on bine yak›n ö¤renci ve e¤itimci, tasar›n›n geri çekilmesini
istedi. Öte yandan 300 civar›nda
fakültede de ayn› taleple iﬂgal eylemleri devam ederken, eylemi
k›rmak isteyen sa¤c› ö¤renciler
ile solcu ö¤renciler aras›nda da
yer yer çat›ﬂmalar yaﬂan›yor.
Yüksek ö¤renim e¤itimcileri sendikas› POSDEP, iki ayd›r grev
yaparken, PAME baﬂta olmak
üzere iﬂçi, memur sendikalar› da
eylemlere destek veriyorlar.

Filipinler’de çat›ﬂma
Filipinler'in güneyinde, ordu
güçleri ile Filipinler Komünist
Partisi gerillalar› aras›nda ç›kan
çat›ﬂmalarda, ordunun resmi
aç›klamas›na göre, 2 asker ile 10
gerillan›n öldü¤ü bildirildi.
Komünist parti 1969'dan bu
yana gerilla savaﬂ›n› sürdürürken, hükümet ile gerillalar aras›nda süren “bar›ﬂ görüﬂmeleri”,
2004'te kesilmiﬂti.

yurtd›ﬂ›
Kapitalizmi savunmayan
‘›slah’ olmam›ﬂt›r!
Ad›, Christian Klar. Alman K›z›l
Ordu Fraksiyonu (RAF) tutsa¤›, 25
y›ld›r cezaevinde. Alman yasalar›na
göre erken tahliyesi için cumhurbaﬂkan› “aff›” gerekiyor. Ancak
Klar bu yönde verdi¤i dilekçeye cevap alabilmiﬂ de¤il. Bunun nedeni
ise, yürütülen tart›ﬂmalar sonucunda anlaﬂ›l›yor.
O’nun suçu büyük! Rosa Lükxemburg Konferans›'na gönderdi¤i
bir mesajda kapitalizmi eleﬂtirmiﬂ!
Mesaj›nda Avrupa'y› “emperyalist
birlik” olarak tan›mlayarak “Avrupa'da ekonomik topluluklar›n y›k›lmas› gerekiyor. Yoksa baﬂka bir gelecek için kap› aralanmaz” demiﬂti.
Baden Württemberg Eyaleti
Adalet Bakan› Ulrich Goll, Klar'›n
aç›klad›¤› fikirlerinden sonra bir aff›n sözkonusu olmayaca¤›n› fütursuzca dile getiriyor. Klar’›n '›slah
olup olmad›¤›n›' araﬂt›racak yeni bir

“bilirkiﬂi”
raporu haz›rlayacaklar›n›
söylese de,
asl›nda ‘›slah’›n ne anlama geldi¤i çoktan belli olmuﬂ durumda.
Haziran 1995’te Marmara Üniversitesi’nde hücrelerin ön haz›rl›klar› olarak düzenlenen bir sempozyuma kat›lan, Alman Prof. Dr. Kurt
Rebmann, Alman devletinin yaklaﬂ›m›n› çok veciz bir ﬂekilde anlatm›ﬂt›. Baden Württenberg eyaleti
Adalet Bakanl›¤›, Federal Baﬂsavc›l›k gibi önemli görevler yapm›ﬂ
olan Rebmann, “ﬁimdi yirmi y›l
sonra tekrar d›ﬂar›ya ç›kt›klar›nda
art›k bunlar terörist de¤illerdir” diyordu. Yani, bu süre içinde düﬂüncelerini de¤iﬂtirme operasyonlar›,
rehabilitasyonlar, tecrit politikalar›
en kat› ﬂekilde uygulan›r ve art›k o
kiﬂi düﬂünsel olarak 20 y›l önceki
kiﬂi olmaz. Siyasi tutsaklara yönelik
hapishaneler politikas›n›n özü bu.
Av r u p a e m p e r y a l i z m i n i n “ R e ha b i li t a s yon ” anlay›ﬂ›n›n, y›llarca

cezaevinde yat›r›rken temel olarak
hangi düﬂüncelerinin de¤iﬂmesini
dayatt›klar›n›n bir örne¤idir Klar.
Kapitalizmi eleﬂtirmeyeceksin,
alternatifini savunmayacak, hele
Avrupa emperyalizmine hiç laf söylemeyeceksin! Yani, kapitalizmi savunmayan rehabilite olmam›ﬂt›r!
Bu k›stas sadece Almanya için
geçerli de¤ildir, bütün Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de dayat›lan
temelde budur. Oligarﬂinin dilindeki ‘›slah’›n yegane anlam› da buradad›r. Mevcut kapitalist sömürü düzenini de¤iﬂtirmeye çal›ﬂan düﬂüncelerinden vazgeçmeyenler, o sistemin sahipleri taraf›ndan “terörist”
olarak adland›r›lmaya ve ‘›slah›’
için her yol denenmeye devam edilecektir.
Bu gerçeklik içinde burjuvazinin
insan haklar›, tutsak haklar› gibi
kavramlar›n›n hiçbir önemi yoktur.
En a¤›r insan hakk› ihlali olan
tecritin bu amaçla, yani kapitalizm
önünde biat ettirme amac›yla kullan›lmas› bunun aç›k kan›t›d›r.

n›n tutuldu¤u Bruges Hapishanesi önünde 3 Mart’ta gerçekleﬂtirildi. “Musa, Kaya ve ﬁükriye'ye Özgürlük, Direnmek
Suç De¤ildir" sloganlar›n›n
at›ld›¤› ve ayn› içerikte pankartlar›n taﬂ›nd›¤› eylem s›ras›nda tutsaklar›n camlar›ndan
el sallayarak, zafer iﬂareti yaparak cevap verdikleri görüldü. Sloganlarla hapishanenin etraf›n› dolaﬂan grup ad›na konuﬂan, CLEA sözcüsü Nadine Rosa Rosso, 18
Mart’ta iﬂgallere karﬂ› yürüyüﬂte bu davan›n tutsaklar›
ad›na yeralacaklar›n› belirterek, “Belçika'da terör yasalar›na, insanlar›n cezaland›r›lmas›na yol açan politika
ile iﬂgallere yol açan siyaset ayn›” dedi.

C e p h e l i l e re ö z g ü r l ü k
Belçika'da bir y›ld›r tutuklu bulunan DHKP-C Davas› tutsaklar›na destek amac›yla CLEA taraf›ndan iki ayr› eylem düzenlendi.
‹lk eylem 28 ﬁubat’ta Brüksel merkezinde yap›ld›.
Musa Aﬂo¤lu, ﬁükriye Akar, Bahar Kimyongür ve Kaya
Saz’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, ‘Belçika’da Siyasi Tutsak ‹stemiyoruz’, ‘Musa, Bahar, Kaya ve ﬁükriye’ye Özgürlük’ pankartlar› ile ‘‹fade Özgürlü¤ü, Örgütlenme Özgürlü¤ü Terörizm De¤ildir’ dövizleri aç›ld›. 80 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde da¤›t›lan CLEA bildirisinde, DHKC Davas›’nda, demokratik faaliyetlerin “terörizm” olarak damgaland›¤› belirtilirken, cezaya gerekçe yap›lan yasan›n Bush yönetiminden esinlenildi¤inin alt› çizildi. Bildiride; “DHKC Davas›’nda, Belçika
mahkemeleri, Türkiye devletinin muhaliflerine uygulad›¤› bask›y› meﬂrulaﬂt›rd›lar” ifadelerine yer verildi.
Bildiride ﬁükriye Akar’›n mektubundan da, bir bölüme yer verildi. Akar, cezaland›rma gerekçelerini ﬂu ﬂekilde anlat›yordu: “Küreselleﬂmenin insanlara refah getirmeyece¤ini, kapitalizmin insani olmad›¤›n› siyonizmin ve emperyalizmin masum halklar› katletti¤ini
söyledim ve buna karﬂ› elimden geleni yapt›m.”
Bir baﬂka gösteri ise, Cephe tutsaklar›ndan baz›lar›-

Nebi Albayo¤lu an›ld›
20 ﬁubat’ta Belçika’da yaﬂam›n› yitiren Nebi Albayo¤lu, 4 Mart günü ‘7 yeme¤i’nde an›ld›. Beringen
ﬂehrinde verilen yeme¤e 100 kiﬂi kat›l›rken, dostlar› ve
Cepheli yoldaﬂlar› da haz›r bulundular. Anmada BAHKEM ad›na yap›lan konuﬂmada, Nebi’nin devrimci
düﬂünceleri ve kiﬂili¤i anlat›ld›. Anmaya, Albayo¤lu
ile ayn› davadan yarg›lanan Cephe tutsaklar› Musa
Aﬂo¤lu ve Bahar Kimyongür de mesaj gönderdiler.
49

11 Mart 2007 / 95

O g e n e l i Mustafa O¤uz’u
Kaybettik
Tr a b zon'un
Çaykara ‹lçesi, Ogene Köyü'nden
Yürüyüﬂ okurlar›ndan Mustafa
O¤uz 28 ﬁubat'ta, çal›ﬂt›¤› Kazakistan'da kalp krizi geçirerek vefat etti.
31 yaﬂ›nda, evli ve bir çocuk babas› olan O¤uz, 1 Mart’ta Ogene'de
topra¤a verildi.
Yard›msever, dürüst, esprili kiﬂili¤iyle sevilen bir insan›m›z olan
Mustafa O¤uz'un ailesine baﬂsa¤l›¤›
diliyoruz. Trabzon’dan Mustafa
O¤uz’u yak›ndan tan›yan bir okurumuz O¤uz’a dair aﬂa¤›daki yaz›y›
gönderdi bize:
*
"Dün akﬂamüstüydü, telefon çald›. Arayan ‹stanbul’dan bir arkadaﬂt›. Sordu: Mustafa’dan haberin var
m›? Dedim: ‹mans›z hiç aram›yor!
ﬁaka yap›yordum, ömrümün en densiz ﬂakas›n›. Dedi: Öldü.
Ölen Mustafa’yd›. Bizim Mustafa, Mustafa O¤uz. Kocaman Mustafa, "Allah›n Urumu!” Mustafa.
Mustafa gençti daha. Emekçi
adamd›, y›llard›r yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂ›yordu. Uzunca bir süre Sibirya’da
çal›ﬂt›, vefat etti¤inde ise Kazakistan’da iﬂçiydi.
Köyünden bir k›zla evlenmiﬂti,
ad› Fatoﬂ. Ve o¤ullar› vard› U m u t
diye, daha bir yaﬂ›nda. Yârini, yavrusunu, anas›n›, evini, oca¤›n› b›rak›p gurbete gitmiﬂti yine. Her ﬂey
onlar içindi zaten.
Duyunca hemen koﬂtuk Ogene’ye, yeni ad› ile Çaykara’n›n Köknar Köyü’ne. Yan›mdakilerden biri
Mustafa’n›n iﬂ arkadaﬂ› Mutin’di, 3
y›l onunla Sibirya’da birlikte çal›ﬂm›ﬂt›. Bir da¤ köyüydü Ogene, karl›yd› ve de yasl›. Yollar› araçla güç
bela aﬂt›ktan sonra vard›k Ogene’ye.
Mutin köy meydan›na var›p araçtan
indi¤imizde kendi kendine söyleniyordu: ‹ﬂte burada çocuk olmuﬂ,
koﬂmuﬂ oynam›ﬂ Mustafa’m, da¤ gibi adam, su gibi tertemiz, çok erken
gittin be Mustafa…
Bu köye ilk Mustafa’yla gelmiﬂ-

tim ben de, son da onunla. Hiç akl›ma gelmeyecek ﬂeydi bir dahaki geliﬂimde onun mezar›n› görece¤im.
Gördük...
Bu köyün, Ogene’nin sevdal›s›yd› Mustafa. 2 y›l önceydi, Mustafa’yla Ogene’ye ç›km›ﬂt›k. "Mustafa
gel burayla ilgili bir yaz› yazal›m”
demiﬂtim. "Ben beceremem yaz› iﬂini, anlatay›m sen yaz” demiﬂti. Anlatt›klar›n› not tutmuﬂtum. Köyden
inerken o notlar geldi akl›ma, bana
hediye etti¤i ﬂiir kitab›n›n aras›ndayd›. Hiç düzenlemeden aktar›yorum
Mustafa’n›n köyüne dair anlatt›klar›ndan bir bölümü:
*
‘Trabzon’un eski Rum köylerindendir. Eski ad› Ogene, yukar› köy
demek. Yeni ad› Köknar’› çam a¤açlar›ndan ald›. Nüfusun % 90’› etnik
olarak Rum kökenlidir, anadili
Rumca’d›r, ev içlerinde hâlâ Rumca
konuﬂulur. Nüfusun öteki % 10’u da
Zaza, Sivas’tan gelmiﬂ, Zezandu
Mahallesi diye geçer. ‹nsanlar›m›z
zor koﬂullarda çal›ﬂ›yor, ormanda,
tarlada... Hayvanc›l›k temel geçim.
Lahana, m›s›r, patates, fasulye ve
meyve yetiﬂiyor. Evin esas yükü kad›nda. Yaﬂam koﬂullar›ndan kaynakl› çok göç vermiﬂ. Eski din H›ristiyanl›k, buradaki kiliseler bak›ms›zl›ktan y›k›lm›ﬂ. Köyün 4 Rum ailesinden oluﬂtu¤u söylenir: Bavlandu,
Yonguandu, Erguandu, Burdurandi
kardeﬂler...
Gençlik buralarda gurbetçi genelde; ya Rusya ya Almanya. Nüfus
3000 civar›nda. D›ﬂar›dakilerle 15
bin var... ﬁelalerimiz meﬂhurdur burada. Sultan Murat Yaylas›, Zalimori, Dumanl›... Atlama horonumuz
var, Akçaabat horonuna benzer.
Köyümüzün ﬂenlikleri var. Her
sene 15 Ocak’ta Köknar Kültür Gecesi düzenlenir. Yayla ﬂenlikleri haziran ve a¤ustosta olur.
*
Güler yüzün düﬂümüzde, yard›msever yüre¤in bizimle Mustafa
arkadaﬂ... Seni unutmayaca¤›z.
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Gökçe
ﬁAH‹N

Turan
ﬁAH‹N

ﬁengül
GÜLSOY
Umudun bayra¤›n›
da¤larda dalgaland›ranlardand› Onlar da. 20 Mart
2002’de Ordu Ünye ‹lçesi
Yeﬂilkent Beldesi yak›nlar›nda jandarma özel timleri
ile ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler.

Gökçe ﬁAH‹N, birli¤in komutan›yd›. Hacettepe
Üniversitesi’nde ö¤renciyken Dev-Genç içinde yerald›. ‘95’te tutsak düﬂtü. Tahliye oldu¤unda tereddütsüz da¤lara koﬂtu. ﬁengül GÜLSOY, konfeksiyon atölyelerinde çal›ﬂan yoksul bir genç k›zd›.
Atölyelerde ö¤rendi s›n›f mücadelesini. Düﬂman› iﬂkencehanelerde tan›d›. ‘98’de gerillaya kat›ld›. Turan ﬁAH‹N, gerillalar› küçük yaﬂta tan›d›, sevdi ve
1997 Ekim’inde onlardan biri oldu.

Mürsel
GÖLEL‹

Naz›m
KARACA

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için mücadele ediyorlard›. 19 Mart 1994’de
Dersim Çemiﬂgezek Arasor
Deresi mevkiinde oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan pusuya düﬂürüldüler.
Feride
Gün boyu süren çat›ﬂma soKARACA
nucu, beraberlerindeki gerillalar›n kuﬂatmay› yarmalar›n› sa¤layarak ﬂehit
düﬂtüler.
Mürsel GÖLEL‹, 1980 öncesi kat›ld›
mücadeleye. 12 Eylül sonras›nda y›llarca tutsak
kald›. ‘90’da Ortado¤u’daki kamp faaliyetlerinde
görev ald›. Dersim Gerilla Birli¤i’nde bir savaﬂç› olarak ﬂehit düﬂtü. Naz›m, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi içinde yer alarak devrimci mücadeleye
kat›ld›. 1990’larda Dersim da¤lar›na ilk ayak basan gerilla birli¤indendi. Feride, gerillada henüz
yenidir, ama çat›ﬂmada ilk yaralananlardan olmas›na ra¤men, son nefesine kadar direnmeye devam
ederek ﬂehit düﬂtü.

