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K›z›ldere’den bugüne ça¤r›m›z sürüyor:

Peki Niye?
suçsuzu suçlu yap›yor.
4 Düzen
fakirlik artt›kça suç da artar. Suç,
4 Açl›k,
polisle de¤il, ekmek ve adaletle
önlenir!

4 AKP’nin hiçbir konuda, hiçbir alanda

suçu önlemek, suçu yaratan koﬂullar›
ortadan kald›rmak politikas› yoktur!

Savaﬂ›m›z,
Devrimci Halk ‹ktidar›
kuruluncaya,
ülkemiz emperyalist
iﬂgalcilerden
temizleninceye
ve halk›m›z›n
nihai kurtuluﬂu
sa¤lan›ncaya kadar
sürecektir.

“Savaﬂ›m›z
özgürlük ve
kurtuluﬂ savaﬂ›d›r.
Savaﬂ›m›z
hak, adalet, namus
ve onur savaﬂ›d›r.
Namuslu ve onurlu herkesi,
milliyet, din, mezhep ayr›m›
yapmadan Cephe saflar›nda
savaﬂmaya ça¤›r›yoruz.”

ﬁEH‹TLER‹M‹Z‹ ANIYOR
UMUDU BÜYÜTÜYORUZ
GECES‹
Tarih: 31.03.2007
Yer: Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

Ankara Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nden Davet
DÜNDEN BUGÜNE UMUDU
BÜYÜTENLER‹ SELAMLAYACA⁄IMIZ E TK‹NL‹KTE
BULUﬁALIM!
Ye r : Ekin Sanat Merkezi
Ta r i h : 1 Nisan 2007 Pazar, S a a t : 16.30

‹dil Kültür Merkezi

Tarih: 25 Mart 2007 Pazar
Yer: ‹KM Tiyatro Atölyesi
Saat: 14.00

G 19 Aral›k Katliam›

Çocuklar ‹çin H er
Pazar Sinema
Kültür Merkezi’mizde çocuklar için
her pazar günü, saat 13.00’de
ÜCRETS‹Z sinema gösterimi
yap›lacakt›r. ‹stanbul’un tüm yoksul
semtlerinin çocuklar› davetlimizdir.

G E ¤i ti m- S en B ö l g e s e l
M it i n g le r i
E¤itim-Sen’liler, 31 Mart-1 Nisan’da “‹nsanca Yaﬂam Demokratik Türkiye” ﬂiar›yla 8 bölgede
miting düzenliyorlar.

Tarih: 30 Mart 2007
Yer: Eyüp Adliyesi
Saat: 10.00
(Davaya Tan›k Olarak Ya ﬂ a r
Kemal ve O r h a n P a m u k
Kat›lacaklar)

G TAYAD Bas›n Aç›klamas›

Halk›n Sesi Radyosu hergün saat 08.00 ile 24.00 aras›nda yay›nda

Meryem, 1976’da ‹stanbul’da do¤du. Meryem ALTUN
Ümraniye Lisesi’ndeyken gençli¤in mücadelesi içinde yerald›. 1991
sonlar›nda ‹ngiltere’ye götürüldü ve 7 y›l orada yaﬂad›. Yurtd›ﬂ›nda
da mücadeleden uzak kalmad›. Ve bunun sonucunda ‹ngiltere’nin
tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu. 1998’de ülkeye döndü. Tutsak
düﬂtü. 5. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak zulme karﬂ› direndi ve
31 Mart 2002’de direniﬂin 90. ﬂehidi olarak Sa¤malc›lar Devlet
Hastanesi'nde ölümsüzleﬂti.

Yaklaﬂ›k bir y›l sonra, itiraflarda bulunan Turan Ünal adl› kontrgerilla eleman›,
dört devrimcinin Foça’daki askeri birliklerde iﬂkence yap›ld›ktan sonra, kollar›, bacaklar› k›r›lm›ﬂ olarak bir tekneye konulduklar›n› ve teknenin Seferihisar aç›klar›nda bombayla bat›r›ld›¤›n› aç›klad›.

G 19 Aral›k Katliam›
Neslihan USLU

Metin ANDAÇ

Tarih: 28 Mart 2007
Yer: Üsküdar 1. ACM
Saat: 10.00

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

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
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-Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli Beldesi do¤umludur. Gürcü’ydü. ‹.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç'li oldu. ‹YÖ-DER kurucular›ndand›. Gençlik örgütlenmesinde bölgesel sorumluluklar üstlendi.
Metin Andaç, Bergama’da bir çiftçiydi. "Siyanürcü ﬁirket"i Bergama’dan söküp
atma mücadelesinin önderlerinden biriydi. '80 öncesinde TAR‹ﬁ Direniﬂi'nin militanlar›ndand›r. '90'dan sonra ‹zmir ‹ﬂçi Hareketi Gazetesi'nin temsilcili¤ini üstlendi.

Mehmet Ali
MANDAL

Hasan
AYDO⁄AN

K›rklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde do¤du. Babaeski Demokratik Kültür Derne¤í’nin
kurucular›ndand›r. Mücadelesini ‹stanbul’da sürdürüyordu. 4 Nisan 1977’de
bir sol grup taraf›ndan pusuKemal KARACA da katledildi.
Devrimci hareketin iﬂçi örgütlülü¤ü içinde yeral›yordu. Eczac›baﬂ› ‹laç Fabrikas›’ndaki
grevin önderlerindendi. 4
Nisan 1977 gecesi, grev
nöbeti s›ras›nda faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Hasan ATEﬁ
‘70’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren devrimci mücadele
içindeydi. Son olarak Bursa
bölgesinde mücadelesini yürütüyordu. Körfeze Bak›ﬂ Gazetesi’nin sahibi ve yaz›iﬂleri
müdürü idi. ‹ﬂkenceciler taraBülent ÜLKÜ f›ndan kaç›r›ld› ve 31 Mart
1992’de Bursa Uluda¤ yolunda iﬂkence yap›lm›ﬂ ve baﬂ›ndan vurulmuﬂ olarak bulundu.
Cuntaya karﬂ› mücadeleyi
sürdüren devrimcilerdendi.
Gözalt›na al›n›p iﬂkence yap›ld›ktan sonra 3 Nisan
1981’de ‹stanbul Küçükköy’e götürülüp kurﬂuna dizilerek katledildi.

Mehmet Ali Mandal; 1958’de ‹zmir Menemen-Alia¤a'da do¤du. 1974’de iﬂçi
çocu¤u olarak yurtd›ﬂ›na ç›kt›. 1984’de Yunanistan'da örgütlü mücadeleye kat›ld›.
Her türlü göreve haz›rd› ve ülkesine koﬂtu.

Hasan Aydo¤an; 1974 Tokat/Almus Akarçay do¤umludur. Düzene öfkesi ve
devrimcilere sempatisi çocuk yaﬂtayken baﬂlad›. 16 yaﬂ›nda devrimci oldu. Çeﬂitli görevler ald›.

‹stanbul Kad›köy K›z›ltoprak'ta 30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerini Anma Günleri dolay›s›yla bir polis timine karﬂ› düzenlenen eylem s›ras›nda 1 Nisan 1993’te ﬂehit düﬂtüler. SDB
üyesiydiler.
Hakk› KARAHAN, 1989’da ‹.Ü. Veterinerlik Fak. ö¤rencisi iken Dev-Genç saflar›na kat›ld›. Dev-Genç’in bölge
sorumlulu¤unu, milis komutanl›¤›n› üstlendi. Ferda C‹Veysel
Hakk›
Ferda
VELEK de Dev-Gençli’ydi. 1988’de Sa¤l›k Meslek LiseKARAHAN
BEYSÜREN
C‹VELEK
si’nde devrimci mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç’in Kad›köy
örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Veysel BEYSÜREN, 1991’de Liseli Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Milislerde yerald›.

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap Türkmen
Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Günger, 13 Temmuz Ümit GÜNGER
1972'de Artvin'in ﬁavﬂat ilçesi Kayadibi köyünde do¤du. 1989'da Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Fizik Ö¤retmenli¤i’nde ö¤renciyken Dev-Genç saflar›nda yerald›.
1992’de SDB savaﬂç›s› oldu. 1993'de tutsak düﬂtü.
‹ﬂkencede direndi. Hapishane sürecinde de çeﬂitli sorumluluklar almaya devam etti.

31 Mart 1998’de Ege Bölgesi’nde gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nd›klar› kabul edilmedi. Kaybedildiler.

Tarih : 25 Mart 2007
Yer: Taksim-Tramvay Dura¤›
Saat: 13.00

ISSN: 1305-7944

G

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Zulmün tecrit sald›r›s›na
karﬂ› 9. Ölüm Orucu Ekibi’nde aln›na k›z›l bant›n›
takt›. Tekirda¤ Devlet Hastanesi'nde 29 Mart’ta bedenini
tutuﬂturarak, 31 Mart 2004
günü ﬂehit düﬂtü.

Devrim ve sosyalizm bayra¤›n›
yoldaﬂlar›ndan ve
ayn› zamanda yoldaﬂ› olan a¤abeyi
Kahraman Altun’dan
devralm›ﬂt› Meryem.

Ocak-ﬁubat 2007 Dönemi F Tipi
Hapishanelerdeki Hak ‹hlalleri

Ümraniye Davas›

29 Mart
4 Nisan

Ça¤r›
‹lan

Bayrampaﬂa Davas›

Saat: 18.00

Dünya T iyatrolar
Günü K utlamas›



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

4 Nisan 1995’de Gaziantep’te ölüm mangalar› taraf›ndan katledildiler.

Hüseyin COﬁKUN Demet TANER

1962 Dersim do¤umlu Hüseyin Coﬂkun, 1976’da devrimci mücadeleye kat›ld›. 1985 sonras› Ege’de görevler ald›. Tutsakl›klar yaﬂad›. 1993’te Gaziantep sorumlulu¤unun yan›nda, Bedii Cengiz SPB komutanl›¤›n› üstlendi. 1971
Antep do¤umlu Demet TANER, ‹zmir’de Üniversitede Dev-Genç’li oldu.
1992’de Ege TÖDEF temsilcili¤i yapt›. ‹lerleyen süreçte Antalya, Burdur, Isparta illerinin sorumlulu¤unu üstlendi.

Mustafa IﬁIK
1991’de Avusturya’da devrimci hareket içerisinde
yerald›. 4 y›l Avusturya hapishanelerinde tutsak kald›.
Kanser sonucunda 3 Nisan
2001’de aram›zdan ayr›ld›.

Mustafa KURAN
1956 Çanakkale do¤umlu
olan Yücel, ‹stanbul Maliye
Muhasebe Yüksek Okulu ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerinden biri oldu. SDB üyesi
olarak mücadelesini sürdürdü.
Mehmet Selim 3 Nisan 1981’de ‹stanbul
YÜCEL
Kad›köy’de cadde ortas›nda
polis taraf›ndan katledildi.

Kapitalizmin Büyük
Yalan›: Alternatifsizli¤i
Kapitalizme karﬂ› bir alternatifimiz var: Sosyalizm.
Sosyalizme gidecek yolu açacak bir anahtar›m›z var: Devrim.
Devrimi gerçekleﬂtirecek bir Partimiz ve Cephemiz var!
evrimci hareket, kimi sloganu m u d u n a d ›” olarak talarda “u
n›mlanm›ﬂt›r. Peki neden “umut”la
özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir devrimci hareket? Bunun tek cevab›, devrimci hareketin sosyalizmi savunmas› ve
sosyalizmi gerçekleﬂtirece¤ine inan›lmas›d›r. Mevcut düzen karﬂ›s›nda
herhangi bir alternatife sahip olmayan bir hareketin, umut olmas› da
mümkün de¤ildir.

D

evrimci hareket, umudu temsil
ediyor; çünkü bugün ülkemizi
ve dünyam›z› mahveden emperyalist kapitalizme karﬂ› bir alternatife
sahiptir. Bu alternatifin ad›, sosyalizmdir. Sosyalizm, subjektif bir tercih, arzulara göre olabilir veya olmayabilir bir seçenek de¤il, insanl›¤›n geliﬂim seyrinin kaç›n›lmaz bir
aﬂamas›d›r. Tarih ve bilim, böyle
söylüyor, ama baﬂka türlü söyleyenler de var.

D

urjuvazinin teorisyenleri, kalemﬂörleri, burjuvazi ad›na emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkeleri yönetenler, dünya halklar›na her gün durmaks›z›n yalanlar söylüyorar. O kadar çok yalan söylüyorlar ki, Irak
yalanlar›, nükleer yalanlar, küresel-

B

‹çindekiler

3

Kapitalizmin Büyük Yalan›:
Alternatifsizli¤i

leﬂme yalanlar› diye kitaplar yay›nlan›yor da hâlâ kitaplara s›¤mayan
yalanlar kal›yor geriye. Fakat bu yalan bollu¤unun içinde burjuvazinin
en önemli yalan› hangisidir diye sorulacak olursa, bizim buna verece¤imiz cevap ﬂudur; b u r j u v a z i n i n e n
b ü y ük y a l a n ›, “ k apitalizmin a lt er na ti fs iz oldu¤u” sözüdür.
mperyalistler, özellikle sosyalist
sistemin y›k›lmas›ndan sonra bu
yalan› daha yüksek perdeden söylemeye baﬂlad›lar. Geniﬂ kitleler nezdinde, tarihi çi¤neyerek, kapitalizmin ezeli ve ebedi bir sistem oldu¤unun propagandas›na giriﬂtiler. ‹ﬂte
sosyalizm y›k›ld›¤›na göre, kapitalizmin gelmiﬂ geçmiﬂ en iyi sistem
oldu¤u ve alternatifsiz oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›! Burjuvazinin son derece
kapsaml› bir propaganda eﬂli¤inde
iﬂlemeye baﬂlad›¤› bu yalan, kitleler
bir yana, ayd›nlar›, çeﬂitli siyasi hareketleri de de¤iﬂik ölçülerde etkiledi.

E

irkaç burjuva ﬂarlatan›n sözleriyle “tarihin sonu” gelmezdi
elbette ama, kapitalizmin alternatifsizli¤i do¤ruysa, iﬂte o zaman “tarihin sonu”ndan sözedilebilirdi. Ama

B

dedi¤imiz gibi, kapitalizmin insanl›¤› en iyi geliﬂtiren sistem oldu¤u da,
alternatifsiz oldu¤u da baya¤› bir
yaland›r. Burjuvazinin ve burjuvaziye karﬂ› dövüﬂecek siyasi cesareti
kaybedenlerin yalan›d›r.
u anlamdad›r ki; kapitalizmin
alternatifsiz oldu¤unu kabul etmek, teslimiyettir. Kapitalizmin alternatifsiz oldu¤unu kabul etmek,
umutsuzlu¤u kabul etmektir. Ki bu
da insanl›¤›n topyekün çöküﬂü anlam›na gelir. Kapitalizmin alternatifsiz oldu¤unu kabul etmek, son tahlilde namussuzlu¤a, onursuzlu¤a,
adaletsizli¤e ortak olmakt›r, boyun
e¤mektir. Ba¤›ms›zl›k diye bir ﬂey
olmayaca¤›n› kabul etmektir. K›sacas› kapitalizm, alternatifsiz oldu¤unu kabul ettirdikten sonra, h e r ﬂe y i k a b u l e t t i r i r...

B

ay›r. Bin kere hay›r. Kapitalizm
alternatifsiz de¤ildir. Ve bin kere daha hay›r ki, kapitalizm gelmiﬂ
geçmiﬂ en iyi sistem de¤ildir. Kapitalizm, yeryüzünde bir milyara yak›n insan› aç b›rakm›ﬂken, milyarlarca insan› yoksullaﬂt›rm›ﬂken,
yüzmilyonlarcas›n› mülteci durumuna düﬂürmüﬂken, yüzmilyonlarcas›n› yetersiz beslenmeden, sa¤l›k
hizmetlerinin yoklu¤undan dolay›
öldürüyorken, b u n u i d d i a e t m e k
a l ç a k l › k v e n a m u s s u z l u k t u r. Kapitalizmin ikiyüzy›ld›r çözmedi¤i ve
çözemedi¤i ekonomik, siyasi, kültürel sorunlar›n çözümü, sosyalizmdedir. Sosyalizm deneyini 70 y›l yaﬂa-
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Umudu reklamc›larda!

koﬂullar›na isyan etti

sansür

m›ﬂ SSCB bile tek baﬂ›na bunun kan›t›d›r. Sosyalizmi hâlâ yaﬂayan ülkeler bunun kan›t›d›r.
ünyan›n ve ülkemizin gelece¤inde tek alternatif sosyalizmdir. Biz sosyalizmi savundu¤umuz
için alternatifiz. Alternatif olmak,
düzeniçi çözümleri reddetmektir.
Reddediyoruz. O çözümler ne kadar
cazip görünürse görünsün, reddediyoruz. Çünkü düzenin sundu¤u her
çözüm eksiktir, yar›md›r, k›r›nt›lara
sar›lm›ﬂ bir aldatmacad›r; biz daha
fazlas›n› istiyoruz. Bunlara kap›lmak, faﬂizmin 50 küsur y›ld›r tezgahlad›¤› demokrasicilik oyununun
ve kapitalist sömürü çarklar›n›n bir
parças› olmakt›r.

D

erçek ﬂu ki, burjuva siyasetinde
halka söylenen "senin akl›n yönetmeye yetmez"dir. Burjuva demokrasicilik oyunu, kitleleri bu s›n›rlar içinde oyunun içine katmaktad›r. Halk›n bu sistemdeki konumu,
yönetmek de¤il, yönetilmektir. Dolay›s›yla demokrasicilik oyunundaki rolü de yönetmeye talip olmaks›z›n, yaln›z ve yaln›z kendisini kimin
yönetece¤ini seçmekten ibarettir. Ki
bu seçiminde de özgür de¤ildir; seçimini kendisine gösterilen en k›s›tl› seçenekler içinden yapmak zorundad›r. Parti-Cephe alternatiftir; çünkü Parti-Cephe, bu oyunu “kabul
edilebilir” hale getirmekle meﬂgul
de¤ildir. Parti-Cephe, bu oyunu
tümden sahneden kald›r›yor. Sistemin halka biçti¤i “yönetilen” konumunu reddediyor. Halk›n devrimci
iktidar›n› bir alternatif olarak koyuyor. Ki, halk›n yönetmesi, sosyalizmin bir parças›d›r.

G

iç kuﬂku yok ki, alternatif olmak, kolay telaffuz edilebilecek bir iddia de¤ildir. Alternatif olmak, düzenin karﬂ›s›na sistematik
bir bütün olarak ç›kmakt›r. Kapitalizm, “deve”ye benzetilebilir. Yaln›z
boynu e¤ri de¤ildir; do¤ru bir yan›
yoktur. Bu anlamda kapitalizmin ﬂuras›n› veya buras›n› düzeltmeye çal›ﬂarak, halk›n kaderini de¤iﬂtiremezsiniz. Sosyalizm iﬂte bu anlamda, kapitalizmin karﬂ›s›na konulabilecek kendi iç bütünlü¤üne sahip tek
ekonomik-siyasal-kültürel-ideolojik

H

“Devrimciler, halka, ‘dikensiz
gül bahçeleri’ va a t e tme z ler, sömürü-talan düzenini tüm ç›pl a k l › ¤ › y l a d e ﬂ i f re edip,
onun alternatifine, emekçi halk›n kendi iktidar›na nas›l bir
mücadele içinde varacaklar›n›
a n l a t › r, yaﬂam›n içinde önderlik
e d e r l e r. S›n›flar savaﬂ›m›n›n
zorlu yollar› bizzat devleti y›ka caklar›n›n, iyiye, güzele, topye kün mutlulu¤a var›lacak yolun
fedakârl›klarla örüldü¤ünün,
can bedeli bir s a v a ﬂ › n ü r ü n ü
o l a c a ¤ › n › n p ro p a g a n d a s › n › y a p a r l a r. Bedel ödemesini bilme yen halk, insanl›¤›n kurtuluﬂu
yolundaki at›l›m› asla gerçekleﬂtiremeyecektir.
Biz, asalaklardan, ikiyüzlülerd e n , ç › k a rc › l a r d a n t e m i z l e n m i ﬂ
b i r ülke için, bir dünya için,
eg oi zm i n y en ile c e ¤ i s ›n› fs ›z t op lum için savaﬂ›yoruz. ‘Gizli
maksad›m›z’, ‘perde arkas›ndaki niyetimiz’, ‘karanl›k amaçlar›m›z’ b u n d a n i b a re t t i r.”
(Dursun Karataﬂ, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z)
sistemdir.
e yaz›k ki, burjuvazi yalanc› oldu¤u kadar, bask›c› ve teröristtir. Kitlelere kapitalizmin alternatifsiz oldu¤unu söyleyen burjuvazi,
bunun yalan oldu¤unu, kapitalizmin
alternatifinin sosyalizm oldu¤unu
da en iyi bilen s›n›ft›r. Bu anlamda
da sosyalizmi engellemek için her
yönteme baﬂvurmaktad›r. Burjuvazinin tarihi, sosyalizmi engellemek
için gerçekleﬂtirilen savaﬂlarla, katliamlarla, karﬂ›-devrimci terörle doludur. ‹ﬂte bu koﬂullarda alternatif
bir düzeni yani sosyalizmi inﬂa etmek, ancak devrimlerle mümkün
olabilmektedir. Devrim kurtuluﬂtur;
çünkü sosyalizme aç›lan kap›d›r.

N

›n›flar mücadelesinin yasalar›n›,
tarihin ö¤retti¤i gerçekleri yeniden keﬂfetmek gerekmiyor. Tarih tan›k ki, ezilen halklar, ancak büyük
bedeller ödeyerek zaferler kazanm›ﬂlard›r. Halk iktidarlar› hiçbir

S
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yerde savaﬂs›z, bedelsiz kurulmad›.
Dolay›s›yla, zafer ancak böyle kazan›lacaksa devrimci bir hareket bu
bedellerden korkmamak durumundad›r. O bedelleri asgariye indirmeye çal›ﬂ›r elbette; ama bu, savaﬂ› yumuﬂatmak, halk›, proletaryay› uzlaﬂma çizgisine çekmek de¤ildir.
üzen partilerinden, reformist
partilerden farkl› alternatif bir
parti olmak, kurtuluﬂa, yani devrime
ve sosyalizme giden yolu do¤ru
göstermektir. Evet, gösterdi¤imiz
yol, zorludur, ama do¤rudur. PartiCephe’nin teorisi ve program›, "nas›l bir ülkede yaﬂ›yoruz?" sorusunun
yan›lg›lardan, yönlendirmelerden,
aldanmalardan ve aldatmadan uzak
cevab›d›r. Buna paralel olarak da
anti-emperyalist anti-oligarﬂik devrim stratejisi, tek gerçekçi kurtuluﬂ
stratejisidir. Mahir Çayanlar’›n teorik aray›ﬂ›, hangi ülkenin kal›b› bize
uygun sorusunun aray›ﬂ› de¤ildi; bu
aray›ﬂ, ça¤›m›z›n, dünyam›z›n ve
ülkemizin gerçeklerine denk düﬂen
bir devrim teorisi aray›ﬂ›yd›. Bu
devrimci strateji, ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri üzerinde yükselen niteli¤iyle Marksizm-Leninizm'in ülkemize ustaca
uyarlan›ﬂ› olmuﬂtur. Ülkemizi ve
halk›m›z› kurtuluﬂa götürecek stratejik çizgi, bu çizgidir. Bu çizgi,
“ T ü r ki y e de vr i m i n in yo l u ”dur.

D

u yolda birleﬂelim. Bu yolda
mücadele edelim. Kurtuluﬂ, bu
yolun sonundad›r.

B

lkemizde iktidar› ellerinde bulunduranlar, halk kitlelerinin
taleplerini karﬂ›layamaz, sorunlar›na çözüm bulamaz durumdad›rlar.
Her ﬂeyleriyle ABD ve Avrupa emperyalizmine s›rtlar›n› dayamalar›n›n, laiklik-ﬂeriat kavgalar›n› sürekli gündemde tutmalar›n›n, milliyetçili¤i-ﬂovenizmi elbirli¤iyle yükseltmelerinin alt›ndaki as›l neden
budur. Ülkeyi yönetmek, kapitalist
sömürü ve soygunu sürdürmek için,
teröre, yaygaraya ve yalanlara baﬂvuruyorlar. Emperyalizmin sömürgecili¤ine, faﬂizmin zulmüne, kapitalizmin sömürüsüne son vermek
için tek yol devrim, tek alternatif
sosyalizmdir.

Ü

Kurtuluﬂ Yolunda 37 Y›l
Aral›k 1970
Türkiye halklar›n›n MarksistLeninist Partisi, tüm ezilenlerin anti-emperyalist, anti-oligarﬂik Kurtuluﬂ Cephesi
TH KP- C k u r u l d u .

30 Mart 1972
THKP-C önderi Mahir Çayan’›n da aralar›nda bulundu¤u 10 devrimci, Tokat’›n
K›z›ldere Köyü’nde oligarﬂinin askeri güçlerine karﬂ› çat›ﬂarak, Türkiye devriminin
manifestosunu yazarak ﬂehit
düﬂtüler.

17 Nisan 1992
Devrimci Sol’un önder kadrolar› Sabahat Karataﬂ ve Sinan Kukul’un da aralar›nda
bulundu¤u Devrimci Sol kadrolar›, kuﬂat›ld›klar› üslerde
direniﬂ destanlar› yazarak,
sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›rarak ﬂehit düﬂtüler.

30 Mart 1994
Mahirler’in miras›n› devralan
devrimcilerin ilk sözlerinden
biri partiyi yeniden yaratmakt›. Devrimci Solcular,
1994 30 Mart’›nda iﬂte
Türkiye halklar›na verdikleri
bu sözü yerine getirdiler;
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi
Cephesi (DHKP-C) kuruldu.

30 Mart-17 Nisan, Devrim ﬁe hitlerini A n m a v e P a r t i ’ n i n K u r ul u ﬂ u n u K u t l a m a günleridir. Anma
ve kutlama gibi birbirinden ayr› anlamlar taﬂ›yan iki kavram, devrim
kavgas› içinde biraraya gelmiﬂtir.
Kutlad›¤›m›z parti, bize, and›¤›m›z
ﬂehitlerimizin hediyesidir çünkü.
ﬁehitlerimiz, partinin bayraklar›d›r
hâlâ. 30 Mart-17 Nisan günlerinin
anlam›, ne salt bir hüznü, ne de salt
bir coﬂkuyu paylaﬂmakt›r; 30 Mart17 Nisan, ülkemiz s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan bundan daha fazlas›d›r. Devrimi ve kurtuluﬂ umudunu
kitlelere taﬂ›yan bir kampanyad›r bu
günler. Anmalar›m›z ve kutlamalar›m›z düne ve yar›na dair bir bilinçlenmenin platformlar›d›r.
Yolunda yürüdü¤ümüz parti,
1970’de kuruldu. Yolunda yürüdü¤ümüz önderler, tarihsel manifestolar›n› 1972’de K›z›ldere’de yazd›lar. 37 y›ld›r bu yol nas›l yüründü?
K›z›ldere yolundan, yani ayn› anlama gelen Kurtuluﬂ yolundan sapanlar nas›l ve neden sapt›? Sapmayanlar, yani bu ülkenin Marksist-Leninistler’i bunu nas›l ve neler pahas›na baﬂard›?
30 Mart-17 Nisan günlerinin cevab›n› verece¤i sorular iﬂte bunlard›r.
Bu devrimci çizginin oluﬂturulmas›n›n ilk aﬂamas›nda, büyük bir
teorik kavga, keskin bir ideolojik
hesaplaﬂma vard›r. Parti-Cephe çizgisinin ülkemiz s›n›flar mücadelesinde tarih sahnesine ç›k›ﬂ›, yar›m
as›rd›r etkisini sürdüren 50 y›ll›k reformist-revizyonist gelenekten kopuﬂla mümkün olmuﬂtur. Siyasal bir
“kopuﬂ”, niteliksel bir ad›md›r, bir
s›çramad›r. Mahirler, teoride ve pratikte bu büyük s›çramay› gerçekleﬂtirdiler. Ancak siyasal kopuﬂlar, hayat›n her alan›nda ilmik ilmik örülerek tamamlanmad›¤› sürece, yaln›zca bir “ç›k›ﬂ” olarak kalma tehlikesiyle de yüzyüzedirler. Reformist,
revizyonist gelene¤in uzlaﬂmac›,
pasifist, iktidar hedefinden uzak
5
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Parti, kurtuluﬂ için bir
ça¤r›; kurtuluﬂa kadar
savaﬂ’›n öncüsüdür!
çizgisine karﬂ›, her alanda ve her
konuda devrimci bir tarz oluﬂturularak, bu tehlike bertaraf edilmiﬂtir.
Revizyonizmden ve reformizmden
farkl› olarak, mesela yaln›zca silahl› mücadeleyi savunmak, yaln›zca
illegal örgütlenmeden sözetmek,
Türkiye devriminde yeni bir yolun
oluﬂturulmas› ve yeni bir dönemin
baﬂlat›lmas› için yeterli olmazd›.
Eylemde, üslupta, yay›nda, örgütlenmede, yaﬂam biçiminde, çal›ﬂma
tarz›nda, k›sacas› her ﬂeyde o kopuﬂun kendine uygun at›l›mlar yapmas› gerekiyordu. Devrimci bir çizgi,
eski gelene¤e kesin darbeyi ancak
böyle vurabilir ve kendini ancak
böyle kal›c›laﬂt›rabilirdi.
Cephe ve onun önderleri, bunu
baﬂarabildikleri içindir ki, bu hareket, gelip geçici-konjonktürel bir
hareket olarak kalmam›ﬂt›r.
37 y›ld›r Türkiye s›n›flar mücadelesinin en önünde yeralan ve gücüyle orant›l› olarak sola damgas›n›
vuran bu hareketin, 37 y›l önce gerçekleﬂtirdi¤i kopuﬂun en önemli
halkalar›ndan biri hiç kuﬂkusuz, iktidar›n, aç›k bir hedef haline getirilmiﬂ olmas›d›r. ‹ktidar perspektifi, o
günden itibaren hayat›n her alan›ndaki çal›ﬂmalar›n ufkunu oluﬂturmuﬂtur.

Yenilgilerden zaferler
yaratabilen bir gelenek
37 y›ll›k süreç, tahmin edilebilece¤i gibi iniﬂlerle ç›k›ﬂlarla, yenilgilerle ve zaferlerle doludur. ﬁuras›
aç›k ki, kurtuluﬂ yolunda, her hareket yenilgiler yaﬂayabilir, darbeler
alabilir. Fakat burada önemli olan,
fiziki yenilgilerin, örgütsel darbelerin “politik” bir yenilgiye dönüﬂmemesidir. Tam tersine, devrimci bir

hareket, yenilgilerini zaferlere dönüﬂtürebildi¤i ölçüde büyük ve sa¤lam ad›mlarla ilerler bu yolda.
K›z›ldere’den 12 Temmuz’a, 17
Nisan’a kadar, devrimci hareket tarihi boyunca bunu baﬂarabilmiﬂtir. Bu
tarihin hiçbir aﬂamas›nda, kay›plar
ve darbeler ne kadar büyük olursa
olsun, koﬂullar ne kadar a¤›r olursa
olsun, iktidar perspektifi ve devrim
yürüyüﬂünü sürdürme kararl›l›¤› terkedilmemiﬂtir. Yoldaﬂlar›m›z›n kanlar›yla oluﬂan kan göllerinin ortas›ndan do¤rulup, küllerimizden
yeniden do¤up “devrim
yürüyüﬂünü sürdürüyoruz” diyebildik.
Mücadele arenas›n›
terketmek, emperyalizmin ve oligarﬂinin ﬂu
veya bu dayatmas›na
boyun e¤mek, PartiCephe tarihinin yazmad›¤› tav›rlard›r. Bu, ihanetler ortam›nda da,
kuﬂatmalarda da, yaln›z
b›rak›ld›¤›m›z koﬂullarda da de¤iﬂmemiﬂtir.
Elbette böyle bir politik
çizgiyi hayata geçirmek için büyük bedeller ödemek göze al›nm›ﬂ ve bu bedeller ödenmiﬂtir de.
Maltepe'den Arnavutköy'e, Arnavutköy'den K›z›ldere'ye, K›z›ldere’den 1984 Ölüm Oruçlar›na, 12
Temmuzlar'a, 16-17 Nisanlar'a uzanan bu gelenek, Ba¤c›lar’dan, onlarca üste, onlarca sokakta “Devrimci Solcular, Cepheliler teslim olmaz, siz teslim olun” ﬂiarlar›yla süren direniﬂlere evrildi; Dersim'den
Karadeniz'e, Toroslar'a, Balk›ca’ya
uzanan say›s›z destanlarla bezendi;
2000-2007 Büyük Direniﬂi’yle bilinen tüm statükolar› aﬂ›p, bir büyük
destana dönüﬂtü. Özcesi, bir dergi
yaz›s› içinde saymakla bitiremeyece¤imiz bu tarih, gösteriyor ki, emperyalizmle
ve oligarﬂiyle girilen
askeri veya
politik her

çat›ﬂmada teslimiyet reddedilmiﬂtir.
Karﬂ›-devrim güçleri, Cephelileri
katlettiler, iﬂkencelerden geçirdiler,
yakt›lar, ama teslim alamad›lar.
Cepheliler, Mahirler’den devral›p
geliﬂtirdikleri, pekiﬂtirdikleri direniﬂ gelenekleriyle korkuyu ve piﬂmanl›¤›, halk› terketmeyi, faﬂizmin
önünde mücadeleden ve direniﬂten
kaçmay› bu tarihe yazd›rmad›lar.
Üstelik, bunu ço¤u kez, devrimden sözedenlerin çoklu¤una karﬂ›n

Yolday›z
Yolunuzday›z
Yolumuz devrim yolu..
devrim için savaﬂma kararl›l›¤› gösterenlerin az oldu¤u koﬂullarda;
zulme karﬂ› can bedeli direnmek kaç›n›lmazken, ricat teorilerinin yap›ld›¤› koﬂullarda gerçekleﬂtirdiler.
“Hayatta kalma”, “örgütü koruma”, Cephe çizgisi için asla ve asla
teslimiyetin gerekçeleri olamazd›.
Olmad› da. ﬁu veya bu gerekçelerle
solun di¤er kesimlerince yaln›z b›rak›ld›¤›m›z durumlarda da direniﬂ
çizgisini ve mevzilerini terketmemeyi bir gelene¤e dönüﬂtürdük. Bu
yüzden de tarihimizden sözederken,
ﬂimdi, bugün de oldu¤u gibi, hep aln›m›z ak, baﬂ›m›z dik oldu. Her sayfas›ndan gurur duyduk tarihimizin.
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Her sayfas›ndan gelece¤e dair güç
ald›k ve almaya devam ediyoruz.

‹lkelerinden hedefinden
vazgeçmeyen bir çizgi
Evet, büyük darbeler ald›k, ama
hiç yenilmedik; çünkü, bencilli¤i,
benmerkezcili¤i, ç›karc›l›¤›, rekabeti, f›rsatç›l›¤› reddedip her koﬂulda "devrim için savaﬂmayana sosyalist denmez" aç›kl›¤› ve netli¤iyle
davrand›k. Hesaps›z, ç›kars›z ve tereddütsüz ateﬂ çemberlerinin
ortas›na
at›ld›¤›m›z için hiç yenilmedik. Ölmemize
ra¤men, boyun e¤medi¤imiz için yenilmedik. Kurtuluﬂ yolundaki yürüyüﬂümüzü
hiç durdurmad›¤›m›z
için yenilmedik.
Parti-Cephe, bu 37
y›l›n çeﬂitli dönemlerinde ﬂu veya bu konuda yetersiz kalm›ﬂt›r, ﬂu veya bu konuda
sürece müdahale edebilecek güç ve imkanlardan yoksun olmuﬂtur; ama hiçbir koﬂulda, politik aç›dan sa¤a
veya sola sapmam›ﬂ t › r. Parti-Cephe’nin tarihinde bunun
da bir örne¤i yoktur. Tarihlerin, sa¤
tasfiyeciler ele geçirdi, sol sekterler
iﬂbaﬂ›na geldi, ihanet kli¤i merkeze
yerleﬂmiﬂti... diye yaz›ld›¤› bir sol
gelenek içinde, sa¤ ve sol sapmaya
düﬂmeden devrim yolunda yürüyebilmek önemli bir ayr›cal›k, çok büyük bir güç, çok büyük bir avantajd›r.
Hiç kuﬂku yok ki, ihanetlere, kuﬂatmalara ra¤men e¤er devrimci
çizgiden sap›lmam›ﬂsa, bunda ideolojik sa¤laml›¤›n pay› tart›ﬂ›lmaz.
‹deolojik sa¤laml›¤›n en önemli dayanak noktalar›ndan biri ise,
THKP-C ideolojisinde baﬂ›ndan itibaren ﬂablonculu¤a, taklitçili¤e,
baﬂka güçlere bel ba¤lamaya, ﬂu veya bu merkezin ﬂubesi olmaya yer
verilmemiﬂ olmas›d›r.
Bu konularda yap›lan yanl›ﬂlar›n

faturas›n› çok a¤›r ödedi Türkiye
solunun çeﬂitli kesimleri. Devrim
için baﬂka güçlere, merkezlere bel
ba¤lad›lar. O merkezlerin belirledi¤i saflaﬂmalar içinde “sosyal faﬂistmaocu bozkurt” çat›ﬂmalar›n›n parças› oldular. O merkezlerin belirledi¤i “bar›ﬂ, diyalog, parlamenterizm” kulvarlar›na hapsoldular.
Devrimci hareket ise tüm bunlar›n
d›ﬂ›ndayd› hep. Görevlerinin baﬂ›ndayd›.
Böyle oldu¤u, yani beyni bu ülkede, ayaklar› bu ülke topraklar›na
basan bir hareket oldu¤u için, “uluslararas›” sosyalist hareketteki sapmalar ve savrulmalar, sosyalist sistemdeki y›k›m, devrimci hareket
üzerinde belirleyici bir etkide bulunmad›. Bunlar karﬂ›s›nda dik durabildi devrimci hareket.
Ne sosyalizmden, ne orak çekiçten, k›z›l bayraklardan yani sosyalizmin simgelerinden, ne anti-emperyalist, anti-oligarﬂik stratejik
çizgimizden, ne halk savaﬂ›ndan ve
PASS’den vazgeçmedik.
“Kurtul uﬂ yolunda 37 y›l ”, bu
anlamda ideolojik, teorik ve politik
bir istikrar› da ifade eder. Türkiye
solunda Cephe çizgisi d›ﬂ›ndaki geleneklerin bir ço¤unda, mesela halk
savaﬂ›ndan parlamenterizme geçmek gibi, ÇKP çizgisini savunmaktan AEP’çili¤e savrulmak gibi,
SSCB’yi dayan›lacak bir güç olarak
görmekten “reel sosyalizm”e küfretmeye evrilmek gibi, PASS’yi savunmaktan legal particili¤e geçiﬂ
gibi, ideolojik ve politik savrulmalar›n pek çok örne¤i görülmüﬂtür.
Cephe çizgisinde ise, bu tür bir savrulman›n esamesi okunmaz.
Sapanlar, savrulanlar, her zaman
kendi sapmalar›n› ve savruluﬂlar›n›
aç›klayacak gerekçeler, bahaneler
bulurlar kuﬂkusuz. Fakat bunlar, ülkenin gerçeklerinin, halk›n ihtiyaçlar›n›n ve taleplerinin, devrimin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›l›¤› olmaz genellikle. Bunlar esasta küçük-burjuva kaç›ﬂ ve
dönüﬂlere denk düﬂer.
Parti-Cephe çizgisi, ülkemizde Marksizm-Le-

ninizm çizgisinin temsilcisidir. Zaten ﬂu da bir olgudur ki, ülkemizde
Marksist-Leninist düﬂünceler ilk
kez, THKP-C'yle birlikte geniﬂ halk
kitleleriyle buluﬂmuﬂtur. THKP-C
öncesinde, solun k›smen de olsa kitleselleﬂti¤i tek süreç, parlamenterist
temelde yaﬂanan bir kitleselliktir.
T‹P etraf›nda yaﬂanan bu kitleselleﬂmeyi, Marksist-Leninist düﬂüncelerin kitlelerle buluﬂmas› olarak
de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Sonuçta T‹P bünyesinde sözü
edilen, “parlamenter yoldan” bir
yerlere var›labilece¤inden öte bir
ﬂey de¤ildir. Yani esas olarak sözü
edilen sosyalistlik, “düzen içi”dir.
Parti-Cephe her ﬂeyiyle iktidar alternatifi bir güç olarak ortaya ç›km›ﬂ, ve o günden itibaren de 37 y›ld›r, bu niteli¤iyle varl›¤›n› sürdürmüﬂtür.
Mahir Çayan ve yoldaﬂlar› K›z›ldere'de Türkiye devriminin manifestosunu yazarken, devrimin gelece¤ini de görüyorlard› kuﬂkusuz.
Biliyorlard› ki, “ T ü r k i y e d e v r i m inin yolu”, kanlar›yla mühürlerini
bast›klar› bu stratejidir. Biliyorlard›
ki, bu do¤ru devrimci çizgi, kitleselleﬂecek, milyonlar› bayra¤› alt›nda
toplayacakt›r. Bu devrimci çizginin,
bu devrimci gelene¤in kendini her
seferinde yeniden üretece¤ini, tüm
Anadolu halk›n›n bu miras› sahiplenece¤ini biliyor, öngörüyorlard›.
Yan›lmad›lar.
Türkiye halk›, Mahirler’in ö¤rencisi olarak yetiﬂen ülkemizin
Marksist-Leninistler’i, onlar› hayâl
k›r›kl›¤›na u¤ratmad›lar.
37 y›ld›r, Türkiye devrimi bu
çizgide geliﬂiyor. 37 y›ld›r, kurtuluﬂ
umudu, bu yolda somutlan›yor.
30 Mart, kendinden önceki sürecin bir simgesi, kendinden sonras›n›n ise yol göstericisidir. Bu yüzden
37 y›ll›k tarihin mihenk noktas› ve
en önemli simgesidir.
K›z›ldere, bu topraklar için d i r i liﬂ demektir. Demirci Kawalar, Baba ‹shaklar, ﬁeyh Bedreddinler, Pir
Sultanlar, Dadalo¤lular, Çak›rcal›lar, K›z›ldere'de yeniden Anadolu
halklar›yla buluﬂmuﬂlard›r. K›z›lde7
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Parti-Cephe, devrimci
b ir ç i z gi , d i r e n i ﬂç i bi r
gelenek, iktidar
iddias›ndan vazgeç meyen bir kararl›l›k,
durdurulamayan bir
devrim yürüyüﬂüdür.
re’de Anadolu umudu bulmuﬂtur.
Kuﬂku yok ki, sosyalizm mücadelesi Parti-Cephe’yle baﬂlamad›.
Ama iktidar hedefli, devrim kararl›l›¤›na sahip bir sosyalist mücadelenin baﬂlang›c› Parti-Cephe’dir. Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› s›k›lan ilk kurﬂundur Parti-Cephe. ‹lk
kurﬂun, her yerde ve her zaman, çok
güç bir görevdir. O ilk kurﬂunun
karﬂ›l›¤›nda kurﬂunlar, bombalar
ya¤acakt›r üstünüze. Nitekim öyle
de olmuﬂtur. Ne var ki, bir kez isyan
baﬂlam›ﬂ, bir kez emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› kurtuluﬂ bayra¤›
aç›lm›ﬂ, bir kez devrim yoluna ç›k›lm›ﬂt›r. Emperyalizm ve oligarﬂi, o
günden bu yana, 37 y›ld›r, PartiCephe’ye karﬂ› say›s›z sald›r›lar düzenlemiﬂ, ama bu tarihi ad›m› geriye çevirememiﬂtir.
Hareket, 37 y›ld›r, ilkelerinden
taviz vermeden, hedefinden yüz çevirmeden yoluna devam ediyor. Yürüyüﬂümüz sürüyor. Yürüyüﬂümüz
yeterince h›zl› m› denilirse; iktidar
iddias›na ve kararl›l›¤›na sahip bir
devrim hareketi, yeterlilik duygusunu ve statükoculu¤u reddeder. Bu
anlamdad›r ki, say›lan bütün bu
olumluluklar, Parti-Cephe çizgisini
bugüne getiren olumluluklard›r, ancak yar›na götürmeye yeterli de¤illerdir. Gelenekler, politikalar, örgütlenme ve mücadele biçimleri her
alanda geliﬂtirilmelidir ki; kurtuluﬂ
yolunda devrim yürüyüﬂü sürsün.
Tarihimizin her sayfas›ndan onur ve
gurur duydu¤umuz gibi, bundan
sonra yazaca¤›m›z her tarih sayfas›
da ayn› onur ve gururu taﬂ›yacak ve
bu onurlu yol, halk›m›z› nihai kurtuluﬂa götürecektir.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi Newroz’u 19 Mart’ta G azi Mah a llesi’nde kutlad›. “Newroz Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ›
Mücadele Günüdür”, “Cengizler
Zaferin Müjdesidir” pankartlar›
açarak, Gazi Temel Haklar Derne¤i önünden Muharrem Tepesi’ne
yürüyen HÖC’lüler s›k s›k “Newroz Ateﬂi Zalimleri Yakacak, Biji
Newroz, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar›n› att›.
K›z›l bayraklar›yla yürüyen
500 HÖC’lüye Gazi halk› alk›ﬂlarla destek verirken, Muharrem Tepesi’nde, Cengiz Soydaﬂ ve tüm
devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulunuldu. HÖC ad›na konuﬂma
yapan Mehmet Ali F›rat, Newroz’un, ezilen mazlum halklar›n
zulme isyan günü oldu¤unu hat›rlatt› ve halklar›n bayram›n› kutlad›.
Ateﬂler yakarak halaylar çeken
HÖC’lülerin z›lg›tlar› Gazi’yi inletirken, Grup Umut Ya¤muru da
verdi¤i dinleti ile coﬂkuyu art›rd›.
Kutlama, ateﬂin üzerinden atlanarak bitirildi.

21 Mart günü ‹ s t a n b u l’un
N u rtepe, Okmeyd an›, 1 May›s,
G ü l s u yu , E s e n l e r Mahalleleri’nde Newroz ateﬂleri yak›ld›.
D e r sim’de kutlamalar K›ﬂla
Meydan›’ndayd›. HÖC, ESP,
DTP, EMEP, DHP, HKM ve Genel-‹ﬂ taraf›ndan düzenlenen mitingin ﬂiar› “ﬁovenizme Karﬂ›
Halklar›n Kardeﬂli¤i" olurken, yap›lan konuﬂmalarda halklar›n kardeﬂli¤ine vurgu vard›. HÖC Temsilcisi’nin de konuﬂtu¤u kutlamalar öncesi, 17 Mart’ta da bölgedeki son geliﬂmeler ve demokratikleﬂme mücadelesi ad›yla bir panel
düzenlendi. Panelde HÖC ad›na
söz alan Sakine Ögeyik, Kürt sorunun halklar›n birlikteli¤iyle çözülece¤ini belirtti. M e rsin HÖC
üyeleri Newroz’u Demirtaﬂ Mahallesi’nde düzenledikleri eylemle
karﬂ›larken, bir gün önce mahallede ça¤r› bildirileri da¤›tan Nebiha
Arac› ve Halil Geyik polis taraf›ndan yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd› ve para cezalar› kesildi.
B u rsa HÖC üyeleri, Büyükﬂehir
Belediyesi önünde yapt›klar› ey8
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lemde, “Newroz isyand›r. Newroz
Anadoluda, Orta Asya'da, Mezopotamya'da, Ortado¤u'da yaﬂayan
tüm halklar için özgürlü¤ün, yeni
günün, isyan›n müjdecisidir” dediler. Uﬂak’ta DTP'nin Elmal›dere
Mahallesi'nde düzenledi¤i Newroz kutlamalar›nda Uﬂak Gençlik
Derne¤i, ESP ve DGH de yer al›rken, coﬂkulu kutlamada, ateﬂler
yak›ld›, halaylar çekildi. A d an a’daki kutlamalar 21 Mart’ta ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde yap›ld›.
“Newroz Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadele Günüdür”
pankart› açan HÖC üyeleri ad›na
aç›klama yapan Mehmet B›ld›rc›n
“Dehaklar’a karﬂ› isyan› Cengiz
Soydaﬂlar’la büyütüyoruz” dedi.
Newroz ateﬂinin yak›ld›¤› yerlerden biri de Ant a lya Alt›nova
Mahallesi’ydi. “Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i” slogan›yla ateﬂin üzerinden atlayan HÖC’lüler halaylarla, türkülerle Newroz’u kutlad›.
E l az›¤’da HÖC ve DHP’nin birlikte düzenledi¤i eyleme 1000 kiﬂi
kat›ld›. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yap›lan eylemde baﬂ›ndan

”Bugün bir bahar rengi düﬂer
geceye. Ateﬂler tutar da¤lar›n yamaçlar›n›. Bir ses yeﬂertir umutlar›m›z› da¤lar›n
›rmaklar›ndan.
Yanar m› insan
özgürlük suyunda, su insan› yakar m› bahar›n ortas›nda? Ateﬂ, ça¤lar boyu akar
m› nehir misali? Newroz
akar ama, biliriz... Newroz
rengi sarar bütün tarihin sayfalar›n›... Çiçek çiçek kokar
özgürlü¤ümüz
bugün... Kim
ne derse desin
halklar her zaman kardeﬂtir.
Bu nedenle biz
hepimiz Kürt,
Türk, Ermeni,
Laz, Çerkez,
Arap, Gürcü’yüz… Biz halk›z… Bugün
Newroz… Bugün kardeﬂ
halklar için z›lg›tlar›n çekildi¤i gün olsun...
Ateﬂ da¤lar›n
koynunda hiç
ama hiç sönmesin... Baﬂta
Ortado¤u halklar› olmak üzere tüm dünya
emekçi halklar›n›n Newroz
Bayram›’n› kutluyoruz.”

sonuna kadar coﬂku hakimdi. M al a tya‘da HÖC, DHP, Partizan’›n ortak
yapt›¤› yürüyüﬂe 250 kiﬂi kat›l›rken
eylemde isyan ateﬂinden meﬂaleler yak›ld›. Yürüyüﬂle baﬂlayan eylemde polisin tacizleri amac›na ulaﬂmad›.
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyeleri
Adalar Migros önünde aç›klama yaparak Newroz’u kutlayarak Cengiz Soydaﬂ’› sloganlar›yla and›.
‹ z m i r ’de s al d › r ›
‹zmir'de ise, Büyük Yamanlar Mahallesi'nde Newroz kutlamas› yapan
HÖC üyelerine polis sald›rd›.
Büyük Yamanlar Muhtarl›k önünde toplarak aç›klama yapmak isteyen
HÖC üyeleri, polisin "siz burada
Newroz kutlamas› yapamazs›n›z, size
halay ve türkü söyletmeyece¤iz” tehditleri ile karﬂ›laﬂt›lar. Buna ra¤men
“Newroz Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Mücadele Günüdür” pankart›
açarak kutlamay› baﬂlatan HÖC’lüler,
sloganlarla Newroz ateﬂi yakt›lar.
Zulme karﬂ› isyan gününe tahammülsüzlü¤ünü gösteren polis, ateﬂin
yak›lmas›yla birlikte gaz bombalar›,
panzerler, biber gazlar› ile sald›r›ya
geçti. Kitle sald›r›ya direniﬂle, slogan-

larla cevap verdi. Ara sokaklarda çat›ﬂan ve barikatlar kuran devrimciler,
“Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede,
Newroz Piroz Be" sloganlar›yla bir
buçuk saat boyunca direndiler. Polisin
havaya ateﬂ açt›¤› ve yo¤un bir ﬂekilde gaz bombas› kulland›¤› olayda,
devrimciler son olarak çekildikleri Yamanlar Kubilay Caddesi üzerine kurduklar› barikatta, halka neden direndiklerini anlatan konuﬂmalar yapt›lar
ve iradi olarak geri çekildiler.
Sald›r›da çok say›da HÖC’lünün
gözalt›na al›nd›¤› ve yaraland›¤› ö¤renildi.
S a ms u n ’ d a K ü r t
Milliyetçileri Sald › rd›
Birçok yerde polisin irili ufakl› sald›r›lar› yaﬂan›rken, Samsun'da Kürt
milliyetçilerinin sald›r›s› vard›. 21 Mart
akﬂam› HÖC, DSÖB, ESP, BDSP üyeleri Newroz kutlamas› için, Türk-‹ﬂ'teki
‹skele Cafe'de topland›lar. Newroz ateﬂi yak›lmak üzereyken, bir grup sopal›b›çakl› Kürt milliyetçisi, "Hainler! Size
ateﬂ yakt›rmay›z" diye ba¤›rarak sald›r›ya geçti.
Sald›r›da DSÖB üyesi Hüseyin
Özveren b›çakla yaralan›rken, Kürt

milliyetçilerinin,
hedefledikleri
DSÖB’liler baﬂta olmak üzere tüm
kitleye sald›rd›klar› görüldü. Olayda
bir ESP’li de hafif yaraland›.
‹lk olay, gündüz saatlerinde Ondokuz May›s Üniversitesi kampüsünde
"Bar›ﬂ ve Kardeﬂlik ‹nsiyatifi" ad›yla
biraraya gelen Kürt milliyetçileri, SDP,
EMEP ve TÖP’ün organize etti¤i kutlamalar esnas›nda yaﬂanm›ﬂt›. Kutlama
s›ras›nda kampüs içinde, akﬂam yap›lacak etkinli¤in bildirisini da¤›tan Hüseyin Özveren, burada yine Kürt milliyetçilerinin sald›r›s›na u¤rad›. Bununla da
bitmeyen olayda, sald›r›y› yapan Kürt
milliyetçisi, Özveren'den "ﬂikayetçi"
oldu ve DSÖB üyesi Hüseyin Özveren
gözalt›na al›nd›.
Akﬂam saatlerinde ise yukar›da aktard›¤›m›z olaylar yaﬂand›. Polisin ve
bas›n›n önünde yaﬂanan sald›r›da, Kürt
milliyetçilerinin, araya girmeye çal›ﬂan
devrimcilere karﬂ› da tehditli, itip kakmal› tav›rlar› dikkat çekerken, polisin
demagojilerine de f›rsat verilmiﬂ oldu.
Polisin kimlik kontrolünün ard›ndan gruplar ayr›l›rken, geriye masalar›n alt›na s›çrayan devrimcilerin kan›
kald›.

üyeleri ve aileler, hukuksuzlu¤u ve
komployu protesto ettiler. Tutuklular›n
serbest b›rak›lmas›n›n istendi¤i aç›klamada, tutuklanan Temel Haklar çal›ﬂanlar›n›n, ad› geçen itirafç›y› tan›mad›klar›n›, hiçbir iliﬂkilerinin olmad›¤›n› ve sorgulama esnas›nda bütün ›srarlar›na ra¤men itirafç›yla yüzleﬂtirilmediklerini belirttikleri hat›rlat›ld›.

KOMPLO ORTAYA ÇIKTI!
18 Aral›k'ta polis-savc› komplosuyla, bir itirafç›n›n
ifadeleri do¤rultusunda Dersim Temel Haklar Derne¤i
bas›lm›ﬂ, dernek çal›ﬂan ve yöneticileri tutuklanm›ﬂ,
Dersim’in köy ve ilçelerinde de köylüler ayn› komplo
çerçevesinde tutuklanm›ﬂt›. Komplonun ilk duruﬂmas›,
20 Mart günü Malatya 3. ACM’de yap›ld›. Malatya Temel Haklar ve tutuklu ailelerinin izledi¤i duruﬂmada,
yasal kurumlara karﬂ› kurulan komplo da ortaya ç›kt›.
Operasyon ve tutuklamalara gerekçe yap›lan, itirafç›
‹smail Gelen’in ifadeyi polis zoruyla imzalad›¤› anlaﬂ›ld›. ‹smail Gelen mahkemede yapt›¤› savunmada, polisin
zorlamas›yla Temel Haklar çal›ﬂanlar› üzerine ifade verdi¤ini belirtti.

“Komployla tutuklananlar serbest b›rak›ls›n”
Temel Haklar Dernekleri’nin aç›k, demokratik faaliyetlerini hazmedemeyen devletin, çeﬂitli bahanelerle
bask›n ve tutuklamalara baﬂvurdu¤u belirtilen aç›klamada, “gerekçeler ne olursa olsun amaç, yürüttü¤ümüz
ba¤›ms›zl›k, demokr asi mücadelesini engellemektir.
Halklar›m›z›n temel haklar mücadelesini yok saymak,
terörize etmektir” denildi. Bu tutuklamalar›n da bir
komplo oldu¤unu belirten Malatya Temel Haklar üyeleri, arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.
“Komplolarla Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde, “Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

Komplo itiraf› da fayda etmedi
‹smail Gelen’in komployu aç›kça ortaya koymas›na
karﬂ›n, mahkeme Temel Haklar üyelerinin tutukluluk
hallerini sürdürerek, duruﬂmay› 18 Nisan’a erteledi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan Temel Haklar
9
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Tahammülsüzlük ve
Resmi Soytar›l›klar
Her y›l oldu¤u gibi, bu y›l da
Newroz’u ‘Nevruz’laﬂt›rma çabalar› ve kat›l›m› düﬂürme yönündeki
giriﬂimler yo¤undu.
Günler öncesinden “gerginlik”
bilinçli ﬂekilde yükseltildi. “Olaylar
ç›kacak, provokasyon olacak” havas› yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›. Burjuva
bas›n bu konuda üzerine düﬂeni yaparken, Baﬂbakandan valilere kadar
birbiri ard›s›ra yap›lan aç›klamalar
da buna hizmet ediyor, bir yandan
da gözda¤› veriliyordu.
21 Mart’ta alanlar z›lg›tlarla inlerken öte yanda ﬂöyle bir manzara
vard›: Mehteran müzi¤i eﬂli¤inde
yumurta tokuﬂturup demir döven ve
utanmadan Naz›m’›n dizelerini

okuyan Baﬂbakan
ve ele ele ateﬂ üstünden atlayan
devlet
erkan›,
“nevruz kutlu olsun’ afiﬂleri yapan
G e n e l k u r m a y,
ateﬂin üstünde z›playan Kültür Bakan›, “Nevruz Ergenekon’dan ç›k›ﬂt›r” buyuran faﬂist MHP...
Diyarbak›r baﬂta olmak üzere
kat›l›m› düﬂük göstermek, bunun
üzerinden politika geliﬂtirmek için
burjuva bas›n özel olarak seferber
olmuﬂtu. Do¤an Medya’dan Sabah’a, islamc› bas›ndan faﬂist bas›na kadar tümünün ortak karar›yd›
adeta bu durum. Hürriyet örne¤inde
oldu¤u gibi, ertesi günü verilen haberlerde de genel olarak DTP’liler
hedef gösterildi, provokatif bir dil
hakim k›l›nd›. Kimi köﬂe yazarlar›
PKK ve DTP üzerine geliﬂtirdikleri
teoriler için Newroz alanlar›ndan
malzeme toplamaya çal›ﬂt›, hayat›

‘Ya gerçek demokrasi ya hiç’ sloganl› Newroz
DTP taraf›ndan Diyarbak›r, ‹stanbul, Adana, Mersin, Van, Siirt, Urfa, Yüksekova, Mardin, K›z›ltepe, A¤r›, Antep, Silopi, Cizre, Viranﬂehir, Suruç, Derik, Maz›da¤›, ﬁemdinli ve daha birçok il ve ilçede düzenlenen mitinglerle
Newroz kutland›. Oligarﬂinin ve burjuva bas›n›n günler öncesinden “olaylar
ç›kacak” havas› yaratmaya ve sürekli ﬂekilde “sa¤duyu” ça¤r›lar› yaparak kat›l›m› engellemeye çal›ﬂmas› fayda etmedi. Yüzbinlerce Kürt alanlara ç›karak,
‘Newroz Piroz Be’ diye hayk›rd›. DTP’nin organize etti¤i kutlamalarda zaman zaman polisin, jandarman›n provokatif tutumlar› dikkat çekerken, mitinglerin ard›ndan, Mersin, ‹stanbul, Mardin, Siirt, ﬁ›rnak ve Urfa’da insan
av›na ç›kan polis, yüzlerce kiﬂiyi gözalt›na ald›.
“Ya gerçek demokrasi ya hiç” slogan›yla gerçekleﬂtirilen kutlamalarda,
Öcalan’›n zehirlenmesi ön plana ç›karken, birçok yerde de, oligarﬂinin ceza
konusu yapt›¤› ‘Say›n Öcalan’ yaz›l› pankartlar aç›ld›. Diyarbak›r’da düzenlenen mitingde konuﬂan,
DTP Genel Baﬂkan› Ahmet Türk, “Say›n Öcalan
s›radan bir tutuklu de¤il”
diyerek, sa¤l›¤› üzerindeki
“kuﬂkular›n” ortadan kald›r›lmas›n› istedi. Türk,
“Newroz halk›m›z›n, kad›nlar›n özgürlük mücadelesini doru¤a ç›kard›¤›
gündür” diye konuﬂurken,
Leyla Zana da, bütün
Kürtler’in “onuruna sahip
ç›kmas›n›” istedi.
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teorinin kal›b›na sokmak için zorlarken, gerçe¤i çarp›tmaktan geri
durmad›.
Tüm bunlar aç›k bir tahammülsüzlü¤ün, haz›ms›zl›¤›n ürünüydü.
Ne yaparlarsa yaps›nlar bu halk›
teslim alam›yor, sindiremiyor,
Newroz’un içini boﬂaltam›yorlard›.

ﬁovenist ‘Ayd›n’
Hezeyan ‹çinde!
Bu tahammülsüzlü¤ü en aç›k biçimde, “TSK’c› yazarlar” listesinde
yeralan Bekir Coﬂkun gösterdi. 22
Mart tarihli yaz›s›nda, devletin, ayd›nlar ve medyan›n ‘Nevruz’u bayram yapmak, bar›ﬂ ve sevgiye dönüﬂtürmek için ç›rp›nd›klar›n›, Genelkurmay’›n afiﬂ bast›rd›¤›n›, Baﬂbakan›n yumurta tokuﬂturdu¤unu
söyleyen Coﬂkun, gösterilerde Öcalan’›n resimlerinin taﬂ›nmas›n›
“haks›zl›k” olarak nitelendirdi.
Öcalan’a yönelik her türlü hakaret
serbestli¤inden de sonuna kadar yararlanan Coﬂkun’un “haks›zl›k” tespitini dayand›rd›¤› nokta ise ilginçti. ﬁöyle diyordu Coﬂkun:
“‹stanbul’un, Ankara’n›n en
görkemli binalar›n›n sahibidir Kürt
kökenli iﬂadamlar›. Her zaman kabinelerin dörtte biri Kürt bakanlardan oluﬂtu. Bir tek gün olsun baﬂaran ve yürüyen iﬂadamlar›na, akademisyenlere, devlet memurlar›na,
politikac›lara, ayd›nlara, sanatç›lara ‘Kürt müsün?’ diye sorulmad›...
Üniversiteler, siyaset, devlet kadrolar›, ekranlar onlarla doludur.
Daha ne is tersiniz?
Bu haks›zl›k.. Bence istedi¤i kendi kimli¤i de¤il, Apo denilen katili
baﬂ›na taç yapmak istiyor. ‹stedi¤i
kültürü de de¤il... ‹stedi¤i bölünmek, parçalanmak, kavga ve kan...”
Ve tahammülsüzlük en sonunda,
kendisini dinlemeyen, yola gelmeyen Kürtler’e, “ a k › l s›z”, “ a hm a k ”
diye hakaret etmeye kadar var›yor.
Genelkurmay’›n Coﬂkun için neden “bizdendir” dedi¤i daha iyi anlaﬂ›l›yor! Verdikleri örneklerin apolitikli¤ini, tükenmiﬂ demagojiler oldu¤unu pekala bilir Bekir Coﬂkun,

ama baﬂkaca argüman› da olmad›¤›
için, Kürt bakan, Kürt iﬂadam›... gibi söylemlere baﬂvuruyor. Mesele
de burada. Bir ulusal soruna böyle
bak›lamaz. Yani sen kendi kimli¤ini
bir yana b›rak›p egemen ulus kimli¤ini kabullenirsen, elbette bakan da
olursun. Bekir Coﬂkun’un dili, beyni dahi; egemen olan, lütfeden pozisyonundad›r.
Öyle ya daha ne istersiniz, bunlar› vermiﬂken! Daha isterseniz de,
köﬂe yazar›ndan hakaret, a¤a babas›ndan bomba, kurﬂun yersiniz.
ﬁovenizmin pençesine düﬂmüﬂ
Türk ayd›n›n›n soruna, bir ulusun
meﬂru hak ve talepleri ﬂeklinde bakmas› mümkün de¤ildir. Bekir Coﬂkun bunun klasik bir örne¤ini sergilemektedir. ‹stiyorlar ki, onlar “terörist” ilan etti diye herkes Öcalan’a
düﬂman olsun! ‹stiyorlar ki, herkes

onlar›n yalan›na inans›n ve bu halk
neden silaha sar›l›yor sorusunu asla
sormas›n!

“Mahlûkat B ayr am›”
Newroz’un içini boﬂaltmak için
üretilen teorilerin haddi hesab› yoktur. Bunlara bir yenisini de, Fethullah’›n Zaman Gazetesi ekledi. 19
Mart günkü Zaman’da, Abdullah
Aymaz’›n köﬂe yaz›s›nda, “Nevruz,
mahlûkat›n bayr am›d›r” deniliyordu: “Üstad (Bediüzzaman) ‹stanbul’da Nevruz günü k›ra giderken,
bizi de yan›na götürdü. K›rda ‘Bugün mahlûkat›n bayr am›d›r’ diye
Nevruz’un önemini bize anlatm›ﬂt›.
K›rdaki köpeklere ekmek parças›
verdi. ‘Bugün, bu Nevruz bayr am›ndan, bu köpe¤in bile bir hissesi vard›r. Bahar mahlukat›n bayr am›d›r.

Tekçe’ye 7 y›l hapis!
DTP’ye yönelik bask›lara, yöneticilerinin cezaland›r›lmas›na bir
yenisi daha eklendi. Hakkari Belediye Baﬂkan› Metin Tekçe, “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandas› yapmak” suçlamas› ile toplam 7
y›l 1 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
Van 4. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde yarg›lanan Tekçe'nin duruﬂmas› 4. celsede karara ba¤land›.
Kararda, TBMM’de bir komisyonda söyledi¤i “PKK terör örgütü de¤ildir” sözlerinin, gizli oturumda söylenmesi nedeniyle “beraat” verilirken, “üyelik” suçlamas›ndan hapis cezas› verildi.
Ahmet Türk ve Leyla Zana
hakk›nda ise, Newroz mitinglerinde yapt›klar› konuﬂmalar nedeniyle ertesi günü inceleme baﬂlat›ld›¤›
duyuruldu.
Bu arada, DTP Hukuk Komisyonu Baﬂkan› Avukat Hasip Kaplan, Baﬂbakan'a, Anayasa Mahkemesi Baﬂkan›'na, Yarg›tay Baﬂka-

n›'na, Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s›'na, Türkiye Barolar Birli¤i'ne, Adalet ve
‹çiﬂleri Bakanlar›na ve siyasi partilerin genel baﬂkanlar›na gönderdi¤i mektupta, partinin yönetici ve
üyelerinin düﬂüncelerini aç›klad›klar› için gözalt› ve tutuklanma bask›s›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu, bu
uygulamalar s›ras›nda kolluk kuvvetlerinin orant›s›z güç kulland›¤›n› belirtti. Kaplan, "düﬂünceyi
aç›klama ve örgütlenme özgürlü¤ümüz ihlâl ediliyor;seyirci kalamazs›n›z" dedi.

Gündem Susmayacak!
Gündem Gazetesi çal›ﬂanlar›,
gazetelerine verilen 2 ay yay›n
durdurma ve toplatma kararlar›n›,
16 Mart’ta Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti'nde yapt›klar› bas›n toplant›s›yla protesto ettiler. Genel
Yay›n Yönetmeni Yüksel Genç,
haber alma ve ifade özgürlü¤ünün
engellendi¤ini belirtirken, ﬁanar
Yurdatapan da, karar› k›nad›. SDP,
ÖDP, EMEP ve KESK yöneticilerinin de destek verdi¤i aç›klamada,
Gündem’in ve DTP’nin üzerindeki
bask› politikalar›na karﬂ› ç›k›ld›.
11
25 Mart 2007 / 97

Biz de onlar›n bayr am›na iﬂtirak
edelim’ demiﬂti.”
Bilim, tarih, hak getire... “Bediüzzaman Hazretleri” böyle demiﬂ...
Newroz’un binlerce y›la dayanan
bir tarihi var, bu tarih etraf›ndan ﬂekillenen bir ele al›n›ﬂ› var. ‹slamc›,
her kavram›, olay›, olguyu kendine
yontarak sapt›rma tavr›n› burada da
gösteriyor. Newroz’a mistik, ruhani
bir hava vermeye çal›ﬂan Fethullahç› yazar, ona ‹slami bir anlam kazand›rmaya soyunuyor. Oligarﬂinin
‘Bahar Bayram›’ söylemiyle de bütünleﬂen Fethullahç›’n›n yapmak istedi¤i de içeri¤ini sapt›rmaktan, boﬂaltmaktan baﬂka anlam taﬂ›m›yor.
Bu çabalar boﬂunad›r. Newroz
halklar›n zalime baﬂkald›r› günü
olarak an›lmaya devam edecek ve
zulüm düzenleri sürdükçe halklar›n
isyanlar›n› motive edecektir.

"Kap›m›zda Polis
‹stemiyoruz"
Samsun polisi yaklaﬂ›k iki ayd›r,
demokratik kitle örgütlerinin önünde
24 saat bekleyerek, “önlem” ad› alt›nda onlar› terörize ediyordu. Bu uygulama, 17 Mart günü Karadeniz Temel
Haklar taraf›ndan dernek önünde yap›lan eylemle protesto edildi.
"Yaﬂam›m›z› Terörize Etmeyin Kap›m›zda Polis ‹stemiyoruz” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemden k›sa süre önce,
iki ayd›r 24 saat dernek önünden ayr›lmayan 55 LZ 875 plakal› sivil polis
arac›n›n kay›plara kar›ﬂt›¤› gözlendi.
Aç›klamay› yapan Hasan To¤an,
provokasyon düzenleyen polisin demokratik kurumlar› koruyamayaca¤›n› belirterek, “polisin as›l amac›; kurumlar›m›z üzerinde bask› kurmak, terör estirmek oldu¤u aﬂikârd›r. Ogün
Samast'larla ‘hat›ra foto¤r af›’ çektiren Samsun polisinin
‘korumas›n›’ istemiyoruz.” dedi.
DSÖB'nin destekledi¤i aç›klamada ‘Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz’ slogan› at›ld›.

yeni cayd›rmam›ﬂ, af ç›kararak suça itmiﬂiz. Otomatik aflarla her suçun yüzde
40’›n› affederek herhangi
bir kontrole tabi tutumdan
baﬂ›boﬂ b›rakm›ﬂsan›z sonuç elbette bu olacakt›r”

‘Dolan’ Sistemin Ömrüdür
17 Mart tarihli Milliyet’in haberine göre; cezaevleri yine dolmuﬂ!
Haberde, h›rs›zl›k, gasp, cinayet
gibi suçlardaki art›ﬂa dikkat çekilirken, en büyük art›ﬂ›n 2006 y›l›nda
gerçekleﬂti¤i belirtilmekte.
“Cezaevlerinin ihtiyaca yan›t veremez duruma geldi¤ini” kaydeden
gazetenin aktard›¤› verilere göre;
Rahﬂan Aff› denilen cezalar›n ertelenmesi yasas›nda boﬂalarak 72
binden 49 bin 512’ye düﬂen tutuklu
ve hükümlü say›s› 28 ﬁubat 2007
itibariyle 77 bin 425’e ulaﬂm›ﬂ.
Daha gerilere giderek cezaevleri
nüfusuna bak›ld›¤›nda ise ﬂu veriler
görülmekte:
12 Eylül Cuntas›’n›n hemen akabinde 70 bin 172.
1981’de; 79 bin 786. 1982’de;
78 bin 202. 1983’te; 76 bin 258.
1985’de; 71 bin 230. 1986’da; 52
bin 150. 1991’de; 26 bin 851.
1998’de; 60 bin 391. 1999’da; 67
bin 581.
2000’de; 72 bin olan say›, ‘Rahﬂan Aff›’ ile 49 bin 512’ye düﬂtü.
Sonraki y›llarda periyodik olarak
art›k sürdü ve 2005’te 55 bin 870
olan say› iki y›lda h›zla yükselerek
bugün 77 bin 425’i buldu.

Nedenleri Yanl›ﬂ Yerde
Aramak Gerçe¤i Gölgeler
Soru ﬂu; peki neden?
Gazetenin görüﬂlerine baﬂvurdu¤u “uzman”, Doç. Dr. Adem Sözüer
meseleyi ceza hukuku aç›s›ndan ele
al›p, “bu, son 20 y›ld›r uygulanan
suç ile ceza politikas›zl›¤›n›n bir sonucudur. Geçmiﬂ y›llarda suç iﬂle-

teﬂhisini koyuyor.
Bunlar elbette birer etken olabilir, ancak olguyu aç›klamaktan
uzakt›r. Her ﬂeyden önce, bu bak›ﬂ
aç›s› daha çok polisin bak›ﬂ aç›s›d›r.
Biz yakal›yoruz mahkemeler b›rak›yor... Afla ç›k›yor yine suç iﬂliyorlar... Cezalar az, cayd›r›c› olmuyor
art›r›lmal›...
Tüm bu söylemler polisin s›kça
baﬂvurdu¤u ﬂeylerdir. Oysa yap›lan
baﬂka araﬂt›rmalar, örne¤in “Rahﬂan
Aff›” ile ç›kanlar›n yeniden dönme
oran›n›n hiç de abart›ld›¤› ﬂeklinde
olmad›¤›n› da göstermektedir.
O zaman bir hukukçu, bir bilim
insan› “sorunu” baﬂka yerlerde aramak durumundad›r. Bunu yapmad›¤›nda niyeti farkl› da olsa gerçe¤in
üzerinin örtülmesine hizmet ediyor
demektir.
Özellikle burjuva bas›n›n s›kça
yapt›¤› üzere, af ya da tecil yasalar›n› “suçlu” ilan etmek, tam da böyle
bir yaklaﬂ›m›n ürünüdür. Ve ne yaz›k ki bu yalan öyle s›k tekrarlanmaktad›r ki, geniﬂ bir kesimi de ikna etti¤i görülmektedir. Ortaya ç›kan birkaç örne¤in sürekli gündemde tutulmas›, ön plana ç›kar›lmas›,
“afla ç›kan geri dönüyor” propagandas›n›n yelkenlerini ﬂiﬂirmiﬂtir.

‘Suçlu’ Üreten Sistem
Çözüm Üretebilir Mi?
Artan suçlar›n tasnifine bak›ld›¤›nda asl›nda birçok soruya cevap
bulmak mümkün.
12 Eylül Cuntas›’n›n hemen ard›ndan yaﬂanan art›ﬂ siyasi tutsaklar›n say›s›. Sonraki y›llarda ise sosyal, kültürel çürü(t)meye ba¤l› ola12
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rak yaﬂanan, yoksullaﬂma ile derinleﬂen suçlarda patlama düzeyinde
art›ﬂlar yaﬂanmakta. Son iki y›ldaki
rekor art›ﬂ›n alt›nda da, h›rs›zl›k,
gasp gibi suçlar dikkat çekmekte.
Bu ne anlama gelir?
En yal›n ifadeyle; “suçlu” diye
niteledikleri insanlar› üreten sistemin kendisi oldu¤u anlam›na gelir.
Nas›l yap›yor bunu?
Yoksullaﬂt›r›yor, iﬂsiz b›rak›yor.
Köﬂe dönmeci kapitalist kültürü her
yol ve biçimde körüklüyor. Yoksullu¤a karﬂ› örgütlenmesini engelliyor. Medyas› ile ‘prototipler’ yaratarak gençlerimizin buna ulaﬂmak
için ‘her yola baﬂvurmalar›n›’ körüklüyor. Yozlaﬂmay› devrimci mücadelenin potansiyelini çürütecek
bir araç olarak görüp en az›ndan
icazet veriyor...
Cezaevlerinden yans›yan resimler asl›nda sistemin niteli¤ini göstermektedir; her yan›ndan lime lime
dökülen, çürüyen ve çürüten bir sistemde yaﬂ›yoruz. Ve böyle bir sistem kendi yap›sal politikalar›n›n sonucu olan sorunlarda çözüm bulamaz. “Çözüm” diye ortaya att›klar›
sadece sorunun üzerini küllemekten
baﬂka hiçbir iﬂe yaramaz.
Örne¤in ne yap›l›yor?
Daha fazla ceza anlay›ﬂ›yla yasalar a¤›rlaﬂt›r›l›yor.
Daha fazla cezaevi yap›l›yor ve
üstelik, utan›lmas› gereken böyle
bir durumdan, bu ülkenin Adalet
Bakan› gururla bahsediyor, eleﬂtirenlere “ﬂu kadar para verip cezaevi
yapt›k daha ne istiyorsunuz” anlam›nda cevaplar veriyor.

Tart›ﬂ›lmas› Gereken
Çürüyen Kapitalizmdir
‹ﬂsizlik, yoksulluk önlenmeden
h›rs›zl›k, kapkaç, gasp gibi suçlar›n
önlenemeyece¤ini akl› baﬂ›nda herkes bilir. Buna karﬂ›n, suç üzerine
konuﬂan ve konuﬂturulanlar, iﬂsizli¤in nas›l ve neden yükseldi¤ini sorgulam›yorlar örne¤in.
Sorgulayamazlar çünkü, bu ayn›
zamanda tekellerin sistemini sorgu-

lamakt›r, bu sistemde iﬂsizler ordusunun hem ucuz emek ordusu anlam›na geldi¤ini hem de çal›ﬂanlar›n
daha ucuza çal›ﬂmalar› için üzerlerinde bask› unsuru oldu¤unu söylemek durumunda kalacaklard›r.
AKP hükümetinin memur say›s›n› azalt›p iﬂsizleri art›ran yasalar›n› tart›ﬂmak durumunda kalacaklard›r; daha az iﬂçiye daha fazla iﬂ yapt›rman›n önünü açan yasalar›n neden ç›kar›ld›¤› sorgulanacakt›r, baﬂl›baﬂ›na iﬂsizler ordusu yaratan
özelleﬂtirmeler tart›ﬂ›lacakt›r...
Yine bir baﬂka olgu olarak karﬂ›m›za ç›kan, Do¤u ve Güneydo¤u
a¤›rl›kl› göçü sorgulamazlar örne¤in. Çünkü burada da oligarﬂinin
bask›, katliam, sürgün politikalar›
karﬂ›lar›na ç›kacakt›r. Hatta b›rak›n
yak›lan köyleri, sürgünleri; bugün

evlerine dönmek isteyenler dahi oligarﬂik düzenin askeri siyasi güçleri
taraf›ndan türlü yollarla engellenmektedir.
Bu düzenin sahipleri, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e çözümden söz edemedikleri gibi, sistem içinde mümkün
olan istihdam olanaklar›n› dahi tart›ﬂamaz durumdad›rlar.
En basit örnek: A¤›zlar›na sak›z
yapt›klar›, Rahﬂan Aff› ile ç›kanlar
için hangi sosyal, ekonomik koﬂullar› haz›rlad›lar?
O zaman geriye ne kal›yor;
Halktan toplad›klar› vergilerle,
onlar› t›kacaklar› yeni cezaevleri
yapmak ya da yine doldur/boﬂalt aflar›na baﬂvurmak. Ki bunlar›n çözümsüzlü¤ü bugün ortadad›r.
‹ﬂsizlik, yoksulluk sorunu çözül-

Çanakkale Katliam Davas›

Katliamc›lar için ceza istiyoruz
19-22 Aral›k 2000 tarihinde
"Hayata Dönüﬂ" ad›yla yap›lan katliam operasyonda, Çanakkale Hapishanesi'nde 4 gün süren operasyona iliﬂkin aç›lan davaya, 20
Mart’ta devam edildi.
Çanakkale Hapishanesi'ndeki
tutuklu ve hükümlülerin suç duyurular› sonucu aç›lan dava 7 y›ld›r
sürüyor.
Tutsaklar›n avukatlar› ile TAYAD'l› Aileler kat›ld›¤› duruﬂmada,
san›klar yer almazken, onlar› avukatlar› temsil etti.
Devrimci tutsaklar›n avukatlar›;
19 Aral›k 2000 tarihinden önce hapishanelerde sorunun çözümü için
arabuluculuk yapan Yaﬂar Kemal,
Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli, Oral
Çal›ﬂlar, Can
Dündar, Mehmet Bekaro¤lu gibi ayd›nlar heyetinin
tan›k olarak
dinlenmelerini, hapishane-

de keﬂif yap›lmas›n› ve dosyada
bulunan baz› operasyon aç›s›ndan
önemli olan tutanaklar›n alt›ndaki
imzalar›n sahiplerinin dinlenmesini
ve 14.12.2000 tarihli ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca Çanakkale Baﬂsavc›l›¤›na gönderilen talimat içerikli yaz›n›n dosyada bulunmad›¤›n› bu yaz›lar›n araﬂt›r›lmas›n› talep ettiler.
Mahkeme heyeti talepleri daha
sonra de¤erlendirmek üzere duruﬂmay› 15 May›s tarihine ertelerken,
mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan TAYAD'l›lar, ‘19-22 A r a l › k
K a t l i a m c › l a r › Ya r g › l a n s › n ’ pankart› açt›lar. Aç›klamada, katillerin
cezaland›r›lmas› istenirken, katliam›n gerçek faillerinin san›k sandalyesine oturtulmas› talep edildi.
4 tutsa¤›n katledildi¤i operasyonda onlarca tutsak yaralanm›ﬂ ve
bu ﬂekilde F Tipi hapishanelere götürülmüﬂtü. Binlerce jandarma ve
özel timin kat›ld›¤› operasyonda,
binlerce bomba ve silah, de¤iﬂik
muhtevada kimyasal gazlar kullan›lm›ﬂ, katliam bilinçli ve planl›
13
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meden bu ülkenin cezaevleri hep
dolup boﬂalmaya devam edecektir.
Ve iddia ediyoruz ki, cezaevlerinin
say›s›n› bugün oldu¤unun iki kat›na
ç›kar›n, yine dolacakt›r. Ankara’da
oldu¤u gibi ‘cezaevi kampüslerini’
ço¤alt›n, yine derdinize deva olmayacakt›r.
‹ﬂsizlik, yoksulluk sorununu ortadan kald›rabilecek, bu çürüyen
sistemin ahlaki, kültürel, sosyal tahribatlar›na merhem olabilecek tek
çözüm, sistemin tümden de¤iﬂmesidir. Bunun ad›, devrimdir. Bunun
ad›, emekçi halk›n iktidar›d›r.
Baﬂka “çözümler” önerenler, sadece bu süreci uzatm›ﬂ olurlar, ama
engelleyemezler. Çünkü “dolan” asl›nda sadece cezaevleri de¤il, sistemin ömrüdür.
olarak uygulamaya konulmuﬂtu.
Katledilen, sakat b›rak›lan, hücrelerde tecrit edilen tutsaklara, operasyon sonras› davalar açmak suretiyle katliam› aklama süreci baﬂlatan oligarﬂi, tutsaklar›n açt›¤› davalar› da ayn› aklama manevralar› ile
geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.

Cezaevine para var
inﬂaat›n› yapana yok!
Antalya Yeniköy'de cezaevi inﬂaat›nda çal›ﬂan 5 iﬂçi, 6 ayd›r ücretlerinin ödenmedi¤ini belirterek,
kendilerini yakmak istediler.
17 Mart günü maaﬂlar›n› alamad›klar› için eylem yapan iﬂçiler,
yüklenici firman›n iste¤iyle, jandarma taraf›ndan inﬂaat alan›ndan ç›kar›lmak istendi. 70’e yak›n iﬂçinin
kat›ld›¤› hak arama eyleminin jandarma zoruyla bitirilmek istenmesine karﬂ›, Dilaver Çabuk, Yakup Çabuk, Zafer Öncü, ‹smail Öncü ve
Mehmet Arasl› isimli iﬂçiler, üzerlerine tiner dökerek, kendilerini barakaya kilitleyip yakmak istediler.
Dört saat süren pazarl›klar sonucu ikna edilen iﬂçiler, yetkililerin
seslerini duymas›n›, paras›zl›k yüzünden ailelerinin yan›na gidemediklerini söylediler.

e mek
‘Serbest Bölge’ ‹ﬂçileri A¤›r
Çal›ﬂma Koﬂullar›na ‹syan Etti
TALEPLER: Mesailer hafta sonunda 1 saatte 2 YTL, di¤er günlerde
1.5 YTL olmal›, zorunlu mesai kalkmal›... ‹ﬂ güvenli¤i ve iﬂçi sa¤l›¤› sa¤lanmal›... Sigortas›z iﬂçi kalmamal›... iﬂçilere yönelik hakaret ve tacizler son bulmal›, insanca çal›ﬂma koﬂullar› istiyoruz...
Yemek ve servis düzenli olmal›... Ücretler zaman›nda ödenmeli...
ﬁirketlerin birçok yasadan muaf
oldu¤u ‘Serbest Bölge’ler, ayn› zamanda ucuz ve örgütsüz iﬂçi bölgeleri olarak bilinir. ‹ﬂ yasas›, sendikalar yasas› ya gaçersizdir ya da uygulanmaz. Patronlar bu “serbestlik”ten ald›klar› güçle, sömürüyü
daha da pervas›z sürdürürler. 6 bin
iﬂçinin çal›ﬂt›¤› Mersin Serbest Bölge’deki iﬂçilerin durumu bunun en
çarp›c› örne¤ini teﬂkil ediyordu.
Ve iﬂçiler, uzun zamand›r yaﬂad›klar› sorunlar›n çözülmemesi, daha da a¤›rlaﬂt›r›lmas› karﬂ›s›nda 17
Mart’tan itibaren iﬂ b›rakma eylemine baﬂlad›lar. Yaklaﬂ›k 3 bin iﬂçi,
çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi
talebi ile iﬂ b›rak›p, serbest bölge giriﬂinde topland›.
‹ﬂçiler, çal›ﬂma koﬂullar› düzeltilene kadar eylemlerinin sürece¤ini
belirtirken, onlara kat›lmak isteyen
gece vardiyas›ndaki emekçilerin
ise, kap›lar›n kilitlenerek engellendikleri ö¤renildi.
Halaylar çeken ve “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Vur Vur ‹nlesin
Patron Dinlesin” sloganlar› atan iﬂçiler, serbest bölgede daha önce hiçbir yerde karﬂ›laﬂmad›klar› kurallar›n varoldu¤unu, asgari 13 saat çal›ﬂt›r›ld›klar›n›, ücretlerinin gününde ödenmedi¤ini, primlerinin yat›r›lmad›¤›n› belirttiler.
‹ﬂçilerin birlikte hareket etmelerinden endiﬂelenen patronlar, polis
ﬂefleri arac›l›¤›yla, “da¤›l›rsan›z taleplerinizi görüﬂürüz”
haberi
gönderirken,

bu istek iﬂçiler taraf›ndan reddedildi. Sonraki günlerde de serbest bölge giriﬂini miting alan›na çevirerek
iﬂ baﬂ› yapmayan iﬂçiler, patronlar›n
“iﬂbaﬂ› yapmazsan›z iﬂten ataca¤›z”
tehditlerine de ald›rmad›lar.
Bu arada çeﬂitli sendika, DKÖ
ve partilerden de emekçilere destek
geldi. MESBAﬁ giriﬂinde bekleyen
iﬂçileri ziyaret eden kurumlar ad›na
konuﬂan D‹SK-Tekstil Bossa ﬁube
Baﬂkan› Recep Türky›lmaz, sendikal örgütlenmenin gereklili¤ine dikkat çekerek, bu anayasal hakk›n engellenemeyece¤ini söyledi. ‹ﬂçiler
ad›na konuﬂan Muhittin Özo¤lu ise,
patronlar›n milyarl›k arabaya bindi¤ini, iﬂçilerin ücreti olunca, “Zarar
ediyoruz” dediklerini söyledi.

Hakk›m›z› a lana k adar
Direniﬂ yerinde görüﬂtü¤ümüz
iﬂçiler de çal›ﬂma koﬂullar›n›n zorlu¤unu dile getirirken, kararl›l›klar›n›, "hakk›m›z› alana kadar devam”
sözleriyle ortaya koydular.
Tekstil iﬂçisi M u z a f f e r K u t l u,
serbest bölgede çal›ﬂan 6000 tekstil
iﬂçisinin uzun zamandan beri çal›ﬂma ﬂartlar›n›n a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›n› belirtirken, eylemi bunun için yapt›klar›n› söyledi. Kutlu ﬂöyle devam
etti: “Daha önceleri mesai saati ücreti 1,5 YTL iken hiçbir aç›klama
yap›lmadan 1 YTL’ye düﬂürüldü.
Hemen hemen bütün firmalar sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›r›yor, olanlar›n da
sigortalar› yatm›yor. Fazla mesai
yapt›r›l›yor ve ücretleri de ödenmiyor. Maaﬂlar›m›z› zaman›nda alam›yoruz. ‹zin hakk›m›z kesiliyor.
‹zinli olarak görüldü¤ü halde iﬂçiler 'iﬂe gelmedi' diye iﬂten at›l›yor.
Böyle bir ﬂey olabilir mi?”
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25 Mart 2007 / 97

Murat
Tu ç isimli
iﬂçi ise, hem
paralar›n›n
verilmedi¤ini hem de
mesainin
zorunlu oldu¤unu belirterek, “Mesaiye kalmayan› da iﬂten ç›kar›yorlar. ﬁu anda serbest
bölgede 40-45 tane tekstil firmas›
var. Toplam 6000 iﬂçi var, bunlar›n
5000-5500 tanesi iﬂ b›rakm›ﬂ durumda” diye söze giriyor.
Muzaffer Kutlu, belirledikleri
heyetin yapt›¤› ilk görüﬂmede sonuç
alamad›klar›n› kaydederken, patronlar›n “Böyle çal›ﬂ›rsan›z çal›ﬂ›n”
dediklerini dile getiriyor. Sendikal›
olmad›klar›n› ve 15 y›ld›r ilk kez
burada eylem yap›ld›¤›n› belirten
Kutlu, “ ﬂartlar çok a¤›r, bu ﬂartlarda hiçbir iﬂçi çal›ﬂamaz. Bizler hakk›m›z istiyoruz ve hakk›m›z› alana
kadar burada toplanaca¤›z” dedi.
Kutlu, sendika ve derneklere destek
ça¤r›s› yaparken, Murat Tuç da,
“Evet bizleri yanl›z b›rakmamal›lar,
onlar›n desteklerini bekleyece¤iz.
Ve her gün buraya gelece¤iz” diye
Kutlu’ya destek veriyor.

‘Taﬂ ocaklar›na hay›r’
Antalya’da 18 Mart günü düzenlenen mitingde biraraya gelen 2 bin
köylü, topraklar›na zarar veren taﬂ
ocaklar›n›n kapat›lmas›n› istedi.
‘Taﬂ Ocaklar›na Hay›r’ slogan›yla
Eski Lunapark Meydan›’na kadar yürüyen köylülere demokratik kitle örgütleri de destek olurken, Yaz›r, Kovanl›k ve di¤er çevre köylerden gelen
halk, taﬂ oca¤›n›n sular›n› kirletti¤ini,
topraklar›n› öldürdü¤ünü, ürünlerini
yoketti¤ini hayk›rd›. Boﬂ kovalar, çürümüﬂ a¤aç dallar›, y›k›lm›ﬂ ev gibi
simgeler ve resimlerle tahribat› canland›ran köylüler yapt›klar› konuﬂmalarda da, madenin kendilerine verdikleri zarar› somut olarak anlatt›lar ve
“Hani köylü milletin efendisiydi? Biz
efendilikten vazgeçtik, biraz insanl›k
bekliyoruz” diye seslendiler.

e mek
D‹SK’e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas›’n›n ﬂubelerinin genel kurullar›
devam ediyor. 17 Mart günü yap›lan, Genel-‹ﬂ ‹stanbul 3 No’lu ﬁube
5. Ola¤an Genel Kurulu sonucunda,
mevcut ﬂube baﬂkan› Mevsim
Gürlevik iﬂçilerin, delegelerin deste¤ini alarak yeniden seçildi.
Mevsim Gürlevik, genel kurulda
yapt›¤› konuﬂmada, devrimci sendikal anlay›ﬂ› savunarak bu anlay›ﬂla
yollar›na devam edeceklerini
belirtti.
Bask›lar›n, iﬂkencelerin, yoksulluk ve
yolsuzluklar›n sürdü¤üne, emek hareketi üzerinde fiili,
ideolojik bask›lara
dikkat çeken Gürlevik, “ama tüm bunlara ra¤men iﬂçi s›n›f› ve emekçi halk›n
mücadelesi durmad›.
Tüm
u¤raﬂlar›na

Gürlevik: Devrimci Sendikal
Anlay›ﬂla Örgütleniyoruz

ra¤men
mücadeleyi
sekteye u¤r a t a m a d ›lar” diye
konuﬂtu. Yönetim olarak, grevlerde,
yürüyüﬂlerde, mitinglerde, hak alma
mücadelelerinin yan›nda, tecrite
karﬂ› mücadelenin saf›nda yerald›klar›n› kaydeden Gürlevik, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Siz bizi emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› verdi¤imiz mücadeleden;
siz bizi anti-demokratik uygulamalara karﬂ› ald›¤›m›z tav›rdan; siz bizi sar› uzlaﬂmac› sendikal anlay›ﬂa
karﬂ› verdi¤imiz mücadeleden; siz
bizi, T‹S masalar›nda iﬂçilerin ekonomik-demokratik ç›karlar›n› korumak için asla taviz vermeden Beyo¤lu Belediyesi’nde yürüttü¤ümüz
grevlerden; sefalet ücretiyle çal›ﬂan, tüm demokratik haklardan
mahrum b›rak›lan, düzensiz çal›ﬂmaya tabi tutulan Kent Yol iﬂçile-

Baﬂbakanl›k Önünde Eylem
Nerede bir hak arama eylemi sözkonusu olsa, nerede iﬂçiler
anayasal haklar›n› kullanarak örgütlenseler, sendikaya üye olsalar; patronlar›n cevab› iﬂten atmak oluyor. Bu ﬂekilde her gün
bir iﬂçi k›y›m› yaﬂanan ülkemizde, bu hukuksuzluklar›n sorumlusu, sadece patronlar de¤il, ayn› zamanda patronlar›n yasad›ﬂ›
uygulamalar›na, emekçileri iﬂsiz, aﬂs›z b›rakmas›na göz yuman,
izin veren iktidard›r. Akmercan iﬂçileri de yapt›klar› eylemle bu
gerçe¤i hayk›rd›lar.
‹stanbul Gaziosmanpaﬂa Belediyesi’ne ba¤l› taﬂeron ﬂirket
Akmercan'da çal›ﬂan iﬂçiler, ekonomik koﬂullar›n›n düzeltilmesi için 9 Temmuz’da baﬂlad›klar› grevin ard›ndan iﬂten at›lm›ﬂlard›. Akmercan iﬂçileri bir yandan iﬂe iade davas› açarken, öte
yandan eylemlerle bu durumu protesto etmeye devam etti.
Bu eylemlerin sonuncusu, 19 Mart günü Baﬂbakanl›k Binas›
önündeydi. ‹ﬂten at›lan üç iﬂçi, sorunlar›n› dile getirmek amac›yla Baﬂbakanl›k önünde aç›klama yapmak istedi. “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l› pankart› açmaya çal›ﬂan ancak
polisin müdahalesine maruz kalan biri bayan üç iﬂçi, apar topar
gözalt›na al›n›rken, ‘‹ﬂçiyiz, Hakl›y›z, Kazanaca¤›z’ slogan›n› att›lar.
‹ﬂçilerden Abidin Ateﬂo¤lu, “9
ayd›r haklar›m›z verilmiyor. 1-2 y›ll›k tazminat hakk›m›z var. Sorunlar›m›z› ve sesimizi duyurabilmek,
u¤rad›¤›m›z haks›zl›¤› göstermek
için eylem yapt›k” diye konuﬂtu.
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rinin sendikam›zda örgütlenmesiyle
birlikte ba¤›tlad›¤›m›z T‹S’ten tan›yorsunuz. Siz bizi, emperyalistlerin
katliamlar›na maruz kalan Filistin ve
Irak halk›yla dayan›ﬂmam›zdan, k›saca haks›zl›¤a, sömürüye, zulme ve
bireysel ç›karc›lara karﬂ› verdi¤imiz
onurlu mücadeleden tan›yorsunuz.”
Sendikac›l›k anlay›ﬂlar›n›, “devrimci sendikal anlay›ﬂla örgütlenmek, örgütlülü¤ü güçlendirmek,
birlik dayan›ﬂmas›n› geliﬂtirmek”
olarak nitelendiren Gürlevik, yönetime geldiklerinden bu yana s›n›f›n
hep en ön saflar›nda yeralmaya çal›ﬂt›klar›n›, ancak bunun da yeterli
olmad›¤›n› bildiklerini dile getirdi.
Gürlevik konuﬂmas›n›n sonunda, iﬂçileri yeni mevziler kazanmak
için deste¤e, sahiplenmeye ça¤›rd›.

SES: Sa¤l›k Bakan› ‹stifa Etmeli
14 Mart’ta SES ve TTB taraf›ndan yap›lan
grevi de¤erlendiren SES Genel Baﬂkan› Köksal
Ayd›n, emekçileri tehdit eden Sa¤l›k Bakan›
Recep Akda¤’a istifa ça¤r›s›nda bulundu.
Sa¤l›k Bakan›’n›n kendilerini dinlemek yerine, gerçekleri sapt›rmay›, tehdit ve ﬂiddet yolunu tercih etti¤ini belirten Ayd›n, bakan›n,
eyleme emekçilerin “itibar etmedikleri” yönündeki aç›klamas›n›n da gerçekleri yans›tmad›¤›n›
kaydetti. Eylemin baﬂar›yla tamamland›¤›n›
söyleyen Ayd›n, “ IMF, DB politikalar›n› hayata geçirmek için kendi çal›ﬂan›na, kendi halk›na
bu denli tahammülsüz bir bakanla sa¤l›k alan›n›n sorunlar›n› çözebilmek mümkün de¤ildir.
Say›n Bakan bir an önce istifa etmeli veya görevden al›nmal›d›r” dedi.

2. Say›s› Ç›kt›
Kamu Emekçileri Cephesi dergisinin 2. say›s›
zengin bir içerikle ç›kt›. Derginin bu say›s›nda; 14
Aral›k ve KESK, Ortak Örgütlenme, Sendikalar Nas›l Mücadele Etmeli, E¤itim-Sen Program Kurultay›
gibi baﬂl›klar alt›nda, memur hareketinin sorunlar›
tart›ﬂ›l›rken, “Sömürünün Arac› Olarak ﬁiddet”,
“Dizi Dizi Yedi Bizi” yaz›lar›nda oldu¤u gibi, kültürel alana dair yaz›lar da yeral›yor.

Maltepe Hapishanesi’nden firar ettikten sonraki günler, her ﬂeyin çok h›zl› geliﬂti¤i günlerdi.
‹stanbul’dan Ankara’ya geçmiﬂlerdi ama Ankara’daki Parti-Cepheliler’e yönelik
operasyonlar da görülmemiﬂ boyutlardayd›. Fakat onlar iﬂte bu ortamda bir an bile kavgadan kaçmay› düﬂünmüyorlard›. Silahl› mücadeleye
kald›¤› yerden devam edilecekti.
‹stanbul’da da operasyonlar sürüyordu. Mahirler’in ayr›lmas›ndan
yaklaﬂ›k iki hafta sonra, 13 ﬁubat’ta
Ulaﬂ Bardakç› ve Ziya Y›lmaz'›n
kald›¤› Levent’teki eve polis bask›n
düzenledi. Ulaﬂ ve Ziya, çat›ﬂarak
evden ç›kmay› baﬂard›lar. Fakat takip sürüyordu. Bir hafta sonra
Ulaﬂ’›n F›nd›kzade’de kald›¤› ev de
bas›l›r. Ulaﬂ teslim olmaz yine.
Cephe’nin gelenekleri ilmik ilmik
örülmektedir. 19 ﬁubat 1972 günü,
07.00 s›ralar›nda Ulaﬂ çat›ﬂarak ﬂehit düﬂer.
Ulaﬂ'›n vurulup ﬂehit düﬂtü¤ü
gün Çankaya'da bir evdeydi Mahir.
Bir gerilla daha düﬂmüﬂtür. Fakat
kararlar›nda ve kararl›l›klar›nda
herhangi bir de¤iﬂiklik olmayacakt›r. Ulaﬂ, gövdesi kanlar içinde yere
düﬂerken bir devrim f›rt›nas› yara-
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Ulaﬂ’›n elinde mavzer
mavzeri türküye benzer
b i z i m k i l e r böyle ölür
böyle ölür b i z i m k i l e r

tanlardand›r. ﬁimdi geride kalanlara
düﬂen, o bayra¤› devral›p oligarﬂinin burcuna dikinceye kadar sürdürmektir savaﬂ›. Bayrak elden ele aktar›lacakt›r.
*
Koray Do¤an, ODTÜ ö¤renciydi. 25 yaﬂ›na girmiﬂti k›sa süre önce. Firardan sonraki o günlerde Ankara’da Mahirler’in bir bak›ma elleri-ayaklar› gibiydi. Ev gerekiyorsa
ev, silah gerekiyorsa silah, istihbarat gerekiyorsa istihbarat, her göreve koﬂuyordu. Coﬂkusu salt gençli¤inden de¤il, Cepheli’li¤indendi. 12
Mart Cuntas›’na karﬂ› direnme çizgisini sürdüren Cephe’nin bir parças› olarak, Cephe’nin önder kadrolar›n› korumay› da en önemli görevi
say›yordu.
O günlerde Mahir ve Cihan Alptekin’in iliﬂkileri içinde yeralan
THKO’dan Hasan Ataol, anlat›yor:
“Silahlar› vard› ama yeterli de¤il...
Silahlar› daha önceden çat›s›na gizledikleri bir tiyatro varm›ﬂ.
Bize, 'O tiyatronun çat›s›nda bulunan silahlar› al›p, getirin' dediler.
Fakat biz silahlar› gidip oldu¤u
yerden alam›yoruz. Çünkü tiyatronun sahipleri de¤iﬂmiﬂ. Mahir ve
Cihan, s›k›ﬂt›r›yor. Yan›mda... bir
arkadaﬂ ile tiyatronun önüne gittik.
Onlar kap›da beklediler. Ben do¤rudan, bilet satan genç adama gittim, aç›kça:
-Arkadaﬂ, ben devrimciyim. Tiyatronun çat›s›nda bize ait iki bavul var.
O bavullar› almam gerekli, dedim.
Bilet satan çocuk da SBF ö¤rencisiymiﬂ. Durumu anlad› ve çat›dan
o bavullar› ald›m. Koray’la randevulaﬂt›k. O bavullar› ben, Koray'a
teslim edece¤im. Koray da, Cihan
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ve Mahir'e götürecek.
Kavakl›dere Sinemas› önünde, bir sokak
aras›nda... O gece Koray, koﬂarak geldi, iki
çantay› da kapt›, gitti.”
*
En az›ndan silah sorununu bir ölçüde çözmüﬂlerdi böylelikle. Ellerindeki silahlar, düﬂündükleri eylemleri gerçekleﬂtirmeye
yetecek kadar vard›. Bu arada Ankara’da operasyonlar, özellikle
Cephe’nin ordu içindeki iliﬂkilerine
yönelik olarak yo¤unlaﬂm›ﬂt›. As›l
amaç, Mahirler’e ulaﬂmakt›. Bu
operasyonlarda polis Koray Do¤an’›n da ad›na ulaﬂt›. Koray’›n ailesinin ve niﬂanl›s›n›n evine karakollar kuruldu. “O gece Koray’la,
Hoﬂdere Caddesi'ndeki bir evde
kald›k. Sabah Koray, baz› arkadaﬂlarla buluﬂmak üzere d›ﬂar› ç›kt›.
Dönmesi gecikince bir ﬂeyler oldu¤unu anlad›m. Kald›¤›m eve okuldan bir arkadaﬂ› geldi. Telaﬂla Koray'›n üzerindeki giysileri sordu.
Bindi¤i dolmuﬂtaki bir kad›n, Koray'›n niﬂanl›s›n›n evinin yak›n›nda
beyaz gömlekli, kravatl› bir çocu¤u,
polislerin vurdu¤unu söylemiﬂ.”
Evet, o beyaz gömlekli, kravatl›
çocuk, Koray’dan baﬂkas› de¤ildi.
Evin kap›s›n› polis açm›ﬂ, bunun
üzerine Koray hemen silah›n› çekerek f›rlam›ﬂt›. Arkas›ndan aç›lan
ateﬂle vuruldu orada Koray. Yaral›
olarak bir inﬂaata giren Koray, orada tutsak düﬂtü. Yaral› halde sorgulayarak Mahirlerin yerini ö¤renmeye çal›ﬂt›lar. Ama alamad›lar istediklerini ve Koray’› katlettiler. 8
Mart’t› o gün. Ve 1972’nin bu Mart
ay› daha nelere gebeydi...
*
‹ﬂte tam bu günlerde, Koray Do¤an’›n katledilmesinden sadece iki
gün sonra, Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan'›n idam kararlar› TBMM’de kabul edildi ve idam
dosyalar› senatoya gönderildi. (O
dönem yasama organ› Meclis ve Senato olmak üzere iki bölümden oluﬂuyordu.)

Denizler’le ilgili idam hükmü,
Askeri Yarg›tay taraf›ndan 10 Ocak
1972'de onaylanm›ﬂt›. ‹dam›n engellenmesi için asl›nda 12 Mart koﬂullar›nda olunmas›na karﬂ›n, yo¤un giriﬂimler yap›lm›ﬂt›.
Karar›n uygulanmamas› için
hummal› bir çal›ﬂma baﬂlat›l›yor.
Aralar›nda Yakup Kadri Karaosmano¤lu'ndan Faz›l Hüsnü Da¤larca'ya kadar birçok ayd›n, meslek örgütleri temsilcileri idamlara karﬂ›
imza toplam›ﬂlard›. 12 Mart terörünün özellikle ayd›nlar üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› bir dönemde cesur bir ç›k›ﬂt› bu. Keza baz› okullarda boykotlar, hapishanelerde de açl›k
grevleri yap›lm›ﬂt›. Fakat bunlara
ra¤men idam dosyas› TBMM'ye getirildi.
10 Mart 1972'de TBMM’de yap›lan oylamada, 450 milletvekilinden 245'i idam› onaylad›. 63 milletvekili red oyu kullan›rken, 124 milletvekili ise oylamaya kat›lmad›.
Oylama, Cumhuriyet Senatosu'nda da hemen hemen ayn› oranlarda sonuçland›. 183 senatörden
105'i idama evet derken, 36's› hay›r
dedi. 42’si de oylamaya kat›lmam›ﬂt›.
Oylamalarda Adalet Partililer,
hemen hemen tümüyle Denizler’in
idam edilmesi için el kald›rd›lar. Denizler’in katledilmesini isteyenlerin
baﬂ›nda Süleyman Demirel vard›.
CHP yönetimi de gerçekte idamdan
yanayd›. Partinin baﬂ›ndaki ‹smet
‹nönü, idam kararlar› Meclis'e geldi¤inde ba¤lay›c› grup karar› ald›rmad›. Nitekim, meclisteki oylamada
144 CHP'liden 97’si Denizler ’in
idam edilmesi için oy kulland›. Keza senatoda da CHP’lilerin yar›s›
idamlara evet oyu verdiler.
CHP ve ‹nönü, sanki karﬂ› gibi
bir görünüm veriyordu. Bu çerçevede de ‹nönü karar› Anayasa Mahkemesi'ne götürmüﬂtü. Anayasa Mahkemesi, idam karar›n› usül yönünden bozdu. Karar, Meclis ve Senato'da ikinci
kez onayland›ktan sonra ise, ‹smet ‹nönü,
idamlar›
durdurmak

Mahir ve Deniz... Yanyana çok fazla bulunmad›lar belki. Ama tarih
onlar›n isimlerini çok s›k yanyana getirdi. Eylemlerin en önündeydiler hep. Yukar›daki foto¤rafta Mahir DTCF direniﬂinde... Altta Deniz
bir yürüyüﬂte. Adlar› revizyonizmden örgütsel olarak olmasa da, siyasal olarak yanyanayd›. Sonra 12 Mart koﬂullar›nda silahl› devrim
cephesi içinde adlar› yine yanyana geldi. K›z›ldere’de, as›lmak istenen bir devrimci ve onun as›lmas›na, kendi ölümü pahas›na izin vermeyen bir devrimci önder olarak adlar› yine yanyana an›lacakt›... Ve
adlar›, ihtilâlcilikleri, devrim saflar›nda birlikte yaﬂayacakt›...

için böyle bir yol olmas›na ra¤men,
ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne
baﬂvurmad› bile.
K›sacas›, Denizler’i bir an önce
ipe çekmek isteyenlerin baﬂ›nda
Demirel ve AP’liler vard›. Ama bilinmeli ki, CHP’lilerin önemli bir
bölümü de onlardan geri kalmad›lar
devrimcilere düﬂmanl›kta.
*
29 Kas›m gecesinden bu yana 3
ay 10 gün geçmiﬂti. TBMM’de Denizler’in idam›yla ilgili oylaman›n
yap›laca¤› 10 Mart günü, birçok kiﬂi karar› bekliyordu.
Karar Mahirler için sürpriz olmad›. Biliyorlard› ki, Denizler’in
idam›yla ilgili karar ‘hukuki’ de¤il,
siyasiydi. Oligarﬂi, onlar› asarak
devrimci harekete hem örgütsel,
hem moral darbe vurmak istiyordu.
Buna izin vermeyeceklerdi. Baﬂtan
beri, kararlar› buydu ve ilmik Denizler’in bo¤az›na geçirilmiﬂken,
onlar› bu kararlar›n› hayata geçirmekten art›k kimse al›koyamazd›.
*
Mahir, idamlar›n onaylanmas›nda baﬂrolü oynayan Adalet Partisi’nden ﬁinasi Osma ve Senato
‹dam Komisyonu Baﬂkan› Turhan
17
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Kapanl›'n›n istihbarat›n›n ç›kar›lmas›n› ister yoldaﬂlar›ndan. Onlar›
kaç›rabilirlerse, Denizler’in idam›n›n engellenebilmesi ihtimal dahilindedir. Ama bu ihtimalden daha
önemli ve belirleyici olan, Türkiye
devrimci hareketinin, baﬂka bir deyiﬂle silahl› devrim cephesinin bu
sald›r› karﬂ›s›nda sessiz kalmam›ﬂ
olmas›d›r.
THKO kadrolar›ndan Cihan
Alptekin de ayn› günlerde, yabanc›
diplomatlara yönelik birtak›m haz›rl›klar içindedir.
*
ﬁimdi, 1972 Mart’›n›n Ankaras›’nda bu planlar› yapan devrimcilerin durumuna ﬂöyle bir bakal›m.
Çok yo¤un bir operasyon alt›ndayd›lar. Tutsakl›klar sonucunda
iliﬂkileri, imkânlar› alabildi¤ine daralm›ﬂt›. Ulaﬂ’›, ard›ndan Koray’›
ﬂehit vermiﬂlerdi. Ço¤u “vur” emirleriyle aran›yordu. Ama onlar kendilerine yönelik vur emirleriyle de¤il, Denizlerin dara¤ac›na ç›kar›lacak olmas›yla ilgiliydiler. O dönemin iliﬂkilerinde yeralan bir Cepheli’nin dedi¤i gibi; “Biz, kalacak yerimiz olmad›¤› halde, adamlar kaç›rmaya kalk›yor, planlar yap›yor-

duk. Her gün kaç›yorduk, ancak,
baﬂkalar›n› da kaç›rmay› tasarl›yorduk.”
Öyleydi ve zaten siyasi cüret denilen ﬂey de buydu. Devrimin sorumlulu¤unu hissetmek, devrim iddia ve kararl›l›¤›n› taﬂ›mak iﬂte buydu.
Çok sonralar› yap›lan de¤erlendirmelerde, “asl›nda o zaman bu
eylemleri yapmamal›yd›k” türünden
söylemler çok duyuldu. Ama bu
söylemler, ancak piﬂmanl›klar›n ve
piﬂmanlar›n tarihinde yer buldu
kendine. As›l tarih, kararl›l›kla, cüretle, sorumlulukla, netlikle yaz›lmaya devam edecekti.
Do¤ruydu, süreç son derece zorluydu. Daha k›sa süre önce ihanete
u¤ram›ﬂt› Parti. ﬁimdi dört bir yandan kuﬂat›lm›ﬂlard›. Tereddütler,
hatta korkakl›klar da görülebilirdi.
Ama, biraz önce de denildi¤i gibi,
art›k hiçbir ﬂey, bu yolda yürüyenleri al›koyamazd›. Çünkü esas›nda
mesele, tek bir eylemi gerçekleﬂtirip
gerçekleﬂtirmemek de de¤il, devrim
yürüyüﬂünü sürdürüp sürdürmemekti. Yine o günlerde Ankara’da
Mahirler’le iliﬂki içinde olanlardan
‹smet Öztürk, o günkü durumu ﬂöyle özetleyecekti. "O s›ralar ne yapaca¤›n› sadece Mahir biliyordu. Her
ﬂeyi o s›ralar Mahir belirliyordu.
Her olayda herkesin onay›n› al›yordu. Bu konularda çok yetkin ve kararl› bir insand›. Bu nedenle Mahir'i kimse ezip geçemiyordu."
Önderlik de buydu.
1971’in sonu ve 1972’nin baﬂ›ndaki dört ayl›k zaman dilimini, s›radan bir zaman dilimi olmaktan ç›karan ﬂey, iﬂte bütün bunlar›n biraraya
gelmesiydi. Hergün, her an, at›lan
her ad›mla bir tarih yaz›l›yordu. Ve
hiç kuﬂku yok ki, o ad›mlara önderlik edenler, bunun bilincindeydiler.
Sonraki çarp›t›lm›ﬂ tarih anlat›mlar›nda baﬂka türlü bir tablo çizilmeye çal›ﬂ›lsa da, rastlant›lar
ve zorunluluklar, bu tarihte en fazla tali bir rol
oynuyordu. Tüm bu
olaylar›n siyasal olarak
ﬂöyle de¤il de böyle ol-

mas›n› belirleyen ise 12 Mart terörü
karﬂ›s›nda e¤ilip bükülmeyen, yolundan ﬂaﬂmayan devrimci iradeydi.
*
Adalet Partililer’e veya diplomatlara yönelik kaç›rma çal›ﬂmalar›
sürerken, kaç›r›lanlar›n sevkedilmesi amac›yla Karadeniz’den E r t a n
S a r u h a n Ankara’ya ça¤r›l›r. Fatsa’n›n Beyceli Köyü’nden Ertan,
Karadeniz’in yerel önderlerindendir. Ertan, yan›nda bir ﬂoför ve bir
kamyonla birlikte gelir Ankara’ya.
Ertan Saruhan, Ankara’da koﬂullar›n ne kadar zorlaﬂt›¤›na tan›k
olur. Mahirler’le yapt›klar› görüﬂmeler s›ras›nda “Ünye'de bulunan
‹ngiliz teknisyenlerinin kaç›r›labilece¤i” önerisini yapar. Bu öneri kabul görür ve Ankara’y› terketme karar› al›n›r.
Ankara, THKP-C’nin oluﬂumunda özel yeri olan bir ﬂehirdir.
Mahir’in önderli¤inde sürdürülen
ideolojik mücadelenin en önemli
mekanlar›ndan biri bu ﬂehirdeki
SBF’dir. Ama art›k ﬂehirler dar gelmektedir onlara.
15 veya 16 Mart gecesi, Mahir
Çayan, Cihan Alptekin, Ertu¤rul
Kürkçü ve Ömer Ayna, Samsun yolu üzerinde kendilerini bekleyen
makarna yüklü kamyona, makarna
çuvallar› aras›na yerleﬂirler ve hava
iyice karard›¤›nda Mahirler’in Karadeniz yolculu¤u baﬂlar.
Ankara’da bulunan di¤er kadrolar›n bir k›sm› da farkl› güzergah ve
araçlarla Karadeniz’e gitmek üzere
yola ç›karlar. Karadeniz, zaten k›r
gerilla mücadelesini baﬂlatmak için
hep Cepheliler’in planlar›nda ve
ufuklar›nda olan bir yerdir. Ankara'dan ç›karken bir bavul içerisindeki çeﬂitli çapta silahlar, el bombalar› ve tabancalar› da yanlar›ndad›r.
18 Mart 1972 günü saat 16.00 s›ralar›nda Ünye'ye var›rlar. Oradan
da Fatsa Yaprakl› Köyü’ne geçerek
Mehmet Atasoy'un evine yerleﬂirler.
Mahirler’in d›ﬂ›nda bölgede bulunan THKP-C kadrolar›ndan Sinan
Kaz›m Özüdo¤ru, Hüdai Ar›kan,
Saffet Alp ve Sabahattin Kurt da
18
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baﬂka bir eve yerleﬂmiﬂlerdi. Dördü
de THKP-C’nin kadrolar›yd›lar. Sinan Kaz›m ve Hüdai Genel Komite
üyesiydiler. Ve dördü de Parti-Cephe’nin devrim iddias›n›n ve kararl›l›¤›n›n temsilcisiydiler.
Mahirler’in kald›¤› evle, di¤er
kadrolar›n kald›¤› ev aras›ndaki
ba¤lant›y› da Ünye-Sar›halil Köyü’nden Ahmet Atasoy sa¤l›yordu.
Oyalanacak, a¤›rdan al›nacak zaman de¤ildi. Düﬂünülen eylem için
istihbarat çal›ﬂmalar› h›zla tamamland› ve Karadeniz’e ulaﬂal›, bir
hafta doldu¤unda, eylemi gerçekleﬂtirmek için harekete geçtiler.
*
Takvimler 25 Mart’› gösteriyordu. Ünye Radar Üssü’nde görevli
‹ngilizler’i kaç›rmak için planland›¤› gibi, Ünye hükümet binas› bitiﬂi¤indeki, K›l›ç Apartman›’na yöneldiler. Ancak ‹ngilizler’in kald›¤›
evin yak›n›nda yolda hesapta olmayan baz› kiﬂilerin varl›¤› nedeniyle,
eylem ertelendi. Ertesi akﬂam, tekrar denenecekti.
Nitekim, 26 Mart 1972 Pazar
günü, Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ertu¤rul Kürkçü ve karac› subay elbisesi giymiﬂ bulunan Hüdai
Ar›kan, K›l›ç Apartman›’nda kalan
üç ‹ngiliz’in kap›s›n› çald›lar. Askeri makamdan geldiklerini söyleyerek kap›y› açt›ran savaﬂç›lar, üç ‹ngiliz’i rehin ald›lar.
Asl›nda rehinelerinin say›s›,
12’ydi. Apartman giriﬂinden itibaren karﬂ›laﬂt›klar› baz› kiﬂileri de rehin almak durumunda kalm›ﬂlard›.
12 kiﬂiyi apartman›n 5. kat›nda toplayan Mahirler, rehinelere korkmamalar›n›, kendilerine bir zarar vermeyeceklerini belirttiler. Hemen ard›ndan da üç ‹ngiliz’i yanlar›na alarak bölgeden uzaklaﬂt›lar. Uzaklaﬂmadan önce de eylem yerine, daha
önceden haz›rlad›klar› “ ' T ü r k i y e
Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkanl›¤›,
Parlamentosu ve Hükümetine” diye baﬂlayan bildiriyi koydular.
K›l›ç Apartman›’ndan ç›kt›lar.
Yolculuklar› K›z›ldere’yeydi ﬂimdi.
Yolculuklar› bir manifestoyayd›...

30 Mart 1972

K›z›ldere ﬁehitleri

te Filistin kamplar›na gitti. Ayr›ﬂmalarda tercihini silahl›
kurtuluﬂ savaﬂ›ndan yana koyarak THKO içinde yerald›.

12 Mart Cuntas›’na karﬂ› silahl› mücadeleyi sürdürmek ve Deniz Gezmiﬂ l e r ’in idam›n› engellemek için Ünye
R a d a r Üssü’nden üç ‹ngiliz ajan›
kaç›r›larak, karﬂ›l›¤›nda Denizl e r ’in serbest b›rak›lmas› istenir.
E y l e m i g e r ç e k l e ﬂ t i ren sekiz
T H K P - C , iki T H K O ö n d e r ve
s a v a ﬂ ç › s › , a l d › k l a r › re h i n l e r l e
birlikte gittikleri Tokat’›n
N i k s a r i lç e s i ne b a ¤ l› K ›z › l d e re k ö y ü n d e k u ﬂ a t › l d › l a r. 10 önder ve savaﬂç›,
s on nef es ler ine ve s on
mermilerine kadar
savaﬂarak ﬂehit düﬂt ü l e r.

Hüdai ARIKAN: 1946, Denizli-Çivril do¤umludur. Ankara'da gençlik mücadelesinin ve DevGenç'in örgütlenmesinin bir çok aﬂamas›nda
vard›r. Partinin ilk örgütlenmelerinde yer alan
kadrolardan ve THKP Genel Komitesi Üyesidir.
Ömer AYNA: 1952 Diyarbak›r,
Dicle do¤umludur. THKO'ludur.
1960'lar›n geliﬂen mücadelesi
içinde tercihini silahl› savaﬂtan
yana yapm›ﬂt›r. K›z›ldere'deki
siper yoldaﬂl›¤›na THKO cephesinden kat›lan ikinci savaﬂç›d›r.
Sabahattin KURT:
1949, Van Gevaﬂ do¤umludur. Ankara'da
devrimci gençlik hareketi içinde savaﬂç› yanlar›yla öne ç›kt›.

Mahir
ÇAYAN:
THKP-C önderi. Yaz›lar›yla, eylemleriyle, yaﬂam›yla ve ölümsüzleﬂti¤i
K›z›ldere direniﬂiyle, çizdi¤i devrim yolu bugün de
yolumuzu ayd›nlatmaya devam etmektedir. 15 Mart
1946 Samsun do¤umludur.
1963’te Haydarpaﬂa Lisesi ö¤rencisiyken mücadeleye baﬂlam›ﬂt›r.
1964'te Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ö¤rencisi oldu¤u dönem, onun geliﬂti¤i,
önderlik misyonunu üstlendi¤i
dönemdir. SBF Fikir Kulübü’nde,
Dev-Genç’te hep önder bir devrimci
olarak yerald›. Türkiye devriminin
yolunun netleﬂtirilmesinin teorik aç›dan
da önderidir. THKP-C’nin kurucusu, Merkez
Komitesi Üyesi’dir.

Nihat YILMAZ: 1937,
Fatsa-Bozda¤› köyü do¤umludur. Karadeniz bölgesindeki PartiCephelilerdendir. F›nd›k mitinglerinden tütün mitinglerine kadar bölge halk›n›n mücadelesinin içindedir.
Ahmet ATASOY: 1946 ÜnyeSar›halil köyü do¤umludur. Karadeniz köylüleri içinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmiﬂ bir devrimcidir.
T‹P içinde yaﬂanan ayr›ﬂma sürecinde reformizmden koparak THKP-C önderli¤inde
mücadeleye at›lm›ﬂt›r.

Sinan Kaz›m ÖZÜDO⁄RU: THKP-C'nin önder kadrolar›ndand›r. Genel Komite Üyesi’dir. 1947 Sivas-ﬁark›ﬂla-Ortaköy do¤umlu olan Sinan Kaz›m, yüksek ö¤renimi için geldi¤i Ankara'da
devrimci gençlik mücadelesinin içinde yerald›. Ekim 1970'deki Dev-Genç
kurultay›nda TDGF Genel Sekreterli¤i’ne getirildi. 12 Mart faﬂizmi karﬂ›s›nda da, ihanet karﬂ›s›nda da omuz omuzad›r Mahir'le; K›z›ldere'de oldu¤u gibi.

Ertan SARUHAN: 1942, Fatsa, Beyceli köyü do¤umludur. Karadeniz'deki mücadelenin yerel önderlerindendir. Karadeniz'in çeﬂitli kesimlerinde yay›n faaliyetinden eylemleri organize etmeye, gerillan›n lojistik
haz›rl›klar›na kadar sürekli aktif bir yerel önderdir.
Saffet ALP: THKP-C'nin ordu içindeki örgütlenmesini gerçekleﬂtiren
kadrolardan biridir. 1949, Kayseri do¤umludur. Baﬂlang›çta askeri birliklerde “Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü” adl› bir oluﬂuma önderlik yapm›ﬂ, giderek Parti-Cephe'nin kadrolar›ndan biri olarak do¤rudan örgütlenmenin içinde yer alm›ﬂt›r.

Cihan ALPTEK‹N: 1947 Rize, Ardeﬂen do¤umludur. THKO yöneticilerindendir. Bir dönem TDGF ‹stanbul Bölge Yürütme Kurulu Üyeli¤i yapt›. 1969 Temmuz’unda, THKO'yu oluﬂturacak gençlik önderleriyle birlik19
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“Türklü¤ünü ispatla!”
K›br›s Türk Bar›ﬂ Kuvvetleri
(KTBK) Komutan› Korgeneral
Hayri K›vr›ko¤lu ile, KKTC Baﬂbakan› ve Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) Genel Baﬂkan› Ferdi Sabit
Soyer aras›nda yaﬂanan tart›ﬂmay›
izlemeyenler için hat›rlatal›m.
Korgeneral K›vr›ko¤lu, Emekli
Tabip Asker Nihat ‹lhan onuruna 18
Mart günü verilen yemekte, Ferdi
Sabit Soyer'i, “elini s›kmayarak”
protesto ediyor. Bununla da yetinmeyen K›vr›ko¤lu davetlilerin
önünde, “ Parti kongrelerinde ‹stiklal Marﬂ› söyletmeyen, ﬂehitler an›s›na sayg› duruﬂunda bulunmayan
bir Baﬂbakan'›n elini s›kmam. CTP
kongresinde neden ‹stiklal Marﬂ›
okumad›n›z? Üstelik kongreyi ﬁehitler Günü'ne denk getirdiniz. Onlar bu dava için can›n› verdi. Hiç mi
sayg›n›z yok? ” dedi. Bu f›rça üzerine Soyer, “ﬁehitler kalbimizde yaﬂ›yor. Türklü¤ümüzden ﬂüpheniz mi
var?” cevab› verdi. K›vr›ko¤lu’nun
cevab› ise haz›rd›: “ O zaman Türk lü¤ünüzü kan›tlay›n ! ”

KKTC gerçe¤i ve milliyetçili¤in
yaratt›¤› atmosfer
Bu olay iki olguya dikkat çekmesi aç›s›ndan ilginç bir örnektir.
Birincisi, KKTC’nin durumu.
KKTC’nin “ba¤›ms›z bir devlet” oldu¤unu söyleyen ve bunu tüm dünyaya kabul ettirmeye çal›ﬂan kim?
Oligarﬂi! Bu örnek bile asl›nda ken-

disinin KKTC’yi ba¤›ms›z bir devlet olarak tan›mad›¤›n›n kan›t›d›r.
Bir ordu komutan›, o ülkenin baﬂbakan›n› çocuk azarlar gibi çok rahat
azarlayabilmekte, kendini ispata
zorlayabilmekte, elini s›kmama gibi
bir yöntemle protesto edebilmekte.
Aç›kças›, sen kimsin buran›n efendisi benim demektedir. Öte yandan
okunmas›n› istedi¤i marﬂ, as›lmas›n› istedi¤i bayraklar kimin? Türkiye
Cumhuriyeti’nin! Hani KKTC ‘ba¤›ms›z bir devlet’ idi? Neden baﬂka
bir devletin bayra¤›n› ass›n, marﬂ›n›
okusun?
Görünen tablo ﬂu: Baﬂbakan›n
Türklü¤ünü kan›tlama mecburiyeti,
TC komutan›n›n da kan›t› kabul
edip etmeme yetkisi var. Nas›l bir
bask›, siyasal tahakküm kuruldu¤u
buradan da belli de¤il mi? Sizi biz
kurtard›k, hep bize biat edeceksiniz
edas›ndaki komutan›n tavr› karﬂ›s›nda ne yapaca¤›n› bilemez duruma düﬂen Soyer’in daha sonra yapt›¤› aç›klamada “Türklü¤ümüzden
kuﬂku duyulamaz, biz Atatürkçüyüz” sözleri, CTP Genel Sekreterinin ise, partinin ad›nda ‘Türk’ kelimesini örnek vererek kendilerini
“kan›tlamaya” çal›ﬂmalar›, bu bask›n›n düzeyini göstermeye yeterlidir.
‹kinci olgu ise, sadece KKTC’ye
özgü olmayan, Türkiye’yi de içine
alan milliyetçi atmosferin nas›l bir
bask›, tahakküm arac›na dönüﬂtürüldü¤üdür.

'ﬁu insan haklar› olmasa...’ gelene¤i

Say›s›z örne¤e tan›k olunmuﬂtur.
Yasalarda böyle bir hüküm bulunmamas›na karﬂ›n, muhalif bir partinin kongresinde bak›lan ilk ﬂey,
bayrak ast› m›, ‹stiklal Marﬂ› söyledi mi, oluyor. Ya da herhangi bir konuda bas›n aç›klamas› yapan insanlara birileri ç›k›p “hani nerede bayra¤›n›z” diye ç›k›ﬂabiliyor. Ve üstelik bu kiﬂi bilinçli bir provokatör
de¤ilse, yapt›¤›n›n oldukça do¤al
oldu¤una inan›yor. Mesele sadece
bu “cahil milliyetçilerle” s›n›rl› olsa
neyse, devletin polisi, yarg›s›, politikac›s›, tüm bir sistem dayat›yor asl›nda bunu. Bayrak, marﬂ vb. simgeler, milliyetçili¤i toplumda hakim
unsur haline getirmek, tüm kesimler
üzerinde yo¤un bir bask› kurmak
için kullan›lan araçlard›r. Özetle,
egemen ideolojiye tabi olacaks›n
deniliyor.
Ordu ise, bu egemen ideolojinin
sahibi kendini görerek, di¤er kesimlere bunu dayat›yor. KKTC’deki
generalin mant›¤›, halet-i ruhiyesi
böyle ﬂekillenmektedir.

Irkç› generallerin
‘Türklük’ terazisi
Korgeneralin konuﬂmas›nda ›rkç› zihniyette kendini ele veriyor.
“Türklü¤ü ispata” davet bu kafa yap›s›n›n aç›¤a vurmas›d›r.
Peki Soyer nas›l ispatlayacak
Türklü¤ünü acaba? Var m› böyle bir
“Türklük ölçer!”
1940’l› y›llar›n ›rkç› lideri Nihal
Ats›z bu ölçümü kafatas› ölçen bir
aletle yap›yor ve yüzde kaç Türk ol-

di. I¤s›z, “‹nsan haklar›, bar›ﬂ ve
özgürlük gibi ifadelerin arkas›na
s›¤›narak terör örgütünün sözcülü¤ünü yapanlar var. Herkes ﬂunu çok iyi bilsin ki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” dedi.
Y›llar önce Kürt sorununa iliﬂkin bak›ﬂlar›n› veciz bir
ﬂekilde “ﬂu insan haklar› olmayacak ki, bu meseleyi iki
haftada kökünden hallederiz” diye özetleyen generallerin insan haklar›ndan, bar›ﬂtan, özgürlükten anlad›¤›,
bunlar› duyunca akl›na gelen, “terör!” Böyle bir zihniyet
hukuktan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olabilir
mi? Elbette hay›r! ABD emperyalizminin tüm dünyaya
dayatt›¤› hukuksuzluk, zorbal›k sistemi, oligarﬂinin generalleri için de en ideal olan›d›r.

Katlederek, sindirerek, bask›y› sistematik hale getirerek yönetmek d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey bilmeyen ve baﬂka
da seçenek görmeyen generallerin insan haklar› ile iliﬂkileri her zaman “sorunlu”, daha do¤rusu
düﬂmanca olmuﬂtur. ‹nsan haklar›n› duyduklar›nda tüyleri diken diken olur generallerin.
2. Ordu Komutan› Orgeneral Hasan I¤s›z’›n
‘Çanakkale Zaferi’nin 92. y›l› dolay›s›yla Malatya’daki törende yapt›¤› konuﬂma, bu
zihniyeti bir kez daha gözler önüne ser20
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du¤una hükmediyordu.
Mustafa Kemal’in denetiminde geliﬂtirilen Türk Tarih Tezi’nin
teorisyenleri ise, “Türklerin brakisefal Alpin ›rk›n›n mükemmel
temsilcileri oldu¤unu” göstererek, “Türklerin kadimli¤ini ve tarih boyunca sürmüﬂ ebedi üstünlü¤ünü” kan›tlamak için kafatas›
biçimlerine göre toplumu s›n›fland›r›yorlard›. Kemalist milliyetçili¤in geliﬂimine önemli katk›da bulunan Afet ‹nan'›n 1939
y›l›nda 64 bin kiﬂi üzerinde yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rma örnektir.
Nas›l ispatlayacak Soyer ﬂimdi Türklü¤ünü? Zinhar onun milliyetçili¤i ›rkç› de¤ildir dedi¤iniz
Mustafa Kemal’in emriyle toplanan Tarih Kongresi'nde tarif edilen ‘vas›flar’a sahip olunca m›
Türk say›lacak? (Bu ‘vas›flar’
için Bkz: 1932'de toplanan 1. Tarih Kongresi tutanaklar›)
Generallerin k›stas› ne acaba!?
Emekli albay›n Kuvayi Milliye Derne¤i’nin yemin törenindeki “Türk anadan do¤ma, Türk babadan olma” ifadeleri, aleni ›rkç›l›¤›n örne¤i gösterilmiﬂ, ancak
kimse bu zihniyetin kayna¤› nedir diye sorgulamam›ﬂt›. Irkç› bak›ﬂ, ne o emekli albaya özgüydü,
ne de kendinde Türklü¤ü test etme yetkisi gören korgenerale özgüdür. Halk›n bir kesimini “sözde
vatandaﬂ” ilan eden Genelkurmay’›n yaklaﬂ›m› ne ise, onlar da
bunu bazen kaba (aleni) biçimde
ifade etmektedirler.
Düzenlerini sürdürebilmek,
halk› denetim alt›nda tutabilmek
için milliyetçili¤i durmadan
pompalayan iﬂte bunlard›r.
Katliamc›l›ktan, as›p kesmekten, farkl› düﬂüneni yok etmekten
baﬂka hiçbir meziyeti olmayan
bunlar›n ortal›kta “Türklü¤ün
temsilcileri” edas›nda dolaﬂmas›
ise, en baﬂta Türk ulusuna hakarettir. Türk ulusu bu hastal›kl›,
›rkç› unsurlar›n ideolojik, politik
tahakkümünden kurtuldu¤unda,
ancak kendi kimli¤ini bulabilir.

Sabahattin Ali ve ›rkç›
milliyetçili¤e karﬂ› mücadele
2 Nisan 1948’de katledilen ve cesedi haziran ay› ortalar›nda K›rklareli'nin Sazara Köyü yak›nlar›nda bulunan Sabahattin Ali’yi an›yoruz.
Sosyalist gerçekçi öyküleriyle,
muhalif kimli¤iyle bilinen Sabahattin
Ali’nin yaﬂad›klar›, devletin muhalif
ayd›nlara, sosyalistlere karﬂ› düﬂmanl›¤›n›n örnekleriyle doludur. Yaﬂam› boyunca sosyalist ve muhalif
kimli¤i yüzünden bask›lara u¤ram›ﬂ,
cezaevlerinde yatm›ﬂ ve en sonunda
yurtd›ﬂ›na ç›kmak isterken devlet taraf›ndan katledilmiﬂtir. Üstelik, bu
devlet kendi cinayetini, komünistlere
yükleyerek, 'komünist komplo' diye
lanse ederek, komünistlere yönelik
bask› politikalar›nda kullanacakt›.
Kontrgerillan›n ilk cinayeti olarak
geçen olayda, tetikçi Ali Ertekin “mil l i d uy gu la r › n› n ga l e y a na g e l d i¤ i ni ”
söyleyecekti. Ony›llard›r galeyanda
tutulan bu milli duygular, ülkenin gerçek vatanseverlerini, ayd›nlar›n› katlediyor. Sadece 4 y›la mahkum edilen katil, ayn› y›l afla serbest kald›.
T›pk›, Sabahattin Ali’ye hakaretten 6
aya mahkûm edilen Nihal Ats›z'›n cezas›n›n "milli tahrik" gerekçesiyle 4
aya indirilip ertelenmesi gibi.
Sola yönelik bask›n›n artt›¤›
1940’l› y›llar, ›rkç›, Turanc› milliyetçili¤in revaçta oldu¤u, Avrupa’da faﬂizmin yükseldi¤i ve bunun ülkeye
yans›d›¤› dönemdir. Aziz Nesin, R›fat
Ilgaz baﬂta olmak üzere ilerici ayd›nlarla birlikte gericili¤e, ›rkç›l›¤a karﬂ›
mücadele ederler. ‘‹çimizdeki ﬁeytan’ adl› roman› bu mücadelenin bir
örne¤idir. Roman 2. Dünya Savaﬂ›
öncesi üniversite ve sanat çevrelerinin toplumsal, siyasal görüﬂlerini anlat›r. Kendine ‘ayd›n’ diyen ›rkç›, Turanc›lar›n gerçek yüzünü, çarp›k düﬂüncelerini eleﬂtirir. Bu nedenle ›rkç›lar›n büyük tepkisiyle karﬂ›land›. O
ise yeﬂeren gerici-faﬂist düﬂüncelerle
çat›ﬂ›yor, taviz vermiyordu.
Turanc› ideolog Nihal Ats›z'la yaﬂad›¤› tart›ﬂmalarda, faﬂistler ona
"vatan haini, sat›lm›ﬂ, Bolﬂevik ajan"
diye sald›rd›lar. Oysa, bunu söyleyenler tam da en büyük ihanetin içindeydi; ülkeyi Nazi Almanyas›’n›n yan›nda savaﬂa sokmak için iktidar› s›k›ﬂt›r›yorlar, tek parti iktidar› da, Naziler’in zafer kazanma ihtimaline kar21
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ﬂ›, onlar›n kolu olan bu
çevrelere pragmatist
hesaplarla
hoﬂgörü
gösteriyordu.
Bask›lar sonucu devlet memurlu¤undan istifa ederek Tan Gazetesi'nde yazmaya baﬂlad›. S›k›yönetim
ve faﬂistlerin Tan’a yönelik sald›r›lar›,
iktidar›n yönlendirmesi ile faﬂistler taraf›ndan tahrip edilmesiyle sona erdi.
Yeni Dünya’da yazmaya baﬂlad›¤›nda, dergi iki say› sonra tahrip edildi.
Bunun üzerine önce Gün’de, ard›ndan TSP'nin yay›n organ› Gerçek’te
yazd›. Ilgaz ve Nesin'le birlikte ç›kard›klar› "Markopaﬂa", mizah dergisi
olman›n ötesinde önemli bir muhalefet oda¤› oldu. Markopaﬂa iktidarla
sürekli çat›ﬂma halindeydi. Kapat›ld›kça baﬂka adlarla yeniden ç›kan bu
dergide Ali yürekli ve kararl› yaz›lar›yla mücadeleyi sürdürdü.
Yaz›lar›nda genel olarak, tek parti
yönetiminin bask›lar›n›, emperyalizmle girilen ba¤›ml›l›k iliﬂkilerini,
"ayd›n"lar›n ikiyüzlülü¤ünü eleﬂtiriyor, halk›n iktidarda olmas› gerekti¤ine olan inanc›n› ortaya koyuyordu.
Örne¤in; "Sen kendi baht›n› kendi
eline almad›kça, sen sana yabanc›laﬂm›ﬂ olanlar›n hala senin ad›na konuﬂmalar›na göz yumdukça, hiçbir
ﬂey de¤iﬂmez." (Bütün Eserleri 9) diye sesleniyordu halka. "Bak, derdine
derman olacaklar›n› umup peﬂine tak›ld›klar›n, dün seni ezenlerle canci¤er oluverdiler. Dünkü kurtlar›n, bugün kuzu oluvereceklerini mi sanm›ﬂt›n? Boﬂ hülyalara kap›lma, onlar
'büyük lokmay› kim yutacak?' diye
ikide bir kendi aralar›nda kap›ﬂsalar
bile, eninde sonunda sana karﬂ› birleﬂirler. Aman, dikkat et. Galiba, yine
senin postunu paylaﬂ›yorlar" (age)
sözleri ise, adeta bugüne ›ﬂ›k tutuyor, it dalaﬂ›n›, milliyetçi sahtekarlar›
teﬂhir ediyordu. “Namuslu olmak ne
zormuﬂ me¤er?” derken, ba¤›ms›zl›ktan yana tutumunu; “Bir gün Almanlar›n papucunu yalayanlar, ertesi
gün ‹ngilizlere takla atanlar, daha ertesi gün de Amerika'ya kavuk sallayan soysuzlar gibi olmak istemedik.
Yaln›z ve yaln›z bir tek milletin önünde secdeye vard›k. O da kendi cefakeﬂ milletimizdir..." (Merhumpaﬂa, 1
Kas›m 1947) sözleriyle ortaya koydu.

Türk milliyetçili¤inin
tarihi geliﬂimi
6. bölüm

Önceki bölümde ele ald›¤›m›z gibi;
1970’li y›llar boyunca halka karﬂ› savaﬂ›n ideolojisi olarak kendini vareden
Türk milliyetçili¤i, 12 Eylül’de ‘Türk‹slam’ sentezi ile resmi ideoloji haline
gelmiﬂti. Faﬂist ﬂef Alparslan Türkeﬂ’in
“fikrimiz iktidarda biz içerideyiz” demesine sebep olacak bu durum, 1980’li
y›llar boyunca devam etti. Cunta bask›
ve zulmünü, gayri-meﬂru yönetimini
meﬂrulaﬂt›rmak için terör demagojisinin yan›s›ra, yo¤un ﬂekilde milliyetçilik
hamasetine baﬂvururken, bu süre içinde
faﬂist hareket de yeniden güç biriktirme
faaliyetlerini yo¤unlaﬂt›rd›. Emperyalizm ve oligarﬂinin beklemeye ald›¤› sivil faﬂistler 1981’de Yeni Düﬂünce,
1983’te de Bizim Ocak dergilerini ç›kararak 1987-’88’lere kadar yay›nlar yoluyla taban›n› ﬂovenizm islamc›l›k kar›ﬂ›m› bir ideolojiyle elde tutmaya çal›ﬂt›.
1983’te kurulan MÇP de ayn› amaca
hizmet etti.

‘Ak›ll›’ Milliyetçilik
sermayenin hizmetinde
u Turanc›l›k
1990’l› y›llarda
emperyalizmin
koçbaﬂ› rolü oynad›. Küreselleﬂme sürecinin
emperyalist politikalar›n› ‘milli’
söylemlerle meﬂrulaﬂt›ran MHP,
‘ülkülerini’ bir
yana b›rakarak
“ak›ll›ca” sermayenin isteklerini
yerine getirdi.

Cunta sonras› faﬂist hareketten islami kesime ve sa¤ merkez partilere yönelik bir kay›ﬂ›n da yaﬂanmas›n›n etkisiyle, faﬂist ideoloji içinde islami a¤›rl›k artt›. "Tanr› Türk’ü Korusun" slogan› yerini "Ya Allah Bismillah, Allahu
Ekber" slogan›na b›rakt›.

Milliyetçili¤in Beslendi¤i
Yeni K aynaklar
1980’lerin sonuna do¤ru dünyada
ve ülkemizde yaﬂanan geliﬂmeler, milliyetçili¤in yeni beslenme kaynaklar›n›
da ortaya ç›kard›. Bunlar; içeride, Kürt
ulusal mücadelesinin yükseliﬂi ile d›ﬂar›da ise, sosyalist blokun da¤›lmas›yd›.
‘So¤un savaﬂ’ y›llar› boyunca, verilen görevin gere¤i kendini ‘antikomünizm’ üzerinden ﬂekillendiren milliyetçilik, bu savaﬂ›n bitmesi ile birlikte
Kürt sorunu etraf›nda yaﬂanan çat›ﬂmalara göre yeniden konumland›r›ld›.
Cumhuriyetin kuruluﬂundan itibaren
22
25 Mart 2007 / 97

Kürt ulusal sorununda imha, inkar ve
asimilasyon politikas› izleyen devlet,
baﬂgösteren silahl› mücadele karﬂ›s›nda
yürüttü¤ü uzun, kanl› ve ahlâks›z savaﬂ› kitlelerin gözünde meﬂrulaﬂt›rmak,
destek sa¤lamak zorundayd›. Bunun
yöntemi ise kuﬂkusuz milliyetçili¤in
yükseltilmesi, ﬂovenist politikalar›n kitlelere yans›t›lmas›yd›. Devlet politikas›nda ve bütün devlet örgütlenmelerinde bu ihtiyaca uygun örgütlenmeler,
propaganda yöntemleri ön plana ç›kar›ld›. Yo¤un bir ﬂekilde “bölücülük”
propagandas› ile, tarihsel “belle¤e” at›f
yapan bir hamaset yükseltildi.
Kürt ulusal mücadelesinin baﬂlamas›, 12 Eylül sonras› geri plana çekilen
MHP’ye de yeni bir misyon yükledi.
MHP bir yandan savaﬂ›n askeri gücüne,
özelikle de yeni kurulan özel timlere
kadro aktard›. MHP’lilerin halka karﬂ›
savaﬂta devlete hizmeti sadece “resmi”
ölüm mangalar› ile de s›n›rl› de¤ildi.
Susurluk’ta ortaya ç›kt›¤› gibi, her türlü
illegal, hukuk d›ﬂ› iﬂlerinde de yer ald›lar. 12 Eylül'de Savc› Do¤an Öz'ün katili olarak yarg›lanan MHP'li ‹brahim
Çiftçi, bu süreci ﬂöyle anlat›yordu:
“1980'den sonra ilginç bir teklif
geldi bizlere. Hepimize tek tek denildi
ki 'Sizi Güneydo¤u'ya gönderelim. Orada bizim ad›m›za çal›ﬂ›rs›n›z. PKK'yla
mücadele edersiniz. Buradan kurtulursunuz. Yakalan›rsan›z firar›n›z› veririz'
denildi.” Özel timci olmak için ülkü
ocaklar›ndan bir kart getirmenin yeterli
oldu¤u bu politika içinde, binlerce
MHP'liye de polis üniformas› giydirilerek katillikleri yasallaﬂt›r›ld›.
1988'lerde devrimci mücadelenin ve
halk muhalefetin yükseliﬂe geçmesi ile
birlikte, üniversite gençli¤ine karﬂ›
devreye sokulan sivil faﬂistler, grevlerin k›r›lmas›nda, provokasyonlarda,
devrimci hareketin silahl› mücadelesi
karﬂ›s›nda geliﬂtirilen infaz, katliam
operasyonlar›nda “kitle deste¤i” mizansenlerinde de yayg›n ﬂekilde kullan›ld›lar. 1990’lar boyunca Susurluk politikalar› nerede ihtiyaç duyarsa orada
rollerini oynad›lar, bu halk düﬂman› politikalar› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar.
MHP’nin Kürt ulusal mücadelesi
karﬂ›s›ndaki en önemli iﬂlevi de buradayd›. Oligarﬂinin savaﬂ›n›n meﬂrulu-

¤unun kitlelere kabul ettirilme görevi verildi. Bunun yolu, ﬂovenist milliyetçili¤in MHP eliyle kitlelere indirilmesi ﬂeklinde olacakt›. Oligarﬂinin Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ›n›n
ideolojik savunuculu¤unu yapan
MHP, asker cenazelerini, u¤urlamalar›n› bu temelde kulland›. Oligarﬂinin Kürt ve Türk halk›n› düﬂmanlaﬂt›rma politikas›n›n en önemli arac› durumunda olan MHP, ayn› zamanda elbette ki bu ﬂovenist devlet
politikas›ndan beslendi. Yükseltilen
ﬂovenizm, MHP’yi kitleler içinde
meﬂrulaﬂt›r›rken, medyan›n da deste¤iyle, kanl› tarihinin unutturulmas›nda kullan›ld›. Öcalan’›n ABD taraf›ndan Türkiye’ye teslim edilmesinin etkisi ile daha da boyutlanan
ve Öcalan’›n ‹talya’ya geçiﬂi sürecinde genelgelerle yönlendirilen
gösterilerle k›ﬂk›rt›lan milliyetçi ﬂoven iklim, 1999 seçimlerinde ﬂovenist milliyetçi oylar›n patlamas›nda
ifadesini buldu. “Merkez sol”da
milliyetçili¤in temsilcili¤ini yapan
DSP bu yükseliﬂten nasibini al›rken,
a¤›rl›kl› olarak muhafazakâr bir nitelik gösteren milliyetçilik eksenli
oylar›n önemli bir bölümü de
MHP’de topland›.
Böylece sistemin ekonomik krizinin, kitlelerin büyük bir h›zla yoksullaﬂmas›n›n üzerine, toplumu saran ﬂovenist histeri çöktü. Krizin y›k›ma u¤ratt›¤› küçük-burjuvazi kendini gerici bir kanalda, milliyetçilikte ifade etmiﬂ oldu. Bir kez daha
milliyetçilik rolünü oynam›ﬂt›.
Sa¤› solu ile milliyetçili¤in iktidar› olan DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin icraatlar› ise, ayn›
zamanda milliyetçili¤in iﬂbirlikçi
karakterine bir kez de koltuk üzerinden ›ﬂ›k tutacakt›. IMF’nin, ABD
ve AB’nin neredeyse bütün istekleri
yerine getirilirken, MHP, milliyetçilik silah›n› elinde tutmak için göstermelik “direniﬂler” gösterse de, bu
süreç demagojik faﬂist milliyetçili¤in y›pranmas›n› engelleyemedi.
Nitekim, MHP’nin iktidar içinde izledi¤i iﬂbirlikçi politikalar, kendi içlerindeki ç›kar çat›ﬂmalar›n›n da
önemli bir tetikleyicisi oldu ve halen de bu çat›ﬂma sürmektedir.

Yeniden C anlanan
Turanc›l›k ve ABD
Ad›na Ç›k›lan Seferler
1980’lerin sonuna do¤ru, milliyetçili¤i besleyen ikinci kaynak ise,
sosyalist blokun da¤›lmas› oldu.
Türkçülü¤ün y›llard›r kulland›¤›
demagojilerden biri, “esir Türkler”
söylemidir. Karﬂ›-devrim dalgas›n›n
Sovyetler k›y›lar›n› dövmeye baﬂlamas› ve emperyalizmin k›ﬂk›rtt›¤›
cumhuriyetlerin “ba¤›ms›zl›klar›n›”
ilan etmeleri, bu söylemi yeniden
gündeme taﬂ›d›.
Turanc›lar’›n “ A d r i y a t i k ’ t e n
Çin Seddi’ne” politikas›, devletin
resmi politikas› haline geldi. ‘D›ﬂ
Türkler’e yönelik devlette kurumlaﬂmalar meydana getirilirken,
Türkçülük sadece devlet düzeyinde
Turanc› bir ilgiye mazhar olmad›.
Ayn› zamanda faﬂist hareketin yükseliﬂine moral ve politik destek de
sundu. Keza, emperyalizmin k›ﬂk›rtt›¤› milliyetçili¤in bir ürünü
olan Azerbaycan-Ermenistan, Bosna Hersek-S›rp çat›ﬂmalar› da faﬂist
hareket için propaganda malzemeleri oldu.
MHP’liler 1990’lardan itibaren
Türki cumhuriyetlere “ak›n” ettiler.
Bu ülkelerde iliﬂkiler geliﬂtirmeye
çal›ﬂt›lar, darbeler tezgahlad›lar.
Hem mevcut hükümetlerle hem muhalefetle geliﬂtirdikleri iliﬂkiler sayesinde, bu ülkelerin yönetimlerini
faﬂistleﬂtirme yoluyla “Türk birli¤ini” kurma hayallerini körüklediler.
MHP yöneticisi M‹T’çi Enver
Altayl›'n›n bu ülkelerdeki darbe giriﬂimlerinin arkas›ndan ç›kmas› tesadüf veya MHP’nin becerisi de¤ildi. Hem oligarﬂik devletin, hem de
ondan ba¤›ms›z olmayan MHP’nin
faaliyetleri tümüyle emperyalist politikalar çerçevesinde ﬂekillenmiﬂti.
Emperyalizmin bakir pazarlar
olarak gördü¤ü eski Sovyet Cumhuriyetleri’ni talan etmeye baﬂlamas›yla birlikte iﬂbirlikçi oligarﬂi de,
tarihi ve kültürel yak›nl›¤›n› kullanarak, bu ç›karlara hizmet etti. Bunun karﬂ›l›¤›nda ise, pazardan al›na23
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cak k›r›nt›lard›. Bugün Koçlar’a,
Enkalar’a verilen pazar pay› bu hizmetlerin ürünüdür.
Emperyalizmin Orta Asya pazar›n› ele geçirme politikas›na hizmet
eden oligarﬂi, bu gerçe¤in üzerini
örtmek için ‘Türkçülük’, ‘Türklerin
birli¤i’ söylemini yo¤unlaﬂt›r›rken,
birbiri ard›s›ra kurultaylar düzenleniyordu. Bunlardan ilki, 22 Mart
2003’te Antalya’da yap›lan ‘Türk
Dünyas› Kurultay›’d›r. Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal aç›l›ﬂta ﬂöyle diyordu: "(...) Bugün K›rg›z›, Özbeki,
Kazak›, Türkmen'i, Tatar›, Azerisi,
Gagavuzu, Yakutu ve daha nicesiyle
birlikte aya¤a kalkm›ﬂ olan Türklük alemi, do¤udan bat›ya, bat›dan
do¤uya ner edeyse her gün sef ere
ç›kmaktad›r. Türk tarihinin y›ld›z›
çok yükseklerde parlamaktad›r."
‘ﬁahlanan Türkçülük’; dört nala
emperyalist baﬂkentlere koﬂsa da, o
günlerde yarat›lan hava içinde bunun geniﬂ kitlelerce görülebildi¤i
pek söylenemez. Küreselleﬂme propagandalar›n›n yo¤unlaﬂt›¤›, ﬂovenist havan›n kitlelerin üzerine çöreklendi¤i günlerdir. “Kemalist solcular›n” dahi baﬂ›n› döndüren bir
bakir alan, devasa bir pazar sözkonusudur ve Turan hayali, onlar› da
cezbetmektedir. Toplant›lar›n ikincisi Ekim 1994’te Ç›ra¤an Saray›'nda ‘Türk Cumhuriyetleri Zirvesi’ ad›yla yap›l›r. Cumhurbaﬂkan›
Demirel ile birlikte Azerbaycan,
K›rg›zistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaﬂkanlar›n›n kat›ld›¤› zirvede 24 maddelik ‹stanbul Bildirisi imzalan›r.
As›l olarak emperyalistler aras›nda
süren ekonomik-siyasi pay kapma
yar›ﬂ›nda oligarﬂi de emperyalizmden artan pazar pay› üzerine politika yürütmektedir. Bildiride de, oligarﬂinin ekonomik-siyasi nüfuzunu
geniﬂleten maddeler a¤›rl›ktad›r. Yine ayn› kapsamda Cumhurbaﬂkan›
Demirel öncülü¤ünde Türki cumhuriyetlere say›s›z gezi düzenlenir.
Oligarﬂinin ﬂovenist politikas›n›n
maﬂas› olan Türkeﬂ de Türki cumhuriyetlerin talan edilmesinde gezi
ve toplant›lara kat›lmas› sa¤lanarak
oligarﬂinin pay kapma amac›nda

Milliyetçilik ve ‘ya¤l› ekmek’
Milliyetçilik, burjuva düzen partilerinin en
önemli rant kayna¤›d›r. Bu söylemle kitleleri aldatanlar, en iﬂbirlikçi politikalar› uygulamakla kalmad›lar, ayn› zamanda halk›
soydular. MHP'nin yay›n organ› Kurultay
Gazetesi'nin yazarlar›ndan Aslan Bulut,
verdikleri hizmetin karﬂ›l›¤›n› alamad›klar›n›
söylerken tam da bu gerçe¤in alt›n› çiziyor,
oligarﬂiye ‘size hizmet ettik, bize yeterli
rant› vermediniz’ diye dert yan›yordu.
Tam da dizimizde anlatt›¤›m›z ﬂekilde,
kendi misyonlar›n›; “Komünizmle mücadele
edilecek, ülkücüler cepheye... Terör konusunda kamuoyu oluﬂturulacak, ülkücüler
cepheye... Çat›ﬂman›n sürdü¤ü bölgelere
asker, uzman çavuﬂ sevkedilecek, seçilmiﬂ
ülkücüler göreve... Özel timler kurulacak,
ülkücüler çat›ﬂmaya... Kimse aksini iddia
etmesin, ben ﬂahsen ﬂahidim. K›br›s konusunda kamuoyu oluﬂturulacak, ülkücüler
s›n›ra...” sözleriyle anlatan Bulut, ﬂöyle devam ediyor: “Fakat nerede bir ya¤l› ekmek
varsa, ülkücüler d›ﬂlan›yor... Bu kadar› da
fazla ama” (27 Eylül 1999 Kurultay)
Öyle “vatansever”ler ki, “vatan” ad›na yapt›klar› tüm bu hizmetlerinin karﬂ›l›¤›nda iﬂbirlikçi oligarﬂiden “ya¤l› ekmekten” pay
istemeyi hak görüyorlar. Büyük oranda ald›lar da paylar›n›. ‹ktidar koltu¤una ortak
edildiler. O koltukta bir yandan emperyalistlerin istedi¤i yasalar›n alt›na imzalar
atarken, kasalar›n› da doldurdular, depremzedelerin paralar›n› “iç” edecek kadar
“ya¤l› ekmek” peﬂine düﬂtüler.

önemli bir misyon üstlenir.
As›l ‘misyon’ ise; emperyalist
ç›karlar ad›na taﬂeronluktur. Turanc›l›k bir kez daha, t›pk› 1. ve 2. Paylaﬂ›m Savaﬂlar›’nda Alman emperyalizminin, ‘anti-komünizm’ kampanyas›nda ABD emperyalizminin
oldu¤u gibi, ‘küreselleﬂme’ ça¤›nda
da emperyalist ç›karlar›n ideolojisi
olarak parlat›lm›ﬂt›r.
“Türk Birli¤i”, “Turan” gibi söylemlerle üzeri örtülmeye çal›ﬂ›lan,
meselenin özü ﬂudur: Sovyetler Birli¤i'nde kapitalist restorasyonun
h›zlanmas›, sistemde çözülmelerin
baﬂlamas›yla birlikte, baﬂta ABD
olmak üzere emperyalizm bölüp,
parçalama, buradaki ülkeleri sosyalizmden uzaklaﬂt›rarak kendi denetimlerine alma politikalar›na h›z
vermiﬂler ve bu politikalar›n› hayata geçirmede Türkiye kontrgerillas›-

na, MHP'ye yeni roller biçmiﬂlerdir.
MHP'liler de kendilerine biçilen bu
rol gere¤i Türki cumhuriyetlere taﬂ›nmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Enver Altayl› gibilerinin, bu cumhuriyetlerde gördükleri “büyük itibar›n” arkas›nda iﬂte bu gerçeklik vard›r.
Oligarﬂinin politikas› ise temelde ikilidir. Bir yandan Türki cumhuriyetlerinin yönetimleriyle iliﬂki geliﬂtirmeye çal›ﬂ›rken, öte yandan
emperyalizmle daha çok iﬂbirli¤i
yapan, yapmay› taahhüt eden muhalifleri MHP arac›l›¤›yla desteklemiﬂ, bunlar›n iktidara getirilmesi
amac›yla darbe tezgahlama gibi iﬂlerde de a¤›rl›kl› rolü MHP'ye vermiﬂtir. Böylece darbe ve komplolar›n baﬂar›s›z olmas› durumunda bu
ülkelerin yönetimleriyle iliﬂkilerin
bozulmamas›n› sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Azerbaycan'daki darbe giriﬂiminde her ﬂey aleni hale gelmiﬂtir.
Darbede rol oynayan faﬂistlerden
baz›lar› ülkeden ç›kamayarak Türkiye Konsoloslu¤u’na s›¤›nm›ﬂlar,
Demirel'in gönderdi¤i uçakla getirilmiﬂtir. Haydar Aliev kendisine
karﬂ› gerçekleﬂtirilen darbeden Türkiye'yi sorumlu tutarak önce sert
tepki göstermiﬂ olsa da, Demirel’in
politik manevralar› ile “gönlü” al›nm›ﬂt›r. Yine, benzer sorun 16 ﬁubat
1999'da Özbekistan Devlet Baﬂkan›
Kerimov'a düzenlenen suikast giriﬂiminde de yaﬂanm›ﬂt›r.
Türkiye egemenlerinin bölgeye
yönelik politikalar›ndaki “cüret”in
kayna¤› kuﬂkusuz kendisini ABD
ç›karlar›na ba¤lamas›yla mümkün
oluyordu. Ve elbette, emperyalizm
bölgede k›smen denetimini sa¤lad›¤›nda, ihtiyac› kalmad›¤›nda, faﬂistleri tutup bir kenara atmaktan çekinmemiﬂ, Turan hayalleri de bir
kez daha böylece sönmüﬂtür.

Küreselleﬂmeye Uyum
Sa¤layan Milliyetçilik
Bir ideolojinin, politik bir hareketin ülkede ve dünyada yaﬂanan
geliﬂmelere göre politikalar›n› yeniden belirlemesi, kendini yeniden
konumland›rmas› do¤ald›r. Do¤al
olmayan; egemen olan politikaya ve
24
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politik güçlere her koﬂulda angaje
olmakt›r, oda¤a bunu oturtmakt›r,
politikay›, ideolojiyi buna göre ﬂekillendirmek, hatta ideolojiden vazgeçmektir.
Türk milliyetçili¤i her dönem
ikinci yolu tercih etmiﬂtir. 1980'lerin
sonuna kadar ABD emperyalizminin
Sovyetler’e karﬂ› ‘Yeﬂil Kuﬂak Teorisi’ çerçevesinde islamc›larla birlikte hareket eden faﬂist hareketin
ideolojisi, politikalar› da buna göre
belirlenmiﬂti. Türk-‹slam Sentezi
olarak ifade edilen faﬂist politika bu
çerçevede ﬂekillenmiﬂti. Orta Asya'da truva at› rolu verilen hareket
için art›k bu politikalarla hareket etmek mümkün de¤ildi, ‹slamc›larla
köprüler at›l›rken, “laiklik” yeniden
keﬂfetildi. Sürecin ideolojisi emperyalizmin ç›karlar›na uygun olarak
Turanc›l›k oldu. Düne kadar "Kan›m›z aksa da zafer ‹slam›n" diyen faﬂistler, "MHP her zaman laik bir
partiydi" demeye baﬂlad›.
Faﬂist milliyetçili¤in “küreselleﬂme” politikalar› karﬂ›s›nda ki tutumu da angaje olmakt›.
1999 seçimlerinde, yukar›da
özetledi¤imiz iç ve d›ﬂ koﬂullar›n
etkisiyle kendilerinin de beklemedi¤i bir oy patlamas› yapan MHP ile,
‘sol milliyetçi’ söylemin baﬂ›n› çeken DSP, ANAP’› da yanlar›na alarak koalisyon hükümeti kurdular.
Hükümet görevi verilen bütün partilerin yaﬂad›¤›, kimliksizleﬂme, ideolojisizleﬂme sürecini MHP de yaﬂad›. Hem de daha sanc›l› olarak.
Çünkü, tarihi boyunca ‘iç ve d›ﬂ
tehditler’ üzerinden kendini vareden bir hareket, koltukta IMF, Dünya Bankas› politikalar›n› uygulamak zorunda kald›. MGK’n›n ve
sermayenin MHP’den istedi¤i, sömürü için istikrard›. O gün için
AB’nin, IMF’nin istekleri, Öcalan’›n idam›n›n ertelenmesine imza
atmas› hep bu çerçevede ﬂekillendi.
Emperyalizmin ve sermaye çevrelerinin MHP’ye “sürece uyum
sa¤lamas›” dayatmas› karﬂ›s›nda,
baﬂka bir alternatifi bulunmuyordu.
Ya küreselleﬂme politikalar›na dört
elle sar›lacak ya da egemen s›n›fla-

r›n saf›n› terk edecekti. Bu kez “ya
sev ya terk et” dayatmas› ile karﬂ›
karﬂ›ya olan MHP’ydi. Ve elbette
tarihi misyonuna uygun olarak sermaye ve emperyalizm cephesini
terk etmedi, sisteme sanc›l› da olsa,
kendi içinde bölünmeler yaﬂasa da,
uyum sa¤lad›. Bu süreçte MHP’ye
düﬂen görev, yabanc› sermayenin
kutsanmas›, önündeki engellerin
kald›r›lmas›n› sa¤layan politikalar›n
“milliyetçilik” söylemi ile kitleler
nezdinde meﬂrulaﬂt›r›lmas› oldu.
Örne¤in AB üyeli¤i, ne idü¤ü belirsiz, alt› boﬂ bir “onurlu üyelik” söylemi ile desteklenirken, MHP sa¤lad›¤› bu uyumun karﬂ›l›¤›nda çok geniﬂ bir kesimden destek buldu.
Küreselleﬂme süreci politikalar›
giderek sa¤›, solu ile milliyetçileri
ayn› zeminde buluﬂtururken, iktidar
koltu¤unda MHP’nin izledi¤i politikay›, MHP yöneticilerinden Mehmet ﬁand›r ﬂöyle aç›kl›yordu:
“Duygular›m›za kap›lmadan, ideolojik saplant›lara meseleyi feda etmeden, ak›ll›ca, objektif ve ilmi olarak yap›lmas› gerekeni yapmak sorumlulu¤undayd›k. Bizi incitse de,
ac›tsa da yap›lmas› gerekeni yapmak...” (Ortado¤u, 18 ﬁubat 2002)
Faﬂist milliyetçili¤in hamaseti
sürdüremedi¤i noktada içine düﬂtü¤ü pespayeli¤i gösteren ilginç sözler! Piyasa kurallar›n›n emretti¤i gibi; ideolojilerin, politikalar›n bir yana b›rak›ld›¤›n›n, her ﬂeyin piyasalar›n ç›karlar›na göre ﬂekillendirildi¤inin itiraflar›. Nitekim, ﬁand›r
ayn› röportajda sermaye çevrelerinin, ordunun, Avrupa ve Amerika’n›n takdirini almaya, güven vermeye ne denli önem verdiklerini,
MHP’nin kendini bu kesimlere ispat etti¤ini söylüyordu. IMF’nin kimi talimatlar›na karﬂ› ç›kan Enis
Öksüz gibilerini tasfiye edecek denli, küreselleﬂme sürecinin kendinden istedi¤i kal›ba girmeye teﬂne
olan MHP, öte yandan tonlarca yolsuzluk belgesine karﬂ›n Koray Ayd›n gibilerini koruyarak bu çizgisinde sebatla yoluna devam etti.
Küreselleﬂmeye uyum MHP’ye
sistem içinde meﬂrulaﬂma kanal›

açarken, kendi içinde kimliksizleﬂme sorununu da beraberinde getirmemesi kaç›n›lmazd›. Varoluﬂundan itibaren hep “tehditler”, sunni
olarak yarat›lm›ﬂ korkular üzerinden politika yapan bir siyasal güç
için, öteki sermaye partileri ile ayn›laﬂt›¤›n›n kitlelerin gözünde deﬂifre
olmas›, bir anlamda erimesi demekti. MHP yönetiminin imdad›na; 11
Eylül sald›r›lar› sonras› geliﬂen süreçte, Amerikan emperyalizminin
tüm dünyada yayd›¤› “terör” demagojisi yetiﬂti. Hak ve özgürlüklere,
demokrasiye düﬂmanl›k bu temelde
yükseltildi. Oligarﬂi içindeki iktidar
çat›ﬂmas›nda saf›n› “AB karﬂ›t›”
cephede, Amerikan emperyalizminin “teröre karﬂ› savaﬂ” konseptine
dayanarak statükosunu korumaya
çal›ﬂan kesimlerin yan›nda belirledi. MGK Siyaset Belgesi kimi, toplumun hangi kesimini “tehdit” olarak de¤erlendiriyor ve politikas›n›
buna uygun yo¤unlaﬂt›r›yorsa,
MHP de an›nda buna uyum sa¤layarak o politikalar›n kitlelere taﬂ›y›c›s› oldu ve olmaya devam ediyor.

Milliyetçilik Ayn›
Güzergâhta Y ürüyor
Türk milliyetçili¤in tarihini
özetle ele ald›¤›m›z dizimizi bitirirken, birkaç temel noktan›n alt›n›,
bugünkü yükselen milliyetçili¤i anlamland›rma aç›s›ndan çizelim.
Birincisi; Türk milliyetçili¤inin
tarihinde, Kurtuluﬂ Savaﬂ› d›ﬂ›nda
halk için olumlu hiçbir ﬂey yoktur.
‹kincisi; gösterilmek istendi¤inin aksine, gerek resmi milliyetçilik, gerekse de faﬂist ›rkç› milliyetçilik emperyalizme karﬂ› de¤ildir.
Emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde ve
yönünü, emperyalistlerin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda belirlemektedir.
Ü ç ü nc ü s ü ; halk›n mücadelesinin bast›r›lmas›nda, kitlelerin düzene öfkesinin yanl›ﬂ yöne kanalize
edilmesinde oligarﬂi taraf›ndan kullan›lan en etkili araç durumundad›r.
D ö r d ü n c ü s ü ; faﬂist hareketin
temsil etti¤i milliyetçilik ile, resmi
milliyetçilik aras›nda kimi farklar
25
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Halka karﬂ› savaﬂ›n kontrgerilla örgütü J‹TEM’in kurucusu, Susurluk politikalar›n› uygulayanlar aras›nda baﬂta
gelen, emekli general Veli Küçük,
kontrgerilla faaliyetlerini ‘ulusalc›l›k’
görünümü alt›nda, mafyac› Sedat Peker gibileriyle kolkola sürdürüyor ve
s›k s›k Turanc›l›k’tan sözediyor.
bulunmakla birlikte, tarihin ço¤u
döneminde bu farklar da s›f›rlanm›ﬂt›. Halka karﬂ› konumlan›ﬂlar›nda ise her zaman yan yana oldular.
Bugün de gerek MHP, BBP vb.
geleneksel faﬂist partiler ekseninde
yükselen milliyetçilik, gerekse CHP
taraf›ndan pompalanan milliyetçilik
ya da AKP’nin körükledi¤i milliyetçilik aras›nda özde hiçbir fark yoktur, ayn› kaynaktan beslenmekte,
ayn› amaca hizmet etmektedir.
Kendilerini ‘ulusalc›’ olarak nitelendiren, “Kemalizmi’ kendilerine
bayrak yapan oluﬂumlar›n ise,
1923’ün Kemalizmi ile uzaktan yak›ndan hiçbir ilgileri bulunmad›¤›
gibi, as›l olarak oligarﬂik devletin
ihtiyaçlar› do¤rultusunda kontrgerilla örgütlenmelerinin ideolojik alt
yap›s›n› oluﬂturmaktad›rlar.
Ne böyle bir ulusalc›l›¤›n ne de
milliyetçili¤in; gerçek anlamda ba¤›ms›z Türkiye’yi savunma anlam›nda vatanseverlikle hiçbir alakas›
yoktur. Her koﬂulda halk›n hak ve
özgürlükler mücadelesinin karﬂ›s›nda, kurulu sömürü düzeninin korumay› ‘birinci vazifesi’ olarak addeden bir milliyetçiliktir bu. Ve bu
milliyetçilik kendini varedebilmek
için mutlaka bir “düﬂman” yaratmaya devam edecektir. Bu “düﬂman”,
devrimciler olur, Kürtler olur, Gayrimüslim az›nl›klar, yeri geldi¤inde
aleviler olur, günü gelir hak ve özgürlüklerini isteyen herkes “düﬂman” ilan edilir. Düﬂman görmedikleri sadece emperyalistlerdir, iﬂbirlikçi tekelci burjuvalard›r.

‹slamc›larla Laiklerin Çanakkale Savaﬂ›
Ve Oligarﬂinin Büyük Yalan›
“Çanakkale Deniz Zaferi’nin 92.
Y›ldönümü”, önceki y›llardan farkl›
oldu. Birincisi; tüm gazetelerin üzerinde hemfikir oldu¤u gibi, “ bugüne kadar görülmemiﬂ bir görkemle” kutland› Çanakkale Deniz Zaferi. ‹kincisi, burjuva politikac›lar, generaller, köﬂe yazarlar›, b u g ü n e k ad a r yap›lmam›ﬂ tarif ve tasvirler
yapt›lar Çanakkale Savaﬂ›’na iliﬂkin.
Sanki 90 y›l sonra keﬂfedilmiﬂti
Çanakkale Savaﬂ›. Sanki, bu savaﬂ›n ne kadar önemli oldu¤u yeni farkediliyordu. Do¤al olarak ak›llarda
soru iﬂaretleri b›rakan bir keﬂif bu.
Tarih ‘yeniden’ yaz›l›yor a d e ta. A m a a t › p t u t a r a k ! Ta r i h i g e rçekleri çarp›tarak!
Mesela biri diyor ki; “ Ç a n a k k ale Cumhuriyet'in Önsözüdür"
(Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t): Mesela Cumhurbaﬂkan› Sezer
Çanakkale Savaﬂ›’n› " Tekil Devleti
S a v u n m a " olarak adland›r›yor (her
ne demekse?). Baykal “laiklik
savunmas›”ndan bahsediyor.
Bir yazar, "Çanakkale: Yeniden
varolman›n ana rahmi!” derken, bir
baﬂkas›, diyor ki, “Çanakkale Bir
Ön Kurtuluﬂ Savaﬂ›'d›r!” Üstelik
bu sonuncusunu yazan›n ad›n›n baﬂ›nda da “Prof. Dr.” s›fat› var. Bu
cehaletle nas›l “Prof” olmuﬂsa?!
H›z›n› alamayan baz›lar› ise
“Çanakkale olmasayd›... Rusya’da
1917 Devrimi de olmayacakt›."
(Necati Do¤ru, 18 Mart Vatan) diyordu. Milli Gazete’den Ekrem K›z›ltaﬂ da Do¤ru’ya benzer bir analiz
yap›p “Çanakkale Zaferi olmasayd›, belki de Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan
bahsetme ﬂans›m›z bile olmayabilirdi” diye yazd›.
San›r›z bu kadar al›nt› yeter.
Ama gerçekten kuﬂku verici bir keﬂif bu. Bu kadar devlet yöneticisi,
gazetecisi, yazar›, siz 90 küsur y›l

Çanakkale Savaﬂ›’n›n taﬂ›d›¤› büyük önem ve anlam› bir türlü anlayamay›n, tarif edemeyin, sonra birden vahiy gelsin ve Çanakkale’yi
yeniden keﬂfedin!
Çanakkale Savaﬂ›’n›n “Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’n›n bir parças› san›lmas›”,
geçmiﬂi ony›llara ve ony›llard›r okutulan tarih kitaplar›na dayanan bir
yan›lsamayd›. Oligarﬂinin e¤itim
sisteminden geçenlerin çok büyük
bölümünün bu yanl›ﬂ bilgiye sahip
olmas› bir anlamda “do¤al” karﬂ›lan›rd›. Ama yukar›daki tarifler, art›k
bu yanl›ﬂ› kat bekat aﬂm›ﬂt›r.

Hamaset ve cehalet
koyun k oyuna
Hemen baﬂta belirtmeliyiz ki,
yukar›daki tasvir ve tan›mlar›n tarihsel gerçeklikle bir ilgisi yoktur.
Tarihi aç›dan bu tan›mlar apaç›k uydurmad›r. Çanakkale’yi böyle yorumlamak, siyasi bir yorum de¤il,
sadece tarihi çarp›tmak olur.
Hamaset ve cehalet o kadar birbirinin içine girmiﬂ ki, baz› demeçler hamasetten mi, cehaletten mi
ay›rdetmek zor. Herkes demeç üstüne demeç patlat›yor, ama en basit
sorular, en yal›n gerçekler yok demeçlerde.
“Çanakka'de neden ve kim
için savaﬂ›ld›?” Ç›plak soru bu.
Çanakkale Savaﬂ› kendi baﬂ›na bir
savaﬂ m›yd›, yoksa hemen tüm Avrupa’ya yay›lm›ﬂ durumdaki büyük
bir savaﬂ›n sadece bir parças› m›yd›? Osmanl› ‹mparatorlu¤u bu savaﬂa nas›l dahil oldu?..
Bunlara dair tek kelime yaz›lm›yor, konuﬂulmuyor. Varsa yoksa hamaset. Çanakkale’de vatan savunmas› yap›lm›ﬂm›ﬂ.
Hay›r, gerçek bu de¤il.
1. Dünya Savaﬂ› ad›yla bilinen
savaﬂ, e m p e ry a l i s t l e r a r a s › b i r sa 26
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vaﬂt›. ‹ﬂte bu yüzdendi ki, ne Çanakkale’yi geçmeye çal›ﬂan emperyalistler ne Çanakkale’den “itilaf
devletlerini” geçirmemeye çal›ﬂan
Alman emperyalizmi deste¤indeki
Osmanl› ordusu, “ v a t a n l a r › n › s a v u n m a k için” savaﬂm›yorlard›. Asker olarak siperlere sürdükleri gençleri böyle kand›r›yor olmalar›, gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
ﬁunu da belirtmek gerekir ki,
Çanakkale Savaﬂ›, tarihsel olarak
bir “ s a v u n m a ” savaﬂ› de¤ildir.
Çünkü, Osmanl› ‹mparatorlu¤u,
emperyalistlerin sald›r›s›na u¤ram›ﬂ
da kendini savunmak durumunda
kalm›ﬂ de¤ildir. Tersine, Osmanl›
‹mparatorlu¤u, sald›rgan durumundad›r. O dönem adeta Alman emperyalizminin uydusu durumuna gelmiﬂ durumdaki Osmanl› yönetimi,
Alman emperyalizminin k›ﬂk›rtmas›yla, 1. Dünya Savaﬂ›’n›n bir taraf›n› oluﬂturan itilaf devletlerine sald›rarak, kendini savaﬂ›n içine att›.
Evet, bir dergi yaz›s› kapsam›nda Çanakkale Savaﬂ›’n›n tarihini tümüyle aktaramay›z, ama as›l önemli olan, Çanakkale Savaﬂ› üzerine
büyük yalan› gösteren bu temel
noktalard›r.
Çanakkale’yi “ön Kurtuluﬂ Savaﬂ›” olarak gösterenler de büyük
yalan›n bir parças›d›rlar.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, zaten Osmanl› bu savaﬂa, kendisine
karﬂ› bir sald›r› olmad›¤› halde, Alman emperyalizminin ç›kar ve politikalar› do¤rultusunda girdi. Peki
sonra ne oldu. Sonra, Osmanl›, müttefiki olan Almanya’yla birlikte bu
savaﬂ› kaybetti. Yenildi. Yenilginin
sonucu olarak 30 Ekim 1918’de
Mondros Mütarekesi imzaland›.
Mondros’a göre de itilaf devletlerine (‹ngiltere, Fransa, Rusya,
‹talya, Yunanistan...) O s ma n l › t op raklar›n› iﬂgal hakk› verildi.

Kurtuluﬂ Savaﬂ›, iﬂte bu iﬂgallere
karﬂ› yürütülmedi mi?
Öyleyse, Çanakkale nas›l Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n bir parças› gibi gösterilir? Osmanl› Alman emperyalizminin yede¤inde 1. Dünya Savaﬂ›’na
girerek, Anadolu’nun iﬂgalinin yolunu açm›ﬂt›r. Yüzbinlerce askerin
Çanakkale’deki kahramanl›¤› ayr›
bir konudur ve savaﬂ›n siyasi sonucunu de¤iﬂtirmemiﬂtir. B›rak›n Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n bir parças› olmas›n›, tarihsel olarak bak›ld›¤›nda,
Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve Çanakkale Savaﬂ› birbirinin anti-tezidirler. Ç a n a k k a l e ’ d e e m p e r y a l i s t l e r için
dövüﬂülmüﬂtür; K u r t u l u ﬂ S a v a ﬂ › ’ n d a i s e e m p e r y a l i s t l e re k a r ﬂ › .

Oligarﬂi, gerçekleri,
tarihi, h ep ç arp›tm›ﬂt›r
Çanakkale Valisi Orhan K›rl›, 18
Mart Stad›’ndaki yap›lan törende
bak›n Çanakkale Savaﬂlar›’n› nas›l
anlat›yor:
“Çanakkale Savaﬂlar›, bir milletin vatan›na ve meﬂru haklar›na yönelik en haks›z, en zalim bir sald›r›n›n geri püskürtülmesi harekat›d›r.
Bu savaﬂ, ﬂanl› bir vatan müdafaas›
oldu¤u kadar ayn› zamanda uluslararas› bir haks›zl›¤a ve zulme karﬂ›
bir isyan›n ad›d›r. ”
Tek bir kelimesi yok ki do¤ru...
Bu konuﬂmalardan sonra da ayn› törende Tayyip Erdo¤an kalk›p "Tarihi bilmeyen gençlik tarih yazamaz"
diye sesleniyor gençlere.
Peki sizin ö¤retti¤iniz bu çarp›k
çurpuk tarihle nas›l bir tarih yazabilir gençlik?
Bir islamc› yazar, Çanakkale’de
57 bin mi, 280 bin kiﬂi mi öldü¤ü
üzerine rakamlar s›ralad›ktan sonra
ﬂöyle diyor: “Dünyan›n en büyük
savaﬂlar›ndan birini küçültmenin
kime ne faydas› olabilir? Yetiﬂen
gençlerimizin bu vatan›n neye maloldu¤unu idrak etmeleri kime ne
zarar verir?) Mehmed Niyazi, 20
Mart 2007)
Güya, gerçekten yana. Evet, bu
vatan Anadolu halk›na pahal›ya malolmuﬂtur. Ama bu Osmanl› haneda-

Yüzbinlerce asker öldü
Çanakkale Savaﬂ›’nda.
Ne u¤runa?
Vatan u¤runa m›? Hay›r,
Alman emperyalizminin
ç›karlar› u¤runa...
O zaman padiﬂah ve ittihatç›lar, Alman emperyalizmine uﬂakl›klar›n›
kan›tlamak için kulland›
yüzbinlerce askeri.
Bugün Tayyipler, Baykallar, Büyükan›tlar, hâlâ onlar›n kan› üzerinden siyaset yapmaya, hâlâ onlar› istismar etmeye devam ediyorlar.
Bir teki ç›k›p da, o gün Anadolu’nun yüzbinlerce genci emperyalistlerin pis ç›karlar› u¤runa kurban edildi diye gerçe¤i hayk›ram›yor.
Hayk›ramazlar, çünkü bugün kendileri de esasen ayn› ﬂeyi yap›yorlar.
n›n›n ve ‹ttihatç› iktidar›n Alman
emperyalizmine uﬂakl›klar›n›n sonucunda ortaya ç›kan bir faturad›r.
E¤er gençlerimiz bir ders alacaksa,
bu dersi almal›d›r. E¤er gerçekleri
yazacaksan›z bunlar› yaz›n.
Ama bunlar yok hiçbirinde.
Çanakkale’yi istismar etmek konusunda islamc›larla laik kesimler
adeta bir savaﬂ içindeler.
‹slamc›lar kendi bat›l inançlar›na
yeni malzemeler bulmak için son
y›llarda özel bir önem veriyorlar
Çanakkale’ye. Savaﬂ›n gerçekleriyle, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun gericili¤ini, Alman emperyalizmine
uﬂakl›¤›n› gizleyip, savaﬂa “iyi saatte olsunlar”›, gökteki melekleri kar›ﬂt›r›p menkibelerle ‘yeniden’ yaz›yorlar tarihi.
Laikler de Çanakkale’yi islamc›lara “kapt›rmamak” için, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun emperyalist ç›karlar›n hizmetinde girdi¤i bir savaﬂ› bile “laikli¤e”, “tekil devleti sa vunmaya” ba¤layan bir saçmal›k
içindeler.
‹slamc›lar “uhrevi” zemine taﬂ›y›p sahip ç›kt› diye laikçiler de
“kapt›rmamak” için onu Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’n›n bir parças›ym›ﬂ gibi sunuyor... Fakat, islamc›larla laikler,
AKP hükümetiyle Genelkurmay,
Çanakkale’nin yorumunda ayr›lsalar da, Çanakkale’den ﬂovenizm ç›karma konusunda tam bir fikir ve iﬂ
birli¤i içindedirler.
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Bu noktada ikisinin de amac› ayn›d›r; milliyetçili¤i ne kadar k›ﬂk›rt›rlarsa, tarihe yaslan›p ne kadar
“bat›” karﬂ›t› görünürlerse, bugün
bo¤azlar›na kadar batm›ﬂ bulunduklar› iﬂbirlikçili¤i o kadar kolay gizleyebileceklerini hesaplamaktad›rlar.
Bak›n, ‹stiklal Marﬂ›’n›n kabul
ediliﬂinin y›ldönümü “milli gün”
ilan ediliyor, Genelkurmay ‹stanbul’daki bir karakolda emperyalistlere nas›l direnildi¤ini 80 y›l sonra
hat›rlay›p anma düzenliyor, Çanakkale yeniden keﬂfediliyor; Çünkü,
bugünkü iﬂbirlikçili¤i gizleyecek
bir siyasi atmosfer oluﬂturulmak isteniyor ve böylesi günler, hiç kuﬂku
yok ki, böyle bir atmosfer için en
uygun malzemeye oluﬂturuyorlar.
‹ﬂin bir de “ Ç a n a k k a l e t i c a reti” boyutu var... Savaﬂ bölgesi “Turistik” hale getirilmiﬂ durumda zaten... Son 5 y›lda yaklaﬂ›k 150 (yaz›yla yüzelli) Çanakkale kitab› bas›lm›ﬂ... Kimisi Çanakkale Savaﬂ›
hat›ralar›, kimisi Çanakkale Savaﬂlar› rehberi... Kimisi turistik, kimisi
tarihi iddial›... Ama hepsinin sat›ﬂ›
fena de¤il. Çünkü bu kitaplar›
AKP’li bakanl›klar ve belediyeler
toplu al›p da¤›t›yorlar..
K›sacas›, hamaset ve cehalet, ticaret ve burjuva siyaset elele vermiﬂ, halk›m›z› bu kez tarihle aldat›yorlar, ﬂehitleri istismar ediyorlar, tarihin ve gerçeklerin ›rz›na geçiyorlar.

hayat›n
içindeki

teori

Sosyal
ﬁovenizm -2
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, Merhaba. Sosyal ﬂovenizm konusuna
devam ediyoruz bu haftaki sohbetimizde. Önceki hafta, sorunun tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kt›¤› 1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› dönemini
ele alarak konunun teorik çerçevesini özetle ortaya koymuﬂtuk.
Birinci bölümde iﬂledi¤imiz daha çok sosyal ﬂovenizmin “uluslararas› sorunlar” zemininde ortaya ç›k›ﬂ biçimiydi. Ama yine dedi¤imiz
gibi, sosyal ﬂovenizm sadece uluslararas› de¤il, “ulusal” s›n›rlar içindeki sorunlarda da s›k s›k kendini gösterir. Ülkemizin en uzun süreli gündemlerinden K ü r t sorunu, K › b r › s
sorunu ve E r m e n i sorununda oldu¤u gibi... Evet Mazlum arkadaﬂ,
K›br›s konusunda sosyal ﬂovenizm
nas›l ortaya ç›k›yor, buradan baﬂlayal›m istersen.

M a z l u m : K›br›s konusu özellikle 1960’lardan baﬂlayarak, oligarﬂinin s›k s›k gündeme getirip ﬂovenizmi körükledi¤i bir konudur.
Bu hava 1974’teki K›br›s müdahalesiyle birlikte doru¤a ç›kt›.
Ülkede ise, çok güçlü bir ﬂovenizm rüzgar› esiyordu. “Milli” bir
savaﬂa girilmiﬂti ve ad›na “ b a r › ﬂ
h a re k a t › ” ad› verilmiﬂti bu savaﬂ›n.
Böyle bir ortamda bu müdahaleye
karﬂ› ç›kmak, son derece zordu.
Zaten, K›br›s müdahalesi oldu¤unda sol, üç y›l önceki 12 Mart Cuntas›’n›n ard›ndan henüz kendini toparlama aﬂamas›ndayd›.
‹ﬂte bu ortamda baﬂta TKP, TS‹P
gibi reformist sol hareketler olmak
üzere, geleneksel sol, bu ﬂovenist

Revizyomizmin kirli sosyal
ﬂoven gömle¤ini MarksistLeninistler y›rt›p atm›ﬂt›r!
kuﬂatmay› yaracak bir tav›r ortaya
koyamay›p, olay›n bütünü aç›s›ndan
tali yanlar› öne ç›kard›lar.
Onlar neydi, k›saca hat›rlatay›m.
Türkiye ordusunun K›br›s’a müdahalesinden bir süre önce Yunanistan’daki Albaylar cuntas›n›n bir eleman› olan Sampson, K›br›s’taki
Makarios yönetimine karﬂ› faﬂist bir
darbe gerçekleﬂtirmiﬂ; bu darbeyle
birlikte K›br›s’taki Türk az›nl›¤a
yönelik bask›lar da iyice artm›ﬂt›.
‹ﬂte bu ortamda, iktidarda olan Ecevit K›br›s iﬂgal harekat›n›, sanki faﬂist Sampson darbesine karﬂ› bir hareketmiﬂ gibi pazarl›yordu... ‹ﬂte bu
noktada: “Olaylar›n görülür yanlar›na tak›l›p kalan, anl›k gerçe¤e boyun e¤en geleneksel sol, Türk Ordusunun faﬂist Sampson hareketine
‘karﬂ›’ oluﬂundan hareketle, bol bol
Marksizm-Leninizm edebiyat› yapmalar›na karﬂ›n, K›br›s ‘Bar›ﬂ’ Harekat› deneyinde, ‹kinci Enternasyonal oportünistlerinin takipçileri olduklar›n› bir kez daha gösterdiler.”
Evet, Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan
aktard›¤›m›z bu de¤erlendirmede de
görülece¤i gibi, sosyal ﬂovenizm
sözkonusu oldu¤unda kaç›n›lmaz
olarak s›k s›k ‹kinci Enternasyonal’e at›f yap›lacakt›r.
ﬁovenist kuﬂatmaya teslim olan
sol kesimler, do¤al olarak sa¤l›kl›
de¤erlendirme yetene¤ini de kaybediyor ve burjuvazinin “Yunanistan’a demokrasiyi biz getirdik, faﬂist SAMPSON’u devirdik” türünden demagojik propagandalar› solda
da etkili oluyordu.
THKP-C, 12 Mart döneminde
örgütsel olarak da¤›lm›ﬂt›. Dolay›s›yla K›br›s’›n iﬂgali karﬂ›s›nda güçlü bir mücadele geliﬂtirilmesi zordu.
Fakat buna ra¤men, Cephe çizgisini
benimseyenler, o koﬂullarda içinde
örgütlü olduklar› merkezi dernekleri olan ‹YÖKD arac›l›¤›yla da olsa,
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do¤ru tavr› ortaya koydular.
‹YÖKD, iﬂgale karﬂ› ç›karak, bunun
hakl› bir savaﬂ olmad›¤›n›, K›br›s’ta
gerçek çözümün ba¤›ms›z ve demokratik bir K›br›s’la sa¤lanabilece¤ini savundu. Devrimci hareket
sonraki y›llarda da bu düﬂüncesinde
›srar etti. O günden bu yana geçen
süreç, ‹YÖKD’nin devrimci bir tav›r ortaya koydu¤unu yeterince kan›tlad›.

K e m a l: Burada ﬂöyle de ilginç
bir nokta var tabii. Esas›nda TKP gibi yap›lar, çok fazla merkezi darbe
almam›ﬂlard› 12 Mart döneminde.
Yönetici kadrolar› görevlerinin baﬂ›ndayd›. Ama iﬂte o “tecrübeli eskiler”, ﬂovenizmin etkisinde sosyal
ﬂovenizme savrulurken, genç Cepheliler do¤ruyu savunuyordu. Fark›n nedeni, elbette ki s›n›flar mücadelesinin devrim iddias›yla, kararl›l›¤›yla ele al›n›p al›nmamas›yd›. S›n›flar mücadelesinde Marksist-Leninist bir perspektifi HER KOﬁULDA savunacak ve sürdürecek cesarete, dirayete sahip olmayanlar, ﬂu
veya bu rüzgar›n, bask›lanman›n etkisi alt›nda kal›rlar do¤al olarak. O
koﬂullarda solun bu kesimlerinin
K›br›s konusundaki bu sosyal ﬂoven
tav›rlar›n›n alt›nda yatan iki neden,
bir yan›yla burjuvaziyle karﬂ› karﬂ›ya gelmemek, bir yan›yla, t›rnak
içinde söylüyorum “halkla ters düﬂmemek”tir.

Özlem: ‹lginç gerçekten, yine
2. Enternasyonal’a dönmek olacak
ama, Kautsky ile Lenin’in tart›ﬂmas›nda da var bu.
“Halk›n ulusal duygular›, tep kileri...” söylemi sosyal ﬂovenistlerin tutumlar›n› savunmak için s›k
baﬂvurduklar› gerekçelerden biri olmuﬂ. Mesela Kautsky, sosyal ﬂovenizmini savunmak için ﬂu gerekçeye
baﬂvurmuﬂ: “Halk, bir düﬂman isti-

las›ndan korktu¤u kadar hiçbir ﬂeyden korkmaz... E¤er bir ülkenin insanlar› savaﬂa kendi hükümetlerinin
de¤il, ama komﬂu devletin karanl›k
tasar›mlar›n›n neden oldu¤unu görürlerse... o zaman s›n›rlar› düﬂmana karﬂ› savunma arzusu tüm halka
yay›l›r... Öfkeye kap›lan y›¤›nlar, ordular›n s›n›rlara gönderilmesini engellemeye çal›ﬂanlar› öldürebilir."
Lenin, bu gerekçeyi “bu, bütün
sosyal-ﬂovenistlerin temel düﬂüncesinin sözde Marksist savunusu” olarak niteliyor.
Tüm burjuva hükümetlerin savaﬂa “komﬂu devletin karanl›k tasar›mlar›n›n neden oldu¤unu” ileri
sürece¤i aç›kt›r. Bu gerekçelerle y›¤›nlar› aldatmas› da ihtimal dahilindedir. Burada temel soru, “böyle bir
aldatmay› desteklemenin -[dolay›s›yla] savaﬂ ödeneklerinden yana oy
vermenin, konuﬂman›n, yaz› yazman›n, vb.- enternasyonalizm ve sosyalizmle ba¤daﬂ›p ba¤daﬂmad›¤›” sorusudur!
Kautsky ne yap›yor, bu sorunun
yerine baﬂka bir soruyu koyuyor;
“aldat›lan halk ço¤unlu¤unun arzusuna karﬂ› ç›kmak makul bir davran›ﬂ m›?” diyor. Yani baﬂka deyiﬂle
burjuvazinin aldatmas›na ve aldat›lm›ﬂ y›¤›nlar›n duygular›na teslim
olmay› öneriyor. Bunun bir baﬂka
ad› da “kitle kuyrukçulu¤u” ama elbette bu politika, kitle kuyrukçulu¤uyla s›n›rl› kalmay›p “kitlenin arzusuna karﬂ› ç›kmama” ad›na burjuvazinin ç›karlar›n› savunmaya dönüﬂüyor.
Lenin bunun karﬂ›l›¤›nda ﬂunu
diyor: “Aldat›lan küçük-burjuva, bu
görüﬂün tersine inand›r›lmal›, aldatmaca, onlara aç›kça gösterilmelidir: Bazan onlarla birlikte savaﬂ
alan›na gitmek ve savaﬂ deneyimiyle ay›lmalar›na kadar beklemek gerekli olabilir. Ama burada tart›ﬂma
konusu olan ﬂey bu de¤ildir; burada
tart›ﬂ›lan ﬂey, burjuvazinin ‘halk›’
aldatmas›na sosyalistlerin kat›lmas›na göz yumulabilip yumulamayaca¤›d›r. ”
O zaman da bugün de küçük-burjuva kesimler olsun, halk›n farkl› ke-

simleri olsun, burjuvazinin suçu öteki devletlere atan yalanlar›na inanabilir; bu yalan›n yaratt›¤› milliyetçi
tepki ve duygular içine sürüklenebilirler. Nitekim de böyle oluyor. Fakat bu noktada da devrimcilerin görevi de¤iﬂmez; yap›lmas› gereken bu
dalgaya teslim olmak de¤il, bu ald a t m ac a y l a s a v a ﬂ m ak t › r!
Gerekirse o “dalga”n›n karﬂ›s›na
dikilerek halka do¤rular› söylemeliyiz. Yani demeliyiz ki, K›br›s’› iﬂgal
etmek, vatan topraklar›n› savunmak
de¤ildir. Demeliyiz ki, Kerkük’e
müdahale ç›¤l›klar› atmak “ata topraklar›n› savunmak” olarak yutturulamaz. Demeliyiz ki, baﬂka halklar›, devletleri “bo¤azlaman›n” ad›
vatan savunmas› olamaz.

M a z l u m : “Hepimiz Ermeniyiz” slogan›na “soldan” karﬂ› ç›kanlar›n durumu da biraz önce Özlem’in anlatt›¤›na benzerdir. Mesela, TKP, “Hepimiz Ermeniyiz” slogan›na karﬂ› ç›kman›n gerekçesini
“ak›ll› olmak laz›m” diye savunuyor. Oysa bu gerekçe, tam da yukar›da anlat›lana benzer ayn› ruh hali
ve ayn› sosyal ﬂoven savrulmay› ifade etmektedir. Kitlelerle, hakim e¤ilimle, mevcut konjonktürle ters düﬂmeme ad›na asl›nda burjuvazinin
çizdi¤i s›n›rlar içinde bir politika
geliﬂtirilmektedir.
K e m a l : Bu tür savrulman›n ülkemizdeki en uç örneklerinden biri
bilindi¤i üzere Ayd›nl›kç›lard›r.
Sosyal-emperyalizm teorisinin
tüm savunucular›, potansiyel olarak
böyle bir savrulman›n zeminine sahiptiler, ama bu savrulmay› en uç
noktada yaﬂayan Ayd›nl›kç›lar oldu,
öyle bir savruldular ki, solu¤u karﬂ›devrimci saflarda ald›lar. Ayd›nl›kç›lar’›n savruluﬂu, esas olarak
1970’li y›llar›n ikinci yar›s›nda tamamland›. Bugün Ayd›nl›kç›lar’›n
lideri Perinçek’i Ermeni Soyk›r›m›’n›n avukatl›¤›n› yaparken görüyoruz. Ayd›nl›k’›n sürecini de biraz
açal›m istersen Mazlum.
M a z l u m: Peki. Ayd›nl›k çizgisindeki savrulman›n önemli s›çrama
29
25 Mart 2007 / 97

S ›n›flar mücadelesinde Marksist-

Leninist bir perspektifi HER KOﬁULDA savunacak c esarete, d irayete s ahip o lmayanlar,
ﬂu v eya b u r üzgar›n, b ask›lanman›n e tkisi
alt›nda k al›rlar d o¤al o larak. O k oﬂullarda
solun b u k esimlerinin K ›br›s k onusundaki
bu s osyal ﬂ oven t av›rlar›n›n a lt›nda y atan
iki n eden, b ir y an›yla b urjuvaziyle k arﬂ›
karﬂ›ya g elmemek, b ir y an›yla, t ›rnak i çinde
söylüyorum “ h a l k l a t e r s d ü ﬂ m e m e k ”tir.
noktalar›ndan biri “ u l u s a l b i r b u r juvazi” aray›ﬂ›d›r. Burjuvazinin ç›karlar›n› savunurken bunu “ulusal”l›k k›l›f›na sarabilmek için böyle bir burjuva kesim bulmak ﬂartt›
tabii.
Ayd›nl›k, sonunda böyle bir burjuvazi “buldu”! Böyle bir burjuvazi
yoktu ama Ayd›nl›k tekelci burjuvazinin en iri kesimleriyle çeliﬂkileri
olan baz› kesimleri böyle nitelendirerek iﬂin içinden ç›kt›. Ayd›nl›k’›n
savruluﬂundaki ikinci önemli basamak “sosyal emperyalizm” tespitiydi. Ayd›nl›k’a göre Sovyetler
“sosyal emperyalist”ti ve sosyal emperyalistler, Amerikan, Avrupa emperyalistlerinden daha tehlikeliydi.
Bu “tespit”ler çerçevesinde neler
yapt›, neleri savundu Ayd›nl›k? Bunun cevab›n› Perinçek’in 12 Eylül
mahkemelerinde yapt›¤› savunmalardan aktaral›m:
"(...) Partimiz Sovyet sosyal emperyalizmine karﬂ› Türkiye devleti
ve ordusunu savunuyor.
Milli güvenlik derslerinin yeni"M
den düzenlenmesini destekleyen biricik parti T‹KP'dir. (...) Partimiz
orduyu parçalamak bir yana, orduyu düﬂman ilan edenlerin adreslerini göstermiﬂtir.
"T‹KP o r du y u g üçl en di r mey i
merkezi görev olarak benimsemiﬂtir.
"Partimiz 'Özel Harbi' d›ﬂ tehdide karﬂ› son derece gerekli gördü¤ünü defalarca belirtmiﬂtir."
12 Eylül Cuntas› taraf›ndan tutuklanan Ayd›nl›kç›lar, kendilerini
iﬂte bunlarla savunup aklanmaya çal›ﬂ›yorlard›. Gerçekten de faﬂist
devlet için neler yapmam›ﬂlard› ki o
güne kadar. Yay›n organlar›nda dev-

rimcileri isim isim, adres adres yay›nlad›lar."49 sahte sol" baﬂl›¤› ile
yaz› dizileri haz›rlay›p devrimci örgütler hakk›nda bulabildi¤i tüm bilgileri; yönetici, kadro, sempatizan
tüm detaylar›yla yaz›p, s›k›yönetim
komutanlar›ndan “gerekenlerin yap›lmas›n›” istedi.
Hepsine teker teker tekrar bak›ld›¤›nda, bunlar›n sosyal ﬂovenizmin
çok karakteristik davran›ﬂlar› oldu¤unu görür. Bunlar› savunurken
yapt›klar› teori de öyledir.
Ayd›nl›kç›lar’a göre tüm sol örgütler, ya Rusya'n›n ya da Amerika'n›n denetimi alt›nda hareket ediyorlard› ve onlar›n talimatlar›yla eylem yapan “provokatörler”di. Türkiye faﬂist devleti, özellikle de bu
devletin ordusu ise, ABD'ye ve Rusya'ya karﬂ› “millici” konumdayd›.
Ünlü “üç dünya teorisi” çerçevesinde, oligarﬂiye ak›l hocal›¤› yap›yor,
milli koalisyon öneriyor, ordunun
her an Türkiye'ye sald›racak olan
Rusya'ya karﬂ› teyakkuzda olmas›n›
-hatta ordunun SSSCB s›n›r›na kayd›r›lmas›n›- istiyorlard›.
Ayd›nl›k çizgisi, daha ‘80 öncesi
karﬂ›-devrim saflar›na iltihak etmiﬂtir. Bu anlamda bugün Ermeni, K›br›s veya Kürt sorunlar›ndaki tavr›n›
“sosyal ﬂovenizm” olarak adland›rm›yoruz, zaten oligarﬂinin bu konulardaki tezleriyle Ayd›nl›k’›n savunduklar› bire bir örtüﬂmektedir. Ama
Ayd›nl›k’›n halen “sol” olma iddias›n› terketmemiﬂ olmas› nedeniyle,
politikalar›nda, o politikalar›n› gerekçelendiren teorilerinde sosyal ﬂovenizmin özelliklerini görmek
mümkündür.

S osyal ﬂovenizmin k i t l e k u y r u k ç u-

lu ¤ u , “ a k› ll › o lm a k ” t e or i le r i, p r a g m a ti zmi g e ç i c i g ü ç l e r s a ¤ l a s a d a u z u n v a d e d e
hi ç b ir s iy as i h a r eketi güçlendir memiﬂ ve
i k t i d a r a l t e r n a t i f i y a p m a m › ﬂ t › r. Zaten bu
k a r a k t e r d e k i h a r e k e t l e r, en güçlü oldukla r› döne mle r de bile, yine birilerinin
k u y r u ¤ u n a t a k › l a c a k l a r, yine bu rju vazin i n ç › k a r l a r › n › s a v u n a c a k l a r d › r.

K e m a l: Sosyal ﬂovenizmin “en
yeni” ve karikatürize bir örne¤i olarak siyasi arenaya ç›kan HKP’nin
söylem ve politikalar› da çok benziyor bunlara de¤il mi? Onlar da tüm
solu, “Sevrci emperyalizm cephesi”
ilan ediyor. Ayd›nl›k’›n “Sahte sol”
deyimini, “Sevrci sahte sol” olarak
tekrar ediyor. Aynen Perinçek gibi,
Ermeni meselesinde rakamlarla oynayarak soyk›r›m›n avukatl›¤›na soyunuyor...
Özlem: Ayd›nl›k’a iliﬂkin ﬂunu
da belirtelim son olarak. Ayd›nl›k
çizgisi, oligarﬂinin ve milliyetçili¤in
etkisindeki kitlelerin e¤ilimlerine
göre politika belirlemiﬂ olsa da hiçbir zaman güçlenmedi, o kitlelerin
deste¤ini göremedi. Üstelik de düzenin belli kesimlerinin tüm himayesine ra¤men...
Sosyal ﬂovenistler, hemen her ülkede, oynad›klar› rolün karﬂ›l›¤›
olarak burjuvaziden himaye ve destek görmüﬂlerdir. “Avrupa'da... devrimci proletaryay› zay›flatmak ve
yozlaﬂt›rmak için çabalayan tüm
burjuvazinin oportünizmi binbir biçimde desteklemedi¤i herhangi bir
ülke yoktur. ” Ama elbette bu himaye ve destek genellikle örtülü ve dolayl›d›r. Çünkü tersi bir durumda
sosyal ﬂovenistlerin Marksistliklerine, iﬂçi s›n›f›n›n temsilcisi olma iddialar›na halel gelecektir.
Yukar›da da dedi¤im gibi, bu
destek hiçbir sosyal ﬂovenist güce
hay›r getirmemiﬂtir. Sosyal ﬂovenizmin kitle kuyrukçulu¤u, “ak›ll› olmak” teorileri, pragmatizmi geçici
güçler sa¤lasa da uzun vadede hiçbir siyasi hareketi güçlendirmemiﬂ
ve iktidar alternatifi yapmam›ﬂt›r.
Zaten bu karakterdeki hareketler, en
güçlü olduklar› dönemlerde bile, yine birilerinin kuyru¤una tak›lacaklar, yine burjuvazinin ç›karlar›n› savunacaklard›r.

M a z l u m : S›n›flar mücadelesinde do¤rular› savunmak zor tabii.
Üstelik “ulusal” nitelikle sorunlarda
bu zorluk daha da artar ve do¤ruyu
savunacak olanlar› kuﬂat›lma, hatta
tecrit olma tehlikeleriyle de yüzyüze
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b›rakabilir. Fakat er geç güçlenecek
ve hakim olacak olan yine de bu politikad›r. Bunun güveniyle hareket
etmek gerekir. De¤ilse, sosyal ﬂovenizme savrulmak iﬂten bile de¤ildir.
Bir sosyalist, e¤er sözkonusu
olan emperyalist bir savaﬂsa, sözkonusu olan gerici bir savaﬂsa, “ k e ndi” hükümetinin yenilgisini isteyebilmelidir. Lenin ﬂöyle diyor bu noktada: “Bugünkü savaﬂta kendi hükümetlerinin zaferi ile ‘ne zafer, ne yenilgi’ sloganlar›ndan herhangi birini savunmak sosyal ﬂovenizmin bak›ﬂ aç›s›d›r. Devrimci s›n›f, gerici bir
savaﬂta kendi hükümetinin yenilgisini istemek ve askeri yenilgilerin
onun y›k›lmas›n› kolaylaﬂt›raca¤›n›
görmek zorundad›r. ... Savaﬂan bütün ülkelerin sosyalistlerinin ‘kendi’
hükümetlerinin yenilmesini istemeleri ve bunu ifade etmeleri gerekti¤ine dair düﬂünce... emperyalist savaﬂ›n iç savaﬂa dönüﬂtürülmesi do¤rultusundaki faaliyetlerimizle örtüﬂen tek ifade, kesinlikle budur. ”
(Sosyalizm ve Savaﬂ, syf. 28)
Diyelim, oligarﬂi Kore’ye veya
Irak’a asker gönderiyor. Evet, biz
tam bu noktada oligarﬂinin ordusunun orada yenilmesini isteyebilmeliyiz. Çünkü tersi, nas›l gerekçelendirilirse gerekçelendirilsin, oligarﬂinin zaferini istemek, haks›z bir savaﬂta, sömürücü bir kesimin zaferini istemektir ve bu da tart›ﬂmas›z biçimde sosyal ﬂovenizmdir. Ki, “ﬁovenizmin özü tam da budur; ‘kendi’
anayurdunu savunmak ad›na baﬂka
halklar›n anayurtlar›n› tutsaklaﬂt›rmay› amaçlamak.” (Sosyalizm ve
Savaﬂ, syf. 76)

K e m a l : Hiç kuﬂkusuz, ülkemizde sosyal ﬂovenizmin kendini en
yayg›n ve en çeﬂitli biçimde gösterdi¤i konu Kürt sorunudur.
1920’lerde, 30’larda Kürt isyanlar›na karﬂ› Kemalist iktidar inkar
ve katliam politikas› izlerken,
TKP’nin nas›l bir sosyal ﬂovenizm
içinde oldu¤unu birinci bölümde
özet olarak anlatm›ﬂt›k. Hakl›y›z
Kazanaca¤›z’dan bir bölümle hat›rlatacak olursak;

L afta sosyalist, gerçekte ﬂoven
“Kemalistlerin Kürt ulusunun
varl›¤›n› yads›yan, onlar› zor ve
bask›yla eritmeye tabi tutan politikalar› gerici, ﬂovendir. Misak-› Milli ad›na bir ulusun yok edilmesidir.
... Kemalistlerin anti-emperyalist
olma yanlar›n› ileri sürüp... Kemalizmi temize ç›karmaya çal›ﬂmak,
sosyalistlerin iﬂi olamaz. ... Bunun
Marksist-Leninist literatürdeki ad›
da sosyal-ﬂovenizmdir.
Ülkemizde sosyal-ﬂovenizmin
ﬂampiyonlu¤unu yapan geleneksel
sol [taraf›ndan] Kemalistlerin ﬂoven, ›rkç› tav›rlar› ‘feodalizmi tasfiye ediyor’ gerekçesiyle desteklenmiﬂ, Komintern’de uyar›lmalar›na
karﬂ›n bu destek sürdürülmüﬂtür. ”
Kürt sorunundaki bu sosyal ﬂoven tav›r, solun çeﬂitli kesimleri taraf›ndan de¤iﬂik biçimlerde sürdürüldü. Bunlar›n herbirini ayr› ayr›
ele alamayacak olsak da baﬂl›klar
halinde özetleyelim:
1- Kürt sorununda sosyal ﬂovenizmin biçimlerinden biri ulusal sorunun “ M i s a k - › M i l l i ” s›n›rlar›
içinde çözülece¤ini mutlaklaﬂt›rmakt›r. Ki, solun çok geniﬂ bir kesimi 70’lere kadar bu anlay›ﬂ› savunmuﬂtur. Sol hareketlerin üzerindeki
bu “kirli ﬂoven gömlek”, Mahirlerle
birlikte y›rt›l›p at›lm›ﬂt›r.
Ulusal sorun konusundaki sosyal
ﬂovenizmin de tarihi çok eski. Lenin,
Kautsky’nin ulusal sorundaki sosyal
ﬂovenizmini anlat›rken, ﬂöyle diyor:
“Kautsky, emperyalist burjuvazinin
tart›ﬂ›lmas›na izin vermedi¤i tam da
en önemli sorundan, yani uluslar›n
ezilmesi üzerinde yükselen devlet s›n›rlar› sorunundan kaç›n›yor; burjuvaziyi hoﬂnut edebilmek için, en
önemli ﬂeyi programdan at›yor.”
Ülkemiz solunun önemli bir böllümü de bu anlay›ﬂtayd›, ta ki 70’lerin baﬂ›ndaki devrimci kopuﬂa kadar. (Ama ne yaz›k ki bugün sosyal
ﬂovenizmin bu tezi, bizzat Kürt milliyetçileri içinde yaﬂam bulmuﬂ durumda, “devlet s›n›rlar›n› tart›ﬂmama” onlar›n bir politikas› haline geldi. Bu da ayr› bir konu.) Lenin’in
dedi¤i gibi, “burjuva yasall›k çerçevesi içinde kal›nd›¤›, devlet s›n›r-

lar› sorununda burjuvaziye ‘sessizce’ baﬂ e¤ildi¤i sürece, burjuvazi
her türlü ‘uluslar›n hak eﬂitli¤i’, her
türlü ‘ulusal özerklik’ sözü vermeye
haz›rd›r!” (Leninizm, Ulusal Sorun
ve Sömürgeler Sorunu, 90-92) Ama
bu da ulusal sorunun çözümü de¤ildir. Asl›nda UKKTH, her ﬂart alt›nda savunulmad›¤› sürece, sosyal ﬂovenizmle aradaki s›n›rlar çok ince
demektir.
2- Sosyal ﬂovenizmin bir biçimi
de UKKTH’n›n “sosyalist devrim”
gerekçesiyle reddedilmesidir. .. Bu
anlay›ﬂ, demokrasi mücadelesi ve
bunun emperyalist aﬂamadaki biçimleniﬂinden habersiz olman›n d›ﬂavurumudur. Ve sonuçlar› itibariyle, uluslar›, emperyalist boyunduru¤a mahkum eden sosyal-ﬂoven bir
yaklaﬂ›m tarz›d›r.
3- Sosyal-ﬂovenizmin gizli savunusunun bir biçimi de “kültürel
özerklik” savunuculu¤udur. Bu görüﬂ, ulusun ezilme siyasetini daha
“uygarca” savunmak ve ezilen ulusun iﬂçi ve köylülerini, kapitalist sömürüye mahkum etmek anlam›na
geliyor. Çünkü burjuva egemenli¤i
alt›nda “ulusal kültür” özü itibariyle
burjuva kültürünü ifade eder. Bu düﬂüncenin sahibi sosyal-ﬂovenler gerçekte egemen ulus burjuvazisinin
ayr›cal›klar›n›n devam›n› savunmaktad›rlar.
4- Çokuluslu devlette ortak örgütlenmeyi savunmak, ezilen ulusun varl›¤›n› görmezden gelmeyi
gerektirmez. Bu tür bir anlay›ﬂ, iki
ulusun proletaryas›n›n örgütlenmesini tek bir ulusun proletaryas› derecesine indirger ki, bu da sosyal-ﬂovenizmin bir baﬂka biçimde tezahür
etmesidir.

M a z l u m: Kemal arkadaﬂ›n anlatt›¤› çerçevede bakt›¤›m›zda asl›nda sosyal ﬂoven tav›rlar›n ne kadar
yayg›n oldu¤unu daha somut görebiliriz. Mesela devletin silahl› müdahalesini meﬂru görüp Kürt halk›n›n silahl› mücadelesini meﬂru görmeyen reformist görüﬂler, tamam
baz› haklar verilsin ama “ayr›lma”
zinhar tart›ﬂ›lamaz diyen görüﬂler,
sosyal ﬂovenizmin ifadesidirler. Fa31
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d a v r a n a n l a r, kitleleri burjuvazinin ideo l o j i k h e g o m a n y a s › n a t e s l i m e d e r ek,
devrim ve sosyalizm mücadelesine zarar
v e r m e k t e d i r l e r. Bu anlamda sosyal ﬂovenizme karﬂ› tüm Marksist-Leninistler
hassas olmal›, her söz ve eylemlerinde
p r o l e t a r y a n › n e n t e r nasyonalist ve ihtil al c i çi z g is in i gö z et m e li d i rl e r.
kat tam bu aç›dan enteresan bir nokta da ﬂudur. Kürt milliyetçili¤inin
tav›r ve nitelendirmeleri, sosyal ﬂovenist teori ve prati¤in kendini gizleyebilmesine hizmet etmiﬂtir. Çünkü, Kürt milliyetçili¤ine göre “sömürge” tespiti yapmayan herkes
“sosyal-ﬂoven”di. S›rf “sömürge
tespitini” yapt›klar› veya s›rf Kürt
milliyetçi hareketini eleﬂtiriden muaf tuttuklar› için çeﬂitli sosyal ﬂoven
tav›rlar görmezden gelindi. Bu kavram o kadar keyfi ve çarp›t›lm›ﬂ olarak kullan›ld› ki, Perinçekler, “Kürt
dostu” makam›na terfi ettirilirken,
Marksist-Leninistler “sosyal ﬂoven”
ilan edildiler. Ama elbette sosyal
pratik ve zaman, her ﬂeyi yerli yerine oturtuyor.

Kemal: Evet, sosyal ﬂovenizm
sohbetimizi burada noktalayal›m yavaﬂ yavaﬂ. Sosyal ﬂovenizm meselesi tart›ﬂ›l›rken, bir di¤er konu da
“ulusall›k, sosyal ﬂovenizm ve enternasyonalizm” aras›ndaki hassas
Marksist-Leninist çizginin nas›l yerli yerine oturtulaca¤›, baﬂka deyiﬂle
sosyal ﬂovenizme düﬂmeden ulusal
de¤erlerin nas›l savunulaca¤›d›r, ki
bu da bir baﬂka sohbetimizin konusu
olabilir daha sonra. Bu sohbetimiz
aç›s›ndan özetlersek, 2. Enternasyonal’den günümüze kadar örnekleriyle gördük ki, lafta sosyalist, gerçekte ﬂoven davrananlar, kitleleri burjuvazinin ideolojik hegomanyas›na
teslim ederek, devrim ve sosyalizm
mücadelesine zarar vermektedirler.
Bu anlamda sosyal ﬂovenizme karﬂ›
tüm Marksist-Leninistler hassas olmal›, her söz ve eylemlerinde proletaryan›n enternasyonalist ve ihtilalci
çizgisini gözetmelidirler. Sevgili
okurlar›m›z, haftaya buluﬂmak üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n diyoruz.

Kad›nlar›n “kaderi”
KA-DER’le de¤iﬂir mi?
K a d › n Adaylar› Destekleme ve
E¤itme Derne¤i (Ka-Der) 2007 genel ve yerel seçimleri öncesinde
‘Meclise Girmek ‹çin Erkek Olm a k ﬁ a r t m › ? ’ ad›yla bir kampanya baﬂlatt›. Kampanyan›n amac›,
ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere, kad›n
adaylar›n burjuva siyasette temsil
edilmesini sa¤lamak. Derne¤in bu
kapsamda, merkezi bir kad›n yönetici aday havuzu/bilgi bankas› havuzu oluﬂturulmas›; partiler yerel ve
genel seçimlerde tüm aday listelerinde en az üçte bir oran›nda kad›n
bulunmas›n› sa¤lamas› gibi talepleri de yeral›yor.

Ka-Der’in Misyonu ve
Yan›lg›lar
Bu kampanya neye hizmet ediyor, hangi düﬂünceleri besliyor?
Öncelikle belirtilmesi gereken,
bu kampanya ya da Ka-Der’in genel
olarak amac› aç›s›ndan, kad›n› burjuvazinin hizmetine sokman›n d›ﬂ›nda bir hedef yoktur ortada. Burjuvazi nas›l ki, kad›n›n ucuz eme¤ine ihtiyaç duydukça onu “evinden”
ç›kar›p fabrikalara yöneltmiﬂ ve bunu ‘kad›na tan›nan haklar’ olarak
pazarlam›ﬂsa, burada da aslolan
burjuvazinin ihtiyaçlar›d›r.
Ancak Ka-Der’in misyonu bununla bitmiyor, burjuvaziye hizmeti
sadece “havuzdan” eleman aktar›m›
ile s›n›rl› kalm›yor. Daha da önemlisi, s›n›rl› bir kesime hitap edilen
“milletvekili adayl›¤›” vesilesiyle,
genel olarak bütün kad›nlarda ve
kad›n sorununda çarp›k bir bak›ﬂ›n
ﬂekillenmesine hizmet etmektedir.
Yani ortada kad›nlar›n sorunlar›n›n
çözümüne hizmet eden bir durum
olmad›¤› gibi, aksine üzerini örten,
yanl›ﬂ bir bilincin ﬂekillenmesine
hizmet eden bir nitelik taﬂ›yan faaliyet sözkonusudur.
Ka-Der’in sloganlar›, aç›klad›¤›
hedefleri birçok kesimi ciddi yan›l-

g›ya düﬂürdü, kafa
kar›ﬂ›kl›¤› yaratt›.
‹lerici, demokrat,
hatta sosyalist ayd›nlardan, ayn› s›fatlar› taﬂ›yan partilere kadar geniﬂ bir
kesim taraf›ndan
desteklendi kampanya. Yani, sol,
sosyalist kesimler,
ayd›nlar dahi Ka-Der’in misyonunu
görmekten uzak.
Örne¤in, Ka-Der’in misyonu
düﬂünüldü¤ünde desteklemeyi b›rak›n, karﬂ› ç›kmas› gereken Iﬂ›l Özgentürk, kad›nlar›n burjuva parlamentosuna, 1960’larda T‹P’in getirdi¤i havay› taﬂ›yaca¤›n› iddia edebilmekte. (Cumhuriyet, 18 Mart)
Yani eksi¤ine, yanl›ﬂ›na ra¤men
ezilenlerin sesi olan bir politik partinin sesiyle, “hangi partiden olursa
olsun” seçilen kad›nlar›n ayn› kategoride de¤erlendirmesi dahi bu yan›lg›n›n boyutunu göstermektedir.
Yine Oral Çal›ﬂlar, daha da ileri
giderek, tam da Ka-Der’in yapmak
istedi¤i bilinç çarp›tmas›n›n sonuç
verdi¤ini gösterircesine, “Türkiye'nin daha demokratik ve bar›ﬂç›
bir ülke olmas› için ‘Haydi Kad›nlar Meclis'e’. Türkiye, kad›nlarla
umuda yürüyecek...” diyebilmektedir. (Cumhuriyet, 17 Mart) Yani
“kad›n eli de¤erse” bütün meselelerin halledilece¤i gibi bir yan›lg› sadece Ka-Der taraf›ndan pompalanmamakta, baﬂkalar› da bu bilinç çarp›tmas›na destek olabilmektedir.

Cinsiyetçi ve Apolitik
Yaklaﬂ›m
Ka-Der’in bak›ﬂ aç›s›n›n oda¤›nda cinsiyetçilik ve kopkoyu bir apolitizm bulunmaktad›r. Kad›n›n yaﬂad›¤› sorunlar›, çözümlerini s›n›fsal,
toplumsal konumundan soyutlayarak salt biyolojik varl›k olarak ka32
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d›n olmaya indirgemektedir.
Politik, s›n›fsal
konumu
ne
olursa olsun,
yeter ki kad›n
aday olsun
bak›ﬂ aç›s› ile,
“parti fark› gözetmeksizin”
kad›n adaylar›
ço¤altma slogan›, bu bak›ﬂ
aç›s›n›n tezahürüdür. Kad›n
adaylar›n ç›kmas›n› isterken, kad›n sorunlar›yla ilgilenme,
çözümü için çal›ﬂma gibi k›staslar›
dahi yoktur Ka-Der’in. Yani asl›nda
kad›n sorunlar›yla ilgili de¤il, toplumun en çok ezilen kesiminin gözünü boyamakla meﬂguldür.
Sadece kad›n olsun yeter bak›ﬂ
aç›s›, burjuva partilerinin vitrinlerini süslemek için her seçimde kontenjan ay›rd›klar› kad›n adaylar›n
misyonlar›yla özde hiçbir fark› yoktur. Ve bu bak›ﬂ›n kad›nla, kad›n›n
sorunlar› ve çözümleri ile hiçbir
alakas›n›n bulunmad›¤›, yaﬂanarak
bilinen bir gerçektir. Ka-Der de bu
vitrinin daha kalabal›k olmas›n› istemekten öte bir misyonu temsil etmemektedir.
Cinsiyetçi bak›ﬂ aç›s›, adeta kad›n adaylar›n, milletvekillerinin say›s› art›nca kad›nlar›n sorunlar›n›n
çözülece¤i, hatta ülkenin sorunlar›n›n çözülece¤i gibi bir yanl›ﬂ umudu pompalad›¤› oranda bir sorun
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Oysa
mesele, sadece ve sadece milletvekillerinin kad›n veya erkek olmas›nda m› yoksa onlar›n s›nfsal niteli¤inde ve bu niteliklerine uygun olarak belirlenen, partilerin politikalar›nda, kime hizmet ettiklerinde mi?
Bu sorunun bilinen cevab›n› gölgeleyen, perdeleyen her yaklaﬂ›m, oligarﬂinin düzenine, yani bir baﬂka
deyiﬂle oligarﬂinin hükmünü sürdürdü¤ü “erkek egemen sisteme”
hizmet ediyor demektir. Ka-Der de
tersini iddia etmesine ra¤men, perdeleme rolü ile bu “erkek egemen”

va politik sahnesine ça¤›r›rken dahi,
çok daha geniﬂ bir kad›n
kitlesine apolitikli¤i taﬂ›yor. “Hangi
siyasi görüﬂten
gelirse
gelsin, hangi
partiden olursa olsun...”
gibi bir yaklaﬂ›m, apolitizmin meﬂrulu¤unu savunmakt›r. Ki sadece kad›n›n
de¤il tüm ezilen halk›n bugünkü durumlar›n›n kan›ksat›lmas›nda
bu apolitikleﬂtirmenin önemli pay› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, Ka-der’in kimin de¤irmenine su taﬂ›d›¤› daha aç›k görülecektir. “Kad›n olmak” gibi bir
“k›stas” bu apolitikleﬂtirme gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor, aksine “cinsiyetçilik” dedi¤imiz olgunun kad›n›n kurtuluﬂu mücadelesine verdi¤i zarara
›ﬂ›k tutuyor. Bu bak›ﬂ aç›s› örne¤in,
milyonlarca kad›n› ezen sistemin
as›l sahibi olan, yüzbinlerce emekçinin al›nterini çalan patronlar›n örgütü TÜS‹AD’›n baﬂkan› kad›n oldu diye, tüm ezilen kad›nlara da
“sevinmeyi” ö¤retmektedir. S›n›fsal
bak›ﬂ ortadan kalk›nca çarp›kl›¤›n

HÖC’lü kad›nlar Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nü Gemlik Temel Haklar’da ve Kocaeli'nde ve Almanya’da Dortmund Kültür Merkezi’nde de düzenledikleri eylem ve
etkinliklerle kutlad›lar. Kocaeli’ndeki eylemde 'Cinsel
Ulusal S›n›fsal Sömürüye
Son' yaz›l›
pankart›n
yan›s›ra
Sabo ve
‹dil’in
resimleri taﬂ›nd›.

sisteme güç veren bir misyonu taﬂ›maktad›r.
Türkiye ve dünyadan, kad›n bakan, hatta baﬂbakan olup en büyük
zulüm düzenini kuranlara pek çok
örnek vermek mümkündür. Filipinler’in Marcos’u, Türkiye’nin Çiller’i en çok da analar› a¤latan yönetimlerin baﬂ›yd›lar.
12 Eylül sonras› düzen partilerinin, burjuva anlamda dahi apolitikleﬂti¤i bir gerçektir. Ka-Der bunu,
cinsiyetçilikten kaynakl› bir bak›ﬂ›n
da etkisiyle, çok daha üst boyuta
s›çratan bir yaklaﬂ›m› sergilemektedir. Yani görünüﬂte kad›nlar› burju-

s›n›r› yoktur.
Feminizm içinde de bir sapma
olarak de¤erlendirilebilecek, düzenin sunmaya çal›ﬂt›¤› bak›ﬂ aç›s›,
daha do¤rusu çarp›kl›¤›, Oral Çal›ﬂlar’›n yaz›s› üzerinden ele alal›m.
Bu bak›ﬂa göre; yoksulluk ve açl›k,
faﬂizm sorunu, Kürt ulusal sorunu,
bask›lar, sömürü, iﬂkenceler yani bilimum “kötülükler” hep “erkeklerin
yönetiminden” kaynaklanmaktad›r.
Kad›nlar yönetimde daha fazla söz
sahibi olsa bunlar olmayacak, Türkiye gelece¤e daha umutla bakacak,
bar›ﬂ egemen olacakt›r.
Olabilir mi böyle bir ﬂey! S›n›flar, kapitalizm, tekeller, ezen-ezilen
çat›ﬂmas› her ﬂey bir ç›rp›da cinsiyetçili¤e kurban edilebilir mi? Güler Sabanc›lar, Arzuhan Do¤al Yalç›nda¤lar ile tüm kad›nlar›n övünmesini, onlar›n s›n›fsal konumlar›n›
bir yana b›rakmalar›n› söyleyen de
iﬂte bu bak›ﬂ aç›s›d›r. Ve özü itibariyle egemen s›n›f düzeniyle emekçi kad›nlar›n çeliﬂkilerini yumuﬂatma giriﬂimidir.
Sonuç olarak bir kez daha yinelemekte ve uyarmakta fayda var:
Kad›nlar›m›za gerçek kurtuluﬂ
yolunu göstermeyen, s›n›fsal, cinsel, ulusal bask›ya maruz b›rakan›n
bu sistem oldu¤u gerçe¤ini vurgulamayan hiçbir projenin, kampanyan›n kad›nlar›n sorunlar›n›n çözümüne hizmet etmesi mümkün de¤ildir.
Aksine gerçe¤i perdeledi¤i oranda
kad›n› ezen, sömüren sistemi güçlendirir.

“YOZLAﬁMAYA, ÇÜRÜMEYE HAYIR!” CHP’li belediyede sürgün
Mersin’in emekçi mahallelerinden Demirtaﬂ Mahallesi’nde
kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n› sürdüren, Demirtaﬂ Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Giriﬂimi üyeleri, 18 Mart günü yozlaﬂmaya
karﬂ› bildiri da¤›tt›lar. “H›rs›zl›¤a, yozlaﬂmaya, çürümeye hay›r” baﬂl›kl› yüzlerce bildiriyi halka ulaﬂt›ran giriﬂim üyeleri,
halk›n ilgisi ve deste¤iyle karﬂ›laﬂ›rken, bu konuda yürütülecek mücadeleye destek ﬂimdiden net olarak görüldü.
Sözkonusu bildiride, mahallede artan h›rs›zl›k, çete, fuhuﬂ
gibi sorunlara yer verilerek, “ Gelin hep birlikte bunlar› düzeltmek için birleﬂelim, örgütlenelim, mücadele edelim. Unutmayal›m! Bizler sessiz kald›kça gençlerimiz kararacak, gelece¤imiz kararacak. Buna izin vermeyelim!” deniliyor.
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CHP’li Çankaya Belediyesi’nde Emekçi Kad›nlar Günü dolay›s›yla kad›n üyelerine karanfil
ve bildiri da¤›tan Tüm Bel-Sen birim temsilcisi
Leyla A¤cakaya, kad›n tuvaletinin dahi bulunmad›¤› Natoyolu hangarlara sürüldü.
15 Mart günü sendika binas›nda bas›n toplant›s› düzenleyen, Tüm Bel-Sen 2 No’lu ﬁubesi ise, Çankaya Belediyesi’nde temsilci ve üyelerine yönelik bask›, sürgün ve hakaret uygulamalar›na son verilmesini, sürgünlerin geri görevlerine getirilmelerini ve kapat›lan temsilcilik
odalar›n›n yeniden aç›lmas›n› istedi.

Fethullah’›n Alevili¤i
yozlaﬂt›rma çabas›
Fethullah Gülen'in onursal baﬂkan› oldu¤u Abant Platformu bu kez
de Alevileri gündemine ald›. Platform toplant›lar›n›n 13.’sü 'Tarihî,
Kültürel, Folklorik ve Aktüel Boyutlar›yla Alevilik' baﬂl›¤›yla ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi.
Alevi örgütlerinin kat›l›m› olmadan gerçekleﬂen toplant›larda, Fethullahç›lar’a yak›nl›¤› ile bilinen birkaç “dede” ile alevi bezirgan› d›ﬂ›nda, Sünniler konuﬂtu. Sempozyumda
Hüseyin Çelikler, A¤arlar, Diyanet
‹ﬂleri vard›; ama yine Aleviler yoktu.
Aleviler hakk›nda yine Sünniler ve
iﬂbirlikçiler ahkam kestiler.
Baﬂta Alevi Bektaﬂi Federasyonu olmak üzere alevi örgütlerinin
eleﬂtirdi¤i Abant Platformu toplant›lar›n›n "ABD'nin Ortado¤u taﬂeronu" olarak nitelenen Gülen'in sözcülü¤ünü yapt›¤› kaydedildi.
Y›llarca Alevileri düﬂman gören,
katliamlar›nda rol alan, karalama
kampanyalar› yapan islamc›lar›n,
özellikle de Fethullahç›lar’›n Alevilere yönelik ilgisi elbette yeni bir
olgu de¤ildir. Alevi halk›m›z› devrimcilerden koparmak için her f›rsat› kullanmaya çal›ﬂan, k›ﬂk›rtma giriﬂimlerinde bulunan, bu yönde asparagas haberler yapan Fethullahç›
yay›nlar bilinmektedir.
Abant Platformu’nun Alevilik ilgisinin alt›nda yatan; Alevili¤in
bask›ya, zulme karﬂ› isyan› besleyen yanlar›n›n ö¤ütülerek sistemden yana asimile edilmesidir. Bir
sonraki aﬂamas› ise, Fethullahç› camia arac›l›¤›yla Amerikan Il›ml› ‹slam projesine yedeklemektir. Toplant›daki tart›ﬂmalar ve yay›mlanan
de¤erlendirme metni, niyeti ortaya
koymaya yeterlidir.

Alevilik Sorunu Yokmuﬂ!
Zaman Gazetesi’nin haberine
göre, Alevi ve Sünni kesimin temsilcilerinin biraraya geldi¤i toplant›da, “Türkiye'de Alevi sorununun ol-

mad›¤›, bu konuda kargaﬂa ortam›
oluﬂturmaya çal›ﬂanlara da f›rsat
tan›nmamas›” istenmiﬂ. “Alevilerin bilgi eksikli¤inin giderilmesi”
ve taleplerinin karﬂ›lanmas›n›n,
“sosyal bar›ﬂ›n pekiﬂtirilmesi aç› s › n d a n z a r u ret arz etti¤ine” dikkat çekilmiﬂ ve “S›k›nt›lar›n aﬂ›lmas› için” Alevi ve Sünnilerin ortak bir
çal›ﬂma yapmas› konusunda fikir
birli¤ine var›lm›ﬂ.
Yüzy›llard›r kendini ifade etme,
kimli¤ini, kültürünü ifa etme sorunu yokmuﬂ demek ki! Devletin Diyaneti Sünni mezhebin temsilcisi
olarak orada durmuyormuﬂ; ülkenin
baﬂbakan› milyonlarca halk›n inanc›n›, ibadet yerini inkar etmiyormuﬂ, Aleviler sadece kimliklerinden
dolay› aﬂa¤›lanm›yor, ayr›mc›l›¤a
tabi tutulmuyor, haklar›nda hem de
bu toplant›y› düzenleyen yobazlarca
yalanlar üretilerek karalamalar yap›lm›yormuﬂ... Bunlar›n yaﬂand›¤›n› söyleyenler, “kargaﬂa yaratmaya”
çal›ﬂan, ﬂer odaklar›ym›ﬂ demek ki!
Alevi sorunu yoktu da siz ne yin toplant›s›n› yapt›n›z?
“Alevilik sorunu yoktur” söylemi, onu egemen inanç sistemi içine
dahil etmenin ön ad›m›d›r. Bu kabul
ettirildi¤inde, geriye kalan detayd›r
ve göstermelik kimi uygulamalarla
aﬂ›l›r. Nitekim, Diyanette temsil,
cemevlerinin statüsü gibi konularda
taleplerin karﬂ›lanmas›n›n, onun
sistem aç›s›ndan ‘tehlike’ olmaktan
ç›kar›laca¤›na dikkat çekilmektedir.
“Toplumsal bar›ﬂ için zaruret” kavram› ile anlat›lan budur, daha aç›kças›, asimile edilmesidir, yozlaﬂt›r›lmas›d›r.
Fethullahç›lar’›n “ortak çal›ﬂmaktan” hedefledikleri ve anlad›klar› da yine bu asimilasyona hizmet
etti¤i oranda bir anlam ifade eder.
Yoksa, her inançtan halklar›n birli¤i, eﬂitli¤i, egemen mezhebin temsilcileri aç›s›ndan sadece bir ‘taviz’dir ve Fethullah’›n buna ne denli uzak oldu¤u da bilinir.
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Asl›nda Alevilik De Yok!
Sünni inanc›n temsilcilerinin
Alevili¤i tarif etmesindeki dayatmay› bir yana b›rak›rsak, de¤erlendirme metninde, “Alevilik mezhep
de ¤ i l , ‹ sl a m ki ml i ¤i n de mi s t i k b i r
yorumudur” tespitinin a¤›rl›kl› bir
yer tuttu¤u görülmektedir. Ki, bu
tart›ﬂma asl›nda son dönemde alevi
örgütlerinin kendi aras›nda ve Sünni ‹slamc›larla Aleviler aras›nda yo¤un olarak yaﬂan›yor. Toplant›n›n
en önemli amaçlar›ndan biri de zaten bu. Burada asl›nda anlaﬂ›lmas›
gereken, Alevili¤in ‹slamiyetin
içinde mi d›ﬂ›nda m› oldu¤undan
çok, onun bir inanç sistemi, bir yaﬂam biçimi, bir mezhep oldu¤unun
külliyen inkar›d›r. Metinde yer alan
“islam kimli¤i”nden kas›t ise, Sünni
islam kimli¤inden baﬂkas› de¤ildir.
De¤erlendirme metnin beﬂ maddesi bu konuya ayr›lm›ﬂ. Örne¤in,
“Alevili¤in müstakil bir d i n y a h u t
itikadi, f›kh› ve siyasi nitelikli bir
mezhep olmad›¤›, ‹slam kimli¤i
içinde batini ve mistik karakter
a r z e t t i ¤ i u n u t u l m a m a l › ” denilmekte, Alevili¤in ‹slam’›n d›ﬂ›nda
oldu¤unu söyleyenler “ m a r j i n a l ”
olarak nitelenmekte, kimler oldu¤u
belirsiz “kanaat önderleri” taraf›ndan eleﬂtirildi¤i belirtilmektedir. Bir
baﬂka maddede ise, Alevili¤in “ t ümüyle, itikadi tart›ﬂmalara ba¤l›
o l a r a k o r t a y a ç › k a n b i r y ap › ol mad›¤› için kendine has sistemli
b i r teoloji kurma konumunda olm a d › ¤ › ” belirtilirken, bunun nedenleri es geçilerek, “ ‹ s l a m ' › n i n a n ç
konular›n› içinden geldi¤i tarihî
s ü re c e p a r a l e l b i r n i t e l i k t e a l g › l a y›p yorumlad›¤›” tespiti yap›l›yor.
Neden Alevilik böyle bir konumda olamad›, neden sistemli bir
teoloji oluﬂturamad›? Bunu Sünni
inanc›n temsilcilerinin “ecdad›m›z”
diye sahip ç›kt›klar› Yavuz Sultan
Selimler’in k›l›çlar›ndan akan Alevi
kan›yla ilgisini bilmez mi oradakiler? Elbette bilirler. Ezilmiﬂlerin,
Selçuklu’nun, Osmanl›’n›n alt tabakalar›n›n inanc›n› ifade etti¤i için,
zulme karﬂ› isyan etmeyi ö¤ütledi¤i
için sürekli olarak bask›lar, yasak-

larla karﬂ›laﬂt›¤›, katliamlara u¤rat›ld›¤› es geçilmektedir. Sünni “entellektüellerin” sözünü etti¤i ve gidermeye soyunduklar›, “Alevilerin
bilgi eksikli¤i”nin kayna¤› da iﬂte
bu tarihtedir. Sürekli gizlenmek zorunda kalan, da¤lara sürülen, inanc›n› gizleyen bir toplumun inanc› ve
kültürüne dair yaz›l› belgeler b›rakamamas› do¤ald›r. ﬁimdi Sünni
Diyanet ve onun destekçisi tarikatlar, s›n›rlar›n› kendilerinin çizdi¤i
Alevili¤i “bilgilendirme” ad›yla dayatma u¤raﬂ›ndalar.

Alevi Halk›m›z Kancalar›
Boynuna Takmayacak!
Oligarﬂi ony›llard›r Alevi halka
karﬂ›, asimilasyon, bask› ve katliam
politikas› uygulam›ﬂt›r. Kimi zaman
biri, kimi zaman ötekisi ön plana
ç›km›ﬂt›r. Her ikisinde de amaç,
Alevi kimli¤inin muhalif yanlar›n›
törpülemek, sistem içine çekmek,
en önemlisi de devrimci mücadele-

nin potansiyeli olmaktan ç›karmak
olmuﬂtur. Fethullah’›n giriﬂimlerinin de, kendi tarikat hedeflerinin
yan›s›ra, özünü bu gerçeklik teﬂkil
etmektedir.
Görüldü¤ü kadar›yla Alevi örgütleri Fethullah’›n giriﬂimine, daha
fazla laiklik vurgusu yaparak karﬂ›
ç›kmaktad›rlar. Yan›l›yorlar. Bu laik
düzen de güvence olamaz. Fethullah’›n giriﬂimi, düzenin Alevi politikas›ndan tümüyle ba¤›ms›z de¤ildir.
Diyanetin “Alevileri ihmal ettik”
söylemleri, göstermelik özürler,
utan›p s›k›lmadan sarfedilen “Diyanet'in Alevilik hakk›ndaki çal›ﬂmalar›n› ﬂans olarak bilmeliyiz” vaazlar›, Fethullah’›n göz yaﬂartan ilgisi,
Alevileri düzene çekmek için at›lan
kancalard›r.
Alevi halk›m›z bu kancalar› boynuna takmayacakt›r.
Son olarak belirtelim ki, Fethullah’›n, oligarﬂik düzenin tuzaklar›

ne denli tehlikeli, Alevili¤in özünü
boﬂaltmay› amaçl›yorsa; Avrupa
Birli¤i’nin Alevilik ilgisinin alt›nda
da ayn› niyetler, ayn› ç›karc›l›k yatmaktad›r. Buradan bir kez daha, AB
projesinin peﬂine tak›lan Alevi Kurumlar›na ça¤r› yap›yoruz; Kurtuluﬂumuz, özgürlü¤ümüz ne AB’de ne
de düzen partilerinden al›nacak milletvekilli¤i kontenjanlar›ndad›r.
Kurtuluﬂ; zulme isyan neredeyse, oradad›r. Kurtuluﬂ, tüm ezilen
halklarla birlikte devrim saflar›nda
aya¤a kalkmaktad›r. Bize egemen
s›n›f›n, oligarﬂinin temsilcileri olarak her türlü araçla sald›ranlar›n
karﬂ›s›na, s›n›f bilinciyle, ezilmiﬂli¤imizin öfkesiyle dikilmektedir
kurtuluﬂ. Fethullahç›lar’›n ilk hedefinin bizi devrimcilerden tecrit etmek oldu¤unu görmek dahi, bize
kurtuluﬂun adresini verecektir. Zulüm düzeninin temsilcileri bizi nereden, kimden tecrit etmek istiyorsa, Alevi halk›m›z oraya daha fazla
sar›lmal›d›r.

1 May›s
may›s halk› ﬂehitlerini unutturmayacak
1 May›s
Mahallesi,
1995 Mart’›nda Gazi
Halk›n›n
katliama
karﬂ› ayaklanmas›na
destek vermek için 15 Mart günü sokaklara dökülmüﬂtü. Oligarﬂinin cevab› katliam› Ümraniye’ye taﬂ›mak olmuﬂ ve
burada da 6 kiﬂiyi katletmiﬂti.
Katliam›n y›ldönümünde 1 May›s halk› yine sokaklara ç›kt› ve ﬂehitlerini bir yürüyüﬂle and›.
17 Mart günü düzenlenen anma öncesi mahalle giriﬂ, ç›k›ﬂlar›nda y›¤›nak yapan polis, keyfi aramalar ve
tacizlerle kat›l›m› engellemeye, sabah›n erken saatlerinden itibaren sokaklar› kuﬂatan panzerler gözda¤›
vermeye çal›ﬂt›.
Ancak baﬂar›l› olamad›lar ve yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi cemevinde verilen yeme¤in ard›ndan ﬂehitlerinin resimleriyle Emlakç› Dura¤›'na yürüdü. “1 May›s ﬁehitlerini
Unutmayaca¤›z” pankart› aç›lan yürüyüﬂte s›k s›k "1

May›s ﬁehitleri Ölümsüzdür, 15 Mart'›n Hesab› Sorulacak, Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz" sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂün ard›ndan sayg› duruﬂunda bulunuldu ve
bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamay› okuyan Ayhan Yüksel, oligarﬂinin katletme politikas›n›n kesintisiz bir ﬂekilde sürdü¤ünü ifade ederek, Hrant Dink cinayeti ve
ard›ndan yap›lan aç›klamalar› örnek gösterdi.
Yeni katliamlar›n da yaﬂanabilece¤ine dikkat çeken
Yüksel, “Bu nedenle kendi direniﬂ tarihimize sahip ç›karak gelebilecek her türlü sald›r›lar› direniﬂ gelene¤imizle püskürtelim" dedi.
1 May›s Mahallesi ﬁehit Aileleri, Mustafa Kemal
Mahallesi Güzelleﬂtirme Derne¤i, PSAKD Ümraniye
ﬁubesi, Do¤uﬂ Spor Kulübü, HÖC, Partizan, DHP, ESP,
May›sta Yaﬂam Kooperatifi, Savaﬂ Yolu, SDP, DTP taraf›ndan düzenlenen anma ﬂiirler ve sloganlarla sona
erdi.
Gazi katliam›n›n y›ldönümü nedeniyle Antalya
HÖC, Grup Sesleniﬂ'in kat›l›m› ile Tevfik Durdemir
Halk Sahnesi'nde bir anma etkinli¤i düzenlerken, Erzincan Gençlik Derne¤i, Partizan ve DHP üyeleri de
Erzincan E¤itim Fakültesi önünde yapt›klar› eylemle
katliam› lanetlediler.
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Suç örgütleriyle
kol kola olan kim?

“Ne olacak bu ‹stanbul’un güvenli¤i?” diye bir
katile mikrofon uzat›rsan›z
ne diyebilir?
‘Güvenlik’ten ne anl›yorsa onu anlatacak, “çözüm”
diye onlar› gösterecektir. Ve elbette mevcut durumu, çeteleri,
kapkaçlar›, mafyay› iﬂine geldi¤i
gibi aç›klayacak. Gerçekleri ters
yüz edip yalan söyleyecektir.
Bir gazeteci de bilir asl›nda
bunlar›. Ancak, Radikal’in “tecrübeli’ röportajc›s› Neﬂe Düzel
bilmezden gelip uzatm›ﬂ mikrofonu bir katile ve alm›ﬂ cevaplar›n›.
‹stanbul Eski Emniyet Müdürü
Necdet Menzir’le yap›lan 19 Mart
tarihli Radikal’deki röportajdan söz
ediyoruz. Tan›mayanlar için belirtelim; emniyet müdürlü¤ü döneminde
insan haklar›na düﬂman olan ve bunu gizlemeyen, onun döneminde
polislerin sokaklarda ‘Kahrolsun
‹nsan Haklar›’ slogan› att›¤› Menzir,
birçok infaz operasyonunun baﬂ›nda
da bizzat bulunmuﬂtu.

Çocuklar› Adaya
Doldurmak!
Dedik ya bir katilin “çözümleri”
ne olabilirse, Menzir de çözüm diye
bunlar› s›ral›yor röportajda.
Polislerin daha fazla yetki almak
için baﬂvurduklar› “elimiz kolumuz
ba¤l›” söylemini tekrarlayan Menzir, kapkaç, çete, h›rs›zl›k gibi suçlar›n nas›l önlenece¤ini soran Düzel’e ﬂu cevab› veriyor.
Daha önce baz› kiﬂiler suçlu çocuklar› toplay›p ›ss›z bir adaya doldurmay› öneriyormuﬂ da, Menzir o
zaman buna karﬂ› ç›k›yormuﬂ. ﬁimdi ise fikrini de¤iﬂtirmiﬂ. Çocuklar›
adaya doldurmak gerekirmiﬂ. (Bu
önerinin yap›ld›¤› gün yaﬂanan tart›ﬂmalar› iyi bilen Menzir burada
“ama” diye belirterek devam etmiﬂ:) bu adaya atölyeler yap›lmas›
gerekirmiﬂ ve toplanan çocuklar buralarda çal›ﬂt›r›lmal›ym›ﬂ.
Peki kim yarat›yor bu kapkaçç›
çocuklar›, nas›l bu kadar art›yor çe-

te suçlar›? Menzir’in bu sorulara cevab› yoktur elbette. Yoksullu¤u yok
edemeyen bir düzenin adam› olarak
yoksullar› gözönünden kald›rarak
çözüyor sorunlar›! Brezilya polisi
de ayn› durumdaki çocuklar› sokak
ortas›nda vuruyordu. Menzir ﬂimdilik, Naziler’in Yahudiler’i çal›ﬂt›rd›¤› toplama kamplar›n› (üstelik daha insani diye) öneriyor.

Çetelerle Kol Kola
Olan Senin Polisin
Menzir’in ‘›ﬂ›k tuttu¤u’ konulardan biri de, son süreçte s›klaﬂan belediye otobüsü yakma olaylar›.
Menzir’e göre bu olaylar, ‘Harlem’ gibi, ‘suçun kurtar›lm›ﬂ bölgeleri’ yaratmak için yap›l›yormuﬂ.
Ön planda ideolojik örgütler görülüyormuﬂ, ama as›l olarak bunlar da
suç örgütleriyle, çetelerle içli d›ﬂl›ym›ﬂ. Bu amaçlar›na eriﬂtiklerinde,
kurtar›lm›ﬂ mahallelerden h›rs›zlar›
salacaklarm›ﬂ, sonra bul bulabilirsen bu kurtar›lm›ﬂ mahallelerde onlar›!... Menzir’in örne¤i de var.

“1970'lerde Ümraniye en büyük
toplumsal olaylar›n yap›ld›¤› yerdi.
Ümraniye zaman içinde ne oldu?
‹nsanlar bir yolla arsa sahibi oldu
ve bu arsalar›n üzerine büyük binalar yap›ld›. Zenginleﬂtiler arsadan,
binadan. Rant kazanmak isteyenle,
ideolojisi olan örgüt mensubu hepsi
beraber hareket ediyor buralarda.
Devlete karﬂ› bir direnç sa¤lan›yor.
Terör örgütleri, ideolojik örgütler
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ön tarafta, arsa çevirmeler,
bina yapmalar, yasad›ﬂ› yollarla para kazanmalar arka
tarafta duruyor. ”
Ümraniye (1 May›s Mahallesi) gecekondu emekçilerinin devrimcilerin öncülü¤ünde direnmesiyle kurulan
bir mahalle. Halk, sistemin
umurunda olmayan bar›nma sorununu çözmek için direndi.
Rantiye peﬂinde olan, Menzirlerin korumas›ndaki mafyalard›.
Menzir, katlederek yok edemedi¤i devrimcilere karﬂ› düﬂmanl›¤›n› burada da gösteriyor;
devrimcileri suç örgütleriyle
birlikte hareket etmekle suçluyor,
daha do¤rusu çamur at›yor.
Oysa bu suç örgütleriyle, çetelerle kimler kol kola herkes çok iyi
bilir. Menzir bir tek örnek gösteremez ki; bir mafya, çete oluﬂumu
içinde polis ç›kmas›n ya da polisin
korumas›nda uyuﬂturucu, kad›n ticareti yap›lmas›n. Bunlar istatistiklerde mevcuttur.
Peki devrimciler ne yap›yor?
Gecekondu mahallelerine polisin
himayesinde giren ve geliﬂtirilen
çetelere, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa ve
her türden düzenin pisli¤ine karﬂ›
mücadele ediyorlar. Üstelik bu mücadeleyi yürüttükleri için dernekleri
bas›l›yor, onlarcas› tutuklan›yor, ﬂehitler veriyorlar bu mücadelede.
Devrimcilerin öteden beri eleﬂtirip mahkum etti¤i belediye otobüsü
yakma gibi “eylemleri” bahane yaparak, devrimci düﬂmanl›¤›n› kusan
Menzir bu ﬂekilde kendi düzenini,
polisini aklayamaz.
Onun düzeni yaratt›¤› yoksullukla, sefaletle, iﬂsizlikle suç üretmekle kalm›yor; ayn› zamanda suç
örgütlerini de bilinçli bir politikan›n
ürünü olarak koruyor. Emekçi mahallelerinin yozlaﬂt›r›lmas› için o
suç örgütlerini nas›l kulland›klar›n›
Menzir çok iyi bilir!
Mesele, bu suç örgütleri kendilerinin yaﬂam›n› tehdit etmeye baﬂlamas›. Yoksa, ne çocuklar›n soka¤a
düﬂmesinden, ne de gecekondular›n
yozlaﬂmas›ndan rahats›z olurlar.

Umudu reklamc›larda!
Kendine ‘sosyal demokrat’ diyen bir parti olarak CHP, yoksullara, emekçilere dair ne yapar, hangi
politikalar› savunur, onlar için ne
söyler, ne vaatlerde bulunur?
Bu sorulara verilebilecek somut
bir cevab› olan var m›?
Yoktur! Ne Deniz Baykal’›n konuﬂmalar›nda, ne de genel olarak
CHP’nin yürüttü¤ü “muhalefet” anlay›ﬂ›nda ne emekçiler vard›r ne de
onlar›n sorunlar›.
Yap›lan araﬂt›rmalar ve önceki
seçimde ortaya ç›kan sonuçlar;
CHP’nin yoksul, emekçi bölgelerinden de¤il, orta s›n›flardan, bir ﬂekilde “tuzu kuru” olanlardan oy ald›¤›n› gösteriyordu. Bu göstergelerin önümüzdeki seçimlerde daha da
belirgin hale gelece¤ini ﬂimdiden
söyleyebiliriz.
Çünkü bu süre içinde CHP’nin
saf› çok daha netleﬂmiﬂtir. Savunduklar›n› görüp duymak mümkün
olmad›¤› gibi, onun muhalefet yapt›¤› ya da yapmad›¤› konulara bakmak bile yeterlidir asl›nda.
AKP iktidar› IMF politikalar›n›
hiçbir engelle karﬂ›laﬂmadan uygularken onun bu konuda tek bir muhalefeti olmam›ﬂt›r.
Meclise getirilen emekçi düﬂman› yasalar göstermelik itirazlar d›ﬂ›nda pürüzsüz geçmiﬂtir.
Daha çok muhaliflerin, emekçilerin sorunu olan hak ve özgürlükler
konusunda ise, b›rak›n sessizli¤ini,
tam aksi yönde bir tutumu mevcuttur. Yasaklar›, bask›lar› savunan,
muhaliflerin susturulmas›n› isteyen
bir CHP vard›r. Bu ülkede bask›larla, yasaklarla, katliamlarla, kontrgerillayla birlikte an›lan ordunun ideolojik sözcülü¤ü bugün, MHP’den
de önce CHP taraf›ndan yap›lmaktad›r. ﬁemdinli’den and›ca kadar
her konuda ordunun arkas›nda durmuﬂ, hatta önünde durup eleﬂtirilere
karﬂ› siper etmiﬂtir kendini.
Son günlerde yaﬂanan, Tayyip
Erdo¤an cumhurbaﬂkan› olacak m›

tart›ﬂmalar› dahi, Baykal’›n anti-demokratik kafa yap›s›n›, s›rt›n› orduya dayamaktan baﬂka hiçbir ideolojik, politik gücü bulunmad›¤›n› göstermeye yeterlidir.
C H P ’ n i n söyleyecek bir ﬂeyi
kalmam›ﬂ, “Çankaya’ya f›t›kl› ç› k›lmaz” muhalefeti yap›yor. “Birileri Erdo¤an’› uyarmal›” diye orduya göz k›rp›yor.

Ricky Martin Beceremedi
Umut Reklamc› Alinur’da
CHP Lideri Deniz Baykal, ‹ngiliz ‹ﬂçi Partisi’ni taklit etti¤i 1999
seçimleri sürecinde ünlü pop ﬂark›c›s› Ricky Martin eﬂli¤inde konfetiler, alk›ﬂlar aras›nda merdivenleri
‘delikanl›’ edas›yla iniyordu. Kampanyas›n›n simgesiydi adeta bu görüntüler.
Olmad›!
O seçimlerde CHP tarihinin en
büyük hezimetini yaﬂayarak baraj›
dahi aﬂamad›.
ﬁimdi s›rada ünlü reklamc› Alinur Velidedeo¤lu varm›ﬂ.
Hürriyet’ten Ertu¤rul Özkök aktar›yor:
“Baykal, Türkiye’nin önde gellen reklamc›lar›ndan Alinur Velidedeo¤lu ile buluﬂacakt›... CHP Genel
Baﬂkan›’n›n analizi ﬂöyle; toplumun e¤itimli, varl›kl› kesimlerinde
büyük sorun yaﬂanmayaca¤›n› düﬂünüyor. Ancak, AKP’nin oy depolar›n› oluﬂturan varoﬂlara kendini
tam olarak anlatamad›¤› kanaatinde. Yani reklamc›lardan, kendisini
varoﬂlarla buluﬂturacak yarat›c› fikirler bekliyor. ”
‹ﬂte size CHP!
Zenginler zaten bizden yana, ﬂu
yoksullar› bir aldatabilsek! Mant›k
bu, emekçilere bak›ﬂ bu!
Herkes reklamc›n›n ne iﬂe yarad›¤›n› bilir. “Mal›” allay›p-pullay›p
pazarlarlar.
Kendine sosyal demokrat diyen
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bir partinin, en baﬂta hitap etmesi
gereken tabana allan›p-pullanarak
gitme ihtiyac› duymas›, tükeniﬂtir
esas olarak. Benim bu konuda politikam yok, bu yüzden pazarlanmaya
ihtiyac›m var demektir.
Politika yoksa pazarlanacak ne
var peki; yalandan ve boﬂ vaatlerden baﬂka!
Gecekondularda, yoksullar aras›nda CHP’nin oylar› niye artm›yor
diye sormuyor, tart›ﬂm›yor, reklamc›lardan medet umuyor, aldatma,
oyalama yöntemleri ar›yor
Va ro ﬂ l a r a k e n d i l e r i n i a n l a t a m›yorlarm›ﬂ!
Hamasi milliyetçilikle anlatamazs›n elbette!
Faﬂizmi savunarak aldatamazs›n
elbette!
Yoksullar›n sorunlar›n› laiklik
söylemi içinde bo¤arak anlatamazs›n elbette!
Emekçiler, yoksullar;
Kapitalizmin kirli tuzaklar›nda
sizi reklamlarla uyutmaya çal›ﬂanlara aldanmay›n! Din istismarc›lar›na,
yüzü reklam makyajlar› ile boyal›
olanlara prim vermeyin.

‹ngiltere'de Az›nl›klara
Yönelik Bir Hak Gasb›
‹ngiltere'de ilticac›lara yönelik verilen ücretsiz ‹ngilizce derslerinin paral› hale getirilmesi planlan›yor.
ESOL (English for Speakers of Other Languages) "farkl› dilleri konuﬂanlar için ‹ngilizce" anlam›na geliyor.
Hükümetin ç›kard›¤› bu sosyal hak k›s›tlamas›na karﬂ› ‹ngiltere genelinde
bir kampanya baﬂlat›ld›. Londra'n›n
Hackney bölgesinde faaliyet yürüten
kurumlardan Anadolu Halk Kültür
Merkezi, HRF (Hackney Refugee Forum), G‹K-DER, TKM, DAY-MER,
AGROFOREP, NUT ve UCU kampanyaya kat›l›yorlar. “Hackney ESOL
Kampanyas›n› Koruma” ad› alt›nda
birleﬂen kurumlar, bir yandan bilgilendirme çal›ﬂmalar›n› sürdürürken, bu
hak gasb›ndan ma¤dur olan çeﬂitli
halklar› birleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar.

p›lmas›
gerekti¤i
söyleniyor. Aç›klaman›n her kelimesi,
emekçilere yönelik
bir sald›r›d›r.
Bu aç›klama do¤rultusunda da önümüzdeki günlerde bir niyet mektubu haz›rlanacak. Niyet mektubunun I M F ‹ c r a
D i re k t ö r l e r i K u r u l u taraf›ndan
onaylanmas› ise, yukar›daki maddelerin AKP taraf›ndan yerine getirilmesi koﬂuluna ba¤land›.

Çanakkale’de hamaset nutuklar› atarken...

Yine IMF’ye Teslim Oldular!
Ayinesi iﬂtir kiﬂinin lafa bak›lmaz diye boﬂuna söylenmemiﬂtir.
Çanakkale’de ﬂehitlerin ve ﬂovenizmle adeta sarhoﬂ edilmiﬂ kitlelerin huzurunda “yedi düvele” at›p tutan AKP hükümeti, Çanakkale’de
hamaset nutuklar› atarken, ayn› anda IMF’yle de yeni anlaﬂmalar imzal›yordu.
IMF’yle yap›lan toplant›, burjuva
bas›nda aynen ﬂöyle aktar›l›yordu:
“IMF ile alt›nc› gözden geçirmenin tamamlanmas› için süren pazarl›k gece yar›s› sonuçland›.
Devlet Bakan› Ali Babacan'›n
sabaha karﬂ› saat 4.00'e kadar süren toplant›da ikna edemedi¤i IMF,
esneklik göstermedi. IMF'yi Hazine
yetkilileri de ikna edemeyince, gece
yar›s› bitirilen aç›klama metninde
IMF'nin istedi¤i do¤rultuda vurgular yap›ld›.”

* S a ¤ l › k h a rc a m a l a r › k › s › l a c a k
* Elektri¤e zam yap›lacak
* Sos yal güvenl i k re f o r m u ,
yani sosyal haklar›n gasb›
devam edecek!
K›sacas›, IMF’nin dedi¤i olmuﬂtu yine. AKP hükümetinin kap›s›nda, “IMF’nin dedi¤i olur” yaz›l› bir
tabela as›l›d›r zaten baﬂtan beri.
AKP, seçim meydan›nda, IMF’yle
pazarl›k yapaca¤›z ve en k›sa zamanda da bu programa son verece¤iz sözlerini çoktan unuttu.
IMF’nin dikte ettirdi¤i ve AKP
hükümetinin bakan›n›n imzalad›¤›
aç›klamada; harcamalar konusunda
ek tedbir al›nmas›, sa¤l›k harcamalar›n›n k›s›lmas›, Sosyal Güvenlik
Reformu'nun devreye al›nmas›,
K‹T'lerin mali dengesi için zam ya-

‹stanbul Talan› !
‹stanbul Levent’teki ‹ETT Garaj›’n›n arazisi, televizyonlar›n canl› yay›nlad›¤› bir ihaleyle sat›ld›. Arazi Dubai ﬁeyhi El Maktum taraf›ndan 705 mil yo n d ol a r a sat›n al›nd›.
Belediyesi, bas›n›, hükümeti, hepsi a¤›z birli¤i etmiﬂ ne kadar baﬂar›l› bir
sat›ﬂ oldu¤unu ve araziye dikilecek gökdelenleri konuﬂuyorlar.
1- Kimse konuﬂmuyor ki, ‹ETT Garaj›, planlarda “ d e p re m t o p l a n m a a l a n › o l a r a k ” belirlenmiﬂ bir yerdir ve bölgede deprem an›nda kalabal›k kitlelerin toplanabilece¤i
uygun baﬂka bir aç›k alan da yoktur.
2- Kimse görmüyor ki; ‹stanbul’un göbe¤inde
yükselenler, gökdelen de¤il, ‹stanbul’un ya¤ma
ve talan›n›n an›tlar›d›r. Halk›n ve ﬂehrin ihtiyaçlar›n› düﬂünen yok. Merkezi ve yerel iktidar sadece kaç yüz milyon dolar gelece¤iyle meﬂgul.
3- ‹lk ihale bozulmasayd›, ‹stanbul Belediyesi
ayn› araziyi ﬁeyh El Maktum’a 100 milyon dolara verecekti... ﬁimdi kimse Kadir Topbaﬂ’›n yakas›na yap›ﬂmayacak m›, oray› nas›l ve neyin
karﬂ›l›¤›nda peﬂkeﬂ çekecektin diye?
B›rak›n ﬂatafatl›, canl› yay›nl› ihale ﬂovunu,
b›rak›n milyon dolarlar›, ‹stanbul sat›l›yor, ‹stanbul katlediliyor, içindeki halk›yla birlikte...
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‹ﬂbirlikçilerin, nas›l acizleﬂti¤ine
bak›n. ﬁuna zam yapacak, halk›n ﬂu
ihtiyaçlar›nda k›s›nt› yapaca¤›m diye IMF yetkililerine söz üstüne söz
veriyorlar. Ve tabii, halka seçim
meydanlar›nda verilen sözler tutulmazken, IMF’ye verilen sözlerin tutulaca¤›ndan emin olabilirsiniz.
Bu arada AKP Hükümeti, seçim
öncesi dönemde koﬂullar› çok a¤›r
bulmuﬂ... Yani seçim öncesi olmasa
önemli de¤il, IMF’nin istedi¤inden
de fazla zam, istedi¤inden de fazla
k›s›nt› yapacak. Ama seçim öncesi
olunca memnuniyetsiz davran›yor
biraz. Memnuniyetsizli¤i de sadece
s›zlanmaktan ibaret. Ben bu anlaﬂmay› imzalam›yorum diyebilecek
cüret yok iﬂbirlikçi AKP’de.
Son y›llarda baﬂta Latin Amerika
ülkeleri olmak üzere birçok ülke,
IMF’yi defetti ülkesinden. IMF talimatlar›yla hayata geçirilen ekonomik programlara son verdi. Ve görüldü ki, IMF’yi kovan her ülke,
ekonomik sorunlar›n›n bir bölümünden kurtulmuﬂ oluyor en az›ndan. Kuﬂkusuz, emperyalizme ba¤›ml› ve kapitalizmin oldu¤u ülkelerde, IMF ekonomide tek belirleyici de¤ildir. IMF gitse de emperyalist
tekellerin hükmü sürdü¤ü müddetçe, ekonomik sorunlar›n tamamen
çözülmesi beklenemez. Hele AKP
gibi iﬂbirlikçilerin yönetti¤i ülkelerde, hiç beklenemez.
Bitmeyen d›ﬂ borçlar, sonu gelmeyen IMF talimatlar›, ta ki,
“IMF’nin yönetti¤i de¤il ba¤›ms›z
Türkiye” diyenlerin ve emperyalizmi ülkemizden kovacak olanlar›n
iktidar›nda bitecek.

TBMM’den Cuntan›n Adam›
Do¤ramac›’ya Onur Ödülü!
Her y›l verilen “ T B M M O n u r
Ö d ü l ü ”ne bu y›l, Prof. Dr. ‹hsan
Do¤ramac› lay›k görülmüﬂ.
Düzenin meclisinin onur duydu¤u ‹hsan Do¤ramac›’n›n kim oldu¤unu, 12 Eylül sonras› üniversite
okuyan, en az›ndan o sürecin tan›¤›
olanlar çok iyi bilirler.
Bilmeyenler için hat›rlatal›m:
12 Eylül Cuntas› tüm toplumu
zapturapt alt›na alma, bask›y› kurumsallaﬂt›rma program›n› yürürlü¤e koydu¤unda, “stratejik” alanlarda çeﬂitli kurumlaﬂmalara gitti. Bu
kurumlar o alanda 12 Eylül politikalar›n›, aç›kças› faﬂist politikalar›
yaﬂama geçirecek, her zaman, y›llarca “cunta yeni olmuﬂ” atmosferini hep canl› tutacakt›.
YÖK de üniversitelerin baﬂ›na
dikilen kurum oldu.
Toplumsal muhalefetin en
önemli dinamiklerini bar›nd›ran
üniversitelerin bu dinami¤ini yok
edecek, sadece devrimci-demokrat
gençli¤in, örgütlü hak arama mücadelesi yürütenlerin üzerinden silindir gibi geçmekle kalmayacak, ayn›
zamanda onurlu, namuslu bilim insanlar›n›, demokrat akademisyenleri de üniversitelerden d›ﬂlamakta tereddüt etmeyecek “kararl›l›kta” biri
gerekiyordu YÖK’ün baﬂ›na.
Zor bir görevdi böyle bir kurumun baﬂ›nda cunta politikalar›n› uygulamak. Kat›ks›z bir ﬂekilde faﬂist
cuntaya itaat edecek bir kiﬂilik olmal›yd›. Bilimin onurunu elinin tersiyle iten, üniversitelerin k›ﬂlaya
çevrilmesini isteyen biri olmal›yd›.
Bu da yetmez, bilim yuvalar› olmas› gereken yerler tekellerin arka
bahçesi haline dönüﬂtürülmeliydi...
Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac› bu ve
daha fazlas› için en uygun isim olarak belirlendi cunta taraf›ndan.
Y›llarca YÖK’ü, cuntan›n politikalar› çerçevesinde yönetti. Üniversiteler birer enkaza dönüﬂürken,

gençlik,
d i ¤ e r
alanlardaki politikalar›n da
etkisiyle,
apolitikleﬂtirildi, ç›karc›laﬂt›r›ld›,
de¤ersizleﬂtirildi. Özel üniversiteler
ilk kez onun döneminde gündeme
getirildi ve ilk özel üniversite olan,
Bilkent Üniversitesi’ni de bizzat
kendisi kurup baﬂ›na geçti.
YÖK Baﬂkan› oldu¤u dönemde

Do¤ramac›’ya ‘ onur ödülü’ vermek, 12 E ylül C untas›’yla o nur duymakt›r!

kent konutlar›n›, Atatürk Havalan›’n› Bilkent Üniversitesi’nin ﬂirketlerinin yapt›¤›n› belirtmek, kurulan holdingin çap›n› göstermeye
yeterlidir san›r›z. Ki, o dönemlerde
bas›na yans›yan yolsuzluk haberlerini burada hiç saym›yoruz, çünkü
çarp›k kapitalizmin nimetlerini yiyenlerin baﬂka türlü büyümesi düﬂünülemez.
E¤itimin ›rz›na geçip, bilim yuvalar›n› holdinglere dönüﬂtürüp kasas›n› dolduran Do¤ramac›’y› anlatmak için daha fazla örnek s›ralayabiliriz, ama gereksizdir. O, YÖK’ün
mimar›d›r demek san›r›z yeterlidir.
Peki bu ödülü verenler kim?
Güya YÖK ile çat›ﬂan, YÖK’ün
yasaklad›¤› baﬂörtüsünü “namusumuz” diye bayrak yapanlar. Güya
özgürlüklerden yana olanlar. Güya
cuntaya karﬂ› olanlar. Güya yolsuzluklara karﬂ› bayrak açanlar...
Riyakârl›k diz boyu!
Pragmatizm g›rtla¤a dayanm›ﬂ!
Bu ödülün verilmesinde, oligarﬂinin son günlerde ana gündemlerinden birini oluﬂturan Kerkük’te
Do¤ramac›’n›n iliﬂkileri muhtemel
ki önemli bir etkendi. AKP iktidar›n›n pragmatizmi düﬂünüldü¤ünde,
de¤il Do¤ramac›’ya, yar›n 28 ﬁubat’›n
komutanlar›na,
Çevik
Bir’lere dahi ödül verebilece¤ini
söylemek kehanet olmaz.

gençli¤e yönelik bütün bask›lardan,
e¤itim haklar›n›n ellerinden al›nmas›ndan do¤rudan sorumlu olan Do¤ramac›, bütün hizmetkârlar gibi,
hizmetinin karﬂ›l›¤›n› da al›yordu
bu s›rada.
Birçok üniversitenin inﬂaat›ndan mobilyas›na kadar ihaleler
onun ‘Tepe Grubu’na veriliyor, kasalar ﬂiﬂtikçe ﬂiﬂiyordu. YÖK Baﬂkan› oldu¤u dönemde, YÖK kapsam›na ald›¤› 2547 say›l› yasa ile
özel üniversitelerin önünü açmas›n›n nedeni de anlaﬂ›lm›ﬂt›. Anayasa’n›n 136. maddesine dayanarak
vak›flara kâr amac›na yönelik olmamak ﬂart›yla üniversiteler kurma hakk› verilmiﬂti. Ama iﬂi kitab›na
uydurmakta ustayd›lar
ve ilk uyduran da Do¤ramac› oldu. K›sa sürede
Bilkent’i holdinge dönüﬂtürdü. E¤itim ise bu
vakf›n “yan iﬂi” haline
geldi. Bilkent Üniversitesi’nin Tepe, Meteksan,
Dilek, Bilintur ve Enerji
gruplar›na ba¤l› 101 ﬂirketi her y›l 20 milyon
‹hsan Do¤ramac› ad› y›llarca YÖK ile birlikte
Dolar’dan fazla net kâr
an›ld›.
YÖK ise; bask›, okuldan at›lmalar, örgütelde ediyordu. ‹ﬂ Bankalenme
hakk›n›n yokedilmesi, k›smi özerkli¤in
s›’n›n ‹stanbul’daki gökkatli, bilim insanlar›n›n üniversitelerden kovuldelenlerini, tanesi milyon Dolar’larla sat›lan
mas›, gerici ve anti-bilimsel e¤itim demektir.
Beykoz konaklar›n›, BilDo¤ramac› tüm bunlar›n da uygulay›c›s› oldu.
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Genelge’nin ve Sözlerin Takipçisiyiz:
“Yer yok, personel
yetersiz”; Bahane çok!
Tekirda¤ 2 Nolu F T ipi’nden
Kenan Günyel’in 9 Mart 2007 tarihli mektubundan:
Genelge sonras› neler yaﬂan›yor
diye soracak olursan, anlatay›m.
Genelge sonras› sohbete toplam
üç kez ç›kar›ld›k. "Yer yok, personel yetersiz" gerekçesiyle haftada
iki saat olarak ç›kar›l›yoruz. ‹ﬂin
çarp›c› yan› bu iki saatlik süre de ya
s›cak su saatine ya da ziyaret saatine denk getirilmektedir. Bunun tesadüf olmad›¤› aﬂikard›r.
Burada haftada bir saat s›cak su
verilmekte ve haftada bir saatlik görüﬂ süresi vard›r. Sohbet alan›na ç›kar›lmam›z bu saatlere denk getirilmek için özel çaba harcand›¤› ortadad›r. Haftada iki saatlik sohbet süresine indirilemez. Genelgede belirtilen süre on saattir ve ayr›ca bu sürenin haftada yirmi saate ç›kar›laca¤› taahhüt edilmiﬂtir. Genelge ﬂu ya
da bu mazeret ortaya konmadan tam
olarak uygulanmal›, verilen sözler
tutulmal›.
... Ayr›ca 1 Mart günü ayakkab›
aramas› s›ras›nda sorun ç›kart›p, peﬂinden arkadaﬂlar›m›za sald›r›lm›ﬂ
ve Ercan Kutlu t e k l i h ü c reye kaç›r›lm›ﬂt›. Sald›rganlar korunup, sald›r›ya u¤rayan arkadaﬂ›m›za 'memura mukavemetten' soruﬂturma
aç›ld›. Arkadaﬂ›m›z halen keyfi bir
ﬂekilde teklilerde tutulmaktad›r. Bu
sald›r›n›n devam›nda 5 Mart günkü
sohbet alan›na Ercan arkadaﬂ›m›z
bir bahane yarat›larak bilinçli olarak ç›kar›lmam›ﬂt›r.
... Di¤er yandan genelgenin neden uygulanmad›¤›n› müdüre soran
farkl› yap›dan bir arkadaﬂa Müdür,
"bakanl›k bana on saat uygula demiyor ki. Koﬂullar›n varsa uygula
diyor. Benim koﬂullar›m yok."
... Genelgeyi uygulamakla yükümlü idare, bunun yerine zorlama
bahanelerle genelgeyi uygulam›yor,

dahas› sald›rganl›¤a yöneliyor. Adeta fiziki sald›r›larla birlikte psikolojik savaﬂ verilmekte, zaferimizin
karﬂ›s›ndaki acizliklerini ve haz›ms›zl›klar›n› kusmaktad›rlar. Ancak
yan›l›yorlar. Haz›ms›zl›k sald›r›y›
ve en geri noktada statü dayatmay›
getirirken, acizliklerini de büyütüyor. "De¤iﬂen bir ﬂey yok" havas›
vermeye çal›ﬂmak bu acizli¤in bir
baﬂka boyutudur.
Onlar için bu saatten sonra yap›lacak tek ﬂey genelgeyi tam olarak
uygulamak ve devam›nda di¤er tecrit uygulamalar›na son vermektir.
Ki yapacaklar› da baﬂka bir ﬂey olmayacakt›r nihayetinde.
*

“K›sacas› genelgeye
uymuyorlar”

de ise çok aç›k: "Hücreye koyma cezas› olan hükümlü ve tutuklular, bucezalar› infaz edildikten sonra, di¤er disiplin cezalar›n› alanlar ise,
cezalar›n›n infaz koﬂulu aranmaks›z›n bu faaliyetlere kat›l›r."
... K›sacas› genelgeye uymamaktalar. Bakal›m önümüzdeki
günler ne gösterecek?
*

Bakanl›k soracak m›?
Tekirda¤ 2 No’lu F T ipi’nden
S e r d a r K a r a ç e l i k ’ i n 8 -11 M a r t
2007 tarihli mektubundan:
Gittik, 2 saat volta-sohbet edip
geldik... Bizim böyleydi. Öncesinde
ve sonras›nda da ç›kanlar olmuﬂtu.
Yani öyle 10 saat vb. durum ﬂu an
yok, bunu konuﬂaca¤›z. Duruma
göre gözden geçirece¤iz... Bu bir
yan›yken, hemen hemen ç›kan tüm
hücrelerin ya o an ziyaret saatiydi,
ç›kamad›lar, yar›m kesip geri getirildiler... Ya haftada bir verilen s›cak su saatine denk getirilip tercihle
yüz yüze b›rak›ld›lar. ... elbette bunlar bilinçli uygulamalard›r. Bunlar›
anlamamak için çok çok iyimser olmak gerekir. Genelgeden bu yana 4
saat görüﬂe ç›kabilmiﬂ olduk.

E d i r n e F T ipi’nden Ali Osman
Köse’nin 11 M a r t 2 0 0 7 t a r i h l i
mektubundan:

... Anlayaca¤›n buralarda 10 saatlik genelgenin durumu yazd›¤›m›z
ﬂekildedir... Böyle olursa ç›kmayaca¤›z bir kez daha ifade ederiz, fazla tart›ﬂacak durum yok...

Bu hafta ‘aç›k görüﬂ var’ diyerek
sohbete ç›karmad›lar.
... Yeni tutuklalan Canip, Sezgin
ve Onur'u da ç›karmad›lar. Niye ç›karmad›klar›na dair bilgi de vermemiﬂler. Ama ç›kar›lmayanlar›n pek
ço¤unun sohbet vb. etkinliklerden
men cezas› varm›ﬂ. Oysa genelge
hükmü çok aç›k: Sohbet, ceza kapsam› d›ﬂ›nda.
22 Ocak tarihli 55/1 Nolu Genelge'nin 3. bölümünün 14. maddesin-

Di¤er yerlerden de genel olarak
bilgiler al›yoruz. Ayn› bakanl›¤a
ba¤l› ama ayr› uygulamalar›n yap›ld›¤› bir hapishaneler gerçe¤i var.
Bakanl›k siz benim yay›mlad›¤›m
bir genelgeyi nas›l hayata geçirmezsiniz diye soracak m›? Bunun cevab› uygulamalardaki gayri ciddi sonuçlardan bellidir. Düﬂünün, bir ülkede hapishanelerden sorumlu bir
bakan genelge yay›nl›yor ama bunu
ciddiye alan yok mu diyece¤iz, ne
diyece¤iz?
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Genelgenin Uygulanmamas›na
D e m o k r a t i k K u r u m l a r d a n Tepki
Çeﬂitli devrimci, demokratik örgütler, 19 Mart’ta TMMOB’da bir
bas›n toplant›s› yaparak Adalet Bakanl›¤›’n›n genelgeyi uygulamas›n›
istediler.
Bas›n toplant›s›nda ÇHD’den
Av. Bark›n Timtik bir konuﬂma yaparak, genelgenin hapishanelerde
nas›l uyguland›¤›na dair bilgi verdi.
Tek tek hapishanelerdeki durumu
özetleyerek 10 saatlik görüﬂme hakk›n›n fiilen uygulanmad›¤›na de¤inen Timtik, genelgenin takipçisi
olacaklar›n› dile getirdi.
Timtik’in aç›klamas›ndan sonra
ortak aç›klamay› okuyan EHP ‹l
Baﬂkan› Fadik Bilgetekin, genelgenin uygulanmas›, hasta olan tutuklular›n tedavilerinin sa¤lanmas›,

Erol Zavar’›n serbest b›rak›lmas›
taleplerini dile getirdi¤i aç›klamada, hasta tutsaklar›n durumlar›n› örnekleyerek, durumlar› giderek a¤›rlaﬂmakta olan bu kiﬂilerin tecrit
hücrelerinde tedavi olmalar›na imkân olmad›¤›n› belirtti.
Toplant›da söz alan di¤er konuﬂmac›lar da tecrite son verilmesini
isterken, “ F Tipinde koﬂullar›n düzeltilmemesi durumunda soka¤a
ç›kmaktan çekinmeyeceklerini”
vurgulad›lar.
Aç›klamada imzas› bulunan kurumlar ﬂunlard›r:
TMMOB, KESK ﬁubeler Platformu, D‹SK Genel-‹ﬂ 2 No'lu Bölge ve 3 No'lu ﬁube, D‹SK DEV
Sa¤l›k-‹ﬂ, D‹SK Bas›n-‹ﬂ, D‹SK

Emekli-Sen 2 No'lu ﬁube, Ça¤daﬂ
Avukatlar Grubu, ÇHD, Tecrite
Karﬂ› Avukatlar (Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi), Tecride Karﬂ›
Sanatç›lar, Tiyatro Simurg, PSAKD
Marmara ﬁubeleri, Halkevleri, ÖDP
‹stanbul ‹l Örgütü, EMEP, TKP,
SDP, Kurtuluﬂ Partisi, EHP, HÖC,
HKM, Anti Kapitalist, Kald›raç,
BDSP, Ça¤r›, ‹ﬂçi Mücadelesi, TÖP,
ESP, Partizan, ODAK, SEH, Devrimci Hareket, ‹HD, TUDEF, Anarﬂist Komünist ‹nisiyatif, Divri¤i
Kültür Derne¤i, SODAP.

Mart bizimdir en çok, bahar biziz!

Dayan›ﬂmam›z s ürecek

Merhaba!
Mart'la gelir bahar. Kar erir da¤larda, yeﬂerir do¤a. Uyan›r.
Ve Mart bizimdir en çok, bahar bizim.
Elimiz yüre¤imizde, susmak bilmeyen bir ça¤r› oluruz kavgaya. Newroz demek bahar›n bir balyoz darbesiyle patlamas›d›r Dehaklar’›n beyninde. Biz her bahar Kawa oluruz, ellerimizle sunar›z umut ateﬂini.
16 Mart 1978 olur tarih. Beyaz›t Meydan›’nda açan k›z›l
karanfiller oluruz. Tomurcuklar›m›z da¤›l›r dört bir yana.
Emperyalizmin ve zorbal›¤›n zehrine bo¤arlar bahar›m›z›.
Halepçe'de evlad›na sar›lan el oluruz. Ölüm soluruz.
Gün olur, kondulardan akan insan seli oluruz. Zaptederiz
panzerleri, zaptederiz sokaklar›. Karanl›¤a inat, parlayan y›ld›zlarca gösteririz yürünecek yolu. Gazi oluruz, Ü m r a n i y e
oluruz ve yürürüz kurﬂunlanan bedenlerle. ‹syan oluruz! Zalimlerin yüre¤ine korku oluruz. Kabusu oluruz gökdelenlerin.
Ve dört bir yan zifire kesilecekken, tam da sustu san›l›rken
halk›n yüre¤i, Cengizce konuﬂuruz... Bahar biz oluruz. U m u t
gibi sokak sokak dillenir türkümüz. Zafer oluruz.
Kahramanlar›m›z› sayg›yla an›yor, zafer and›m›z› bir kez
daha yineliyoruz.

Atina'da daha önce kurulmuﬂ olan “Türkiye'deki Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma Komitesi”, ölüm orucu direniﬂine kazan›mlar sonucu ara verilmesi nedeniyle çeﬂitli sendikalar›n
ve örgütlerin kat›l›m›yla bir gece düzenledi.
16 Mart’ta Atina'da Politeknik Üniversitesi’nde yap›lan etkinlikte, direniﬂin ﬂehitleri
an›l›rken, Dayan›ﬂma Komitesi Temsilcisi, direniﬂin ilk gününden zafer gününe yedi y›ll›k
süreci özetleyen bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmada direniﬂe destek veren bütün Yunanl› kiﬂi, kurum, parti ve DKÖ'lere teﬂekkür edildi.
Henüz tecritin ortadan kalkmad›¤› ve bu nedenle de tecrite karﬂ› mücadelenin devam etti¤i vurgulanarak bundan böyle de birlikte olmak gerekti¤ine de¤inildi.
Behiç Aﬂc› ve Gülcan Görüro¤lu'nun gönderdikleri mesajlar›n sinevizyondan gösterildi¤i gece Grup Sevcan'›n marﬂ ve türküleriyle
sona erdi.

Tekirda¤ 2 No' lu F T ipi Hapishanesi
DHKP-C Dava Tu t s a k l a r ›
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V›zgelir Ç›kt›!
Sincan F Tipi Hapishanesi’ndeki Cepheli tutsaklar›n
ç›kard›¤› mizah dergisi V›zgelir’in 91. say›s› ç›kt›.

¤› gün, Saddam Hüseyin’in yard›mc›s› Taha Yasin Ramazan idam edildi. Ramazan, Saddam ile ayn› yere gömülürken, yüzlerce Irakl› iﬂgalcileri lanetledi.
Peki iﬂgalin dördüncü y›l›nda Irak halk›n›n durumu
neydi? Buna iliﬂkin de bas›nda çok say›da haber yer al›yordu. Tüm bu haberlerin ortak noktas› ise, halk›n iﬂgalcileri istemedi¤iydi, ‘Saddam dönemi daha iyiydi’
diyenlerin say›s›n›n giderek artt›¤›yd›.
Örne¤in son günlerde yap›lan bir araﬂt›rma, Irak
halk›n›n iﬂgal yönetimindeki ülkenin gelece¤i ile ilgili
giderek derinleﬂen bir karamsarl›k içinde oldu¤unu
gösteriyordu. Sonuçlar›n geçen y›la göre daha olumsuz
oldu¤unun görüldü¤ü araﬂt›rmada, geçen y›l “hayat›m›z bir y›l sonra iyi olacak” diyenlerin oran› yüzde
64’ü bulurken, ﬂimdi bu oran yüzde 35’e düﬂmüﬂtü.
Halk›n yüzde 78’inin iﬂgalci askerlerin varl›¤›na karﬂ›
olduklar›n› söyledi¤i ankette bir di¤er çarp›c› sonuç ise,
iﬂgalin k›ﬂk›rtt›¤› mezhep çat›ﬂmalar›na yüzde 94’lük
bir kesimin karﬂ› olmas›, semtlerin mezhep temelinde
bölünmesinin kötü bir fikir oldu¤u yolunda görüﬂ belirtmesiydi. Halk bu sonuçlarla iﬂgale karﬂ› oldu¤unu
ve birlikten yana tutumunu bir biçimde ortaya koymaktad›r. ‹ﬂgalin dördüncü y›l›nda direniﬂin önündeki en
önemli sorun da zaten budur: Birlik!

Dört y›l önce, 20 Mart sabah› ilk bomba düﬂmüﬂtü.
‹ﬂgal dördüncü y›l›n› tamamlarken, 17 Mart dünya çap›nda iﬂgale karﬂ› eylem gününde, meydanlar iﬂgali lanetleyen sloganlarla inledi, ABD bayraklar› yak›l›rken,
direniﬂe destek sloganlar› hayk›r›ld›.
‹tiraflar›n birbirini izledi¤i, baﬂar›s›zl›¤›n ayyuka
ç›kt›¤› Irak için Bush yönetiminin tek bir stratejisi var
art›k: Daha fazla katliam, daha fazla iﬂgal askeri... K›saca, tarihte bütün iﬂgalcilerin eninde sonunda baﬂvurmak zorunda kald›¤› ve hiçbir iﬂgalin zaferini getirmeyen yöntem... Buna ra¤men kimse ABD emperyalizminin hemen pes edece¤ini de beklemesin. Belki y›llarca
sürecek bu direniﬂ, ama kesin olan bir ﬂey varsa, zafer
direnenlerin olacakt›r.
Halklar iﬂgalin y›ldönümünü meydanlarda karﬂ›larken, direniﬂçiler de iﬂgalcilere ve iﬂbirlikçilerine vurmaya devam ediyorlard›. ‹ﬂgal komutan› Bush ise, dört
y›l önce yapt›¤› “savaﬂ zaferle sonuçlanm›ﬂt›r” aç›klamas›n› çoktan unutmuﬂ, “Irak’ta baﬂar› için aylarca, y›llarca beklemek gerekebilir, Amerikan halk› sab›rl› olmal›” diyordu. Kararl›l›¤› göstermek, kendi halk›na bak›n baﬂar›yoruz, diktatörleri yok ediyoruz mesajlar›
vermek, içeride iﬂbirlikçi ﬁiileri tatmin edebilmek için
idamlar› da sürdürdü iﬂgalciler. Bu kez, iﬂgalin baﬂlad›-

‘Direnen Irak Halk› Kazanacak’

17 Mart’ta ‹stanbul’da iki ayr›
eylem vard›. Kad›köy’de BAK taraf›ndan düzenlenen mitinge, reformist partilerle sendikalardan oluﬂan
2 bine yak›n kiﬂi kat›l›rken, devrimci gruplar taraf›ndan Dolmabahçe’de yap›lan fiili mitingte 4 bin kiﬂi emperyalizme karﬂ› direnen halklar›n yan›nda yerald›¤›n› hayk›rd›.
Taksim AKM önünde toplanan
HÖC, Emperyalizme Karﬂ› Yurtsever Cephe, Halkevleri, BDSP, EHP,
Kald›raç, DHP, Devrimci Hareket,
Odak, HKM, ÇHD, PDD, Divri¤i
Kültür Derne¤i, Tunceliler Dernekleri Federasyonu, Al›nteri, PSAKD,

Ö¤renci Muhalefeti üyeleri, sloganlarla Dolmabahçe’ye yürüdü.
En önde ortak imzal› "Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak! Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" pankart›n›n yerald›¤› yürüyüﬂte, "Kahrolsun Emperyalizm, Yaﬂas›n Mücadelemiz! Biji Bratiya Gelan! Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i!
Emperyalistler ‹ﬂbirlikçiler 6. Filoyu Unutmay›n! Irak Halk› Yaln›z
De¤ildir, Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir!" sloganlar› at›ld›. HÖC kortejinin en önünde "‹ﬂgale Karﬂ› Direnen Irak Halk› Kazanacak" pankart› taﬂ›n›rken hemen peﬂinde Irak,
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Filistin ve Lübnan bayraklar› ile k›z›l bayraklar dalgaland›r›ld›.
Türkiye devrimci hareketin antiemperyalist mücadele gelene¤inde
simgesel önemi bulunan Dolmabahçe’de yap›lan konuﬂmalarda, Türkiye halk›n›n direniﬂe deste¤i vurguland›. Sunuculu¤unu tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Ayd›n’›n yapt›¤› programda, ortak metni okuyan
‹lknur Birol, "Biz on y›llar›n mücadele gelene¤inden geliyoruz. Mustafa Suphiler’in, Denizler’in, Mahirler’in, ‹bolar’›n yolundan yürüyoruz. Hayk›r›yoruz; Direnen Irak
halk› ve tüm Ortado¤u halklar›n›n
yan›nday›z.” diye konuﬂtu.
Hasan Biber’in Arapça ve Türkçe ﬂiirlerinin, ﬁehir Iﬂ›klar› ve ‹lkay
Akkaya’n›n ﬂark›lar›n›n ard›ndan,
"Felluce" marﬂ›yla dinletisine baﬂlayan Grup Yorum, anti-emperyalist
öfkeyi daha da yükseltti.
Bu arada, Taksim’de toplanma
s›ras›ndan The Marmara Oteli’nin
bayrak direklerinde çekili olan em-

peryalist ülkelerin bayraklar›n›n indirilmesi dikkat çekti.
‹stanbul’daki bir baﬂka eylem
ise, 20 Mart’ta D‹SK, KESK, TTB
ve TMMOB'un da aralar›nda bulundu¤u sendika ve meslek örgütlerince yap›lan eylemdi. HÖC’ün de kat›ld›¤› eylemde 1200 kiﬂi Dolmabahçe’ye yürüdü. Kurumlar ad›na
aç›klama yapan ‹. Hakk› Tombul,
“Bugün ve her zaman, burada ve
her yerde George Bush'a, Venezuella Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez kadar cesurca karﬂ› ç›kmal›y›z” diye
konuﬂtu. Meslek örgütleri Ankara’da da ABD Büyükelçili¤i önüne
siyah çelenk b›rakt›lar.
A d a n a ‹nönü Park›'nda, "Direnen Irak Halk› Kazanacak" pankart›
açarak 20 Mart günü eylem yapan
HÖC üyeleri, “Filistin'de ‹ntifada
Irak'ta Direniﬂ Kazanacak!" sloganlar› att›lar. Eylemde konuﬂan
Hasan Kutlu, “Bu dört y›lda Irak
halk› direniﬂiyle emperyalizmin kâ¤›ttan kaplan oldu¤unu bir kez daha
gösterdi” dedi. Amerikan bayra¤›n›n yak›ld›¤› eylemde, okunan ﬂiirde, söylenen marﬂlarda da emperyalizme öfke vard›.
A n k a r a ’ d a, HÖC’ün de yerald›¤› demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odalar› ve siyasi partilere üye 1000 kiﬂi, Kolej Kavﬂa¤›’ndan Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Coﬂkunun dorukta oldu¤u yürüyüﬂte s›k s›k "Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak"
slogan› hayk›r›ld›. HÖC’lülerin "‹ﬂgale Karﬂ› Direnen Irak Halk› Kazanacak" pankart›yla yerald›¤› eylemde ABD bayra¤›na sar›l› kukla yak›ld›. ﬁair Mehmet Özer’in ﬂiirinin
ard›ndan ortak aç›klamay› yapan

KESK ﬁubeler
Platformu Sözcüsü Osman Özyurt,
emperyalizmin
Ortado¤u’daki
sald›rganl›¤›na ve
AKP iktidar›n›n
iﬂbirlikçili¤ine
dikkat çekerek,
Türkiyeli devrimcilerin anti-emperyalist mücadele gelene¤ini hat›rlatt›. Eylem, ‹dilcan Müzik Toplulu¤u’nun marﬂlar› ile sona erdi.
HÖC’ün de içinde yerald›¤› ‹z m i r Emperyalizme ve Siyonizme
Karﬂ› Birlik ile, BSP, Al›nteri ve
Devrimci Hareket üyeleri, 20
Mart’ta Kemeralt› giriﬂinde biraraya geldiler. ‹ﬂgali anlatan resim sergisinin de yerald›¤› eylemde, "Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak, ‹ﬂgale Karﬂ› Direnen Irak Halk› Kazanacak, Yaﬂas›n
Halklar›n Ka rdeﬂli¤i” yaz›l› pankartlar aç›ld›. P›nar Bali taraf›ndan
okunan ortak aç›klamada, “Biz antiemperyalistler olarak, topraklar›m›z›n, emperyalizmin iﬂgallerinde, sömürü ve talanlar›nda, suç orta¤› olarak kullan›lmas›n› ve iﬂbirli¤i yapmas›n› istemiyoruz!” denildi.
A n t a l y a ’ d a TKP, Halkevleri,
HÖC ve PSAKD üyeleri 17 Mart’ta
K›ﬂlahan Oteli önüne yürüdü. Irak,
Filistin ve k›z›l bayraklar›n taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂte, “Katil ABD ‹ﬂbirlikçi
AKP, Irak Halk› Yaln›z De¤ildir”
sloganlar› at›ld›. Kurumlar ad›na
aç›klamay› yapan Züleyha Kurt,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
planlar›n›n gerçekleﬂmeyece¤ini
belirtti. Tr a b z o n HÖC üyeleri 18
Mart’ta Trabzon Meydan›’nda ABD
bayra¤› yakarak iﬂgali protesto eden
bir aç›klama yapt›lar. M e r s i n’de de
HÖC Temsilcili¤i, Büyükﬂehir Belediyesi önünde “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” yaz›l› pankart açarak, emperyalist iﬂgali lanetledi. HÖC ad›na
aç›klamay› yapan Hasan Biber,
“Ezilen halklar›n direniﬂi meﬂrudur.
Tarihler boyunca güçlüler de¤il
hakl›lar kazanm›ﬂlard›r” dedi.
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Halklar iﬂgale hay›r diyor
‹ﬂgal dünyan›n dört bir yan›nda
da protesto edildi. ‹spanya’da 400
bin kiﬂi iﬂgale son verilmesini isterken, ABD’de onbinlerince insan
'Savaﬂa Hay›r' dedi. Japonya'dan
Malezya'ya, ﬁili'den Almanya’ya
onlarca ülkede meydanlara ç›kan
dünya halklar›, iﬂgalcilerin Irak’›
terk etmesini istedi. Avusturya'n›n
baﬂkenti Viyana'da yap›lan yürüyüﬂe HÖC d›ﬂ›nda Avusturyal›, Filistinli, ‹ranl› örgütlerle Slovak ö¤renciler kat›ld›. Almanya’n›n Duisburg
kentinde düzenlenen yürüyüﬂte
Anadolu Federasyonu "Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar
Kazanacak" pankart› ile yerini ald›.
Avustralya k›tas›nda birçok ﬂehirde
iﬂgal karﬂ›t› gösteriler yap›l›rken,
Sydney'de yap›lan eylemde "Direnen Halklar Emperyalizmi Yenecek” pankart› ile yerini alan
Avustralya HÖC üyeleri coﬂkulu
sloganlar› ile dikkat çektiler.
Avrupa’da gösterilerin yap›ld›¤›
yerlerden biri de Belçika’n›n baﬂkenti Brüksel oldu. 4 bin kiﬂinin yürüdü¤ü eylemde, HÖC imzal› dövizler taﬂ›n›rken, 150 kiﬂilik CLEA
kortejinde, DHKC Davas› ile ilgili
pankartlar, döviz ve resimler yerald›. DHKC Davas›’n›n, Amerikan
emperyalizminin “teröre karﬂ› savaﬂ” sald›rganl›¤›n›n bir yans›mas›
oldu¤unu belirten CLEA üyeleri,
konuya iliﬂkin bildiriler de da¤›tt›lar. Irak, Filistin, Lübnan, Küba ve
Venezuella bayraklar›yla Amerikan
Konsoloslu¤u'na yürüyen kitle, burada iﬂgale son verilmesini istedi ve
“‹ran'a Sald›r›ya Hay›r” dedi.

S öz g ençlikte:
Tabela Üniversiteler
"Seçim yat›r›m› de¤il" diyor hükümet sözcüsü Cemil Çiçek; "e¤er
böyle de¤erlendirirsek bizim
2007'de yapt›¤›m›z tüm icraatlar
seçim yat›r›m›." Aç›klaman›n konusu yeni aç›lmas› planlanan ve
kurucu rektör atamalar›n› kimin
yapaca¤› tart›ﬂma konusu olan 15
yeni üniversite. Nas›l, hangi olanaklarla aç›laca¤› belli olmayan 15
üniversiteden sözediyor Çiçek. Bu
aç›klamay› yaparken de ülkemizde
üniversiteye gidebilen genç oran›n›n dünya ortalamas›n›n çok alt›nda oldu¤unu, bu yüzden yeni üniversiteler açman›n her zaman hedefleri oldu¤unu da vurgulad›.
Eminiz bu aç›klamay› dinleyen
ve az çok çevresinde olanlar›n fark›nda olan her üniversite ö¤rencisi,
gülmekten kendini alamam›ﬂt›r.
Çünkü biz bu ülkenin üniversitelerinde okuyoruz. Tabelas›ndan baﬂka her ﬂeyiyle liseden farks›z, hiçbir araﬂt›rma olana¤› olmayan, bilimin yan›ndan geçmedi¤i, ö¤rencilere kendilerini sosyal yönden geliﬂtirebilece¤i hiçbir olanak sunmayan onlarca fakülte, yüzlerce bölüm var. Çiçek de yeni açacaklar›
tabela üniversiteleriyle e¤itime
katk› yapaca¤›n› söylüyor.
Ülkemizde var olan üniversitelerin mevcut durumlar› ortadayken yeni aç›laca¤› söylenen üniversitelerin durumunun nas›l olaca¤› da aç›kt›r. Geçmiﬂ dönem örneklerinden yola ç›kacak olursak
üniversite olmayan bir ilde zaten
bulunan herhangi bir fakültede tabela de¤iﬂikli¤i yap›l›r; ‘Fakülte’ yaz›s› yerine ‘Üniversite’ yaz›l›r. Al›n
size yepyeni bir üniversite!
Seçim kampanyalar›nda, ‘15 yeni üniversite açt›k’ demek için
gençlerimizin e¤itim standartlar›n›
daha da aﬂa¤›ya çekmekte bir sak›nca görmeyen AKP, aç›lacak üniversitelerde de kadrolaﬂma yaparak bir taﬂta iki kuﬂ vurmay› hedeflemektedir.
Tam da bu noktada bas›na da
yans›yan, YÖK-Milli E¤itim Bakanl›-

¤›-AKP aras›ndaki, ‘kurucu rektörleri kim atayacak’ tart›ﬂmas›; asl›nda ‘ortaya ç›kacak rant nas›l ve
kimler aras›nda paylaﬂ›lacak’
tart›ﬂmas›d›r. Aksini iddia etmek, alt›nda akademik, bilimsel,
gençli¤i düﬂünen kayg›lar aramak safl›kt›r, körlüktür.
Bizim duraca¤›m›z yer ise bu iki
taraf›n da d›ﬂ›nda, tamamen kendi
program›m›z, yani Halk ‹çin Bilim,
Halk ‹çin E¤itim veren üniversiteler ﬂeklinde formüle etti¤imiz
program›n çerçevesinde bir yer olmak zorundad›r. Çünkü ne YÖK ne
de AKP e¤itim ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesini, nitelik ve nicelik olarak kalitesinin artt›r›lmas›n› tart›ﬂmamaktad›r. ‹kisi için de varsa yoksa
“üniversitelerde kim söz sahibi
olacak”t›r.
Liseden mezun olan neredeyse
her gencimizin hayallerini süsleyen üniversiteli olma iste¤i, AKP
kurmaylar› taraf›ndan da çok iyi
bilinmektedir. ‹ﬂte bunun üzerinden kendilerine propaganda malzemeleri üretmektedirler. Din istismarc›lar› gençlerimizin hayallerini
istismar ederek ailelerinin oylar›n›
avlamaya soyunmaktad›r.
Mevcut üniversitelerin imkans›zl›klar› bunun en aç›k kan›t›d›r.
Laboratuar› olmayan kimya ve fizik bölümleri, bilgisayars›z bilgisayar mühendisli¤i bölümleri vb. gibi
örnekler hiç de yabanc› olmad›¤›m›z örneklerdir. E¤itim kalitesi aç›s›ndan ise tart›ﬂ›lacak yanlar› bile
yoktur. Ezberci bir e¤itimin hakim
oldu¤u, deneye ve gözleme neredeyse hiç imkan ayr›lmad›¤› bir
e¤itim program› hakimdir. Bir de
son tart›ﬂmalarda "laikli¤in bekçisi,
üniversite özerkli¤inin y›lmaz savunucusu, demokrasi havarisi" kesilen YÖK'ün üniversiteleri soktu¤u k›ﬂla disiplinini de eklersek, 15
yeni üniversitenin de nas›l olabilece¤inin ilk verileri gelmiﬂ olur.
Üniversite açman›n tamamen
olumsuz oldu¤unu mu düﬂünüyoruz? Tabi ki hay›r. Hatta isteyen
herkesin yetenek ve ihtiyaçlara
uygun bir biçimde lisans e¤itimi almas›n›n en vazgeçilmez hak ve özgürlüklerden biri oldu¤unu düﬂünüyoruz. Fakat bunu ne AKP iktidar› ne YÖK ne de bu düzenin baﬂ44
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ka bir kurumu yapacakt›r. Ne söyledikleri önemli de¤ildir. Çiçek veya Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ne kadar, ‘gençlerimizin e¤itimine önem veriyoruz’ derlerse desinler iktidarlar› boyunca yapt›klar›
kendilerini yalanlamaktad›r.
Özel üniversitelere ayr›lan fonlar›n artt›r›lmas›, üniversite e¤itimine harcanan reel bütçenin daralt›lmas›, ö¤renci harçlar›n›n ö¤retim
maliyetinin % 50 ile % 80 aras›nda
ö¤renciden al›nmas› yönünde yasa
tasar›lar› hep onlar›n icraatlar›d›r.
Ö¤rencilerin lehine ise tek bir yasa
bile ç›karmamalar› ﬂaﬂ›rt›c› olmasa
gerek.
Var olanlar›yla, yeni aç›lacak
olanlar›yla düzenin üniversiteleri
düzenin de bir aynas›d›r. Gittikçe
ticarileﬂen, ö¤rencinin her türlü
hakk›n› gasp etmeye odaklanan
yönetimleriyle, insana de¤er vermemeleriyle kapitalizmin ahlâk›n›
yans›tmaktad›rlar asl›nda.
15 yeni üniversite, yaklaﬂ›k yüz
bin ö¤renci demek. Bu ülkenin yüz
bin genci üniversiteli olacak ama
üniversite e¤itimi alamayacak. Gittikleri yerin sadece tabelas›nda yazacak üniversite. AKP iktidar› propagandas›n› yapacak, oy toplayacak gençlerin hayalleri üzerinden.
YÖK'le uzlaﬂacaklar ya da kavgaya
devam edecekler, kim hakim olacak bu ranta diye. Arada kalan yine biz olaca¤›z. Üniversiteler hakk›nda gerçekten konuﬂmas› gereken gençler olmas›na karﬂ›n, yine
konuﬂturulmayaca¤›z. Birileri bizim yerimize kararlar verecek, itirazs›z uymam›z beklenecek.
Bizler bu yalanlara kanmayacak
ve halk üniversiteleri için mücadelemizi sürdürece¤iz. Baﬂka türlü
e¤itimde ve üniversitelerin niteli¤inde hiçbir de¤iﬂiklik olmayacakt›r. Aralar›ndaki hakimiyet mücadelesini ﬂöyle ya da böyle çözüp
tam paral›, ticarileﬂmiﬂ, tekellerin
hizmetinde üniversiteler yaratmak
için çal›ﬂmalar›na h›z vereceklerdir. Tek çözüm vard›r. O da "Demokratik Halk Üniversiteleri”ni
kurmak için mücadele etmektir.
Bunun d›ﬂ›nda hiçbir çözüm ülkemiz gençli¤i için çözüm olamaz...

Gençlik Federasyonu

gençlik
KTÜ’de Soruﬂturmalara Karﬂ› Kampanya
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ö¤rencileri, soruﬂturma ve cezalara karﬂ› “Arkadaﬂ›ma Dokunma” ad›yla bir kampanya baﬂlatt›lar.
KTÜ'de 2 y›ld›r soruﬂturma terörü devrimci demokrat ö¤rencilerin üzerinde yo¤un ﬂekilde estiriliyor. Bu süre içinde 78 soruﬂturma gündeme geldi, 28 ö¤renciye
adli dava aç›ld›, 8 ö¤renci okuldan uzaklaﬂt›r›ld›. En demokratik bas›n aç›klamas›
hakk› dahi suç say›l›rken, kimi zaman bu eylemlere kat›lmayanlar da polisin talimat› ile soruﬂturmaya maruz kald›lar. Tüm bunlara karﬂ›n ö¤renciler sinmediler, y›lmad›lar. ‹çinde Trabzon Temel Haklar Gençilk Komisyonu, Ekim Gençli¤i, YDG,
DPG ve Kald›raç'›n bulundu¤u 'Arkadaﬂ›ma Dokunma' kampanyas› ile soruﬂturmalara maruz kalan arkadaﬂlar›na sahip ç›kt›lar.
Çeﬂitli propaganda araçlar› ile süren kampanyada, 6 ve 15 Mart’ta iki protesto
eylemi yap›ld›. Ö¤renciler 24 Mart’ta yapacaklar› eylemle birlikte, ayn› gün bir de
panel düzenleyecek. Geçen hafta perﬂembe günü Rektörlük önünde soruﬂturmalar›
protesto eden ö¤renciler; YÖK üyesi Türkan Saylan'›n da bulundu¤unu ö¤rendiklerinde, alk›ﬂ ve ›sl›klarla YÖK’ü protesto ettiler ve yürüyüﬂ yaparak 'Çav Bella ve
'Eﬂkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' marﬂlar›n› söylediler.
6 Mart’ta yap›lan eyleminin ard›ndan jandarman›n 3 ö¤renciyi gözalt›na alarak,
109 YTL 'ceza' kesmesi ise, gençli¤i sindirme politikas›nda rektörlük ve polisin yan›s›ra jandarman›n da yerald›¤›n› gösterdi.
Bu arada KTÜ'lü 6 ö¤renci, 14 Mart'ta, Akçaabat E¤itim Fakültesi'nin önünde
bir grup serserinin sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›ya cevap veren 6 ö¤renci daha sonra
toplanarak gelen 30 kiﬂi taraf›ndan feci ﬂekilde dövüldü. Ö¤renciler dekana durumu
bildirmesine karﬂ›n, dekan, b›rak›n sahip ç›kmay›, onlar› düﬂman gördü¤ünü belli
edercesine tutum içine girdi ve “olay› büyütmeyin” dedi. Bunun üzerine ö¤renciler,
17 Mart'ta yapt›klar› eylemle sald›r›y› ve dekan› protesto ettiler.

Liseli Gençlik’ten
Z›pk›n gibi bir dergi
Onlar “Liseli Gençlik olarak yaﬂad›klar› bu köhne dünyada, karﬂ›laﬂt›klar› haks›zl›klara, adaletsizliklere dur demek için biraraya geldiler.”
Haks›zl›klar›, adaletsizlikleri mizah›n ve çizginin
diliyle eleﬂtirdikleri Z›pk›n, Ülkemizde Gençlik Gelecektir Dergisi’nin özel say›s› olarak yay›nland›.

Liseliye itirafç›dan ders!
Sonunda bu da oldu. Bugüne kadar vahﬂet ve infaz görüntüleri ile gözü korkutulan, “devrimci olursan›z
böyle olur” diye sindirilmek istenen
gençlerimize, oligarﬂik düzen ve onun
polisinin “terör” konferans›nda bu kez
de bir itirafç› taraf›ndan ders verdirildi.
Okul yöneticileri ve resmi polisler
eﬂli¤inde Rekabet Kurulu Cumhuriyet
Fen Lisesi’ne götürülen, Diyarbak›r
Nafiye Ömer ﬁevki Cizrelio¤lu Lisesi
11. s›n›f ö¤rencilerine, “terör” konulu
konferans verildi. 2 saat süren konfe-

ransta bir itirafç› sinevizyon arac›l›¤›yla ö¤rencilere “teröre karﬂ›” ders verdi.
‹tirafç›l›k hangi düﬂüncede olursa
olsun, en aﬂa¤›l›k iﬂtir. Oligarﬂi gençlere “sözünü dinlemesi” için iﬂte bu kiﬂiliksizli¤i sunmaktad›r.
Ö¤rencilerin zorunlu olarak tabi tutulduklar› bu “e¤itimi” eleﬂtiren ve
‘hukuk d›ﬂ›’ olarak de¤erlendiren E¤itim-Sen Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› ‹hsan Babao¤lu, hakl› olarak, itirafç›lar›n
görüntüleri yerine gençlerin bar›ﬂ ve
adalet duygusunu geliﬂtirecek etkinlikler yap›lmas› gerekti¤ini söyledi.
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Erzincan Gençlik
Derne¤i’ne Sald›r›
16 Mart gecesi Halitpaﬂa
Caddesi’nde bulunan Erzincan
Gençlik Derne¤i'ne, cam› taﬂla
k›r›larak, iﬂhan› içindeki tabelalar› sökülerek, bir sald›r› düzenlendi.
Sald›r› sonras› bas›n toplant›s› yapan dernek üyeleri,
sald›r›lar›n mücadelelerini engellemeyece¤ini dile getirdiler. Son süreçte dernek üyelerine, ailelerine yönelik bask›lara karﬂ›n derne¤in sosyal,
kültürel, siyasal faaliyetlerini
sürdürdü¤ünün alt› çizilen
aç›klamada ﬂöyle denildi:
“Sormak istiyoruz, derne¤imizi taﬂlayan ve taﬂlatanlara. Madem ki o kadar vatanseversiniz neden Üzümlü'deki
NATO üssünü taﬂlam›yorsunuz? Neden ülkemizin madenlerini ya¤malayan Kemaliye'deki ABD'li alt›n madenini
iﬂleten ﬂirketi taﬂlamazs›n›z?
Neden Erzincan'da uyuﬂturucu
satarak gençlerimizi zehirleyenleri, fuhuﬂu yayarak genç
k›zlar› kötü yola sürükleyenleri linç etmezsiniz.
Çünkü bu sald›r›lar› as›l
organize edenler, etki alt›nda
b›rak›lan insanlar d›ﬂ›ndakiler
zaten Erzincan'daki her türlü
pisli¤in yöneticisi, uyuﬂturucuyu satana izin veren, fuhuﬂu
yayan teﬂvik edendir. ”
E¤itim-Sen ﬂube yöneticileri, ÖDP ‹l Örgütü, Partizan
ve ESP üyeleri
de derne¤i ziyaret ederek
desteklerini
sunarken, sald›r›n›n
tüm
demokrat devrimci kiﬂi ve
kurumlara yönelik oldu¤unu belirttiler.

vard›. Edebiyat Fakültesi önünden, Tramvay dura¤›ndan ve merkez kampüsün önünden
olmak üzere
üç koldan
"Kahrolsun
Faﬂizm, Yaﬂas›n Mücadelemiz! Fa-

16 Mart’›n Sorumlusu Devlettir
Bundan 29 sene önce, 16 Mart
1978'de ‹stanbul Beyaz›t Meydan›'nda oligarﬂinin faﬂist kontra güçleri taraf›ndan katledilen 7 devrimci
ö¤renci ülke genelinde düzenlenen
eylemlerle an›ld›. Devrimci demokrat gençlik; Hatice Özen, Ahmet Turan Ören, Cemil Sönmez, Murat
Kurt, Abdullah ﬁimﬂek, Hamit Ak›l,
Baki Ekiz’i unutmad›klar› ve unutturmayacaklar›n› bir kez daha gösterdi. Eylemlerde ayn› zamanda Halepçe katliam› da lanetlendi.

Beyaz›t Meydan›’nda
‘Unutmayaca¤›z’ Sloganlar›
‹stanbul’daki anma eylemi, her
y›l oldu¤u gibi katliam›n gerçekleﬂti¤i Beyaz›t Meydan›’yd›.
‹lk olarak DTP Gençlik Meclisleri’nin de içinde oldu¤u Bar›ﬂ Ve
Kardeﬂlik ‹çin Gençlik ‹nisiyatifi
üyeleri Eczac›l›k Fakültesi önüne
yürüyerek karanfiller b›rakt›. “16
Mart’tan Newroz’a, Özgürlük, Kardeﬂlik Kazanacak” pankart› aç›lan
bu eylemin ard›ndan ÇHD üyesi hukukçular, s›n›f arkadaﬂlar›n› and›lar.
Avukat Ebru Timtik, katliam dosyas›n›n 16 Mart 2008’de zamanaﬂ›m›na u¤rayaca¤›n› dile getirdi.
Ard›ndan; Gençlik Federasyonu,
Örgenci Kolektifleri, Ekim Gençli¤i, DPG, DGH, DSG, EHP Gençli¤i, Ö¤renci Muhalefeti, ÖDP Gençli¤i, Ö¤renci Otonomlar› ve
ÇHD'nin yerald›¤› gruplar›n eylemi

ﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z!
Katil Devlet Hesap Verecek!” sloganlar›yla yürüyen ö¤renciler Eczac›l›k Fakültesi’nin önünde birleﬂtiler. Yap›lan aç›klamada gençli¤in 16
Mart katliam›n› ve Halepçe’yi unutmayaca¤› belirtildi. Grup Yorum da
marﬂlar› ile eyleme destek verdiler.
A n k a r a ’ d a k i ilk etkinlik, A.Ü
Cebeci Kampüsü’nde düzenlenen
panel oldu. Ayd›n Sanatç› Giriﬂimi'nden Oktay Etiman ve Av. Rahﬂan Aytaç’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panelde, 16 Mart katliam›n›n
bizzat devlet taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤inin alt› çizildi. Sinevizyon

gösteriminin ard›ndan kortej oluﬂturarak yürüyüﬂe geçen ö¤renciler,
"16 Mart'tan Bugüne Katliamlar›n
Sorumlusu Devlettir" yaz›l› pankart
açt›lar. Cebeci Kampüsü önüne gelen ö¤renciler ad›na aç›klamay› yapan Didem Akman, “Bizler ö¤renci
gençlik olarak 16 Mart'› unutmayaca¤›m›z›, unutturmayaca¤›m›z› buradan bir kez daha hayk›r›yoruz. Bu
katliamlar› unutmamak anti-faﬂist
mücadeleyi yükseltmektir, katliam›
yapanlardan hesap sormakt›r" dedi.
Eyleme, Ankara Gençlik Derne¤i’nin de aralar›nda yerald›¤› çok
say›da gençlik örgütü kat›ld›.
Bornova Metro önünde yapt›klar› aç›klama ile katliam› lanetleyen
‹ z m i r Gençlik Derne¤i üyeleri, ayn› gün dernek binas›nda bir de anma
etkinli¤i düzenlediler. Dev-Gençli
Hatice Özen'in hayat›n›n anlat›ld›¤›
etkinlikte Grup Gün›ﬂ›¤› da marﬂlar
söyledi. M a l a t y a Temel Haklar
Gençlik Komisyonu’nun dernek binas›nda düzenledi¤i anma etkinli¤inde de faﬂizme karﬂ› öfke vard›.
Grup Umuda Yürüyüﬂ’ün söyledi¤i
marﬂlara eﬂlik eden gençler, s›k›l›
yumruklarla “hesab›n› soraca¤›z”
dediler. Kocaeli Gençlik Dernekli
ö¤renciler ise Kocaeli Üniversitesi
An›tpark Yerleﬂkesi önünde yapt›klar› eylemde, "16 Mart’tan Bugüne
Katliamlar›n Sorumlusu Devlettir"

Ogün Samast’›n Dostlar› ‹ﬂ baﬂ›nda!
Samsun’da ise, polisin örgütledi¤i bir grup faﬂistin, kendi kanl› tarihlerinin lanetlenmesine karﬂ› haz›ms›zl›¤› ve provokasyon giriﬂimi vard›.
17 Mart günü, Vak›fbank Çiftlik ﬁubesi önünde toplanarak sloganlarla
Süleymaniye Geçidi’ne yürüyen HÖC, ESP, BDSP, DSÖP, ÖEP, Kald›raç
üyeleri, "Gaziyi–Beyaz›t›–Halepçeyi Unutmad›k Unutturmayaca¤›z" yaz›l›,
ortak imzal› pankart açt›lar. Polisin meﬂaleli yürüyüﬂü “sessiz yürüyüﬂe”
dönüﬂtürme giriﬂimi boﬂa ç›karken, Süleymaniye Geçidi’ne yap›lan aç›klamada, provokasyon ve katliam politikalar›n›n devam etti¤i vurgulanarak,
Gazi, Beyaz›t ve Halepçe'de yaﬂanan katliamlara de¤inildi.
Aç›klaman›n sonlar›na do¤ru, polisin yönlendirdi¤i aﬂikâr olan dört-beﬂ
kiﬂilik bir grup faﬂist, kitleye do¤ru ba¤›r›p ça¤›rmaya, "Ne Ermeni'si, hepimiz Türküz lan..." diye höykürmeye baﬂlad›. Polis sald›rgan grubu engellemezken, aç›klama yapanlar›n pankart› kald›rmalar›n› isteyerek, tavr›n›
aç›kça ortaya koydu.
Kitlenin "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" sloganlar›yla cevaplad›¤› faﬂist
güruha ra¤men eylem sürerken, faﬂistlerin say›s› giderek artmaya baﬂlad›.
Ogün Samast ile resim çektirmekle tan›nan Samsun polisi faﬂistleri yönlendirmesini gizleme gere¤i dahi duymazken, kitle bir süre SDP il binas›nda bekledikten sonra da¤›ld›.
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pankart› açt›lar. "Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza", "Hatice Özen
Ölümsüzdür" sloganlar› atan ö¤renciler ad›na aç›klama yapan Emre
Duran, “Onlar katlettikçe biz ço¤alaca¤›z. Ne 12 Mart'lar, ne 16
Mart'lar ne de 19 Aral›k'lar bizi y›ld›ramayacak” diye konuﬂtu.
M e rs i n’ de ise, Beyaz›t ve Halepçe katliamlar›n›n y›l dönümünde
DHP, ESP ve Partizan taraf›ndan
yap›lan eyleme HÖC üyeleri de kat›ld›lar. A dana Ge nçl i k De rne¤i
üyeleri Ç.Ü. R-1 Dersli¤i önünde
düzenledikleri eylemde, Haticeler’in ölmeyece¤ini bir kez daha
hayk›rd›lar. Aç›klamay› yapan Halime Keçeli “her Mart'›n 16's›nda görüyor meydan; verilen sözler unutulmuyor ve tarih yaz›lmaya devam
ediyor." derken, Bilgen Geçgil de
16 Mart ﬂiirini okudu. E d i r n e
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin ''16

Mart'› Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z'' etkinli¤i Trakya Genel-‹ﬂ Edirne ﬁubesi Abdullah Baﬂtürk salonundayd›. Konuﬂmalar ve sinevizyon ile katliam›n anlat›ld›¤› etkinlikte, derne¤in müzik grubu da dinleti sundu.
Erzincan Gençlik Derne¤i Gazi ve 16 Mart katliamlar›n› düzenledi¤i etkinlikte birarada anarken, Isp a rt a G e n ç l i k D e r n e ¤ i de 18 Mart
günü dernek binas›nda and› ﬂehitlerini. Ayn› gün Uﬂak Gençlik Derne¤i'nde yap›lan anmada konuﬂan
Eda ﬁiﬂman, “Bizler dev yürekli
gençler olarak emperyalizme, oligarﬂiye ve faﬂizme karﬂ› mücadelemizi sürdürece¤iz. 16 Mart'ta katledilen 7 karanfilimizin bayra¤›n›
yerlere düﬂürmeyece¤iz” dedi.
Bal›kesir Gençlik Derne¤i, At›l›m okurlar›, Emek Gençli¤i ve YÖGEH’lilerin düzenledi¤i anmada Ko-

Hürrriyet hiçbir zaman, kafa kopar›p kulak kesen ve bunlarla poz
veren ölüm mangalar›n› ‘vahﬂet’
diye yay›nlamad›
bir karesine yer verdik. Hürriyet’in

‹K‹ RES‹M, TANIDIK B‹R AHLAK!
Ankara K›z›lcahamam’da bir vaﬂa¤› avlay›p bir de üstelik önünde
foto¤raf çektiren avc› bozuntular›yla ilgili olarak ﬂöyle yazm›ﬂ Hürriyet: “ B a ﬂ k e n t t e u y g a r l › k k a t l i a m ›
Vahﬂe t fot o¤rafla r› .. Ut anma zl› k
pozu...” (17 Mart)
Do¤ru, utanmazl›k!
Peki Hürriyet bu ülkede, katlettikleri ‹NSAN’larla poz verenleri de
bilir mi? Evet, hem de çok iyi bilir.
Eminiz elinde yüzlercesinin de resmi vard›r. Ama yay›nlamaz, böyle
sekiz sütuna manﬂetler atmaz.
1990’l› y›llar boyunca neredeyse
her gün yaﬂand› bu vahﬂet. Özel
Timler katlettikleri gerillalar›n kulaklar›n›, hatta baﬂlar›n› kesip pozlar
verdiler, kesik kulaklardan, cinsel
organlardan koleksiyonlar yapt›lar...
Cesetlere iﬂkence yapmak oligarﬂinin odusunun adeta bir “savaﬂ takti¤i” haline geldi. Bu konuda say›s›z
belge, bilgi ç›kt› ortaya, en son
A‹HM’de bu vahﬂeti kabul etti Türkiye hükümeti.
Biz burada bu vahﬂetin sadece

ma Avara ve Grup Direniﬂ marﬂlar
söylerken, Halepçe ve 16 Mart katliamlar›n›n unutulmayaca¤› hayk›r›ld›.
A n t a l y a Akdeniz Üniversitesi
ö¤rencileri ise Üniversite Ö¤rencievinde yapt›klar› aç›klama ve anma
program› ile 16 Mart’› unutmayacaklar›n› gösterdiler. Ö¤renciler
ad›na konuﬂan Mehmet Çizmeci,
“Beyaz›t'› unutmad›k! ﬁemdinli'yi
unutmad›k! Maraﬂ'› unutmad›k! Gazi'yi unutmad›k!” dedi. Grup Sesleniﬂ’in ﬂiir ve marﬂlarla yerald›¤› anma program› “Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza” slogan›yla sona erdi.

sayfalar›nda hiç böyle bir resim görülmedi, vaﬂaklar için
yazd›¤› ‘foto alt›’ yaz›s›n›, o
öfkeyi insanlar›n katledilmesi
için göstermedi, yazmad›.
‹nsanlara uygulanan vahﬂetin karﬂ›s›nda olmayan bir zihniyet, asl›nda hayvanlar› da sevemez, onlar›n katledilmesinin
de karﬂ›s›nda yeralamaz. E¤er
böyle gösteriyorsa kendini, bilin ki orada yalan vard›r, ikiyüzlülük vard›r. Bas›n ahlâk›yla s›n›rla olmayan, beyni çürüten bir ahlâki sorun vard›r.
Vahﬂi katliamlar› yapan oligarﬂinin askeri olunca görmezden geleceksin, bir rezil avc›n›nkini tam sayfa teﬂhir edeceksin; iﬂte bu ahlâk, bu zihniyet katliamc›lar›n ﬂakﬂakç›l›¤›n› yap›yor.
Ve katliamc›lar ‘akredite’
kay›tlar›nda, bu ahlâks›zlar›n
ad›n›n karﬂ›s›na bu yüzden
“bizdendir” diye yaz›yorlar.
47
25 Mart 2007 / 97

‘Büyüyünce ne olacaks›n?’

yamak için oturtuldu¤unu bile bile, teﬂhislerinin "Allah kerim" oldu¤unu bile bile "halka
hizmet ediyorum" diye
kendini kand›rarak m›
yapacaks›n doktorlu¤u? Bir fabrikada iﬂçilik kapt›n; üç kuruﬂ al›p
"yarabbi ﬂükür" diyerek
mi kazanacaks›n ekme¤ini? Ustabaﬂ› oldun,
patrona iﬂçileri mi
gammazlayacaks›n bir
maaﬂ ikramiye almak için... Haydi diyelim mühendis oldun. Rüﬂvetin, üçka¤›tç›l›¤›n, yalakal›¤›n envai çeﬂidinin ortas›nda kap›lan ihalelere, çal›nan malzemelere göz
mü yumacaks›n?... Diyelim devlet dairesindesin. Amirin kölesi, gelen vatandaﬂ›n padiﬂah› m› olacaks›n?...
"Ye kürküm ye" diyenlerden mi olacaks›n? "Devletin
mal› deniz, yemeyen domuz" mu diyeceksin yoksa?
Uzun laf›n k›sas› her ne olursak olal›m hayat›n bir
gerçekli¤i var. Hayat›n içinde ezenler ve ezilenler, sömürenler ve sömürülenler var. Sistem bu çeliﬂki üzerine
kurulmuﬂ. Hangi meslekten olunursa olunsun, bu çeliﬂkinin bir yan›nda olarak verilir çocuklu¤un en temel sorusuna cevap... Sorunun cevab›, hayat›n anlam›n› da verir bize. Hayat›n içinde tutulan saftad›r o anlam.
*
Evet sevgili çocuklar, ne olacaks›n›z büyüyünce?
Hayat›n hangi yan›nda duracaks›n›z?..
Cevab›ndan kaç›namayaca¤›n›z soru bu. Zaten kaçmak da gerekmiyor, tersine üzerine gidip ne kadar tez
elden verilirse bu cevap, o kadar iyidir... Gençli¤in en
olumlu özelli¤inden birisidir sorular sormas›. Soru sormak kendine söylenen her ﬂeyi oldu¤u gibi kabul etmemektir. Soru sormak, gerçe¤i, do¤ruyu aramakt›r. Gençlik, henüz düzenin rüﬂvet, doland›r›c›l›k, soysuzluk, yolsuzluk bata¤›na batmam›ﬂ oldu¤u için soru sormaya cesaret edebilendir. Bu düzen de bunun için gençlikten
korkar. Gençli¤i serserileﬂtirmeye, gününü gün eden,
sorulardan ve cevaplardan hoﬂlanmayan sorumsuz bir
güruha dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›r. Her ﬂey gençli¤i politikadan uzak tutmak üzere ﬂekillendirilmiﬂtir. Gençlerin düﬂünmesinin de, düﬂüncelerini ifade etmesinin de önüne
onlarca engel dikilmiﬂtir.
Önümüze birkaç genç modeli konulmuﬂtur. "Yuppie"
derler kimine, kimine baﬂka bir ﬂey..
Her ﬂey, “gelecekte çok daha fazla kazanma” üzerine programlan›r. Felsefesi "bu memleketi sen mi kurtaracan ya” düﬂüncesi üzerine kurulmuﬂtur. Bencildir ve
bunu ak›ll›l›k sayar. Halk›na yabanc›laﬂmay›, özgürlük
san›r. Hayatta her ﬂeyi yapm›ﬂ olmak, “kendisi” için yaﬂamak ad›na tam bir ahlâki çöküﬂü ve insanl›ktan uzaklaﬂmay› yaﬂar. H›rsl›d›r ve h›rs› ayn› zamanda da kendi-

Çocukken hep bu soruyu sorarlar.
Sanki, “ne olaca¤›m›z” kendi elimizdeymiﬂ gibi... Kaç çocuk acaba düﬂlerinde istedi¤i gibi oldu?
Üstelik bize o soruyu sorarken almak istedikleri cevap da bellidir genellikle. Doktor olacam, mühendis
olacam, subay olacam cevaplar›n›
duymak isterler bizden. Çocuk ufkumuz daha küçükken, küçücükken
daralt›lm›ﬂt›r alabildi¤ince. Alternatifler bir elin parmaklar›n› bile geçmez ço¤unlukla.
Ne olmak istedi¤imiz sadece ﬂu veya bu meslekten
–ve elbette çok para getiren bir meslekten– olmayla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Acaba kaç çocuk küçükken kapkaçç› olaca¤›m dedi.
Kaç çocuk tamirci ç›ra¤› olmay› kendi istedi? Kaç k›z
çocu¤u ben büyüyünce overlokçu olaca¤›m demiﬂti acaba ve kaç k›z çocu¤u “büyüyünce ne olacaks›n?” diyenlere “ben hayat kad›n› olaca¤›m” cevab›n› verdi?!
*
Büyüyünce ne olaca¤›m›z sorusu, soruyu kimse bize
sormasa da, yaﬂ›m›z 20’lere gelinceye kadar hep önümüzde durur. Beynimize bir çengelle as›l› gibidir adeta.
Kaç›n›lmaz ve gelecek dedi¤imiz ﬂeyi belirleyen bir sorudur ki cevaplamaktan kaç›n›labilemez.
Bu soruyu kendimize sordu¤umuzda hayata anlam›n› veren temelleri aramaya baﬂlar›z. Yani, bu arama bir
yan›yla da yaﬂama amac›m›z› aramakt›r. Üzerine düﬂündü¤ümüz ﬂey gelece¤imizdir.
Herkesin, bir ﬂekilde empoze edilmiﬂ hayalleri, idealleri vard›r. Lisedeyken üniversiteye gitmek, üniversiteye gidip doktor, mühendis olmak ister. Üniversitedeyken iﬂ bulmay› hedefler. Ç›raksa usta olmay› ister. Ücretli, iﬂin sahibi olmay› ister... Ve her halükârda bir ev,
bir araba, bir eﬂ ve çocuklar süsler hayalleri.
Her insan›n bunlar› düﬂünmesi, bir yerde do¤ald›r.
‹nsan›n doktor olmay›, avukat olmay› veya usta olmay›
istemesinde de bir kötülük yok.... Ama birinci mesele
bunlar›n nas›l olaca¤› noktas›nda ç›kar. Ülkemizde bu
masum istemlerin gerçekleﬂtirilmesi hiç kolay de¤ildir.
Haydi bunlara ulaﬂ›ld› diyelim.
Mesele “insan›n gelece¤ini belirlemek” oldu¤unda,
bu da pek fazla bir ﬂey ifade etmez. Doktor da olsan,
avukat da, usta da olsan, mühendis de olsan pek bir ﬂey
de¤iﬂmez. Çünkü, “büyüyünce ne olacaks›n?” sorusunda temel mesele bir mesle¤i seçmekte de¤il, kime hizmet edece¤ine karar vermektedir. Diyelim doktor oldun,
nas›l bir doktor olacaks›n? “Beslenme yetersizli¤i”nden
verem olana "et, süt, bal ye" diyen cinsinden mi? ‹ﬂkenceden ç›km›ﬂ insanlara "sa¤lam" raporu verenlerden
mi? Yoksa bir sa¤l›k oca¤›nda oraya halk›n gözünü bo48
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fark›nda bile olmaks›z›n.... Kendini pazarlamak kariyer
yapmak diye masumlaﬂt›r›larak hem de... Bunlar meziyet diye belletilir. Gençli¤in saf, temiz yan› böylece
ad›m ad›m kirletilir. Sorulmas› gereken sorulardan ve
olmas› gereken cevaplardan böyle uzaklaﬂt›r›l›r.
Büyük idealleri s›rtlamaya aday bir toplumsal kesim,
böyle böyle etkisizleﬂtirilir. Gençlik kendi gücünün fark›na varamaz hale gelir.
Evet, iﬂte böyle gençler. Çok büyük yükleri, çok büyük misyonlar› omuzlayabiliriz. Ancak omuzlar›m›z›n
güçlenmeye ihtiyac› var. Do¤ru bir hayat yaﬂamak için
do¤ru sorular›m›z ve do¤ru cevaplar›m›z olmal›. Do¤rularla buluﬂmak, ilk ad›mda bize sunulan modelleri, kal›plar› reddetmekten geçiyor. Ve elbette gençler ﬂunu da
bilmeli ki; düzenin sundu¤u cevaplar› kabul etti¤inizde
sizin s›rt›n›z› p›ﬂp›ﬂlayanlar, mesela halk, ba¤›ms›zl›k,
özgürlük, adalet, eﬂitlik, onur demeye baﬂlad›¤›n›zda size gül demetleri ikram etmeyeceklerdir.
Bu ülkede güzel ﬂeyleri savunman›n, güzel iﬂler yapman›n, zalimin ve soyguncunun tekerine çomak sokman›n bedeli bask›lard›r.
Bu ülkenin toptan bir temizli¤e ihtiyac› var. Her ﬂeyin y›k›l›p, büyük bir güçle, yeniden yap›lmas›na ihtiyaç var. Bu düzen sa¤›ndan-solundan törpülemelerle
düzelme aﬂamas›n› çoktan geçmiﬂ, art›k dikiﬂ tutmayacak hale gelmiﬂ.
Düzenin dayatt›¤› her ﬂeyin üstüne büyük bir safl›k
ve cesaretle yürüyerek, her
ﬂeyi sorgulayarak, her ﬂeyi
de¤iﬂtirecek gücün kendimizde oldu¤unu bilerek ç›kal›m meydana. Cahil b›rak›lm›ﬂ kimsenin olmad›¤›
bir ülke yarataca¤›z. Bize iﬂsizlik korkusuyla onursuzlu¤a boyun e¤mek dayat›l›yor.
Öyle ise, "ilk iﬂimiz” bize
onursuzlu¤u dayatan bu düzeni de¤iﬂtirmek olsun.
Bize düﬂünmeyen, sorgulamayan insanlar olmak dayat›l›yor. Düﬂünecek ve do¤rular› bulaca¤›z. Bizi düﬂünKahraman Altun
düklerini savunamayan insanlar haline getirmeye çal›ﬂ›yorlar. Düﬂünecek, do¤rular› bulacak ve onlar› cesaretle savunaca¤›z. Bize reva görebilecekleri her türlü
aﬂa¤›l›k bask›dan y›lmamak için de omuzlar›m›z›n güçlenmeye ihtiyac› var... Çünkü büyük idealler, güçlü
omuzlar ve cesur yürekler ve namuslu beyinlerle savunulur. Bize aﬂa¤›l›k asalak ve korkakça bir yaﬂam› dayatanlar›n karﬂ›s›nda Kahramanlar gibi bir Kahraman olarak ç›kmak var ﬂu hayatta. Hayat›m›z› gerçek anlam›na
kavuﬂturup, "Neslime a r m a ¤ a n › m d › r " demek var.

ne zarar verir. Bu yaﬂam tarz› büyük bir tatminsizli¤in
ve boﬂlu¤un da kap›s›n› açar.
Kimi zaman markal› kotlar, ayakkab›lar “özgürlük”tür; kimi zaman y›rt›k-p›rt›k giysiler... Sorsan›z
"kendi istedi¤i gibi yaﬂ›yor, istedi¤i gibi giyiniyor"dur.
Oysa nas›l yaﬂayay›m sorusuna cevab› veren kendi de¤ildir; verilmiﬂ cevaplar›n basit bir taklitçisidir o yaln›zca.
‹steklerinin, zevklerinin s›n›r›n› baﬂka birileri çizmiﬂtir.
Ne saf›, ne tav›r›, ne taraf›... etliye-sütlüye kar›ﬂmay›n der ona görünmeyen bir ses. Ondan beklenen tek ﬂey
yaﬂad›¤› ve tan›k oldu¤u bütün eﬂitsizlikleri görmezden
gelmesidir. Kendini kurtarmak için kiﬂili¤ini, onurunu
her gün parça parça pazarlamaya zorlan›r. Hem de hiç

NESL‹ME ARMA⁄ANIMDIR
Neslim:
Hükmü giydirdiler bana
Ve ast›lar,
yaﬂl› bir ç›nar a¤ac›na.
Nes lim al›n benden geriye kalanlar›.
Al›n kamburumu,
nas›rl› ellerimi.
Ve vurun baﬂ›na ,
hükmü giydirenlerin.
-KiNes linizin sizden alaca¤› bir
ﬂeyler olsun
Geriye kalan
kanl› bir ceset olsa da.
Yo¤urun nes lim
ac›m› ac›n›zla
Yo¤urun kan›m›
kan›n›zla.
Ve yol dikenlidir.
Unutmay›n
ve y›l may›n
sonunda ölüm o lsa da.
Neslim;
ﬂimdi ben ﬂerefimle ölmenin
doru¤unday›m.
Neslim;
unutmadan geçmiﬂi
unutmay›n sözlerimi,
Ve bekliyorum, seyrederken
gökyüzünün
kanl› ﬂafa¤›n›
Bekliyorum sizi.

‘Vali Paﬂa’ Emriyle
Muhalif Sitelere Sansür
Isparta'da valilik taraf›ndan yay›nlanan genelgeyle, internet kafelere filtre konuldu ve pek çok siteye giriﬂ böylece yasakland›.
‹nternet kafelerden al›nan bilgiye göre; Isparta Emniyet Müdürlü¤ü her hafta internet kafelere
yapt›¤› denetimlerle bu listeyi
kontol etmekte ve yasak sayd›¤›
sitelere yenilerini eklemektedir.
Sözkonusu sitelere, kentteki tüm
internet kafelerden ﬂu anda eriﬂim
engellenmektedir.
Valili¤in karar› ne çocuklar›
porno sitelerden korumak içindi,
ne de baﬂka ahlâki kayg›lar taﬂ›yordu.
Bu sitelerin büyük birço¤unlu¤u sol, muhalif yay›nlara ve kurumlara aitti. Ço¤u yasal faaliyet
gösteren yay›n ya da kurumlard›.
Gençlik Federasyonu, Yürüyüﬂ, Halk›n Sesi, At›l›m, Haklar
ve Özgürlükler Cephesi, Özgür
Politika, Halk›n Birli¤i, Ülkede
Özgür Gündem bunlardan baz›lar›. Devrimci, sol yay›nlar›n yan›s›ra, ‘radikal islamc›’ siteler de yasak kapsam›ndayd›.
Ahlâki kayg›lar taﬂ›mayan va-

lilik, anlaﬂ›lan o ki, hukuki kayg›lar da duymam›ﬂt›. Zira bu sitelere
giriﬂin yasakland›¤›na dair ortada
ne bir mahkeme karar› vard›, ne de
ilgili site yöneticilerine iletilmiﬂ
bir tebligat.
Giriﬂi engelleme yönteminden
de anlaﬂ›laca¤› üzere (filtreleme)
tamamen keyfi, tamamen “ben
yapt›m oldu” mant›¤›yla fiili bir
sansür uyguluyor valilik. Bu ülkenin yasalar›yla yönetilmiyor kent,
valinin iki duda¤› aras›ndan ç›kacak lafla yönetiliyor.
Hangi yetkiyle, hangi yasaya
dayanarak polisin yapt›¤› site listelerini “yasaklad›m” diye ilan
ediyor? Isparta Valili¤i cevap vermek durumundad›r.
Yapt›¤›n›n ad›; yasal yay›nlar›n, derneklerin halka kendilerini
anlatma, düﬂüncelerini ifade etme
özgürlüklerini, hiçbir mahkeme
karar›na dayanmadan fiilen engellemektir. Bas›n özgürlü¤üne düﬂmanl›kt›r. Benim gibi düﬂünmeyen
kurumlar› yaﬂatmam mant›¤›d›r.
Ki, bu kafa yap›s› kentte demokratik, muhalif kurumlar›n faaliyet
göstermesine de tahammülsüzdür.

Yoksullara
gerçe¤i taﬂ›yoruz
Anadolu topraklar›nda ve dünyada
yaﬂananlar›, gizlenmek istenenleri
tüm ç›plakl›¤›yla anlatmaktan vazgeçmeyen dergimizin, toplu sat›ﬂlar›
engellemelere ra¤men devam ediyor. Geçen hafta içinde;
Erzincan'›n Geçit Beldesi’nde yap›lan
da¤›t›mda 40 dergi halk›m›za ulaﬂt›r›l›rken, Kocaeli’ndeki okurlar›m›z
ise, Derince’ye ba¤l› Esentepe Mahallesi’nde emekçilerin kap›lar›n› tek
tek çald›lar. Antalya’da 17 Mart’ta
K›ﬂlahan Meydan›’nda sat›ﬂ yapan
okurlar›m›z polisin keyfi müdahalesi
ile karﬂ›laﬂmalar›na ra¤men, dergimizi halka ulaﬂt›rmay› sürdürdüler.
‹zmir’de ise, Kemeralt› giriﬂi, Gültepe ve Güzeltepe mahallelerinde
gruplar halinde yap›lan sat›ﬂta, 168
dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Okurlar›m›z
tan›t›m esnas›nda megafonlarla; Gazi katliam›, 16 Mart katliam› ve mahallelerde uyuﬂturucuya ve yozlaﬂmaya karﬂ› verilen mücadeleye iliﬂkin anonslar yapt›lar. Burada da polisin keyfi ﬂekilde kimlik kontrolüne
maruz kalan okurlar›m›z, da¤›t›ma
devam edeceklerini belirterek kararl›l›klar›n› bir kez daha gösterdiler.

¤i taraf›ndan an›ld›lar.
ﬁengül GÜLSOY, Turan ﬁAH‹N ve Gökçe ﬁAH‹N
için 20 Mart’ta Cebeci Mezarl›¤›’nda bulunan Gökçe’nin mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada ilk olarak, babas› Bayram ﬁahin, o¤lunu anlatt›. Dev-Genç’liyken gerillaya kat›lan Gökçe ﬁAH‹N’in yoldaﬂlar›n›n onun mücadelesine iliﬂkin yapt›¤› konuﬂman›n yan›s›ra, Elbistan
Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklardan Gülay Efendio¤lu'nun O’nun için yazd›¤›
mektup ve ﬂiir okundu.
‹dilcan Müzik Toplulu¤u
marﬂlar›n› ve türkülerini
da¤lar›n ﬂahanlar› için
söylerken, daha sonra
Ankara Gençlik Derne¤i'nde Ünye ﬂehitleri için
yemek verildi.

Da¤larda Umudun Bayra¤›n›
Dalgaland›ranlara Selam Olsun
Malatya da¤lar›nda umudun bayra¤›n› dalgaland›ran, Cephe gerillalar› Hasan ERKUﬁ ve Mustafa Kemal
‹NAN, HÖC üyeleri taraf›ndan 17 Mart’ta mezarlar› baﬂ›nda an›ld›lar. Akçada¤ ‹lçesi Gürkaynak Köyü’nde M.
Kemal ‹NAN’›n mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada, Cephe gerillas›n›n devrimci yaﬂam› anlat›ld›. Marﬂlar söyleyen HÖC’lüler daha sonra Hasan ERKUﬁ’un mezar›n›n
baﬂ›nda da ayn› anma program›n› yinelediler.
Ayn› yerde bulunan Songül ERKUﬁ’un mezar›n› da
ziyaret eden HÖC’lüler, karanfil b›rak›l›p ‘Dersim’de
Do¤an Güneﬂ’ türküsü söylediler.
Ordu’nun Ünye ‹lçesi’nde ﬂehit düﬂen Cephe gerillalar› da 5. ölüm y›ldönümlerinde Ankara Gençlik Derne50
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