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Emperyalist
Sald›r›ya
Karﬂ›

Türkiye Halk›
‹ran Halk›yla
Birliktedir



Bak geliyor iﬂte
kavgan›n ustalar› zaferle
Nice yollar aﬂ›nm›ﬂ ayaklar›nda
Nice yaralar sar›lm›ﬂ...

Ça¤r›
‹lan

Kim diyor ki, öldü o kahramanlar?
Zaptedilmez kalelere
Zafer bayraklar› çekenleriz
Mayas› ateﬂten kar›lm›ﬂ
Al bayrakl› süvarileriz

G Devrimci Sol Ana Davas›
Tarih: 10 Nisan Saat: 09.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

G ‹KM Etkinlikleri

Bu topra¤› döven nallar
Bu k›l›ç ﬂak›rt›lar›, naralar
Savaﬂ ça¤r›s›d›r bizimkilerin
Zafere yürüyor Adal›lar

Umuda selam!

Bayrak kadar al bir öfke
Sar›nca yüre¤ini yar›n
Durma haydi sen de yürü
Tut yolunu k›z›l atl›lar›n
Merhaba...
Umudun olanca coﬂkusu, kahramanlar›m›z›n s›cakl›¤›yla s›k›ca kucakl›yoruz.
U¤runa ölünecek hiçbir de¤er, savunulacak hiçbir ideoloji kalmad› diyenlere bir kez daha u¤runa ölünecek de¤erlerin, savunulacak bir ideolojinin oldu¤unu göstermenin onuruyla doluyuz.
Bir kez daha büyük idealler u¤runa
ç›kt›¤›m›z bu yolda e¤ilip bükülmeden,
savundu¤umuz de¤erlere bir an dahi
s›rt çevirmeden umudu taﬂ›man›n hakl›
gururunu yaﬂ›yoruz.
Bugünün dünyas›nda emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunmak, faﬂizme
karﬂ› demokrasi mücadelesi vermek,
yaln›z kalmay›, en a¤›r bedelleri ödemeyi göze almak anlam›na geliyordu.
Biz nice kuﬂatman›n ortas›nda tek
baﬂ›na kalma pahas›na en a¤›r bedelleri
fazlas›yla ödemeyi göze alarak bugünlere geldik. Kendimizi ya da gelece¤imizi kurtarma tercihiyle baﬂ baﬂa kald›¤›m›z her yerde halk›m›z›n gelece¤i

için canlar›m›z› feda etmekten kaçmad›k. Onlar›n en direngen damarlar› olma bilinciyle umudu büyütmeyi sorumluluk bildik.
Tarih, hiçbir ﬂeyin kolay yarat›lmad›¤›n›n tan›¤›yd›. Ve tarih, engebeli,
dolambaçl›, sarp yollar› aﬂmaya nefesleri yetmeyen, y›lg›nl›¤a kap›l›p de¤erlerini terk edenleri de¤il; ayn› inançla
yoluna devam eden, "bayra¤›m›z ülkemizin her taraf›ndan dalgalanacakt›r"
diyenleri sayfalar›na kaydetmenin muzafferli¤indeydi.
Ve bugün bir kez daha, elden ele dolaﬂan, al›nlar›m›zda y›ld›z y›ld›z par›ldayan umudun rengine, güneﬂe gidenlerimizce kulaktan kula¤a türkü olan,
kavgaya can, umuda kan veren Adal›
yüre¤ine and olsun ki, tarih yazmaya
devam edece¤iz.
Selam olsun bayrak bayrak koﬂup
umudun rengini yol eyleyenlere!
Selam olsun ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›z›n özgürlü¤ü u¤runa topra¤a düﬂenlere.
Umudun yeni y›l›n› coﬂkuyla kutluyor, kahramanlar›m›z› sayg›yla an›yoruz.
Ya istiklal, ya ölüm!

Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi
DHKP-C Dava Tutsaklar›

Cevdet Ba¤c a Konseri
Tarih: 08.04.2007
Saat: 18.00 / Yer: ‹KM
Film Gösterimi
Mona Lisa Gülüﬂü
Tarih:14-15.04.2007
Saat: 18.00 / Yer: ‹KM

G Grup Yorum Konseri
Tarih: 8 Nisan Yer: Elaz›¤
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ﬁehitlerimizi Anmaya Ça¤r›
ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Büyütüyoruz
ﬂiar›yla Karacaahmet Mezarl›¤›’nda bir
anma gerçekleﬂecek.
Tarih: 15.04.2007 Saat: 13.00
Yer: Karacaahmet Mezarl›¤› Giriﬂ Kap›s›
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi

ISSN: 1305-7944
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

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

12 Nisan
18 Nisan

Buca Hapishanesi
ölüm orucu ekibinde
yerald›. 19 Aral›k
Katliam sald›r›s›, zorla müdahale bask›s›,
iﬂkenceler onu direniﬂinden vazgeçiremedi.
12 Nisan 2001’de ölüm orucunun 175.
gününde ﬂehitler kervan›na kat›ld›.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Abdullah
BOZDA⁄

Abdullah Bozda¤, 25 ﬁubat 1975’de Adana’da do¤du. Aslen Mardin K›z›ltepeli Kürt’tür. Devrimci Hareketle ‘92 y›l› ortalar›nda tan›ﬂt›. Adana’da demokratik kurumlarda
çal›ﬂt›. Daha sonra ‹stanbul’da de¤iﬂik alanlarda görev ald› ve ‘96
y›l›nda Ege Bölge sorumlusu olarak atand›. Ayn› y›l tutsak düﬂtü,
zindanlarda direniﬂler içinde ölümsüzleﬂti.
Ayd›n Hapishanesi’nde, F Tipi hapishane sald›r›s› gündeme geldi¤inde, o da yoldaﬂlar›
gibi ölüm orucuna gönüllüydü. Aln›na k›z›l
band›n› takt› ve ölüm orucunun 177. gününde, 14 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.
Murat, 1973, Denizli do¤umludur. 1990’da
devrim saflar›na kat›ld›. Mücadele dergisinde muhabir olarak çal›ﬂt›. Mu¤la’da gençliMurat
¤in akademik-demokratik haklar› için mücaÇOBAN
dele etti. Gözalt›lar, iﬂkenceler, tutsakl›klar
yaﬂad›. 1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup Gün›ﬂ›¤› eleman› olarak kültürel çal›ﬂmalar yürütürken tutukland›.

Büyük Direniﬂ’in kahraman k›zkardeﬂlerinin yaﬂça küçük olan›yd›. Canan, 17 Kas›m 1981 y›l›nda Rize’de
do¤du. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ö¤rencisiyken gençli¤in mücadelesinde yerald›. Ayn› zamanda Ege TAYAD’da çal›ﬂt›. F Tipi sald›r›s› baﬂlad›¤›nda d›ﬂar›da ‹zmir’de ölüm orucuna
Canan
KULAKSIZ
baﬂlad›. Kardeﬂi Zehra da ‹stanbul’da
ölüm orucu eylemindeydi. Bir süre
sonra Canan da ‹stanbul’a geldi ve iki k›zkardeﬂ Küçükarmutlu’nun yoksul gecekondu evinde ölüm orucunu birlikte
sürdürdüler.Canan, 15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri sarsan bir kas›rga yaratarak ﬂehit düﬂtü..

"Biz ölüme haz›r›z dostlar,
Savaﬂtan geldim, savaﬂa gidiyorum.
Bu savaﬂ› kazanaca¤›z!.. Hoﬂçakal›n..."
(Mustafa Selçuk, tahliye sonras› veda
konuﬂmas›ndan)
“Ben devrimcilik yapaca¤›m, savaﬂaca¤›m, bubunun için her bedeli ödemeye haz›r›m.”
(Erol Evcil)

F Tipi sald›r›s›na karﬂ› Buca Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklar›n›n 3. Ekip’inde
ölüm orucuna baﬂlad›. 16 Nisan
2001’de ölümsüzleﬂti.

Ölüm Orucu 3. Ekibi direniﬂçisi olarak
ölüm orucuna baﬂlad› ve katliamlara,
tecrit hücrelerine ra¤men direniﬂini
sürdürerek 13 Nisan 2001’de Sincan F Tipi’nde ölümsüzleﬂti.

Gürsel, 1960 Denizli Ac›payam ‹lçesi Yaz›r
Köyü’nde do¤du. Mücadeleye 12 Eylül öncesi kat›ld›, Ac›payam’da yoksul köylülü¤ün
Gürsel
örgütlenmesinde yer ald›. Tutsakl›klar yaﬂaAKMAZ
d›. 1988’de yurtd›ﬂ›na ç›kan Gürsel, Avrupa
koﬂullar›nda da kavgan›n içinde yerald›. Bir
süre sonra da ülkeye, kendi bölgesinin da¤lar›na gerilla olarak
döndü. Ege k›r gerilla birli¤indeyken 1988’de tutsak düﬂtü.

Erol, 1966 Tokat-Almus Çambulak
Köyü do¤umluydu. Kendi deyiﬂiyle
Erol
“K›z›ldere’nin etkisiyle büyüdü”. Bir
EVC‹L
emekçi olarak yaﬂad›. 1989’da ‹stanbul Ba¤c›lar-Çiftlik’te mücadele içinde
yer almaya baﬂlad›. Mahalli bölgelerde sorumluluklar üstlendi. 1992’de, halk›n kurtuluﬂ savaﬂ›n› sürdürmek için
da¤lara ç›kt›. Ayn› y›l tutsak düﬂtü.

12 Nisan 1995’de Ankara Bat›kent’te bulunduklar› eve polis taraf›ndan gece düzenlenen bask›nda infaz edildiler.
Mustafa Selçuk, 1978’de
‹stanbul gecekondu halk›Seyhan
Mustafa
n›n mücadelesi içinde yeraﬁirin
SELÇUK
EROL
AYYILDIZ
larak baﬂlad› mücadeleye.
Cunta y›llar›nda tutsakl›k
koﬂullar›nda direniﬂini sürdürdü. Tahliye olduktan sonra tereddütsüzdü. Bir an önce görev
istiyordu hareketinden. Son görevi ‹ç Anadolu Bölge Sorumlulu¤u idi. Seyhan Ayy›ld›z, lise
y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. Zile Halkevi’nin kurucular›ndand›. ﬁirin Erol, lise y›llar›n›n ard›nda düzende yaﬂamay› reddederek devrim saflar›nda yeralan gençlerimizdendi.

1961 do¤umlu
Adil, Devrimci
Hareketin militan kadrolar›ndand›. FTKSME
içerisinde yer
ald›. Beyaz›t’ta
Adil
faﬂist bir oda¤›n
CAN
da¤›t›lmas› eylemi s›ras›nda jandarmalarla girdi¤i silahl› çat›ﬂmada
yaral› ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16 Nisan 1980’de ﬂehit düﬂtü.

19 Aral›k katliam›ndan
önce kald›¤› Buca Hapishanesi’nde örgütünün
temsilcisi idi. Büyük Direniﬂ’te ölüm orucu gönüllülerinin baﬂ›nda yeralarak 12 Nisan
2001’de kahramanlar
Celal
ALPAY
kervan›na kat›ld›. Celal,
1973 Dersim Mazgirt’te
do¤du. Genç yaﬂlarda devrimci düﬂüncelerle
tan›ﬂarak TKP(ML) içinde faaliyet yürüttü.
1998’de ‹zmir’de tutsak düﬂtü.
19 Aral›k katliam›ndan
sonra sevkedildi¤i Edirne F Tipi Hapishanesi’nde ölüm orucuna
baﬂlad› ve 12 Nisan
2001’de, direniﬂin
123. günü ﬂehit düﬂtü.

Tuncay
1975 Tokat do¤umlu olan
GÜNEL
Tuncay, tekstil iﬂçisi olarak çal›ﬂt›, iﬂçiler içinde ve
gecekondu semtlerinde faaliyet yürüttü. 1996’ta
tutsak düﬂtü. T‹KB davas›ndan yarg›land›.
Ölüm Orucu 1. Ekibi’nde yerald›. Direniﬂin
181. gününde, 18 Nisan 2001’de kald›r›ld›¤› hastanede ﬂehit
düﬂtü. 1960, Dersim
Çemiﬂgezek ‹lçesi Akirek Köyü do¤umludur.
Endercan
‹stanbul Üniversitesi ‹TYILDIZ
BA ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›ld›. 1984’de tutsak düﬂtü,
TKP(ML) davas›ndan yarg›land›. 6 y›ll›k bir tutsakl›ktan sonra tahliye oldu. ‘95 Eylül'ünde
yeniden tutsak düﬂtü.
1992’de Afyon ‹ktisadi-‹dari Bilimler
Fakültesi’nde ö¤renciyken devrimci
gençlik içinde mücadeleye kat›ld›.
17
Nisan
Nuran
1995’de bir eylem
DEM‹R
haz›rl›¤› s›ras›nda
silah›n›n elinde patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
Nuran, 1969’da Sivas ‹mranl› ‹lçesi’nde
do¤du. Kürt-Alevi milliyetindendi.

Emperyalizm, Ortado¤u
Batakl›¤›nda Bo¤ulacak!
Emperyalizm ‹ran’› vurabilir, iﬂgal edebilir, ama asla istedi¤i
sonucu alamayacakt›r... Onurlu bir halk emperyalizme boyun e¤mez. ‹ran da bunu yap›yor. Ve bu noktada, tüm onurlu halklar›n
yapaca¤› tek ﬂey, ‹ran halk›n›n yan›nda olmak, ‹ran halk›n›n emperyalizme karﬂ› direniﬂini desteklemektir...
rtado¤u, hemen her dönem,
dünya politikalar› aç›s›ndan
önemli bir bölge oldu. Fakat 2001
y›l›n›n 11 Eylül’ünden, yani
ABD’de ikiz kuleleri ve Pentagon’u
y›kan sald›r›lardan itibaren, Ortado¤u, dünya politikas›n›n merkezine
yerleﬂti. Emperyalist sald›r› ve
halklar›n direniﬂi aç›s›ndan adeta
“dünyan›n kalbi” oldu. Ortado¤u’da
süren savaﬂ, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel tüm boyutlarda birden
süren bir savaﬂt›r. Ne tek baﬂ›na petrol, ne tek baﬂ›na “do¤u-bat›” çeliﬂkisi, ne tek baﬂ›na “müslüman-h›ristiyan” çat›ﬂmas›, Ortado¤u’da süren
savaﬂ› aç›klamaya yetmez.

O

rtado¤u, bugün emperyalizmin
ve dünya halklar›n›n aç›k bir
savaﬂ içinde karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i
bir arena gibidir. Ve bu yüzden de
buradaki çat›ﬂman›n ak›beti, hem
emperyalizmin, hem dünya halklar›n›n gelece¤i aç›s›ndan belirleyici
olacak ölçüde önemlidir. Emperyalizmin bölgeye yönelik politikalar›-

O

‹çindekiler

n›n asl›nda bölgeyle s›n›rl› olmay›p
dünya çap›nda ve yaln›z bugünü de¤il, sonraki zamanlar› biçimlendirmeye yönelik amaçlar› oldu¤unu
görmeyenler, ABD’nin üç-beﬂ bin
asker kayb›yla çekilmesi yorumlar›
yap›yorlar. ABD’nin bu noktada çekilmesi, 1990 baﬂlar›ndan bu yana
geliﬂtirdi¤i imparatorluk politikalar›ndan geriye dönmesi demektir,
“tek kutuplu dünya” kavramlaﬂt›rmas›nda ifadesini bulan emperyalizmin mutlak egemenli¤ini kurmak
amac›ndan vazgeçmesi demektir.
Bu o kadar kolay de¤ildir. Emperyalizm, sosyalist sistemin y›k›ld›¤›
mevcut dünya konjonktürünün kendisine sa¤lad›¤› avantajlar› sonuna
kadar kullanmaya çal›ﬂacakt›r. Emperyalizm, bu konjonktürün ilelebet
varolmayaca¤›n› bilecek kadar tarihsel bilince sahiptir.
mperyalizm, dünya halklar›n›n
tarihte benzeri görülmemiﬂ kitlesellikteki ve yo¤unluktaki muhalefetine ra¤men Irak’› iﬂgal etti. Or-

E

tado¤u’yu kendi ç›karlar›na uygun
olarak yeniden ﬂekillendirmeyi
amaçlayan emperyalizmin hedefinde di¤er Ortado¤u ülkeleri de var.
Amerikan emperyalizmi, 22 ülkede
rejimi de¤iﬂtirmeyi amaçlad›¤›n›
aç›kça söylüyor. Emperyalizmin hedefleri aras›nda bugün için ‹ran ve
Suriye ön planda gözüküyor. Bu iki
ülkeye yönelik kuﬂatma, Irak’›n iﬂgalinden bu yana sistemli bir ﬂekilde daralt›l›yor. Süreç nas›l geliﬂir,
iﬂgale dönüﬂür mü, elbette bunlar›
bugünden kesin olarak bilemeyiz.
Ancak ﬂuras› aç›k; Amerikan emperyalizmi, Avrupa emperyalistlerini de yedeklemiﬂ olarak ‹ran’a sald›rabilir. 1991’de Irak’a karﬂ› yapt›¤› gibi, havadan bombard›manlarla
‹ran ﬂehirlerini, fabrikalar›n›, ekonomik, askeri tesislerini yak›p y›kabilir, nihayetinde Irak’ta oldu¤u gibi iﬂgal de edebilir. Mevcut güçler
dengesi içinde dünya halklar› ve
‹ran askeri anlamda iﬂgali engelleyemeyebilir. Fakat nihai sonuç aç›s›ndan bu yine de bir ﬂey ifade etmez. Emperyalizm istedi¤i sonucu
alamaz.
öyle bir giriﬂim, emperyalistler
için yeni bir batakl›k demektir.
Bugünden ortadad›r ki, çeﬂitli milliyetlerden ve mezheplerden ‹ran halk›, bugünkü mevcut yönetimle sorunlar› olsa da, emperyalist iﬂgale
karﬂ› direnecektir. Irak’ta oldu¤u gibi, iﬂbirlikçi kesimler ç›kabilir; ama
bu yine Irak’ta oldu¤u gibi, direniﬂ
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Adalet için herkese görev düﬂüyor

gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. Asl›nda, yaln›z Irak’ta ve ‹ran’da de¤il, emperyalizm, rejimini de¤iﬂtirmeyi hedefledi¤i ülkelerin yerald›¤› Ortado¤u’da ve Kuzey Afrika’da nereye
sald›r›rsa sald›rs›n, ﬂu veya bu boyutlarda bir direniﬂle karﬂ›laﬂacakt›r. Ortado¤u halklar›, çeﬂitli bask›c› yönetimler alt›nda yaﬂ›yor olsalar
da, emperyalistleri “kurtar›c›” olarak görmediklerini, görmeyeceklerini ve ellerinde çiçeklerle karﬂ›lamayacaklar›n› Irak’ta gösterdiler.
Emperyalizm için bu gerçek, Ortado¤u’nun, Asya’n›n, Afrika’n›n,
Latin Amerika’n›n hiçbir yerinde
de¤iﬂmeyecektir.
mperyalizm, köle halklardan
oluﬂan bir dünya yaratmak istiyor. Emperyalizmin projelerine göre, halklar›n köleleﬂtirildi¤i ülkelerde de ipini emperyalizmin tuttu¤u
kukla yönetimler olacakt›r. Bu sonuca ulaﬂmak için her yol mübah
görülüyor. Emperyalistler bunun
için barbarl›¤› ve yalanc›l›¤› art›k
bir elbise gibi üzerlerinde taﬂ›yorlar.
Öyle ki, emperyalistler politikalar›n› uygularken, kendilerini hiçbir
hukukla, hiçbir ahlâki de¤er ve kuralla s›n›rlam›yorlar. Ama di¤er ülkelerden kurallar›n› kendilerinin
koyduklar› hukuka uymalar›n› istiyor, hatta istemenin ötesinde bunu
dayat›yorlar. 23 Mart’tan 4 Nisan’a
kadar dünya gündeminin ön s›ralar›nda yeralan ve yanl›ﬂ bir tan›mlamayla “‹ran krizi” diye adland›r›lan
olay da iﬂte bu dayatma koﬂullar›nda ortaya ç›km›ﬂt›r.

E

ran’›n hakl› ve meﬂru bir zeminde
15 ‹ngiliz askerini gözalt›na almas›na karﬂ›, emperyalist dünya,
sanki hakl› konumdaym›ﬂ gibi aya¤a kalkt›, sanki “ma¤dur”muﬂ gibi,
‹ran’› suçlad›. Oysa, aç›k ki hem
hukuki aç›dan, hem siyasal aç›dan
‹ran hakl›d›r. ‹ngiliz emperyalizminin Basra Körfezi’nde iﬂi yoktur.
Fakat emperyalistlerin 1990’lar›n
baﬂ›ndan itibaren oluﬂturmaya çal›ﬂt›klar› “Yeni Dünya Düzeni”, iﬂte
böyle bir ﬂeydir. Emperyalistlerin
ordular›, tekelleri istedikleri yere,
istedikleri gibi girip ç›kacaklar,

‹

gümrükler ve s›n›rlar, onlar›n önünden kald›r›lacak, fakat di¤er ülkelerin ve halklar›n ne yapaca¤›na, nereye gidece¤ine, nerede, nas›l yaﬂayaca¤›na emperyalistler karar verecek. 11 Eylül’ün ard›ndan tüm dünya halklar›na ilan edilen savaﬂ›n
muhtevas› da buydu zaten. “Küreselleﬂmeyle” birlikte s›n›rlar kalk›yor esprisinin muhtevas› da buydu.
Yeni Dünya Düzeni’nde ancak,
onuruna, ba¤›ms›zl›¤›na, ulusal s›n›rlar›na sahip ç›kmayan ülkelere
ve halklara hayat hakk› tan›n›yordu.
mperyalistler, dünya halklar›na
karﬂ› böyle bir düzeni gerçekleﬂtirme savaﬂ› veriyorlar. Emperyalistler aras› çeliﬂkilere abart›l› anlamlar yükleyenler, bu çeliﬂkilerden
hareketle olmayacak beklentiler içine girenler, emperyalistlerin bu savaﬂta yekvücut olduklar›n› bir an
önce görmelidirler. ‹ﬂte ‹ran’›n 15
‹ngiliz askerini esir almas› karﬂ›s›nda emperyalistlerin nas›l kenetlendi¤i ortadad›r. Merkel: “‹ngiltere
Avrupa’d›r” ﬂeklinde özetledi bu
emperyalist birli¤i. ABD ve ‹ngiltere’nin Ortado¤u’daki sald›rganl›¤›
karﬂ›s›nda AB’yi “denge unsuru”
olarak görenleri tekzip ediyor bu
söz. Avrupa, Irak’a yönelik iﬂgal giriﬂimini güya eleﬂtirirken Bush’un
“fino köpekli¤i”ni yapan bu ‹ngiltere de¤il miydi? Blair, Bush’un “fino
köpe¤i”yse, peki ya Blair’i böylesine sahiplenen öteki AB liderlerine
ne denilecek bu durumda?! Avrupa
Birli¤i’nin kodamanlar›yla ‹ngiltere
aras›nda bu konu baﬂta olmak üzere
birçok konuda çeliﬂkiler yok mu?
Ama demek ki bunlar belirleyici de¤ildir; bunlar
emperyalistlerin
“kendi” iç çeliﬂkileridir. Halklar›n
karﬂ›s›nda bunlar›n önemi yoktur;
önemli olan halklar karﬂ›s›nda birlik
olmalar›d›r.

E

u emperyalist birlik karﬂ›s›nda
halklar›n birli¤inin zorunlulu¤u, önemi tart›ﬂ›lamaz. Onurlu bir
halk emperyalizme boyun e¤mez.
‹ran da bunu yap›yor. Ve bu noktada, tüm onurlu halklar›n yapaca¤›
tek ﬂey, ‹ran halk›n›n yan›nda olmak, ‹ran halk›n›n emperyalizme

B
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karﬂ› direniﬂini desteklemektir. ‹ran
yönetiminin gerici niteli¤i ortadad›r. Keza, ‹ran yönetiminin Irak’›n
iﬂgali karﬂ›s›ndaki politikalar›nda
pragmatist, takiyyeci ve tutars›z
yanlar oldu¤u da kuﬂkusuzdur. Ancak bugün, sözümüzün en baﬂ›nda
sözünü etti¤imiz Ortado¤u’daki
aç›k savaﬂta, belirleyici olan bunlar
de¤il, emperyalizm ve halklar aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂmad›r. Saflaﬂmalar› belirleyen bu çat›ﬂma olacakt›r.
ürkiye halklar› ve Marksist-Leninistleri, emperyalizmin sald›r›s› karﬂ›s›nda tereddütsüz olarak
‹ran halk›n›n yan›ndad›r. ‹ran’a yönelik emperyalist sald›r›ya Türkiye
oligarﬂisinin verece¤i deste¤i önlemek için mücadeleyi yine görevimiz sayaca¤›z. Emperyalizmle her
türlü iﬂbirli¤ini, hangi nedenlerle
gerekçelendirilirse gerekçelendirilsin, ret ve mahkum edece¤iz. “Zalim diktatörlerden kurtulma, demokratikleﬂme” gibi gerekçelerle
emperyalistleri destekleme teorilerinin pratik karﬂ›l›¤› Irak’ta görüldü.
Bu teorilerin, halklar›n katledilmesine onay vermekten baﬂka bir anlam› yoktur. Irak prati¤inden sonra,
bu teorileri tekrar edenler, emperyalizmin gönüllü iﬂbirlikçileri olarak
damgalanacaklard›r. ‹ﬂbirlikçi oligarﬂiye ve her türden iﬂbirlikçili¤e
karﬂ› yükseltece¤imiz mücadele,
ayn› zamanda emperyalistleri yaln›zlaﬂt›rma mücadelesidir.

T

on olarak ﬂunu bir kez daha belirtmeliyiz ki; emperyalizmin
Ortado¤u’daki varl›¤› gayri meﬂrudur, zorbal›k, barbarl›k ve ahlâks›zl›kt›r. Böyle oldu¤u için de; halklar›n emperyalizme direniﬂi, emperyalizme karﬂ› her türden mücadelesi
ve eylemi ise, meﬂrudur. Emperyalizmi bölgeden söküp atmak, Ortado¤u halklar›n›n görevi ve onur, namus borcudur. Arap, Fars, Türk,
Kürt, tüm milliyetlerden ve tüm
dinlerden, mezheplerden Ortado¤u
halklar›, emperyalizme, emperyalizmin iﬂbirlikçilerine karﬂ› gönül
ve amaç birli¤i yapmal›, birlikte direnmeliyiz.

S

“‹ran krizi” de¤il,
emperyalist sald›rganl›k!
23 Mart’ta baﬂlay›p, 4 Nisan’da
sona eren kriz, tarihi bir yerde baﬂlad›; Dicle ile F›rat'› birleﬂtiren ve
Basra Körfezi'ne akan ﬁattülarab'›n
k›y›s›nda tutukland› ‹ngiliz askerleri. ‹ngiltere’nin ﬁattülarab ve civar›nda dolaﬂmaya baﬂlamas›, ta önceki yüzy›l›n baﬂlar›na uzan›r. O günden beri, oralarda oyunlar, provokasyonlar peﬂindedir ‹ngiliz emperyalizmi.
Irak’›n da, ‹ran’›n da “iç iﬂlerinden” elini hemen hemen hiç çekmemiﬂtir. Bazen anti-emperyalist politikalar, bazen de ABD emperyalizminin hükümranl›¤› nedeniyle bölgede sözünün hükmü kalmasa da,
iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla bölgede ç›karlar›n› ve politikalar›n› sürdürmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
ﬁimdi ABD’nin yede¤inde bölgededir yine. ABD’nin Irak’taki baﬂ
iﬂgal orta¤›, BOP ad› verilen emperyalist projede de baﬂ orta¤›d›r.
‹ran Devrim Muhaf›zlar›’n›n, 23
Mart günü gözalt›na ald›klar› 15 deniz kuvvetleri askeri, iﬂte böyle bir
ülkenin askerleriydiler.
‹ran, ‹ngiliz askerlerini, ‹ran karasular›n› ihlal ettikleri için gözalt›na ald›. ‹ngiltere, ertesi gün askerlerinin “derhal serbest b›rak›lmas›n›” istedi. Birkaç gün boyunca diplomatik görüﬂmeler sonuçsuz kal›rken, ‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Blair,
27 Mart’ta “ askerler b›rak›lmazsa
baﬂka safhaya girilece¤i” tehdidini
savurdu, fakat bu tehdidi ‹ran ciddiye almad›.
Hemen ard›ndan da ‹ngiltere,
‹ran ile tüm resmi ba¤lant›lar›n›
dondurdu.
Televizyona ç›kar›lan ‹ngiliz askerler, ‹ran karasular› içinde olduklar›n› itiraf ettiler.
B M , “çok kayg›l›” oldu¤unu
aç›klayarak askerlerin serbest b›rak›lmas›n› istedi. ‹ngiliz emperyaliz-

 Krizi ç›karan ‹ran de¤il,
k e n d i s › n › r l a r › n d a n b i n l e rce
k i l o m e t re u z a k l › k t a c i r i t
a t a n ‹ n g i l t e re ’ d i r.
 Uluslararas› hukuku
çi¤neyen kendi s›n›rlar›n›
k o r u y a n ‹ r a n d e ¤ i l , d ü n ya n › n h e r yan›n› “kendi ege m e n l i k a l a n › ” g i b i g ö re n
‹ n g i l t e re ’ d i r .
mi, BM’nin aç›klamas›n› “hafif”
buldu.
Televizyona ç›kar›lan ‹ngiliz
bahriyelilerinden biri, gerçe¤e en
yak›n gerekçeyi belirtti. “ Biz, ABD
ile ‹ngiltere'nin Irak'taki zulmü
yü zü nden tu tu klan d›k . ”
Avrupa Birli¤i, ‹ran’a karﬂ› tehdit dolu bir aç›klama yapt›.
‹ran Cumhurbaﬂkan› Mahmud
Ahmedinecad, 4 Nisan’da dünya
kamuoyuna yapt›¤› aç›klamalar›n
ard›ndan ‹ngiliz askerlerinin serbest
b›rak›ld›¤›n› aç›klad›.
“Kriz sona erdi” diye yazd› gazeteler. Oysa, “kriz” ‹ngiliz askerlerinin esir al›nmas›yla baﬂlamad›¤›
gibi, esirlerin serbest b›rak›lmas›yla
da bitmiﬂ olmad›. Bugün tüm Ortado¤u siyasi bir “kriz”in içindedir.
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Ülkelerin, devletlerin,
halklar›n s›n›rlar›na,
iradesine ipotek konulmuﬂ, Irak iﬂgal edilmiﬂ,
baﬂta ‹ran ve Suriye olmak üzere birçok ülke
iﬂgalle tehdit edilmekte, Ortado¤u ve Kuzey
Afrika’daki onlarca ülke, emperyalist tehdit
alt›ndad›r. Petrol zengini olsun veya olmas›n,
Ortado¤u ülkelerinin
ço¤unda, halk sefalet
içinde ve emirliklerin,
krall›klar›n
ve
1991’den beri büyük
bir askeri güç olarak
bölgeye yerleﬂmiﬂ bulunan emperyalistlerin
bask›s› alt›ndad›r. Ortado¤u’daki “kriz” iﬂte
budur. Krizi yaratan, görülece¤i gibi, emperyalist iﬂgal ve müdahalelerdir. 15 ‹ngiliz askerinin esir al›nmas› olay› da bu iﬂgal ve müdahale
politikas›n›n sonucunda ortaya ç›km›ﬂ bir olayd›r. Yani sözkonusu
olay, bir neden de¤il, sonuçtur.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri,
ellerindeki iletiﬂim araçlar›n› da
kullanarak, ‹ran’› “kriz” yaratmakla, “gerilimi t›rmand›rmak”la suçlad›lar. Fakat burada tek bir gerçe¤i
hat›rlamak yeterlidir: Ülkesinden
binlerce kilometre uzakl›kta olan
‹ngilizler’dir. ‹ran kendi ülkesini savunan, kendi s›n›rlar›n› ve karasular›n› koruyan konumundad›r ve bu
nedenle de suçlanamaz.
‹ngiltere Genelkurmay’›, güya
‹ran’› suçlamak, kendi askerlerinin
“suçsuz” oldu¤unu kan›tlamak için,
askerlerinin gözalt›na al›nd›klar› s›rada, “ Irak karasular›n›n içinde ”
oldu¤unu aç›klad›. Emperyalizm
uﬂaklar›n›n medyas› da bu gerekçeye sar›ld›. Burjuva bas›nda ise
“kriz” boyunca “Tahran ald›rm›yor”, “‹ran gerilimi t›rmand›r›yor”
türünden baﬂl›klara verildi olay.
‹ran de¤il de Irak karasular›nda
olmalar› neyi de¤iﬂtirirdi peki?
Özürleri kabahatlerinden büyük.
Irak karasular›nda ne iﬂi var ‹n-

giliz askerlerinin peki? Irak’ta meﬂru bir güç mü ‹ngiltere, yoksa bir iﬂgalci mi? Aç›k ki, ‹ngiltere bölgede,
Irak karasular›nda da bir iﬂgalci olarak bulunmaktad›r. Uluslararas› hukukta da ‹ngiltere’nin ad› iﬂgalcidir.
Ve üstelik bu iﬂgalciler, iﬂgal ettikleriyle yetinmeyip, oray› bir üs
gibi kullan›p, sald›rganl›klar›n› tüm
Ortado¤u ülkelerine yaymaktad›rlar. ‹ran karasular›na girmeleri de
bunun sonucudur.
2006 ﬁubat’›nda, ‹ran’a yönelik
emperyalist sald›r›ya gerekçe oluﬂturmak için haz›rlanan ‹ran Dosyas›, BM Güvenlik Konseyi'ne getirildi. Konsey’de ‹ran’a yönelik uyar›lar ve çeﬂitli yapt›r›mlar kararlaﬂt›r›ld›. Yine Irak’›n iﬂgaline haz›rl›k
sürecinde oldu¤u gibi, Uluslararas›
Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA)
gibi kurumlar›n raporlar› kullan›larak yeni provokasyon ve k›ﬂk›rtmalar tezgahland›.
Tüm dünyan›n aç›kça izledi¤i
gibi, ABD ve ‹ngiliz emperyalizmi,
son bir y›ld›r ‹ran’a karﬂ› sald›rganl›klar›n› ve provokasyonlar›n› art›rm›ﬂlard›r.
Haydutlu¤u yapanlar her biçimde kendileridir. Son haftalar içinde
de Irak’taki ‹ran Konsolosluk binalar› bas›lm›ﬂ, ‹ranl› diplomatlar kaç›r›l›p esir al›nm›ﬂt›r.
K›sacas›, ‹ngiliz askerlerinin esir
al›nmas› olay›nda, ‹ran’› suçlu göstermek, tüm gerçekleri t e p e t a k l a k
etmektir.

A B ’ n i n ‹ n g i l t e re ham ili ¤i
ve düﬂen maskesi
31 Mart’ta Almanya’n›n Bremen
kentinde biraraya gelen Avrupa Birli¤i D›ﬂiﬂleri Bakanlar›, ‹ran’dan
al›koydu¤u 15 ‹ngiliz askerini,
“derhal serbest b›rakmas›n›” istedi.
Avrupa Birli¤i ad›na oldu¤u belirtilen aç›klamada “askerlerin b›rak›lmamas› durumunda, gerekli önlemlerin al›naca¤›” tehdidi yap›ld›.
AB ne diyor bu aç›klama ile; biz
istedi¤imiz haydutlu¤u yapar›z,
baﬂkas›n›n karasular›n› da ihlal ederiz ama bize kimse dokunamaz. Do-

Zorun ve yalan›n tek amac›
var: Boyun e¤dirmek. Mevcut
rejimleri de¤iﬂtirip emperyalizme biat edecek yönetimleri iﬂbaﬂ›na getirmek. ABD,
‹ngiltere ve öteki iﬂbirlikçilerin ordular›, diplomatlar› bunun için bölgededirler.

kunursa... sald›r› sayarak savaﬂ açar›z...
Bu kadar da de¤il.
AB aç›klamas›nda ayr›ca ﬂu sat›rlar da yeral›yordu: “Tüm kan›tlar,
esir al›nd›klar› s›rada ‹ngiliz askerlerinin, Güvenlik Konseyi’nin 1723
say›l› karar› uyar›nca Irak karasular›nda rutin devriyelerini yapt›klar›n› gösteriyor, askerlerin esir al›nmas› uluslararas› yasalar›n aç›k bir
ihlalidir...”
Haydutlar, hangi hukuktan sözediyor?
Demek uluslararas› yasalar vard›
ha? Demek, ülkeler aras› iliﬂkiler
hâlâ bu uluslararas› yasalara göre
ﬂekillenmeli... Peki Irak iﬂgal edilirken neredeydi bu uluslararas› yasalar? Ya da bu uluslararas› yasalar›
bu kadar el üstünde tutan AB ülkeleri neredeydiler?..
Hukukmuﬂ?! Amerikan emperyalizminin yöneticileri, ‹ran’›, “‹srail'in var olma hakk› bulunmad›¤›n› söyleyen bir hükümet gelecekte
yapabileceklerinin iﬂaretini veriyor” diye, henüz iﬂlenmemiﬂ bir
suç(!)tan yarg›lay›p, askeri müdahale seçene¤ini bununla gerekçelendiriyor. Bu mu hukuk?
A l m a n y a B a ﬂ b a k a n › Angela
M e r k e l , ‹ran'›n nükleer silah üretmesine karﬂ› ç›karken, “‹ran, kendisinin de çok iyi bildi¤i k›rm›z› s›n›r›
aﬂm›ﬂt›r” diyor. Kim çizdi bu k›rm›z› s›n›rlar›? Hangi hukukla? Dünyada ülkeler “nükleer silaha sahip olabilecek ülkeler” ve “olamayacak ülkeler” diye veya “güvenilir ülkeler,
güvenilmez ülkeler” diye ikiye mi
ayr›l›yor? Kim, hangi hukuka göre
yap›yor bu ayr›m›?
Irakl› esirlerin üzerine iﬂeyen
6
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‹ngiliz askerlerinin foto¤raflar› yay›nland›¤›nda, Avrupa Birli¤i, ‹ngiltere’ye yönelik bir uyar› karar› alm›ﬂ m›yd›? O zaman “esirlere uygulanacak davran›ﬂlar”la ilgili uluslararas› hukuk geçerli de¤il miydi?
Yakalad›klar› Irak askerlerini
ölü, diri sergileyen ‹ngiliz ve Amerikal›lar’dan oluﬂan iﬂgal komutanl›¤› de¤il miydi? Onlar›n hukuksuzluklar›n› ›srarla sürdürmeleri karﬂ›s›nda, AB, “gerekeni yapar›z” uyar›s›nda bulundu mu?
Hay›r, hay›r, hay›r. Emperyalist
Avrupa, geri, sömürge olmas› gereken bir ülke olarak gördü¤ü ‹ran
karﬂ›s›nda, emperyalist ‹ngiltere’yle
birliktedir. Olan biten budur. De¤ilse, mevcut durumun hukuka uygunlu¤u veya uygunsuzlu¤u AB emperyalistlerinin umurunda de¤ildir.
AB ülkeleri, ABD’nin ve ‹ngiltere’nin Irak politikas›n› eleﬂtirmiyorlar m›yd›? ‹ﬂgale karﬂ› de¤iller
miydi? ﬁimdi BM’nin iﬂgali meﬂrulaﬂt›ran karar›n›n arkas›na s›¤›narak
iﬂgalci ‹ngiltere’yi savunan AB; asl›nda iﬂgali savunmaktad›r.
BM Güvenlik
Konseyi’nde
Irak’›n iﬂgalinin nas›l meﬂrulaﬂt›r›ld›¤›n› bilmeyen mi var?.. Emperyalistler oturup iﬂgali meﬂru gören bir
karar ald›lar diye, tüm dünya o karar› tan›mak zorunda m›?
‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Blair,
askerleri serbest b›rakmamas› durumunda, “Tahran yönetimini uluslararas› toplumdan tecrit etmekle”
tehdit etti. Kimi, nereden tecrit ediyor? Ne hakla?
Ancak bu tehdit, “uluslararas›
toplum”dan ne anlaﬂ›ld›¤› gözönüne
al›nd›¤›nda yerine oturuyor. “Uluslararas› toplum” dedikleri asl›nda
“ e m p e r y a l i s t t o p l u m ”dur. Dolay›s›yla, Blair’in tehdidi, zaten uygulanmakta olan politikadan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.

Ortado¤u BOP’a
D i renecek!
Emperyalizmin Ortado¤u ve Kuzey Afrika’ya yönelik niyetlerinde
esas olarak gizli bir yan yoktur. Her

ne kadar halklara yönelik demeçlerde hâlâ demagojiler en yo¤un haliyle sürdürülüyor olsa da, birçok uluslararas› platformda da amaçlar alenen ifade edilmektedir.
K›saca BOP olarak bilinen, ama
asl›nda sadece Ortado¤u’yu içermeyen “Geniﬂletilmiﬂ O r t a d o ¤ u v e
Kuzey A f r i k a Projesi”nde bu amaç
aç›kt›r.
Projenin demagojik gerekçesi
“bölge ülkelerinin demokratikleﬂtirilmesi”dir. Mesela, AKP hükümetinin D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah
Gül’e göre, BOP, “Ortado¤u’yu demokratikleﬂtirecek, bar›ﬂ ve huzur
getirecek, insan haklar›, hukukun
üstünlü¤ü ve iyi yönetiﬂim ilkelerinin güçlendirilmesi ve serbest piyasa ekonomisinin iﬂletilmesi unsurlar›n› içeren bir proje”dir.
Oysa, ABD yönetiminden Rice,
hiç de bunlardan sözetmiyor; o çok
daha direk olarak amac› ﬂöyle ortaya koymuﬂtu. “22 Arap ve Kuzey
Afrika ülkesinin rejimleri de¤iﬂecek.”
Evet, burada esas olan, rejimlerin de¤iﬂmesidir. De¤iﬂimin demokrasiye veya meﬂrutiyete veya faﬂizme yönelik olmas›, emperyalizmin
hiç mi hiç umurunda de¤ildir. Ama
elbette emperyalizmin bu de¤iﬂiklikten amaçlad›¤› bir ﬂey var: Bu
amaç, yeni rejimin emperyalizme
tam manas›yla biat eden bir rejim
olmas›d›r. De¤iﬂtirilmesi öngörülen
rejimler emperyalizme direnen veya
pürüz ç›karan veya ç›karmas› muhtemel rejimlerdir.
Kimilerinin “ulvi”, kimilerinin
“demokratik” amaçlar yak›ﬂt›rd›¤›
BOP’un esas› ve özü de budur.
Tüm dünyan›n tart›ﬂmas› gereken de budur. ABD kim oluyor ki,
22 ülkenin rejimini de¤iﬂtirmeye
kalk›yor?
Evet, tart›ﬂ›lmas› gereken budur;
‹ngiliz askerlerinin Basra Körfezi’nde ne iﬂi var sorusunun cevab›
budur. ‹ngiltere, “2 2 ül k en i n reji mini de¤iﬂtirmek için” Basra’da
bulunuyor. Bir de¤iﬂiklik yapt›lar,
Irak’ta rejimi de¤iﬂtirdiler. Emperyalizme boyun e¤meyen Saddam

‹ﬂgali savunmak ve sürdürmek
gittikçe zorlaﬂ›yor
ABD Senatosu, 29 Mart’ta yapt›¤› görüﬂmeler sonucunda, “ABD askerlerinin bir y›l içinde Irak'tan geri çekilmesini” öngören bir yasa tasar›s›n›
onaylad›. Senato, bu karar›yla, Bush’un bir süre önce Irak ve Afganistan’da
sonuç almak için zaman tan›nmas›, ek bütçe verilmesi ve ek asker gönderilmesi do¤rultusundaki politikalar›n› onaylamad›¤›n› göstermiﬂ oldu.
Senatoda al›nan bu karar üzerine, Bush, Irak’tan çekilmek için “belli bir
zaman” verilmesini içeren bütün yasalar› veto edece¤ini belirtti. Fakat
Bush’un vetolar›, Irak’›n iﬂgalinin Amerika içinde yaratt›¤› hoﬂnutsuzlu¤u
de¤iﬂtirmeye yetmiyor.
*
Nitekim, ABD Baﬂkan› George Bush, 4 Nisan’da yapt›¤› bir konuﬂmada
“Amerikal›lar’›n Irak savaﬂ›ndan b›kt›¤›n›” kabul ve itiraf etmek durumunda
kald›.
Bush, Irak’a gönderilecek askerlerin e¤itildi¤i California'daki Fort Irwin
Üssü’nde askerlere yapt›¤› konuﬂmada, bir yandan "Irak savaﬂ›n›n çok zor
oldu¤unu... Amerikan halk›n›n da bu savaﬂtan b›kt›¤›n›" söylerken, bir yandan da iﬂgali ve Ortado¤u’ya müdahaleyi savunmaya devam etti.
Bush’a göre, Irak'a yeni askerler göndermeliydiler: çünkü “‹‹srail'i tehlikeye sokabilecek çat›ﬂmalar›n yay›lmas›n› önlemek için” bu ﬂartt›. Ortado¤u’dan asker çekemezlerdi, Çünkü; “ABD'yi ‘saf bir ﬂeytan’ olan düﬂmandan gelecek sald›r›ya karﬂ› savunmas›z b›rakamaz”lard›!

rejimini devirip, Talabanilerin, Malikilerin kukla rejimini kurdular.
Malikilerin rejimi Saddam’›n rejiminden daha m› demokratik? Hay›r! Halk›na daha m› sayg›l›? Hay›r!
Halk›n refah›n› daha m› iyi sa¤l›yor? Hay›r! Peki ABD’ye ve di¤er
emperyalistlere karﬂ› Saddam’dan
daha m› farkl›? Evet! ‹ﬂte mesele
burada.
ABD ve ‹ngiltere ile, bu projede
onlara yedeklenmiﬂ bulunan tüm
emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, sözkonusu 22 ülkeye, 22 ülkenin yönetimlerine ve halklar›na, emperyalizme boyun e¤meyi dayatmaktad›rlar.
Bunun için iﬂgal, ambargo, ekonomik, siyasi, askeri kuﬂatma, tecrit,
tüm yöntemler kullan›lmaktad›r.
‹ran’› “Bat› ile huzursuzlu¤u
provoke eden, nükleer tutkular›
olan” bir ülke olmakla suçluyor ve
“Ahmedinecad’›n bir ç›lg›n oldu¤unu” ileri sürüyorlar. Oysa provokasyon, ç›lg›nl›k, tüm dünyay› ele
geçirme tutkusu, tüm dünyay› yokedecek kadar nükleer silaha sahip olma tutkusu, bunlar, en çok Amerikan emperyalizmine ve onun yönetimine denk düﬂmüyor mu?.. Evet,
7
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Ahmedinecad veya ‹ran yönetimi
“ç›lg›n”; çünkü, emperyalizme göre, emperyalizme direnmenin kendisi ç›lg›nl›kt›r. Dünya halklar›na
bunu böyle kabul ettirmek istiyor.
Bu “proje”nin hayata geçirilmesi için her türlü propaganda ve yalana baﬂvurulmaktad›r. Irak’a dair yalanlar çoktan aç›¤a ç›km›ﬂt›r ama bu
durum, ayn› veya benzer yalanlar›n
‹ran’a karﬂ› kullan›lmas›na engel
teﬂkil etmemektedir. Nükleer silah,
kitle imha silahlar›, terörü desteklemek, her türlü yalan, yerine göre
kullan›l›yor... Zorun ve yalan›n tek
amac› var: Boyun e¤dirmek. Mevcut rejimleri de¤iﬂtirip emperyalizme biat edecek yönetimleri iﬂbaﬂ›na
getirmek. ABD, ‹ngiltere ve öteki
iﬂbirlikçilerin ordular›, diplomatlar›
bunun için bölgededirler.
ABD’nin ve ‹ngiltere’nin tek bir
askerinin bile Basra Körfezi’ndeki,
Ortado¤u’daki varl›¤› yasal ve meﬂru de¤ildir. Rejim de¤iﬂikli¤i dayat›lan 22 ülkenin hepsi, hepsinin
halklar›, varl›klar› gayri meﬂru olan
ABD ve ‹ngiltere’nin tüm askeri,
diplomatik güçlerine karﬂ› tav›r alma hakk›na sahiptir.

Darbe günlükleri, Amerika’dan
dolan›p gelen and›çlar ve faﬂizmi sürdürmekte ittifak içindeki ordu-hükümet

Nas›l bir ülkeyiz?
Sistem, demokrasi olmad›¤›n› ve
daha binlerce “demokratikleﬂme paketi” aç›lsa da demokratikleﬂemeyece¤ini anlatmaya devam ediyor.
Genelkurmay›yla, polis teﬂkilat›yla,
yarg›s›yla, hükümetiyle, her f›rsatta
kendini, niteli¤ini anlat›yor görmek
istemeyenlere. Darbecilik, hukuksuzluklar, provokasyonlar, hiçbir
kural tan›madan süren iktidar kavgalar› son h›zla sürüyor.

“Önce bas›n› ele geçirmeye çal›ﬂacakt›k, sonra rektörler ile temas
edip ö¤rencileri soka¤a dökecektik,
sendikalar ile ayn› ﬂekilde hareket
edecektik, sokaklara afiﬂ ast›racakt›k, dernekler ile temas edip onlar›
da hükümet aleyhine teﬂvik edecektik…” gibi çarp›c› ifadelerle dolu ve
generallerin ellerinden kay›p gitti¤ini düﬂündükleri iktidar gücünü yeniden ele geçirmek için ç›rp›n›ﬂlar›n› yans›t›yor günlük.

Generalin ‘Darbe’ Günlü¤ü
‘And›ç’ Resmileﬂti
Genelkurmay›n yeni and›ç›n›n
haberinin ard›ndan Nokta Dergisi
bu kez de, önceki Deniz Kuvvetleri
Komutan› olan Özden Örnek’e ait
oldu¤unu belirtti¤i bir günlük yay›nlad›. Günlük özetle, 2004 y›l›n da generallerin iki kez darbe
p l a n l a d › k l a r › n › gösteriyordu.
Özden Örnek taraf›ndan “bana
ait de¤il” diye yalanlanan günlü¤e
göre; AKP hükümetini devirmeyi
amaçlayan ‘Sar›k›z’ ve ‘Ay›ﬂ›¤›’ diye kodlanan darbe ve eylem plan›
haz›rlayan generaller dönemin genelkurmay baﬂkan›n› da “pasif, korkak” diye suçluyor ve asl›nda dinci
oldu¤unu tart›ﬂ›yorlar kendi aralar›nda. Günlü¤e göre dönemin Kara
Kuvvetleri Komutan› Aytaç Yalman, Jandarma Genel Komutan›
ﬁener Eruygur, Hava Kuvvetleri
Komutan› ‹brahim F›rt›na ve Deniz
Kuvvetleri Komutan› Özden Örnek
aras›nda AKP’ye karﬂ› ittifak oluﬂtu¤u görülüyor. Bu dört kuvvet komutan›n›n Genelkurmay Baﬂkan›
Hilmi Özkök’ü ise, “korkak, hükümet yanl›s›, d›ﬂtan cumhuriyetçi gözükmekle beraber içeriden dinci bir
görüﬂü destekliyor” ﬂeklinde de¤erlendirdikleri görülüyor.

Nokta’n›n 8 Mart tarihli nüshas›nda yay›nlanan, genelkurmay›n
gazetecileri ‘TSK yanl›s›’ ve ‘TSK
karﬂ›t›’ diye fiﬂledi¤i “and›ç”a iliﬂkin tart›ﬂmalar ise yeni bir boyut kazand›. Daha do¤rusu skandal›n üzerine bir baﬂka skandal bindi!
Genelkurmay baﬂkanl›¤›n›n “and›ç” ad› alt›nda bas›n yay›n organlar›n› ve yazarlar›n› fiﬂlemesini içeren
de¤erlendirme raporu baﬂl›baﬂ›na
bir skandald›. Genelkurmay aç›kça,
bizi eleﬂtiren, askeri operasyonlara
karﬂ› ç›kan TSK düﬂman›d›r diyerek
yazarlar› fiﬂliyor, hedef gösteriyor,
kendince kimi yapt›r›m ve k›s›tlamalar da uyguluyordu.
Genelkurmay olay›n bas›na yans›mas› üzerine bir aç›klamada bulunarak “soruﬂturma baﬂlat›ld›¤›n›”
duyurmuﬂtu. Sözkonusu soruﬂturman›n, beklendi¤i üzere and›ç›n
içeri¤iyle de¤il, “nas›l s›zd›r›ld›¤›”
ile ilgili oldu¤u netleﬂti. Genelkurmay askeri savc›l›kça yürütülen soruﬂturmada elde edilen ilk bulgu ise
ﬂu: and›ç çal›nm›ﬂ ve Amerika’dan
bas›n organlar›na gönderilmiﬂti.
Genelkurmay›n “en gizli” belge8
8 Nisan 2007 / 99

sinin dahi Amerika’dan dolan›p gelmesinde asl›nda hiçbir gariplik yok!

Talimat Bekleyen Yarg›
And›ça iliﬂkin hiçbir soruﬂturma
açmayan yarg›, aleni ﬂekilde kendi
anayasalar›n›n ihlali anlam›na gelen
darbe plan›n› soruﬂturmak için dahi
bir hafta boyunca bekledi. Orduyu
eleﬂtiren her sat›r› an›nda 301’den
soruﬂturan, devrimci yay›nlara karﬂ›
dakika geçirmeden cezalar ya¤d›ran
savc›lar, ancak baﬂbakan›n “savc› l a r r e’s e n s o r u ﬂ t u r m a a ç m a l › ” talimat› ile harekete geçti.
Bilinir; baﬂar›l› darbe “suç” de¤ildir, ancak darbe plan› ve baﬂar›s›z darbe, ‘anayasay› silah zoruyla
de¤iﬂtirme’ suçuna girer. Düzenin
yasalar› böyle diyor.
Günlükler gerçek midir de¤il
midir; iktidar kavgas›n›n bir yans›mas› olarak ‘TSK’y› y›pratmak’
amac›yla m› ortaya at›lm›ﬂt›r yoksa
hükümeti “bak›n asker darbe plan›
yap›yor cumhurbaﬂkanl›¤›ndan vazgeç” diye korkutmak için midir;
tüm bu sorular savc›lar›n soruﬂturma açmalar›na engel de¤ildir.
Ancak baﬂka engeller vard›r.
Bu ülkede emekli ya da halen
görevde olan hiçbir general hakk›nda savc›lar icazet almadan soruﬂturma açamazlar. Bunu düzenleyen bir
yasa oldu¤undan de¤il, hem korkarlar hem de her türlü hukuksuzlu¤un
k›l›f› durumundaki “aman TSK y›pranmas›n” güdüsü ile hareket ederler. TSK taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ onlarca aleni katliam, cinayet,
provokasyon böyle yok say›lm›ﬂ,
üzeri örtülmüﬂ ya da aklanm›ﬂt›r.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in
“darbe günlü¤ünü” soran gazeteciye cevab› bu aç›dan ö¤reticidir:
“Siz ne bu soruyu sormuﬂ
olun, ne ben cevaplam›ﬂ olay›m”.
Yok sayal›m!
Söyledi¤i bu. Ortada s›radan bir
durum de¤il, darbe iddias› duruyor
ve adaletin baﬂ›ndaki kiﬂi “duymam›ﬂ olay›m” diyor. Olay günlerce
tart›ﬂ›ld›ktan sonra Baﬂbakan Tay-

yip Erdo¤an’›n soruﬂturma iﬂareti
vermesinin de bir k›ymeti harbiyesi
yoktur. Kendi cephesinden, cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi öncesi mevzi
kazanmak istiyor olabilir, ancak
“savc›lar görevlerini yapm›yor” diyen baﬂbakana sorarlar;
ﬁemdinli’de suçüstü yakalanan
kontrgerilla örgütlenmesine ve onlar› sahiplenen Org. Yaﬂar Büyükan›t’a soruﬂturma açmak isteyen, sistemin nas›l iﬂledi¤ini k›smen anlatan iddianame haz›rlayan Van Savc›s› Sar›kaya’y› jet h›z›yla kim görevden ald›? Kim piﬂman etti böyle
bir iddianame haz›rlad›¤›na? Kim
gözda¤› verdi bütün savc›lara? Halk› bombalayanlara “iyi çocuktur”
diye sahip ç›kan komutanlarla pazarl›k yaparak siz yapmad›n›z m›?
Cemil Çiçek’in sözleri, ülkenin
aadalet bakan›n›n hukuka sayg›s›n›n olmad›¤›n›n aç›k bir göstergesi
de¤ilse nedir!
Hiçbir düzen partisi (ne iktidardaki AKP, ne muhalefet), kendi demokrasilerine sahip ç›kma cesaretini gösteremiyor. Darbe onlar›n demokrasilerini tehdit ediyor, onlar
“görmeme-duymama” ya da pazarl›k için koz elde etme manevralar›
yap›yorlar. Demek ki d e m o k r a s i nin ve hukukun ölçüleri, ç›karlar a g ö re de¤iﬂiyor.

‘Günlük’ ve Ordunun
Cuntac› Zihniyeti
And›ç›n Amerika’dan dolan›p
gelmesinden
yola
ç›k›larak,
ABD’de CIA korumas›nda yaﬂayan
Fethullah Gülen taraf›ndan ele geçirilip bas›na gönderildi¤i; yine günlü¤ün de ayn› amaç do¤rultusunda,
yani cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi öncesi orduyu y›pratma amaçl› ortaya
at›ld›¤› söyleniyor.
Hatta CHP gibi sab›k ordu sözcüleri günlü¤ün içeri¤inden, darbe
tart›ﬂmalar›ndan çok olay›n bu yönünü ön plana ç›karmaya çal›ﬂ›yor.
Zamanlamas›n› dikkate alarak
tutal›m ki böyle olsun; bu neyi de¤iﬂtirir? Böyle bir and›ç›n varl›¤›n›
ortadan kald›r›r m›? Günlü¤ün

“sahte” oldu¤unu mu kan›tlar?
Bunu savunanlar aç›kça, “laiklik
elden gidiyor” yaygaras› ile her türlü hukuksuzlu¤u kan›ksatmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Tart›ﬂmay› olay›n
kendisine de¤il, nas›l ortaya ç›kar›ld›¤›na yönlendirmek istemektedirler.
Generalin “darbe” günlü¤ü
do¤ru veya yanl›ﬂ. Veya eklentiler

Ordu v e h ükümetler birbirini s uçlar, and›çlar›,
günlükleri b irbirlerine
karﬂ› k ullan›rlar; aralar›nda s ürekli i ktidar kavgas› verirler. A ma b ir konuda t am h emfikirdirler:
Faﬂizmi sürdürmek. Böyle
bir düzen kendi içinde demokratikleﬂemez. Demokrasinin ve ülkenin, halk›n
öteki sorunlar›n›n çözümünün tek yolu bu yüzden d evrimdir.

var; as›l önemli olan oradaki zihniyettir ve bu zihniyet, ordunun zihniyetidir. Bugün ‘ulusalc›’ görünümü
alt›nda örgütlenen ve ço¤u kontra
örgütü niteli¤indeki oluﬂumlar›n baﬂ›nda yeralan emekli generallere, albaylara bak›n; hepsinin aç›kça darbeci, darbe ç›¤›rtkan› olmas›, silah,
Kuran üzerine yeminlerle iﬂaret
beklemeleri tesadüf müdür?
Elbette de¤ildir!
Bir zihniyetin, ordudan kazan›lan bir zihniyetin d›ﬂavurumudur.
Generaller bu zihniyeti reddetmiyor, yalanlam›yorlar asl›nda.
Darbe günlüklerine iliﬂkin Örnek
d›ﬂ›nda, özellikle “en ﬂiddetli darbe
heveslisi” diye ad› geçen ﬁener
Eruygurlar aç›klama yapma gere¤i
dahi duymuyorlar. Ki, Eruygur bugün ‘ulusalc›’lar›n önde gidenidir.
Resmi üniformayla ne yapm›ﬂsa bugün de onu yapmaya devam etmek9
8 Nisan 2007 / 99

tedir.
Keza savc›lar›n bu zihniyet için
hemen harekete geçmemeleri, burjuva partilerin kendi sistemlerine
sahip ç›kmamalar›, ordunun bu zihniyetini çok iyi bilmelerinden de
kaynaklanmaktad›r.
Ü l k e m i z i o n y › l l a r d › r bö y l e y ö n e t i y o r l a r.
Genelkurmay iktidar›n› tahkim
etmek için her yola baﬂvurmuﬂtur
bugüne kadar. Darbeler, provokasyonlar, katliamlar, muht›ralar, toplumu psikolojik harble yönlendirme
operasyonlar›...
Hangisini yapmad›lar.
Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t'›n Harp Akademileri'nde 16
Mart'ta yapt›¤› konuﬂman›n kendisi
dahi bir “darbe günlü¤ü”dür. Askerin siyasi rolünü b›rakmad›¤›n› ve
asla b›rakmayaca¤›n› vurgulayarak
“askerin kap›kulu olmad›¤›n›, zaman› gelince görevini yerine getirece¤ini” söylemesi, ne anlama gelir.
Günlük üzerine polemik yapanlar,
Büyükan›t’›n bu sözlerini atlayarak,
orada “liderlik dersleri” verdi¤i masallar› anlat›yor ve “sivillerin de örnek almalar›n›” sal›k veriyorlar. Üstelik bunu “demokrat” kimli¤i taﬂ›d›klar›n› iddia eden köﬂe yazarlar›
yap›yor. Sistemin demokrat› da
TSK’n›n yönetmesini, sivil iktidarlar› gerekti¤inde tehdit etmnesini
kan›ksam›ﬂ.
And›çlara, darbe günlüklerine
aç›klama getirmesi gerekirken bunlar› yokmuﬂ farzeden ve üste ç›kan
genelkurmay baﬂkan›n›n bu tavr›
dahi, bir zihniyetin, dayatman›n ifadesidir. Bu zihniyet darbe tart›ﬂmalar›n› dahi “s›radan” bir durum olarak göstermeye çal›ﬂmaktad›r. Bu
zihniyetin sorgulanmas› yerine detaylarla gündemi buland›ranlar da
ayn› zihniyete hizmet etmekten baﬂka bir ﬂey yapmamaktad›rlar.
“Peki ya sivil and›çlar ne olacak” diye hukuksuzlu¤u do¤al göstermeye çal›ﬂan Ertu¤rul Özkökler
varken, asl›nda ne and›ça ne de darbelere gerek vard›r! Demokratl›ktan
söz edenlerin, burjuva demokrasisinin, “askeri otoritenin sivil otorite-

ye ba¤›ml›l›¤›” ilkesini dahi kabullenemedi¤i bir demokrasidir Türkiye’nin demokrasisi!
Darbe plan› gerçek mi de¤il mi,
yapabilirler mi; bu tart›ﬂmalar elbette yap›labilir, ama gözden kaç›r›lmamas› gereken nokta ﬂudur: Emperyalizmden onay almayan darbeler baﬂar›s›z olur, Emperyalizmden
onay almayan darbecilerin eli bö¤ründe kal›r.

Böyle Bir Düzen
Demokratikleﬂemez!
Avrupa Birlikçi liberal ayd›nlar
ﬂu son bir ay içinde yaﬂananlar› s›ralay›p “ n a s › l b i r ülkeyiz?” diye soruyorlar.
‹ﬂte, y›llarca uyum yasalar›ndan,
demokratikleﬂme paketlerinden sözedilir ama sonunda yine Türkiye
gerçekleriyle yüzyüze kal›n›r.
50 y›ll›k tarihe bak›n; demokratikleﬂmede bir arpa boyu yol al›namam›ﬂt›r. TSK’n›n demokrasinin
“d”sine tahammülü yoktur. Bunu
defalarca da “ah ﬂu demokrasi olmasa” diye dile getirmiﬂlerdir. Burjuva
demokrasisini dahi kendi iktidarlar›
için ‘tehdit’ olarak alg›larlar. Ne demekmiﬂ TSK di¤er burjuva demokratik rejimlerdeki gibi hükümete
ba¤l› olacakm›ﬂ; an›nda “biz kap›kulu muyuz” diye feveran ederler.
Her koﬂulda kendileri yönetmek isterler, bunun için de sanal “tehditler” üretir ve bu “tehditlere karﬂ›”
kendilerini “kurtar›c›” ilan ederek
tahakküm oluﬂtururlar.
Ordu böyle de, “sivil” iktidarlar
farkl› m›? Tüm düzen partileri faﬂizmi sürdürmüﬂlerdir. Ordu ve hükümetler birbirini suçlar, and›çlar›,
günlükleri birbirlerine karﬂ› kullan›rlar; aralar›nda sürekli iktidar kavgas› verirler. Ama bir konuda tam
hemfikirdirler: Faﬂizmi sürdürmek.
Böyle bir düzen kendi içinde demokratikleﬂemez. Demokrasinin ve
ülkenin, halk›n öteki sorunlar›n›n
çözümünün tek yolu bu yüzden devrimdir. Ve biz devrimciler iﬂte
bunun savaﬂ›m›n› veriyoruz.

‘ULUSALCILAR’I
N ‹ﬂbirlikçi olan ‘üniforma’ m›yd›?
Generaller ne zaman emekli olurlar, onlar› izleyin; mutlaka dilleri çözülür ve üzerlerinden üniforma varken yapt›klar›n›n tam tersi bir rotada konuﬂmaya baﬂlarlar. Kimisi oluk oluk kan ak›tt›ktan sonra demokrat kesiliverir, sivilleﬂmeden söz eder. Kimisi özgürlüklere süngü tak›p gezdirirken
birden en özgürlükçü oluverir. Bir baﬂkas› ise hukukun ›rz›na geçip ard›ndan ‘hukuk devleti olmad›¤›m›z›’ keﬂfediverir.
Emekli Orgeneral Necati Özgen de onlardan biri.
Hat›rlamayanlar için hat›rlatal›m: Özgen y›llarca Do¤u ve Güneydo¤u’da operasyonlar yürütmüﬂ, kontra örgütlenmeler yapm›ﬂ, itirafç›lardan
çeteler kurmuﬂtur. Üstelik tüm bunlar belgeli kan›tl›d›r. J‹TEM itirafç›s›
Aygan’la ayn› masada resim çektirecek kadar tetikçilerle içiçedir Özgen.
Tek bildi¤i savaﬂ olan Özgen, Maltepe Üniversitesi'nin 10. y›l kuruluﬂ
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen "Ortado¤u'da Güvenlik ve Bar›ﬂ" adl›
sempozyumda konuﬂuyor.
ABD'nin Kuzey Irak'ta Türkiye'yi de içine alan “Kürdistan haritas›” da¤›tt›¤›n› söyleyen Özgen ABD’ye yönelik suçlamalar›n› ﬂöyle sürdürüyor:
“Amerikan yönetimi Kuzey Irak'› bölmek istiyor. Kandil da¤›ndaki PKK
yöneticileriyle sürekli görüﬂüyor. AB'nin amac›, Kürtleri az›nl›k olarak
göstermektir. ABD'nin amac› ise terör örgütünü elinin alt›nda muhafaza etmektir. KDP Baﬂkan› Mesud Barzani de Güneydo¤u Anadolu bölgesini kar›ﬂt›r›yor.” (Cumhuriyet 31 Mart)
Demek ki AB ve ABD, Türkiye’yi “bölmek” istiyorlarm›ﬂ! Ne büyük
ulusalc› görüyor musunuz? O da böldürmemek için emeklilik dinlemeden
ç›rp›n›yor. Dün “bölücülük” diye diye yurtseverlerin kan›n› döküyordu,
ﬂimdi ayn› terane ile “ulusalc›l›k” oyunu oynuyor.
Üniformal›yken, NATO bünyesinde ABD’nin emir erli¤ini yapan siz
de¤il miydiniz? Emekli olunca m› ABD’yi suçlamak akl›n›za geldi? Ba¤›ms›z Türkiye için mücadele edenleri katledenler sizler de¤il misiniz?
‹ k t i d a r ç › k a r l a r › n › “ u l u s a l c › l › k ” d i y e y u t t u r u y o r l a r, kendi iﬂbirlikçiliklerini gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.

‹nkara d evam: K ürtler Turan › rk›ndan!
Oturumun baﬂkanl›¤›n› M‹T Eski Müsteﬂar› Sönmez Köksal’›n yapt›¤›
sempozyumda Özgen, kurulacak Kürt devletinin harp nedeni say›lmas› gerekti¤i belirterek ﬂunlar› da söylüyor: “Kürtler de Turan ›rk›ndand›r.”
“Kart-kurt” politikas› iflas etse de ›rkç› faﬂist kafa orada tak›l›p kalm›ﬂ.
Kürtler’in Türk oldu¤unu ispatlamaya çal›ﬂ›yor, Turan özlemiyle dört bir
yana sald›rmak için y›rt›n›yor.

N Tipik bir ‘ulusalc›’; Tufan Gülaltay
Türk ‹ntikam Tugay› (T‹T) adl› kontrgerilla örgütünün kurucusu oldu¤u belirtilen Semih Tufan Gülaltay ve 18 adam› organize suç örgütü kurdu¤u gerekçesiyle geçen hafta gözalt›na al›nd›lar.
Ulusal Birlik Partisi’ni kuran, ancak ‹HD Eski Baﬂkan› Ak›n Birdal’a
10
8 Nisan 2007 / 99

I TANIYIN!

caret yapar›m.”
Mesele bu kadar basit! Ülkücülükmüﬂ, ulusalc›l›km›ﬂ,
oligarﬂi ‘k›rm›z› çizgilerim’ diye y›rt›n›p “Kürt devleti kurulmas›na ne kadar karﬂ› oldu¤unu’ anlat›yormuﬂ; bunlar›n
ne önemi var; ç›karlar her ﬂeyin üzerinde.
Hiç merak etmeyin ayn› tüccar› bu kez milliyetçilik ticareti yaparken, MHP’nin falanca kademesinde yar›n yönetici olarak da görebilirsiniz. O zaman da “Barzani’ye
ölüm” diye ba¤›r›r.

suikastten mahkum oldu¤u için baﬂkanl›¤› mahkeme karar› ile düﬂürülen Gülaltay, bir ‘ulusalc›’. Hem de öyle kendi kendine de¤il; içinde çok say›da generallerin, polislerin,
bürokratlar›n yerald›¤› ‘ulusalc›’ çevreler taraf›ndan baﬂtac› edilen bir ulusalc›.
Emekli Orgeneral Hurﬂit Tolon ile Emekli Tu¤general
‹dris Koralp'in bulundu¤u çok say›da “paﬂa” ile görüﬂüyor, onlarca ‘ulusalc›’ derne¤i çat›s› alt›nda toplayan Ulusal Birlik Platformu’na baﬂkanl›k yap›yor.
Peki bu operasyon neden yap›lm›ﬂ? ‹ﬂte bas›na yans›yan baz› suçlar: Adam kaç›rma, çek senet tahsilat›, ölüme
sebebiyet verme, yaralama, haraç gibi 22 ayr› suç. Ki,
Türk Telekom'un ihalesine girme çabalar›n›n oldu¤u da yine yans›yan bilgiler aras›nda.
Ortada dolaﬂan ‘ulusalc›lar’›n bir prototipidir Gülaltay.
Mafyac›l›k, ihaleler, çek senet, gangasterlik, k›saca ç›karc›l›k. ‘Ulusalc›l›k’ onlar›n maskesi, en az›ndan oligarﬂi içi
iktidar kavgalar› depreﬂmedikçe kendilerini bu maske ile
güvenceye al›yorlar, onlar›n ‘dokunulmazl›k’ silah› ulusalc›l›k. Bu maske alt›nda her türlü kirli iﬂi çeviriyorlar.

N Kanl› Pazar gelene¤i
Kendine “ulusalc›, milliyetçi” diyenlerin ne tarihlerinde ne de pratiklerinde emperyalizme karﬂ› tek bir tav›rlar›
yoktur. Aksine nerede anti-emperyalist bir eylem varsa,
nerede devrimciler ‘Ba¤›ms›z Türkiye’ ﬂiar›yla sokaklara
ç›km›ﬂlarsa, orada “ülkücüsü”, dincisi ile sald›r›ya geçmiﬂlerdir. 1960’lardaki Kanl› Pazar bunun simgesel örne¤idir. Ancak alt›nda yatan zihniyet o y›llarda kalmam›ﬂt›r.
‹ﬂte bunun bir örne¤i geçen hafta Zonguldak’›n Karadeniz Ere¤li ‹lçesi’nde yaﬂand›.
“ABD’den Korkma” konulu imza kampanyas› için
stand açan ‘Emperyalizme Karﬂ› Yurtseverler Cephesi’
üyeleri, kendilerini ‘ülkücü’ olarak tan›tan bir grup faﬂistin sald›r›s›na u¤rad›. ABD’nin teﬂhir edilmesine karﬂ›
kendilerini siper eden faﬂistler, 8 kiﬂiyi yaralad›lar. Olayda
birkaç faﬂiﬂtin de gözalt›na al›nmas› üzerine ortaya ç›kan
manzara ise daha ilginçti. Faﬂistler Türk bayra¤› aç›p sloganlarla ilçe merkezine yürüyüﬂ düzenlediler ve Emniyet
Müdürlü¤ü karﬂ›s›nda ‹stiklal Marﬂ› okudular.
Amerika’y› savun sonra bayrak dalgaland›r!

N Dolar ‘Ülkücüler’i
Kürt burjuva milliyetçili¤inin ‘özgür Kürdistan’›ndan’
Kürt halk›n›n yolsuzluklara, sefalete karﬂ› sesi giderek
yükselirken, Barzaniler, Talabaniler kasalar›n› dolduruyor.
Ama bu rant› elbette sadece Barzani ve Talabaniler yemiyor. Türkiye oligarﬂisi ABD’nin Irak politikas›na boﬂ yere
yedeklenmedi, boﬂ yere onlarca emekçi o yollarda hayat›n› kaybetmedi. Bu yap›laﬂmadan en büyük pay› Türk tekelleri, ﬂirketleri al›yor.
5 Nisan tarihli Milliyet Gazetesi’nin haberine göre;
Irak Kürdistan’›nda bugün toplan 913 Türk firmas› inﬂaat baﬂta olmak üzere ihaleler al›yor. Kürdistan Bölgesel
Baﬂkanl›k Saray›, Molla Mustafa Barzani an›t› dahil olmak üzere, “simgesel” yerler de yine Türk firmalar›nca
yap›l›yor. Bunlar›n aras›nda “ülkücüler” de var, “milliyetçilikte” mangalda kül b›rakmayanlar da.
Örne¤in, lüks Barzani City uydu kentini Van Eski
MHP ‹l Baﬂkan› Orhan Nurduhan yap›yor. Kuzey Irak’taki faaliyetlerini ‘Paran›n dini olmaz’ diye aç›klayan Nurduhan, ülkücülü¤üne de laf söyletmiyor.
Bölgede ABD’lilerin, ‹ngilizler’in oldu¤unu belirtip,
“Biz neden orada olmayal›m” diyor tüccar ülkücü! “Onlar
yiyor biz de yiyelim” ülkücüsü, üstelik büyük vatan hizmeti yapt›¤›n› da savunuyor: “Ben ne ülkeme ne de oraya
ihanet etmiyorum. ‹ﬂimi yap›p param› al›yorum. Ülkeme
döviz getiriyorum. Nerde ticaret imkan›m varsa orada ti-

N ‘Ulusalc›’ rektörün açmaz›
Daha önce ‘ulusalc›’ bir mitinge kat›lmad›klar› için ö¤rencilerin yaz ﬂenli¤ini yasaklayan, Malatya ‹nönü Üniversitesi Rektörü, bu kez de Ankara’da yap›lacak mitinge
kat›l›m sa¤lamak için s›navlar› iptal etti.
5 May›s 2004 günlü Senato Karar›'yla aç›kça darbe
ça¤r›s› yapmakla tan›nan ‹nönü Üniversitesi Rektörlü¤ü’nün açmaz› ﬂu ki; bu gençli¤i sizler apolitikleﬂtirdiniz,
ﬂimdi de istedi¤iniz kat›l›m› sa¤layamayacaks›n›z.

N ‘Kardeﬂlik’ korkusu
Hopa Kaymakam› ﬁahin Aslan, Hopa Belediyesi'nin
"kardeﬂ belediye" oldu¤u Diyarbak›r'›n Kayap›nar Belediyesi'ni "sak›ncal›" bularak, ilçelerin yemeklerinin tan›t›lmas›, folklor ve müzik gruplar›n›n gösteriler yapmas› gibi
faaliyetlerin yerald›¤› etkinliklere karﬂ› ç›kt›.
‘Kürt-Türk kardeﬂtir’ diyen bunlar de¤il miydi; simgesel bir kardeﬂli¤i bile sindiremiyor devletin bürokratlar›.
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30 Mart 1972’de K›z›ldere'de Türkiye devriminin yolunu kanlar›yla yazd› Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›. Yaratt›klar› gelenek
Parti-Cepheli devrimciler taraf›ndan kesintisiz biçimde sürdürüldü. Kentlerde ve k›rlarda direniﬂ gelene¤ine yeni halkalar ekledi gerillalar, destanlara öncülük etti devrimci hareketin önder kadrolar›, Türkiye devrimine kanlar›n› ve canlar›n› verdi Cepheliler. Halk›n adaleti oldular, barikatlarda
vuruﬂtular, emperyalizmin ve faﬂizmin yok etme sald›r›lar›na karﬂ› bedenleriyle barikat oldular, öldüler ancak yenilmediler bu savaﬂta. Ve onlar›n bu kararl›l›¤›, fedakarl›¤› ile
yeniden yarat›ld› devrimin öncü gücü Parti-Cephe.
Her 30 Mart-17 Nisan günlerinde onlar› unutmad›¤›m›z›,
unutturmayaca¤›m›z› gösterdik, onlara verdi¤imiz devrim
sözümüzü bu vesileyle bir kez daha yineledik, bir kez daha
onlardan güç alarak daha h›zl› yürüdük bu yolda.
Bu y›l da; "30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi Selaml›yor Umu du Büyütüyoruz" slogan›yla düzenlenen etkinliklerle devrime can verenleri an›yor ve umudumuzun kuruluﬂ y›ldönümünü kutlamaya devam ediyoruz.

Selam olsun
umudu büyütenlere
Türkiye devriminin önderi Mahir Çayan ve Ulaﬂ Bardakç› Ankara
HÖC taraf›ndan 31 Mart günü mezarlar› baﬂ›nda an›ld›.
Karﬂ›yaka Mezarl›¤› giriﬂinde
kortej oluﬂturan HÖC'lüler, "30
Mart 17 Nisan ﬁehitlerini An›yor,
Umudu Büyütüyoruz" yaz›l› pankart açarak sloganlarla yürüdüler.
Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç› ve
Hüseyin Cevahir'in resimlerinin bulundu¤u pankart ile k›z›l sancaklar
taﬂ›yan temsili milis grubunun da
yerald›¤› yürüyüﬂün ard›ndan, "Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ", "Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede", "K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor", "Yolumuz Çayanlar›n
Yoludur" sloganlar›yla Mahir’in
mezar› baﬂ›na gelen HÖC’lüler sayg› duruﬂunun ard›ndan, K›z›ldere’nin tarihi, siyasi önemini anlatan
bir konuﬂma yapt›lar.
Cafer Kurt taraf›ndan yap›lan
konuﬂmada, "Bize bu onurlu tarihi
miras b›rakan ﬂehitlerimizin önünde bir kez daha sayg›yla e¤iliyoruz.

Selam olsun Türkiye devriminin yolunu ayd›nlatan K›z›ldere'ye, Selam
olsun kurtuluﬂ bayra¤›n› daha da
yükselterek bugüne taﬂ›yan tüm ﬂehitlerimize, Selam olsun umudu büyütenlere!" denildi.
Marﬂlar söyleyen 100 kiﬂi, daha
sonra Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan
ve Hüseyin ‹nan'›n, Ulaﬂ Bardakç›
ve Koray Do¤an'›n mezarlar›nda
anma yapt›.

Köylüler ﬂehitlerine sahip ç›kt›
K›z›ldere’de ﬂehit düﬂenlerden
biri de Cihan Alptekin'di. Alptekin,
Ri ze 'ni n Ardeﬂen ‹lçesi, Oce Köyü’ndeki mezar› baﬂ›nda HÖC’lüler
taraf›ndan an›ld›. ESP'nin de kat›ld›¤› anmada jandarma köy giriﬂinde
keyfi kimlik kontrolü yapt›.
''Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür''
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› anmada,
coﬂkulu sloganlar hayk›r›ld›.
Oligarﬂinin jandarmas›n›n devrim ﬂehitlerinin sahiplenilmesine
karﬂ› tahammülsüzlü¤ü kimlik
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kontrolüyle de s›n›rl› kalmam›ﬂt›.
Anmay› kameraya kaydeden jandarma, daha sonra anma için gelenleri gözalt›na almak istedi. Ancak,
anmaya kat›lan köylülerin ve Cihan
Alptekin'in ailesinin "Onlar bizim
misafirlerimiz, savc›l›¤a de¤il evimize gelecek, çay›m›z› içecekler"
cevab›yla karﬂ›laﬂt›lar.
Jandarma bunun üzerine keyfi
tutumundan geri ad›m atarken, köylülerin tavr› Karadeniz bölgesinde
estirilmek istenen gerici rüzgarlara
da bir cevap niteli¤i taﬂ›yordu.

Ankara’da Efsanelerden
Destanlara Gecesi
Ankara HÖC, 1 Nisan günü
Ekin Sanat Merkezi'nde 'Efsanelerden Destanlara' ad›yla bir etkinlik
düzenledi. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› anma etkinli¤inde, Anadolu'nun isyanlarla dolu tarihi oyunlar, gösteriler ve müzikle anlat›ld›.
Sancak ekibinin 'Hakl›y›z Kazanaca¤›z' marﬂ› eﬂli¤indeki gösterileri ile baﬂlayan etkinlikte, K›z›ldere'den bu yana 'Adal›lar›n' ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi ﬂiirsel bir dille anlat›ld›.
Kimi bölümlerinin canland›r›ld›¤›,
baz› bölümlerinin sinevizyondan
gösterildi¤i ve halkoyunlar›n›n yer

ald›¤› etkinlik ilgiyle izlenirken, K›z›ldere’den Büyük Direniﬂ’e direniﬂ
tarihi alk›ﬂlarla karﬂ›land›.

K›z›ldere’de yak›lan ateﬂ
söndürülemez
‹ z m i r HÖC Temsilcili¤i, 30
Mart günü Karﬂ›yaka Çarﬂ›s› ‹ﬂ
Bankas› önünde yapt›¤› aç›klama
ile direniﬂ destan›n› yaratanlar› and›. Eylemde konuﬂan Yurdagül Gümüﬂ, Mahirler’in yakt›¤› ateﬂle ayd›nlanan Türkiye devriminin yolunun Sabolar ve Niyaziler’le ad›mlanmaya devam edildi¤ini kaydetti.
Gümüﬂ, “Geleneklerimiz ve de¤erlerimizle devrald›¤›m›z bu bayra¤›,
umudumuzu büyüterek yar›na taﬂ›yoruz” diye konuﬂtu.
‹zmir HÖC’lüler ertesi günü de
Ege Temel Haklar binas›nda, "30
Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi Selaml›yor Umudu Büyütüyoruz" konulu
bir seminer düzenlediler. Nurhan
Y›lmaz’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlayan seminerde K›z›ldere'den bugüne gelen süreç anlat›ld›. ‹zleyicilerin sorular› ile kat›ld›klar› seminerde, “Bu tarih, kanla, can bedeli
yaz›lan bir tarihtir. 37 y›ld›r ayn›
görkemiyle bu tarih yaz›lmaya devam ediyor" denildi.
Ard›ndan Grup Gün›ﬂ›¤› marﬂlardan oluﬂan bir dinleti verdi.
A d a n a ’ d a ﬁakirpaﬂa Temel
Haklar ve Adana Temel Haklar taraf›ndan 30 Mart günü ayr› ayr› düzenlenen anmalarda, umudu büyütenler selamland›.
Adana Temel Haklar’daki anmada, 37 y›ld›r verilen mücadelede her

türlü engele ra¤men devrim yürüyüﬂünü sürdürme
kararl›l›¤› vurgulan›rken,
Akdeniz Bölgesi’nden ﬂehitler anlat›ld›. Anmaya
Adana Gençlik Derne¤i
Müzik Grubu da marﬂlarla
kat›ld›. ﬁakirpaﬂa Temel
Haklar’da yap›lan anmada
da 37 y›ll›k tarihin gösterimi yap›ld› ve marﬂlar söylendi.
ﬁakirpaﬂa’daki bir baﬂka anma
ise, ertesi günü düzenlendi. Mahalle
halk›n›n da kat›ld›¤› aç›k havada
yap›lan anma etkinli¤inde, devrim
ﬂehitlerinin tüm yönleriyle bu düzene alternatif bir yürüyüﬂün neferleri
oldu¤u kaydedildi.
Dersim Temel Haklar’da düzenlenen anmada HÖC’lüler, K›z›ldere'de "Biz Buraya Dönmeye De¤il
Ölmeye Geldik" sözleriyle direnerek ﬂehit düﬂenlerin b›rakt›klar› feda
ve direniﬂ gelene¤inin sürdürücüsü
olacaklar›n› vurgulad›lar.
A n t a l y a ’ d a Tevfik Durdemir
Halk Sahnesi’nde yap›lan 37. y›l etkinli¤inde Grup Sesleniﬂ marﬂlar
söylerken, yap›lan konuﬂmada,
“Türkiye devriminin yolunu çizen
K›z›ldere’den bugüne kurtuluﬂun
yolunu gösterenler halk› için mücadelelerini sürdürüyor” denildi.
M a l a t y a Temel Haklar Derne¤i’nde yap›lan anmada, K›z›ldere’nin yenilmezli¤in tarihi oldu¤unun alt› çizilerek, “K›z›ldere Yolu
Yolumuzdur” denildi. Derne¤in
müzik grubunun dinleti sundu¤u etkinlikte, Anadolu direniﬂ gelene¤inin anlat›ld›¤› bir CD gösterimi yap›ld›.
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan düzenlenen anmada yumruklar, Mahir’in dev
silueti önünde havaya kalkarken, bir kez daha Mahir nezdinde tüm ﬂehitlere s›k›l› yumruklarla söz verildi. K›z›ldere’nin önemi üzerine konuﬂmalar›n yap›ld›¤›, ﬂiirlerin
okundu¤u anma, marﬂlarla
son buldu.
H a t a y ’ d a ise HÖC’lüler,
13
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Temel Haklar Derne¤i’nde yapt›klar› anma etkinli¤inde, Mahir Çayan ve devrim ﬂehitlerinin resimlerinin önünde sayg› duruﬂunda bulundular. Seher Do¤ru ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesini ve bu mücadelede ﬂehit düﬂenleri anlatt›¤› konuﬂmas›nda, kapitalist sistemin alternatifinin sosyalizm
oldu¤unu söyledi. Marﬂlar ve Arapça, Türkçe türküler söyleyen
HÖC’lüler ertesi günü de Temel
Haklar Derne¤i’nde anma etkinli¤i
düzenlediler ve 17 Nisan direniﬂini
yaratanlar› ‘Aya¤a Kalk ‹stanbul’
marﬂ›yla selamlay›p umudun kuruluﬂunu kutlad›lar.
Bursa’n›n Gemlik ‹lçesi’nde ise,
Gemlik Temel Haklar Derne¤i,
kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›larak
katledilen Bülent Ülkü’yü mezar›
baﬂ›nda and›. 1 Nisan günü, Bülent
Ülkü’nün mezar›n›n bulundu¤u Karacaali Köyü’nde yap›lan anmada
"Kadir Bülent Ülkü Ölümsüzdür"
sloganlar› hayk›r›ld›.
Türkiye devriminin yolunu çizenler Anadolu kentlerinde oldu¤u
gibi, ‹ s t a n b u l ’ d a da etkinliklerle
an›ld›.
1 May›s Mahallesi’nde bulunan
Anadolu Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nin düzenledi¤i etkinlik sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Ard›ndan K›z›ldere üzerine bir konuﬂma yap›ld› ve film gösterimi, ﬂiirler
ve marﬂlarla etkinlik devam etti.
‹stanbul'da gerçekleﬂen bir baﬂka anma ise Nurtepe Temel Haklar
Derne¤i’ndeydi. Yap›lan konuﬂmada, "ﬁehitlerin ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde ülke topraklar›na umudun ad›n› bir
daha sökülüp at›lmayacak ﬂekilde

tohumlar›n› att›klar›" ifade edildi.
16-17 Nisanlar’da sosyalizmin bayra¤›n›n Çiftehavuzlar'da dalgaland›r›ld›¤› ve umudun ad›n›n iktidar alternatifi oldu¤u dile getirilen konuﬂman›n ard›ndan Mahir’in ﬂiiri okundu ve sinevizyon gösterimi yap›ld›.
30 Mart akﬂam› bir baﬂka anma
etkinli¤i de Sar›gazi Temel Haklar
Derne¤i'nde gerçekleﬂtirildi. Umut
Ya¤muru’nun direniﬂ marﬂlar›n›
seslendirdi¤i anmada, 30 Mart'›n
sadece tek bir günle s›n›rl› olmad›¤›, Mahirler’in ö¤rettiklerinin klavuz olarak devrim yolunu ayd›nlatt›¤› anlat›ld›.
Bahçelievler Temel Haklar'da
düzenlenen anma etkinli¤inde, K›z›ldere'den bugüne mücadele gelene¤i anlat›larak, 30 Mart'tan 17 Nisan'a, ‘84'ten ‘96'ya, ‘96'dan 20002007'ye direniﬂ ve savaﬂ tarihinin
yer ald›¤› sinevizyon gösterimi yap›ld›. ﬁiirler ve marﬂlarla devam
eden etkinlikte, umudun kuruluﬂ
y›ldönümü pasta kesilerek kutland›.

Gençlik Mahir’in yolunda
Adana Çukurova Üniversitesi
Ö¤rencileri 29 Mart günü R1 Dersli¤i önünde K›z›ldere ﬂehitlerini and›. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte,
K›z›ldere direniﬂini anlatan ö¤renciler, “O günden bugüne devrimciler
K›z›ldere bayra¤›n› daha yükseklere
ç›kararak bu manifestonun mirasç›s› oldular" dediler. A d an a Gen çlik
Derne¤i müzik grubunun dinletisiyle sona eren anmada konuﬂan
Halime Keçeli, "Mahirler’i K›z›ldere'nin o küçük kerpiç eve getiren ﬂey
Türkiye halklar›n›n ba¤›ms›zl›k ve
kurtuluﬂ özlemiydi” dedi.
Uﬂak Gençlik Derne¤i taraf›ndan düzenlenen anma etkinli¤inde,
devrimci gençli¤in Mahirler’in yolunda yürümeye devam edece¤i
kaydedildi. K›z›ldere'nin Çiftehavuzlar’la, Büyük Direniﬂ Destanlar›’yla sürdü¤ü belirtilen anma program›, slayt gösteriminin ard›ndan
Gençlik Derne¤i müzik grubu Grup
Umut Yeli'nin marﬂlar› ile sona erdi.
Biga Gençlik Derne¤i Giriﬂi-

mi’nin Halk-Bilim
Toplulu¤u odas›nda
düzenledi¤i anmada
devrim marﬂlar› hep
bir a¤›zdan söylendi.
Bal›kesir Genç lik Derne¤i binas›nda 31 Mart günü
gerçekleﬂtirilen anmada, K›z›ldere'nin
devrimci dayan›ﬂmaya en iyi örnek
teﬂkil etti¤inin alt›
çizilerek marﬂlar ve
ﬂiirlerle devrim ﬂehitleri selamland›.
Erzincan Gençlik Derne¤i’nin dernek binas›nda yapt›¤› anmada, K›z›ldere
direniﬂini anlatan
devrimci gençlik,
‘yolunday›z’ dedi.
Film gösteriminin
yerald›¤› etkinlik
müzik
grubunun
söyledi¤i marﬂlarla
son buldu.
Edirne Gençlik
D e r n e ¤ i Giriﬂimi
‘nin Trakya Genel-‹ﬂ
ﬁubesi’nde yapt›¤›
anmada, ''K›z›ldere
Yolu Zaferin Yoludur'' baﬂl›kl› bir konuﬂma yap›ld›. Trakya Üniversitesi ö¤rencilerinin yan›s›ra
sendika temsilcilerinin de kat›ld›¤› anma ﬂiirler ve hep birlikte söylenen marﬂlarla devam etti.

30 Mart-17
Nisan Devrim
ﬁehitlerini Anma
Umudun Kuruluﬂunu Kutlama
günleri nedeniyle birçok kentte
pankartlar as›ld›,
duvarlardaki yaz›lamalar teslim
olmama ve devrim için can›n›
feda etme gelene¤ini yaratanlar› selamlad›.
HÖC imzal›,
"30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi
An›yor Umudu Büyütüyoruz” pankartlar›n›n as›ld›¤›
yerler ﬂöyle:
Ankara’da Tuzluçay›r Lisesi karﬂ›s›na, Dikmen Sokullu Mahallesi'nde bulunan ‹l Genel Meclis ‹lkö¤retim
Okulu'nun duvar›na ve K›z›lay'da Mithatpaﬂa Caddesi üzerinde bulunan köprüye; Antalya'da Meltem Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi’ne; Adana'da ﬁakirpaﬂa Mahallesi ana caddesi, Denizli Mahallesi’nin giriﬂi ve kent merkezindeki Eski Amerikan Konsoloslu¤u duvar›na; Mersin'de Demirtaﬂ Mahallesi Eski Sinema Dura¤›’na; Antakya’da Armutlu Mahallesi’ne;
‹STANBUL’DA; Gülsuyu ve Gülensu Mahalleleri’nde bulunan Nurettin Sözen Park›, Pazar Caddesi,
Emek Caddesi ve Okul dura¤›na, Ümraniye 1 May›s
Mahallesi’nde 5 adet, Okmeydan›'na, Sar›gazi'de Demokrasi Caddesi ve Merkez’e, ‹kitelli Atatürk Mahallesine üç, Mehmet Akif Mahallesi’ne bir olmak üzere
dört ayr› yere, Bayramtepe Mahallesi’ne, Ça¤layan
Mahallesi’ne iki ayr› yere pankartlar asan HÖC’lüler
devrim ﬂehitlerini selamlad›lar.
Ayr›ca; ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde 30 Mart
- 17 Nisan günleri ‘CEPHE’ imzal› “30 Mart-17 Nisan
ﬁehitlerimizi An›yor, Parti-Cephe’yi Selaml›yoruz”
pankartlar›yla karﬂ›land›.
Esenler Nam›k Kemal Mahallesi’nde, Esenler Metrosu dura¤›nda, ‹kitelli Atatürk Mahallesi’nde, Alt›nﬂehir Bayramtepe Mahallesi’nde, Ça¤layan Merkez’de
ve Ça¤layan Dere’de, Okmeydan›’nda ﬁark Kahvesi,
Örnektepe Kavﬂa¤›, Dikilitaﬂ Park›, Yola¤z›, sa¤l›k
oca¤› ve Fuat Soylu ‹lkö¤retim Okulu’na olmak üzere
alt› adet pankart Cepheliler taraf›ndan as›ld›.

Gençik
Kars
Derne¤i
üyeleri,
E¤itim-Sen ﬁubesi’nde biraraya gelerek K›z›ldere ﬂehitlerini and›lar. Slayt gösteriminin ard›ndan söz alan Sedat Ba¤›ﬂ, K›z›ldere’den bu yana direniﬂ gelene¤i
hakk›nda konuﬂtu.
K oc a e l i G e nç l i k D e rn e ¤i’nin
Tunceliler Derne¤i'nde gerçekleﬂtirdi¤i anma etkinli¤inde Grup K›v›l14
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c›m bir dinleti verirken, Dernek
Baﬂkan› Ça¤daﬂ Y›lmazer, K›z›ldere'nin binlerce y›ll›k tarihte Anadolu destanlar› içerisinde yerald›¤›n›
ve ad›n›n "Teslim Olmama" oldu¤unu söyledi. Y›lmazer; “ K›z›ldere'de
Mahirler düﬂtü ama bayraklar› Ümraniye'de, Çiftehavuzlar'da, Bu-

ca'da, Ba¤c›lar'da ON’lar›n ö¤rencileri taraf›ndan dalgaland›r›ld›” diye
konuﬂtu. HÖC ad›na E. Güneﬂ Sayg›l›’n›n da konuﬂtu¤u etkinlikte,
Kocaeli Gençlik Derne¤i'nin Tiyatro Grubu "K›z›ldere" adl› oyunu
sergiledi.
Kocaeli Gençlik Dernekli Ö¤renciler’in bir baﬂka anma eylemi
ise, KOÜ Umuttepe Yerleﬂkesi’nde
yap›lan eylem oldu. 2005 y›l›nda
Denizler’in anmas› s›ras›nda jandarman›n ve okul yöneticilerinin
provokasyonuyla ç›kan olaylar sonras› bir asker ölmüﬂ ve bir devrimci
omzundan vurulmuﬂtu. O günden
bugüne bir s›k›yönetim mant›¤›yla
yönetilen üniversitede devrim önderlerinin an›lmas› bu yönüyle de
önem arzetmekteydi. Jandarman›n
y›¤›nak yapt›¤› eylem öncesi jandarman›n okulun içine al›narak rektörlük önünde gövde gösterisi yapmalar›, Gençlik Dernekliler taraf›ndan sloganlarla boﬂa ç›kar›ld›. Jandarman›n provokatif tutumu nedeniyle geç baﬂlayan, Devrimci Gençli¤in kararl›l›¤› ile Mahirler’in yolunda yürüdüklerinin de bir örne¤i
oldu. Yap›lan aç›klama s›ras›nda s›k
s›k “Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar ﬁavaﬂ, K›z›ldere ﬁehitleri
Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.
‹stanbul Gençl ik Derne¤i üyeleri Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
düzenledikleri anmada Mahir Çayan’›n resimlerini taﬂ›d›lar. Marﬂlar
söyleyen Dev-Gençli’ler, Mahir’in
izinden yürüyeceklerini hayk›rd›lar
ve “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” slogan› att›lar. Anmaya Ekim

Gençli¤i de destek verdi.
Diyarbak›r’da D i c l e G e n ç l i k
Derne¤i taraf›ndan düzenlenen anmada da K›z›ldere ﬂehitleri selamland›.

Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede
Sar›gazi Liseli Gençlik'in K›z›ldere ﬂehitlerini selamlamak için
yapmak istedi¤i yürüyüﬂe jandarman›n sald›rmas› üzerine, DHKC
milisleri 30 Mart günü Demokrasi
Caddesi’nde gösteri düzenlediler.
Caddeye "30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Selaml›yoruz" pankart›n› asan milisler s›k s›k
"Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede,
Umudun Ad› DHKP-C" sloganlar›n› att›. Eylem milislerin Demokrasi
Caddesi ve ara sokaklara DHKC
yaz›lamalar› yaparak çekilmesiyle
sona erdi. Milislerin bir gün öncesinde de Mahir'in portresini duvarlara iﬂledikleri görüldü.

Yurtd›ﬂ›nda da umudun ad›
selamland›
ﬁehitlerimizi anma umudun kuruluﬂunu kutlama günlerinde yurtd›ﬂ›nda da çeﬂitli anma ve kutlama etkinlikleri vard›.
A l m a n y a'n›n D o r t m u n d ﬂehrinde 31 Mart’ta TAYAD Komite taraf›ndan bir yürüyüﬂ düzenlendi. "K›z›ldere'nin Yolunda Umudu Büyütüyoruz", "K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor", "Tek Yol Devrim" pankartlar›n›n taﬂ›nd›¤›
yürüyüﬂte umudu selamlayan
sloganlar hayk›r›ld›. Berlin'de
ise Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele
Derne¤i’nde düzenlenen anma
etkinli¤inde, "ﬁehitlerimizi Selaml›yor Umudu Büyütüyoruz" mesaj› okundu. Ard›ndan
Kreuzberg semtinde yap›lan
eylemle K›z›ldere ﬂehitleri selamland›. Eylemde "Kahrolsun
ABD Emperyalizmi", "Yaﬂas›n
Tam Ba¤›ms›z Türkiye", "Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
15
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Adana’dan Malatya'ya, Samsun'dan ‹s tanbul’un Okmeydan›, Gülsuyu, ‹kitelli,
Ça¤layan, Gazi, 1 May›s, Nurtepe ve
daha birçok emekçi mahallesine yüzlerce duvara "30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Büyütüyoruz”, "Ma hir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtulaﬂa Kadar Sa vaﬂ” yaz›lamalar› yap›ld›.

Kadar Savaﬂ" sloganlar› at›ld›.
F r a n s a 'n›n baﬂkenti Paris'te
Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i lokalinde yap›lan anma ve kutlama etkinli¤inde, Parti ve Cephe
bayraklar› önünde sol yumruklar s›k›l› sayg› duruﬂunda bulunuldu.
Parti ad›na yay›nlanan bildirinin
okunmas› ile baﬂlayan etkinlikte
marﬂlar söylendi. Av u s t u r y a HÖC
Temsilcili¤i taraf›ndan Viyana ve
‹nnsbruck ﬂehirlerinde düzenlenen
etkinliklerde de umudun kuruluﬂunu kutlaman›n coﬂkusu ve faﬂizme
karﬂ› öfke vard›. Viyana´daki anmada "Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Yolunda 37 Y›l, Mücadelemiz Sürüyor" pankart›n›n as›ld›¤›
salonda anma gerçekleﬂtirilirken,
Innsbruck´ta ise, “ﬁehitlerimiz özgür vatan ça¤r›s›d›r" mesaj› yerald›.
B e l ç i k a 'n›n Liege kentinde ise
BAHKEM’de düzenlenen etkinlikle
ﬂehitler an›ld›. Anma etkinli¤i, Nebi
Albayo¤lu'nun k›rk yeme¤i ile birlikte yap›l›rken, "Bayra¤›m›z ülkenin her taraf›nda dalgalanacak" ﬂiar›n›n yedi y›ll›k direniﬂle yaﬂat›ld›¤›
kaydedildi.

Ay d › n l a r ’dan Behiç
A ﬂ c › ’ y a z i y a re t
Tecrite son verilmesi amac›yla
ölüm orucuna baﬂlayan ve Adalet
Bakanl›¤›’n›n tecritte bir gedik açan
22 Ocak tarihli genelgesi üzerine
eylemine ara veren Avukat Behiç
Aﬂc›, geçti¤imiz günlerde ayd›nlar
taraf›ndan ziyaret edildi.
Bilgesu Erenus, Arif Damar, Birol Topalo¤lu, Avni Sa¤lam, Tuncel
Yüksel, Ahmet Tulgar, Bilgesu Atamen, Hasan Sa¤lam, Nurettin Güleç, ‹smail ‹lknur, Metin Coﬂkun’un
da aralar›nda bulundu¤u ayd›nlar,
29 Mart günü Behiç Aﬂc›’y› tedavisini sürdürdü¤ü evinde ziyaret ederek, hem Behiç Aﬂc›’ya moral destek vermiﬂ, hem de genelgenin takipçisi olduklar›n› bir kez daha vurgulam›ﬂ oldular.
Behiç’le birlikte direniﬂe ara veren ölüm orucu direniﬂçisi Gülcan
Görüro¤lu da o gün oradayd›. Direniﬂçiler, yapt›klar› aç›klamada, genelgenin tam anlam›yla uygulanmad›¤›n› belirterek bu konudaki çaba
ve giriﬂimlerin art›r›lmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.
*

Tu t s a k l a r d a n g e n e l g e n i n
uygulanmamas›na ve
ke yf i l i ¤e prot est o
Genelgenin öngördü¤ü ortak
alana ç›karma uygulamas›, birçok
hapishanede hayata geçirilmiyor;
baz›lar›nda ise, tamamen keyfi uygulamalar sözkonusu. Kimi hapishane haftal›k 10 saati uygulam›yor,
kimi tutsaklar› biraraya getirmekte
keyfi davran›yor, kimi cezalar› genelgenin karﬂ›s›na ç›kar›yor.. Genelgenin ç›kmas›ndan bu yana iki
ay › a ﬂ k› n bi r zaman geçti. Tutsaklar geçen bu sürede, hâlâ keyfiliklere son verilmemiﬂ olmas› nedeniyle
baz› hapishanelerde ortak alana ç›kmayarak bu durumu protesto ediyorlar.
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi'ndeki
tutsaklardan Serdar Karaçelik, 20
Mart tarihi itibariyle yazd›¤› mek-

F T‹PLER‹NDE
KEYF‹L‹K
Adalet Bakan› Cemil Çiçek;

 22 Ocak'ta yay›nlad›¤›n›z
genelge, uygulanm›yor.

 Bu konuda, tutsaklara, tutsak yak›nlar›na, ayd›nlara,
halka, hâlâ bir aç›klama
yapmayacak m›s›n›z?

 Genelgenin uygulanmas›n›
sa¤lamayacak m›s›n›z?

aç›klamada, tutuklu ve avukatlar›n
hapishanesi idaresine genelgenin
uygulanmas› için yapt›¤› baﬂvurulara, idarenin “ Ben bu genelgeyi uygulamayaca¤›m. Genelgeyi uygulamayaca¤›m› Adalet Bakanl›¤› da iyi
biliyor. Çünkü ﬂartlar, koﬂullar ve
mekan uygun de¤il. Personel de yetersiz” cevab›n› verdi¤i belirtildi.
Aç›kal›n, genelgeyi uygulamayarak suç iﬂleyen hapishane idaresi
hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n› belirtti.
*
S i nc a n K a d› n H a pi s ha n e si'nde
de tutsaklar, genelgenin uygulanmas› için baﬂvurdular, ancak henüz
genelge do¤rultusunda hayata geçirilen bir uygulama yok.
*

tupta, sözkonusu dayat›lan biçimde
ortak alana ç›kmamalar›na iliﬂkin
ﬂunlar› belirtiyordu:
"Mesele saat ﬂu-bu de¤il... Zihniyet ortada ve bakanl›¤›n da 2 saatten bilgisi var demiyorlar m›? ‹yi
o zaman, siz baﬂ baﬂa yapars›n›za
geldi... Yani 3 kez ç›kt›k, en son düﬂüncelerini ö¤renmiﬂ olduk. ﬁu an
böyle gidecek dendi. Durum böyleydi... Önceki gün yazarlara faks çekip durumu özetledik; öyle sürece
yay›p saatle, say›yla, biçimle u¤raﬂacak durumda olmay›z dedik.”
Te k i r d a ¤'da bulunan iki ayr› F
Tipi hapishanede de genelgenin tam
olarak uygulanmamas›, ortak alanlara ç›kmama tavr›yla protesto ediliyor.
*

K ü r k ç ü l e r : “ Genelgeyi
uygulamayaca¤›m.
Uy g u l a m a y a c a ¤ › m ›
Bakanl› k da iyi biliyor.”
Adana Kürkçüler Hapishanesi’nde de “ yeterli personelin bulunmamas› ve cezaevi mimarisinin elveriﬂli olmamas›” gerekçe gösterilerek, genelge uygulamaya geçirilmiyor.
‹HD Adana ﬁube Sekreteri Ethem Aç›kal›n taraf›ndan yap›lan
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Ortak alana ç›karmak
için personel yok ama, her
türlü cezay› uygulamak
için personel çok!
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi'nde 19
Aral›k'›n y›ldönümünde yapt›klar›
açl›k grevinden dolay›, tutsaklara
verilen “3 ay sosyal etkinlik cezas›”
uygulanmaya baﬂlad›.
*
‹mral›’da tutulan Abdullah Öcalan'›n zehirlenmesini protesto etmek
için üç gün açl›k grevi yapan Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi'ndeki 55 PKK'li ile 2 No’lu F Tipi Hapishanesi'ndeki 120 PKK'li tutsa¤a
3 ay görüﬂe ç›kmama ve mektupl a ﬂ m a m a cezas› verildi.
Bunun d›ﬂ›nda sular›n keyfi olarak kesilmesi, Kürtçe bilen personel
olmad›¤› gerekçesiyle Kürtçe kitaplar›n al›nmamas› da hapishanenin
keyfi uygulamalar› aras›nda.
*
‹ z m i r K › r › k l a r 1 No'lu F Tipi
Hapishanesi'nde kalan 13 PKK’li
tutukluya, Adalet Bakanl›¤›'na gönderdikleri dilekçelerde Abdullah
Öcalan'a “Say›n” diye hitap ettikleri gerekçesiyle 1 ay t ü m e t k i n l i k lerden men cezas› verildi.
Ayn› gerekçeyle Bingöl M Tipi
Hapishanesi’ndeki PKK'li tutuklu-

lara da 1 ay görüﬂ yasa¤› ile spor ve
kültürel faaliyetlerden men cezas›
verildi.
*
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde, daha önce, Lübnan’a asker gönderilmesini protesto etmek için açl›k
grevi yapan tutuklulara 3 ay görüﬂ
cezas› verilmiﬂti.
Tutuklular, her defas›nda yapt›klar› gibi bu haks›z ve gayri meﬂru
cezaya da itiraz ettiler. Ancak itirazlar çeﬂitli bahanelerle cezan›n art›r›lmas›na gerekçe yap›ld›. Sonuçta,
üst üste binen bu cezalar nedeniyle
b i r y›l› aﬂk›n süre boyunca görüﬂe
ç›kmas› engellenen tutsaklar var.
*
Hapishane idaresi, tutsak yak›nlar›n›n bu duruma tepkileri karﬂ›s›nda "Çocuklar›n›z› ikna edin, slogan
atmas›nlar açl›k grevi yapmas›nlar
görüﬂtürelim" diye demagoji yaparak, yasaklardan kendi keyfi yöne-

timlerinin sorumlu oldu¤unu gizlemeye çal›ﬂ›yor.
*

Adalet Bakanl›¤›
Sessizli¤e Bürünmüﬂ
Durumda
22 Ocak tarihli genelge yay›nlan›rken, bakanl›k yetkilileri genelgenin hapishane yönetimlerine ulaﬂmas› ve yönetimlerin gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri için yaklaﬂ›k
10 günlük bir süreye ihtiyaç oldu¤unu belirtiyorlard›. Bu süre gerek
tutsaklar, gerekse de tutsak yak›nlar› ve demokratik kitle örgütleri taraf›ndan fazlas›yla tan›nd›.
Ancak daha sonra görüldü ki,
sorun aç›kça direniﬂin kazan›m›n›
hazmedememedir. Bizzat Baﬂbakan
taraf›ndan daha sonra 20 saate ç›kar›laca¤› belirtilen ortak alan uygulamas›, b›rak›n 20 saate ç›karmay›, 10
saatlik haliyle bile ›srarla uygulan-

T ‹ H V 2 00 6 R a p o r u :

mamaktad›r.
Bunun netleﬂmesiyle birlikte,
gerek tutsak yak›nlar›, gerekse de
DKÖ’ler, tecrite karﬂ› avukatlar ve
ayd›nlar Adalet Bakanl›¤›n›, genelgenin söz verildi¤i gibi uygulanmas› do¤rultusunda uyard›lar. Ancak
bakanl›k, bu giriﬂimler karﬂ›s›nda
da k ö r-sa¤›r-dilsiz pozisyonundad›r.
Adalet Bakanl›¤›, ne hapishanelerde genelge konusunda sergilenen
keyfili¤i görmezden gelebilir, ne de
sorular karﬂ›s›nda susabilir.
Bir iktidar›n niteli¤ini belirleyen
en önemli unsurlardan biri, onun
verdi¤i sözleri tutup tutmamas›d›r.
Tutsaklar, F Tipi hapishanelerde 7
y›ld›r biraraya gelmiyorlar, gerekirse bir süre daha gelmemeyi göze
al›rlar; tutsaklar›n kaybedece¤i bir
ﬂey yoktur; ama AKP iktidar›, v e rd i ¤i sö z ler i tu t m ay an b i r yalanc›
olarak geçer tarihe.

TAYAD Heyeti
‹talya’da

De¤iﬂen Bir ﬁey Yok!
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV), geçti¤imiz günlerde "2006 y›l› Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu"nu aç›klad›.
Rapor, tahmin edilece¤i üzere, ülkemizdeki “demokratikleﬂme” balonunun iﬂkencelerle, F Tipi hapishanelerdeki tecritle, nas›l delik deﬂik oldu¤unu
belgeliyor.
Raporda, 2006 y›l›nda “ 2 kiﬂinin gözalt›nda öldü¤ü, bine yak›n kiﬂinin de
iﬂkence ve kötü muameleye maruz kald›¤›” belirtiliyor. Daha önceki y›llarla
k›yas yapan T‹HV, 2006’da iﬂkencedeki art›ﬂ›n “önceki y›llarda görülmeyen
bir art›ﬂ” oldu¤unu vurguluyor. Sözkonusu art›ﬂ, AKP’nin “iﬂkencede s›f›r
tolerans” politikas›n›n sonucu olsa gerek(!)
Rapor, iﬂkencenin hemen her yerde yap›labildi¤ini gösteriyor. T‹HV tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine iﬂkence nedeniyle baﬂvuran 337 kiﬂinin, 135'inin emniyet müdürlüklerinde, 30'unun polis karakollar›nda,
6's›n›n jandarma karakollar›nda ve komutanl›klar›nda, 41'nin s o k a k t a
y a d a a ç › k a l a n d a, 10'unun ise di¤er yerlerde iﬂkenceye u¤rad›¤› belirtiliyor.
Çarp›c› rakamlardan biri de iﬂkence nedeniyle baﬂvuran 337 kiﬂiden 24'ünün çocuk olmas›.
T‹HV, ayr›ca raporda, bilinen gerçe¤i bir kez daha vurgulayarak, “gözalt›nda ölüm ve iﬂkence davalar›nda yarg›lanan asker ve polislerin ço¤u
hakk›nda beraat karar› verildi¤ine” dikkat çekiyor.
Raporda F Tiplerindeki tecrit ve bask›lar da yeral›yor. 2006 y›l›nda
hapishanelerde en az 9 kiﬂinin öldü¤ü belirtiliyor.
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TAYAD'dan bir heyet, ‹talya’da çeﬂitli kurumlarla yapt›¤›
görüﬂmelerde, tecrite karﬂ› mücadelede gelinen noktay› aktard›lar.
Eyüp Baﬂ ve Lerzan Taﬂç›er’den oluﬂan heyet, 26 Mart’ta
Rifondazione Comunista (Yeniden Kurulan Komünist Partisi)
ve Yeﬂiller'in temsilcileriyle görüﬂtü. Görüﬂmede, 122 ﬂehit verilen direniﬂ süreci aktar›ld›ktan
sonra 22 Ocak tarihli genelgenin
ne getirdi¤i ve ﬂu anda uygulanmas›ndaki sorunlar aktar›ld›.
Görüﬂmeden sonra, Birlik
‹çin Yeﬂiller Grubu - Rifondazione Comunista (Yeniden Kurulan Komünist Partisi) imzas›yla yap›lan aç›klamada, ileri
bir ad›m›n at›ld›¤› belirtilerek,
"Türkiye hapishanelerinde bu
genelgenin uygulanmas›n› yak›ndan izleyece¤iz, takipçisi
olaca¤›z" denildi.

2007 Ocak-ﬁubat HAP‹SHANELER RAPORU:
“ F Tipi Hapishanelerde Hak ‹hlalleri A r t a r a k D e v a m E d i y o r
45/1 Say›l› Genelge ‹hlal Ediliyor”
‹stanbul TAYAD, 2007
y›l› Ocak - ﬁubat aylar› içinde hapishanelerde tutsaklar›n karﬂ›laﬂt›¤›
hak ihlallerini bir rapor halinde
aç›klad›.
Çeﬂitli hapishanelerdeki hak ihlâllerinin aktar›lmas›, sayfalarca sürüyor ve buna ra¤men, TAYAD’l›lar, raporun baﬂ›nda ﬂu uyar›y› yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini: “ Ancak bir çok tutsa¤›n çeﬂitli nedenlerle alm›ﬂ olduklar› mektup yasaklar›, görüﬂ yasaklar›, hücre cezalar› vb. nedenlerle elimize
ulaﬂan mektup ve bilgiler de k›s›tl›
olmaktad›r.”
Yani k›sacas›, TAYAD’l›lar, bu
raporda okuyacaklar›n›z, sadece ö¤renebildiklerimiz, bir de gizli kalanlar var diyorlar.
Evet, gerçek ﬂu ki; hapishanelerde bask›lar, yasaklar, o kadar çok, o
kadar çeﬂitli ve öylesine kesintisiz
ki, bunlar› tüm ayr›nt›lar›yla aktarmak, mümkün olamamaktad›r. Fakat uygulamalar›n bir k›sm›n› bilmek bile, zaten bütününü gözlerimizin önünde canland›rmam›z› sa¤l›yor. Çünkü zihniyet ayn› zihniyet.

Baﬂl›klar›n Çizdi¤i Tablo:
TAYAD’›n 2007 Ocak-ﬁubat raporundan baz› altbaﬂl›klar› aktar›yoruz önce. Bak›n, üç beﬂ sat›rl›k
bu baﬂl›klar, ülkemizin hapishaneler
gerçe¤i hakk›nda bir fikir verecektir
size.
Genelge ‹hlal Ediliyor
Nesin Vakf› Çocuklar›na da
Hapishanede ‹ﬂkence
Battaniye ‹çin Doktor Raporu
Tecritte Bir ‹ntihar Daha
Aylard›r düzenli s›cak ve so¤uk su verilmiyor.
Mafyan›n Keyfi Yerinde.
F Tipi’nin Süngerli Odalar›ndan ‹ﬂkence Ç›¤l›klar› Yükseliyor

Bu arada TAYAD’a gerek tutsaklardan, gerekse de tutsak ailelerinden ulaﬂan anlat›mlar içinde baz›
uygulamalar›n t ü m h a p i s h a n e l e r i n
adeta de¤iﬂmez uygulamalar› durumunda oldu¤u görülüyor. Bunlar,
 Genelgenin ihlal edilmesi, 
baﬂta Yürüyüﬂ olmak üzere, yay›nlara getirilen yasaklamalar,  tutsaklar›n ürettiklerine karﬂ› uygulanan sansür,  aramalardaki keyfilikler,  ve durmaks›z›n, her bahaneyle verilen görüﬂ, mektup yasaklar›, bunlar›n baﬂl›calar›d›r.
TAYAD raporunda da görüldü¤ü
gibi, tutsaklardan ulaﬂan mektuplar,
bunlar›n dökümleriyle dolu.
Bir di¤er çarp›c› nokta, bu keyfi
yasaklar, bask›lar karﬂ›s›nda “hukuk” yollar›n›n tamamen kapal› olmas›. Çünkü tutsaklar, 7 y›ld›r F
Tiplerinde maruz kald›klar› bu uygulamalara karﬂ› verdikleri itiraz dilekçelerinden bugüne kadar hemen
hiç sonuç alabilmiﬂ de¤iller. Raporda örnek verildi¤i gibi, bu dilekçelerin s›k s›k da “kaybedilmesi”, iﬂleme konulmamas› sözkonusu... 7 y›ll›k pratik gösteriyor ki, ka¤›t üzerinde aç›k olan hukuk yolu, fiilen kapal›d›r. Hapishane yönetimlerinin
keyfili¤i, hukukun yerine alm›ﬂt›r.

Tecritte Bir ‹ntihar
Raporda, “Tecritte Bir ‹ntihar
Daha” baﬂl›¤› alt›nda aktar›lan olay
ise, bir siyasi tutsa¤a de¤il, adli
mahkuma ait. Raporda bu konuya
iliﬂkin ﬂu bilgiler veriliyor:
“ Denizli Kocabaﬂ D Tipi Cezaevi'nde, adli davadan tutuklu bulunan 50 yaﬂ›ndaki Ali Demir, ‘disiplinsiz davran›ﬂlar› nedeniyle’ cezaevi yönetimi taraf›ndan 1 hafta önce
konuldu¤u tek kiﬂilik hücreye ancak
bir hafta dayand› ve bunal›ma girerek 13 Ocak'ta kendini çamaﬂ›r
ipiyle asarak hayat›n› kaybetti.
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Son olmayacakt›r! Tecritin her
biçimi insan› ve insan› olan her ﬂeyi yok etmeye devam edecektir.”

Keyfilik, Keyfilik, Keyfilik!
Rapordan aktar›yoruz:
“F Tipi hapishanelerde her uygulaman›n tretman politikas›n› tamamlayan bir unsur olarak kullan›lman›n yan› s›ra, en insani ihtiyaçlar›n dahi bir iﬂkence arac›na
dönüﬂtürüldü¤ü birçok örnekle biliniyor. Bunun son örne¤i Edirne F
Tipi Cezaevi’nde yaﬂand›.
Yanmayan kaloriferler nedeniyle birden fazla battaniye alan tutsaklar›n battaniyeleri ellerinden al›narak, "üﬂüdü¤ünüzü doktor raporuyla
kan›tlay›n geri verelim" denildi.

Fiziki Sald›r›lar Da Var
Raporda bir mektuptan ﬂu olay
aktar›l›yor:
"Bülent Pelit revire giderken yaﬂanan soruna müdahale eden Ercan
Kutlu'ya yönelik bir sald›r› gerçekleﬂmiﬂ ve onu zorla al›p tek baﬂ›na
A ilave Blok teklilere koymuﬂlar. Yaﬂanan sald›r›lar› Savc›l›¤a, Meclis
‹nsan Haklar›na, Baroya (‹ST.) yazm›ﬂlar. Hücre, ziyaret, mektup cezalar› alm›ﬂ."
Bir baﬂka aktar›m:
“ Bakanl›¤›n genelgesi sonucu
görüﬂe giden Abdi Cang›, Bülent
Erkol, Nedim Öztürk, ‹lhan ‹ﬂeri,
Turan Özen ve Muammer ﬁimﬂek 27
ﬁubat günü görüﬂ yerinde sald›r›ya
u¤ram›ﬂlar, zorla görüﬂleri kesilerek hücreye konmuﬂlar. Bununla ilgili suç duyurusuna soruﬂturmayla
cevap veren hapishane idaresi 8
Mart günü ahlâki olmayan ifadelerle/yalan bilgilerle ziyaret ve mektup
cezas› verilmesini karara ba¤lad›¤›n› tebli¤ etmiﬂtir. ‹nfaz Hakimli¤i
zaten idarenin her karar›n› onaylamaktad›r."

“Kürt” damgas›n› taﬂ›yan
gazetelere tahammülsüzlük
MGK’da al›nan karar do¤rultusunda DTP’ye, Kürt yurtsever yay›nlara yönelik sald›r› dalgas› boyutlanarak sürüyor.
Gündem, Yaﬂamda Gündem,
Azadiya Welat gazetelerini kapatan
oligarﬂinin mahkemeleri, bu kez de
k›sa süre önce yay›n›na baﬂlayan ve
önce da¤›t›m› engellenen Güncel
Gazetesi’ni 30 Mart’tan itibaren 15
gün süreyle kapatt›. Gazetenin avukat› Özcan K›l›ç, 30 Mart günkü gazetede yeralan, HPG ve Abdullah
Öcalan ile ilgili haberlerin kapatmaya gerekçe yap›ld›¤›n› bildirdi.
Üst üste verilen bu kapatma kararlar›n›n hukukla, hiçbir ilgisi olamaz. AKP aç›kça Kürt’e gazete yasak demektedir!

Belediye Baﬂkanlar›na
Rekor Ceza ‹steniyor
Oligarﬂik iktidar›n Danimarka
hükümetine bask› yaparak ROJ
TV'yi kapatmaya çal›ﬂmas›na karﬂ›
ç›kan ve bu amaçla Danimarka Baﬂbakan› Anders Fogh Rasmussen'e
mektup gönderen DTP'li 56 belediye baﬂkan› hakk›nda aç›lan davaya
2 Nisan’da devam edildi. Diyarbak›r 5. ACM’deki duruﬂmaya belediye baﬂkanlar› kat›lmazken, savc›
mütalaas›nda, 56 belediye baﬂkan›n›n yazd›klar› mektupla “PKK'ye
bilerek ve isteyerek yard›m suçunu”
iﬂlediklerini, bu nedenle ayr› ayr› 15
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›lmalar›n› talep etti. Yani bir baﬂka deyiﬂle DTP’li baﬂkanlara istenen toplam ceza 8 as›r› buluyor.
Öte yandan yeni gözalt› ve tutuklamalar da devam ediyor. ﬁ›rnak’›n Cizre ‹lçe Belediye Baﬂkan›
Ayd›n Budak, Newroz kutlamalar›nda yapt›¤› konuﬂma nedeniyle 2
Nisan’da tutukland›.
Ertesi günü ise aralar›nda Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› Abdullah
Abak'›n da bulundu¤u 4 belediye

ﬁ›rnak ‹l Baﬂkan› ‹zzet Belge ise
her gün Cizre Belediyesi'ne gelerek,
nöbet tutacaklar›n› söyledi.
Yaﬂanan bask›lar ve PKK Lideri
Öcalan’›n “zehirlenmesinin”
kendilerini endiﬂelendirdi¤ini
kaydeden 108 Kürt ayd›n› da
yay›nlad›klar› bildiri ile “sa¤duyu” ça¤r›s› yapt›lar.

Yokedemezsiniz!

N Öcalan ba¤›ms›z bir sa¤l›k
heyeti taraf›ndan incelenmeli
N Gazetelerin kapat›lmas›na,
DTP’lilere yönelik bask›lara
son verilmeli, tutuklanan DTP
yöneticileri derhal serbest b›rak›lmal›d›r.
meclis üyesi gözalt›na al›nd›. Ankara’da da benzer gerekçelerle, DTP
Ankara ‹l Baﬂkan› Salih Karaaslan
ile ‹HD ﬁube Yöneticisi ‹smet Aras
gözalt›na al›nd›.
Belediye baﬂkan›n›n tutuklanmas› halk›n öfkesini çekerken, ilçede 3 Nisan günü esnaf kepenk kapatt›, belediye önünde toplanan bin
kiﬂilik grup da hükümet, vali ve
savc› aleyhinde sloganlar att›.
Burada halka seslenen DTP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Bayram Altun, Ayd›n Budak'›n Cizre halk›n›n
yüzde 70 oyunu alarak seçildi¤ini
ve tutuklanmas›n›n halk›n tutuklanmas› oldu¤unu kaydetti. Karar› hukuki de¤il siyasi bir karar olarak
gördüklerini belirten Altun, “Bir ay
içinde yüzlerce üye ve yöneticimiz
gözalt›na al›nm›ﬂ ve onlarcas› tutuklanm›ﬂt›r.
Say›n
Erdo¤an
DTP’ye yönelik bask›lar›n devam
edece¤ini kamuoyuna aç›kça ifade
etmekten çekinmemiﬂtir. Bugün belediye baﬂkan›m›z›n tutuklanmas›
Erdo¤an’›n aç›klamalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir” diye konuﬂtu. DTP
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Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan bu yana Kürt halk›n›n varl›¤›n› inkar etmeye, örgütlü güçlerini yok etmeye çal›ﬂt›lar. Kürt
halk› gerçekti, yokedemediler!
Bugün de gazetelerini yoketmeye,
politik kesimlerini susturmaya çal›ﬂ›yorlar.
Yine baﬂaramayacaklar.
Bu politika t›kanm›ﬂt›r. Bugüne
kadar, bu devlet politikas›n› uygulayan hiçbir iktidar baﬂar› elde edemedi. AKP de baﬂaramayacak!
Bugün yaﬂanan bask› politikalar›, özellikle yay›nlara yönelik bask›lar, Çiller dönemini geride b›rakm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n bu iktidara demokratl›k payesi yak›ﬂt›ranlar, onun
bu maskeyi yüzünde tutmas›na bir
ﬂekilde hizmet edenler, bugün yaﬂanan bask›lardan da sorumludurlar.
AKP, dört y›ld›r bask› politikalar› uygulayan faﬂist bir iktidard›r.
Kürtler’in sesini susturmak için
bütün kurumlar bu politika çerçevesinde seferber edilmiﬂtir. Polisi, jandarmas›, yarg›s›, burjuva medyas›,
muhalefeti, sermayesi ile tüm düzen
kurumlar›; DTP’nin susturulmas›
ve sindirilmesinde hemfikirdirler.
Demokratl›k ﬂampiyonu(!) AB’ci liberal ayd›nlar›n yaﬂananlar karﬂ›s›ndaki suskunlu¤undan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Avrupa Birli¤i de bu kirli ittifak›n destekçisidir. En az›ndan
Kürt yurtsever hareketin kendi istedi¤i s›n›rlara hapsedilmesini istemektedir.
Ancak, ellerindeki araçlar ne
denli güçlü olursa olsun, ne kadar
geniﬂ bir ittifak sa¤lam›ﬂ olurlarsa
olsunlar; direnen, haklar›ndan vazgeçmeyen bir halk› yenemezler!

paranoya...
dayatmac›l›k...
kendine güvensizlik...

Kültür Bakan›, böylesi
durumlarda sarfedilen en
beylik sözleri seçmiﬂ birbiri ard›s›ra s›ral›yor. Hiçbirinde gerçeklik yok, bu
iktidar›n yaklaﬂ›m›n›, zihniyetini
yans›tm›yor. “Kültürel alanda çeﬂit
ve zenginlik hedeflediklerini” söylüyor, “Türkiye'nin tarihsel süreç içinde farkl› kültürleri iç içe
bar›nd›ran bir kültür co¤rafyas›na sahip oldu¤undan” dem vuruyor.
Tek do¤ru sözü ise,

Soyk›r›mc›lar›n Torunlar›
Ermeni Kilisesi Açarsa...
Yukar›daki resimlere, aç›l›ﬂ› yap›lan yerin askeri bir tesis olmad›¤›n› düﬂünerek, Cumhuriyetin kuruluﬂ
y›ldönümünü olmad›¤›n› da gözönüne alarak dikkatlice bak›n...
Buras› tarihi Akdamar Ermeni
Kilisesi. Hani bir zamanlar Ermeniler’in yo¤unlukta yaﬂad›¤› ancak ‹ttihat Terakki döneminden baﬂlayarak k›y›mlar, sürgünler ile Ermeni
nüfusun neredeyse yok edildi¤i
Van’da bulunan kilisenin aç›l›ﬂ› yap›l›yor. Aç›l›ﬂta T.C Hükümetini
temsilen Kültür ve Turizm Bakan›
Atilla Koç, Türk Ermenileri Patri¤i
Mesrob Mutafyan, ‹srail ve ABD elçilerinin yerald›¤› davetliler bulunuyor. Mini bir konser veren piyanist Tuluyhan U¤urlu, ‘Akdamar’
Kilisesi'nin Ermeniler aç›s›ndan
önemini, “bu kiliseye duyulan sevgi
Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet, Nevaﬂalom'a duyulan sevgiyle
ayn›d›r” sözleriyle özetliyor.
Ancak, müslümanlar Süleymaniye’de özgürce ibadetlerini yerine
getirebilmelerine karﬂ›n, Ermeniler’e bu kutsal mekanlar›nda ibadet
yasak. Aç›l›ﬂta konuﬂan Mutafyan,
“hiç olmazsa”, y›lda bir kez ayin
düzenlemek için adeta yalvar yakar.

“Akdamar Kilisesi an›t müzesinin
Van'›n do¤al güzelliklerinin tan›nmas›nda katk› sa¤layaca¤›”, yani
turizm, para, yani imaj meselesi.
Bu riyakarl›k, aç›l›ﬂ dekoruna da
yans›yor. Aç›lan yer bir kilise, ama
tepesinde ne haç var ne de çan!
Aç›lan yer bir Ermeni mabedi
ama, adeta “milli kurtuluﬂ müzesi”
aç›l›yormuﬂ gibi, dört bir yan› bayraklarla donat›lm›ﬂ. Direkteki, dört
bir yan› dolanan boy boy bayraklar
yetmemiﬂ kilisenin kap›s›na bir tane, kürsünün yan›na bir tane daha
bayrak. Bu da yetmemiﬂ kap› giriﬂine Atatürk resmi yerleﬂtirilmiﬂ.
Bu manzaraya bakarak dahi,
Türkiye oligarﬂisinin, AKP iktidar›n›n Ermeni politikas›n›, az›nl›klara,
baﬂka ulus ve inançlara karﬂ› tavr›n›
çözebilirsiniz.
Her ﬂeyden önce büyük bir korku ve paranoya vard›r bu politikada.
Kültürel, etnik, dini farkl›l›klar›, yani egemen millet ve inanç d›ﬂ›nda
olan› “bölücülük” unsuru olarak
görmektedir. O bayraklarla bu korkuyu bast›rmaya, canl› tutmak için
her arac› kulland›¤› milliyetçili¤e
kan vermeye çal›ﬂ›yor. Bu, ayn› za20
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manda kendine güvensizli¤in de bir
göstergesidir. Adeta o bayrak cümbüﬂü olmasa an›nda bir Ermeni devleti ilan edilecek ve ülke bir karpuz
gibi bölünecek!
Bu politika korkunun, paranoyan›n da iteklemesi ile dayatmac›d›r.
Bak›n kilisenizi aç›yoruz ama yanl›ﬂ anlamay›n, haddinizi bilin, demeye getiriyor.
AB ile iliﬂkiler, birbiri ard›s›ra
ç›kar›lan Ermeni Soyk›r›m yasalar›n›n önüne geçme gayreti ve daha bir
dizi nedenden dolay› aç›lmas› karar› verilen kilise ile bir “dostluk” ﬂovu yapmaya çal›ﬂ›yor oligarﬂi. Ancak bunu bile ﬂovenizme buland›rmadan beceremiyor.
Çünkü, Ermeni Soyk›r›m›n› yapan Osmanl›’n›n miras›na “ceddimiz” diyerek sahip ç›k›yorlar. Çünkü, ﬂovenizm ve ›rkç› milliyetçilik
sistemi ayakta tutan, oligarﬂinin kitleleri yedeklemesine hizmet eden
en önemli araç. Baﬂﬂovenist Deniz
Baykal’›n deyiﬂi ile “milletin çimentosu!” Bu öyle bir çimento ki,
Türk ulusunu, di¤er ulus ve milliyetlere karﬂ› düﬂmanl›kla dolduran
bir kal›ba s›k›ﬂt›r›yor.

Bak›n Biz Kilise Açt›k!
Kültürel zenginlikmiﬂ, halklar›n
kardeﬂçe bir arada yaﬂamas›ym›ﬂ;
bunlar oligarﬂiye uzak ﬂeylerdir.
Osmanl›n›n son döneminden baﬂlayarak bugüne kadar hep bu ﬂovenist
politika geçerli olmuﬂtur. Bu nedenle de “olumlu” anlamda yans›t›lan
her ﬂey asl›nda birer ﬂov, hatta ayn›
ﬂovenist politikalar› sürdürebilmek
için baﬂvurulan bir “politik manevra”dan öteye gitmemiﬂtir. En fazla
imaj operasyonudur!
Akdamar Müze Kilisesi’nin aç›ld›¤› günün hemen ertesinde, iktidar›n sözcüsü Yeni ﬁafak Gazetesi’nde yay›nlanan bir haber bu gerçe¤i
bir kez daha göstermiﬂtir.
ABD Kongresi'nden Ermeni
soyk›r›m›n› tan›yan tasar›n›n ç›kmas›n› önlemek için ABD'ye bir
milletvekilleri heyeti gidiyor.
Habere göre, milletvekillerinin

elinde “Türkiye'nin tezlerini anlatmak için iki malzemeleri varm›ﬂ!
Bunlardan birincisi; Akdamar Kilisesi'nin aç›l›ﬂ CD'si ile Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan bast›r›lan kitaplar. Bunlarla; "Biz Ermeniler’e düﬂman olsayd›k, bizden toplanan vergilerle
Akdamar Kilisesi'ne 3 milyon YTL
harcan›p restore edilmezdi" denilecekmiﬂ. ‹kinci malzeme ise, Ermeni
bestecilerin müzikleri olacakm›ﬂ!
Yeni ﬁafak’›n haberine göre; D›ﬂiﬂleri Komisyonu Baﬂkan› Mehmet Dülger, "Sak›n Geç Kalma Erken Gel"
ﬂark›s› da dahil Ermeni bestekarlara
ait eserlerin yerald›¤› CD'lerden
ABD’li senatörlere vererek, "Bu müzikleri dinliyoruz. Soyk›r›m mümkün de¤il" mesaj› verecekmiﬂ! (Bir
üçüncü “kan›tlar›” ise, ﬂovenistlerin
gözdesi Do¤u Perinçek’in ‹sviçre'deki savunmas› olacakm›ﬂ. Ki, karﬂ›devrimci çetenin lideri, bugünlerde
‹slamc›lar taraf›ndan da “Hepimiz
Perinçek’iz” diye sahipleniliyor.)
Komedi gibi gelebilir bunlar.
Ama, “imaj”›n her ﬂey oldu¤undan
hareket eden oligarﬂik iktidar›n baﬂkaca bir politikas› bulunmad›¤› için
görüntüyü kurtarma peﬂinde. Ayn›
AKP, “Kürtçe’ye serbestlik” tart›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤› günlerde de, Kardeﬂ Türküler’in Kürtçe ﬂark›lar›n›n
yer ald›¤› CD’leri AB yetkililerine
vermemiﬂler miydi! Sonra ne oldu
biliniyor; b›rak›n Kürtçe e¤itimi, özgürlü¤ü, kurs açmak için bile bin dereden su getirdildi, Kürtçe yay›n
tümden kuﬂa çevrildi.
Oysa gerçekten halklar›n kardeﬂli¤ine inanan, bu topraklarda varolan
kültürlerin özgürce kendini ifade etmesinden yana olan bir iktidar bu tür
oyunlara baﬂvurma gere¤i duymaz.
ﬁovenizmden beslenen düzen, tarihi gerçeklerin üzerini bol bayrakl›
aç›l›ﬂ törenleri ile, dostlar al›ﬂveriﬂte
görsün diye resmi bir vak›f taraf›ndan bast›r›lm›ﬂ müzik CD’leri örtemez. Perinçekler’e muhtaç hale gelen bu politika t›kanm›ﬂt›r. Bu politika ölümcül bir ﬂovenizmden baﬂka
hiçbir ﬂey üretmemekte, soyk›r›m›n
üzerine Hrant Dink cinayetlerini eklemektedir.

Sorumlular›n Önüne
Perde Örülüyor
Burjuva
bas›nda neredeyse
her
gün Hrant
Dink cinayetine iliﬂkin
bir geliﬂmenin haberi yeral›yor. ‹ster
‹slamc›, ister liberal, isterse ‘ulusalc›’ bas›nda yerals›n; tüm bu haberlerin ortak özelli¤i, gerçek sorumlular›n üzerine giden, deﬂifre eden bir
içerikten yoksun oluﬂu.
Aksine, ortaya ç›km›ﬂ olanlar›
karartmay›, cinayetin sorumlular›n›n
önüne perde örmeyi amaçl›yor bu
haberler. ‹ster polis kaynakl› olsun,
ister “kurumlar aras› çat›ﬂman›n”
ürünü olarak servise konulmuﬂ olsun, fark etmiyor.
En baﬂta da ortaya at›lan isimlerin kendisi bir perdeleme arac›na dönüﬂmüﬂ durumda.
Erhan Tunceller, Yasin Hayaller,
Mustafa Öztürkler, Ogün Samastlar
ya da son dönemde artan daha baﬂka
isimler, cinayetin planl›, örgütlü bir
devlet cinayeti oldu¤u gerçe¤inin
üzerine ç›kar›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Dikkat edin bu tür haberlere, o ona ﬂunu
dedi, bu ﬂuna ﬂunu dedi türünden,
bir biçimde bu iﬂe bulaﬂm›ﬂ olanlar›n birbirlerine suçlamalar›ndan öteye geçmiyor.
Bir bak›yorsunuz; “Yasin Hayal
‹BDA/C'den etkilenmiﬂ” haberleri
ç›k›yor. Bir bak›yorsunuz, birilerinin
“Bu Hrant iﬂini biz yapacakt›k ama
baﬂkas›na verdik” dedi¤i baﬂl›klara
taﬂ›n›yor. Ertesi günü üçüncü bir
a¤›z ç›k›p, Erhan Tuncel’in kendisine, Susurluk’un kontra eleman› Yeﬂil ile görüﬂtü¤ünü söyledi¤ini anlat›yor... Ve tüm bu haberlerin kayna¤›
polis sorgusu! Yani anlayaca¤›n›z
naklen yay›nlan›yor polis sorgular›!
Dezenformasyon ya da bilgi kirlili¤i, ne derseniz deyin; bu tür haberlerle olay karmaﬂ›k, çözülmesi
zor, girift hale getirilmek istenmektedir.
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Geçen hafta da ele ald›k; ortada
karanl›k olan bir ﬂey yoktur:
1- Tetikçi ve onu azmettiren, yard›m eden olarak kullan›lanlar bellidir.
2- Trabzon polisi, M‹T’i ve jandarma teﬂkilat› aylar öncesinden,
hem de cinayetin nas›l iﬂlenece¤ini,
ensesinden vurma ayr›nt›s›na kadar
bilmektedirler. Ayn› ﬂekilde Emniyet
Genel Müdürlü¤ü, ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü öldürülece¤ini bilmektedir. Tüm bu mekanizma içinde neden önlem al›nmad› sorusu art›k gereksiz hale gelmiﬂtir. Çünkü mesele
art›k önleyip önlememe de¤il, bu
makamlar›n bizzat içinde yer ald›¤›
bir cinayettir.
Katili yönlendiren Erhan Tuncel
cinayet sonras›nda da polisle görüﬂmeye devam etmiﬂ, polis “bana anlatt›¤›n›z gibi mi oldu” diyerek, sadece haberdar olup önlememenin
ötesinde planlama aﬂamas›nda da
devletin polisinin yerald›¤›n› ortaya
koymuﬂtur.
3- Hrant Dink, ‹stanbul valilik
makam›nda M‹T’çiler taraf›ndan
tehdit edilmiﬂtir.
4- Samsun’da polis ve jandarma
üst düzey yöneticileri cinayetin alt›nda yatan zihniyeti, çektirdikleri
“gurur” resimleri ile göstermiﬂ, katili “vatan kurtar›c›s›” ilan etmiﬂlerdir.
Ayn› sahiplenme, yarg› mekanizmalar› taraf›ndan da gösterilmektedir.
Yasin Hayal’in bombalama olay›ndan serbest b›rak›lmas›, olaya Erhan
Tuncel’in o olayda “karanl›kta” tutulmas› ilk akla gelen örneklerdir.
Bu tablonun söyledi¤i tek ﬂey
vard›r; b u b i r devlet cinayetidir.
BBP mi devreye sokuldu, Susurlukçu Veli Küçük mü vard› arkas›nda, teknik olarak kim örgütledi, kim
“azmettirdi”, tüm bunlar› da devlet
çok iyi bilmektedir.
Perdelemeyi yapan adres de buras›d›r!

memuru, gecekondulusu
ile
Türkiye halk› ne
ise, yurtd›ﬂ›nda
yaﬂayan emekçilerimiz de odur.
Avrupa tekellerinin ucuz iﬂgücü
ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere, Yalç›nda¤lar’›n sistemi taraf›ndan
45 y›l önce gönderildikleri Avrupa ülkelerinde,
en berbat iﬂlerde, en kötü koﬂullarda
iliklerine kadar sömürülüyorlar.

Tekelci Burjuvazinin Halka Bak›ﬂ›

AﬁA⁄ILIYORLAR
T‹KS‹N‹YORLAR
KORKUYORLAR
Tekelci burjuvazinin halka bak›ﬂ›n› do¤rudan ve aç›kça yans›tt›¤›
örnekler asl›nda fazla de¤ildir. Genel olarak gerçek yüzlerini gizler,
“temkinli” olurlar. Bazen de bu düﬂünceler dile gelir.
Geçen hafta da böylesi bir örnek
yaﬂand›. Tekelci burjuvazinin örgütü TÜS‹AD’›n Baﬂkan› A r z u h a n
D o ¤ a n Ya l ç › n d a ¤ , Almanya’da
yapt›¤› bir konuﬂmada, yurtd›ﬂ›ndaki emekçi halka bak›ﬂ›n› ﬂöyle anlat›yor: “Avrupa’daki Türkler mez radan al›nm›ﬂ insanlar, e¤itilmeleri ﬂart. Hat›rlarsan›z o dönem yurt
d›ﬂ›na çal›ﬂmaya gidenler Türki ye ’de me zr adan a l› nm› ﬂ götür ül müﬂ. Bu nesli n Türkiye’yi tam an la m › y l a y a n s › t t › ¤ › s ö y l e n e m e z . . . ”
Mesele yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan üç
milyon insan›m›zla s›n›rl› de¤ildir
elbette. Onlar arac›l›¤›yla burjuvalar, kendileri d›ﬂ›ndaki bütün halka
bak›ﬂlar›n› anlat›yorlar. Halk› aﬂa¤›l›yor, tiksintisini, hor gördü¤ünü
gizleme gere¤i dahi duymuyor tekelci burjuvazinin küstah temsilcisi.
Onlar emekçi insanlar, t›pk› Türkiye’deki onmilyonlarca insan›m›z
gibi. ‹ﬂçisi, köylüsü, küçük esnaf›,

Bugün onlar› sömüren tekellerin
hükümetleri, “en iyi uyumun asimilasyon oldu¤unu” söyleyerek kimliklerini, kiﬂiliklerini de teslim almak istedi¤ini ilan ederken, Türkiye
tekelci burjuvazisinin temsilcileri
de, bir yaban hayvan›ndan söz eder
gibi “e¤itilmelerinin ﬂart” oldu¤unu
söylüyor. Kastetti¤i ‘e¤itim’ ise elbette, kendi s›n›f bilincine varma,
kendilerini kim sömürüyor, neden
‘gurbet’ yollar›na düﬂürüldüler, bu
adaletsizliklerin kayna¤› nedir? gibi
sorulara cevap olacak bir e¤itim de¤il. Aksine hem bunlar›n üzerini örtecek, yalanlarla aksini belletecek,
hem de tekellerin daha fazla kazanmas›, kalifiye eleman ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› için gereken bir e¤itimdir. T›pk› bugün üniversitelerde
uygulad›klar› gibi.
Milyonlarca emekçi Türkiye’yi
yans›tm›yormuﬂ; peki kim yans›t›yor? Bir elin parmaklar›n› ancak
bulan tekelci burjuvalar m›? Milyarderler listesine giren beﬂ on aile
mi? Sizin kokuﬂmuﬂ yaﬂamlar›n›z
m›, ç›karc›l›¤›n›z m› yans›t›yor bu
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ülkeyi? Ahlâks›zl›klar›n›z, yozluklar›n›z, insani olan hiçbir ﬂeyin bar›namad›¤› dünyan›z m› yans›t›yor
Türkiye’yi? Yoksa Lailalar›n›z, yeni
yetme burjuvalar›n›z ve onlar›n gönül e¤lencesi olmaktan baﬂka bir
ﬂey olmad›klar›n›n fark›nda dahi olmayan mankenler mi? Evet kim?
Kimleri temsil ediyor Yalç›nda¤,
bellidir. Ama adeta tüm bir ülke ad›na konuﬂuyor, öyle üstten, karar verici, her konuda tek otorite... Yani
hep yans›tt›klar› gibi, bu ülkeyi kendilerinin görüyorlar. Milyonlarca
emekçi, iﬂçi, köylü, memur ise onlara hizmet eden y›¤›nlardan baﬂka
bir ﬂey de¤il. Bak›ﬂlar› bu, özlemleri bu, kafalar›nda tasarlad›klar› Türkiye bu! Günün 24 saati, ellerinde
tuttuklar› medya araçlar›yla bunu
pompal›yorlar. TV ve gazete haberleri sadece onlardan söz ediyor,
“ekonomi düzeliyor” derken milyonlarca emekçinin sofras› de¤il,
onlar›n kasalar› kastediliyor, birkaç
bin burjuvan›n tek damla ter dökmeden kasalar› doldurdu¤u borsalar›n› kastediyorlar. ‹ktidarlar onlara
hizmet ediyor, herhangi bir konuda
‘toplumsal uzlaﬂmadan’ sözeden
hükümetler önce patronlar›n kap›s›n› çal›p icazet al›yor ve bunu ‘toplumsal uzlaﬂma’ diye yutturuyorlar.
Örnekleri ço¤altmak mümkün;
özcesi onlar bu ülkeyi kendi çiftlikleri, milyonlar› da maraba olarak
görüyor, böyle yönetmeye çal›ﬂ›yorlar. Yalç›nda¤ da çiftli¤in kahyas› rolüyle konuﬂuyor.
“Mezradan al›nm›ﬂ insanlar”
derken kuﬂkusuz ki, bir geri b›rakt›r›lm›ﬂl›ktan, köylülük kültüründen
de söz etmiyor küstah burjuva.
Çünkü biliyor ki, o zaman ﬂu sorular gelecek bir biri peﬂis›ra: Kim
geri b›rakt›rd› bu ülkeyi? Kim bu
halk›n cehalet içinde kalmas›n›n
kendi ç›karlar› için en uygunu oldu¤unu düﬂünerek bu yönde politikalar uygulad›? Elbette tüm bu sorular›n cevab› yine tekelci burjuvaziden
baﬂkas› olmayacakt›r.
TÜS‹AD Baﬂkan›’n›n sözlerinin
ne anlama geldi¤ini çok iyi bilen,
TÜS‹AD Almanya Bürosu aç›kla-

ma yaparak güya “düzeltmede” bulunuyor. Ama ne bir tek özür, ne de
“yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›” deme gere¤i duymuyor. “Almanya’da yaﬂayan Türk
toplumunun” “modern Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i’ndeki yans›mas›” oldu¤unun kan›t› olarak “giriﬂimcili¤ini” örnek sunuyor. Yani yine kendi cephesinden aç›klama getiriyor.
“Giriﬂimci” olmayan, yani kapitalistleﬂmeyenler yine e¤itime muhtaç, yine mezral›!

Emekçi Halk Olarak
Biz De S›n›fsal Bakmal›y›z
‹ster geliﬂmiﬂ metropol kapitalist
ülkelerde, isterse bizim gibi yenisömürge çarp›k kapitalist ülkelerde
olsun; yüzy›llard›r burjuvalar›n halka bak›ﬂ› temelde Arzuhan Yalç›nda¤’›n dile getirdi¤i bak›ﬂ aç›s› olmuﬂtur. Kapitalizmin vahﬂi dönemlerinde bu aﬂa¤›lama do¤rudan ifadesini bulmuﬂ, hatta vebal› muamelesi yap›lm›ﬂt›r yoksullara. Hele bu
yoksullar iﬂsiz y›¤›nlarsa, “zararl›
mahluklar” olarak görülmüﬂlerdir.
Burjuvazi palazland›kça da yaﬂam
alanlar› ayr›ﬂm›ﬂ, burjuvalar gettolar›nda yaﬂarken, yoksullar› kentlerin banliyölerine sürmüﬂlerdir.
Ülkemizde de halk›n paras›yla,
devlet eliyle büyütüldükleri günden
bu yana hep halk› aﬂa¤›lad›lar, tiksinti duydular. Kentlerin güzel yerlerinde gecekondu yaﬂamlar›n› bile
lay›k görmediler örne¤in onlara.
Bugün de aﬂa¤›lamaya devam
ediyorlar. Kinle sald›r›yorlar.
Hangi s›n›ftan oldu¤unu unutmuyor burjuvazi. S›n›f bak›ﬂ›yla
düﬂünüyor ve konuﬂuyor. Bir yandan yoksul halk›n, emekçilerin bu
adaletsiz düzene baﬂkald›rmas›n›
önlemek için “ayn› gemideyiz” yalanlar›n› söylüyorlar, öte yandan ayn› gemide olmad›¤›m›z› her biçimde anlat›yorlar. Yaﬂamlar›yla anlat›yorlar. Yoksullara bak›ﬂlar›yla anlat›yorlar. Sadaka gibi ücretlere mahkum ederek anlat›yorlar.
Halk olarak, iﬂçiler, emekçiler,
yoksullar olarak biz de unutmamal›y›z, biz de karﬂ›m›za “iﬂadam›” diye

O aﬂa¤›lad›klar›n›z, hor gördükleriniz, tiksinti ve nefretle
sald›rd›klar›n›z b ir gün ç›k›p gelecekler gecekondulardan,
fabrikalardan. Ve d ayanacaklar villalar›n›z›n kap›s›na, y›kaca¤›z bu köhnemiﬂ düzeninizi
ç›kar›lan, türlü oyunlarla sevimlileﬂtirilmeye çal›ﬂ›lanlar›n, “hay›rsever” diye yutturulmak istenenlerin,
bizi sömüren burjuvalar oldu¤unu
unutmamal›y›z.
Onlar›n söyledi¤i gibi “ayn› gemide” olmad›¤›m›z› bilmeliyiz. Onlar›n gemisinde kaymaklar, ballar,
lüks ve sefahat var. Bizim gemimizde sefalet diz boyu, açl›k var, yoksulluk var, iﬂsizlik var.

Korkular›n› Büyütmeli,
Bu Ülkenin Onlar›n Çiftli¤i
Olmad›¤›n› Göstermeliyiz
Polisi, ordusu, bürokrasisi, yarg›s› ile devlet denilen mekanizma onlar›n yelkenlerini ﬂiﬂirirken, bizim
gemimiz yol almas›n diye her yola
baﬂvuruyor. Çünkü halka bak›ﬂlar›n›
sadece tiksinti, aﬂa¤›lama anlatm›yor, ayn› zamanda korkuyorlar.
Hem de ölümüne!
Çünkü biliyorlar ki, tarihte bütün çürüyen düzenler kanl› savaﬂ›mlarla tarihin çöplü¤üne gönderilmiﬂtir. Ve yine biliyorlar ki, yenilseler
de, oluk oluk kanlar› da aksa en sonunda zafer yeniyi, gelece¤i temsil
eden s›n›f›n olmuﬂtur.
O günün gelmesinden hep korktular. Bu yüzden cuntalar gelince
güldüler a¤›z dolusu, o büyük güne
öncülük eden devrimcilerin her katledildi¤inde bir “oh” çektiler. Bir te23
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kelci burjuvan›n o meﬂhur deyiﬂiyle, “bir gün gecekondulardan gelip
g›rtla¤›m›z› kesecekler” diye tir tir
titrediler gündüzleri ve geceleri. Üç
iﬂçi biraraya geldi¤inde uçuﬂan ispiyonlara kulak kesilip ekmeksiz b›rakt›lar kaynaﬂan emekçileri.
Gün geldi korkular› da¤lar oldu
halk›n coﬂkun akan seli karﬂ›s›nda.
Bast›rmak u¤runa meydanlarda k›z›l kanlar›m›z› ak›tt›lar oluk oluk.
Ama hep korktular ve korkmaya
devam edecekler!
Tiksinti ve aﬂa¤›lama da bu korkuyu bast›rman›n arac›d›r. Polis ve
ordu gücü onlar›n bu korkular›na
çare olsun, bu ülke hep onlar›n çiftli¤i olarak kals›n diye kuruldu. Halk
yönetmesin, emekçiler yaﬂad›klar›
ülkenin gerçek sahibi olduklar›n›n
bilinciyle harekete geçmesinler diye
tepelerinden cop eksiltilmedi, katledildiler, bask› alt›nda tutuldular, örgütlenmemeleri için fiziki, ideolojik, politik her yola baﬂvuruldu. Onlar›n korkular›n› bast›rmak için hep
bizim kan›m›z ak›t›ld›.
Ama tüm bunlar da fayda etmeyecek. Gün gelecek o bald›r›ç›plaklar, aﬂa¤›lay›p hor gördükleriniz de
ait olduklar› s›n›f›n gözüyle bakacaklar dünyaya. Ve iﬂte o zaman
fabrikalar›ndan, gecekondular›ndan
ç›k›p gelecekler, dayanacaklar kap›n›za. ﬁiﬂmeyecek art›k geminizin
yelkenleri, aﬂa¤›layamayacaks›n›z
milyonlarca emekçiyi.

‘Aferizm’ Salg›n›
Sözlükler “ a f e r i z m ”i ç›karc›l›k
olarak tan›mlar. Siyasi literatürde,
daha çok nüfuz kullanarak ç›kar
sa¤lamak anlam›nda kullan›lagelmiﬂtir. “Bal tutup parma¤›n› yalayan” milletvekilleri, burjuvalaﬂan
bürokratlar, babalar›n›n koltuklar›n›n gücünü kullanarak ‘köﬂeyi dönen’ baﬂbakan, bakan o¤ullar› ve
k›zlar›, ‘Ali Dibo’ çarklar› kuran belediyeler hep bu kapsamdad›r.
AKP'nin iktidar koltu¤una oturdu¤u günden bu yana, 4 y›ll›k süre
içinde, baﬂta Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an'›n çocuklar› olmak üzere bakanlar›n, milletvekillerinin çocuklar› h›zla yükseliyor. “Hiç yoktan”
fabrikalar kuruyorlar, üniversiteyi
bitirir bitirmez holdinglere genel
müdür oluyorlar, armatörlük kap›lar›n› aral›yor, aile ﬂirketlerinde her
gün katlanan sermayeyi yöneten yeni yetme burjuvalar oluyorlar.
Son örnek, Baﬂbakan Erdo¤an’›n damad› 26 yaﬂ›ndaki Berat
Albayrak oldu. Damat Berat, Çal›k
Holding'e genel müdür olarak atand›. Ondan önce o koltukta a¤abeyi
Serhat Albayrak oturuyordu. O da
TMSF’nin el koyup ‹slamc› sermayeye peﬂkeﬂ çekti¤i Star’›n genel
müdürlü¤üne terfi ettirilmiﬂti.
AKP’lilerin çocuklar›n›n ticarette ve kariyerde baﬂ döndürücü h›zla
yükseliﬂinin tek örne¤i elbette damat de¤il. Erdo¤an'›n büyük o¤lu
Burak Erdo¤an da daha yak›n zamanda kuru yük gemisi alarak armatörlü¤e ad›m atm›ﬂt›.
Armatörlükte yükselen bir baﬂka

isim ise, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m'›n o¤lu Erkan Y›ld›r›m’d›r.
O¤ul Y›ld›r›m 450 bin dolara ald›¤›
gemi için, Santoura adl› ﬂirketten
200 bin dolar borç alm›ﬂt›r. Tesadüfe bak›n ki, bakan›n o¤luna bir ç›rp›da 200 bin dolar veren Sontoura
ﬂirketine ayn› günlerde Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan sudan ucuz fiyatla bir gemi kiralanm›ﬂt›... Devlet
ihaleleri karﬂ›l›¤›nda o¤ullara k›zlara böyle ç›karlar sa¤lan›yor.
Bu konuda, hükümetin Maliye
Bakan›’n›n pek “yetenekli” ailesini
anmadan geçmek olmaz.
O¤ul Abdullah Unak›tan babas›n›n nüfuzunu kullanarak yem, tavuk, yumurta, kuﬂ gribinin tüm halk› korkuttu¤u günlerde ise halkla
alay edercesine pastorize likit yumurta ile ticaret hayat›nda her geçen gün yeni ﬂirketler kurdu.
2003 y›l›nda m›s›r ithalat›nda
vergi oranlar› yüzde 45’e yükseltilmeden sadece dört gün önce, tavukçu Abdullah Unak›tan, yüzde 20
gümrük vergisiyle 4 bin ton m›s›r ithal ederek büyük bir vurgun vurdu.
Bakan, hakk›nda verilen soru önergelerine “m›s›r› tavuk yemi yapmak
için ithal etti” diye alay edercesine
cevaplar verirken, o¤ul Unak›tan
kardeﬂleri Zeynep Basutçu ve Fatma Un›katan ile birlikte aile ﬂirketini kuruyordu. Kemal Unak›tan’›n o
koltu¤a oturmas›n›n ard›ndan çocuklar›, AB G›da, Serab G›da, Telemobil, FAB G›da ve SAB Makine
ﬂirketlerini kuruvermiﬂlerdi.
Hükümetin fonu bilinçli bir ﬂe24
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kilde yükseltmemesi nedeniyle 1
milyon tondan fazla m›s›r ithal ederek, hazinenin kasas›na girmesi gereken 50 milyon dolara yak›n para
Unak›tan’›n kasas›na girdi. Elbette
bu vurgunun yükü halk›n s›rt›na
yüklenirken, kazanan sadece o¤ul
Unak›tan da de¤ildi.
‹thal edilen m›s›r›n en büyük al›c›s›, Kemal Unak›tan’›n eskiden
muhasebecili¤ini yapt›¤› Ülker’in
Cargill ile ortak kurdu¤u Pendik Niﬂasta da kazananlar aras›ndayd›. Ki,
Tayyip Erdo¤an ve o¤lu da Ülker’in
ortaklar›ndand›.

Deﬂifre Olan Aferiste
Omuz Veren AKP
Kendi vergi borçlar›n›, yolsuzluklar›n› affettirmek için yasalar haz›rlayan Kemal Unak›tan’›n Beykoz
Küçük Çaml›ca’da 50 dönümlük orman arazisini “hat›r senedi” ile kapat›p kaçak villa yapt›rmas›, tapusuz araziye tapu kazand›rmak için
‘2B Yasas›’n› haz›rlamas›, S‹T alan›na yap›lan kaçak villalar için
AKP’li belediye meclis üyelerinin
oylar›yla kararlar ç›kar›lmas› ise,
aymazl›¤›n bir baﬂka göstergesiydi.
Aferistlik elbette Unak›tan’a özgü de¤ildir. Bu kültür AKP hükümetinde öylesine yerleﬂmiﬂ ve do¤ald›r ki, villa olay› ayyuka ç›kt›¤›
günlerde, Unak›tan hakk›nda verilen gensoru öncesinde Baﬂbakan
milletvekillerine ﬂöyle sesleniyordu: “Seyir halinde oldu¤umuzu
unutmay›n. Yolculukta hatalar, talihsiz anlar, tökezleyenler olabilir.
Görevimiz tökezleyen arkadaﬂlar›m›za omuz vermektir. ”
Omuz verilen kim?
Nüfuzunu kullanarak halk›n paras›n› yerken suçüstü yakalanm›ﬂ
bir h›rs›z, bir ç›karc›, K‹T’leri ç›¤›rtkan pazarc› edas›yla tekellere
peﬂkeﬂ çekerken kendi kasas›n› dolduran ama utanmadan kaçak villas›n›n kap›s›na “Mülk Allah’›nd›r” diye yazan bir din bezirgan›... Hükümet kabinesinin yar›s›n›n yolsuzluk
dosyas› bulundu¤u, milletvekillerinin zimmet, suistimal gibi suçlar-

dan yarg›land›¤› bir partiden baﬂka
bir ﬂey de beklenemez.

‘Milli Kapitalizm’
Olmad› Ama Salg›n
Bünyeyi Sard›
Bu dönemde ayyuka ç›km›ﬂ olsa
da, kuﬂkusuz ki ç›karc›l›k AKP ile
baﬂlamad›. Cumhuriyetten bu yana
bütün iktidarlar döneminde ç›karc›l›k, kay›rmac›l›k, nüfuzu kullanma
ve nüfuzunu satma ﬂu veya bu düzeyde hep olmuﬂtur.
F. R›fk› Atay, ‘Çankaya’ isimli
kitab›nda, “ilk aferizm fesad›”n›n
Ankara'da iﬂ takip etmeye gelenleri
haraca kesmekle baﬂlad›¤›n› söyler.
Bugün de halen geçerlili¤ini koruyan, “Ankara'da ancak nüfuzlu milletvekilleri vas›tas›yla iﬂ ç›kar›labilir” düﬂüncesinin kökenlerinin bu
y›llara dayand›¤›n› vurgular.
Toplumsal olan her ﬂeyi tahrip
eden kapitalizm bir sistem olarak bu
hastal›¤›n ana rahmidir. Türkiye’de
ise daha baﬂtan itibaren yönetim
kadrosunda ç›karc›l›k geliﬂmiﬂtir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n bir k›s›m kadrolar› idealist düﬂüncelerle Cumhuriyet’in kuruluﬂuyla meﬂgulken,
Kemalistler’in ittifak yapt›¤› toprak
a¤alar›, eﬂraflar kendi ç›karlar›n›n
peﬂindeydiler. Kemalist iktidar›n
“milli sermaye” yaratma politikas›,
siyasi kadrolarla sermaye aras›ndaki bütünleﬂmenin de kalk›ﬂ noktas›n› oluﬂturuyordu. Ve bu politika sonucunda yarat›lm›ﬂ bir milli burjuvazi olmam›ﬂ, iﬂbirlikçilik tekellerin temel karakteri haline gelirken,
ç›karc›l›k bütün bünyeyi sarm›ﬂt›r.
Mahir Çayan, milli bir kapitalist
s›n›f› oluﬂturma gayretleri içinde
olan Cumhuriyet yönetiminin, bu
amaçla milli kapitalizmin geliﬂmesi
için devletin bütün imkânlar›n› kulland›¤›n› kaydeder ve ﬂöyle devam
eder: “Ancak gittikçe geliﬂen politik
ve ekonomik plandaki küçük-burjuvazinin örgütlenmesi, giderek ticaret burjuvazisi ile iﬂbirli¤i içinde
olan ve devletin imkanlar›n› bu
alanlarda kullanan bir b ü r o k r a t
burjuvazisi oluﬂturmuﬂtur.” (Bütün

Yaz›lar, S: 423, Boran Yay.) Milli
özel yat›r›mlar› desteklemek amac›
ile kurulan ‹ﬂ Bankas›’n›n kurucular›n›n Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na kat›lm›ﬂ,
Cumhuriyet döneminin politikac›lar› ile tüccar ve eﬂraf oldu¤u örne¤ini veren Mahir, “‹ﬂ Bankas›’n›n bir
nevi politikac›lar bankas› olarak
kurulmuﬂ olmas›, Cumhuriyet dönemi için bir aferizm salg›n›n›n baﬂlang›c› olmuﬂtur...” diye belirtir.
‹ﬂ Bankas›’n›n 1924 y›l›nda kurulmas›, Mahir’in de belirtti¤i gibi,
sermaye ile siyasi kadrolar›n bütünleﬂmesinde özel bir öneme sahiptir.
Bankan›n genel müdürlü¤üne Celal
Bayar, yönetim kurulu baﬂkanl›¤›na
Siirt Mebusu Mahmut Bey getirilmiﬂtir. ‹ﬂ Bankas› bu dönem boyunca, yerli ve yabanc› sermaye ile siyasi iktidar aras›ndaki bütünleﬂme
sürecinde aktif bir rol oynad› ve iktisadi politikalar›n belirlenmesinde
sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda
bask› unsuru oldu. Hükümeti etkileyen bu bask› grubuna “ç›karc›lar”
anlam›nda aferistler denildi. ﬁevket
Süreyya da ‘‹kinci Adam’da bu durumu ﬂöyle izah eder: “‹ﬂ Bankas›'n›n kuruluﬂu s›ras›nda... devlete
arkas›n› vererek, devlet nüfuz ve imkânlar›ndan faydalanan... aferist
temayüllerin belirdi¤i bir gerçektir.
Hemen hepsi... milli mücadele günlerinin asker, idareci, yahut siyasetçi elemanlar› aras›nda türeyen baz›
insanlar›n yeni devrin iktisadi... imkânlar›n›, az çok maskeli ﬂekillerde,
fakat daima devletin nüfuzuna dayanarak kendi menfaatlerine kullanmak çabalar› olmuﬂtur."
1929 Türkiye'sinde varolan 25
tane milli kapitalli sanayi ve maden
ﬂirketinin yönetiminde 20 kadar
milletvekili bulunuyordu. Yine 38
milli bankan›n 31’inde de milletvekilleri vard›. Ki bunlara ﬂirketlerin
yönetimindeki askeri, siyasi büroktarlar› da eklemek gerekir.
Böyle bir yap›, giderek çürümeyi, aferizm salg›n›n artmas›n› beraberinde getirdi. Bir yandan bürokratlar burjuvalaﬂ›rken, di¤er yandan
mülk sahibi s›n›flar da bürokrasiye
entegre oldular. Örne¤in: Eskiﬂehir’de derebeylik kuran toprak a¤a25
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s› Emin Sazak, Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›nda Mustafa Kemal taraf›ndan
sermayenin temsilcisi olarak mebus
atanm›ﬂt›. Emin Sazak 1920-1950
aras›nda, yani otuz y›l boyunca devaml› mebus olarak atand›. Ve elbette, mecliste toprak reformuna
iliﬂkin bütün giriﬂimlere karﬂ› ç›kt›
ve reform giriﬂimlerinin kadük kalmas›nda etken oldu. Onun yerini
daha sonra o¤lu Gün Sazak ald›. Kimilerinin, katledilen ayd›nlarla birlikte ad›n› say›p devrimci bir eylemi
karalamaya kalk›ﬂt›¤› Gün Sazak,
Devrimci Hareket taraf›ndan cezaland›r›lana kadar büyük sermayedarlardan biri olarak siyasette, bürokraside yer al›yordu.
Böyle bir yap›lanma içinde burjuva politikac› ve bürokratlar›n
“halka hizmet” ettiklerini kim söyleyebilir. Mahir’in alt›n› çizdi¤i gibi, “Cumhuriyet yöneticilerinin bir
kesiminin bürokrat burjuvazi haline
dönüﬂmeleri, ticaret burjuvazisi ve
eﬂrafla birlikte ekonomik yat›r›mlar
yapmalar›, baﬂlang›çta, ekonomide
özel kartelleﬂme ve tröstleﬂmeye,
yabanc› sermaye yard›mlar›na ve
iﬂbirli¤ine karﬂ› olan devlet üzerinde politik gücünü yavaﬂ yavaﬂ art›rmay› do¤urdu.”
Bugün ise politikalar› tamamiyle
bu güç belirliyor. Tüm partilerde tekellerin temsilcileri olmakla birlikte, as›l olarak da hükümetler hiçbir
maskeye gerek görmeksizin sermayeseverlikleriyle övünüyorlar. Ve
bu hizmetlerinin karﬂ›l›¤›nda, kendi
ç›karlar›n› yerine getiriyorlar. Devlet denilen mekanizma, hükümetiyle, bürokrasisiyle, bir ç›karc›lar toplulu¤unca yönetilmektedir. Ye¤enini mobilyac›lar kral› yapan Demireller’den, bir anda o¤ullar›n› “iﬂadam›” yap›veren Özal’a hepsi bu
çark›n diﬂlisi. AKP ise bu konuda
gemi az›ya alm›ﬂ durumdad›r.
Her koﬂulda sermayeye hizmet
ve burjuva siyaset aç›s›ndan dahi
do¤al olmayan ticari iliﬂkiler ve iﬂlerin sürdürülmesi, AKP’lilerin kasalar›n› da doldurmalar›n› beraberinde getirmiﬂtir. ‘Hortumlar›n› kestik’ söyleminin arkas›nda yatan gerçek budur.

Meydan Muhabiri Ahmet
Akpak, telsizle Milliyet Muhabiri Ali Fuat Duatepe'yi Çiftehavuzlar'a ça¤›r›yor:
-Gel, gel! Büyükler burada
gel!
-Day› orada m› Day›?
-Gel! Gel! Dursun burada!
Gazetelerin istihbarat servislerinde haz›r tutulan teypler,
an an kaydediyordu bu konuﬂmalar›. Kaydeden sadece teypler de¤ildi elbette, tarih kaydediyordu.
1

-88... Merkez 88...
-Dinliyorum.
-Doktor Kemal Ergüder Sokak...
Silah sesleri ihbar› al›yoruz.
Silah seslerini duyup anons yapan Kad›köy Emniyet Amirli¤i'ne
ba¤l› bir polis ekibidir. Ekip biraz
sonra sözkonusu bölgeye ulaﬂarak
oradan ﬂu anonsu yap›yor:
-88... Merkez 88... Malum sesler
bizimkilermiﬂ. Çal›ﬂma yap›yorlarm›ﬂ. Merkez 88... Konuﬂmay› kesin...
Polis telsizinde bu konuﬂmalar
yap›l›rken, takvimler 16 Nisan
1992’yi, saatler ise 21.30’u gösteriyordu.
O gün o saatlerde, ‹stanbul’un
Kad›köy yakas›nda birçok yer ölüm
mangalar› taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂt›.
Çiftehavuzlar, Üstbostanc›, Erenköy
ve Sahray› Cedit'te çat›ﬂmalar oldu¤u, kuﬂat›lanlar›n Devrimci Sol’un
üst düzey yöneticileri oldu¤u bilgisi
k›sa sürede gazetelerin istihbarat
merkezlerine ulaﬂ›yor. Sinan Kukul'un öldürüldü¤ü söylentileri yay›l›yor ilkin.
Kontrgerillan›n gazetecileri kan
kokusu ald›klar› adreslere do¤ru yöneliyorlar. Bu arada telsizle birbirlerine "müjde" veriyor, birbirlerini
ölüm mangalar›n›n kuﬂatt›¤› adreslere ça¤›r›yorlar. Meydan Gazetesi ‹stihbarat ﬁefi Baki Avc›, muhabirine
soruyor: "Ahmet müjdeyi ver! Dursun Karataﬂ da var m›?"

Sevinç içinde kalemlerin-

rimci Sol da o “ç›banbaﬂlar›”ndan
biriydi. 1990-91 Körfez krizi boyunca, emperyalizm tarihin en büyük askeri y›¤›na¤›yla tüm dünya halklar›na aç›kça gözda¤› vermiﬂti. Buna
ra¤men, sözü edilen örgüt, b›rak›n
ABD karﬂ›s›nda sessiz kalmay›,
ABD hedeflerine yönelik eylemler
düzenlemeye devam etmiﬂti. Ve hâlâ
da ediyordu. Amerikan iﬂbirlikçisi
ANAP iktidar›, iﬂte bu nedenle, hem
ABD’nin iste¤i, hem oligarﬂinin
“huzur ve güvenli¤i” için CIA ile iﬂbirli¤i halinde 12 Temmuz katliam›n› gerçekleﬂtirmiﬂti.

Umudu yoketmek
içindi sald›r›
den kan damlayan gazetecileri kaydediyordu tarih. Polis ﬂeflerinin, bakanlar›n, baﬂbakan›n, generallerin
hepsinin sevinç içinde oldu¤unu
kaydediyordu. Gerçekten büyük bir
sevinçti onlar›nki. Kendi cephelerinden hakl› bir sevinçti de; ancaaak...
Ancak erken bir sevinçti. Çünkü...
Fakat, burada ‘çünkü’süne geçmeden önce, karﬂ›-devrim cephesinin sevincinin neden büyük ve kendi
cephelerinden neden “hakl›” bir sevinç oldu¤unu ortaya koymak daha
isabetli olacakt›r.

#
12 Temmuz 1991’de Devrimci
Sol’a karﬂ› büyük bir operasyon gerçekleﬂtirilmiﬂ, bu operasyonda Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim
‹lçi gibi hareketin önder kadrolar›
katledilmiﬂti.
Tamamen kendisinin hükmetti¤i,
her ﬂeyin kendi arzusuna göre biçimlendi¤i bir "yyeni dünya düzeni" peﬂinde koﬂan ABD, tüm ülkelerdeki
iﬂbirlikçi iktidarlardan " ç › b a n b a ﬂ › "
olarak gördü¤ü güçlerin ezilmesini
istiyordu. Emperyalizme teslim olmay› ve uzlaﬂmay› reddeden Dev26
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O zaman da sevinçleri büyüktü
oligarﬂi cephesinin. O zaman da zafer naralar› atm›ﬂlar, devrimci örgütün “belini k›rd›klar›n›”, art›k örgütün kendini toparlayamayaca¤›n› iddia etmiﬂlerdi.
Ama öyle olmad›.
Beklentilerinin bir ifadesi olan
iddialar›, gerçekleﬂmedi.
Tam tersine, devrimci hareket,
devrim ve sosyalizm iddias›ndan bir
milim bile gerilemedi¤i gibi, k›sa sürede kendini toparlay›p, mücadeleyi
yeniden yükseltiyordu.
1992 Nisan'›n›n hemen öncesinde, devrimci hareket, hemen bütün
alan ve bölgelerde, yay›nda, propaganda ve taktiklerinde, kadro boﬂluklar›n›n doldurulmas›nda önemli
bir geliﬂme sa¤lam›ﬂt›.
Dersim, Sivas, Tokat, Karadeniz,
Malatya ve Ege da¤lar›na silahl› birlikler ç›kar›lm›ﬂ, küçük bir birlik de
Toroslar'a altyap› çal›ﬂmas› için konumland›r›lm›ﬂt›.
Karadeniz'in ve Do¤u’nun büyük
ﬂehirlerinde ve di¤er bölgelerdeki
baz› ﬂehirlerde ﬁehir SDB'lerinin
oluﬂturulmas›na fiili olarak baﬂlanm›ﬂt›. Bunun yan›nda çeﬂitli alanlar-

da milisler örgütleniyordu. Eylemde,
kitlesellikte sa¤lanan geliﬂmelerle,
oligarﬂinin sald›r›lar› cevaps›z b›rak›lm›yordu.
Ayn› dönemde Kürt halk›na yönelik propaganda ve eylem faaliyetleri de artarak devam etmekteydi.
K›sacas›, 12 Temmuz'dan k›sa süre
sonra bir geliﬂme çizgisi sa¤lanm›ﬂt›. Bunda özellikle Merkez Komite
üyeleri Sinan Kukul ve Sabahat Karataﬂ’›n gösterdikleri performans›n
ve yine SDB'ler Genel Komutan›
olarak Faz›l Özdemir’in büyük rolü
vard›.
Onlar, 12 Temmuz ﬂehitlerinin
"yoldaﬂlar bizi aﬂ›n” miras›n› sahiplenmiﬂler ve iﬂte devrim ve sosyalizm bayra¤›n› daha yükseklerde
dalgaland›rmaktayd›lar.
Burjuva politikac›lar, “tüm dünyada bunlar yokolurken, bizde hala
taraftar buluyorlar” diye ﬂaﬂk›nl›klar›n› dile getiriyorlard›.
Elbette, burjuvazininki sadece
ﬂaﬂk›nl›k de¤ildi. Düzenin bekas›
aç›s›ndan büyük bir korku eﬂlik ediyordu bu ﬂaﬂk›nl›¤a.
1991 sonlar›nda, yani bu operasyondan sadece 5-6 ay önce, TÜS‹AD patronlar›, Bo¤aziçi Üniversitesi
ö¤retim üyelerine bir araﬂt›rma yapt›rm›ﬂlard› ve o araﬂt›rman›n sonuçlar› tekelci burjuvalar›n korkusunu
büyütüyordu.
Araﬂt›rman›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar, ﬂöyle özetleniyordu:
-Halk›n % 66's› "Bu düzen de ¤iﬂmeli" diyor.
-Devletin yasama, yürütme ve
yarg› organlar›na halk›n yar›s›n›n
güveni kalmad›.
-Toplumun % 48'i yoksullu¤un
nedeni olarak düzenin bozuklu¤unu
gösteriyor.
-Halk›n % 58'i bas›n ve sendikalara, % 72'si büyük ﬂirketlere güvenmiyor.
-Serbest piyasa ve özelleﬂtirme
toplumda benimsenmiﬂ de¤il. (30
Eylül 1991, Günayd›n)
Peki ne olacakt›?
Düzenin karﬂ›s›nda alternatif bir

güç olmas›, oligarﬂi için her zaman kötü ve tehlikeliydi. Ama
halk›n memnuniyetsizli¤inin bu
kadar büyük oldu¤u koﬂullarda
bir alternatifin varl›¤› daha da
tehlikeliydi.
Devrimci Sol, bir alternatif
oldu¤u için tehlikeliydi burjuvazi
aç›s›ndan. Kapitalizm içinde kalmay›, burjuvazinin düzeniyle,
burjuva demokrasisiyle uzlaﬂmay› reddetti¤i için tehlikeliydi.
Marksizm-Leninizm’den, devrimci stratejisinden vazgeçmedi¤i için tehlikeliydi. Vurulan büyük darbelere ra¤men y›k›lmad›¤› için tehlikeliydi.
O halde bu tehlike bertaraf
edilmeliydi. Bu düzen için en temel konulardan biriydi. Oligarﬂinin sözcüleri s›k s›k “Kürdistan
ve ‹stanbul sorununu halletmeliyiz”, “PKK ve Dev-Sol’dan kurtulmal›y›z” türünden ifadeler
kullan›yorlard›.
20 Ekim 1991’de seçim yap›lm›ﬂt›. Bu seçimler, Türkiye tarihinde belki de en çok vaatlerde bulunulan seçimler olarak geçti tarihe. O
günkü deyimle, yerde ve gökte
vaadedilmedik hiçbir ﬂey b›rakmam›ﬂt› düzen partileri. Özellikle DYP,
SHP ve ANAP, herkese iki araba
vaadinden tutun da “ﬂeffaf karakollar”a, “askerli¤i iki aya indirme”ye
kadar neler neler vaadetmemiﬂlerdi
ki... Fakat tüm bu vaatlere karﬂ›n,
hiçbir düzen partisi tek baﬂ›na iktidar olabilecek ço¤unlu¤u sa¤layamad›.
Bu da bir bak›ma oligarﬂi aç›s›ndan bir baﬂka alarm çan›yd›. Hiçbir
düzen partisi, o kadar vaade ra¤men,
kitleler nezdinde umut haline getirilememiﬂti. Baﬂka deyiﬂle, düzen kendi içinde “umut” üretme dinamizmini kaybetmiﬂti. O halde, kitleler “baﬂka umut”lar›n peﬂine düﬂmeden o
umutlar yokedilmeliydi. Devrimci
hareket, bir alternatif, bir umut oldu¤u için yokedilmeliydi.

#
Son birkaç y›l içinde, polis, iktidarlardan her türlü ekonomik, yasal
27
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Sabahat
K A R ATAﬁ ,
Devrimci Sol Merkez Komite Üyesi, ﬂehir SDB'leri
ve bir k›s›m örgütlenmeden sorumluydu.
1970’lerde ‹YÖKD’de, fabrikalarda, Dev-Genç içinde faaliyet yürüttü. 76'da Devrimci
Kad›nlar Derne¤i kurucular›
aras›nda yerald›. 12 Eylül
sonras›n›n güç koﬂullar›nda
hareketi omuzlad›. 22 y›ll›k
devrimci yaﬂam›nda ilkeli, kurall›, disiplinli yaﬂam›yla örnek oldu.
Taﬂk›n USTA, Devrimci Sol
üyesiydi. Tüm yaﬂam›n› çal›ﬂmakla, üretmekle geçiren ve
her ﬂeyini harekete sunan bir
devrimciydi.
E d a YÜKSEL, Devrimci Sol üyesiydi. Lisede, üniversitede bir Dev-Genç'li olarak yerald› kavgada. Üniversiteyi bitirdikten sonra
çal›ﬂmalar›na Elektrik Mühendisleri Odas›’nda devam etti. ﬁehit düﬂtü¤ünde üssün
kurumlaﬂmas›nda görevliydi.
ve siyasal deste¤i alarak, devrimci
mücadele karﬂ›s›nda daha da yetkinleﬂtirilmiﬂti. Personel ve teknoloji
takviyesinin yan›s›ra, polise verilen
as›l destek, hiç kuﬂku yok ki, infazlardan, katliamlardan sonra “gözle rinden öpülmesi” ve hükümetlerin
onlar›n “ellerini so¤utmamak” için
her türlü eleﬂtiriyi bizzat gö¤üslemeleridir.
20 Ekim seçimlerinden sonra kurulan DYP-SHP koalisyonu da, seçim dönemindeki tüm söz ve vaatlerini unutarak bu politikay› sürdürecekti. Hatta, infazlar, katliamlar, faili meçhuller, ANAP iktidar› dönemlerini de aﬂacak, bu dönem halk›m›za karﬂ› “topyekün savaﬂ” dönemi
olarak an›lacakt›.
16-17 Nisan operasyonlar› iﬂte
böyle bir atmosferde gerçekleﬂtiriliyordu. Bir takip sonucunda devrimci
hareketin kadrolar›na ulaﬂm›ﬂlar ve
hiç duraksamaks›z›n ölüm mangalar›n› seferber etmiﬂlerdi.
Onlar›n “hukuku”nda uzun zamand›r yakalamak, yani baﬂka deyiﬂle “sa¤ ele geçirmek” yazm›yordu
zaten. Gidecek, katledecek, e¤er kat-

lettiklerinde silah yoksa, ellerine silah tutuﬂturup öyle resimler çektirecek ve sonra da halka “teslim ol ça¤r›lar›na ateﬂle karﬂ›l›k verdiler...”
aç›klamas› yap›lacakt›.

#
Ama teslim ol ça¤r›lar›na ateﬂle
karﬂ›l›k verilmesi, her zaman “senaryo” de¤ildi elbette.
Üstbostanc› Doktor Kemal Ergüder Sokak'ta karﬂ›lar›nda teslim olan
kimseyi bulamad› ölüm mangalar›.
O sokakta kuﬂatt›klar› evde Sinan
Kukul ve yoldaﬂlar› vard›. Kuﬂat›ld›klar›n› anlar anlamaz kuﬂatmay›
yarmaya çal›ﬂm›ﬂ, direnerek ﬂehit
düﬂmüﬂlerdi.
Saatler 23.00’ü epey geçerken,
Üstbostanc› Doktor Kemal Ergüder
Sokak'tan bir ekip otosu ç›k›yor. Mahalle adeta terk edilmiﬂ durumda.
Çat›ﬂma bitmiﬂ. Polis yo¤unlu¤u
azalm›ﬂ, fakat sokaktaki polis iﬂgali
devam ediyor hâlâ. Gazeteciler içeri
al›nm›yor. Fakat Sinan Kukul'un iki
yoldaﬂ› ile birlikte katledildi¤i haberi kesinlik kazan›yor.
Sinan ve yan›ndaki yoldaﬂlar›
Arif ve ﬁadan Öngel’in cesetleri, daha savc› bile gelmeden morga kald›r›l›yor. Katillerin acelesi var.
Savc›n›n gelmesiyle birlikte gazeteciler de soka¤a girebiliyor. Gazetecilerin ilk gözüne çarpan ise, Sinanlar’›n kulland›¤› evin balkonunun
hemen alt›ndaki yol üzerinde adeta
gölleﬂmiﬂ k an b i r i k i n t i l e ri oluyor.
Sinan ve ﬁadan'›n yolda, Arif’in ise
evde katledildi¤i anlaﬂ›l›yor. Apartman›n yöneticisi, gazetecilerin "Nas›l insanlard›?" sorusuna k›sa ama
özlü bir cevap veriyor: "Sessiz, sakin,
efendi insanlard›."

#
Sinan Kukul, Arif Öngel ve ﬁadan Öngel'in katledildi¤i apartman›n
kap›c›s› ve eﬂi o günü ve üç devrimciyi, daha sonra ﬂöyle anlatacaklard›:
Kap›c›: Saat [gece] 11.00 civar›nda eve geldim. Evde yaln›zd›m.
Aradan 10-15 dakika geçmeden gürültüler, ba¤›rmalar ve silah sesleri
gelmeye baﬂlad›. Ne oldu¤unu anla-

yamad›m. Kap›y› açt›m, bir komiser duruyordu. Merdivenler
polislerden geçilmez haldeydi.
"Ne oluyor?" dedim. "Gir içeri"
deyip, kap›y› yüzüme kapatt›.
Apartman›n etraf› da neredeyse
300-400 polisle çevriliydi.
Silahlar› yo¤undu. Bir ara bizim pencerenin dibinden 4-5 el
silah sesi geldi. Birini vurmuﬂlard›. Üst katlardan da "Katil Polisler" diye ba¤›ran bir sesi duyuyordum. Sonradan ö¤rendim,
Arif a¤abeyin sesiymiﬂ. Sürekli
böyle ba¤›rd›. Sinan a¤abeyle,
ﬁadan ablay› pencerenin dibinde
öldürdüler.
Son olarak, üst katlardan birkaç el silah sesi de geldikten
sonra, sesler kesildi. Bir komiser
kap›y› açt› ve bana "Onlar› nas›l
tan›yorsun?" dedi. Ben de "Kimleri tan›yor muyum?" deyince
"‹ki no’lu dairedekiler." dedi.
‹nan›r m›s›n›z, dizlerim çözüldü.
O ana kadar herkes akl›ma gelirdi de iki numaradakiler gelmezdi. Kahroldum, sabaha kadar a¤lad›m.
Komisere "Çok iyi insanlard›" dedim. "Kad›n› bari öldürmeseydiniz." dedi¤imde, komiser,
"Onlar bizi vuruyor." diye cevap
verdi. Ben de laf›m› sak›nmad›m. "Çok kalabal›ks›n›z, nas›l
vuracaklar, içinizde vurulan var
m›?" dedim. Komiser sesini ç›karmad›. Beni birçok kez ﬂubeye götürdüler; hep onlar› soruyorlard›. O zaman da ayn› ﬂeyleri söyledim; "Sa¤c› olmuﬂlar, solcu olmuﬂlar beni ilgilendirmez, ama ben ﬂunu bilirim,
çok iyi insanlard›. On bir dairenin
hepsini öldürseniz böyle yanmazd›m. O kadar dürüsttüler ki..." dedim.
Kap›c›n›n Eﬂi: Bu apartmanda
onlarla bir ev gibiydik. Andaç [Arifﬁadan Öngel’in çocu¤u] gündüzleri
sürekli benim o¤lanla birlikteydi.
Birlikte oynarlard›. ﬁadan abla eve
gelir konuﬂurduk. O kadar iyi insanlard› ki, bu apartmanda en iyi anlaﬂt›¤›m kiﬂiydi. Bir gün bize para laz›m olmuﬂtu. Bir daireye gittim, onlarda yokmuﬂ. ﬁadan ablaya söyle28
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Si nan KUKUL, Devrimci
Sol Merkez Komitesi
Üyesi, Anadolu ve baz›
alan örgütlenmeleri sorumlusuydu. 1974’de kat›ld›
mücadeleye. ‹YÖD yönetiminde yerald›. ‹stanbul DevGenç Genel Sekreterlik görevini üstlendi.
DY tasfiyecili¤ine karﬂ›
THKP-C çizgisinde yeni bir
siyasi hareketin örgütlenmesinde büyük emek harcad›.
12 Eylül sonras›nda Merkez
Komite Üyeli¤ine atand›.
Aral›k 80'de tutsak düﬂtü.
90'da gerçekleﬂtirilen özgürlük eylemiyle tekrar s›cak
mücadeleye kat›ld›.
A r i f Ö N G E L, Devrimci Sol
Üyesiydi. Lise ö¤retmeniydi.
Son görevinden önce Devrimci Memur Hareketi’nin
yöneticilerindendi.
ﬁ a d a n Ö N G E L, Devrimci
Sol Üyesiydi. Devrimcilikle ev
kad›n› olarak tan›ﬂt›. Eﬂiyle birlikte mücadelede yer almakta tereddüt etmedi.
Ayﬂe Nil ERGEN, Devrimci Sol Üyesiydi.
Mühendis-mimar odalar›nda çeﬂitli çal›ﬂmalarda bulundu. Ayn› zamanda bir sanatç›yd›.
Kültür-sanat alan›nda ürettikleriyle, kat›l›m›yla halktan ve mücadeleden yana bir sanat›n güçlenmesi için çal›ﬂt›.
dim. Yar›m saat içinde hallederim
dedi. Gerçekten paray› eve getirip,
çocu¤a b›rakm›ﬂ. Onlar, "E¤er apartmanla sorununuz olursa veya "herhangi bir derdiniz olursa" söyle derlerdi.
K a p › c › : Sinan a¤abeyi s›k s›k
görmezdik. Bir gün üst katlara mobilya taﬂ›yordum. O da eve geldi ve
bana "Biraz da biz terleyelim." deyip
mobilya taﬂ›d›. Arif a¤abey de öyleydi. Dürüst, canayak›n, efendiydi.
‹nan›r m›s›n›z on bir daire uçsa umurumda de¤il, ama onlar›n ölümü çok
üzdü bizi...
SHP'nin böyle oldu¤unu bilmiyordum. Bilseydim bu olaylar› görmemek için taﬂ›n›r giderdim. (...)
Polis evdeki bütün eﬂyalar› al›p gitti.
Kimi kime ﬂikayet edeceksin ki...
Eﬂi: Benim o¤lan sürekli Andaç'›

say›kl›yor. Onu çok seviyordu. Bak›n, o gün ç›kan bütün gazeteleri
kestim. (Gazeteleri, kupürlerine tek
tek bak›p anlat›yorlar. Gazetelerde
yazan yalanlar›n kendilerini üzdü¤ünü söylüyorlar.)
Ka p › c › : Onlar› anlatmak mümkün de¤il. Ne diyeyim, bir içim su
gibiydiler ve onlar› öldürdüler.

#
16 Nisan gecesi, ölüm mangalar›n›n hedefindeki bir baﬂka ev, Erenköy, Hayri E¤mezo¤lu Sokak'taki
‹kizler Apartman›.
Yüzlerce polisin kuﬂatt›¤› bu
apartmanda Ahmet Faz›l Özdemir,
Sat› Taﬂ ve Hüseyin K›l›ç birlikte kal›yorlar. Faz›l, SDB’lerin komutan›.
Ölüm mangalar› ‹kizler Apartman›’nda komutan›n ve yoldaﬂlar›n›n
marﬂlar› ve sloganlar›yla karﬂ›laﬂ›yorlar. Güçler ve koﬂullar›n alabildi¤ine eﬂitsiz oldu¤u bu çat›ﬂma çok
uzun sürmüyor.
Faz›l, Sat› ve Hüseyin katlediliyor ‹kizler Apartman›’nda. Ölüm
mangalar›, karﬂ›lar›nda boyun e¤meyen savaﬂç›lar›n ölülerinden bile intikam almaya çal›ﬂ›yorlar. Dönüp
dönüp ateﬂ ediyorlar üç devrimcinin
cesedine. Asl›nda onlar›n devrimcilerin cesetlerine s›kt›klar› kurﬂunlar,
mezarl›ktan geçerken ›sl›k çalmaya
benziyor. Korkuyorlar ve cesetleri
kurﬂunlayarak bast›rmaya çal›ﬂ›yorlar korkular›n›.
Sinan Kukul’u, SDB’ler komutan› Faz›l Özdemir’i katletmiﬂler, düzenin uﬂaklar›n›n sevinçleri büyük.
Mesela, Milliyet Gazetesi’nin telsizinden sözde gazeteci, ama as›l yeri
infazc›lar›n yan› olan Ali Fuat Duatepe'nin salyalar› saç›l›yor:
- "Paket üç oldu",
- "Paket beﬂ oldu"...
Birazdan, Kozyata¤› Sahray› Cedit Sokak’ta iki devrimci daha eklenecek a¤›zlar›ndan salyalar akan köpeklerin “paket”lerine.
Gün 17 Nisan’a döndü art›k.
Saat 01.20 sular›. Sahray› Cedit’teki operasyon bitmiﬂ ve kap›da
resmi bir ekip otosu duruyor. Bas›n›
yine içeri alm›yorlar. Demek ki he-

nüz içerideki “mizansen” tamam
de¤il.
Gazeteciler kap›da bekleﬂirken, polisler muzaffer komutanlar edas›yla gazetecilere hava at›yorlar; "Bittiler art›k." diyorlar.
Ve enteresand›r; tam o s›rada, o
dakikalarda telsizden geçen
anonsta, bir ﬂahs›n vuruldu¤u ve
üzer ine k›z ›l ba yr ak b›rak›la ra k
eyl emin Devri mci Sol tara f›n dan üstlenildi¤i geçiyor. “‹lahi
adalet” de¤il, halk›n adaleti bu.
Polislerin yüzlerindeki zafer sarhoﬂlu¤unun yerini ﬂaﬂk›nl›k al››yor. "Tek tük kald›lar." diye zevahiri kurtarmaya çal›ﬂ›yorlar...
Sahray› Cedit Sokak’taki K›l›çer Apartman›’nda iki devrimcinin katledilmesinin üzerinden
2-3 saat geçtikten sonra ancak
geliyor savc›. Bekleyen 8-10 gazeteci de savc› geldikten sonra
içeri al›n›yorlar. ‹çeride çat›ﬂma
oldu¤una dair bir emare yok...
Kurﬂunlar d›ﬂar›dan içeri, o da
aç›k. K›l›çer Apartman›’n›n bu
dairesinde katledilen iki devrimcinin ikisini de ad› Ayﬂe. Ayﬂe
Gülen ve Ayﬂe Nil Ergen. Ayﬂeler’in biri banyoda, di¤eri ise evin
giriﬂinde katledilmiﬂ. Ayﬂe Gülen'in elinin yan›nda 7.65 mm.
çap›nda bir silah duruyor. Senaryo!..
Giriﬂte sa¤daki odada bir sehpan›n
üzerinde bir adet G-3 ﬂarjörü göze
çarp›yor. Ama onun da silah› yok.
Eksik senaryo!.. Baz› infazc› gazeteciler, senaryonun aksayan yanlar›n›
düzeltmek için, katledilen Ayﬂelerin
elindeki silahlara bir ﬂekil vermeye
çal›ﬂ›yorlar.. Ama gerçek aç›¤a ç›kacak. Ki, Ayﬂeler’in hiçbirinde silah
yoktu. Çünkü, buras› legal bir evdir,
Ayﬂe legal bir insand›r ve evin kap›
zilinde Ayﬂe Gülen Uzunhasano¤lu
ile eﬂi Ruhi Uzunhasano¤lu'nun ad›
yaz›l›d›r.
Ayﬂe'yi tan›yan çevre sakinleri
gazetecilerin sorular›n› daha o anda,
henüz barut kokular› havada dururken, "Hiçbir kötülüklerini görmedik,
çok iyi insanlard›." diye cevapl›yorlard›. “Çat›ﬂma” denilen an› aktaran
bir çevre sakini ise “ Çok k›sa sürdü.
29
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A h m e t F a z › l E rc ü m e n t
Ö Z D E M ‹ R, Devrimci Sol
ﬁehir Silahl› Devrimci Birlikler Genel Komutan›yd›.
1974'te kat›ld› mücadeleye.
‹YÖD yönetim kurulu üyeli¤i,
iﬂçi ve mahalle örgütlenmesinde sorumluluklar, bir dönem Ege bölgesi sorumlulu¤u
yapt›. 12 Eylül'den sonra Merkez Komite’ye atand›. 10 y›ll›k
tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‘91'de özgürlük eylemiyle yeni görevler
üstlenmek üzere mücadeleye
at›ld›.
Sat› TAﬁ (KILIÇ), Devrimci
Sol Üyesiydi. Bir hemﬂire olarak yerald› önce mücadelede.
Memurlar›n mücadelesinde yol
aç›c›lardan biri oldu. Sonra her
görevi tereddütsüz üstlendi.
H ü s e y i n K I L I Ç , Devrimci
Sol Üyesiydi. Gültepe, Okmeydan›, Kas›mpaﬂa gibi gecekondu semtlerinde devrimci
çal›ﬂmalar yürüttü. Eﬂi Sat› ve önder yoldaﬂ› Faz›l’la ﬂehit düﬂtü.
Ayﬂe GÜLEN, Devrimci Sol Taraftar›yd›.
Devrimci mücadelenin kültür/sanat alan›nda
çal›ﬂmalar›n› yürüttü. O düﬂünen, yaratan,
kitlelere bilinç taﬂ›yan bir sanatç›yd›.

‹lk baﬂta polisler taraf›ndan tek tarafl› seri bir ateﬂ aç›ld›. Daha sonra
da tek tek 3-4 el silah sesi duyduk.
Kesinlikle çat›ﬂma belirtisi yoktu"
diyor. Yoktu; ama bunun da oligarﬂinin ölüm mangalar› aç›s›ndan önemi
yoktu.

#
Bugün, 16 Nisan’›n 17 Nisan’a
döndü¤ü gece, yasalar›n önemi yoktu; bugün her ﬂey devrimin ve karﬂ›devrimin iradesiyle belirleniyordu;
yar›n, tarih, esas olarak bu irade çat›ﬂmas›ndan geriye kalan› yazacakt›.
16 Nisan 17 Nisan’a dönerken, üç
evde kan gölleri içindeki sessizlik
hakimken, irade çat›ﬂmas›n›n merkezi, Çiftehavuzlar, Cezmi Or Sokak’taki Karasu Apartman› olacakt›
art›k...

hayat›n
içindeki

teori

Ulusall›k ve
Enternasyonalizm -2
Merhaba! “Ulusall›k ve enternasyonalizm” baﬂl›kl› sohbetimizin
ilk bölümünde a¤›rl›kl› olarak meselenin ulusall›k yan› üzerinde durmuﬂtuk. ﬁimdi sohbetimize enternasyonalizm boyutuyla devam edip,
sonunda elbette yine ikisini birleﬂtiren, diyalektik bir bütün halinde ele
almam›z› sa¤layan bak›ﬂ aç›s›yla toparlayaca¤›z.

Özlem: Enternasyonalizm konusunda önce bir durum tespiti yapmak gerekir san›r›m. ﬁöyle ki, enternasyonalizm, bugün için hem
“uzak bir rüya” gibidir, hem de
güncel, yak›c› bir görevdir... Enternasyonalizm, dünya proletaryas›n›n
ve tüm ezilen halklar›n›n mücadeledeki amaç birli¤i ve örgütsel bi rli ¤ i d i r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n tarih sahnesine
ç›k›ﬂ›ndan bu yana enternasyonalizmin özü de¤iﬂmemiﬂtir; öz dedi¤imiz, esas olarak amaç ve ruh birli¤idir; bu de¤iﬂmemiﬂtir. Ancak enternasyonalizmin örgütsel biçimleri,
politik tezahürleri bu tarihi süreç
boyunca birçok de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Bugün de dünyan›n çeﬂitli
ülkelerinde proletaryan›n (ideolojik
veya fiili) öncülü¤ü alt›nda sürdürülen devrimci mücadeleler aras›ndaki birlik ve dayan›ﬂman›n sa¤lanmas›, gerçekleﬂme imkanlar› çok s›n›rl› olmas›na karﬂ›n reddedilemez
bir görev durumundad›r.
Bilindi¤i gibi, III. Enternasyonal'dan günümüze dek, MarksistLeninist hareketler ve ezilen dünya
halklar›, bir daha Enternasyonal düzeyinde uluslararas› bir örgütlenmeye sahip olamad›lar. Fakat böyle bir
örgütlenmeye sahip olunsun veya
olunmas›n, devrim, sosyalizm ve

Enternasyonalist; ülkesinde
devrim için ‘mümkün olan›n
en fazlas›n›’ yapand›r
nihai anlamda komünizm iddias›
olanlar, ﬂu sorularla her dönem karﬂ› karﬂ›yad›rlar: Dünya solunun bugünkü durumunda enternasyonalizm nas›l ﬂekillenmeli? Enternasyonalizm anlay›ﬂ› bugünkü politik
mücadelede kendini nas›l ifade etmeli?..
Bu sorular› cevaplarken elbette
Enternasyonal örgütlenmelerinin tarihi yol göstericili¤inden yararlan›lacakt›r; ama bugün enternasyonalizme hayat vermek, sözkonusu örgütlenmelerin bir tekrar›ndan ibaret
de olmayacakt›r.

M a z l u m: Özlem’in dedi¤i gibi, III. Enternasyonal'dan bu yana
enternasyonal bir örgütlenme olmasa da, belli bir döneme kadar çeﬂitli
sosyalist ülkelere ba¤l› olarak yürütülen “uluslararas› iliﬂkiler” olmuﬂtur. Ancak bunlar›n “uluslararas›
iliﬂki” olman›n ötesinde, politik anlam›yla ne kadar e n t e r n a s y o n a l i s t
b i r k a r a k t e r taﬂ›d›klar› tart›ﬂ›l›r.
Çünkü bu iliﬂkiler, enternasyonalist
olmaktan ziyade, SBKP’nin veya
Ç K P ve A E P’in sosyalist sistem
içindeki parçalanmada, kendilerine
tabi k›ld›klar› çeﬂitli partilerle kurduklar› iliﬂkilerden ibaretti. Her biri
bu “enternasyonal” iliﬂkinin merkezine kendi politikalar› ve ç›karlar›n›
koymuﬂtu. Ve bu haliyle de dünya
iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini birleﬂtiren, güçlendiren de¤il, bölen bir rol
oynamaktayd›lar.
Yani ne biçimde, ne muhtevada,
ne örgütsel ne de politik anlamda
enternasyonalist olmayan iliﬂkilerdi
bunlar. Mesela, III. Enternasyonal’de do¤ru ve gerekli bir politika
olarak belirlenen SSCB’nin emperyalizmin sald›r›lar› karﬂ›s›nda savunulmas›, sonraki y›llarda, “sosyalist
anavatan› savunma” ad› alt›nda,
enternasyonalizmle ba¤daﬂt›r›lmas›
mümkün olmayan bir “benmerkez30
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cili¤e” dönüﬂecek, çeﬂitli ülkelerdeki ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri, SSCB’nin revizyonist politikalar› ve ç›karlar›na kurban edilecekti. Mesela AEP, halklar›n emperyalizme, faﬂizme karﬂ› ortak cephesi anlay›ﬂ›ndan uzak, kendini dünya
halklar›ndan ve solundan tecrit eden
bir “dar ulusalc›l›k” içine hapsetmiﬂti. “Dünya bir yana, Arnavutluk
bir yana”yd›!.. Velhas›l, iﬂte bu ve
benzeri politikalar sonucunda,
SBKP, ÇKP ve AEP aras›ndaki bölünmeler, sosyalist bloku da parçalam›ﬂ ve enternasyonalizm en a¤›r
darbeyi bu noktada yemiﬂtir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ve ezilen halklar›n baﬂ düﬂman› olan emperyalizm karﬂ›s›ndaki ortak duruﬂ, enternasyonalizmin
de maddi zeminiydi. Sosyalist bloktaki parçalanmayla, bu ortak duruﬂ
da bozulmuﬂ oldu.
Enternasyonalizm anlay›ﬂ›, her
türlü –ülke, parti, veya ulus düzeyinde– benmerkezcili¤i, mülkiyet çili¤i, milliyetçili¤i reddeder. Enternasyonalizme hayat veren, iﬂçi
s›n›f›n›n, ezilen dünya halklar›n›n
ort ak ve ge nel ç›ka rl ar›n› ön planda tutabilmektir. At›lan her ad›mda
proletaryan›n ortak ve nihai hedefini gözetmektir. Bu anlay›ﬂ geriledi¤i ölçüde, enternasyonalizm anlay›ﬂ› ve ruhu da kaç›n›lmaz olarak gerilemiﬂtir. Proletaryan›n enternasyonalizm ruhu, revizyonist pragmatik
ve benmerkezci politikalarla büyük
ölçüde zehirlenmiﬂtir.

K e m a l: E¤er tüm dünya halklar›n›n kurtuluﬂu hedefleniyorsa,
sosyalist bir ülkenin ç›karlar›yla
dünya halklar›n›n ç›karlar› ortakt›r.
SSCB bu konuda tam tersine bir politika izlemiﬂ, izledi¤i politikayla
objektif olarak devrimlerin önünü
kesmiﬂtir. Peki bu çizgi enternasyonalizmi zay›flat›rken “ulusal” olarak SSCB’yi güçlendirdi mi? “Sos-

E n t e r n a sy o n a l i s t o l m a ya n - o l a m a-

yalizmin ana vatan›”n›n savunmas›n› pekiﬂtirdi mi? Cevab›n› biliyoruz, sonuç böyle olmad›. Tam tersine, bu “benmerkezci” politikan›n,
sonuçta SSCB’nin kuﬂat›lmas›n›
kolaylaﬂt›ran, çöküﬂünü h›zland›ran
bir etkisi oldu. SSCB’nin uygulad›¤› bu politikadan ve bu politikan›n
sonucundan ç›kar›lmas› gereken
ders ﬂudur kan›mca; enternasyonalist olmayan-olamayan asl›nda kendi grup, ülke, ulus ç›karlar›n› da koruyamaz. Buradan hareketle de ﬂunu belirtelim: Proletaryan›n mücadelesinin enternasyonalist niteli¤i,
iste¤e ba¤l› “olursa iyi olur, ama olmazsa da olur” türünde bir olgu de¤il, zafer için olmazsa olmaz bir
ﬂartt›r.
Evet, sözümüzün buras›nda enternasyonalizm aç›s›ndan ülkemizdeki
duruma geçebiliriz. Buyur Özlem,
‘70’ler sürecini sen anlat istersen.

Özlem : Türkiye devrimci hareketi, enternasyonalist damar› güç lü bir hareket olarak geliﬂmiﬂtir. Enternasyonalist damar›n›n güçlülü¤ü,
anti-emperyalist yan›n›n son derece
güçlü olmas›n›n sonucudur. Tüm
dünya halklar›yla ve devrimcileriyle birlikte emperyalizme karﬂ› darbeler vurmay› amaçlayan devrimci
hareketin, 1960’lar sonundaki devrimci söylemine bak›ld›¤›nda, Vietnam’dan Küba’ya, Falkon’dan
Çin’e dünyan›n neresinde olursa olsun emperyalizme karﬂ› sürdürülen
mücadelenin “kendi mücadeleleriyle” özdeﬂ tutuldu¤u görülür. Keza
Filistin hareketiyle kurulan ba¤ da
bu enternasyonalist ruhun bir yans›mas›d›r. 1960’lar sonunda geliﬂen
devrimci hareket, o süreçte enternasyonalizm ruhunun uluslararas›
düzeyde kirlenmiﬂli¤inin de d›ﬂ›ndad›r. Mahirler’in önderli¤indeki
hareket, dünya çap›nda ilerici güçler aras›nda sosyalist blokun parçalanmas›na paralel bir saflaﬂma yaﬂan›rken, bu saflaﬂman›n d›ﬂ›nda kendi ayaklar›n›n üzerine basma cüretini göstermiﬂlerdir.
1960’lara kadar Türkiye soluna
damgas›n› vuran revizyonist TKP
gelene¤i, sola bu konuda da olumlu

bir miras b›rakmam›ﬂt›r. TKP’nin
SBKP’yle iliﬂkisi enternasyonalist
bir iliﬂki de¤il, bir tabi olma iliﬂkisiydi. Türkiye devriminin politikalar›, taktikleri de SBKP’nin revizyonist politikalar›na, uluslararas›
manevralar›na tabi k›l›nm›ﬂt›r.
THKP-C, mevcut “merkez”lere tabi
olmay› reddeden, enternasyonalizmi emperyalizme dünyan›n her yerinden darbeler vurmak ve en baﬂta
kendi ülkesindeki devrim mücadelesini geliﬂtirmek olarak kavrayan
bir bak›ﬂ aç›s›yla bu revizyonist gelenekten de kopmuﬂtur.
THKP-C çizgisi bu kopuﬂu sa¤larken, 1970’ler boyunca solun di¤er kesimlerinde tam tersine bir geliﬂme yaﬂanm›ﬂt›r. Birçok grup yukar›da sözü edilen SBKP-ÇKPAEP kutuplaﬂmas› içinde s›rt›n›
sözkonusu “merkez”lerden birine
yaslamaya çal›ﬂm›ﬂ, enternasyonalizm gerçek muhtevas›ndan kopar›l›p bu merkezlerden biriyle “iliﬂki
kurmaya” indirgenmiﬂtir. Bu durum
ve anlay›ﬂ, 12 Eylül Cuntas›’na kadar da böyle sürmüﬂtür.

M a z l u m : Bugüne gelecek
olursak; en baﬂta vurgulanmas› gereken ﬂu; anti-emperyalist gelenekteki k›r›lma, enternasyonalizmi zay›flatan bir olgu olarak da karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bugün siyasi arenada
yeralan pek çok gücün “kökeni” durumundaki devrimci hareketlerin
önderli¤inde 1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren geliﬂen mücadelenin
en belirleyici özelliklerinden biri
a nti -empe ryal i st niteli¤iydi. Türkiye solu, geneli itibariyle, 1970’li
y›llarda nesnel bir zorunluluk olarak anti-faﬂist mücadelenin öne ç›kmas›na ra¤men, anti-emperyalist
özelli¤ini korudu. Anti-emperyalist
mücadele gelene¤i ve anti-emperyalist kültür çeﬂitli biçimlerde sürdürüldü.
Bu gelenek, esas olarak 1980’lerin ikinci yar›s›nda k›r›lmaya baﬂland›. Legal parti tart›ﬂmalar›n›n temel tezlerinden biri, “Türkiye’nin
bir kaç y›l içinde AB müdahalesiyle
demokratikleﬂece¤i” idi. Silahl›
mücadelenin, illegal örgütlenmenin
31
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yan asl›nda kendi kendi grup, ülke, ulus
ç › k a r l a r › n › d a k o r u y a m a z . B u r a d a n h a r eketle de ﬂunu belirtelim: Pr o l e t a r y a n › n
mücadelesinin enter nasyonalist niteli¤i,
iste¤e ba¤l› “ o l u r s a i y i o l u r, a m a o l m a z s a
d a o l u r ” türünde bir olgu de¤il, zafer için
o l m a z s a o l m a z b i r ﬂ a r t t › r.
“gereksiz” ilan edilip sürecin ihtiyac›n›n legal parti oldu¤u teorisi de
bununla gerekçelendiriliyordu. Burada henüz emperyalizme aç›k bir
onay verilmesinden öte, sanki bu
kendi d›ﬂlar›ndaki bir “nesnellik”
olarak sunulmaktayd›. Fakat bu teori ayn› zamanda, önemli bir kesimi
y›lg›nlardan, yorgunlardan oluﬂan
kadro ve militanlarda emperyalizme
karﬂ›tl›¤› törpüleyen bir iﬂlev de görecekti. Çünkü, legal particili¤in bu
gerekçesinde, kendi d›ﬂlar›ndaki bir
“nesnellik” gibi konulsa da, bu nesnelli¤e, yani Avrupa emperyalizminin Türkiye’ye müdahalesine i t i r a z
etmeyen , emperyalizme ba¤ ›ml›l› ¤› meﬂrulaﬂt›ran bir muhteva vard›.
1990’larda ise emperyalizmin
demokrasi getirece¤i daha aç›kça
ifade edilecek, bunun teorisi yap›lacakt›. 90’lar›n baﬂ›nda yaﬂanan,
dünyay›, ama özellikle de sosyalist
dünyay› ve düﬂünceleri alt üst eden
geliﬂmelerle birlikte, bir yandan
orak-çekiçler, komünist isimleri ç›kar›l›p at›l›rken, bunlar› yapanlar
do¤al olarak emperyalizme iliﬂkin
görüﬂlerini de de¤iﬂtireceklerdi.
Emperyalizme iliﬂkin görüﬂlerin de¤iﬂmesi ise, ulusall›k ve enternasyonalizm konusundaki MarksistLeninist de¤erlerin, ölçülerin ve
anlay›ﬂ›n da de¤iﬂmesi demekti.

Özlem: Biz kavgaya at›ld›¤›m›z dönemde iﬂte bu “de¤iﬂen” düﬂüncelere tan›k olduk. San›r›m emperyalizme iliﬂkin bu ﬂekildeki yeni
düﬂünceleri en cüretli biçimde ortaya koyan, Birikim çevresi, Kürt
milliyetçi hareketi ve AB özelinde
de ÖDP çevresi oldu. Bu yeni düﬂüncenin odak noktas› “ee m p e r y a lizmin de¤iﬂti¤i”ydi. “Reel sosyalizm”in çöküﬂü, burjuvazinin ve
burjuva demokrasinin zaferi de-

mekti. ﬁimdi emperyalizm bu zaferini burjuva demokrasisini her yere
ihraç ederek yayacakt›... Çeﬂitli nüanslar›, farkl› boyutlar› olsa da de¤iﬂen düﬂüncelerin özü buydu; ki biliyorsunuz, baz›lar› emperyalizmdeki
bu de¤iﬂimi “demokratik emperya lizm” diye adland›racak kadar saçmalad›lar, bunlar üzerinde ayr›ca
durmaya de¤mez, konumuz itibariyle de pek gerekli de¤il zaten.
Önemli olan bu tespitlerin politik,
pratik sonuçlar›n›n ne oldu¤udur.
Bunun en önemli sonuçlar›ndan
biri ba¤›ms›zl›k ve d e m o k r a s i mücadelesi aras›ndaki ba¤›n kopar›lmas›; bir di¤er sonucu ise, sohbetimizin ilk bölümünde belirtildi¤i gibi, hem ulusall›ktan hem enternasyonalizmden uzaklaﬂma oldu. Ba¤›ms›zl›k amac› aç›kça terkedilirken, demokrasi konusunda da s›n›fsal gerçeklerden uzak ve MarksistLeninist teoriye yabanc› bir anlay›ﬂ
teorileﬂtirildi. Bu teorilere göre, ba¤›ms›z olmayan bir ülkede demokrasinin olabilece¤i iddia ediliyordu.
O zaman öncelikli sorun, onlara göre demokrasiydi. E¤er demokrasiyi
emperyalizm getirecekse, buyursun
getirsindi. Zaten “küreselleﬂme” ça¤›nda eski biçimiyle ba¤›ms›zl›k diye bir ﬂey sözkonusu olamazd›...
Art›k AB’nin en baﬂ savunucusu, solun bu kesimiydi. Bu politika
sadece AB’ye yeﬂil ›ﬂ›k yakma noktas›nda da kalmad›. Kürt milliyetçi
hareketi
nezdinde,
AB’nin,
ABD’nin, NATO’nun Türkiye’ye
müdahale etmesi ça¤r›lar›na dönüﬂtürüldü. ABD’nin Irak’a müdahale
etmesi onaylan›p, “oligarﬂi demokratikleﬂmeli, yoksa Irak gibi olur”
teorileriyle benzeri bir müdahalenin
Türkiye’ye de yap›lmas› için adeta

ça¤r›lar ç›kar›ld›. Bunlara sol ayd›nlar›n ve de burjuva medyaya yerleﬂmiﬂ sol görünümlü ayd›nlar›n AB’cili¤i de eklenmelidir. Bütün bunlar,
“Avrupac› sol”, “d›ﬂa ba¤›ml›, d›ﬂtan desteklenen sol” imaj›n›n oluﬂmas›nda önemli etkenler oldular.

‹ lginç ve çarp›c›d›r; bu söylemler

Ony›llarca “Moskova” üzerinden sürdürülen “d›ﬂ mihrak” demagojisi, sosyalist sistemin y›k›lmas›yla etkisini kaybedebilirdi; ancak
bunun yerini bu kez “d›ﬂ mihrak”
demagojisinin AB (ve h a t t a ABD)
üzerinden sürdürülmesi ald›. Soldaki AB savunuculu¤u, Kürt milliyetçili¤inin AB’den BM’ye, NA-

aç›s›ndan bak›ld›¤›nda solun “d›ﬂ mihrakl›” oldu¤u demagojisinin özellikle 90’lar›n
s o n l a r › n d a n i t i b a r en yani Sovyetler’in y›k›ld›¤› koﬂullar da nor mal olarak azalmas›
ger ekirken, böyle olmam›ﬂ, tam tersine
a r t m › ﬂ t › r. Solun “d›ﬂ mihrakl›” oldu¤u de magojisi, kitleler üzerinde daha etkili hale
g e l m i ﬂ t i r. Peki bu nas›l oldu?

M a z l u m: Ulusall›k ve enternasyonalizm meselesinde devrimci
zeminden bu kadar kay›l›nca, solun
kitleler nezdindeki imaj› da bozuldu
do¤al olarak. Solun anti-emperyalist gelene¤indeki bozulma, oligarﬂi
taraf›ndan da hakk›n› teslim etmek
gerekir ki, baﬂar›l› bir ﬂekilde kullan›ld›.
Hepimiz biliyoruz ki, oligarﬂi,
kendilerinin vatansever, MarksistLeninistler’in ise “vatan haini” oldu¤u ve Marksist-Leninistler’in
amac›n›n, “ülkeyi bir baﬂka ülkenin
egemenli¤ine sokmak” oldu¤u demagojisini ony›llard›r kullan›yordu.
Bu demagojinin kayna¤› da bir döneme kadar dünyadaki tüm ilerici
hareketlerin “Moskova merkezli”
oldu¤u söylemiydi. Komünistlerin
Türkiye’yi Moskova’ya ba¤lamak
istedi¤i, emirleri Moskova (ya da
Pekin’den) ald›klar›, sözkonusu
merkezler taraf›ndan finanse edildikleri, bu söylemlerin oda¤›yd›.
Çok ilginç ve çarp›c›d›r; bu söylemler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda solun
“d›ﬂ mihrakl›” oldu¤u demagojisinin özellikle 90’lar›n sonlar›ndan
itibaren yani Sovyetler’in y›k›ld›¤›
koﬂullarda normal olarak azalmas›
g e re k i r k e n , böyle olmam›ﬂ, t a m
tersine artm›ﬂt›r. Solun “d›ﬂ mihrakl›” oldu¤u demagojisi, kitleler
üzerinde daha etkili hale gelmiﬂtir.
Peki bu nas›l oldu? ‹ﬂte bu sorunun
cevab› bize, Özlem arkadaﬂ›n biraz
önce anlatt›¤› de¤iﬂimlere götürür.
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TO’dan ABD’ye kadar tüm emperyalist güçleri Türkiye’ye müdahaleye ça¤›ran politikalar›, sola karﬂ›
önemli bir silaha dönüﬂtü. Demagoji “ABD helikopterleri PKK’ye silah at›yor” gibi söylentilerle pekiﬂtirildi... Bu ortamda halk›n Avrupa
ve ABD emperyalizmine tepkisi,
normal koﬂullarda sola kanalize olmas›, solu güçlendirmesi gerekirken, ülkemizde faﬂist, gerici, iﬂbirlikçi hareketlere kanalize oldu.
ABD’nin Irak’a sald›r›s›na karﬂ›
ülkemizde en kararl› mücadele, hiç
kuﬂkusuz yine sol taraf›ndan yürütülmüﬂtür. Ancak bu, emperyalizme
karﬂ› tepkilerin solda toplanmas›na yeterli olmad›. Çünkü, AB ve
ABD konusunda farkl› alanlardaki tav›rlar nedeniyle solun bütünlüklü duruﬂu -ve imaj›- bozulmuﬂtu bir kere.

K e m a l: Tam burada, Türkiye
solunun bir k›sm›n›n enternasyonalizm aç›s›ndan nas›l bir noktaya sürüklendi¤inin ve devrimci bak›ﬂ aç›s›n›n daha çarp›c› biçimde görünmesi için Devrimci Sol Ana Davas›
Savunmas›’ndan biraz uzunca bir
bölümü aktarmak istiyorum. Al›nt›y› okuduktan sonra eminim hem enternasyonalizm daha somutlanacak,
hem de bugünkü tabloyu ve bu tablonun vehametini daha ç›plak görecek herkes.
“Savc› DEVR‹MC‹ SOL’u ‘yabanc› örgütlerle iliﬂkileri var, iﬂbirli¤i var’ diyerek, baﬂka ülkelerle,
kurtuluﬂ hareketleri ile iliﬂkilendirerek ‘d›ﬂ mihrak’ arama çabalar›n›
umutsuzca sürdürüyor...
Evet biz ilerici, devrimci, Mark sist- Leninist her ör gütl e, eﬂit , ka r d e ﬂ ç e i ﬂ b i r l i ¤ i v e da y a n › ﬂ ma t e m e linde iliﬂki kurmaktan yanay›z.
Ama bunu, emperyalizm ve oligarﬂiden kurtulmak, ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine son vermek, enternasyonalist
sorumluluklar›m›z› yerine getirmek
için yap›yoruz, yapaca¤›z. Ya oligarﬂi? Oligarﬂi ‘bir baﬂka ülke’ ile
nas›l bir iliﬂki içinde?
... Savc›, DEVR‹MC‹ SOL’u
Türkiye’yi bir baﬂka ülke egemenli¤ine sokmaya çal›ﬂmakla itham

M illilik ve enter n a s y o n a l i z m ” i l i ﬂ k i-

ededursun, oligarﬂi, AET emperyalistlerine entegre bir iﬂbirlikçi olmak için y›llard›r ç›rp›n›yor. Oligarﬂiyi AET’ye ﬂikayet etti¤imizi
söyleyenler, AET ile oligarﬂinin
umutsuz flörtünü gizlemek isteyen
iﬂbirlikçilerdir. Avrupa Konseyi’ne
giren... oligarﬂinin kendisidir. ... 12
Eylül öncesi ve sonras›, ülke ekonomisi, siyaseti vd. konularla ülkeyi
emperyalistlerin denetimine veren
kendileridir. ABD ve AET’ye,
e me kç i h al k › m› z ›n ç › ka rl a r› ge re ¤i
karﬂ› ç›kanlar ise hep biz olduk. Bizim bir tek ﬂikayet merciimiz vard›r: Emekçi halk›m›z. AET’de ise,
dostumuz ve dolayl› müttefikimiz iﬂçi s›n›f›. Emperyalistlerin parlamentolar›, oligarﬂilerin a¤lama duvar›d›r, bizim de¤il!” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z)
ﬁimdi, bir, burada dile getirilen
enternasyonalizm anlay›ﬂ›na ve anti-emperyalist tavr›n netli¤ine bak›n, bir de bugün sol ad›na ortaya
ç›kan görüntülere. Aktard›¤›m›z bu
bölümde, “Avrupa, oligarﬂinin a¤lama duvar›d›r” denilmektedir. Ve
ne yaz›k ki bugün, AB ve onun çeﬂitli kurumlar›, solun çeﬂitli kesimlerinin “a¤lama duvar›na” dönüﬂmüﬂ, “A‹HM’e gideriz ha” söylemi
adeta bir muhalefet tarz›na dönüﬂmüﬂtür. Marksist-Leninistler, konumlar›n› bu sat›rlar›n yaz›ld›¤›
günden bu yana de¤iﬂtirmemiﬂlerdir; ama konumunu de¤iﬂtiren solun
yolaçt›¤› sonuçlar, tüm solu etkilemiﬂ, tüm sola iliﬂkin olumsuz yarg›lar üretmiﬂtir.

M a z l u m: Peki bu ﬂartlar alt›nda devrimciler ne yapacak? Amerika’y› yeniden keﬂfetmemize gerek
yok. Mevcut tabloda “eme¤in Avrupas›” gibi ne oldu¤u belirsiz hilkat garibeleri enternasyonalistli¤in
yerine konularak enternasyonalizme ve iﬂçi s›n›f›n›n dünya çap›ndaki mücadelesine zarar verilmeye devam edilmektedir. O halde;
Birincisi: Hiçbir ülkenin iﬂçi s›n›f›, kendi mücadelesini öteki ülkelerin iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinden
ba¤›ms›z göremez; “Çünkü -Marksizmin ustalar›n›n yüzy›ldan uzun

bir süre önce belirtti¤i gibi- onun
hasm›, sadece kendi ülkesinin burjuvazisi de¤il, ayn› zamanda öteki
ülkelerin burjuvazisidir de...”
‹kincisi: Enternasyonalizmin bu
nesnel zemini hiç kuﬂkusuz, emperyalizmle birlikte daha da güçlenmiﬂtir. Tüm ülkelerin burjuvazileri,
20. yüzy›l›n baﬂlar›yla k›yaslanamayacak ölçüde birleﬂmiﬂ, birlikte
hareket yetene¤ini geliﬂtirmiﬂtir.
Kurumsal düzeyde “ u l u s l a r a r a s › l a ﬂ m a ” aç›s›ndan emperyalizm,
dünya iﬂçi s›n›f›ndan ve halklar›ndan çok ileridedir. Emperyalist sistem ekonomik, askeri, politik say›s›z uluslararas› kurum yaratm›ﬂt›r. Tekelci burjuvazi dünya çap›nda
birleﬂik bir güç olarak hareket etmektedir.
O halde böyle bir durumda, ezilen halklar›n, emekçilerin “uluslararas›” örgütsel birliklere daha fazla
ihtiyac› oldu¤u, ama bundan çok
daha önemli ve belirleyici olarak
enternasyonalist bak›ﬂ aç›s›na ihtiyac› oldu¤u aç›kt›r. Ülkeler, halklar, örgütler düzeyinde e n t e r n a s y on a l i s t ru h u , k ü l t ü rü , b i l i n c i daha
fazla yayg›nlaﬂt›rmak, öne ç›karmak durumunday›z.

K e m a l : Yaz›m›z›n baﬂ›ndan bu
yana ulusall›k ve enternasyonalizm
aç›s›ndan ortaya koydu¤umuz Türkiye solunun tablosu ise, sol aç›s›ndan görevin biraz daha a¤›r ve karmaﬂ›k oldu¤unu gösteriyor. Türkiye
solu, hem enternasyonalist, hem anti-emperyalizm temelinde ulusal yan›n› güçlendirmek durumundad›r.
Mahir Çayan, devrim mücadelesinin yürütülüﬂü aç›s›ndan ﬂu özgünlü¤e dikkat çekmiﬂtir y›llar önce: “Oligarﬂi içinde bizzat emperyalizm yer ald›¤› için devrimci savaﬂ sadece s›n›fsal planda yürümeyecektir. Savaﬂ, s›n›fsal ve ulusal
planda yürüyecektir. ﬁüphesiz oligarﬂik devlet cihaz›n›n militarize
gücü yetersiz kal›p, Amerikan ordular›n›n aç›kça savaﬂ içinde yer almas›na kadar, s›n›fsal yan a¤›r basacakt›r.”
Kim, hangi stratejiyi savunuyor
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sini do¤ru kur muﬂ bir sol, ulusal s›n›rlar›
y›kmak için, kendi ülkesinde emperyalizmi
ve oligarﬂiyi y›kmak do¤rultusunda mücadele eden; milliyetleri ortadan kald›r m a k
için tüm uluslar›n kendi kade rini tayin hakk › n › ; s › n › f l a r › o r t a d a n k a l d › r m a k i ç i n p r olet a r y a n › n i k t i d a r › n › s a v u n a n b i r s o l d u r.
olursa olsun, “ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm” hedefleniyorsa,
emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› savaﬂ anlay›ﬂ› sözkonusuysa,
bu savaﬂ “ulusal ve s›n›fsal” planda yürüyecek bir savaﬂt›r. Ve elbette
Mahir’in belirtti¤i gibi, bugün s›n›fsal yan a¤›r basmaktad›r. Ancak bir
yan›n a¤›r basmas›, öteki yan›n tümüyle yads›nmas›, yok say›lmas›
demek de¤ildir. Zaten “ulusal” yan›n yok say›lmas›, mücadelenin
“ e m p e ry a liz m e k a rﬂ › b a ¤› ms ›z l ›k ”
boyutunun yok say›lmas›d›r ki;
Türkiye solunun bugünkü aksayan
yanlar›ndan biri bu noktada ortaya
ç›kmaktad›r.
Sorun tek baﬂ›na, bugün “milliyetçi” dalgan›n solu kuﬂatmas› de¤ildir. Solun anti-emperyalist niteli¤i ve mücadelesi zay›flad›¤› için zaten böyle bir sonuç ç›kmakta, oligarﬂinin “milliyetçilik” temelindeki politikalar› ve demagojileri bu zeminde etkili hale gelmektedir. Dolay›s›yla, ﬂovenist dalgaya, bu dalgan›n
solu tecrit etmeye yönelik olarak
kullan›lmas›na karﬂ›, k›sa yoldan,
kestirme çözümler yoktur. Reformist solun bir kesiminde zaman zaman gündeme geldi¤i gibi, “asker
cenazelerine kat›lmak”, binalar›na
“bayrak, Atatürk resmi asmak” gibi
kolayc›, pragmatik çözümler, bu ﬂoven dalgay› durdurmak yerine, ona
prim vermiﬂ de olur. Milliyetçilik
dalgas›n›n panzehiri, devrimcilerin
önderli¤inde ba¤›ms›zl›k mücadelesini yükseltmektir. ﬁovenizme zemin oluﬂturan, faﬂist hareketlere,
linç sald›r›lar›na “kitle taban›” sa¤layan bu dalga, anti-emperyalist mücadelenin geliﬂimiyle da¤›t›labilir.
Reformizm, “asker cenazelerine
kat›lmay›” düﬂünece¤ine, Avrupac›l›¤›n›n, “Türkiye’yi Avrupa’ya ﬂika-

yet etme”yi politika haline getirmesinin, demokrasi için emperyalistlere
bel ba¤lamas›n›n bu dalgay› nas›l
güçlendirdi¤ini sorgulamal›d›r. Ayn›
ﬂekilde ﬂovenizmin do¤rudan hedefi
olan Kürt milliyetçili¤i, e¤er ﬂovenizmi etkisizleﬂtirmek istiyorsa, bu
konuda “Türk solu”nu suçlamak yerine, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalara malzeme
sa¤layan yanl›ﬂ eylem çizgisini,
AB’ci, ABD’ci çözüm politikalar›n›,
emperyalist iﬂgallere onay veren tav›rlar›n› gözden geçirmelidir. Milliyetçi dalgaya karﬂ›, tüm kesimleriyle
Türkiye solunun kuraca¤› en yerinde, en güçlü barikat, anti-emperyalist mücadele barikat›d›r. Solun tüm
kesimlerini, iﬂte bu anlamda pragmatik hesaplardan, düzeniçi politikalardan vazgeçerek anti-emperyalist mücadele bayra¤›n› yükseltmeye
ça¤›r›yoruz.
Sonuç olarak enternasyonalizm
ve ulusall›k meselesinin diyalektik
bütünlü¤ünü Stalin’in ﬂu sözleriyle

bir kez daha formüle etmiﬂ olal›m:

“Herhangi bir ülkenin komünist
partisi, e¤er kendini, ‘kendi’ ülkesinin, ‘kendi’ yurdunun, ‘kendi’ proletaryas›n›n ç›karlar›yla s›n›rlamay›p,
tersine kendi ülkesinin koﬂullar›n› ve
durumunu gözönüne alarak uluslararas› proletaryan›n ve di¤er ülke ler deki devr imin ç›karlar ›n› odak
noktas› yaparsa, yani özünde, ruhunda enternasyonalist ise, ‘bütün
ülkelerdeki’ devrimlerin geliﬂmesi,
desteklenmesi, güçlendirilmesi için
bir ülkede (kendininkinde) ‘mümkün olan›n›n en fazlas›n›’ yaparsa
bu partinin strateji ve takti¤i ancak o
zaman do¤ru olabilir...” (Strateji ve
Taktik)
Kendi ülke ve halk gerçe¤ine yabanc›laﬂan, kendi ulusal özelliklerini
yok sayan hiçbir devrim geliﬂemeyece¤i gibi, kendi kaderini dünya halklar›n›n kaderinden ayr› gören, baﬂka
halklar›n katledilmesine, ezilmesine

AB foto¤raf›nda olmayan Türkiye
Avrupa Birli¤i ordusuna davetli!
Ünlü spekülatör Soros, Türkiye’nin en iyi ihraç mal›n›n askeri
oldu¤unu söyledi¤inde ne generallerden ne de iktidardan hiçbir ses
ç›kmam›ﬂ, gerçek vatanseverleri ve
halk›n mücadelesini bask› alt›na almak için tak›nd›klar› o “millici”
pozlar›n› tak›narak “bizim askerimiz sat›l›k de¤il” diyememiﬂlerdi.
Çünkü bir do¤ruyu ifade ediyordu Soros. Ve oligarﬂinin susturamayaca¤› bir sermayeydi konuﬂan.
Avrupa Birli¤i’nin 50. kuruluﬂ
y›ldönümünde Türkiye’nin davet
edilmemiﬂ olmas› çeﬂitli tart›ﬂmalara da vesile oldu. AB dönem baﬂkan› ve Almanya Baﬂbakan› Merkel’in
Türkiye’ye üyelik için 50 y›l süre
vermesi ise, tart›ﬂmalar› daha da
alevlendirdi.
Örne¤in ﬂöyle diyordu bir gazetenin baﬂl›¤›: “ A B k u t l a m a y a ç a -

¤ › r m a d › ' O r d u m u z a k a t › l › n ' d iy o r.”
Merkel’in hemen ard›ndan konuﬂan, Almanya Savunma Bakan›
Franz-Josef Jung, kurulmas› planlanan AB ordusunda Türkiye'nin de
yer almas›n› istediklerini söylüyordu.
Avrupa Birli¤i’nin Amerikan
emperyalizmiyle rekabetini geliﬂtirmek, sömürü pastas›ndan daha büyük pay almak için sald›rgan politikalar›n› yo¤unlaﬂt›rmak için kuruluﬂunu sürdürdü¤ü orduya bu ilk davet de¤il elbette. Daha önce de AB
yetkilileri, Türkiye ordusunun önemine vurgu yapm›ﬂlar ve davet etmiﬂlerdi. Oligarﬂi de bu ça¤r›ya
“olumlu sinyal vererek”, asl›nda
kendine biçilen misyona hay›r demeyece¤ini gösterdi. Bu misyon,
emperyalizmin ‘so¤uk savaﬂ’ y›llar›
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gözlerine kapayan, kapaman›n ötesinde bundan “kendi ulusu” için
“fayda” uman hiçbir devrim geliﬂemez.
Sonuç olarak ﬂöyle de diyebiliriz;
“Millilik ve enternasyonalizm” iliﬂkisini do¤ru kurmuﬂ bir sol, ulusal
s›n›rlar› y›kmak için, kendi ülkesinde emperyalizmi ve oligarﬂiyi y›kmak do¤rultusunda mücadele eden;
milliyetleri ortadan kald›rmak için
tüm uluslar›n kendi kaderini tayin
hakk›n›; s › n › f l a r › o r t a d a n k a l d › rmak için proletaryan›n iktidar›n› savunan bir soldur. “Millilik ve enternasyonalizm” iliﬂkisini do¤ru kurmuﬂ bir sol, dünya halklar›yla dayan›ﬂma ve kader birli¤i içinde, “ya özgür vatan ya ölüm” ﬂiar› ve kararl›l›¤›yla, sosyalizme ve komünizme yürüyen soldur.
Sevgili okurlar›m›z, bir sonraki
sohbetimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

boyunca Türkiye’ye
biçti¤i
“ileri karakol”
misyonundan
çok farkl› de¤ildir. “Mehmetçik
emperyalist tekellerin ç›karlar›n›
korumak için nöbete, marﬂ marﬂ”
diye özetlenebilecek bu misyon,
tam da Soros’un iﬂaret etti¤i durumdur.
Türkiye’ye AB üyeli¤i için 50
y›l süre veren emperyalistlerin, AB
ordusuna alma konusunda aceleci
ve hevesli olmalar›n›n alt›nda da bu
gerçek yatmaktad›r.
Ne de olsa ucuzdur bu ülkenin
askeri! Ve bu ülkeyi yönetenler bu
gerçekleri halktan gizlemek için
emperyalistlerin verdi¤i görevi “vatan savunmas›”, “milli ç›karlar›m›z” diye yutturmakta ustad›rlar.
T›pk› NATO üyeli¤i gibi, ﬂimdilerde emperyalistlerin emriyle Afganistan iﬂgaline kat›ld›klar› gibi. Yar›n AB ordusunu da ayn› demagoji
ile aç›klarlarsa hiç ﬂaﬂmay›n!

19 Aral›k Katliam›’nda
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde diri diri yak›lanlar›n
yarg›lanmalar›na(!)
30
Mart’ta Eyüp Adliyesi’nde
devam edildi. ‹lk defa iki
duruﬂmas›n› ayn› hakimin
yürüttü¤ü davaya, katliamdan sa¤ ç›kt›klar› için yarg›lanan Mehmet Güvel,
Süleyman Acar, Erkan Erdem, Mesude Pehlivan ve
Gülizar Özpolat kat›ld›.

‘Bu ayaklanmay› da
bast›raca¤›z’

s›ndan bir güven ortam›n›n yarat›lmas› için süreye ihtiyaç vard›. Adalet
Bakanl›¤› mutabakat sa¤lan›ncaya kadar F Tiplerinin ertelendi¤ini kamuoyuna aç›klamas›na ra¤men 10 gün sonra F Tipi
uygulamas› baﬂlad›” dedi.

Adalet için herkese
görev düﬂüyor

Süleyman Acar ifadesine, “unutturulmaya çal›ﬂ›lan bir tarih var. Bir katliam var. Biz unutturmamak için buraday›z” diye baﬂlayarak, yaﬂad›klar›n› anlatt›.
‹lk uyand›¤›nda karﬂ›s›nda, gö¤sünün üstünde Türk büyüklerinin resminin bulundu¤u bir arma olan maskeli bir askeri ‘bu ayaklanmay› da
bast›raca¤›z’
diye
ba¤›r›rken
gördü¤ünü belirten Acar, ard›ndan
kurﬂun ve bomba ya¤muru alt›nda
kald›klar›n› söyledi. Amaçlar›n›n katletmek oldu¤unun çok aç›k oldu¤una
dikkat çeken Acar, “Sald›r› varsa direnmek hakt›r. E¤er biz kendimizi korumasayd›k ve direnmeseydik çok daha fazla insan ölecekti” dedi.
Avukatlar›n Acar’a, “cezaevi duvarlar›n› y›kan greyderleri ve dozerleri kullanan siz miydiniz?” diye
sormas›na müdahale eden savc›ya
cevap veren Av. Ömer Kavilli,
“mahkemeniz 7 y›ld›r bunlar› kullananlar› bulamad›, bir de biz arayal›m” diye tepki gösterdi. Bir baﬂka
avukat›n, operasyonun gerekçesinin
“ölüm orucunda olan tutuklular›
kurtarmak” olarak aç›kland›¤›n› hat›rlatarak, böyle bir gayret var m›yd› ﬂeklindeki sorusuna da, Acar “hay›r biz korumaya onlar öldürmeye
çal›ﬂ›yordu” ﬂeklinde cevap verdi.

‘Görüﬂmeleri Adalet
Bakanl›¤› kesti’
Önceki duruﬂmada karar al›nd›¤›
üzere, katliam öncesi tutsaklarla ik-

tidar aras›nda arabuluculuk yapan
heyette yeralan eski Türk Tabipler
Birli¤i Baﬂkan› Metin Bakkalc› ve
eski ‹stanbul Baro Baﬂkan› Yücel
Sayman tan›k olarak dinlendi.
Sayman, konuyla ilgilerinin, sistemin tecrite dayal› olmas›ndan
kaynakland›¤›n› belirterek, “Biz bunu bakanl›kla da tart›ﬂ›yorduk. Ko¤uﬂ temsilcileriyle de bu do¤rultuda
görüﬂüyorduk. Onlar tecriti engelleyici önlemlerin gerçekleﬂtirilmesini ve güvence alt›na al›nmas›n› istiyorlard›. Adalet Bakanl›¤› bizden
sadece tutuklular›n ölüm oruçlar›n›n sona erdirilmesi konusunda ikna edilmesini istiyordu. Bizim iﬂlevimiz ikna etmek de¤il eylemin b›rak›labilece¤i bir ortam›n koﬂullar›n›
haz›rlamakt›. Adalet Bakanl›¤› bu
görüﬂmeleri kesti. Ertesi gün de
operasyon yap›ld›” diye konuﬂtu.
Kiﬂisel inanc›n›n görüﬂmelerin
sürebilece¤i yönünde oldu¤unu ancak ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n bu operasyonu yapmakta kararl› oldu¤unu
belirten Sayman “Operasyon yap›laca¤› çok önceden belliydi” dedi.
Baro olarak yapt›klar› bilimsel
çal›ﬂmalar›n dikkate al›nmad›¤›n›
kaydeden Sayman’›n ard›ndan eski
TTB Baﬂkan› Metin Bakkalc› dinlendi. Süreci özetleyen Bakkalc›,
Adalet Bakanl›¤›’n›n 9 Aral›k’ta yay›nlad›¤› genelgeyi hat›rlatt› ve
“Tutuklu temsilcileri bakan›n deklarasyonunun güvence alt›na al›nmas›n› istediler. Ve her iki taraf aç›35
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Bakkalc›’n›n 28 tutsa¤›n katline karar veren bakan› “samimi, iyi niyetli”
diye nitelemesi ise dikkat
çekti.

Son olarak söz alan Av.
Taylan Tanay ise, mahkemedeki eksiklikleri hat›rlatarak, tutsaklar›n yarg›lanmas›ndan vazgeçilmesini istedi. Somut
suçlamalar yap›lamad›¤›n› kaydeden Tanay, “Yarg› derhal bu oyundan elini çekmelidir. Derhal beraat
karar› verilmelidir. Bu bir katliamd›r, bu çok aç›kt›r” dedi.

Diri Diri Yakt›lar
Hesab›n› Soraca¤›z
Orhan Pamuk’un tan›k olarak
dinlenmesi konusunda giriﬂimlerin
yap›lmas› karar› al›nan duruﬂma 5 saat sürerken, salon yetersizli¤i nedeniyle yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik TAYAD’l›
grup duruﬂmay› d›ﬂar›da takip ettiler.
TAYAD’l›lar duruﬂma sonunda
adliye önünde yapt›klar› aç›klamada, “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lans›n ve Diri Diri Yakt›lar Hesab›n› Soraca¤›z” yaz›l› pankart ve
dövizleri açarak, bir kez daha adalet
istediler. “Diri Diri Yak›lanlar De¤il
Katledenler Yarg›lans›n, 19 Aral›k
Katliam›n› Unutmad›k Unutmayaca¤›z” sloganlar› at›lan aç›klamada
konuﬂan Fahrettin Keskin, “Yarg›
ba¤›ms›z de¤ildir. Bu nedenle adaletin yerini bulmas› 19 Aral›k Katliam›’na karﬂ› alaca¤›m›z tavra ve
mücadelemize ba¤l›d›r” diyerek
herkesi sorumlulu¤unu yerine getirmeye ça¤›rd›.
14 Eylül tarihine ertelenen duruﬂmay› ‹HD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan›
Hürriyet ﬁener de izledi.

KESK’i susturma cezas›
Aralar›nda KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul, E¤itimSen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n'›n da bulundu¤u KESK üyesi 22
kiﬂi hakk›nda Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 2
Nisan’da sonuçland›.
Duruﬂmaya, Alaaddin Dinçer,
Yap›-Yol-Sen Genel Baﬂkan› Bedri
Tekin, E¤itim-Sen Ankara 2. No’lu
ﬁube Baﬂkan› Özgür Bozdo¤an ve
avukatlar kat›l›rken, sendikac›lar
hakk›nda hapis cezalar› verildi.
24–25 Kas›m 2006'da düzenlenen 'Büyük E¤itimci Yürüyüﬂü'nü
örgütleyen, kat›lan KESK’lilere
2911 say›l› "Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu"na muhalefet ettikleri ve "polise mukavemet" ettikleri gerekçesi ile 1 y›l 3'er ay hapis
ve 407'ﬂer YTL adli para cezalar›
verildi. Ceza verilenler aras›nda; ‹smail Hakk› Tombul, Alaaddin Dinçer, Eski BES Genel Baﬂkan› Bülent Kaya, SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n, BTS Genel Baﬂkan› ‹brahim Fehmi Kutan, E¤itim-Sen Genel Sekreteri Emir Ali ﬁimﬂek, E¤itim-Sen 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Özgür Bozdo¤an, 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Abdullah Çiftçi, BES Ankara 1
No’lu ﬁube yöneticisi Murat Kahraman ve SES Ankara ﬁube Baﬂkan›
Erkan Sümer bulunuyor.
Sendikalar hak aramayacaklar,
eylem yapmayacaklar, hele memur
sendikalar› bunlar› yapmad›klar› gi-

bi grev de yapmayacaklar!
Peki ne yapacak sendikalar?
Vitrin olacaklar!
AKP hükümetinin, oligarﬂik düzeninin istedi¤i bu!
Sendikac›lar›n yarg›land›¤› davan›n sonucunun söyledi¤i de özetle böyle.

Karar önceden verildi!
Eylem öncesi ve sonras›nda yap›lan aç›klamalar, hükümetin tutumu, Ankara Valili¤i’nin beyanlar›
hat›rland›¤›nda, bu karar›n daha önce al›nm›ﬂ bir karar oldu¤u çok aç›k
görülecektir. Devlet istemiﬂ, mahkeme resmileﬂtirmiﬂtir.
Yap›lan eylemin yürüyüﬂ mü
yoksa bas›n aç›klamas› m› oldu¤u
tart›ﬂmas› anlams›zd›r, sendikalar
böyle bir tart›ﬂmaya girmemelidir.
Çünkü sendikalar›n yürüyüﬂ yapmak da en do¤al haklar›d›r, bas›n
aç›klamas› yapmak da!
Oligarﬂik devlet, bütün eksik ve
zaaflar›na karﬂ›n sendikal hareketin
en dinamik unsuru olan KESK’i
susturmak istemektedir. E¤itim-Sen
kapatma davas› bu konuda at›lm›ﬂ
önemli bir ad›md›. Sendikac›lara
verilen ceza nezdinde gündeme gelen gözda¤› da ikinci ad›md›r.
KESK bu sald›r› karﬂ›s›nda y›lmamal›, geri durmamal›d›r. Mahkemenin hukuki sürecinden ba¤›ms›z
olarak, sald›r›y› püskürtmek için sokaklarda, iﬂyerlerinde fiili meﬂru
mücadelesini dayatmal›d›r.

Oligarﬂi e¤itim emekçile rini önce dövdü, sonra da
b i r daha hak aramamas›
için cezaland›rd›.
Bu gözda¤› bütün hak
a r a y a n k e s i m l e re d i r, bütün emek örgütlerinin
‘aya¤›n› denk almas›’ ist e n m e k t e d i r.
36
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Sar›gazi’de
jandarma t erörü
3 Nisan sabah› Sar›gazi’da as›lan pankartlar, jandarman›n terörü
ile karﬂ›land›. Ayn› günün sabah›
Mehmetçik Lisesi ö¤rencisi Samet
Kaya gözalt›na al›nd›.
Sar›gazi sokaklar›na as›lan pankartlar› hazmedemeyen jandarma,
sokak aralar›nda gördüklerine sald›rd›. Mehmetçik Lisesi ö¤rencisi
Samet Kaya’n›n üzerine arabas›n›
sürüp kovalayan jandarma hiçbir
gerekçe göstermeden Kaya’y› sokak ortas›nda dövmeye baﬂlad›.
Halk›n gözü önünde iﬂkenceye maruz kalan Samet Kaya jandarma
arabas›na al›nd›ktan sonra da araba
içinde dövülmeye devam edildi.
Karakola giden yak›nlar› ve mahkemeye giden arkadaﬂlar› taraf›ndan görülen Samet’in yüzünün birçok yerinde ﬂiﬂlik ve üzerinde kan
oldu¤u ifade edildi.
N

Antalya’da keyfi
gözalt›
Antalya'da 30 Mart günü Ayﬂe
Kaytan isimli HÖC’lü, önce polis
taraf›ndan durdurularak aranmak
istendi. Bu keyfi tutumu reddeden
Kaytan, o bölgede as›lm›ﬂ olan bir
pankart gerekçe gösterilerek gözalt›na al›nd›. Kaytan ayn› gün ç›kar›ld›¤› savc›l›kta serbest b›rak›ld›.
N

T‹T’ten Ö zgür
Radyo’ya tehdit
Özgür Radyo’ya Türk ‹ntikam
Tugaylar› (T‹T) imzal› mektuplar
gönderilerek tehdit edildi¤i aç›kland›. Emekçi Kad›nlar Derne¤i ve
Ezilenlerin Sosyalist Platformu taraf›ndan 30 Mart’ta Kad›köy ‹skelesi’nde düzenlenen eylemle olay
protesto edildi. Eylemde konuﬂan
Nahide K›l›ç, “Sesimize sahip ç›kaca¤›z” dedi.

Yürüyüﬂ Da¤›t›mc›lar›na
Avc›lar Karakolu’nda ‹ﬂkence
‹stanbul Avc›lar’da 1 Nisan günü dergimizi satarken gözalt›na al›n›p iﬂkence gören Bülent Kemal
Y›ld›r›m, U¤ur ‹lbay, Nejdet Dernek ve Ersin Koca 4 Nisan’da Temel Haklar Federasyonu’nda bas›n
aç›klamas› yapt›lar.
Gözalt›na al›n›rken ve sonras›nda gördükleri iﬂkenceyi anlatan Bülent Kemal Y›ld›r›m’›n yüzünde, ellerinde iﬂkence izleri görülürken, iﬂkenceyi belgelediklerini söyleyen
Y›ld›r›m, yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Yap›lan aç›klamada, yasal dergi
satarken Marmara Caddesi üzerinde
Avc›lar Karakolu polisleri taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›klar›n› ve iﬂkence gördüklerini belirten da¤›t›mc›lar›m›z, “Fiziki sald›r›n›n yan› s›ra
küfürlü ve ahlaks›zca sözlere de
maruz kald›k” dediler.
Bir polisin silah çekip tehdit etti¤ini söyleyen Y›ld›r›m, dergi sat›ﬂ›n›n yasal oldu¤unu belirterek sat›ﬂa
devam ettikleri s›rada, ellerinde sopalarla herkese sald›rmaya baﬂlad›klar›n›, yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›klar›n› kaydetti. Bu sokak ortas›ndaki iﬂkenceye tepki
gösteren mahalle sakinlerine de sald›ran polis, iﬂkence ve hakaretlere
yolda ve karakolda da devam etti.
Nezarethanede beklerken dahi
okurlar›m›za vahﬂice sald›ran, bo¤azlar›n› s›kan, Y›ld›r›m’›n kafas›na, böbreklerine tekmeler savuran,

parmaklar›n› ezmeye çal›ﬂan polisler, komiserin “icab›na bak›n” talimat› ile Bülent Kemal Y›ld›r›m’›
“banyo” tabir edilen yerde ç›r›lç›plak soyarak saatlerce iﬂkence yapt›lar. Ebu Gureyb’den yans›yan resimlerdeki gibi, ahlaks›zca iç çamaﬂ›rlar›n› kafas›na geçirdiler.
Aç›klamada bu iﬂkenceler ﬂöyle
anlat›ld›: “Bu süre boyunca kas›k
s›kma, duvara kafas›n› vurma, yüzükoyun yere yat›rarak s›rt›nda tepinmeye kadar her türlü iﬂkence çeﬂidi denendi arkadaﬂ›m›z üzerinde.
‹ﬂkenceciler sigara molalar› d›ﬂ›nda iki saate yak›n bir süre boyunca bize sürekli iﬂkence yapt›lar. ”

Bu da ‘kay›td›ﬂ›’ iﬂkence
Küçük Çekemece Adliyesi’ne
ç›kar›lmalar›n›n ard›ndan savc›l›¤a
iﬂkence gördüklerini belirtmelerine
karﬂ›n, okurlar›m›z ertesi günü Bak›rköy ACM’ye ç›kar›lacaklar› belirtilerek yeniden Avc›lar Karakolu’na gönderildiler.
Gerek sa¤l›k muayenesinde, gerekse savc›l›kta iﬂkence gördüklerini söylemelerinin karﬂ›l›¤› yeni iﬂkenceler oldu.
“Karakolun giriﬂinde tekrar sald›r› ve küfürler baﬂlad›. Karakolun
alt kat›na inene kadar devam etti.
Burada “Fizik testi yapaca¤›z” denilerek tekrar sald›rd›lar ve yine iﬂ-

kence
yap›ld›.
Kel, iki
y›ld›zl›
bir komiser taraf›ndan küfür ve hakaretlere
maruz kald›k ve tekrardan iﬂkenceye al›nd›k.”
Yap›lan bütün bu iﬂkencelerin
ard›ndan mahkemeye ç›kar›lmayan
okurlar›m›z kollar›ndan tutulup karakoldan d›ﬂar› at›ld›lar.
Evet “serbest” b›rak›lm›ﬂlard›.
Savc›l›k taraf›ndan asl›nda serbest b›rak›ld›klar› halde, yeniden
karakola getirilip kay›t d›ﬂ› ﬂekilde
tutulmuﬂlar ve iﬂkenceye maruz kalm›ﬂlard›.

Yine Yürüyüﬂ sataca¤›z
Bu arada okurlar›m›z ﬂunu eklemeyi de unutmad›lar aç›klamada:
“Bizler Yürüyüﬂ Dergisi okurlar› olarak hakl›dan ve do¤rudan yanay›z, Yürüyüﬂ Dergisi de hakl›y› ve
do¤ruyu söylüyor. Bunu için sald›r›p iﬂkence yap›p sesimizi kesmek
istiyorlar. Ama hay›r biz hiçbir koﬂulda do¤rular› söylemekten, hakl›y› savunmaktan vazgeçmeyece¤iz.
Yine gidecek ve yine Avc›lar Marmara Caddesi’nde Yürüyüﬂ Dergisi’ni sataca¤›z.”
T›pk› geçen hafta ‹zmir’in
Uzundere Köyü’nde ve Cennetçeﬂme mahallelerinde oldu¤u gibi, Antalya’n›n ﬁarampol Mahallesi ve
K›ﬂlahan’da oldu¤u gibi, ‹stanbul’un yoksul Hac› Ahmet Mahallesi’nde yapt›klar› gibi...

konser afiﬂini bile tutuklama ile bitirmeye çal›ﬂt›.
3 Nisan’da ise, Grup Yorum üyeleri Muharrem Cengiz, Selma K›l ve Cihan Keﬂkek, Pertek ‹lçesi giriﬂinde
“aramalar› var” bahanesi ile gözalt›na al›nd›lar. Akﬂam
saatlerinde Muharrem Cengiz ve Cihan Keﬂkek'in serbest b›rak›ld›¤› ö¤renilirken Selma K›l ertesi güne
kadar keyfi olarak tutulup serbest b›rak›ld›.
Gözalt›lara iliﬂkin ‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, polis ve jandarman›n yapt›¤› bu
hukuksuzluklar›n, Grup Yorum'a olan tahammülsüzlü¤ün bir sonucu oldu¤u, konsere kat›l›m› azaltmak, hatta konserin yap›lmas›n› engellemek amac› taﬂ›d›¤› kaydedildi.

Dersim Polisinin Grup Yorum
Tahammülsüzlü¤ü
Grup Yorum’un Kürt halk›yla buluﬂtu¤u turne kapsam›nda konser verece¤i yerlerden biri de Dersim’di.
Dersim polisi günler öncesinde engelleme giriﬂimlerine
baﬂlad›.
4 Nisan’daki konser öncesinde, konser için afiﬂ ast›klar› gerekçesiyle Dersim Temel Haklar’dan Cemal
Duta¤ac›, Cem Demirel ve Deniz Bulut gözalt›na al›nd›lar. Cumhuriyet Mahallesi’nde afiﬂ as›lan evlerin sahiplerine ﬂikayetçi olmalar› yönünde bask› yapan polis,
37
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e mek
Siyonist Sermaye Ucuz
Ve Örgütsüz ‹ﬂçi ‹stiyor
‹ z mir'de ‹srail firmas›na ait Ba¤ Ya¤lar› Fabrikas› iﬂçileri, sendikaya üye
olduklar› için iﬂten at›ld›lar. 7’si Tek
G›da-‹ﬂ Sendikas› üyesi olmak üzere 9 iﬂçinin iﬂten at›lmas›n›n ard›ndan, 14 Mart’ta fabrika önünde direniﬂ baﬂlad›.
Direniﬂlerinin 15. gününde iﬂçileri ziyaret eden Ege Temel Haklar
üyeleri desteklerini ifade ederken,
emperyalist-siyonist tekellerin ülkemizi ucuz emek cenneti olarak kulland›¤›n›n bir kez daha görüldü¤ünü kaydettiler.
Fabrikada örgütlenme çal›ﬂmas›
yapan Tek G›da-‹ﬂ 7 No’lu ﬁube
Baﬂkan› Kemal Köse ve direniﬂteki
iﬂçilerle, çal›ﬂma koﬂullar›n› ve at›lma nedenlerini konuﬂtuk.
14 Mart'ta örgütlenmeye baﬂlad›klar›n› ve 7 iﬂçiyi üye yapmalar›n›n ertesi günü 9 iﬂçinin iﬂten at›ld›¤›n› belirten Kemal Köse, o günden
beri sürdürdükleri direniﬂ kazan›ncaya kadar burada olacaklar›n› söylüyor. ‹ﬂten atmalara karﬂ› örgütlenme çal›ﬂmas›n› yürüttüklerini ve 26
Mart’ta ço¤unlu¤u sa¤layarak Çal›ﬂma Bakanl›¤›’na baﬂvuruda bulunduklar›n› belirten Köse, patronun fiziki sald›r›lar› ile de karﬂ›laﬂt›klar›n› kaydetti. ‹ﬂçilerden Fahrettin Saki, ‹ﬂletme Müdürü Selahattin
ﬁen’in yumruklu sald›r›s›na maruz
kald›¤›n› söyleyen Kemal Köse,
patronun örgütlenmeyi engellemek
için içerdeki iﬂçilere de sendikaya
üye olmamalar› do¤rultusunda yemin ettirdi¤ini, sürekli bask› yapt›¤›n› belirtiliyor.

‘Bekar’ Gösteriliyorlar
Fabrikadaki çal›ﬂma koﬂullar› ise
patronun neden sendikay› istemedi¤ini gösteriyor.
‹ﬂten at›lan iﬂçilerden Seyit
Umu, çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin
ﬂunlar› anlat›yor: “Burada iﬂçilerin
hiçbir hakk› yoktur. Öyle ki yasala-

ra göre aile yard›m› almam›z gerekiyor. Hepimizin ailesi oldu¤u halde
bordrolar›m›zda ailemiz yok olarak
göstermiﬂler. 12 saat çal›ﬂt›r›lmam›za ra¤men ald›¤›m›z asgari ücretten 5 milyon lira fazla. Zam ya da
fazla mesailerimizi istedi¤imiz zaman ‘size asgari ücretten zaten fazla veriyoruz’ diyorlar. ”

Bu Ücrete Nerede
‹ﬂçi Bulacaklar?
Moris Russo adl› ‹srailli sermayedara ait olan fabrikan›n iç piyasada kendi ad›yla bir ürünü bulunmuyor. Migros gibi büyük marketlere
satt›¤› ya¤lara, marketler kendi
markalar›n› koyarak piyasaya sürüyor. A¤›rl›kl› olarak ise ya¤› yurtd›ﬂ›na gönderdi¤i belirtiliyor.
‹srail ve Yunanistan'dan gelen
soya ve pamuklar›n yan›s›ra, Türkiye’ye yurtd›ﬂ›nda getirilip köylülere ektirilen Konola bitkisinden ya¤
üreten fabrikan›n neden ‹srail’de
de¤il de burada kuruldu¤unu soruyoruz. Seyit Umu, “Bu asgari ücrete nerede iﬂçi bulacaklar” diyerek,
Türkiye gerçe¤ini özetliyor ve ekliyor: “Buraya sadece ya¤ almaya
hahamlar geliyor, onlara içine özel
vitaminler kar›ﬂt›r›lm›ﬂ ya¤lar veriliyor. ” Yücel Akar isimli iﬂçi de, ya¤› al›nm›ﬂ pamuk tozlar›n›n mermi
yap›m›nda kullan›lmak üzere yeniden ‹srail’e gönderildi¤ini belirtiyor.

‹ﬂçi Sa¤l›¤› Hiçe Say›l›yor
Fabrikan›n çevreyi de etkiledi¤ini ve ç›kan toz yüzünden çevredeki
ailelerin de ﬂikayetçi oldu¤unu söyleyen Kemal Köse, ﬂöyle devam
ediyor konuﬂmas›na: “Buradaki toz
bir ﬂey de¤il, as›l içerisi çok kötü.
Tozdan göz gözü görmüyor ve buna
karﬂ› hiçbir ﬂey yap›lm›yor. ”
Seyit Umu ise, iﬂçi sa¤l›¤›n›n
kâr için hiçe say›ld›¤›n› ﬂu sözlerle
ortaya koyuyor: “Ben asit ile çal›ﬂ›38
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yorum, hiçbir özel k›yafet, eldiven
ya da maske yok. Kostik ile çal›ﬂ›l›yor ve eldiven verilmiyor. Sadece
bir maske, o da 2 hafta dayanm›yor.
Aya¤› kesilen, elleri yanan arkadaﬂlar›m›z oldu ve bir ﬂey yap›lmad›.
‹ﬂ kazalar›n› s›k s›k yaﬂ›yoruz.”
Asl›nda ülkenin dört bir yan›ndan buna benzer koﬂullarda kölece
çal›ﬂt›r›l›yor emekçiler. Bu insanl›kd›ﬂ› koﬂullara karﬂ› ç›kt›klar›nda,
bunun için örgütlenmeye kalk›ﬂt›klar›nda ise, iﬂlerinden at›l›yorlar.
Yasad›ﬂ› davranan patronlar olmas›na karﬂ›n, hükümetin ve yarg›n›n bu
konuda patronlar›n yan›nda saf tutmas› nedeniyle bu yasad›ﬂ›l›klar›
hiçbir yapt›r›mla karﬂ›laﬂm›yor.

“Haklar›m›z› al›ncaya
kadar buraday›z”
Ege Temel Haklar üyeleri iﬂçilere hakl› mücadelelerinde baﬂar› dileyerek desteklerinin sürece¤ini belirtirken, Yücel Akar, sendikal› mücadelenin önemine dikkat çekerek,
“biz iﬂe dönemesek bile içerdeki iﬂçiler haklar›n› alacak” diyor. Sendika temsilcisi ‹lhan Güler de, “Biz
kararl›y›z haklar›m›z› al›ncaya kadar burada olaca¤›z” sözleriyle
u¤urluyor dernek üyelerini.

Danone’de sendika
hakk› için mücadele
Danone patronunun sendikal örgütlenmeyi engellemeye çal›ﬂmas›,
30 Mart günü Lüleburgaz’da bulunan fabrikan›n önünde protesto
edildi. Eylemde konuﬂan Tek G›da‹ﬂ Marmara Bölge ﬁube Teﬂkilat
Sekreteri Gürsel ﬁengün, patronun
2003’ten beri sendikal mücadeleyi
engelledi¤ini belirterek, “adam gibi” davranmazlarsa, “adam gibi
davranmay› ö¤retece¤iz” dedi.
‹zmir Bölge ﬁube Sekreteri
Gürsel Köse, eme¤in sömürüsünün
yine eme¤in örgütlü mücadelesiyle
son bulaca¤›n› dile getirirken, Örgütlenme Uzman› Seyfettin At›lgan
da, “Bedeli ne olursa olsun örgütlü
hareket edece¤iz” diye konuﬂtu.

e mek
E¤itim-Sen ‘‹nsanca Yaﬂam Demokratik
Türkiye’ mitinglerine haz›rlan›yor
E¤itim-Sen üyeleri, 30 Mart günü birçok kentte yapt›klar› eylemlerle, ek ders ücretleri konusunda
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n keyfi tutumunu protesto etti.
Sendikan›n ‹stanbul ﬂubeleri, ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü önünde
toplan›rken, ‹zmir ﬂubeleri ise Konak Eski Sümerbank önündeydi.
Erzincan’da Cumhuriyet Meydan›’nda yap›lan eylemde "ek ders ve
yer de¤iﬂtirmelerdeki adaletsizli¤e
son verilmelidir" talebi dile getiri-

lirken, Mersin’de yap›lan eyleme
Serbest Bölge’de iﬂten at›lan tekstil
iﬂçiler de destek verdi.
Antalya’da “Emekçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n Sendikal Mücadelemiz, AKP Cebimizden Elini
Çek” sloganlar›yla ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’ne yürüyen emekçilere
seslenen ﬁube Baﬂkan› Kadir Zeybek, “Ayl›k karﬂ›l›¤› ders görevini
tamamlayamayan ö¤retmenlere ek
ders ücreti ödenmemesi yönündeki
uygulamadan vazgeçilmeli bunu s›-

D‹SK: 1 May›s’› Taksim’de
Kutlamay› Hedefliyoruz
D‹SK Baﬂkanlar Kurulu toplant›s› öncesinde, 29 Mart günü bas›n
toplant›s› düzenleyen Süleyman Çelebi, bu y›l, 1 May›s’› Taksim Meydan›’nda kutlamay› hedeflediklerini duyurdu.
D‹SK’in kuruluﬂunun 40. y›l›nda yürütülecek sendikal faaliyetleri
ele almak üzere toplanan D‹SK Baﬂkanlar Kurulu öncesinde D‹SK Genel Merkezi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›nda, Türkiye ve dünyada
emekçi halk aç›s›ndan önem taﬂ›yan çeﬂitli gündem maddelerini de¤erlendiren D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, 1977 1 May›s katliam›n›n 30. y›ldönümü olan 2007 1 May›s’›n› “Taksim’de kutlamay›
hedeflediklerini” belirtti. “1 May›s iﬂçinin, emekçinin bayram›n›n, di¤er bayramlarda oldu¤u gibi, bayram gibi Taksim’de kutlanmas›d›r”
diyen Çelebi, 1977 1 May›s katliam›n›n ayd›nlat›lmas› için Meclis’te
araﬂt›rma komisyonu kurulmas› talebinde bulundu. Bu amaçla mecliste
partilerle görüﬂmelerde bulunacaklar› bilgisini veren Çelebi, Taksim
Meydan›’na iliﬂkin iktidar›n yasakç› tutumunu da, “Taksim Meydan› ne
korunacak bir kale, ne de kurtar›lacak bir mevzi de¤ildir” diye de¤erlendirdi. Çelebi 1 May›s’› Taksim’de kutlamay› hedeflediklerini, geçen
y›ldan beri ilan ettiklerini de sözlerine ekledi.
Çelebi ayr›ca D‹SK olarak, “Sendikal hareketin içinde bulundu¤u
sorunlar, ç›k›ﬂ yollar›n›n araﬂt›r›lmas› ve buna uygun çal›ﬂma koﬂullar›n›n yarat›lmas›” konular›nda bir dizi tart›ﬂma toplant›s› düzenlenmesini kararlaﬂt›rd›klar›n› kaydetti. ‹ﬂsizli¤in çözüm yollar› ve sendikalar,
iﬂçi s›n›f›, siyaset ve oy verme nedenleri, sosyal politikada dönüﬂüm;
sa¤l›k ve sosyal güvenlik, Avrupa Birli¤i sürecinde sendikalar, Türkiye’de kad›n ve sendikalar, dünyada sendikal hareket, sosyal politika da
dönüﬂüm; konut ve bar›nma sorunu gibi konular›n ele al›naca¤› toplant›lar önümüzdeki hafta baﬂlayacak.
D‹SK’in Taksim karar›n› resmi olarak ilan etmesi elbette olumluluktur. Devrimciler, demokratlar, iﬂçi ve emekçiler D‹SK’in bu karar›n›n
takipçisi olmal›d›rlar.
39
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n›rlayan mevzuat hükümleri de¤iﬂtirilmelidir” dedi.
7-8 Nisan’da Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Diyarbak›r,
Trabzon ve Van’da ‘‹nsanca Yaﬂam Demokratik Türkiye’ mitingleri gerçekleﬂtirecek olan E¤itim-Sen üyeleri, 4-5-6 Nisan’da da
tüm iﬂyerlerinde ‘Ayr›mc›l›k
de¤il eﬂit
iﬂe eﬂit
ücret istiyoruz’
kokartlar› takacak.

“Eﬂit iﬂe eﬂit ücret”
BES 2 No’lu ﬁube üyeleri ‘Eﬂit ‹ﬂe
Eﬂit Ücret’ ﬂiar›yla Ankara Adliyesi
önünde 4 Nisan günü eylem yapt›.
‹zmir ﬁube Yöneticisi Güler Mete
ve Urla Vergi Dairesi ‹ﬂyeri Temsilcisi
Orhan Demir’in sürgün edilmesi, 2 Nisan’da, Çakabey Vergi Dairesi önünde
protesto edildi.

Özelleﬂtirme taland›r
Karayollar› 17. Bölge Müdürlü¤ü’nün bulundu¤u arsan›n Zorlu Grubu’na peﬂkeﬂ çekilmesi, iﬂçi ve memur
sendikalar› taraf›ndan protesto edildi.
29 Mart günü Karayollar› 17. Bölge
Müdürlü¤ü’nde, KESK’e ba¤l› Yap›
Yol-Sen ile Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Yol-‹ﬂ Sendikalar› taraf›ndan ortak düzenlenen
eylemde, özelleﬂtirmenin ya¤ma ve talan oldu¤u söylendi.

AKP’nin KEY soygunu
1986’da kesilmeye baﬂlanan Konut
Edindirme
Yard›m›’n›n
(KEY),
2000’de tasfiye edilmesine karﬂ›n,
emekçilere geri ödenmemesi, 2 Nisan’da Adalet Bakanl›¤› ek binas›na
yürüyen KESK üyeleri taraf›ndan protesto edildi. Özelleﬂtirme ma¤duru iﬂçilerin de destek verdi¤i eylemde konuﬂan ‹smail Hakk› Tombul, “KEY’deki bu soyguna izin vermeyece¤iz” dedi.

Pancar Üreticisini Periﬂan Eden AKP
Cargill’e Çal›ﬂmaya Devam Ediyor
ABD tekeli Cargill baﬂta olmak üzere niﬂasta bazl› ﬂeker üreten tekellerin ç›karlar› için ﬂeker fabrikalar›n› kapatan, niﬂasta bazl› ﬂekerin (NBﬁ) kotas›n› yüzde elli oran›nda art›ran AKP hükümeti, ﬂeker pancar› üreticisine
darbe vurmaya devam ediyor.
Dan›ﬂtay’›n geçen y›l AKP taraf›ndan al›nan kotay› yükseltme karar›n›
iptal etmesine karﬂ›n, bu y›l yeniden Bakanlar Kurulu karar›yla NBﬁ kotas›n› yüzde 50 art›ran hükümet, ﬂeker pancar› fiyatlar›n› da aﬂa¤›ya çekti.
Geçen y›l kilogram baﬂ›na 9.9 Ykr olan fiyat, yüzde 11 indirilerek 8.9
Ykr’ye çekildi. Konuya iliﬂkin aç›klama yapan Ziraat Mühendisleri Odas›
Baﬂkan› Gökhan Günayd›n, bu fiyatlar›n uygulanmas› durumunda, bir-iki
y›l içinde Türkiye’nin ﬂekerde d›ﬂa ba¤›ml› hale gelece¤ini dile getirdi.
Günayd›n aç›klamas›nda, y›ll›k ﬂeker gereksiniminin 2.5 milyon ton oldu¤unu ve %85’inin ﬂeker pancar›ndan karﬂ›land›¤›n› belirterek, yüzde
15’inin de Cargill ve Amylum gibi sadece beﬂ tekelin üretti¤i NBﬁ’den karﬂ›land›¤›na dikkat çekti. NBﬁ üretimi için gerekli olan m›s›rda d›ﬂa ba¤›ml›
olundu¤unu vurgulayan Günayd›n, bunun yurtd›ﬂ›na kaynak aktarma anlam›na geldi¤ini dile getirdi. Fiyat›n düﬂürülmesinin pancar üreticisini büyük
oranda etkileyece¤ini de kaydeden Günayd›n, NBﬁ kotas›nda yap›lan düzenlemelerle, ﬂeker sektöründe “inan›lmaz bir rant” yarat›ld›¤›n› vurgulad›.
Günayd›n ﬂunlar› kaydetti: “Bugün, pancar üreticileri ve iﬂçileri aleyhine yürüyen bir süreç yaﬂanmaktad›r. S›n›rlardan kontrolsüz biçimde binlerce ton kaçak ﬂeker girmektedir. Hükümetin, çok uluslu ﬂirketler yan›nda yer
alarak kendi çiftçisini topra¤›ndan so¤utmamas›, kaçak ﬂeker sorununu acilen çözmesi ve üretim girdilerindeki art›ﬂa paralel biçimde ﬂeker pancar›
için yeni bir fiyat belirlenmesi gerekmektedir. ”

Tar›m
iﬂçileri
iﬂ
b›rakt›

Adana genelinde 19.3 YTL olan yevmiyenin kendilerine de verilmesini isteyen, Tuzla ilçesinde çal›ﬂan tar›m iﬂçileri iﬂ b›rakt›lar. 15 YTL yevmiye veren toprak sahipleri,
çad›rlarda ve oldukça sa¤l›ks›z koﬂullarda yaﬂayan ve hiçbir sosyal güvenceleri bulunmayan iﬂçileri elektrik ve sular›n› kesmekle, iﬂten atmakla tehdit etmesi üzerine, iﬂ b›rakma eylemi yar›m gün sürebildi.
Özellikle son üç y›ld›r asgari ücretin alt›nda yevmiye
ödenmesi, t›pk› patronlar gibi toprak sahiplerinin de AKP
hükümetinden ne denli cüret ald›klar›n› gösteriyor.

TemSA’da iﬂ b›rakma
Sabanc›’ya ait TemSA’da çal›ﬂan 45 kadrosuz iﬂçi, kadrolu iﬂçilerle ayn› haklara sahip olmak istedikleri için iﬂten at›ld›lar. Bunun
üzerine, bölümdeki 185 iﬂçi iﬂ b›rakarak arkadaﬂlar›na destek verdi.
‹ﬂçilerin dayan›ﬂmas›n› engellemek için harekete geçen patron, iﬂçileri tek tek evlerinden servislerle
alarak do¤rudan boyahane bölümüne getirip çal›ﬂmaya zorlad›. ‹ﬂçilerin biraraya gelmesini engellemek
için yo¤un güvenlik önlemlerine
baﬂvurdu.

Sa¤l›k piyasalaﬂ›yor
Sa¤l›k emekçilerinin aylard›r
protesto ettikleri aile hekimli¤i uygulamas›, ‹zmir’de 15 May›s’ta
sa¤l›k ocaklar›n›n kapat›lmas› ile
uygulamaya baﬂlanacak.
Yerleﬂtirme iﬂlemleri s›ras›nda
Balçova Termal Tesisleri Kardelen
Salonu önünde toplanan sa¤l›k
emekçileri bir kez daha uygulamay›
protesto ettiler. 30 Mart günü düzenlenen eylemde konuﬂan TTB
Baﬂkan› Gençay Gürsoy, uygulaman›n uluslararas› sermayenin iste¤i
oldu¤unu belirtirken, SES Genel
Baﬂkan› Köksal Ayd›n, AKP hükümetinin sa¤l›¤› piyasalaﬂt›rmak için
çabalad›¤›n› söyledi.
‹zmir’de, 2 bin 36 hekimden
1075’inin (%53) aile hekimi olmay›
reddetmesi, projeye verilmiﬂ bir cevap olarak de¤erlendirildi.

Eylemde konuﬂan Tez-Koop-‹ﬂ 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Hakan Bozkurt, tüm geçici iﬂçilerin, hiçbir ayr›m gözetilmeksizin daimi iﬂçi kadrosuna al›nmas›n› istediklerini belirtirken, Petrol-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› Mustafa Özgen,
Türk-‹ﬂ baﬂkan›n›, Baﬂbakan ile yapacaklar› görüﬂmede
“IMF ve DB ile iﬂbirli¤i yapan hükümet ile yaln›z b›rakmamak” için iﬂçileri, görüﬂmenin yap›laca¤› yerde eylem yapmaya ça¤›rd›. Ankara ﬁubeler Platformu sözcüsü
ve Yol-‹ﬂ 3 No’lu ﬁube Baﬂkan› Fahri
Y›ld›r›m ise, ayr› alanlarda hayk›rman›n cezas›n› çektiklerinin alt›n› çizerek birlik ça¤r›s›nda bulundu.

40 bin iﬂçiye AKP darbesi
AKP hükümeti, özelleﬂtirmeler sonucu iﬂlerini kaybeden ve çeﬂitli kurumlara da¤›t›larak hiçbir güvencesi olmadan çal›ﬂt›r›lan emekçilere bir darbe daha vurdu. 40
bin iﬂçi, geçici iﬂçilerin kadroya geçirilmesine iliﬂkin kanun tasar›s› kapsam›na al›nmad›. ‘4-C çal›ﬂanlar›’ olarak
bilinen emekçiler 2 Nisan’da Ankara’da yapt›klar› eylemle bu durumu protesto ettiler. Yaklaﬂ›k 500 iﬂçinin kat›ld›¤› eyleme, KEY’i protesto eden KESK üyeleri de destek
verdi. ‹ﬂçi- memur hep birlikte ‘Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›’, ‘Genel Grev Genel Direniﬂ’ sloganlar› att›lar.
40
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“Fabrika Aç›l›ﬂ›” ﬁovlar›yla

E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik’in “törenle” açt›¤› belirtiliyor. Kentte
yerel gazeteler dahi
alay ediyor bu ﬂovla;
“sanal aç›l›ﬂ” manﬂetleri ile yay›nlar yapt›lar günlerce.

Hocas›n›n Takti¤ini Uygulayan Tayyip
1970’lerde MSP’nin koalisyon
hükümetinde yerald›¤› günlerde,
Necmettin Erbakan ülkenin dört bir
yan›ndan durmadan temeller atard›.
Dilindeki kavram ise “a¤›r sanayi
hamlesi”ydi.
Bu temelleri at›lan fabrikalarla
a¤›r sanayi hamlesi gerçekleﬂiyordu, çok uzak de¤ildi Bat› ülkelerine
yetiﬂip onlar› geçmemiz.
Din iman derken kapitalizmi bu
söylemle kutsamalar› bir yana, bir
türlü o hamleyi yapamad› memleket!
Nasip, ö¤rencisi Tayyip Erdo¤an’a imiﬂ!
Durmadan fabrikalar, tesisler
aç›yor Baﬂbakan Erdo¤an. Hem de
öyle tek tek de¤il toplu halde, onar
yirmiﬂer de¤il, açt› m› yüzünü, ikiyüzünü birden aç›yor. Sadece Kayseri’de iki hamlede 300’den fazla
“tesisi” aç›verdi ve kendisi gibi yapamayan önceki iktidarlar› f›rçalay›p, daha yüzlercesini açaca¤›n›n
müjdesini veriyor.
Son örnek Eskiﬂehir’den.
Baﬂbakan geçen hafta bir günde
tam “212 tesis” açt›.
Emekçilerin çarﬂ› pazar›yla ala-

kas› bulunmayan ekonomik göstergelerin yay›nlan›p, bas›n›n “ﬂaha
kalkt›k” baﬂl›klar› att›¤› günlerde
aç›lan tesislerin neler oldu¤unu elbette geniﬂ kitleler bilmiyordu.
Eskiﬂehir yerel bas›n›nda yeralan bilgilere, Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Y›lmaz Büyükerﬂen’in verdi¤i bilgilere göre aç›l›ﬂ› yap›lan tesislerin baz›lar› ﬂu ﬂekilde:
Kent Orman›, Alaattin Park›,
Genç Giriﬂimciler E¤itim Merkezi,
köy yollar›, köy içme suyu, kuruyemiﬂ, helva ve ﬂeker atölyeleri...
Üstelik bunlar›n birço¤u zaten
y›llard›r faaliyet gösteren, aç›l›ﬂ› yine törenlerle yap›lm›ﬂ olanlar. Örne¤in Cemalettin Sarar, Y›lmaz Çetintaﬂ, Eti Maden ‹ﬂletmeleri ilkö¤retim okullar› ile Kutlu Do¤um
Anaokulu’nun aylar önce aç›l›ﬂlar›
zaten yap›lm›ﬂt›. Kimisininse yap›m› sürüyor; 2. Kent Orman› gibi.
Aç›lan tesisleri ne gazeteciler
görüyor ne de halk. Kentin meydan›na kurulan dev ekrandan yans›yan
görüntülerde baﬂbakan uzaktan kumanda ile “aç›l›ﬂ” yap›yor.
Baﬂbakan’›n uzaktan kumandal›
açt›¤› okullar›, daha önce de Milli

Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Y›lmaz Büyükerﬂen'e göre
do¤ru say› 6 olmal›d›r.
Kald› ki, bu kadar “tesis, fabrika” aç›l›ﬂ› gerçe¤i yans›tm›ﬂ olsa;
Türkiye’nin çoktan bir “sanayi ülkesi” haline gelmiﬂ olmas› gerekirdi.
Hem takiyyeci hem de tüccar
politikac› halka böyle bir hava vererek oy avc›l›¤› yap›yor. T›pk› dört
y›ll›k iktidarlar›nda emekçilerin
al›m gücü daha da gerilerken alay
edercesine, tekellerin düzelen ekonomilerini “iyi yolday›z” diye halka
satmaya çal›ﬂt›klar› gibi.
Hocas› Erbakan’›n “a¤›r sanayi
hamlesi” diye diye att›¤› temeller
sonraki y›llarda oldu¤u gibi kald›,
çürüdü. Yap›lan harcama ise elbette
halk›n cebinden ç›k›yordu.
Tayyip’in fabrikalar› da küçük
iﬂletmeler olarak sahiplerinin dükkan› olmaktan öteye gitmez elbette.
Ancak bu vesileyle, burjuva politikac›lar›n›n halk› aldatmak için ne
tür yollara baﬂvurduklar›n›, hilede,
düzenbazl›kta s›n›r tan›mad›klar›n›
görmüﬂ oluyoruz.

“BAHARI Y EﬁERTEN UMUDUMUZDUR”
sini sa¤lamak oldu¤unun alt›n› çizen Demirci, “her türlü haks›zl›¤a ve toplumu yozlaﬂt›rmaya, halk›m›z› kendi kültüründen uzaklaﬂt›rmaya yönelik faaliyetlerin
karﬂ›s›nda olaca¤›z” diye konuﬂtu.

Buca Temel Haklar Derne¤i, geçen hafta kötü hava
koﬂullar› nedeniyle ertelenen bahar ﬂenli¤ini, ﬁirinyerForbes Caddesi giriﬂinde 1 Nisan’da yapt›.
Devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu ile baﬂlayan etkinlikte aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Burak Demirci, derne¤in faaliyetleri hakk›nda bilgi vererek, “derne¤imiz
yeni ancak haklar ve özgürlükler mücadelesini tarihten
ald›¤›m›z güçle sürdürece¤iz” dedi.
Ayn› yerde daha önce TAYAD’l› Ailelerin tecrite
karﬂ› yapt›klar› açl›k grevi ve oturma eylemine de¤inen
Demirci, buna her zaman destek olduklar›n›, tecrite
karﬂ› mücadele içinde her zaman olacaklar›n› belirtti.
Amaçlar›n›n insanlar›n haklar› için mücadele etme-

ﬁenlik daha sonra ﬂiirlerle devam etti. K›r›klar 1
No’lu F Tipi’nden gelen
mesaj›n okunmas›ndan sonra Grup Gün›ﬂ›¤› sahne ald›.
100 kiﬂinin izledi¤i etkinlik Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n
söyledi¤i türküler ve çekilen halaylarla sona erdi.
41
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S öz g ençlikte:

cesiyle, Hitler'in, cuntac›lar›n ya da
eli kanl› faﬂistlerin düﬂüncesiyle
Parlak'›n düﬂüncesi aras›nda ne
fark vard›. O

‹stanbul Üniversitesi Rektörü
yalanlara devam ediyor
‹stanbul Üniversitesi’nde Rektör Mesut Parlak öncülü¤ündeki
antidemokratik uygulamalara k›l›f
uydurma çal›ﬂmalar› tüm h›z›yla
sürüyor. Kat›lmad›¤›n› kamera kay›tlar›yla kan›tlad›¤› ya da yurtd›ﬂ›nda oldu¤unu pasaportuyla ispatlad›¤› bir dizi olay bahane edilerek okuldan at›lan arkadaﬂ›m›z Günay Da¤ bu durumu 22 Mart’ta
Cumhuriyet Gazetesi‘nde yeralan
röportajda teﬂhir etmiﬂti. Mesut
Parlak 30 Mart tarihinde kendince
cevap vermiﬂ. Yaﬂanan olay›n bir
gazetecilik skandal› oldu¤undan
dem vurmuﬂ. Kendisine ve idaresi
alt›nda bulunan ‹.Ü.’nin alicenap
yönetimine haks›zl›k edildi¤ini buyurmuﬂ ve Cumhuriyet Gazetesi’ni
de yerden yere vurmuﬂ.
Öncelikle ﬂunu belirtmeliyiz ki,
röportajda çarp›tma yok, eksiklikler var. Arkadaﬂ›m›z› okuldan atmak için haz›rlad›klar› soruﬂturma
dosyas›nda bunlar›n hepsi vard›r.
Haz›rlanm›ﬂ sahte tutanaklar, olmayan tart›ﬂmalar ve daha bir dizi komplo; iﬂte tüm bunlar rektörün üniversite yönetme anlay›ﬂ›d›r. Yüzlerce ö¤renciyi devrimci
düﬂünceleri yüzünden okuldan atm›ﬂt›r, bir o kadar›na da çeﬂitli sürelerde uzaklaﬂt›rma cezalar› vermiﬂtir. Bunu da "okulda siyaseti bitirece¤im" diyerek aç›klamaktad›r.
Rektör Parlak'a sormak gerekiyor: Bugüne kadar sol görüﬂlü,
devrimci-demokrat ö¤rencilere,
kameralar önünde, sat›rla, döner
b›ça¤›, pala, sallama gibi aletlerle
defalarca sald›ran, onlarca ö¤renciyi yaralayan hangi faﬂiste disiplin
cezas›n› verdiniz? Cezaland›rmad›¤›n›z gibi aksine onlar› sahiplendiniz, kol kanat gerdiniz. Öyle ya üniversitede siyaseti bitirmek istemiyor muydunuz? O halde eli kanl›,
sat›rl›-b›çakl› faﬂistlerle kol kola
girmesinde de bir sak›nca yoktur
Mesut Parlak'›n. Ergun Babahan gibi köﬂe yazarlar›n›n da ifade etti¤i
gibi, Hrant Dink'in katilinin düﬂün-

halde
yan yana durmalar›,
Mesut
Parlak'›n
onlar›
koruyup
kollamas› da
gayet
do¤ald›r.
Faﬂistlere ‘yavrular›m’ deyip sahip ç›kan rektör, devrimci-demokrat ö¤rencileri ise okuldan atabilmek için elinden geleni ard›na
koymamakta, her türlü hukuksuzlu¤u meﬂru görmektedir. Çünkü;
baﬂta Parlak olmak üzere ‹.Ü. yönetimi, bunu daha önce defalarca
yaparak, ‘kötü niyetini’ ortaya
koymuﬂtur. Daha önce, disiplin cezalar› idari yarg›dan dönen birçok
ö¤renci okula döner dönmez, önceden aç›lm›ﬂ olup sonuçland›r›lmadan tozlu raflara kald›r›lm›ﬂ soruﬂturmalarla yeniden cezaland›r›lm›ﬂt›r. Böylelikle tüm hukuki yollar› da t›kam›ﬂ olmaktad›rlar.
Daha geçen hafta perﬂembe günü iletiﬂim fakültesinde ›rkç›
düﬂünceleriyle gençleri zehirlemek
isteyen, bu amaçla panel yapmak
isteyen faﬂistlere engel olmak
isteyen ‹stanbul Gençlik Dernekli
ö¤renciler faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›, yetmedi bir de Parlak'›n çok
sevdi¤i! ÖGB'leri ve sivil polisleri
de sald›rd›. Daha sonra ise devrimci ö¤renciler gözalt›na al›n›rken,
sald›ranlar ise ‘ya Allah bismillah’
nidalar›yla okulu turlad›lar. Rektör
Parlak'›n tavr› ise "yavru kurtlar›n›" susup onaylamak oldu. Hatta
ﬂimdiden sald›r›ya u¤ray›p gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›m›z için soruﬂturma dosyalar› haz›rlad›klar›na da emin olabiliriz.
Ö¤rencisine hiçbir ﬂekilde fikirlerini aç›klama olana¤› vermeyen,
demokratik tepkilerini dile getirmelerinin önüne s›n›rs›z engeller
42
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çeken bir yönetimden ne bekleyebiliriz baﬂka! Bu ba¤lamda Rektör
Parlak'›n 30 Mart tarihli aç›klamas›nda arkadaﬂ›m›z Günay Da¤'a
verdi¤i "sözde cevab›" da "yavuz
h›rs›zl›k" örne¤idir. Evet, bir üniversite yönetimi polisle, özel güvenlikleriyle el ele verip ö¤rencisine bir komplo kuruyor ve ö¤rencinin yasalarla güvence alt›na al›nm›ﬂ e¤itim hakk›n› elinden al›yor.
‹.Ü. yönetiminin (ve tabi ki polisin)
hukuksuzluklar› bununla da s›n›rl›
kalm›yor, yalanlar devam ediyor.
Ne diyor Mesut Parlak: "Yalan
yanl›ﬂ bilgilerle gazetecilik skandal›na imza at›lm›ﬂt›r" diyor!
Peki, ‘okula ekmek ve meyve
suyu sokmak’ iddias›yla uyarma
cezas› verirken, okula sat›r ve b›çak sokan ve taﬂ›yanlara hiçbir iﬂlem yapmayan kendisi de¤il midir?
Art›k minareyi çald›ktan sonra k›l›f›n› haz›rlama gere¤i bile duymamaktad›rlar. ‘ﬁüpheli bir ﬂekilde
karn›n› tutarak okuldan ç›kmay›’ dahi soruﬂturma konusu yapabilecek bir ö¤renci düﬂmanl›¤›yla
gözüdönmüﬂlük, kaç rektörün
özelli¤idir dünyada? Tabi bu uygulamalar›n hepsinin amac› bellidir.
‹Ü'de devrimci siyaseti bitirmek...
Rektör'ün daha önce bir gazeteye de itiraf etti¤i gibi "korkular›"
vard›r. Kendi ö¤rencisinden, bu ö¤rencilerin hak alma bilincine sahip
olup bunun için mücadele etmesinden korkmaktad›r. Daha aç›k bir
ifadeyle üniversitelerde yükselecek bir devrimci mücadeleden
korkmaktad›r. Bunu da "‹stanbul
Üniversitesi’nde kopacak bir k›v›lc›m tüm Türkiye'yi saracakt›r" sözleriyle dile getirmektedir.
Korkmakta da haks›z de¤ildir
Parlak gibileri. Bilirler ki gençlik örgütlü mücadeleye daha militan ve
kitlesel olarak girerse bozulacakt›r
rahatlar›. ‹stedikleri gibi at koﬂturamayacaklar, o rahat koltuklardan
üniversiteleri rahatça sermayeye
peﬂkeﬂ çekemeyeceklerdir. Bunun
içindir azg›nca sald›rmalar›.
Çünkü Devrimci Gençli¤in mücadelesiyle kurulacak Demokratik
Halk Üniversitelerinde Mesut Parlak gibilerine yer olmayacakt›r.

Gençlik Federasyonu

gençlik
Haklar›m›z için örgütlenelim!
Kocaeli Gençlik Derne¤i, Gençlik Federasyonu'nun
birçok ilde gerçekleﬂtirdi¤i "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz!"
kampanyas› dâhilinde bir panel düzenledi. 28 Mart günü
E¤itim-Sen toplant› salonunda yap›lan panele konuﬂmac›
olarak, Prof. Dr. ﬁebnem Korur Fincanc›, Yrd. Doç. Dr. Yücel Demirer, ‹vme Dergisi ad›na KOÜ Mühendislik Fakültesi ö¤rencisi Özkan Ero¤lu ve Kocaeli Gençlik Derne¤i ad›na
Ça¤daﬂ Y›lmazer kat›ld›lar.
Çok say›da ö¤rencinin izledi¤i ve iki saat süren panelde
ilk olarak Ça¤daﬂ Y›lmazer, kampanya hakk›nda bilgi verdi ve ö¤rencilerin haklar›n›n her geçen gün ellerinden al›nd›¤›n› ve sorunun bütünsel oldu¤unu belirterek, 12
Eylül’den bu yana izlenen politikalara dikkat çekti. Ard›ndan söz alan Özkan Ero¤lu, "Yetkin Mühendislik Uygulamas›"n› anlatarak, bu hak gasb›na karﬂ› ö¤rencilerin
birleﬂmesi ve geleceklerine sahip ç›kmas› gerekti¤ini söyledi.
Prof. Dr. ﬁebnem Korur Fincanc› ise, üniversitelerin anti-demokratik, anti-bilimsel bir ﬂekilde örgütlendi¤ine ve sermayenin belirleyicili¤ine dikkat çekerken, Yrd.
Doç. Dr. Yücel Demirer, üniversitelerdeki e¤itim sisteminin ve uygulamalar›n bir
'al›klaﬂt›rma' oldu¤unu söyleyerek, sistemin ona kat›lan› da kat›lmayan› da tehdit etti¤ini kaydetti. "Ben de gelece¤im için bu kampanyaya destek veriyorum, çünkü benim de gelece¤im çal›n›yor” diyen Demirer, çözümün örgütlülükten ve mücadeleden geçti¤ine vurgu yapt›. Panel kapsam›nda ayr›ca bir de karikatür sergisi aç›ld›.

ISPARTA’da ‘Nas›l bir e¤itim istiyoruz?’ paneli
Bir baﬂka panel de Isparta Gençlik Derne¤i taraf›ndan 1 Nisan’da dernek binas›nda düzenlendi. ‘Nas›l Bir E¤itim ‹stiyoruz?' konulu panele konuﬂmac› olarak E¤itim-Sen üyesi Mehmet Çelik ve dernek ad›na P›nar Duman kat›ld›.
Mehmet Çelik, 'e¤itim ve demokrasi’ üzerine konuﬂarak, demokratik bir okulun
nas›l olaca¤›n› anlatt›. Panelin ikinci bölümünde ise, dernek üyesi P›nar Duman, ö¤renci haklar›m›zla ilgili sürdürülen kampanya ile ilgili bilgilendirmede bulundu ve
kampanyan›n ‹stanbul’da yap›lacak olan kurultayla devam edece¤ini belirterek, tüm
ö¤rencileri kurultaya davet etti.

ANTALYA’da k arikatür sergisi
Antalya Gençlik Dernekli ö¤renciler ise kampanya kapsam›nda, 4 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi’nde bir karikatür sergisi açt›lar. Tamam› F Tiplerindeki tutsaklar›n çizdi¤i karikatürler gençlerin ilgisiyle karﬂ›laﬂ›rken, megafonla duyuru yapan Gençlik Dernekli ö¤renciler, yeni s›nav sistemini anlatt›lar. ‹lgiden rahats›z
olan polis ve ÖGB’lerin engelleme giriﬂimi ise, ö¤rencilerin sahiplenmesi sonucu boﬂa ç›kar›ld›.

Faﬂistlere
‹.Ü.’de
propaganda
yapt›rmama
kararl›l›¤›

Gençlik Federasyonu üyeleri, 2 Nisan’da
Çanakkale Savaﬂ›’yla ilgili ‹.Ü. ‹letiﬂim Fakültesi’nde panel düzenleyen faﬂistleri teﬂhir
etti. Paneli engellemek için fakülteye gelen
ö¤renciler, faﬂistleri teﬂhir eden slogan att›lar.
Bunun üzerine faﬂistler polisle birlikte
Federasyon üyelerine sald›rd›. Sald›r› sonucunda, Nazl› Kaytan, Harika Y›lmaz, Mehmet Tarç›, Hasan Selim Gönen, Mehmet Ka43
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ODTÜ’nün duvarlar› 30 Mart
gününe, Türkiye devriminin önderlerini selamlayan yaz›lamalarla ‘merhaba’ dedi. Jandarma
yaz›lamalar› silmeye çal›ﬂ›rken,
Mahir Çayan’›n resmi gün boyunca as›l› kald›.

Liseli Gençlik’ten
Anti-faﬂist Eylem
Okmeydan›’ndaki ‹stanbul Ticaret Odas› Lisesi’nde,
ö¤rencileri zorla ülkü oca¤›na götürmek isteyen faﬂistler, Liseli Gençlik’in öfkesiyle karﬂ›laﬂt›. 26 Mart günü
yaﬂanan olayda Liseli Gençlik faﬂistleri cezaland›rmak
isteyince, faﬂistler polis abilerine s›¤›nd›lar ve bir süre
okuldan ç›kamad›lar.
Liseli Gençlik, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar› eﬂli¤inde Sibel Yalç›n Direniﬂ
Park›’na do¤ru yürüyüﬂe geçti. Faﬂistlere karﬂ› mücadelelerini sürdüreceklerini hayk›ran liseliler alk›ﬂlarla eyleme
son verdi.

ranfil, Ender Aldanmaz, Baki Öztürk, Mustafa Alt›ntaﬂ ve Günay Da¤ isimli ö¤renciler
gözalt›na al›nd›.
Gözalt›lar ayn› gün ‹letiﬂim Fakültesi’nde
Gençlik Federasyonu, Ö¤renci Kollektifi
Muhalefeti, Kald›raç üyeleri taraf›ndan yap›lan eylemle protesto edildi. Faﬂist propagandaya okulda izin verilmeyece¤i belirtilen eylemde, “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Beyaz›t Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› at›ld›.

Sözümüz
Özümüzdür
“O sözler ki, kalbimizin üstünde
dolu bir tabanca gibi
ölüp ölesiye taﬂ›r›z.
O sözler ki,
bir kez ç›km›ﬂt›r a¤z›m›zdan
u¤runa as›l›r›z..."
Verilen sözün gere¤ini yapmak,
devrimcili¤in abece'sidir. Büyük
Direniﬂ’in ﬂehitlerinden Serdar Karabulut'un dedi¤i gibi; "Söz a¤z› m › z d a n ç › k t › m › b i r k e z , k ar ﬂ› l › ¤ › n ›
bulur mutlaka."
Adal›lar, bir kez söz verdiler mi,
gere¤ini yapmadan durmazlar. Gerekirse ser verir ama sözlerinden
dönmezler. Ki söz vermek, gerekti¤inde o söz u¤runa ser vermektir
ayn› zamanda. Devrimci ahlâk ve
kültürün olmazsa olmaz›d›r bu.
Verilen, söylenen sözlerin gere¤ini yap›p yapmama, devrimcili¤in,
devrimci iddian›n ölçütlerinden biridir. Bu perspektifle bak›ld›¤›nda,
devrimci hareketin tarihi söyledi¤ini yapman›n, yapt›¤›n› savunman›n
tarihiyken, reformist-oportünist kesimlerin tarihi, biraz da tutulmayan
sözler mezarl›¤›d›r.
Bu mezarl›¤a ait siyasi cesetlerin, ay›plar›n› örtmek için kulland›klar› moda gerekçe ise "ezber
bozmak" diye adland›r›lan bir nakaratt›r.
Dün, ﬂu ya da bu biçimde devrim
için yola ç›k›p bugün AB kap›s›na
varanlar›n, bu ikisi aras›ndaki ay›b›
örtbas etmek için imal ettikleri bir
bozulmad›r bu. "Ezber bozmak"tan
bahsedenlerin kim oldu¤una bak›ld›¤›nda, bu kesimi oluﬂturanlar›n
zulüm karﬂ›s›nda geri ad›m atanlar,
sözlerinin arkas›nda durmayanlar
oldu¤u görülür.
Oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda

tutunamam›ﬂ ve inkarc›l›klar›n› "ezber bozmak" diyerek tescillemiﬂlerdir. E¤er bir “ezber bozma” sözkonusuysa, bu ‘60’lar›n sonunda gerçekleﬂmiﬂ; burjuvazinin, revizyonizmin, cuntac›lar›n, parlamenteristlerin o güne kadar ö¤retti¤i her
ﬂey yere çal›n›p, Türkiye devriminin yolu bulunmuﬂtur.
Madem ki " t e k y o l d e v r i m " ﬂiar›n›n özetledi¤i devrimci teori ve
prati¤e " e z b e r " diyorlar, o halde
böylelerine sormak gerekiyor; sizin
ezberinizi kim bozdu? Nas›l bozdu?
Dahas› yerine ne koydunuz?
Sorunun cevab› malumdur. Devrimcili¤in bedellerini ödemekten
kaç›p düzene dönmüﬂler ve bu dönekli¤in çukurunda, devrimcili¤e
sald›rman›n ad›na "ezber bozmak"
demiﬂlerdir. Reformizm bu bozulup
çürümesini bir bütün olarak halk
güçlerine hakim k›lmak istemektedir. Kendilerini mazur göstermenin
yolu buradan geçmektedir çünkü.
Zor karﬂ›s›nda nedamet getirerek
"ak›ll› solculu¤a" terfi edenler, asl›nda bildiklerini unutmuﬂ, burjuvazinin ezberlerini ezberlerine al›p
tekrar eder olmuﬂlard›r. Bu yüzden
de muktedirler taraf›ndan hoﬂ görülmektedirler.
Devrimciler, dünden bugüne
ödenen bedelleri onur sayarak, K›z›ldere'nin ayd›nlatt›¤› yolda, " t e k
yo l d e vr i m" ﬂiar›n›n gösterdi¤i hedefe do¤ru yürümeye devam ediyorlar. Ki sözümüzün gere¤ini hayat›n her alan›nda örgütlerken, gerekti¤i anda da "o sözler" u¤runa
ölümüne çarp›ﬂ›yor, zorbal›k karﬂ›s›nda sözümüzden dönmüyoruz.
ÇÜNKÜ SÖZÜMÜZ ÖZÜMÜZDÜR.
Fidan Kalﬂen ve Fatma Koyup›nar'›n sözleridir; "S öz na mus tur.
44
8 Nisan 2007 / 99

K›z›ldere'den sesleniyor...
M a h i r l e r, "biz buraya,
dönmeye de¤il,
ölm e ye g el dik ."
Çi f t e h a v u z l a r ' d a n s e s l e n i y o r..
S a b o l a r, " Va r s a
cesaretiniz gelin."
Yürüyoruz
ﬂanl› tarihimizle...
fedalar›m›z,
Fidanlar›m›zla...
Budand›kça gürleﬂen...
gürleﬂtikçe devleﬂen
seliyle...
M›sralar› dantel dantel,
özgürlük türküleriyle...
Yürüyoruz...

Fidanlar›m›z
meﬂale ellerde...
F›rat'lar›m›z
semah döner
kortejlerde...
Ale vle r im iz le ,
dayand›k,
d i re n i y o r u z
h e r yerde...
Yürüyoruz...
Y ü r e¤im ize
muﬂtulad›¤›m›z
ZAFER'le!...
Ben feda'y›m sizlere!
Hasan Biber
(Kurﬂun Yang›n› H asretin
adl› ﬂiir kitab›ndan)

Fidan öyle demiﬂti. Söz namustur.
Va t a n n a m u s t u r. Bizim korudu¤umuz düﬂünce ler i mi z, na mus umuz ,
vatan›m›z.."
Sözün namus olmas›, elbette ve
sadece devrimciler için geçerlidir.
Sözlerinde durmamay› gelenek haline getiren mücadele kaçk›nlar›
için söz "namus" olarak kalmaz.
Sözlerin yald›z›n› pratik törpüler
ve geriye sözün özü kal›r. Sözü sahibiyle birlikte de¤erli veya de¤ersiz k›lan da iﬂte geriye kalan bu özdür. Biz K›z›ldere'den Büyük Di r e n i ﬂ e k a d a r, söyledi¤ini yapman›n, yapt›¤›n› savunman›n gelene¤ine yeni halkalar ekleyerek yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, h a l k › n m uzaffer bayr a¤›, tutulan sözlerin
ü z e r i n d e d a l g a l a n › r...
Zafere yürüyoruz ve zaferden
baﬂka hiçbir ﬂeyle yetinemeyiz.
Bugünün dünyas›nda vatan›m›z›
saran ve halk›m›z› sömüren emperyalist tahakküm zincirini k›rman›n
yolu, her zamankinden daha çok
M a h i r olmak ve M a h i r l e rce ço¤ a l m a k t a n geçiyor. Denklem çok
aç›k ve sadedir: "Ya kendi topraklar›m›z üzerinde yoksulluk, açl›k, sefalet içinde, köle bir halk olarak yaﬂayaca¤›z” ... Ya da Mahir olup,
Mahirlerce ço¤al›p, kurtuluﬂ cephesinin bayra¤› alt›nda emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›k için savaﬂaca¤›z.
Bunun aras›, ortas› yoktur. Bu denklemde Mahir olmak, " v a r s › n b ü t ü n
o k la r ü stü m ü ze y a ¤s ›n . Biz , d o¤ r u
gördü¤ümüz bu yolda sonuna ka dar yürüyece¤iz" diyerek gelece¤e
yürümektir.
Mahir'in sözlerinde ve eyleminde, yürünen yolun sonunu görmenin
netli¤i ve kararl›l›¤› vard›r.
Mahirler’in yürüdü¤ü yol, gün
gelir, an gelir, K›z›ldere'den geçer;
ve Mahirler'in cevab›, rotas› de¤iﬂmez yine. Çünkü dönmek için yola
ç›kmam›ﬂlard›r. Elbette kimse dönmek için yola ç›kmaz. Fakat, Mahir
olamayanlar için dönmek, zaman›
gelir, kaç›n›lmaz bir son olur. Tarihin o belli an›nda, Mahir olamayanlar, dönerler ve dönenler, siyaseten
ölürler.
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Hayat denilen kavgan›n Mahirler’i ise, her koﬂulda umudu büyütmeye devam ediyorlar.
Mahir olmak, her kuﬂatmay›
umudu büyütmenin f›rsat›na çevirerek halk› örgütleyen bir devrim f›rt›nas› yaratabilmektir. Tarih buna
K›z›ldere'de tan›k olmuﬂtur ve ülkemizin dört bir yan›nda, K›z›ldereler’le tarihin tan›kl›¤› sürmektedir.
Tarih tan›k olmuﬂtur ki, K›z›ldere
son de¤ildir...
K›z›ldere sadece 1972 ile s›n›rl›
bir an, dönemiyle s›n›rl› siyasal bir
olay olarak kalmad› hiçbir zaman.
K›z›ldere, hayat›n her an› ve alan›nda süren bir saflaﬂmad›r, bu saflaﬂmada, devrim ve karﬂ›-devrim güçlerinin vuruﬂtu¤u amans›z bir çarp›ﬂmad›r.
Madem ki "K›z›ldere son de¤il...", o halde her zaman ve her koﬂulda ve her kuﬂatmada Mahir olmak boynumuzun borcudur. Cepheli olmak, bu borcu ödemek oldu
hep. Bugünlere de Mahirler gibi yürünerek gelindi. Buradan öteye, o
büyük güne, zaferin ﬂavk›n›n ›ﬂ›d›¤›
ufka varmam›z da yine Mahirler gibi yürümemize ba¤l›d›r. Biz, Mahir'den Sabo'ya, Abdullah Meraller’den Fatmalar’a iﬂte böyle yürümekteyiz.
Gün oluyor, Fidan gibi ad›ml›yoruz tarihi. Gün oluyor ﬁenaylar,
Zehralar gibi yürüyoruz. Gün oluyor ateﬂ toplar›n›n içinden, tam ortas›ndan geçiyor yolumuz. Hiç durmadan o büyük güne do¤ru ad›ml›yoruz yolu.
Biz yürüdükçe, biz ilerledikçe,
önümüzü kesmeye çal›ﬂ›yor zorbal›k. Biz yürüdükçe, ard›m›zda kal›yor y›lg›nlar ve y›lg›nl›klar. Fakat
bu destans› yürüyüﬂte, ard›m›za
bakmad›¤›m›z gibi, önümüze ç›kan
her zorbal›¤› da Mahirler gibi aﬂ›yoruz. Çünkü zorbal›¤› ve onun beslemesi olan y›lg›nl›¤› ve ihaneti aﬂman›n yegane yolu olan mahirli¤in
s›rr›na vak›f›z. Bu s›rr›m›z› herkesle paylaﬂmak için Serdar olup, Fatma olup, hayk›r›yoruz direniﬂ ve savaﬂ›n içinden: M a h i r, H ü s e y i n ,
U l a ﬂ . . . K u r t u l u ﬂ a K a d a r Sa v a ﬂ !

Irak Yurtseverler Birli¤i Genel Sekreteri Al Kubaisy:

Yenildiler! Amerika D›ﬂar›!
Irak’taki direniﬂ gruplar›ndan
Irak Yurtseverler Birli¤i Genel Sekreteri ve ‹slami Ulusal Yurtsever
Cephe'nin Uluslararas› Sözcüsü Abdul Jabbar Al Kubaisy ile görüﬂtük.
Politik yaﬂam› boyunca 6 kez tutuklanan ve son olarak iﬂgal güçleri
taraf›ndan Felluce’de esir al›nan
Kubaisy, örgütlenmelerini, direniﬂi
ve politikalar›n› anlatt›.
N K e ndi ni zi t an› t › r m ›s › n› z?
1968-1992 aras›nda Saddam'a
karﬂ› mücadele ettim. 1992’de Irak
Ulusal Birli¤i’ni kurduk ve ‘Ulusal
Bar›ﬂma’y› gerçekleﬂtirdik. Yeni
Anayasa, yeni Irak yönetimi için çal›ﬂt›k. Tüm Irakl›lar’› savaﬂa karﬂ›
ç›k›p birleﬂmeye ça¤›rd›k. Kendi
içinde bar›ﬂmaya ça¤›rd›k.
Irakl›lar direnmeyi ö¤rendi. Ço¤umuz 33 y›ld›r mücadele ediyoruz.
Politik nedenlerimiz var. Direniﬂte
silah kullan›lmas›ndan yanay›z. Hâlâ direnmekteyiz. Çok az sol grup
bizi destekliyor. Her ﬂeyi kendimiz
yapmak zorunday›z.

Bat›n›n medeniyeti bu!
Bar›ﬂ hareketlerine karﬂ›y›z.
Haklar›m›z› istiyoruz. Savaﬂ asl›nda
50 y›ld›r sürüyor. Amerikal›lar, ‹ngilizler, ülkemizi yak›p y›k›yorlar.
‹talyanlar ve ‹spanyollar da. Beﬂ ülkeydi bunlar. ﬁimdi ‹talya ve ‹spanya çekildi, yapt›klar›n› ödemeliler.
Roma rahat olmamal›. Suudi Arabistan ve Kuveyt rahat olmamal›lar.
Biz her ﬂeyimizi kaybettik. Bunu
ödemelisiniz. Biz size sald›rmad›k.
Bat›n›n medeniyeti bu iﬂte. Bunlar hep sömürgecili¤in iﬂaretleri.
Kongo'da, Vietnam'da yapt›klar›na
bak›n. Bat›l›lar katillerin çocuklar›.
Bat› kültürü cinayet kültürüdür.
Hollandal›lar Kongo'da 11 milyon
insan öldürdü. Frans›zlar Cezayir'de
öldürdüler, bunu yapt›klar›nda

Fransa'da ‘sol’ bir hükümet vard›.
Sol ya da sa¤ hiç fark yok aralar›nda. Hepsi ayn›. Emperyalistlerin
"öldürme haklar›" var.
Haziran 2004’te iﬂgal bitti asl›nda. ﬁimdi çok uluslu tekellerin iﬂgali var. Fransa, Almanya, Rusya, Çin
vb. istedikleri Irak için Irak'›n “dengesini” bozan her Irakl›’y› öldürme
haklar› var. ‹ﬂte Bat›’n›n adaleti bu.
Hiçbir zaman Bat›’ya inanmay›n.

Neden çocuklar›m›z›,
kad›nlar›m›z› öldürüyor,
üniversitelerimizi
yak›yorsunuz?
Irak'ta 192 bin kad›n, çocuk tutukland›. Kim onlar› tutuklama hakk›n› veriyor? Tüm dünyay› sömürgeleﬂtirmek istiyorlar. ‹ﬂgalciler çocuklar›m›z› öldürüyorlar. Biz ﬂiddete karﬂ›y›z. Onlar uçaklar›yla, bombalar›yla geliyorlar. Biz eli kolu
ba¤l› m› kalaca¤›z? Politikac›lar bunu bilmezden geliyorlar.
Bunu her yerde yap›yorlar. Avru-

pa ülkeleri de ABD de; Endonezya'dan Güney Amerika'ya tüm dünyay› sömürgeleﬂtirmek istiyorlar.
Sonra da, kad›n haklar›n›, çocuk
haklar›n› savunuyorlar. Neden bizim çocuklar›m›z›, kad›nlar›m›z› öldürüyorsunuz? Üniversitelerimizi
yak›yorsunuz. ‹ﬂ yok. Sonra da tersini söylüyorsunuz. Bunlar›n hepsi
yalanc›. Bu onlar›n tarihinden geliyor. Onlar efendi biz köleyiz. Terbiyeli olmak zorunda de¤ilim. Benim
ülkeme gelmeyin. Uluslararas› hukuktan söz ederler hep. Saddam Kuveyt'e girdi, hepsi uluslararas› hukuk diye ayakland›lar. Ambargo
koydular, doktorlara bile izin vermediler. Beﬂ y›lda bir milyon çocuk
öldü. Tüm halktan 2 milyon kiﬂi öldü. Ne ilaç ne de yiyecek vard›.
Neymiﬂ Saddam uluslararas› hukuku çi¤nemiﬂ. Amerikal›lar Irak'a giriyor, uluslararas› hukuku çi¤nemiyorlar m›? Hep iki tart› var. Bizim
için farkl› onlar için farkl›.

Teröristlik vatan›m›z›
savunmaksa biz terörist
olmaktan onur duyuyoruz
N Irak'ta direniﬂin ﬂu an geldi¤i
aﬂamay› anlatabilir misiniz?
Yenildiler. Amerikal›lar d›ﬂar›.

“Anti-emperyalist cepheyi kurmal›y›z”
Enternasyonalist bir toplant›da görüﬂtü¤ümüz Al Kubaisy, toplant›larda
da Dünya Sosyal Formu’na yönelik eleﬂtiriler yöneltti. Özetle, sosyal forumlar›n ilk baﬂlarda iyi oldu¤unu ancak daha sonra, foruma öncülük yapan
Brezilya Devlet Baﬂkan› Lula örne¤ini vererek, kapitalistlerin Dünya Ekonomik Forumu’na kat›lmaya baﬂlad›klar› örne¤iyle eleﬂtirdi. Reformist, liberal çevreleri, “bunlar›n hepsi Amerika'ya yard›m ediyorlar” diye eleﬂtiren Al
Kubaisy, Sosyal Forumun her y›l daha çok karnavala dönüﬂtü¤ünü belirterek, “Neden güçlü vak›flar, kapitalistler, Dünya Bankas› cömertçe destekliyor” diye soruyor ve “Çünkü bunu kontrol ediyorlar. Sald›rgan kapitalistler
toplumlar› sakinleﬂtiriyorlar” diye cevapl›yor. Liberal ayd›nlar›n, reformist
önderli¤in dayatmalar›n› ﬂiddetle eleﬂtiren Al Kubaisy, bu “ayd›nlanmaya”
karﬂ› olduklar›n› belirterek “Biz Liberal de¤iliz” diye devam ediyor.
Al Kubaisy, enternasyonalist dayan›ﬂmaya iliﬂkin ise ﬂunlar› söylüyor:
“Biz uluslararas› anti-emperyalist cepheyi kurmal›y›z. Brezilya'dan Uzak
Do¤u'ya kadar hep yoksul, emperyalizmin bask›s› alt›ndaki, emperyalizme
karﬂ› savaﬂan ülkeleri ça¤›rmal›y›z. Baz› ülkelerde aç›k iﬂgal yok. Türkiye'deki gibi kukla hükümetler var. Ve iﬂgal ekonomik ve kültürel olarak yap›l›yor.
Bu h›rs›z ve kukla hükümetler arac›l›¤›yla yap›l›yor. Bundan çok büyük ç›karlar› oluyor emperyalistlerin.”
46
8 Nisan 2007 / 99

Yapt›klar›n›n bedelini ödeyecekler.
Bizim Suudiler ve Kuveyt gibi silahlar›m›z yok. Ödeyecekler yapt›klar›n›. Onlar gelip her ﬂeyi yak›p y›k›yorlar. Biz onlara kötü bir ﬂey
yapmad›k. Bize terörist diyorlar. Teröristlik vatan›m›z› savunmaksa biz
terörist olmaktan onur duyuyoruz.
Onlar katiller. Biz ülkemizi kurtarmak için direniyoruz.
Neden Amerikal›lar de¤il de biz
terörist oluyoruz?
Korkacak hiçbir ﬂeyimiz yok.
Tüm “Dünya” Irak'a karﬂ›. Ama yenildiler. Tüm dünyay› öldüremezler.
Onlar mafyay› ve ölüm mangalar›n›
kullan›yorlar. Direniﬂe karﬂ› zafer
kazanamazlar. Bizim yüksek teknolojimiz yok. Kald›kça daha çok kaybediyorlar. Halk öldürüyor.
Onlar bizim zarar›m›z› ödemeliler. Düﬂman evine dön. Bat› dünyas› bize sald›r›yor. Dünyan›n zarar›na

oluyor. Onlar yaln›zca öldürmeyi
ö¤retiyorlar. Cinayetleri kabul görüyor. Bizim de silahlar›m›z var. Onlar›n kolunu bükeriz. Onlar› yenecek
güçteyiz.

Türk hükümeti iﬂgalciye
yard›m ediyor, bunu
unutmayaca¤›z
N Türkiye hükümetinin iﬂ galdeki
tutumunu nas›l görüyorsunuz?
Türkiye hükümeti politik yollarla iﬂgalcilere yard›m ediyor. ﬁirketler arac›l›¤›yla yap›yor bunu. Türk
ﬂirketleri ‹srailliler’le birlikte çal›ﬂ›yor. Halk Amerikan kamyonlar›n›
kabul etmez ama Türk kamyonlar›n›n esas amac›n› anlam›yor. Türkler
Ürdün'den geçiyorlar. ‹ﬂgalcilere
karﬂ› de¤iller. Irak için çözüm ar›yorlar. Asl›nda Amerikal›lar için çözüm ar›yorlar. ‹ﬂgalde büyük payla-

r› var ve biz bunu unutmayaca¤›z.

Türkiye halk› yan›m›zda
N T ür ki ye ' de di r e ni ﬂi de st e kl eye n
güçlere ve Türkiye halklar›na bir
m e s a j› n › z va r m › ?
Biz Türkiye halk›na teﬂekkür
ediyoruz. Yaln›zca Türkiye halk›
Ebu Garip'e karﬂ› güçlü gösteriler
yapt›. Bunlar› yak›ndan takip ettik.
Kendi h›rs›z ve kukla hükümetinize
karﬂ› mücadele edin. Sizin kendi
hükümetinize karﬂ› mücadele etmeniz hepimize yard›m edecektir. Klasik yolla de¤il, aç›kça. Sizin hükümetiniz Amerikan-islamisti. Müslüman kardeﬂlerle ayn› yolda yürüyor.
Ayn› felsefeye sahip. Onlar asl›nda
tek parti. Uluslararas› dostlar.
Türkiye halk› hep direniﬂin yan›nda oldu bunu biliyoruz, teﬂekkür
ediyoruz.

ASF Haz›rl›k Toplant›s› Yap›ld›

ﬁili’de halk sokaktayd›

Avrupa Sosyal Forumu'nun haz›rl›k toplant›s›, 30 Mart - 1
Nisan aras›nda Portekiz’de düzenlendi. 23 ülkeden kat›l›mc›n›n oldu¤u toplant›larda, ASF’de ele al›nacak konular tart›ﬂ›ld›.
HÖC, Türkiye Sosyal Forumu’nun bileﬂenlerinden biri olarak toplant›lara kat›l›rken, baﬂta Avrupa Birli¤i’nin ‘neoliberal’
politikalar›, alternatif oluﬂturma, emperyalist iﬂgaller olmak
üzere gündemdeki birçok soruna iliﬂkin çal›ﬂma gruplar› faaliyet gösterildi. Üç gün süren toplant›lar›n ard›ndan yay›mlanan
‘Lizbon Deklerasyonu’nda, ASF’nin Avrupa'da en büyük demokratik, sosyal alternatif alan› oldu¤u kaydedilirken, ASF sürecinde, Avrupa Birli¤i kurumlar›n›n anti-demokratik tutumunun teﬂhir edilmesinin, sosyal hareketlerin talepleri ve kampanyalar› desteklemenin önem kazand›¤›n›n alt› çizildi.
Lizbon Avrupa haz›rl›k meclisi olarak, AB’nin 50. y›l›nda yay›mlanan "Berlin Deklerasyonu"nun teﬂhir edildi¤i deklerasyonda, “Avrupa anayasas›ndan sonra, tart›ﬂmas›z ve antidemokratik bir ﬂekilde yeni bir anlaﬂma kabul ettirmek istiyorlar” denildi. Fransa ve Hollanda halklar›n›n, halklar›n haklar› tan›nmadan izlenen bu yönteme ‘hay›r’ dediklerinin hat›rlat›ld›¤›
deklerasyonda, “AB anti-demokratik ve neo-liberal bir birlik olmay› sürdürüyor” ifadelerine yer verildi. Avrupa reformist solunun savunageldi¤i, “sosyal, demokratik Avrupa” ça¤r›s›n›n da
yap›ld›¤› deklerasyonda, “gerçekten demokratik tart›ﬂma sonucunda Avrupa’n›n özelliklerinin belirlenmesi” istendi.
HÖC Temsilcisi AB’ye iliﬂkin kat›ld›¤› toplant›da, Türkiye’nin neden AB’ye girmesini istemediklerini anlatarak, AB’nin
tekellerin birli¤i oldu¤unu ifade etti ve alternatifin halklar›n birli¤i olabilece¤ini kaydetti.

22 y›l önce Pinochet diktatörlü¤ünü protesto etmek için gösterilere kat›lan iki kardeﬂin polis taraf›ndan katledilmesi, y›llard›r
"Genç Savaﬂç›lar Günü" olarak an›l›yor.
Bu y›l da "Genç Savaﬂç›lar Günü" olan
29 Mart’ta sokaklara ç›kan ﬁilili gençler,
e¤itim reformlar›, daha iyi e¤itim ﬂartlar› ve
Pinochet zaman›ndan kalan yasalar›n de¤iﬂmesi talepleriyle gösteri düzenlediler.
Ancak, ‘sol’ görünümlü iktidar gençlerin
üzerine polis panzerlerini salarak, hem taleplerini ezmeye, hem de cuntan›n lanetlenmesini engellemeye çal›ﬂt›.
Gün boyunca süren gösterilere baﬂta maden iﬂçileri olmak üzere halk›n di¤er kesimlerinde de yo¤un kat›l›mlar olurken, binlerce kiﬂi Baﬂkanl›k Saray› civar›nda polisle
çat›ﬂt›. 800 kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› olaylarda baﬂkente özel polis birliklerinin sevk
edildi¤i belirtilirken, günün kararmas› ile
birlikte gösteriler kent merkezinden yoksul mahallelere kayd›. Mahallelerde barikatlar kuran gruplar›n polisle zaman zaman silahl› çat›ﬂmaya girdikleri bilgisi
yans›d›.
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Avrupa’da ‘polis devleti’ tart›ﬂmalar›

Belçikal› Ayd›nlar›n Ortak Düﬂüncesi:

DHKC Karar› Bozulmal›
Belçika’da görülen DHKC davas› Belçika demokratik kamuoyunda
da büyük tart›ﬂmalar yaratm›ﬂ, yeni
ç›kar›lan anti-terör yasas›na karﬂ›
tepkilerin geliﬂmesine neden olmuﬂtu. ‹fade ve Örgütlenme Özgürlü¤ü
Komitesi CLEA’n›n faaliyetlerine
Belçikal› demokratlardan gelen destek de bunun bir ifadesiydi.
Her cumartesi Cepheli tutsaklara
özgürlük talebiyle kent merkezinde
eylem düzenlemeye devam eden
CLEA’n›n ça¤r›s› ile, Belçika'n›n
sayg›n yazarlar›, sanatç›lar›, ö¤retim üyeleri biraraya gelerek anti-terör yasas›n› tart›ﬂmaya aç›yor.
Bu kapsamda ülkenin iki büyük
gazetesi olan Le Soir ve De Standaard gazetelerinde çeﬂitli profesör,
yazar, siyasetçi ve sanatç›lar›n imzalar›n› taﬂ›yan yaz›lar yerald›.
Yaz›larda, anti-terör yasalar›n›n
yol açt›¤› tehlikelere dikkat çekildi.
Le Soir’de fizik profesörü Jean
Bricmont taraf›ndan ele al›nan yaz›da, ﬂöyle deniliyordu:
"Varsayal›mki, DHKP-C iddia
edildi¤i gibi bir terör örgütü ve
amaç ve metodlar› da savunulamaz
(DHKP bir parti, DHKC ise silahl›
da dahil birçok örgütlenmeyi bar›nd›ran bir cephe) Mahkeme karar›n›n sorgulatmas› gereken, as›l
DHKP-C'yi sevip sevmedi¤imiz,
destekleyip desteklemedi¤imiz, ya
da Türkiye rejimini onaylay›p onaylamad›¤›m›z veya Bahar Kimyongür'ü destekleyip desteklemedi¤imiz
de¤il. Soru daha çok pratik: Belçika'da nas›l bir hukuk iﬂleyiﬂinin olmas›n› istiyoruz?
Ne düﬂünürsek düﬂünelim, bask›c› olan bir yönetime karﬂ› zaman
zaman ﬂiddet de dahil, mücadele
gereklili¤ine inanmak, bir düﬂüncedir... Yasa somut suçlar› cezaland›rmal›, düﬂünceleri de¤il. Yarg›tay
ma hke me s i ka r a r › boz ma z i s e, Be l çika'da özgürlüklerin büyük ölçü -

de gerilemesini onaylam›ﬂ olacak."
Her iki gazetede yeralan yaz›lar›n alt›nda imzas› olan yüze yak›n
ayd›ndan baz›lar› ﬂöyle: Prof. Lieven De Cauter (filozof, yazar), Henri Alleg (yazar), Gerard De Selys
(yazar), Nawal El Saadawi (yazar),
Jean-Michel Javaux (Yeﬂiller Partisi
sözcüsü), Marie Nagy (federal milletvekili), Do¤an Özgüden (gazeteci), Benoit Van der Meerschen (‹nsan Haklar› Birli¤i Baﬂkan›), Anne
Teresa De Keersmaeker (koreograf), Anne Provoost (yazar), Sylvia
Traey (pianist), Kristien Hemmerechts (yazar).
Bu arada; daha önce Danimarka'da yapt›klar› eylemle Belçika'da
yarg›lanan Türkiyeli tutsaklara desteklerini sunan Oproer (‹syan) Örgütü, Yarg›tay duruﬂmas› öncesinde
tutsaklara bir mesaj yazarak yine
destek ve dayan›ﬂmalar›n› iletti.
AB'nin kara listeleri ve terör yasalar›n› k›nayan Oproer Örgütü, tutsaklar›n serbest b›rak›lmalar›n› isterken

ayn› zamanda siyasal haklara sahip
ç›k›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Polis devleti yasas›
Belçikal› ayd›nlar›n tart›ﬂmalar›n›n özü esasen, ülkelerinin bir polis
devleti olup olmayaca¤› tart›ﬂmas›d›r da denilebilir. Ki bu konu sadece Belçika’da de¤il, birçok Avrupa
ülkesinde özellikle 11 Eylül sonras›
artan bask›lar nedeniyle gündemde.
‹ﬂte Almanya hükümetinin ç›karmaya haz›rland›¤› yeni yasa da bunlardan biri. Bask› iktidarlar›n›n vazgeçilmez s›¤›na¤› olan “Almanya’ya yak›n terör tehdidi var” demagojisine sar›lan Alman hükümeti, ‘iç güvenlik’ ve ‘terör’ gerekçesiyle özgürlükleri k›s›tlayan yeni bir
yasay› güneme getiriyor. Yasa tasar›s›nda; özel bilgisayarlar›n taranmas›, otoban paras› almak için kurulan kontrol sistemindeki bilgilerin
kullan›lmas›, özel konutlar›n dinlenmesi ve pasaportlar için al›nan
parmak izlerinin bir merkezde toplanmas› yeral›yor.
Sol Parti Meclis Grubu Baﬂkan
Yard›mc›s› Petra Pau, “de¤iﬂiklik
önerileri hukuk devletinin polis
devletine dönüﬂtürülmesi anlam›na
geliyor” diyerek tepki gösterdi.

Mustafa A talay’a Ö zgürlük!
Almanya'n›n Hannover Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Mustafa Atalay
için 31 Mart günü hapishane önünde bir gösteri düzenlendi. Hamburg
TAYAD Komite ve Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤› taraf›ndan düzenlenen
eylemde "Mustafa Atalay'a Özgürlük" yaz›l› pankart aç›l›rken, bas›n bildirisi
iki dilde okundu.
Mustafa Atalay’›n 15 Kas›m 2006 tarihinde Bad Bevensen'de bulunan Rehabilitasyon Merkezi'nden polis taraf›ndan al›narak tecrit hücrelerine konuldu¤u belirtilen aç›klamada, “Tutuklanmadan iki hafta önce a¤›r bir kalp ameliyat› geçirmiﬂti" denildi.
27 ve 28 Kas›m 2006 tarihlerinde Av. Ahmet
Düzgün Yüksel, Devrim Güler ve Hasan Subaﬂ›'n›n tutukland›klar› ve tecrit koﬂullar›nda tutulduklar› da kaydedilen aç›klamada, Alman antiterör yasas›n›n 129 b maddesinin anti-demokratik
oldu¤u belirtildi.
Eylemde, "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Direnmek Suç De¤il, Siyasi Tutsaklara Özgürlük" sloganlar› at›ld›.
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Bir ‘El Koyma’ Daha
TMSF, iktidar›n medyay› ve ﬂirketleri
“zapt-u r apt a lt›na a lma” a rac› o ldu
Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu
(TMSF) ad› verilen kurum, kuruluﬂundan bu yana sürekli büyüyen ve
etkisi artan bir kurum olarak adeta,
düzenin temel kurumlar›ndan biri
olma yolunda. ‹ktidar›n darbe vurmak veya baﬂka yararlar elde etmek
istedi¤i kurumlara karﬂ› bir balyoz
gibi kullan›l›yor.
Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu
(TMSF), son olarak 1 Nisan sabah›
gerçekleﬂtirdi¤i operasyonla Sabah
Gazetesi ve ATV’nin de içinde bulundu¤u Merkez Grubu ﬂirketlerinin
yönetimine el koydu.
El konulan bas›n yay›n organlar›
içinde Takvim, Pas Fotomaç, Yeni
As›r gazeteleri, birçok dergi, iki
radyo kanal› ve da¤›t›m ﬂirketleri
bulunuyor.
‹ktidar sözcüleri ve iktidar›n
medyadaki “borazanlar›”, el koyma
karar›n›n “tamamen hukuki” oldu¤unu iddia ediyorlar.
Merkez grubunun eski ve yeni
sahipleri olan Dinç Bilgin ve Turgay Ciner, ﬂu veya bu biçimde yolsuzluklar veya sahtekârl›klar yapm›ﬂlar. El koyma karar› da bunlara
dayand›r›lm›ﬂ olabilir. Fakat bu yi-

ne de
bu el koyma iﬂinin “masumane bir
hukuki iﬂlem” olarak görülebilece¤i
anlam›na gelmiyor.
TMSF’nin yönetimini tamamen
elinde bulunduran AKP, bu el koymayla birlikte, önemli bir medya
grubunun yönetim ve denetimini de
TMSF arac›l›¤›yla eline geçirmiﬂ
oldu. AKP’nin bunu nas›l kullanaca¤› konusunda da kimsenin ﬂüphesi olmas›n.
TMSF’nin ba¤›ms›z bir kuruluﬂ
oldu¤unu iddia edebilmek için bu
ülkede yaﬂam›yor olmak gerek.
Uzanlar’›n ﬂirketlerine ve bas›n yay›n organlar›na el konulmas›, Star
Televizyon ve Gazetesi’nin nas›l,
kimlere pazarland›¤›n› bilmemek
gerek. Önce yay›nlar “AKP hizas›na” getirildi, arkas›ndan kurumlar,
“dinci” ﬂirketlere peﬂkeﬂ çekildi, ard›ndan da yazarlar ve yönetimler,
dinci kurumlaﬂmaya uyduruldu ve
operasyon tamamlanm›ﬂ oldu...
Sabah Gazetesi yöneticileri ve
yazarlar›, “el koyma” karar›n›n ard›ndan kendi köﬂelerinde yazarlar›n
“özgürlüklerine dokunulmayaca¤›”
garantisi verildi¤ini yazd›lar. Verilmiﬂ olabilir, ancak böyle bir “özgür-

Burjuva medyan›n
“Kutlu do¤um” aﬂk›

lük”, iﬂin de, TMSF’nin de, AKP
iktidar›n›n da do¤as›na ayk›r›d›r.
Kald› ki, Sabah yazarlar› için bir
baﬂka gerçek de ﬂudur; patronlar›n›n hile, daha aç›k söylersek, doland›r›c›l›k yapt›¤› aç›¤a ç›km›ﬂ durumdad›r. Do¤an Medya Grubu’nun
kimi yazarlar› da bu olguyu öne sürüp, güya Sabah Grubunu eleﬂtiriyor. Halbuki Do¤an Medya’n›n herhangi bir yazar›n›n, yöneticisinin
öyle uza¤›na bakmas›na gerek yok:
Do¤an Holding’e bakmas› yeterli...
Bas›n yay›n kurumlar›n›n tekellerle
bu kadar içiçe geçti¤i, gazete, televizyon patronlar›n›n gazetelerini ve
televizyonlar›n› gazetecilik için de¤il, iﬂ bitirmek için kulland›¤› bir
ülkede, hâlâ kimi yazarlar›n aymazl›k içinde “senin patronun kötü,
benimki iyi” tart›ﬂmas› yapmalar›
ne kadar trajik...
Gazetelerin iﬂinin gazetecilik olmaktan ç›kt›¤› bir ülkede, gazeteler
“habercilik savaﬂ›”n›n de¤il, tekeller aras› savaﬂ›n, iktidar kavgalar›n›n nesneleri haline gelmiﬂler demektir. Bu yüzden de ülkemiz medyas›nda buna benzer alavere dalavereler, buna benzer darbeler daha çok
yaﬂanacakt›r...

ö¤rendiler? E¤er böyleyse, bu de¤iﬂikli¤i önceki cehaletlerine verebiliriz. Ama öyle de¤ilse...
O zaman baﬂka bir nedeni olmal› tabii.
Ye n i f i l i z l e n e n “ K u t l u D o ¤ u m H a f t a s › ” a ﬂ k › ,
Hürriyet’le de s›n›rl› de¤il asl›nda. “Laik” bas›n›n bir
ço¤u ayn› modaya uymuﬂ.
Böyledir bunlar. Cinselli¤i de, dinselli¤i de ayn› gazetede, hatta ayn› sayfada kullan›rlar, mezhepleri öylesine geniﬂtir. Ertu¤rul Özkök’ü yar›n “Fethullah Hocaefendi’ye” övgüler yazarken görebilirsiniz, ﬂaﬂ›rmay›n.
Burjuva medya için üç ﬂey önemlidir; birincisi reklam gelirleri, ikincisi tiraj, üçüncüsü gazetenin gücüyle
di¤er sektörlerde elde edecekleri avantajlar. E¤er
reklam›, tiraj› art›racak ve baﬂka avantajlar sa¤layacaksa, Fethullahç› da olurlar, 28 ﬁubatç› da, Kutlu
do¤umcu da...

“Gül, sevgi ve bar›ﬂ haftas› baﬂlad›” diye kocaman
bir baﬂl›k atm›ﬂt› o gün Hürriyet.
Do¤an Holding’in sahibi oldu¤u, Ertu¤rul Özkök’ün
yönetti¤i, y›lmaz laiklik savaﬂç›s› Oktay Ekﬂi’nin ‘baﬂyazar” oldu¤u 30 Mart tarihli Hürriyet, tam bir sayfas›n› ‘30 Mart-5 Nisan Kutlu Do¤um Haftas›’na ay›rm›ﬂt›.
Önceki y›llar›n Hürriyet arﬂivlerine bakanlar, hiç
kuﬂkusuz Kutlu Do¤um Haftas› konusunda böyle özel
yap›lm›ﬂ sayfalar bulamayacaklard›r. Peki neden ﬂimdi?
Hürriyet’i ç›kartan gazeteciler daha önceleri “Kutlu
Do¤um Haftas›”ndan habersiz miydiler acaba? Yeni mi
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not düﬂüyoruz

Burjuva Bas›n›n Numaralar›
1 Nisan tarihli Yeni ﬁafak’ta, okurlar, ﬂöyle bir
baﬂl›k okudular: “DHKP-C'den T‹T numaras›”
Allah Allah, bu da neyin nesiymiﬂ diye haberin devam›n› okuyanlar, spotta ﬂu cümleyi gördüler:
“Gaziosmanpaﬂa'da elektrik firmas› sahibi Yüksel
ﬁ'yi baﬂ›na çuval geçirerek kaç›r›p 100 bin YTL fidye
isteyen ve kendilerini T‹T mensubu olarak tan›tan kiﬂilerin, DHKP-C'li oldu¤u anlaﬂ›ld›.”
Görülmüﬂ, duyulmuﬂ ﬂey de¤il, ama iﬂte bak›n yaz
m›ﬂ... Neyse devam›n› da okuyal›m bakal›m.
Devam›n› okuyanlar, görüyor ki, çete beﬂ kiﬂiden
oluﬂmaktad›r, adli suçlulard›r ve içlerinden birinin
kimbilir, nerede ve ne zaman güya “örgüte üye olmaktan gözalt›na al›nd›¤›” belirtilmektedir.
Dikkatinizi çekeriz, örgüte üye olmaktan mahkum
edilmiﬂli¤i de sözkonusu de¤il, sadece gözalt›na al›nm›ﬂ... Ayn› haber, mesela Akﬂam Gazetesi’nde de
“T‹T’çiyiz diyen fidyeciler DHKP-C’li ç›kt›” baﬂl›¤›yla verilmiﬂti. Burjuva bas›nda baﬂkalar› da benzer
ﬂekillerde verdiler.
Diyelim ki, biri bir zamanlar bir ﬂekilde bu nedenle gözalt›na al›nm›ﬂ, sonra da çete iﬂlerine bulaﬂm›ﬂ
olsun... Bundan bu çete ve T‹T iﬂinin “DHKP-C’nin
iﬂi” oldu¤u sonucu mu ç›kar, böyle bir baﬂl›k m› kullan›l›r?
Kullan›lmaz, ama onlar -burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›- kullan›rlar. Ve yalanlar›, çarp›tmalar› her
seferinde yüzlerine vurulmas›na ra¤men, yüzleri de
k›zarmaz.
Elbette Yeni ﬁafak da, ötekiler de yazd›klar› haberle, haberlerine kulland›klar› baﬂl›klar›n birbirine
denk düﬂmedi¤inin fark›ndad›r. Ama devrimci örgütler sözkonusu oldu¤unda bu önemli de¤ildir.
Önemli olan devrimci örgütleri karalamak, halk›n gözünde kötü göstermek, bu arada T‹T gibi kontra çetelerini aklamakt›r. Bunun için habere takla da att›r›rlar,
içine yalanlar da eklerler. Burjuva bas›nda devrimcilere düﬂmanl›k için her numara vard›r.

Do¤ramac›’ya Ödüle Protesto
YÖK’ün ilk baﬂkan› Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac›'ya, Bülent Ar›nç taraf›ndan verilecek olan ‘TBMM
Onur Ödülü'nü protesto eden Üniversite
Ö¤retim Üyeleri 2 Nisan’da ‹.Ü. Beyaz›t
Kampüsü önünde aç›klama yapt›. Eylemde yap›lan aç›klamada, "Do¤ramac›’y›
özgür, özerk, demokratik üniversiteyi yok
etti¤i için, suçluyoruz. TBMM Baﬂkanl›k
Divan›'n› ald›¤› karar› iptal etmeye davet
ediyoruz" denildi.

 ‘Türklü¤ünü kan›tlatma’ ›srar›
Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r, 18 Mart’ta, K›br›s’ta
yap›lan CTP kongresinde, “bayrak as›lmad›, ‹stiklal
Marﬂ› okunmad›” diye, K›br›s Türk Bar›ﬂ Kuvvetleri
Komutan› Korgeneral Hayri K›vr›ko¤lu, Baﬂbakan
Ferdi Sabit Soyer’e hakaretler etmiﬂ, esip gürlemiﬂ ve
onu Türklü¤ünü kan›tlamaya ça¤›rm›ﬂt›.
E¤er KKTC, denildi¤i gibi “ba¤›ms›z bir devlet” olsayd›,
normalde bu devletin baﬂbakan›na bu hakaretleri
yapan generalin çoktan oradan uzaklaﬂt›r›lmas› gerekirdi. Ama öyle olmad›. Tam tersine, General
K›vr›ko¤lu, baﬂbakana “f›rça” atmaya devam ediyor.
Bak›n geçen hafta “yak›n çevresine”(!) ne demiﬂ:
“Soyer'i asla affetmem. Kendisi önce ﬂehitlerden sonra da K›br›s Türk halk›ndan özür dileyecek. Bir daha bayra¤a sayg›s›zl›k etmeyece¤ini aç›klayacak.
Hem de bütün bunlar›, ç›k›p do¤rudan halka aç›k
aç›k söyleyecek ki, herkes duysun, bilsin."
Yak›n çevresine söyledi¤i bu sözler, her nas›lsa(!) herkes
taraf›ndan duyulmuﬂ, C u m h u r i y e t Gazetesi’ne kadar
ulaﬂ›p oraya da haber olmuﬂ... Neyse, nas›l haber
oldu¤u bir yana, olay›n kendisi önemli. Bütün bunlardan sonra, KKTC’nin hâlâ ba¤›ms›z bir devlet
oldu¤unu iddia edenlere san›r›z art›k kargalar da gülmeyecektir.

 Direniﬂ K ›r›c›l›¤›na Ö vgü
“ 6 8 0 M a c a r i ﬂ ç i s i d i re n d i , 4 3 u ç a ¤ › ü ç T ü r k
k a l d › rd › . ” Bravo ﬂu üç Türk’e!.. Budapeﬂte havaalan›nda iﬂçiler ücret art›ﬂ› için 24 saatlik grev yap›yorlar.
Havaalan›n›n yer hizmetlerini yürüten Ç e l e b i G r o u n d H a n d l i n g adl› ﬂirketin Türk yöneticileri de tulumlar›n› giyip g r e v k › r › c › l › ¤ › yap›yorlar.
Hürriyet Gazetesi de bunu çok övünülecek bir ﬂey olarak görmüﬂ ki, aynen yukar›daki baﬂl›kla aktar›yor.
‹ﬂçinin grev hakk›n› bile tan›mayan kafada demokrasinin “d”sine bile yer olur mu?

 H›rs›z›n perdesi; beﬂ vakit namaz
Samsun’da hileli akaryak›t› kamu kuruluﬂlar›na satan bir
çetenin telefon konuﬂmalar›ndan bir diyalog:
- Tankeri nereye boﬂaltaca¤›z, diye soruyor çete eleman›. Çetenin lideri o anda cuma namaz› için camiye
gitmiﬂ, cevap veriyor:
- Hele cumay› k›lal›m, devletin iﬂi kolay.
Nitekim çete lideri R.E. namazdan sonra tankeri kendi
elleriyle bir kamu kurumunun deposuna boﬂalt›yor.
Eee, AKP iktidar›yla birlikte h›rs›z, doland›r›c›,
sömürücü, herkes cumalara, umrelere sar›ld›.
Böylelikle hepsi “iﬂlerini” daha kolay ve dinci AKP
polisinin himayesi içinde sürdürüyor.
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