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fiehitlerimizi Anmaya Ça¤r›
fiehitlerimizi An›yor Umudu Büyütüyoruz
fliar›yla Karacaahmet Mezarl›¤›’nda bir
anma gerçekleflecek.
TTaarriihh:: 15.04.2007 SSaaaatt:: 13.00
YYeerr:: Karacaahmet Mezarl›¤› Girifl Kap›s›
önünde toplan›lacak.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

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

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

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

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, kahra-
manlar›m›z›n s›cakl›¤›yla s›k›ca kucak-
l›yoruz. 

U¤runa ölünecek hiçbir de¤er, savu-
nulacak hiçbir ideoloji kalmad› diyen-
lere bir kez daha u¤runa ölünecek de-
¤erlerin, savunulacak bir ideolojinin ol-
du¤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 öde-
meyi 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 bugün-
lere geldik. Kendimizi ya da gelece¤i-
mizi kurtarma tercihiyle bafl bafla kald›-
¤›m›z her yerde halk›m›z›n gelece¤i

için canlar›m›z› feda etmekten kaçma-
d›k. Onlar›n en direngen damarlar› ol-
ma bilinciyle umudu büyütmeyi sorum-
luluk bildik.     

Tarih, hiçbir fleyin kolay yarat›lma-
d›¤›n›n tan›¤›yd›. Ve tarih, engebeli,
dolambaçl›, sarp yollar› aflmaya nefes-
leri yetmeyen, y›lg›nl›¤a kap›l›p de¤er-
lerini terk edenleri de¤il; ayn› inançla
yoluna devam eden, "bayra¤›m›z ülke-
mizin her taraf›ndan dalgalanacakt›r"
diyenleri sayfalar›na kaydetmenin mu-
zafferli¤indeydi. 

Ve bugün bir kez daha, elden ele do-
laflan, al›nlar›m›zda y›ld›z y›ld›z par›l-
dayan umudun rengine, günefle giden-
lerimizce 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 kutlu-
yor, kahramanlar›m›z› sayg›yla an›yoruz.

YYaa iissttiikkllaall,, yyaa ööllüümm!!

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

Umuda selam!

� DDeevvrriimmccii SSooll AAnnaa DDaavvaass››

TTaarriihh:: 10 Nisan SSaaaatt:: 09.00
YYeerr:: Üsküdar 1. ACM

� ‹‹KKMM EEttkkiinnlliikklleerrii

CCeevvddeett BBaa¤¤ccaa KKoonnsseerrii
Tarih: 08.04.2007
Saat: 18.00 / Yer: ‹KM

FFiillmm GGöösstteerriimmii
MMoonnaa LLiissaa GGüüllüüflflüü 
Tarih:14-15.04.2007
Saat: 18.00 / Yer: ‹KM

� GGrruupp YYoorruumm KKoonnsseerrii
Tarih: 8 Nisan Yer: EEllaazz››¤¤

� TTaavv››rr   
DDeerrggiissii
NNiissaann   
22000077
SSaayy››ss››    
ÇÇ››kktt››

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 12 Nisan 

18 Nisan

Buca Hapishanesi
ölüm orucu ekibinde
yerald›. 19 Aral›k
Katliam sald›r›s›, zor-
la müdahale bask›s›,
iflkenceler onu direni-

flinden vazgeçiremedi.
12 Nisan 2001’de ölüm orucunun 175.
gününde flehitler kervan›na kat›ld›.
Abdullah Bozda¤, 25 fiubat 1975’de Ada-
na’da do¤du. Aslen Mardin K›z›ltepeli Kürt’tür. Devrimci Hareket-
le ‘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.

Büyük Direnifl’in kahraman k›zkar-
defllerinin yaflça küçük olan›yd›. Ca-
nan, 17 Kas›m 1981 y›l›nda Rize’de
do¤du. Ege Üniversitesi Fen Fakülte-
si ö¤rencisiyken gençli¤in mücadele-
sinde yerald›. Ayn› zamanda Ege TA-
YAD’da çal›flt›. F Tipi sald›r›s› bafllad›-
¤›nda d›flar›da ‹zmir’de ölüm orucuna
bafllad›. Kardefli Zehra da ‹stanbul’da
ölüm orucu eylemindeydi. Bir süre
sonra Canan da ‹stanbul’a geldi ve iki k›zkardefl Küçükar-
mutlu’nun yoksul gecekondu evinde ölüm orucunu birlikte
sürdürdüler.Canan, 15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinle-
ri sarsan bir kas›rga yaratarak flehit düfltü..

BBüüyyüükk 
DDiirreenniiflflttee fifieehhiitt

DDüüflflttüülleerr

Ayd›n Hapishanesi’nde, F Tipi hapishane sal-
d›r›s› gündeme geldi¤inde, o da yoldafllar›
gibi ölüm orucuna gönüllüydü. Aln›na k›z›l
band›n› takt› ve ölüm orucunun 177. gü-
nünde, 14 Nisan 2001’de ölümsüzleflti.
Murat, 1973, Denizli do¤umludur. 1990’da
devrim saflar›na kat›ld›. Mücadele dergisin-
de muhabir olarak çal›flt›. Mu¤la’da gençli-
¤in akademik-demokratik haklar› için müca-
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›. 

F Tipi sald›r›s›na karfl› Buca Hapishane-
si’nde DHKP-C tutsaklar›n›n 3. Ekip’inde
ölüm orucuna bafllad›. 16 Nisan
2001’de ölümsüzleflti. 
Gürsel, 1960 Denizli Ac›payam ‹lçesi Yaz›r
Köyü’nde do¤du. Mücadeleye 12 Eylül ön-
cesi kat›ld›, Ac›payam’da yoksul köylülü¤ün
örgütlenmesinde yer ald›. Tutsakl›klar yafla-
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. 

Ölüm Orucu 3. Ekibi direniflçisi olarak
ölüm orucuna bafllad› ve katliamlara,
tecrit hücrelerine ra¤men direniflini
sürdürerek 13 Nisan 2001’de  Sin-
can F Tipi’nde ölümsüzleflti.
Erol, 1966 Tokat-Almus Çambulak
Köyü do¤umluydu. Kendi deyifliyle
“K›z›ldere’nin etkisiyle büyüdü”. Bir
emekçi olarak yaflad›. 1989’da ‹stan-
bul Ba¤c›lar-Çiftlik’te mücadele içinde
yer almaya bafllad›. Mahalli bölgelerde sorumluluklar üst-
lendi. 1992’de, halk›n kurtulufl savafl›n› sürdürmek için
da¤lara ç›kt›. Ayn› y›l tutsak düfltü. 

19 Aral›k katliam›ndan
sonra sevkedildi¤i Edir-
ne F Tipi Hapishane-
si’nde ölüm orucuna
bafllad› ve 12 Nisan
2001’de, direniflin
123. günü flehit  düfltü.
1975 Tokat do¤umlu olan
Tuncay, tekstil iflçisi ola-
rak çal›flt›, iflçiler içinde ve
gecekondu semtlerinde faaliyet yürüttü. 1996’ta
tutsak düfltü. T‹KB davas›ndan yarg›land›. 

1961 do¤umlu
Adil, Devrimci
Hareketin mili-
tan kadrolar›n-
dand›. FTKSME
içerisinde yer
ald›. Beyaz›t’ta
faflist bir oda¤›n
da¤›t›lmas› eyle-
mi s›ras›nda jan-
darmalarla girdi¤i silahl› çat›flmada
yaral› ele geçti. Tedavisinin geciktiril-
mesi sonucu 16 Nisan 1980’de fle-
hit düfltü. 

19 Aral›k katliam›ndan
önce kald›¤› Buca Hapis-
hanesi’nde örgütünün
temsilcisi idi. Büyük Di-
renifl’te ölüm orucu gö-
nüllülerinin bafl›nda ye-
ralarak 12 Nisan
2001’de kahramanlar
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.  

12 Nisan 1995’de An-
kara Bat›kent’te bulun-
duklar› eve polis taraf›n-
dan gece düzenlenen bas-
k›nda infaz edildiler. 
Mustafa Selçuk, 1978’de
‹stanbul gecekondu halk›-
n›n mücadelesi içinde yera-
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 ar-
d›nda düzende yaflamay› reddederek devrim saflar›nda yeralan gençlerimizdendi. 

Seyhan
AYYILDIZ

fiirin
EROL

Abdullah
BOZDA⁄

Gürsel
AKMAZ

Erol
EVC‹L

Tuncay
GÜNEL

Celal
ALPAY

Murat
ÇOBAN

Ölüm Orucu 1. Ekibi’n-
de yerald›. Direniflin
181. gününde, 18 Ni-
san 2001’de kald›r›l-
d›¤› hastanede flehit
düfltü. 1960, Dersim
Çemiflgezek ‹lçesi Aki-
rek Köyü do¤umludur.
‹stanbul Üniversitesi ‹T-
B A ö ¤ r e n c i s i y k e n
mücadeleye kat›ld›. 1984’de tutsak düfltü,
TKP(ML) davas›ndan yarg›land›. 6 y›ll›k bir tut-
sakl›ktan sonra tahliye oldu. ‘95 Eylül'ünde
yeniden tutsak düfltü. 

Endercan 
YILDIZ

Canan
KULAKSIZ

Adil
CAN

1992’de Afyon ‹k-
tisadi-‹dari Bilimler
Fakültesi’nde ö¤-
renciyken devrimci
gençlik içinde mü-
cadeleye kat›ld›. 
17 Nisan
1995’de bir eylem
haz›rl›¤› s›ras›nda
silah›n›n elinde pat-
lamas› sonucu flehit düfltü.
Nuran, 1969’da Sivas ‹mranl› ‹lçesi’nde
do¤du. Kürt-Alevi milliyetindendi. 

Nuran
DEM‹R

Mustafa
SELÇUK

"Biz ölüme haz›r›z dostlar,"Biz ölüme haz›r›z dostlar,

Savafltan geldim, savafla gidiyorum.Savafltan geldim, savafla gidiyorum.

Bu savafl› kazanaca¤›z!.. Hoflçakal›n..."Bu savafl› kazanaca¤›z!.. Hoflçakal›n..."

(Mustafa Selçuk, tahliye sonras› veda(Mustafa Selçuk, tahliye sonras› veda
konuflmas›ndan)konuflmas›ndan)

“Ben devrimcilik yapaca¤›m, savaflaca¤›m, bu“Ben devrimcilik yapaca¤›m, savaflaca¤›m, bu --
nun için her bedeli ödemeye haz›r›m.”nun için her bedeli ödemeye haz›r›m.”
(Erol Evcil)(Erol Evcil)



Ortado¤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, aske-
ri, kültürel tüm boyutlarda birden
süren bir savaflt›r. Ne tek bafl›na pet-
rol, ne tek bafl›na “do¤u-bat›” çelifl-
kisi, ne tek bafl›na “müslüman-h›ris-
tiyan” çat›flmas›, Ortado¤u’da süren
savafl› aç›klamaya yetmez.  

Ortado¤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 halkla-
r›n›n gelece¤i aç›s›ndan belirleyici
olacak ölçüde önemlidir. Emperya-
lizmin bölgeye yönelik politikalar›-

n›n asl›nda bölgeyle s›n›rl› olmay›p
dünya çap›nda ve yaln›z bugünü de-
¤il, sonraki zamanlar› biçimlendir-
meye yönelik amaçlar› oldu¤unu
görmeyenler, ABD’nin üç-befl bin
asker kayb›yla çekilmesi yorumlar›
yap›yorlar. ABD’nin bu noktada çe-
kilmesi, 1990 bafllar›ndan bu yana
gelifltirdi¤i imparatorluk politikala-
r›ndan geriye dönmesi demektir,
“tek kutuplu dünya” kavramlaflt›r-
mas›nda ifadesini bulan emperya-
lizmin mutlak egemenli¤ini kurmak
amac›ndan vazgeçmesi demektir.
Bu o kadar kolay de¤ildir. Emper-
yalizm, sosyalist sistemin y›k›ld›¤›
mevcut dünya konjonktürünün ken-
disine sa¤lad›¤› avantajlar› sonuna
kadar kullanmaya çal›flacakt›r. Em-
peryalizm, bu konjonktürün ilelebet
varolmayaca¤›n› bilecek kadar ta-
rihsel bilince sahiptir. 

Emperyalizm, dünya halklar›n›n
tarihte benzeri görülmemifl kit-

lesellikteki ve yo¤unluktaki muha-
lefetine ra¤men Irak’› iflgal etti. Or-

tado¤u’yu kendi ç›karlar›na uygun
olarak yeniden flekillendirmeyi
amaçlayan emperyalizmin hedefin-
de di¤er Ortado¤u ülkeleri de var.
Amerikan emperyalizmi, 22 ülkede
rejimi de¤ifltirmeyi amaçlad›¤›n›
aç›kça söylüyor. Emperyalizmin he-
defleri aras›nda bugün için ‹ran ve
Suriye ön planda gözüküyor. Bu iki
ülkeye yönelik kuflatma, Irak’›n ifl-
galinden bu yana sistemli bir flekil-
de daralt›l›yor. Süreç nas›l geliflir,
iflgale dönüflür mü, elbette bunlar›
bugünden kesin olarak bilemeyiz.
Ancak fluras› aç›k; Amerikan em-
peryalizmi, Avrupa emperyalistleri-
ni de yedeklemifl olarak ‹ran’a sal-
d›rabilir. 1991’de Irak’a karfl› yapt›-
¤› gibi, havadan bombard›manlarla
‹ran flehirlerini, fabrikalar›n›, eko-
nomik, askeri tesislerini yak›p y›ka-
bilir, nihayetinde Irak’ta oldu¤u gi-
bi iflgal de edebilir. Mevcut güçler
dengesi içinde dünya halklar› ve
‹ran askeri anlamda iflgali engelle-
yemeyebilir. Fakat nihai sonuç aç›-
s›ndan bu yine de bir fley ifade et-
mez. Emperyalizm istedi¤i sonucu
alamaz. 

Böyle bir giriflim, emperyalistler
için yeni bir batakl›k demektir.

Bugünden ortadad›r ki, çeflitli milli-
yetlerden ve mezheplerden ‹ran hal-
k›, bugünkü mevcut yönetimle so-
runlar› olsa da, emperyalist iflgale
karfl› direnecektir. Irak’ta oldu¤u gi-
bi, iflbirlikçi kesimler ç›kabilir; ama
bu yine Irak’ta oldu¤u gibi, direnifl

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 em-

peryalizme karfl› direniflini desteklemektir...  

3 Emperyalizm Ortado¤u batakl›¤›nda 

bo¤ulacak!
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gerçe¤ini de¤ifltirmez. Asl›nda, yal-
n›z Irak’ta ve ‹ran’da de¤il, emper-
yalizm, rejimini de¤ifltirmeyi hedef-
ledi¤i ülkelerin yerald›¤› Ortado-
¤u’da ve Kuzey Afrika’da nereye
sald›r›rsa sald›rs›n, flu veya bu bo-
yutlarda bir direniflle karfl›laflacak-
t›r.   Ortado¤u halklar›, çeflitli bask›-
c› yönetimler alt›nda yafl›yor olsalar
da, emperyalistleri “kurtar›c›” ola-
rak görmediklerini, görmeyecekle-
rini ve ellerinde çiçeklerle karfl›la-
mayacaklar›n› Irak’ta gösterdiler.
Emperyalizm için bu gerçek, Orta-
do¤u’nun, Asya’n›n, Afrika’n›n,
Latin Amerika’n›n hiçbir yerinde
de¤iflmeyecektir.   

Emperyalizm, köle halklardan
oluflan bir dünya yaratmak isti-

yor. Emperyalizmin projelerine gö-
re, halklar›n kölelefltirildi¤i ülkeler-
de de ipini emperyalizmin tuttu¤u
kukla yönetimler olacakt›r. Bu so-
nuca 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 ku-
ralla s›n›rlam›yorlar. Ama di¤er ül-
kelerden kurallar›n› kendilerinin
koyduklar› hukuka uymalar›n› isti-
yor, hatta istemenin ötesinde bunu
dayat›yorlar. 23 Mart’tan 4 Nisan’a
kadar dünya gündeminin ön s›rala-
r›nda yeralan ve yanl›fl bir tan›mla-
mayla “‹ran krizi” diye adland›r›lan
olay da iflte bu dayatma koflullar›n-
da ortaya ç›km›flt›r. 

‹ran’›n hakl› ve meflru bir zeminde
15 ‹ngiliz askerini gözalt›na al-

mas›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 emperyalizmi-
nin Basra Körfezi’nde ifli yoktur.
Fakat emperyalistlerin 1990’lar›n
bafl›ndan itibaren oluflturmaya çal›fl-
t›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 önün-
den kald›r›lacak, fakat di¤er ülkele-
rin ve halklar›n ne yapaca¤›na, ne-
reye gidece¤ine, nerede, nas›l yafla-
yaca¤›na emperyalistler karar vere-
cek. 11 Eylül’ün ard›ndan tüm dün-
ya halklar›na ilan edilen savafl›n
muhtevas› da buydu zaten. “Küre-
selleflmeyle” 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. 

Emperyalistler, dünya halklar›na
karfl› böyle bir düzeni gerçek-

lefltirme savafl› veriyorlar. Emper-
yalistler aras› çeliflkilere abart›l› an-
lamlar yükleyenler, bu çeliflkilerden
hareketle olmayacak beklentiler içi-
ne girenler, emperyalistlerin bu sa-
vaflta yekvücut olduklar›n› bir an
önce görmelidirler. ‹flte ‹ran’›n 15
‹ngiliz askerini esir almas› karfl›s›n-
da emperyalistlerin nas›l kenetlen-
di¤i ortadad›r. Merkel: ““‹‹nnggiilltteerree
AAvvrruuppaa’’dd››rr”” fleklinde özetledi bu
emperyalist birli¤i. ABD ve ‹ngilte-
re’nin Ortado¤u’daki sald›rganl›¤›
karfl›s›nda AB’yi “denge unsuru”
olarak görenleri tekzip ediyor bu
söz. Avrupa, Irak’a yönelik iflgal gi-
riflimini güya elefltirirken Bush’un
“fino köpekli¤i”ni yapan bu ‹ngilte-
re de¤il miydi? Blair, Bush’un “fino
köpe¤i”yse, peki ya Blair’i böylesi-
ne 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.  

Bu 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 nokta-
da, tüm onurlu halklar›n yapaca¤›
tek fley, ‹ran halk›n›n yan›nda ol-
mak, ‹ran halk›n›n emperyalizme

karfl› direniflini desteklemektir. ‹ran
yönetiminin gerici niteli¤i ortada-
d›r. Keza, ‹ran yönetiminin Irak’›n
iflgali karfl›s›ndaki politikalar›nda
pragmatist, takiyyeci ve tutars›z
yanlar oldu¤u da kuflkusuzdur. An-
cak bugün, sözümüzün en bafl›nda
sözünü etti¤imiz Ortado¤u’daki
aç›k savaflta, belirleyici olan bunlar
de¤il, emperyalizm ve halklar ara-
s›ndaki çeliflki ve çat›flmad›r. Saf-
laflmalar› belirleyen bu çat›flma ola-
cakt›r.  

Türkiye halklar› ve Marksist-Le-
ninistleri, emperyalizmin sald›-

r›s› karfl›s›nda tereddütsüz olarak
‹ran halk›n›n yan›ndad›r. ‹ran’a yö-
nelik emperyalist sald›r›ya Türkiye
oligarflisinin verece¤i deste¤i önle-
mek için mücadeleyi yine görevi-
miz sayaca¤›z. Emperyalizmle her
türlü iflbirli¤ini, hangi nedenlerle
gerekçelendirilirse gerekçelendiril-
sin, ret ve mahkum edece¤iz. “Za-
lim diktatörlerden kurtulma, de-
mokratikleflme” gibi gerekçelerle
emperyalistleri destekleme teorile-
rinin pratik karfl›l›¤› Irak’ta görüldü.
Bu teorilerin, halklar›n katledilme-
sine onay vermekten baflka bir anla-
m› yoktur. Irak prati¤inden sonra,
bu teorileri tekrar edenler, emperya-
lizmin gönüllü iflbirlikçileri olarak
damgalanacaklard›r. ‹flbirlikçi oli-
garfliye ve her türden iflbirlikçili¤e
karfl› yükseltece¤imiz mücadele,
ayn› zamanda emperyalistleri yal-
n›zlaflt›rma mücadelesidir.  

Son olarak flunu bir kez daha be-
lirtmeliyiz ki; emperyalizmin

Ortado¤u’daki varl›¤› gayri meflru-
dur, zorbal›k, barbarl›k ve ahlâks›z-
l›kt›r. Böyle oldu¤u için de; halkla-
r›n emperyalizme direnifli, emper-
yalizme karfl› her türden mücadelesi
ve eylemi ise, meflrudur. Emperya-
lizmi bölgeden söküp atmak, Orta-
do¤u halklar›n›n görevi ve onur, na-
mus borcudur. Arap, Fars, Türk,
Kürt, tüm milliyetlerden ve tüm
dinlerden, mezheplerden Ortado¤u
halklar›, emperyalizme, emperya-
lizmin iflbirlikçilerine karfl› gönül
ve amaç birli¤i yapmal›, birlikte di-
renmeliyiz. 
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23 Mart’ta bafllay›p, 4 Nisan’da
sona eren kriz, tarihi bir yerde bafl-
lad›; Dicle ile F›rat'› birlefltiren ve
Basra Körfezi'ne akan fiattülarab'›n
k›y›s›nda tutukland› ‹ngiliz askerle-
ri. ‹ngiltere’nin fiattülarab ve civa-
r›nda dolaflmaya bafllamas›, ta önce-
ki yüzy›l›n bafllar›na uzan›r. O gün-
den beri, oralarda oyunlar, provo-
kasyonlar peflindedir ‹ngiliz emper-
yalizmi. 

Irak’›n da, ‹ran’›n da “iç ifllerin-
den” elini hemen hemen hiç çekme-
mifltir. Bazen anti-emperyalist poli-
tikalar, bazen de ABD emperyaliz-
minin hükümranl›¤› nedeniyle böl-
gede sözünün hükmü kalmasa da,
iflbirlikçileri arac›l›¤›yla bölgede ç›-
karlar›n› ve politikalar›n› sürdürme-
ye çal›flm›flt›r.  

fiimdi ABD’nin yede¤inde böl-
gededir yine. ABD’nin Irak’taki bafl
iflgal orta¤›, BOP ad› verilen emper-
yalist projede de bafl orta¤›d›r. 

‹ran Devrim Muhaf›zlar›’n›n, 23
Mart günü gözalt›na ald›klar› 15 de-
niz kuvvetleri askeri, iflte böyle bir
ülkenin askerleriydiler.

‹ran, ‹ngiliz askerlerini, ‹ran ka-
rasular›n› ihlal ettikleri için gözalt›-
na ald›. ‹ngiltere, ertesi gün askerle-
rinin “derhal serbest b›rak›lmas›-
n›” istedi. Birkaç gün boyunca dip-
lomatik görüflmeler sonuçsuz kal›r-
ken, ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair,
27 Mart’ta “askerler b›rak›lmazsa
baflka safhaya girilece¤i” tehdidini
savurdu, fakat bu tehdidi ‹ran ciddi-
ye almad›. 

Hemen ard›ndan da ‹ngiltere,
‹ran ile tüm resmi ba¤lant›lar›n›
dondurdu. 

Televizyona ç›kar›lan ‹ngiliz as-
kerler, ‹ran karasular› içinde olduk-
lar›n› itiraf ettiler.

BBMM,, “çok kayg›l›” oldu¤unu
aç›klayarak askerlerin serbest b›ra-
k›lmas›n› istedi. ‹ngiliz emperyaliz-

mi, BM’nin aç›klamas›n› “hafif”
buldu.

Televizyona ç›kar›lan ‹ngiliz
bahriyelilerinden biri, gerçe¤e en
yak›n gerekçeyi belirtti. ““BBiizz,, AABBDD
iillee ‹‹nnggiilltteerree''nniinn IIrraakk''ttaakkii zzuullmmüü
yyüüzzüünnddeenn ttuuttuukkllaanndd››kk..””

Avrupa Birli¤i, ‹ran’a karfl› teh-
dit 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›. 

““KKrriizz ssoonnaa eerrddii”” diye yazd› ga-
zeteler. Oysa, “kriz” ‹ngiliz askerle-
rinin esir al›nmas›yla bafllamad›¤›
gibi, esirlerin serbest b›rak›lmas›yla
da bitmifl olmad›. Bugün tüm Orta-
do¤u siyasi bir “kriz”in içindedir.

Ülkelerin, devletlerin,
halklar›n s›n›rlar›na,
iradesine ipotek konul-
mufl, Irak iflgal edilmifl,
baflta ‹ran ve Suriye ol-
mak üzere birçok ülke
iflgalle tehdit edilmek-
te, Ortado¤u ve Kuzey
Afrika’daki onlarca ül-
ke, emperyalist tehdit
alt›ndad›r. Petrol zengi-
ni 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 bu-
lunan emperyalistlerin
bask›s› alt›ndad›r. Orta-
do¤u’daki “kriz” iflte

budur. Krizi yaratan, görülece¤i gi-
bi, emperyalist iflgal ve müdahale-
lerdir. 15 ‹ngiliz askerinin esir al›n-
mas› olay› da bu iflgal ve müdahale
politikas›n›n sonucunda ortaya ç›k-
m›fl bir olayd›r. Yani sözkonusu
olay, bir neden de¤il, sonuçtur. 

Emperyalizm ve iflbirlikçileri,
ellerindeki iletiflim araçlar›n› da
kullanarak, ‹ran’› “kriz” yaratmak-
la, “gerilimi t›rmand›rmak”la suçla-
d›lar. Fakat burada tek bir gerçe¤i
hat›rlamak yeterlidir: Ülkesinden
binlerce kilometre uzakl›kta olan
‹ngilizler’dir. ‹ran kendi ülkesini sa-
vunan, kendi s›n›rlar›n› ve karasula-
r›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, ““IIrraakk kkaarraassuullaarr››nn››nn iiççiinnddee””
oldu¤unu aç›klad›. Emperyalizm
uflaklar›n›n medyas› da bu gerekçe-
ye 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-
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“‹ran krizi” de¤il, 
emperyalist sald›rganl›k!

� KKrriizzii çç››kkaarraann ‹‹rraann ddee¤¤iill,,
kkeennddii ss››nn››rrllaarr››nnddaann bbiinnlleerrccee
kkiilloommeettrree uuzzaakkll››kkttaa cciirriitt
aattaann ‹‹nnggiilltteerree’’ddiirr.. 

� UUlluussllaarraarraass›› hhuukkuukkuu
ççii¤¤nneeyyeenn kkeennddii ss››nn››rrllaarr››nn››
kkoorruuyyaann ‹‹rraann ddee¤¤iill,, ddüünnyyaa--
nn››nn hheerr yyaann››nn›› ““kkeennddii eeggee--
mmeennlliikk aallaann››”” ggiibbii ggöörreenn
‹‹nnggiilltteerree’’ddiirr. 



giliz askerlerinin peki? Irak’ta mefl-
ru bir güç mü ‹ngiltere, yoksa bir ifl-
galci mi? Aç›k ki, ‹ngiltere bölgede,
Irak karasular›nda da bir iflgalci ola-
rak bulunmaktad›r. Uluslararas› hu-
kukta da ‹ngiltere’nin ad› iflgalcidir. 

Ve üstelik bu iflgalciler, iflgal et-
tikleriyle yetinmeyip, oray› bir üs
gibi kullan›p, sald›rganl›klar›n› tüm
Ortado¤u ülkelerine yaymaktad›r-
lar. ‹ran karasular›na girmeleri de
bunun sonucudur. 

2006 fiubat’›nda, ‹ran’a yönelik
emperyalist sald›r›ya gerekçe olufl-
turmak için haz›rlanan ‹ran Dosya-
s›, BM Güvenlik Konseyi'ne getiril-
di. 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›la-
rak yeni provokasyon ve k›flk›rtma-
lar tezgahland›.  

Tüm dünyan›n aç›kça izledi¤i
gibi, ABD ve ‹ngiliz emperyalizmi,
son bir y›ld›r ‹ran’a karfl› sald›rgan-
l›klar›n› ve provokasyonlar›n› art›r-
m›fllard›r. 

Haydutlu¤u yapanlar her biçim-
de kendileridir. Son haftalar içinde
de Irak’taki ‹ran Konsolosluk bina-
lar› bas›lm›fl, ‹ranl› diplomatlar ka-
ç›r›l›p esir al›nm›flt›r. 

K›sacas›, ‹ngiliz askerlerinin esir
al›nmas› olay›nda, ‹ran’› suçlu gös-
termek, tüm gerçekleri tteeppeettaakkllaakk
etmektir. 

AABB’’nniinn ‹‹nnggiilltteerree hhaammiillii¤¤ii 
vvee ddüüflfleenn mmaasskkeessii
31 Mart’ta Almanya’n›n Bremen

kentinde biraraya gelen Avrupa Bir-
li¤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 belirti-
len aç›klamada “askerlerin b›rak›l-
mamas› durumunda, gerekli önlem-
lerin 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 ede-
riz ama bize kimse dokunamaz. Do-

kunursa... sald›r› sayarak savafl aça-
r›z...

Bu kadar da de¤il. 

AB aç›klamas›nda ayr›ca flu sa-
t›rlar da yeral›yordu: “Tüm kan›tlar,
esir al›nd›klar› s›rada ‹ngiliz asker-
lerinin, Güvenlik Konseyi’nin 1723
say›l› karar› uyar›nca Irak karasu-
lar›nda rutin devriyelerini yapt›kla-
r›n› gösteriyor, askerlerin esir al›n-
mas› uluslararas› yasalar›n aç›k bir
ihlalidir...”

Haydutlar, hangi hukuktan söze-
diyor?

Demek uluslararas› yasalar vard›
ha? Demek, ülkeler aras› iliflkiler
hâlâ bu uluslararas› yasalara göre
flekillenmeli... Peki Irak iflgal edilir-
ken neredeydi bu uluslararas› yasa-
lar? Ya da bu uluslararas› yasalar›
bu kadar el üstünde tutan AB ülke-
leri neredeydiler?..

Hukukmufl?!  Amerikan emper-
yalizminin yöneticileri, ‹ran’›, “‹s-
rail'in var olma hakk› bulunmad›¤›-
n› söyleyen bir hükümet gelecekte
yapabileceklerinin iflaretini veri-
yor” diye, henüz ifllenmemifl bir
suç(!)tan yarg›lay›p, askeri müdaha-
le seçene¤ini bununla gerekçelendi-
riyor. Bu mu hukuk?

AAllmmaannyyaa BBaaflflbbaakkaann›› AAnnggeellaa
MMeerrkkeell,, ‹ran'›n nükleer silah üret-
mesine karfl› ç›karken, “‹ran, kendi-
sinin 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? Dünya-
da ülkeler “nükleer silaha sahip ola-
bilecek ülkeler” ve “olamayacak ül-
keler” diye veya “güvenilir ülkeler,
güvenilmez ülkeler” diye ikiye mi
ayr›l›yor? Kim, hangi hukuka göre
yap›yor bu ayr›m›?

IIrraakkll›› eessiirrlleerriinn üüzzeerriinnee iiflfleeyyeenn

‹‹nnggiilliizz aasskkeerrlleerriinniinn foto¤raflar› ya-
y›nland›¤›nda, Avrupa Birli¤i, ‹ngil-
tere’ye yönelik bir uyar› karar› al-
m›fl m›yd›? O zaman “esirlere uygu-
lanacak davran›fllar”la ilgili ulusla-
raras› hukuk geçerli de¤il miydi?

Yakalad›klar› Irak askerlerini
ölü, diri sergileyen ‹ngiliz ve Ame-
rikal›lar’dan oluflan iflgal komutan-
l›¤› de¤il miydi? Onlar›n hukuksuz-
luklar›n› ›srarla sürdürmeleri karfl›-
s›nda, AB, “gerekeni yapar›z” uya-
r›s›nda bulundu mu? 

Hay›r, hay›r, hay›r. Emperyalist
Avrupa, geri, sömürge olmas› gere-
ken bir ülke olarak gördü¤ü ‹ran
karfl›s›nda, emperyalist ‹ngiltere’yle
birliktedir. Olan biten budur. De¤il-
se, mevcut durumun hukuka uygun-
lu¤u veya uygunsuzlu¤u AB emper-
yalistlerinin umurunda de¤ildir. 

AB ülkeleri, ABD’nin ve ‹ngil-
tere’nin Irak politikas›n› elefltirmi-
yorlar m›yd›? ‹flgale karfl› de¤iller
miydi? fiimdi BM’nin iflgali meflru-
laflt›ran karar›n›n arkas›na s›¤›narak
iflgalci ‹ngiltere’yi savunan AB; as-
l›nda iflgali savunmaktad›r.  

BM Güvenlik Konseyi’nde
Irak’›n iflgalinin nas›l meflrulaflt›r›l-
d›¤›n› bilmeyen mi var?.. Emperya-
listler oturup iflgali meflru gören bir
karar ald›lar diye, tüm dünya o ka-
rar› tan›mak zorunda m›?

‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair,
askerleri serbest b›rakmamas› duru-
munda, “Tahran yönetimini ulusla-
raras› toplumdan tecrit etmekle”
tehdit etti. Kimi, nereden tecrit edi-
yor? Ne hakla? 

Ancak bu tehdit, “uluslararas›
toplum”dan ne anlafl›ld›¤› gözönüne
al›nd›¤›nda yerine oturuyor. “Ulus-
lararas› toplum” dedikleri asl›nda
““eemmppeerryyaalliisstt ttoopplluumm””dur. Dolay›-
s›yla, Blair’in tehdidi, zaten uygu-
lanmakta olan politikadan baflka bir
fley de¤ildir. 

OOrrttaaddoo¤¤uu BBOOPP’’aa 
DDiirreenneecceekk!!
Emperyalizmin Ortado¤u ve Ku-

zey Afrika’ya yönelik niyetlerinde
esas olarak gizli bir yan yoktur. Her
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Zorun ve yalan›n tek amac›
var: Boyun e¤dirmek. Mevcut
rejimleri de¤ifltirip emperya-
lizme biat edecek yönetimle-

ri iflbafl›na getirmek. ABD,
‹ngiltere ve öteki iflbirlikçile-
rin ordular›, diplomatlar› bu-

nun için bölgededirler.



ne kadar halklara yönelik demeçler-
de hâlâ demagojiler en yo¤un haliy-
le sürdürülüyor olsa da, birçok ulus-
lararas› platformda da amaçlar ale-
nen ifade edilmektedir. 

K›saca BOP olarak bilinen, ama
asl›nda sadece Ortado¤u’yu içerme-
yen “Geniflletilmifl OOrrttaaddoo¤¤uu vvee
KKuuzzeeyy AAffrriikkaa Projesi”nde bu amaç
aç›kt›r. 

Projenin demagojik gerekçesi
“bölge ülkelerinin demokratikleflti-
rilmesi”dir. Mesela, AKP hüküme-
tinin D›fliflleri Bakan› Abdullah
Gül’e göre, BOP, “Ortado¤u’yu de-
mokratiklefltirecek, bar›fl ve huzur
getirecek, insan haklar›, hukukun
üstünlü¤ü ve iyi yönetiflim ilkeleri-
nin güçlendirilmesi ve serbest piya-
sa ekonomisinin iflletilmesi unsurla-
r›n› içeren bir proje”dir. 

Oysa, ABD yönetiminden Rice,
hiç de bunlardan sözetmiyor; o çok
daha direk olarak amac› flöyle orta-
ya koymufltu. “22 Arap ve Kuzey
Afrika ülkesinin rejimleri de¤ifle-
cek.”

Evet, burada esas olan, rejimle-
rin de¤iflmesidir. De¤iflimin demok-
rasiye veya meflrutiyete veya fafliz-
me yönelik olmas›, emperyalizmin
hiç mi hiç umurunda de¤ildir. Ama
elbette emperyalizmin bu de¤iflik-
likten 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› muh-
temel rejimlerdir. 

Kimilerinin “ulvi”, kimilerinin
“demokratik” amaçlar yak›flt›rd›¤›
BOP’un esas› ve özü de budur. 

Tüm dünyan›n tart›flmas› gere-
ken de budur. ABD kim oluyor ki,
22 ülkenin rejimini de¤ifltirmeye
kalk›yor? 

Evet, tart›fl›lmas› gereken budur;
‹ngiliz askerlerinin Basra Körfe-
zi’nde ne ifli var sorusunun cevab›
budur. ‹ngiltere, ““2222 üüllkkeenniinn rreejjii--
mmiinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmeekk iiççiinn”” Basra’da
bulunuyor. Bir de¤ifliklik yapt›lar,
Irak’ta rejimi de¤ifltirdiler. Emper-
yalizme boyun e¤meyen Saddam

rejimini devirip, Talabanilerin, Ma-
likilerin kukla rejimini kurdular.
Malikilerin rejimi Saddam’›n reji-
minden daha m› demokratik? Ha-
y›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, söz-
konusu 22 ülkeye, 22 ülkenin yöne-
timlerine ve halklar›na, emperyaliz-
me boyun e¤meyi dayatmaktad›rlar.
Bunun için iflgal, ambargo, ekono-
mik, 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¤u-
nu” ileri sürüyorlar. Oysa provo-
kasyon, ç›lg›nl›k, tüm dünyay› ele
geçirme tutkusu, tüm dünyay› yoke-
decek kadar nükleer silaha sahip ol-
ma tutkusu, bunlar, en çok Ameri-
kan emperyalizmine ve onun yöne-
timine denk düflmüyor mu?.. Evet,

Ahmedinecad veya ‹ran yönetimi
“ç›lg›n”; çünkü, emperyalizme gö-
re, emperyalizme direnmenin ken-
disi ç›lg›nl›kt›r. Dünya halklar›na
bunu böyle kabul ettirmek istiyor. 

Bu “proje”nin hayata geçirilme-
si için her türlü propaganda ve yala-
na baflvurulmaktad›r. Irak’a dair ya-
lanlar 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 destekle-
mek, her türlü yalan, yerine göre
kullan›l›yor... Zorun ve yalan›n tek
amac› var: Boyun e¤dirmek. Mev-
cut rejimleri de¤ifltirip emperyaliz-
me 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 mefl-
ru de¤ildir. Rejim de¤iflikli¤i daya-
t›lan 22 ülkenin hepsi, hepsinin
halklar›, varl›klar› gayri meflru olan
ABD ve ‹ngiltere’nin tüm askeri,
diplomatik güçlerine karfl› tav›r al-
ma hakk›na sahiptir. 
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‹flgali savunmak ve sürdürmek 
gittikçe zorlafl›yor
ABD Senatosu, 29 Mart’ta yapt›¤› görüflmeler sonucunda, ““AABBDD aasskkeerr--

lleerriinniinn bbiirr yy››ll iiççiinnddee IIrraakk''ttaann ggeerrii ççeekkiillmmeessiinnii”” 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 gönde-
rilmesi 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› vveettoo eeddeeccee¤¤iinnii 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
““AAmmeerriikkaall››llaarr’’››nn IIrraakk ssaavvaaflfl››nnddaann bb››kktt››¤¤››nn››”” 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 yan-
dan da iflgali ve Ortado¤u’ya müdahaleyi savunmaya devam etti. 

Bush’a göre, Irak'a yeni askerler göndermeliydiler: çünkü “‹‹ssrraaiill''ii tteehhllii--
kkeeyyee ssookkaabbiilleecceekk çat›flmalar›n yay›lmas›n› önlemek için” bu flartt›. Ortado-
¤u’dan asker çekemezlerdi, Çünkü; “ABD'yi ‘saf bir fleytan’ olan düflman-
dan gelecek sald›r›ya karfl› savunmas›z b›rakamaz”lard›!  



Sistem, demokrasi olmad›¤›n› ve
daha binlerce “demokratikleflme pa-
keti” aç›lsa da demokratiklefleme-
yece¤ini anlatmaya devam ediyor.
Genelkurmay›yla, polis teflkilat›yla,
yarg›s›yla, hükümetiyle, her f›rsatta
kendini, niteli¤ini anlat›yor görmek
istemeyenlere. Darbecilik, hukuk-
suzluklar, provokasyonlar, hiçbir
kural tan›madan süren iktidar kav-
galar› son h›zla sürüyor. 

Generalin ‘Darbe’ Günlü¤ü

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 ya-
y›nlad›. Günlük özetle, 22000044 yy››ll››nn--
ddaa ggeenneerraalllleerriinn iikkii kkeezz ddaarrbbee
ppllaannllaadd››kkllaarr››nn›› gösteriyordu.

Özden Örnek taraf›ndan “bana
ait de¤il” diye yalanlanan günlü¤e
göre; AKP hükümetini devirmeyi
amaçlayan ‘Sar›k›z’ ve ‘Ay›fl›¤›’ di-
ye kodlanan darbe ve eylem plan›
haz›rlayan generaller dönemin ge-
nelkurmay baflkan›n› da “pasif, kor-
kak” diye suçluyor ve asl›nda dinci
oldu¤unu tart›fl›yorlar kendi arala-
r›nda. Günlü¤e göre dönemin Kara
Kuvvetleri Komutan› Aytaç Yal-
man, Jandarma Genel Komutan›
fiener Eruygur, Hava Kuvvetleri
Komutan› ‹brahim F›rt›na ve Deniz
Kuvvetleri Komutan› Özden Örnek
aras›nda AKP’ye karfl› ittifak olufl-
tu¤u görülüyor. Bu dört kuvvet ko-
mutan›n›n Genelkurmay Baflkan›
Hilmi Özkök’ü ise, “korkak, hükü-
met yanl›s›, d›fltan cumhuriyetçi gö-
zükmekle beraber içeriden dinci bir
görüflü destekliyor” fleklinde de¤er-
lendirdikleri görülüyor. 

“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›racak-
t›k, dernekler ile temas edip onlar›
da hükümet aleyhine teflvik edecek-
tik…” gibi çarp›c› ifadelerle dolu ve
generallerin ellerinden kay›p gitti¤i-
ni düflündükleri iktidar gücünü ye-
niden ele geçirmek için ç›rp›n›fllar›-
n› yans›t›yor günlük.

‘And›ç’ Resmileflti

Nokta’n›n 8 Mart tarihli nüsha-
s›nda yay›nlanan, genelkurmay›n
gazetecileri ‘TSK yanl›s›’ ve ‘TSK
karfl›t›’ diye fiflledi¤i “and›ç”a ilifl-
kin tart›flmalar ise yeni bir boyut ka-
zand›. Daha do¤rusu skandal›n üze-
rine bir baflka skandal bindi!

Genelkurmay baflkanl›¤›n›n “an-
d›ç” ad› alt›nda bas›n yay›n organla-
r›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›tla-
malar da uyguluyordu.

Genelkurmay olay›n bas›na yan-
s›mas› üzerine bir aç›klamada bulu-
narak “soruflturma bafllat›ld›¤›n›”
duyurmufltu. Sözkonusu sorufltur-
man›n, beklendi¤i üzere and›ç›n
içeri¤iyle de¤il, “nas›l s›zd›r›ld›¤›”
ile ilgili oldu¤u netleflti. Genelkur-
may askeri savc›l›kça yürütülen so-
ruflturmada elde edilen ilk bulgu ise
flu: aanndd››çç ççaall››nnmm››flfl ve Amerika’dan
bas›n organlar›na gönderilmiflti. 

Genelkurmay›n “en gizli” belge-

sinin dahi Amerika’dan dolan›p gel-
mesinde 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 ““ssaavvcc››--
llaarr rree’’sseenn ssoorruuflflttuurrmmaa aaççmmaall››”” ta-
limat› ile harekete geçti. 

Bilinir; baflar›l› darbe “suç” de-
¤ildir, ancak darbe plan› ve baflar›-
s›z darbe, ‘‘aannaayyaassaayy›› ssiillaahh zzoorruuyyllaa
ddee¤¤iiflflttiirrmmee’’ 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 vaz-
geç” diye korkutmak için midir;
tüm bu sorular savc›lar›n sorufltur-
ma açmalar›na engel de¤ildir. 

Ancak baflka engeller vard›r.

Bu ülkede emekli ya da halen
görevde olan hiçbir general hakk›n-
da savc›lar icazet almadan sorufltur-
ma açamazlar. Bunu düzenleyen bir
yasa oldu¤undan de¤il, hem korkar-
lar hem de her türlü hukuksuzlu¤un
k›l›f› durumundaki “aman TSK y›p-
ranmas›n” güdüsü ile hareket eder-
ler. TSK taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifl 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 gazeteci-
ye cevab› bu aç›dan ö¤reticidir: 

““SSiizz nnee bbuu ssoorruuyyuu ssoorrmmuuflfl
oolluunn,, nnee bbeenn cceevvaappllaamm››flfl oollaayy››mm””..

Yok sayal›m!

Söyledi¤i bu. Ortada s›radan bir
durum de¤il, darbe iddias› duruyor
ve adaletin bafl›ndaki kifli “duyma-
m›fl olay›m” diyor. Olay günlerce
tart›fl›ld›ktan sonra Baflbakan Tay-
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Darbe günlükleri, Amerika’dan 
dolan›p gelen and›çlar ve faflizmi sür-
dürmekte ittifak içindeki ordu-hükümet

Nas›l bbir üülkeyiz?



yip Erdo¤an’›n soruflturma iflareti
vermesinin de bir k›ymeti harbiyesi
yoktur. Kendi cephesinden, cum-
hurbaflkanl›¤› seçimi öncesi mevzi
kazanmak istiyor olabilir, ancak
“savc›lar görevlerini yapm›yor” di-
yen baflbakana sorarlar; 

fiemdinli’de suçüstü yakalanan
kontrgerilla örgütlenmesine ve on-
lar› sahiplenen Org. Yaflar Büyüka-
n›t’a soruflturma açmak isteyen, sis-
temin nas›l iflledi¤ini k›smen anla-
tan iddianame haz›rlayan Van Sav-
c›s› Sar›kaya’y› jet h›z›yla kim gö-
revden ald›? Kim piflman etti böyle
bir iddianame haz›rlad›¤›na? Kim
gözda¤› verdi bütün savc›lara? Hal-
k› bombalayanlara “iyi çocuktur”
diye sahip ç›kan komutanlarla pa-
zarl›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 iktidar-
daki AKP, ne muhalefet), kendi de-
mokrasilerine sahip ç›kma cesareti-
ni gösteremiyor. Darbe onlar›n de-
mokrasilerini tehdit ediyor, onlar
“görmeme-duymama” ya da pazar-
l›k için koz elde etme manevralar›
yap›yorlar. Demek ki ddeemmookkrraassii--
nniinn vvee hhuukkuukkuunn ööllççüülleerrii,, çç››kkaarrllaa--
rraa ggöörree ddee¤¤iiflfliiyyoorr.. 

‘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 geçi-
rilip bas›na gönderildi¤i; yine gün-
lü¤ün de ayn› amaç do¤rultusunda,
yani cumhurbaflkanl›¤› seçimi önce-
si orduyu y›pratma amaçl› ortaya
at›ld›¤› söyleniyor. 

Hatta CHP gibi sab›k ordu söz-
cüleri günlü¤ün içeri¤inden, darbe
tart›flmalar›ndan çok olay›n bu yö-
nünü 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 tür-
lü hukuksuzlu¤u kan›ksatmaya ça-
l›flmaktad›rlar. Tart›flmay› olay›n
kendisine de¤il, nas›l ortaya ç›kar›l-
d›¤›na yönlendirmek istemektedir-
ler. 

GGeenneerraalliinn ““ddaarrbbee”” ggüünnllüü¤¤üü
do¤ru veya yanl›fl. Veya eklentiler

var; as›l önemli olan oradaki zihni-
yettir ve bu zihniyet, ordunun zihni-
yetidir. Bugün ‘ulusalc›’ görünümü
alt›nda örgütlenen ve ço¤u kontra
örgütü niteli¤indeki oluflumlar›n ba-
fl›nda yeralan emekli generallere, al-
baylara bak›n; hepsinin aç›kça dar-
beci, 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 reddet-
miyor, 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 bu-
gün ‘ulusalc›’lar›n önde gidenidir.
Resmi üniformayla ne yapm›flsa bu-
gün de onu yapmaya devam etmek-

tedir. 

Keza savc›lar›n bu zihniyet için
hemen harekete geçmemeleri, bur-
juva partilerin kendi sistemlerine
sahip ç›kmamalar›, ordunun bu zih-
niyetini çok iyi bilmelerinden de
kaynaklanmaktad›r.

ÜÜllkkeemmiizzii oonnyy››llllaarrdd››rr bbööyyllee yyöö--
nneettiiyyoorrllaarr.. 

Genelkurmay iktidar›n› tahkim
etmek için her yola baflvurmufltur
bugüne kadar. Darbeler, provokas-
yonlar, katliamlar, muht›ralar, top-
lumu psikolojik harble yönlendirme
operasyonlar›... 

Hangisini yapmad›lar. 

Genelkurmay Baflkan› Yaflar Bü-
yükan›t'›n Harp Akademileri'nde 16
Mart'ta yapt›¤› konuflman›n kendisi
dahi bir “darbe günlü¤ü”dür. Aske-
rin siyasi rolünü b›rakmad›¤›n› ve
asla b›rakmayaca¤›n› vurgulayarak
“askerin kap›kulu olmad›¤›n›, za-
man› gelince görevini yerine getire-
ce¤ini” söylemesi, ne anlama gelir.
Günlük üzerine polemik yapanlar,
Büyükan›t’›n bu sözlerini atlayarak,
orada “liderlik dersleri” verdi¤i ma-
sallar› anlat›yor ve “sivillerin de ör-
nek almalar›n›” sal›k veriyorlar. Üs-
telik bunu “demokrat” kimli¤i tafl›-
d›klar›n› iddia eden köfle yazarlar›
yap›yor. Sistemin demokrat› da
TSK’n›n yönetmesini, sivil iktidar-
lar› gerekti¤inde tehdit etmnesini
kan›ksam›fl.

And›çlara, darbe günlüklerine
aç›klama getirmesi gerekirken bun-
lar› yokmufl farzeden ve üste ç›kan
genelkurmay baflkan›n›n bu tavr›
dahi, bir zihniyetin, dayatman›n ifa-
desidir. Bu zihniyet darbe tart›flma-
lar›n› dahi “s›radan” bir durum ola-
rak göstermeye çal›flmaktad›r. Bu
zihniyetin sorgulanmas› yerine de-
taylarla gündemi buland›ranlar da
ayn› zihniyete hizmet etmekten bafl-
ka bir fley yapmamaktad›rlar. 

“Peki ya sivil and›çlar ne ola-
cak” diye hukuksuzlu¤u do¤al gös-
termeye çal›flan Ertu¤rul Özkökler
varken, asl›nda ne and›ça ne de dar-
belere gerek vard›r! Demokratl›ktan
söz edenlerin, burjuva demokrasisi-
nin, “askeri otoritenin sivil otorite-
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Ordu vve hhükümetler bir-
birini ssuçlar, aand›çlar›,
günlükleri bbirbirlerine

karfl› kkullan›rlar; arala-
r›nda ssürekli iiktidar kav-
gas› vverirler. AAma bbir ko-
nuda ttam hhemfikirdirler:
Faflizmi ssürdürmek. BBöyle
bir düzen kkendi iiçinde dde-
mokratikleflemez. DDemok-
rasinin vve üülkenin, hhalk›n
öteki ssorunlar›n›n ççözü-
münün ttek yyolu bbu yyüz-

den ddevrimdir.



ye ba¤›ml›l›¤›” ilkesini dahi kabul-
lenemedi¤i bir demokrasidir Türki-
ye’nin demokrasisi!

Darbe plan› gerçek mi de¤il mi,
yapabilirler mi; bu tart›flmalar elbet-
te yap›labilir, ama gözden kaç›r›l-
mamas› gereken nokta fludur: Em-
peryalizmden onay almayan darbe-
ler 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›ra-
lay›p ““nnaass››ll bbiirr üüllkkeeyyiizz??”” diye so-
ruyorlar. 

‹flte, y›llarca uyum yasalar›ndan,
demokratikleflme paketlerinden sö-
zedilir ama sonunda yine Türkiye
gerçekleriyle yüzyüze kal›n›r. 

50 y›ll›k tarihe bak›n; demokra-
tikleflmede bir arpa boyu yol al›na-
mam›flt›r. TSK’n›n demokrasinin
“d”sine tahammülü yoktur. Bunu
defalarca da “ah flu demokrasi olma-
sa” diye dile getirmifllerdir. Burjuva
demokrasisini dahi kendi iktidarlar›
için ‘tehdit’ olarak alg›larlar. Ne de-
mekmifl TSK di¤er burjuva demok-
ratik rejimlerdeki gibi hükümete
ba¤l› olacakm›fl; an›nda “biz kap›-
kulu muyuz” diye feveran ederler.
Her koflulda kendileri yönetmek is-
terler, bunun için de sanal “tehdit-
ler” üretir ve bu “tehditlere karfl›”
kendilerini “kurtar›c›” ilan ederek
tahakküm olufltururlar.

Ordu böyle de, “sivil” iktidarlar
farkl› m›? Tüm düzen partileri fafliz-
mi sürdürmüfllerdir. Ordu ve hükü-
metler birbirini suçlar, and›çlar›,
günlükleri birbirlerine karfl› kulla-
n›rlar; aralar›nda sürekli iktidar kav-
gas› verirler. Ama bir konuda tam
hemfikirdirler: Faflizmi sürdürmek. 

Böyle bir düzen kendi içinde de-
mokratikleflemez. Demokrasinin ve
ülkenin, halk›n öteki sorunlar›n›n
çözümünün tek yolu bu yüzden dev-
rimdir. Ve biz devrimciler iflte
bunun savafl›m›n› veriyoruz. 
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� ‹flbirlikçi olan ‘üniforma’ m›yd›?

Generaller ne zaman emekli olurlar, onlar› izleyin; mutlaka dilleri çözü-
lür ve üzerlerinden üniforma varken yapt›klar›n›n tam tersi bir rotada ko-
nuflmaya bafllarlar. Kimisi oluk oluk kan ak›tt›ktan sonra demokrat kesili-
verir, sivilleflmeden söz eder. Kimisi özgürlüklere süngü tak›p gezdirirken
birden en özgürlükçü oluverir. Bir baflkas› ise hukukun ›rz›na geçip ard›n-
dan ‘hukuk devleti olmad›¤›m›z›’ keflfediverir.

EEmmeekkllii OOrrggeenneerraall NNeeccaattii ÖÖzzggeenn 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 et-
mektir. KDP Baflkan› Mesud Barzani de Güneydo¤u Anadolu bölgesini ka-
r›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? 

‹‹kkttiiddaarr çç››kkaarrllaarr››nn›› ““uulluussaallcc››ll››kk”” ddiiyyee yyuuttttuurruuyyoorrllaarr,, kendi iflbirlikçi-
liklerini gizlemeye çal›fl›yorlar. 

‹nkara ddevam: KKürtler Turan ››rk›ndan!
Oturumun baflkanl›¤›n› M‹T Eski Müsteflar› Sönmez Köksal’›n yapt›¤›

sempozyumda Özgen, kurulacak Kürt devletinin harp nedeni say›lmas› ge-
rekti¤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.

� 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

‘ULUSALCILAR’I‘ULUSALCILAR’I



suikastten mahkum oldu¤u için baflkanl›¤› mahkeme kara-
r› ile düflürülen Gülaltay, bir ‘ulusalc›’. Hem de öyle ken-
di kendine de¤il; içinde çok say›da generallerin, polislerin,
bürokratlar›n yerald›¤› ‘ulusalc›’ çevreler taraf›ndan baflta-
c› edilen bir ulusalc›. 

Emekli Orgeneral Hurflit Tolon ile Emekli Tu¤general
‹dris Koralp'in bulundu¤u çok say›da “pafla” ile görüflü-
yor, onlarca ‘ulusalc›’ derne¤i çat›s› alt›nda toplayan Ulu-
sal 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 yi-
ne yans›yan bilgiler aras›nda.

Ortada dolaflan ‘ulusalc›lar’›n bir prototipidir Gülaltay.
Mafyac›l›k, ihaleler, çek senet, gangasterlik, k›saca ç›kar-
c›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› ulu-
salc›l›k. Bu maske alt›nda her türlü kirli ifli çeviriyorlar. 

� 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 yemi-
yor. 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 te-
kelleri, flirketleri al›yor. 

5 Nisan tarihli Milliyet Gazetesi’nin haberine göre;

Irak Kürdistan’›nda bugün toplan 913 Türk firmas› in-
flaat baflta olmak üzere ihaleler al›yor. Kürdistan Bölgesel
Baflkanl›k Saray›, Molla Mustafa Barzani an›t› dahil ol-
mak üzere, “simgesel” yerler de yine Türk firmalar›nca
yap›l›yor. Bunlar›n aras›nda “ülkücüler” de var, “milliyet-
çilikte” mangalda kül b›rakmayanlar da.

Örne¤in, lüks Barzani City uydu kentini Van Eski
MHP ‹l Baflkan› Orhan Nurduhan yap›yor. Kuzey Irak’ta-
ki faaliyetlerini ‘Paran›n dini olmaz’ diye aç›klayan Nur-
duhan, 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 hiz-
meti 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-

caret yapar›m.” 

Mesele bu kadar basit! Ülkücülükmüfl, ulusalc›l›km›fl,
oligarfli ‘k›rm›z› çizgilerim’ diye y›rt›n›p “Kürt devleti ku-
rulmas›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 ti-
careti yaparken, MHP’nin falanca kademesinde yar›n yö-
netici olarak da görebilirsiniz. O zaman da “Barzani’ye
ölüm” diye ba¤›r›r. 

� Kanl› Pazar gelene¤i
Kendine “ulusalc›, milliyetçi” diyenlerin ne tarihlerin-

de 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 geç-
mifllerdir. 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 Kara-
deniz 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 faflis-
tin 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 slo-
ganlarla ilçe merkezine yürüyüfl düzenlediler ve Emniyet
Müdürlü¤ü karfl›s›nda ‹stiklal Marfl› okudular. 

Amerika’y› savun sonra bayrak dalgaland›r! 

� ‘Ulusalc›’ rektörün açmaz›
Daha önce ‘ulusalc›’ bir mitinge kat›lmad›klar› için ö¤-

rencilerin yaz flenli¤ini yasaklayan, Malatya ‹nönü Üni-
versitesi 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.

� ‘Kardefllik’ korkusu
Hopa Kaymakam› fiahin Aslan, Hopa Belediyesi'nin

"kardefl belediye" oldu¤u Diyarbak›r'›n Kayap›nar Beledi-
yesi'ni "sak›ncal›" bularak, ilçelerin yemeklerinin tan›t›l-
mas›, folklor ve müzik gruplar›n›n gösteriler yapmas› gibi
faaliyetlerin yerald›¤› etkinliklere karfl› ç›kt›. 

‘Kürt-Türk kardefltir’ diyen bunlar de¤il miydi; simge-
sel bir kardeflli¤i bile sindiremiyor devletin bürokratlar›.
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I TANIYIN!I TANIYIN!



Türkiye devriminin önderi Ma-
hir Çayan ve Ulafl Bardakç› Ankara
HÖC taraf›ndan 31 Mart günü me-
zarlar› bafl›nda an›ld›. 

Karfl›yaka Mezarl›¤› giriflinde
kortej oluflturan HÖC'lüler, "30
Mart 17 Nisan fiehitlerini An›yor,
Umudu Büyütüyoruz" yaz›l› pan-
kart açarak sloganlarla yürüdüler.

Mahir Çayan, Ulafl Bardakç› ve
Hüseyin Cevahir'in resimlerinin bu-
lundu¤u pankart ile k›z›l sancaklar
tafl›yan temsili milis grubunun da
yerald›¤› yürüyüflün ard›ndan, "Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar
Savafl", "Kurtulufl Kavgada Zafer
Cephede", "K›z›ldere Son De¤il Sa-
vafl Sürüyor", "Yolumuz Çayanlar›n
Yoludur" sloganlar›yla Mahir’in
mezar› bafl›na gelen HÖC’lüler say-
g› duruflunun ard›ndan, K›z›lde-
re’nin tarihi, siyasi önemini anlatan
bir konuflma yapt›lar.

Cafer Kurt taraf›ndan yap›lan
konuflmada, "Bize bu onurlu tarihi
miras b›rakan flehitlerimizin önün-
de bir kez daha sayg›yla e¤iliyoruz.

Selam olsun Türkiye devriminin yo-
lunu ayd›nlatan K›z›ldere'ye, Selam
olsun kurtulufl bayra¤›n› daha da
yükselterek bugüne tafl›yan tüm fle-
hitlerimize, Selam olsun umudu bü-
yütenlere!" 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,
RRiizzee''nniinn AArrddeeflfleenn ‹‹llççeessii, Oce Kö-
yü’ndeki mezar› bafl›nda HÖC’lüler
taraf›ndan an›ld›. ESP'nin de kat›l-
d›¤› 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 dev-
rim flehitlerinin sahiplenilmesine
karfl› tahammülsüzlü¤ü kimlik

kontrolüyle de s›n›rl› kalmam›flt›.
Anmay› kameraya kaydeden jan-
darma, daha sonra anma için gelen-
leri gözalt›na almak istedi. Ancak,
anmaya kat›lan köylülerin ve Cihan
Alptekin'in ailesinin "Onlar bizim
misafirlerimiz, savc›l›¤a de¤il evi-
mize gelecek, çay›m›z› içecekler"
cevab›yla karfl›laflt›lar.

Jandarma bunun üzerine keyfi
tutumundan geri ad›m atarken, köy-
lülerin 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 'Efsaneler-
den Destanlara' ad›yla bir etkinlik
düzenledi. 250 kiflinin kat›ld›¤› an-
ma etkinli¤inde, Anadolu'nun is-
yanlarla dolu tarihi oyunlar, gösteri-
ler ve müzikle anlat›ld›.

Sancak ekibinin 'Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z' marfl› eflli¤indeki gösterile-
ri ile bafllayan etkinlikte, K›z›lde-
re'den bu yana 'Adal›lar›n' ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mü-
cadelesi fliirsel bir dille anlat›ld›.
Kimi bölümlerinin canland›r›ld›¤›,
baz› bölümlerinin sinevizyondan
gösterildi¤i ve halkoyunlar›n›n yer
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Selam olsun 
umudu büyütenlere

30 Mart 1972’de K›z›ldere'de Türkiye devriminin yolunu kan-
lar›yla yazd› Mahir Çayan ve yoldafllar›. Yaratt›klar› gelenek
Parti-Cepheli devrimciler taraf›ndan kesintisiz biçimde sür-
dürüldü. Kentlerde ve k›rlarda direnifl gelene¤ine yeni hal-
kalar ekledi gerillalar, destanlara öncülük etti devrimci ha-
reketin önder kadrolar›, Türkiye devrimine kanlar›n› ve can-
lar›n› verdi Cepheliler. Halk›n adaleti oldular, barikatlarda
vurufltular, emperyalizmin ve faflizmin yok etme sald›r›lar›-
na karfl› bedenleriyle barikat oldular, öldüler ancak yenil-
mediler 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; ""3300 MMaarrtt--1177 NNiissaann fifieehhiittlleerriimmiizzii SSeellaammll››yyoorr UUmmuu--
dduu BBüüyyüüttüüyyoorruuzz"" slogan›yla düzenlenen etkinliklerle devri-
me can verenleri an›yor ve umudumuzun kurulufl y›ldönü-
münü kutlamaya devam ediyoruz. 



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

‹‹zzmmiirr HÖC Temsilcili¤i, 30
Mart günü Karfl›yaka Çarfl›s› ‹fl
Bankas› önünde yapt›¤› aç›klama
ile direnifl destan›n› yaratanlar› an-
d›. Eylemde konuflan Yurdagül Gü-
müfl, Mahirler’in yakt›¤› ateflle ay-
d›nlanan Türkiye devriminin yolu-
nun Sabolar ve Niyaziler’le ad›m-
lanmaya devam edildi¤ini kaydetti.
Gümüfl, “Geleneklerimiz ve de¤er-
lerimizle 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 Selam-
l›yor Umudu Büyütüyoruz" konulu
bir seminer düzenlediler. Nurhan
Y›lmaz’›n aç›l›fl konuflmas› ile bafl-
layan seminerde K›z›ldere'den bu-
güne gelen süreç anlat›ld›. ‹zleyici-
lerin sorular› ile kat›ld›klar› semi-
nerde, “Bu tarih, kanla, can bedeli
yaz›lan bir tarihtir. 37 y›ld›r ayn›
görkemiyle bu tarih yaz›lmaya de-
vam ediyor" denildi. 

Ard›ndan Grup Gün›fl›¤› marfl-
lardan oluflan bir dinleti verdi. 

AAddaannaa’’ddaa fiakirpafla Temel
Haklar ve Adana Temel Haklar tara-
f›ndan 30 Mart günü ayr› ayr› dü-
zenlenen anmalarda, umudu büyü-
tenler selamland›. 

Adana Temel Haklar’daki anma-
da, 37 y›ld›r verilen mücadelede her

türlü engele ra¤men dev-
rim yürüyüflünü sürdürme
kararl›l›¤› vurgulan›rken,
Akdeniz Bölgesi’nden fle-
hitler 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 gösteri-
mi yap›ld› ve marfllar söy-
lendi.

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 düze-
ne alternatif bir yürüyüflün neferleri
oldu¤u kaydedildi. 

DDeerrssiimm Temel Haklar’da düzen-
lenen anmada HÖC’lüler, K›z›lde-
re'de "Biz Buraya Dönmeye De¤il
Ölmeye Geldik" sözleriyle direne-
rek flehit düflenlerin b›rakt›klar› feda
ve direnifl gelene¤inin sürdürücüsü
olacaklar›n› vurgulad›lar. 

AAnnttaallyyaa’’ddaa Tevfik Durdemir
Halk Sahnesi’nde yap›lan 37. y›l et-
kinli¤inde Grup Seslenifl marfllar
söylerken, yap›lan konuflmada,
“Türkiye devriminin yolunu çizen
K›z›ldere’den bugüne kurtuluflun
yolunu gösterenler halk› için müca-
delelerini sürdürüyor” denildi. 

MMaallaattyyaa Temel Haklar Derne-
¤i’nde yap›lan anmada, K›z›lde-
re’nin yenilmezli¤in tarihi oldu¤u-
nun alt› çizilerek, “K›z›ldere Yolu
Yolumuzdur” denildi. Derne¤in
müzik grubunun dinleti sundu¤u et-
kinlikte, Anadolu direnifl gelene¤i-
nin anlat›ld›¤› bir CD gösterimi ya-

p›ld›. 

EEllaazz››¤¤ HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan düzenlenen anma-
da yumruklar, Mahir’in dev
silueti önünde havaya kalkar-
ken, bir kez daha Mahir nez-
dinde tüm flehitlere s›k›l› yum-
ruklarla söz verildi. K›z›lde-
re’nin önemi üzerine konufl-
malar›n yap›ld›¤›, fliirlerin
okundu¤u anma, marfllarla
son buldu. 

HHaattaayy’’ddaa ise HÖC’lüler,

Temel Haklar Derne¤i’nde yapt›k-
lar› anma etkinli¤inde, Mahir Ça-
yan ve devrim flehitlerinin resimle-
rinin önünde sayg› duruflunda bu-
lundular. Seher Do¤ru ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm mücadele-
sini ve bu mücadelede flehit düflen-
leri anlatt›¤› konuflmas›nda, kapita-
list sistemin alternatifinin sosyalizm
oldu¤unu söyledi. Marfllar ve Arap-
ça, 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 kuru-
luflunu kutlad›lar. 

Bursa’n›n GGeemmlliikk ‹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 Ka-
racaali Köyü’nde yap›lan anmada
"Kadir Bülent Ülkü Ölümsüzdür"
sloganlar› hayk›r›ld›.

Türkiye devriminin yolunu çi-
zenler Anadolu kentlerinde oldu¤u
gibi, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa da etkinliklerle
an›ld›. 

1 May›s Mahallesi’nde bulunan
Anadolu Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i'nin düzenledi¤i et-
kinlik sayg› durufluyla bafllad›. Ar-
d›ndan K›z›ldere üzerine bir konufl-
ma yap›ld› ve film gösterimi, fliirler
ve marfllarla etkinlik devam etti. 

‹stanbul'da gerçekleflen bir bafl-
ka anma ise Nurtepe Temel Haklar
Derne¤i’ndeydi. Yap›lan konuflma-
da, "fiehitlerin ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi ve sosyalizm mücadelesinde ül-
ke topraklar›na umudun ad›n› bir
daha sökülüp at›lmayacak flekilde
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tohumlar›n› att›klar›" ifade edildi.
16-17 Nisanlar’da sosyalizmin bay-
ra¤›n›n Çiftehavuzlar'da dalgaland›-
r›ld›¤› ve umudun ad›n›n iktidar al-
ternatifi oldu¤u dile getirilen konufl-
man›n ard›ndan Mahir’in fliiri okun-
du 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 kla-
vuz olarak devrim yolunu ayd›nlat-
t›¤› anlat›ld›. 

Bahçelievler Temel Haklar'da
düzenlenen anma etkinli¤inde, K›-
z›ldere'den bugüne mücadele gele-
ne¤i anlat›larak, 30 Mart'tan 17 Ni-
san'a, ‘84'ten ‘96'ya, ‘96'dan 2000-
2007'ye direnifl ve savafl tarihinin
yer ald›¤› sinevizyon gösterimi ya-
p›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 Ders-
li¤i önünde K›z›ldere flehitlerini an-
d›. 100 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte,
K›z›ldere direniflini anlatan ö¤renci-
ler, “O günden bugüne devrimciler
K›z›ldere bayra¤›n› daha yükseklere
ç›kararak bu manifestonun mirasç›-
s› oldular" dediler. AAddaannaa GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii müzik grubunun dinleti-
siyle sona eren anmada konuflan
Halime Keçeli, "Mahirler’i K›z›lde-
re'nin o küçük kerpiç eve getiren fley
Türkiye halklar›n›n ba¤›ms›zl›k ve
kurtulufl özlemiydi” dedi. 

UUflflaakk GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii taraf›n-
dan düzenlenen anma etkinli¤inde,
devrimci gençli¤in Mahirler’in yo-
lunda yürümeye devam edece¤i
kaydedildi. K›z›ldere'nin Çifteha-
vuzlar’la, Büyük Direnifl Destanla-
r›’yla sürdü¤ü belirtilen anma prog-
ram›, slayt gösteriminin ard›ndan
Gençlik Derne¤i müzik grubu Grup
Umut Yeli'nin marfllar› ile sona erdi.

BBiiggaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii Girifli-

mi’nin Halk-Bilim
Toplulu¤u odas›nda
düzenledi¤i anmada
devrim marfllar› hep
bir a¤›zdan söylendi.

BBaall››kkeessiirr GGeennçç--
lliikk DDeerrnnee¤¤ii binas›n-
da 31 Mart günü
gerçeklefltirilen an-
mada, K›z›ldere'nin
devrimci dayan›fl-
maya en iyi örnek
teflkil etti¤inin alt›
çizilerek marfllar ve
fliirlerle devrim fle-
hitleri selamland›. 

EErrzziinnccaann GGeennçç--
lliikk DDeerrnnee¤¤ii’nin der-
nek 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.

EEddiirrnnee GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii Giriflimi
‘nin Trakya Genel-‹fl
fiubesi’nde yapt›¤›
anmada, ''K›z›ldere
Yolu Zaferin Yolu-
dur'' bafll›kl› bir ko-
nuflma yap›ld›. Trak-
ya Üniversitesi ö¤-
rencilerinin yan›s›ra
sendika temsilcileri-
nin de kat›ld›¤› an-
ma fliirler ve hep bir-
likte söylenen marfl-
larla devam etti. 

KKaarrss GGeennççiikk
DDeerrnnee¤¤ii üyeleri,
E¤itim-Sen fiube-
si’nde biraraya gele-
rek K›z›ldere flehit-
lerini and›lar. Slayt gösteriminin ar-
d›ndan söz alan Sedat Ba¤›fl, K›z›l-
dere’den bu yana direnifl gelene¤i
hakk›nda konufltu. 

KKooccaaeellii GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’nin
Tunceliler Derne¤i'nde gerçeklefltir-
di¤i anma etkinli¤inde Grup K›v›l-

c›m bir dinleti verirken, Dernek
Baflkan› Ça¤dafl Y›lmazer, K›z›lde-
re'nin binlerce y›ll›k tarihte Anado-
lu destanlar› içerisinde yerald›¤›n›
ve ad›n›n "Teslim Olmama" oldu¤u-
nu söyledi. Y›lmazer; “ K›z›ldere'de
Mahirler düfltü ama bayraklar› Üm-
raniye'de, Çiftehavuzlar'da, Bu-
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30 Mart-17
Nisan Devrim
fiehitlerini Anma
Umudun Kuru-
luflunu Kutlama
günleri nedeniy-
le birçok kentte
pankartlar as›ld›,
duvarlardaki ya-
z›lamalar teslim
olmama ve dev-
rim için can›n›
feda etme gele-
ne¤ini yaratan-
lar› selamlad›.

HHÖÖCC imzal›,
"30 Mart-17 Ni-
san fiehitlerimizi
An›yor Umudu Büyütüyoruz” pankartlar›n›n as›ld›¤›
yerler flöyle: 

AAnnkkaarraa’’ddaa Tuzluçay›r Lisesi karfl›s›na, Dikmen So-
kullu Mahallesi'nde bulunan ‹l Genel Meclis ‹lkö¤retim
Okulu'nun duvar›na ve K›z›lay'da Mithatpafla Cadde-
si üzerinde bulunan köprüye; AAnnttaallyyaa''ddaa Meltem Ma-
hallesi Burhanettin Onat Caddesi’ne; AAddaannaa''ddaa fiakir-
pafla Mahallesi ana caddesi, Denizli Mahallesi’nin gi-
rifli ve kent merkezindeki Eski Amerikan Konsoloslu-
¤u duvar›na; MMeerrssiinn''ddee Demirtafl Mahallesi Eski Sine-
ma Dura¤›’na; AAnnttaakkyyaa’’ddaa Armutlu Mahallesi’ne; 

‹‹SSTTAANNBBUULL’’DDAA; Gülsuyu ve Gülensu Mahalleleri’n-
de 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 De-
mokrasi Caddesi ve Merkez’e, ‹kitelli Atatürk Mahalle-
sine 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 ‘‘CCEEPPHHEE’’ imzal› “30 Mart-17 Nisan
fiehitlerimizi An›yor, Parti-Cephe’yi Selaml›yoruz”
pankartlar›yla karfl›land›.

Esenler Nam›k Kemal Mahallesi’nde, Esenler Met-
rosu dura¤›nda, ‹kitelli Atatürk Mahallesi’nde, Alt›nfle-
hir 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›. 



ca'da, Ba¤c›lar'da ON’lar›n ö¤renci-
leri taraf›ndan dalgaland›r›ld›” diye
konufltu. HÖC ad›na E. Günefl Say-
g›l›’n›n da konufltu¤u etkinlikte,
Kocaeli Gençlik Derne¤i'nin Tiyat-
ro 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 jan-
darman›n ve okul yöneticilerinin
provokasyonuyla ç›kan olaylar son-
ras› bir asker ölmüfl ve bir devrimci
omzundan vurulmufltu. O günden
bugüne bir s›k›yönetim mant›¤›yla
yönetilen üniversitede devrim ön-
derlerinin an›lmas› bu yönüyle de
önem arzetmekteydi. Jandarman›n
y›¤›nak yapt›¤› eylem öncesi jan-
darman›n okulun içine al›narak rek-
törlük önünde gövde gösterisi yap-
malar›, Gençlik Dernekliler taraf›n-
dan sloganlarla bofla ç›kar›ld›. Jan-
darman›n provokatif tutumu nede-
niyle geç bafllayan, Devrimci Genç-
li¤in kararl›l›¤› ile Mahirler’in yo-
lunda yürüdüklerinin de bir örne¤i
oldu. Yap›lan aç›klama s›ras›nda s›k
s›k “Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulu-
fla Kadar fiavafl, K›z›ldere fiehitleri
Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. 

‹‹ssttaannbbuull GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii üye-
leri Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
düzenledikleri anmada Mahir Ça-
yan’›n resimlerini tafl›d›lar. Marfllar
söyleyen Dev-Gençli’ler, Mahir’in
izinden yürüyeceklerini hayk›rd›lar
ve “Kurtulufl Kavgada Zafer Cephe-
de” slogan› att›lar. Anmaya Ekim

Gençli¤i de destek verdi.

Diyarbak›r’da DDiiccllee GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii taraf›ndan düzenlenen an-
mada da K›z›ldere flehitleri selam-
land›. 

Kurtulufl Kavgada 
Zafer Cephede 

Sar›gazi Liseli Gençlik'in K›z›l-
dere flehitlerini selamlamak için
yapmak istedi¤i yürüyüfle jandar-
man›n sald›rmas› üzerine, DHKC
milisleri 30 Mart günü Demokrasi
Caddesi’nde gösteri düzenlediler.
Caddeye "30 Mart-17 Nisan fiehit-
lerimizi An›yor Umudu Selaml›yo-
ruz" 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 önce-
sinde de Mahir'in portresini duvar-
lara iflledikleri görüldü.

Yurtd›fl›nda da umudun ad› 
selamland›

fiehitlerimizi anma umudun ku-
ruluflunu kutlama günlerinde yurtd›-
fl›nda da çeflitli anma ve kutlama et-
kinlikleri vard›. 

AAllmmaannyyaa'n›n DDoorrttmmuunndd flehrin-
de 31 Mart’ta TAYAD Komite tara-
f›ndan bir yürüyüfl düzenlendi. "K›-
z›ldere'nin Yolunda Umudu Büyü-
tüyoruz", "K›z›ldere Son De¤il Sa-

vafl Sürüyor", "Tek Yol Dev-
rim" pankartlar›n›n tafl›nd›¤›
yürüyüflte umudu selamlayan
sloganlar hayk›r›ld›. BBeerrlliinn'de
ise Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele
Derne¤i’nde düzenlenen anma
etkinli¤inde, "fiehitlerimizi Se-
laml›yor Umudu Büyütüyo-
ruz" mesaj› okundu. Ard›ndan
Kreuzberg semtinde yap›lan
eylemle K›z›ldere flehitleri se-
lamland›. Eylemde "Kahrolsun
ABD Emperyalizmi", "Yaflas›n
Tam Ba¤›ms›z Türkiye", "Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla

Kadar Savafl" sloganlar› at›ld›.

FFrraannssaa'n›n baflkenti Paris'te
Anadolu Kültür ve Dayan›flma Der-
ne¤i lokalinde yap›lan anma ve kut-
lama 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. AAvvuussttuurryyaa HÖC
Temsilcili¤i taraf›ndan Viyana ve
‹nnsbruck flehirlerinde düzenlenen
etkinliklerde de umudun kuruluflu-
nu kutlaman›n coflkusu ve faflizme
karfl› öfke vard›. Viyana´daki anma-
da "Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve
Sosyalizm Yolunda 37 Y›l, Mücade-
lemiz Sürüyor" pankart›n›n as›ld›¤›
salonda anma gerçeklefltirilirken,
Innsbruck´ta ise, “fiehitlerimiz öz-
gür vatan ça¤r›s›d›r" mesaj› yerald›.
BBeellççiikkaa'n›n Liege kentinde ise
BAHKEM’de düzenlenen etkinlikle
flehitler an›ld›. Anma etkinli¤i, Nebi
Albayo¤lu'nun k›rk yeme¤i ile bir-
likte yap›l›rken, "Bayra¤›m›z ülke-
nin her taraf›nda dalgalanacak" flia-
r›n›n yedi y›ll›k direniflle yaflat›ld›¤›
kaydedildi.
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AAddaannaa’’ddaann MMaallaattyyaa''yyaa,, SSaammssuunn''ddaann ‹‹ss--
ttaannbbuull’’uunn OOkkmmeeyyddaann››,, GGüüllssuuyyuu,, ‹‹kkiitteellllii,,
ÇÇaa¤¤llaayyaann,, GGaazzii,, 11 MMaayy››ss,, NNuurrtteeppee vvee
ddaahhaa bbiirrççookk eemmeekkççii mmaahhaalllleessiinnee yyüüzzlleerr--
ccee dduuvvaarraa ""3300 MMaarrtt--1177 NNiissaann fifieehhiittlleerrii--
mmiizzii AAnn››yyoorr UUmmuudduu BBüüyyüüttüüyyoorruuzz””,, ""MMaa--
hhiirr,, HHüüsseeyyiinn,, UUllaaflfl KKuurrttuullaaflflaa KKaaddaarr SSaa--
vvaaflfl”” yyaazz››llaammaallaarr›› yyaapp››lldd››..



AAyydd››nnllaarr’’ddaann BBeehhiiçç 
AAflflcc››’’yyaa zziiyyaarreett
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, Bi-
rol Topalo¤lu, Avni Sa¤lam, Tuncel
Yüksel, Ahmet Tulgar, Bilgesu Ata-
men, Hasan Sa¤lam, Nurettin Gü-
leç, ‹smail ‹lknur, Metin Coflkun’un
da aralar›nda bulundu¤u ayd›nlar,
29 Mart günü Behiç Aflc›’y› tedavi-
sini sürdürdü¤ü evinde ziyaret ede-
rek, hem Behiç Aflc›’ya moral des-
tek vermifl, hem de genelgenin ta-
kipçisi olduklar›n› bir kez daha vur-
gulam›fl oldular. 

Behiç’le birlikte direnifle ara ve-
ren ölüm orucu direniflçisi Gülcan
Görüro¤lu da o gün oradayd›. Dire-
niflçiler, yapt›klar› aç›klamada, ge-
nelgenin tam anlam›yla uygulanma-
d›¤›n› belirterek bu konudaki çaba
ve giriflimlerin art›r›lmas› gerekti¤i-
ni vurgulad›lar. 

*

TTuuttssaakkllaarrddaann ggeenneellggeenniinn 
uuyygguullaannmmaammaass››nnaa vvee 
kkeeyyffiillii¤¤ee pprrootteessttoo
Genelgenin öngördü¤ü ortak

alana ç›karma uygulamas›, birçok
hapishanede hayata geçirilmiyor;
baz›lar›nda ise, tamamen keyfi uy-
gulamalar sözkonusu. Kimi hapis-
hane haftal›k 10 saati uygulam›yor,
kimi tutsaklar› biraraya getirmekte
keyfi davran›yor, kimi cezalar› ge-
nelgenin karfl›s›na ç›kar›yor.. Ge-
nelgenin ç›kmas›ndan bu yana iikkii
aayy›› aaflflkk››nn bbiirr zzaammaann ggeeççttii.. Tutsak-
lar geçen bu sürede, hâlâ keyfilikle-
re son verilmemifl olmas› nedeniyle
baz› hapishanelerde ortak alana ç›k-
mayarak bu durumu protesto edi-
yorlar. 

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi'ndeki
tutsaklardan Serdar Karaçelik, 20
Mart tarihi itibariyle yazd›¤› mek-

tupta, sözkonusu dayat›lan biçimde
ortak alana ç›kmamalar›na iliflkin
flunlar› belirtiyordu:

"Mesele saat flu-bu de¤il... Zih-
niyet ortada ve bakanl›¤›n da 2 sa-
atten bilgisi var demiyorlar m›? ‹yi
o zaman, siz bafl bafla yapars›n›za
geldi... Yani 3 kez ç›kt›k, en son dü-
flüncelerini ö¤renmifl olduk. fiu an
böyle gidecek dendi. Durum böyley-
di... Önceki gün yazarlara faks çe-
kip durumu özetledik; öyle sürece
yay›p saatle, say›yla, biçimle u¤ra-
flacak durumda olmay›z dedik.” 

TTeekkiirrddaa¤¤'da bulunan iki ayr› F
Tipi hapishanede de genelgenin tam
olarak uygulanmamas›, ortak alan-
lara ç›kmama tavr›yla protesto edi-
liyor. 

*

KKüürrkkççüülleerr:: ““GGeenneellggeeyyii 
uuyygguullaammaayyaaccaa¤¤››mm.. 
UUyygguullaammaayyaaccaa¤¤››mm›› 
BBaakkaannll››kk ddaa iiyyii bbiilliiyyoorr..””
Adana Kürkçüler Hapishane-

si’nde de “yeterli personelin bulun-
mamas› ve cezaevi mimarisinin el-
veriflli olmamas›” gerekçe gösteri-
lerek, genelge uygulamaya geçiril-
miyor. 

‹HD Adana fiube Sekreteri Et-
hem Aç›kal›n taraf›ndan yap›lan

aç›klamada, tutuklu ve avukatlar›n
hapishanesi idaresine genelgenin
uygulanmas› için yapt›¤› baflvurula-
ra, idarenin “Ben bu genelgeyi uy-
gulamayaca¤›m. Genelgeyi uygula-
mayaca¤›m› Adalet Bakanl›¤› da iyi
biliyor. Çünkü flartlar, koflullar ve
mekan uygun de¤il. Personel de ye-
tersiz” cevab›n› verdi¤i belirtildi. 

Aç›kal›n, genelgeyi uygulama-
yarak suç iflleyen hapishane idaresi
hakk›nda suç duyurusunda buluna-
caklar›n› belirtti. 

*

SSiinnccaann KKaadd››nn HHaappiisshhaanneessii'nde
de tutsaklar, genelgenin uygulan-
mas› için baflvurdular, ancak henüz
genelge do¤rultusunda hayata geçi-
rilen bir uygulama yok. 

*

OOrrttaakk aallaannaa çç››kkaarrmmaakk 
iiççiinn ppeerrssoonneell yyookk aammaa,, hheerr
ttüürrllüü cceezzaayy›› uuyygguullaammaakk 
iiççiinn ppeerrssoonneell ççookk!!
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 Öca-
lan'›n zehirlenmesini protesto etmek
için üç gün açl›k grevi yapan Tekir-
da¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi'nde-
ki 55 PKK'li ile 2 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi'ndeki 120 PKK'li tutsa¤a
33 aayy ggöörrüüflflee çç››kkmmaammaa vvee mmeekkttuupp--
llaaflflmmaammaa cezas› verildi. 

Bunun d›fl›nda sular›n keyfi ola-
rak kesilmesi, Kürtçe bilen personel
olmad›¤› gerekçesiyle Kürtçe kitap-
lar›n al›nmamas› da hapishanenin
keyfi uygulamalar› aras›nda. 

*

‹‹zzmmiirr KK››rr››kkllaarr 1 No'lu F Tipi
Hapishanesi'nde kalan 13 PKK’li
tutukluya, Adalet Bakanl›¤›'na gön-
derdikleri dilekçelerde Abdullah
Öcalan'a “Say›n” diye hitap ettikle-
ri gerekçesiyle 1 ay ttüümm eettkkiinnlliikk--
lleerrddeenn mmeenn cceezzaass›› verildi. 

Ayn› gerekçeyle Bingöl M Tipi
Hapishanesi’ndeki PKK'li tutuklu-
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F T‹PLER‹NDE
KEYF‹L‹K
Adalet Bakan› Cemil Çiçek;

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

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

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



lara da 1 ay görüfl yasa¤› ile spor ve
kültürel faaliyetlerden men cezas›
verildi.

*

Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde, da-
ha önce, Lübnan’a asker gönderil-
mesini protesto etmek için açl›k
grevi yapan tutuklulara 3 ay görüfl
cezas› verilmiflti. 

Tutuklular, her defas›nda yapt›k-
lar› gibi bu haks›z ve gayri meflru
cezaya da itiraz ettiler. Ancak itiraz-
lar çeflitli bahanelerle cezan›n art›-
r›lmas›na gerekçe yap›ld›. Sonuçta,
üst üste binen bu cezalar nedeniyle
bbiirr yy››ll›› aaflflkk››nn ssüürree bbooyyuunnccaa görüfle
ç›kmas› engellenen tutsaklar var. 

*

Hapishane idaresi, tutsak yak›n-
lar›n›n bu duruma tepkileri karfl›s›n-
da "Çocuklar›n›z› ikna edin, slogan
atmas›nlar açl›k grevi yapmas›nlar
görüfltürelim" diye demagoji yapa-
rak, yasaklardan kendi keyfi yöne-

timlerinin sorumlu oldu¤unu gizle-
meye çal›fl›yor. 

*

AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤›› 
SSeessssiizzllii¤¤ee BBüürrüünnmmüüflfl 
DDuurruummddaa 
22 Ocak tarihli genelge yay›nla-

n›rken, bakanl›k yetkilileri genelge-
nin hapishane yönetimlerine ulafl-
mas› ve yönetimlerin gerekli düzen-
lemeleri yapabilmeleri için yaklafl›k
10 günlük bir süreye ihtiyaç oldu-
¤unu belirtiyorlard›. Bu süre gerek
tutsaklar, gerekse de tutsak yak›nla-
r› ve demokratik kitle örgütleri tara-
f›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›ka-
r›laca¤› belirtilen ortak alan uygula-
mas›, b›rak›n 20 saate ç›karmay›, 10
saatlik haliyle bile ›srarla uygulan-

mamaktad›r. 

Bunun netleflmesiyle birlikte,
gerek tutsak yak›nlar›, gerekse de
DKÖ’ler, tecrite karfl› avukatlar ve
ayd›nlar  Adalet Bakanl›¤›n›, genel-
genin söz verildi¤i gibi uygulanma-
s› do¤rultusunda uyard›lar. Ancak
bakanl›k, bu giriflimler karfl›s›nda
da kköörr--ssaa¤¤››rr--ddiillssiizz pozisyonunda-
d›r. 

Adalet Bakanl›¤›, ne hapishane-
lerde 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, gerekir-
se bir süre daha gelmemeyi göze
al›rlar; tutsaklar›n kaybedece¤i bir
fley yoktur; ama AKP iktidar›, vveerr--
ddii¤¤ii ssöözzlleerrii ttuuttmmaayyaann bbiirr yyaallaanncc››
olarak geçer tarihe.
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TT‹‹HHVV 22000066 RRaappoorruu::

De¤iflen BBir fiey YYok!
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV), geçti¤imiz günlerde "2006 y›l› Tür-

kiye ‹nsan Haklar› Raporu"nu aç›klad›. 

Rapor, tahmin edilece¤i üzere, ülkemizdeki “demokratikleflme” balonu-
nun 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 te-
davi ve rehabilitasyon merkezlerine iflkence nedeniyle baflvuran 337 ki-

flinin, 135'inin emniyet müdürlüklerinde, 30'unun polis karakollar›nda,
6's›n›n jandarma karakollar›nda ve komutanl›klar›nda, 41'nin ssookkaakkttaa

yyaa ddaa aaçç››kk aallaannddaa, 10'unun ise di¤er yerlerde iiflflkkeenncceeyyee uu¤¤rraadd››¤¤›› be-
lirtiliyor. 

Çarp›c› rakamlardan biri de iflkence nedeniyle baflvuran 337 kifli-
den 24'ünün çocuk olmas›. 

T‹HV, ayr›ca raporda, bilinen gerçe¤i bir kez daha vurgulayarak, “gö-
zalt›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. 

TTAAYYAADD HHeeyyeettii 
‹‹ttaallyyaa’’ddaa
TAYAD'dan bir heyet, ‹tal-

ya’da çeflitli kurumlarla yapt›¤›
görüflmelerde, tecrite karfl› mü-
cadelede gelinen noktay› aktar-
d›lar. 

Eyüp Bafl ve Lerzan Taflç›-
er’den oluflan heyet, 26 Mart’ta
Rifondazione Comunista (Yeni-
den Kurulan Komünist Partisi)
ve Yefliller'in temsilcileriyle gö-
rüfltü. Görüflmede, 122 flehit ve-
rilen direnifl süreci aktar›ld›ktan
sonra 22 Ocak tarihli genelgenin
ne getirdi¤i ve flu anda uygulan-
mas›ndaki sorunlar aktar›ld›. 

Görüflmeden sonra, Birlik
‹çin Yefliller Grubu - Rifonda-
zione Comunista (Yeniden Ku-
rulan Komünist Partisi) imza-
s›yla yap›lan aç›klamada, ileri
bir ad›m›n at›ld›¤› belirtilerek,
"Türkiye hapishanelerinde bu
genelgenin uygulanmas›n› ya-
k›ndan izleyece¤iz, takipçisi
olaca¤›z" denildi.



‹stanbul TAYAD, 2007
y›l› Ocak - fiubat aylar› içinde ha-
pishanelerde tutsaklar›n karfl›laflt›¤›
hak ihlallerini bir rapor halinde
aç›klad›. 

Çeflitli hapishanelerdeki hak ih-
lâllerinin aktar›lmas›, sayfalarca sü-
rüyor ve buna ra¤men, TAYAD’l›-
lar, raporun bafl›nda flu uyar›y› yap-
mak zorunda hissediyorlar kendile-
rini: “Ancak bir çok tutsa¤›n  çeflit-
li nedenlerle alm›fl olduklar›  mek-
tup yasaklar›, görüfl yasaklar›, hüc-
re 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 kalan-
lar var diyorlar.

Evet, gerçek flu ki; hapishaneler-
de bask›lar, yasaklar, o kadar çok, o
kadar çeflitli ve öylesine kesintisiz
ki, bunlar› tüm ayr›nt›lar›yla aktar-
mak, mümkün olamamaktad›r. Fa-
kat uygulamalar›n bir k›sm›n› bil-
mek bile, zaten bütününü gözleri-
mizin önünde canland›rmam›z› sa¤-
l›yor. Çünkü zihniyet ayn› zihniyet. 

Bafll›klar›n Çizdi¤i Tablo:
TAYAD’›n 2007 Ocak-fiubat ra-

porundan 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›n-
dan ‹flkence Ç›¤l›klar› Yükseliyor

Bu arada TAYAD’a gerek tut-
saklardan, gerekse de tutsak ailele-
rinden ulaflan anlat›mlar içinde baz›
uygulamalar›n ttüümm hhaappiisshhaanneelleerriinn
adeta de¤iflmez uygulamalar› duru-
munda oldu¤u görülüyor. Bunlar, 

� Genelgenin ihlal edilmesi, �
baflta Yürüyüfl olmak üzere, yay›n-
lara getirilen yasaklamalar, � tut-
saklar›n ürettiklerine karfl› uygula-
nan sansür, � aramalardaki keyfi-
likler, � ve durmaks›z›n, her baha-
neyle verilen görüfl, mektup yasak-
lar›, 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 “hu-
kuk” yollar›n›n tamamen kapal› ol-
mas›. Çünkü tutsaklar, 7 y›ld›r F
Tiplerinde maruz kald›klar› bu uy-
gulamalara karfl› verdikleri itiraz di-
lekçelerinden bugüne kadar hemen
hiç sonuç alabilmifl de¤iller. Rapor-
da örnek verildi¤i gibi, bu dilekçe-
lerin s›k s›k da “kaybedilmesi”, iflle-
me konulmamas› sözkonusu... 7 y›l-
l›k pratik gösteriyor ki, ka¤›t üzerin-
de aç›k olan hukuk yolu, fiilen ka-
pal›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 Cezae-
vi'nde, adli davadan tutuklu bulu-
nan 50 yafl›ndaki Ali  Demir, ‘disip-
linsiz davran›fllar› nedeniyle’ cezae-
vi yönetimi taraf›ndan 1 hafta önce
konuldu¤u tek kiflilik hücreye ancak
bir hafta dayand› ve bunal›ma gire-
rek 13  Ocak'ta kendini çamafl›r
ipiyle asarak hayat›n› kaybetti.

Son olmayacakt›r! Tecritin her
biçimi insan› ve insan› olan her fle-
yi yok etmeye  devam edecektir.”

Keyfilik, Keyfilik, Keyfilik! 
Rapordan aktar›yoruz:

“F Tipi hapishanelerde her uygu-
laman›n tretman politikas›n› ta-
mamlayan bir unsur  olarak kulla-
n›lman›n yan› s›ra, en insani ihti-
yaçlar›n dahi bir iflkence arac›na
dönüfltürüldü¤ü birçok örnekle bili-
niyor. Bunun son örne¤i Edirne F
Tipi  Cezaevi’nde yafland›.  

Yanmayan kaloriferler nedeniy-
le birden fazla battaniye alan tutsak-
lar›n battaniyeleri  ellerinden al›na-
rak, "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 ya-
flanan soruna müdahale eden Ercan
Kutlu'ya yönelik bir sald›r› gerçek-
leflmifl ve onu zorla al›p tek bafl›na
Ailave Blok teklilere koymufllar. Ya-
flanan sald›r›lar› Savc›l›¤a, Meclis
‹nsan Haklar›na, Baroya (‹ST.) yaz-
m›fllar. Hücre, ziyaret, mektup ceza-
lar› alm›fl."

BBiirr bbaaflflkkaa aakkttaarr››mm:: 

“Bakanl›¤›n genelgesi sonucu
görüfle giden Abdi Cang›, Bülent
Erkol, Nedim Öztürk, ‹lhan ‹fleri,
Turan Özen ve Muammer fiimflek 27
fiubat günü ggöörrüüflfl yyeerriinnddee ssaalldd››rr››yyaa
uu¤¤rraamm››flflllaarr,, zorla görüflleri kesile-
rek hücreye konmufllar. Bununla il-
gili suç duyurusuna soruflturmayla
cevap veren hapishane idaresi 8
Mart günü ahlâki olmayan ifadeler-
le/yalan bilgilerle ziyaret ve mektup
cezas› verilmesini karara ba¤lad›-
¤›n› tebli¤ etmifltir. ‹nfaz Hakimli¤i
zaten idarenin her karar›n› onayla-
maktad›r."

22000077 OOccaakk--fifiuubbaatt HHAAPP‹‹SSHHAANNEELLEERR RRAAPPOORRUU::

““FF TTiippii HHaappiisshhaanneelleerrddee HHaakk ‹‹hhllaalllleerrii AArrttaarraakk DDeevvaamm EEddiiyyoorr
4455//11 SSaayy››ll›› GGeenneellggee ‹‹hhllaall EEddiilliiyyoorr””
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MGK’da al›nan karar do¤rultu-
sunda DTP’ye, Kürt yurtsever ya-
y›nlara yönelik sald›r› dalgas› bo-
yutlanarak 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 avu-
kat› Özcan K›l›ç, 30 Mart günkü ga-
zetede yeralan, HPG ve Abdullah
Öcalan ile ilgili haberlerin kapatma-
ya gerekçe yap›ld›¤›n› bildirdi. 

Üst üste verilen bu kapatma ka-
rarlar›n›n hukukla, hiçbir ilgisi ola-
maz. AKP aç›kça Kürt’e gazete ya-
sak demektedir!

Belediye BBaflkanlar›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 Bafl-
bakan› Anders Fogh Rasmussen'e
mektup gönderen DTP'li 56 beledi-
ye baflkan› hakk›nda aç›lan davaya
2 Nisan’da devam edildi. Diyarba-
k›r 5. ACM’deki duruflmaya beledi-
ye 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 cezalan-
d›r›lmalar›n› talep etti. Yani bir bafl-
ka deyiflle DTP’li baflkanlara iste-
nen toplam ceza 8 as›r› buluyor. 

Öte yandan yeni gözalt› ve tu-
tuklamalar da devam ediyor. fi›r-
nak’›n Cizre ‹lçe Belediye Baflkan›
Ayd›n Budak, Newroz kutlamala-
r›nda yapt›¤› konuflma nedeniyle 2
Nisan’da tutukland›. 

Ertesi günü ise aralar›nda Bele-
diye Baflkan Yard›mc›s› Abdullah
Abak'›n da bulundu¤u 4 belediye

meclis üyesi gözalt›na al›nd›. Anka-
ra’da da benzer gerekçelerle, DTP
Ankara ‹l Baflkan› Salih Karaaslan
ile ‹HD fiube Yöneticisi ‹smet Aras
gözalt›na al›nd›.

Belediye baflkan›n›n tutuklan-
mas› halk›n öfkesini çekerken, ilçe-
de 3 Nisan günü esnaf kepenk ka-
patt›, belediye önünde toplanan bin
kiflilik grup da hükümet, vali ve
savc› aleyhinde sloganlar att›.

Burada halka seslenen DTP Ge-
nel Baflkan Yard›mc›s› Bayram Al-
tun, Ayd›n Budak'›n Cizre halk›n›n
yüzde 70 oyunu alarak seçildi¤ini
ve tutuklanmas›n›n halk›n tutuklan-
mas› oldu¤unu kaydetti. Karar› hu-
kuki de¤il siyasi bir karar olarak
gördüklerini belirten Altun, “Bir ay
içinde yüzlerce üye ve yöneticimiz
gözalt›na al›nm›fl ve onlarcas› tu-
tuklanm›flt›r. Say›n Erdo¤an
DTP’ye yönelik bask›lar›n devam
edece¤ini kamuoyuna aç›kça ifade
etmekten çekinmemifltir. Bugün be-
lediye baflkan›m›z›n tutuklanmas›
Erdo¤an’›n aç›klamalar›ndan ba-
¤›ms›z de¤ildir” diye konufltu. DTP

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¤du-
yu” ça¤r›s› yapt›lar. 

Yokedemezsiniz!

Cumhuriyet’in ilk y›llar›n-
dan bu yana Kürt halk›n›n varl›-
¤›n› inkar etmeye, örgütlü güç-
lerini 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› uygu-
layan hiçbir iktidar baflar› elde ede-
medi. AKP de baflaramayacak! 

Bugün yaflanan bask› politikala-
r›, özellikle yay›nlara yönelik bask›-
lar, Çiller dönemini geride b›rak-
m›flt›r. Buna karfl›n bu iktidara de-
mokratl›k payesi yak›flt›ranlar, onun
bu maskeyi yüzünde tutmas›na bir
flekilde hizmet edenler, bugün yafla-
nan bask›lardan da sorumludurlar. 

AKP, dört y›ld›r bask› politikala-
r› uygulayan faflist bir iktidard›r. 

Kürtler’in sesini susturmak için
bütün kurumlar bu politika çerçeve-
sinde seferber edilmifltir. Polisi, jan-
darmas›, yarg›s›, burjuva medyas›,
muhalefeti, sermayesi ile tüm düzen
kurumlar›; DTP’nin susturulmas›
ve sindirilmesinde hemfikirdirler.
Demokratl›k flampiyonu(!) AB’ci li-
beral ayd›nlar›n yaflananlar karfl›-
s›ndaki suskunlu¤undan da anlafl›la-
ca¤› üzere, Avrupa Birli¤i de bu kir-
li ittifak›n destekçisidir. En az›ndan
Kürt yurtsever hareketin kendi iste-
di¤i s›n›rlara hapsedilmesini iste-
mektedir. 

Ancak, ellerindeki araçlar ne
denli güçlü olursa olsun, ne kadar
genifl bir ittifak sa¤lam›fl olurlarsa
olsunlar; direnen, haklar›ndan vaz-
geçmeyen bir halk› yenemezler!
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“Kürt” damgas›n› tafl›yan 
gazetelere tahammülsüzlük

� Öcalan ba¤›ms›z bir sa¤l›k
heyeti taraf›ndan incelenmeli

� Gazetelerin kapat›lmas›na,
DTP’lilere yönelik bask›lara
son verilmeli, tutuklanan DTP
yöneticileri derhal serbest b›-
rak›lmal›d›r.



Yukar›daki resimlere, aç›l›fl› ya-
p›lan yerin askeri bir tesis olmad›¤›-
n› düflünerek, Cumhuriyetin kurulufl
y›ldönümünü olmad›¤›n› da gözö-
nüne alarak dikkatlice bak›n...

Buras› tarihi Akdamar Ermeni
Kilisesi. Hani bir zamanlar Ermeni-
ler’in yo¤unlukta yaflad›¤› ancak ‹t-
tihat Terakki döneminden bafllaya-
rak k›y›mlar, sürgünler ile Ermeni
nüfusun neredeyse yok edildi¤i
Van’da bulunan kilisenin aç›l›fl› ya-
p›l›yor. Aç›l›flta T.C Hükümetini
temsilen Kültür ve Turizm Bakan›
Atilla Koç, Türk Ermenileri Patri¤i
Mesrob Mutafyan, ‹srail ve ABD el-
çilerinin yerald›¤› davetliler bulu-
nuyor. Mini bir konser veren piya-
nist Tuluyhan U¤urlu, ‘Akdamar’
Kilisesi'nin Ermeniler aç›s›ndan
önemini, “bu kiliseye duyulan sevgi
Ayasofya, Süleymaniye, Sultanah-
met, Nevaflalom'a duyulan sevgiyle
ayn›d›r” sözleriyle özetliyor.

Ancak, müslümanlar Süleyma-
niye’de özgürce ibadetlerini yerine
getirebilmelerine karfl›n, Ermenile-
r’e bu kutsal mekanlar›nda ibadet
yasak. Aç›l›flta konuflan Mutafyan,
“hiç olmazsa”, y›lda bir kez ayin
düzenlemek için adeta yalvar yakar.

Kültür Bakan›, böylesi
durumlarda sarfedilen en
beylik sözleri seçmifl bir-
biri ard›s›ra s›ral›yor. Hiç-
birinde gerçeklik yok, bu
iktidar›n yaklafl›m›n›, zih-
niyetini yans›tm›-
yor. “Kültürel alanda çeflit
ve zenginlik hedefledikle-
rini” söylüyor, “Türki-
ye'nin tarihsel süreç için-
de farkl› kültürleri iç içe
bar›nd›ran bir kültür co¤-
rafyas›na sahip oldu¤un-
dan” dem vuruyor. 

Tek do¤ru sözü ise,

“Akdamar Kilisesi an›t müzesinin
Van'›n do¤al güzelliklerinin tan›n-
mas›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› bay-
raklarla donat›lm›fl. Direkteki, dört
bir yan› dolanan boy boy bayraklar
yetmemifl kilisenin kap›s›na bir ta-
ne, kürsünün yan›na bir tane daha
bayrak. Bu da yetmemifl kap› girifli-
ne 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 kor-
ku ve paranoya vard›r bu politikada.
Kültürel, etnik, dini farkl›l›klar›, ya-
ni egemen millet ve inanç d›fl›nda
olan› “bölücülük” unsuru olarak
görmektedir. O bayraklarla bu kor-
kuyu bast›rmaya, canl› tutmak için
her arac› kulland›¤› milliyetçili¤e
kan vermeye çal›fl›yor. Bu, ayn› za-

manda kendine güvensizli¤in de bir
göstergesidir. Adeta o bayrak cüm-
büflü olmasa an›nda bir Ermeni dev-
leti ilan edilecek ve ülke bir karpuz
gibi bölünecek!

Bu politika korkunun, paranoya-
n›n da iteklemesi ile dayatmac›d›r.
Bak›n kilisenizi aç›yoruz ama yan-
l›fl anlamay›n, haddinizi bilin, de-
meye 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› kara-
r› verilen kilise ile bir “dostluk” flo-
vu yapmaya çal›fl›yor oligarfli. An-
cak bunu bile flovenizme buland›r-
madan beceremiyor. 

Çünkü, Ermeni Soyk›r›m›n› ya-
pan Osmanl›’n›n miras›na “ceddi-
miz” diyerek sahip ç›k›yorlar. Çün-
kü, flovenizm ve ›rkç› milliyetçilik
sistemi ayakta tutan, oligarflinin kit-
leleri yedeklemesine hizmet eden
en önemli araç. Baflflovenist Deniz
Baykal’›n deyifli ile “milletin çi-
mentosu!” Bu öyle bir çimento ki,
Türk ulusunu, di¤er ulus ve milli-
yetlere karfl› düflmanl›kla dolduran
bir kal›ba s›k›flt›r›yor.  

Bak›n BBiz KKilise AAçt›k!

Kültürel zenginlikmifl, halklar›n
kardeflçe bir arada yaflamas›ym›fl;
bunlar oligarfliye uzak fleylerdir.
Osmanl›n›n son döneminden baflla-
yarak bugüne kadar hep bu flovenist
politika geçerli olmufltur. Bu neden-
le de “olumlu” anlamda yans›t›lan
her fley asl›nda birer flov, hatta ayn›
flovenist politikalar› sürdürebilmek
için baflvurulan bir “politik manev-
ra”dan öteye gitmemifltir. En fazla
imaj operasyonudur!

Akdamar Müze Kilisesi’nin aç›l-
d›¤› günün hemen ertesinde, iktida-
r›n sözcüsü Yeni fiafak Gazetesi’n-
de 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›k-
mas›n› önlemek için ABD'ye bir
milletvekilleri heyeti gidiyor.

Habere göre, milletvekillerinin
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paranoya... 
dayatmac›l›k...

kendine ggüvensizlik... 

Soyk›r›mc›lar›n Torunlar› 
Ermeni Kilisesi Açarsa...



elinde “Türkiye'nin tezlerini anlat-
mak için iki malzemeleri varm›fl!
Bunlardan birincisi; Akdamar Kilise-
si'nin aç›l›fl CD'si ile Kültür Bakanl›-
¤› taraf›ndan bast›r›lan kitaplar. Bun-
larla; "Biz Ermeniler’e düflman ol-
sayd›k, bizden toplanan vergilerle
Akdamar Kilisesi'ne 3 milyon YTL
harcan›p restore edilmezdi" denile-
cekmifl. ‹kinci malzeme ise, Ermeni
bestecilerin müzikleri olacakm›fl!
Yeni fiafak’›n haberine göre; D›fliflle-
ri Komisyonu Baflkan› Mehmet Dül-
ger, "Sak›n Geç Kalma Erken Gel"
flark›s› da dahil Ermeni bestekarlara
ait eserlerin yerald›¤› CD'lerden
ABD’li senatörlere vererek, "Bu mü-
zikleri dinliyoruz. Soyk›r›m müm-
kün de¤il" mesaj› verecekmifl! (Bir
üçüncü “kan›tlar›” ise, flovenistlerin
gözdesi Do¤u Perinçek’in ‹sviçre'de-
ki 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 bafl-
kaca bir politikas› bulunmad›¤› için
görüntüyü kurtarma peflinde. Ayn›
AKP, “Kürtçe’ye serbestlik” tart›fl-
malar›n›n yap›ld›¤› günlerde de, Kar-
defl 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, öz-
gürlü¤ü, kurs açmak için bile bin de-
reden su getirdildi, Kürtçe yay›n
tümden kufla çevrildi. 

Oysa gerçekten halklar›n kardefl-
li¤ine inanan, bu topraklarda varolan
kültürlerin özgürce kendini ifade et-
mesinden yana olan bir iktidar bu tür
oyunlara baflvurma gere¤i duymaz. 

fiovenizmden beslenen düzen, ta-
rihi gerçeklerin üzerini bol bayrakl›
aç›l›fl törenleri ile, dostlar al›flveriflte
görsün diye resmi bir vak›f taraf›n-
dan bast›r›lm›fl müzik CD’leri örte-
mez. Perinçekler’e muhtaç hale ge-
len bu politika t›kanm›flt›r. Bu politi-
ka ölümcül bir flovenizmden baflka
hiçbir fley üretmemekte, soyk›r›m›n
üzerine Hrant Dink cinayetlerini ek-
lemektedir. 
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B u r j u v a
bas›nda nere-
deyse her
gün Hrant
Dink cinaye-
tine iliflkin

bir geliflmenin haberi yeral›yor. ‹ster
‹slamc›, ister liberal, isterse ‘ulusal-
c›’ bas›nda yerals›n; tüm bu haberle-
rin ortak özelli¤i, gerçek sorumlula-
r›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 ol-
sun, fark etmiyor.

En baflta da ortaya at›lan isimle-
rin kendisi bir perdeleme arac›na dö-
nüflmüfl 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. Dik-
kat edin bu tür haberlere, o ona flunu
dedi, bu fluna flunu dedi türünden,
bir biçimde bu ifle bulaflm›fl olanla-
r›n birbirlerine suçlamalar›ndan öte-
ye 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 kendisi-
ne, Susurluk’un kontra eleman› Ye-
flil ile görüfltü¤ünü söyledi¤ini anla-
t›yor... Ve tüm bu haberlerin kayna¤›
polis sorgusu! Yani anlayaca¤›n›z
naklen yay›nlan›yor polis sorgular›!

Dezenformasyon ya da bilgi kir-
lili¤i, ne derseniz deyin; bu tür ha-
berlerle olay karmafl›k, çözülmesi
zor, girift hale getirilmek istenmek-
tedir.

Geçen hafta da ele ald›k; ortada
karanl›k olan bir fley yoktur:

1- Tetikçi ve onu azmettiren, yar-
d›m eden olarak kullan›lanlar belli-
dir. 

2- Trabzon polisi, M‹T’i ve jan-
darma 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 bilmekte-
dir. Tüm bu mekanizma içinde ne-
den önlem al›nmad› sorusu art›k ge-
reksiz 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 görüfl-
meye devam etmifl, polis “bana an-
latt›¤›n›z gibi mi oldu” diyerek, sa-
dece 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 al-
t›nda yatan zihniyeti, çektirdikleri
“gurur” resimleri ile göstermifl, kati-
li “vatan kurtar›c›s›” ilan etmifllerdir.
Ayn› sahiplenme, yarg› mekanizma-
lar› taraf›ndan da gösterilmektedir.
Yasin Hayal’in bombalama olay›n-
dan serbest b›rak›lmas›, olaya Erhan
Tuncel’in o olayda “karanl›kta” tu-
tulmas› ilk akla gelen örneklerdir. 

Bu tablonun söyledi¤i tek fley
vard›r; bbuu bbiirr ddeevvlleett cciinnaayyeettiiddiirr..

BBP mi devreye sokuldu, Susur-
lukçu Veli Küçük mü vard› arkas›n-
da, teknik olarak kim örgütledi, kim
“azmettirdi”, tüm bunlar› da devlet
çok iyi bilmektedir. 

Perdelemeyi yapan adres de bu-
ras›d›r!

Sorumlular›n Önüne 
Perde Örülüyor



Tekelci burjuvazinin halka bak›-
fl›n› do¤rudan ve aç›kça yans›tt›¤›
örnekler asl›nda fazla de¤ildir. Ge-
nel olarak gerçek yüzlerini gizler,
“temkinli” olurlar. Bazen de bu dü-
flünceler dile gelir. 

Geçen hafta da böylesi bir örnek
yafland›. Tekelci burjuvazinin örgü-
tü TÜS‹AD’›n Baflkan› AArrzzuuhhaann
DDoo¤¤aann YYaallçç››nnddaa¤¤, Almanya’da
yapt›¤› bir konuflmada, yurtd›fl›nda-
ki emekçi halka bak›fl›n› flöyle anla-
t›yor: ““AAvvrruuppaa’’ddaakkii TTüürrkklleerr mmeezz--
rraaddaann aall››nnmm››flfl iinnssaannllaarr,, ee¤¤iittiillmmeellee--
rrii flflaarrtt.. HHaatt››rrllaarrssaann››zz oo ddöönneemm yyuurrtt
dd››flfl››nnaa ççaall››flflmmaayyaa ggiiddeennlleerr TTüürrkkii--
yyee’’ddee mmeezzrraaddaann aall››nnmm››flfl ggööttüürrüüll--
mmüüflfl.. BBuu nneesslliinn TTüürrkkiiyyee’’yyii ttaamm aann--
llaamm››yyllaa yyaannss››tttt››¤¤›› ssööyylleenneemmeezz......””

Mesele yurtd›fl›nda yaflayan üç
milyon insan›m›zla s›n›rl› de¤ildir
elbette. Onlar arac›l›¤›yla burjuva-
lar, kendileri d›fl›ndaki bütün halka
bak›fllar›n› anlat›yorlar. Halk› afla¤›-
l›yor, tiksintisini, hor gördü¤ünü
gizleme gere¤i dahi duymuyor te-
kelci burjuvazinin küstah temsilcisi.

Onlar emekçi insanlar, t›pk› Tür-
kiye’deki onmilyonlarca insan›m›z
gibi. ‹flçisi, köylüsü, küçük esnaf›,

memuru, gece-
kondulusu ile
Türkiye halk› ne
ise, yurtd›fl›nda
yaflayan emekçi-
lerimiz de odur.
Avrupa tekelleri-
nin ucuz iflgücü
ihtiyac›n› karfl›la-
mak üzere, Yal-
ç›nda¤lar’›n sis-
temi taraf›ndan
45 y›l önce gön-
derildikleri Avru-
pa ülkelerinde,

en berbat ifllerde, en kötü koflullarda
iliklerine kadar sömürülüyorlar. 

Bugün onlar› sömüren tekellerin
hükümetleri, “en iyi uyumun asimi-
lasyon oldu¤unu” söyleyerek kim-
liklerini, kifliliklerini de teslim al-
mak 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 el-
bette, 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 ör-
tecek, yalanlarla aksini belletecek,
hem de tekellerin daha fazla kazan-
mas›, kalifiye eleman ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› için gereken bir e¤i-
timdir. 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›? Mil-
yarderler listesine giren befl on aile
mi? Sizin kokuflmufl yaflamlar›n›z
m›, ç›karc›l›¤›n›z m› yans›t›yor bu

ülkeyi? Ahlâks›zl›klar›n›z, yozluk-
lar›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 gö-
nül e¤lencesi olmaktan baflka bir
fley olmad›klar›n›n fark›nda dahi ol-
mayan mankenler mi? Evet kim? 

Kimleri temsil ediyor Yalç›nda¤,
bellidir. Ama adeta tüm bir ülke ad›-
na konufluyor, öyle üstten, karar ve-
rici, her konuda tek otorite... Yani
hep yans›tt›klar› gibi, bu ülkeyi ken-
dilerinin görüyorlar. Milyonlarca
emekçi, iflçi, köylü, memur ise onla-
ra hizmet eden y›¤›nlardan baflka
bir fley de¤il. Bak›fllar› bu, özlemle-
ri bu, kafalar›nda tasarlad›klar› Tür-
kiye bu! Günün 24 saati, ellerinde
tuttuklar› medya araçlar›yla bunu
pompal›yorlar. TV ve gazete haber-
leri sadece onlardan söz ediyor,
“ekonomi düzeliyor” derken mil-
yonlarca emekçinin sofras› de¤il,
onlar›n kasalar› kastediliyor, birkaç
bin burjuvan›n tek damla ter dök-
meden kasalar› doldurdu¤u borsala-
r›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 ‘top-
lumsal uzlaflma’ diye yutturuyorlar.  

Örnekleri ço¤altmak mümkün;
özcesi onlar bu ülkeyi kendi çiftlik-
leri, milyonlar› da maraba olarak
görüyor, böyle yönetmeye çal›fl›-
yorlar. Yalç›nda¤ da çiftli¤in kahya-
s› rolüyle konufluyor.

“MMeezzrraaddaann aall››nnmm››flfl iinnssaannllaarr””
derken kuflkusuz ki, bir geri b›rakt›-
r›lm›fll›ktan, köylülük kültüründen
de söz etmiyor küstah burjuva. 

Çünkü biliyor ki, o zaman flu so-
rular 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 politika-
lar uygulad›? Elbette tüm bu sorula-
r›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-
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Tekelci Burjuvazinin Halka Bak›fl›

AfiA⁄ILIYORLAR
T‹KS‹N‹YORLAR
KORKUYORLAR



ma yaparak güya “düzeltmede” bu-
lunuyor. Ama ne bir tek özür, ne de
“yanl›fl anlafl›ld›” deme gere¤i duy-
muyor. “Almanya’da yaflayan Türk
toplumunun” “modern Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i’ndeki yans›mas›” ol-
du¤unun kan›t› olarak “giriflimcili-
¤ini” örnek sunuyor. Yani yine ken-
di cephesinden aç›klama getiriyor.
“Giriflimci” olmayan, yani kapita-
listleflmeyenler yine e¤itime muh-
taç, yine mezral›!

Emekçi Halk Olarak 
Biz De S›n›fsal Bakmal›y›z

‹ster geliflmifl metropol kapitalist
ülkelerde, isterse bizim gibi yeni-
sömürge çarp›k kapitalist ülkelerde
olsun; yüzy›llard›r burjuvalar›n hal-
ka bak›fl› temelde Arzuhan Yalç›n-
da¤’›n dile getirdi¤i bak›fl aç›s› ol-
mufltur. Kapitalizmin vahfli dönem-
lerinde bu afla¤›lama do¤rudan ifa-
desini bulmufl, hatta vebal› muame-
lesi 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 getto-
lar›nda yaflarken, yoksullar› kentle-
rin banliyölerine sürmüfllerdir. 

Ülkemizde de halk›n paras›yla,
devlet eliyle büyütüldükleri günden
bu yana hep halk› afla¤›lad›lar, tik-
sinti duydular. Kentlerin güzel yer-
lerinde 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 unut-
muyor burjuvazi. S›n›f bak›fl›yla
düflünüyor ve konufluyor. Bir yan-
dan yoksul halk›n, emekçilerin bu
adaletsiz düzene baflkald›rmas›n›
önlemek için “ayn› gemideyiz” ya-
lanlar›n› söylüyorlar, öte yandan ay-
n› gemide olmad›¤›m›z› her biçim-
de anlat›yorlar. Yaflamlar›yla anlat›-
yorlar. Yoksullara bak›fllar›yla anla-
t›yorlar. Sadaka gibi ücretlere mah-
kum ederek anlat›yorlar. 

Halk olarak, iflçiler, emekçiler,
yoksullar olarak biz de unutmamal›-
y›z, biz de karfl›m›za “ifladam›” diye

ç›kar›lan, türlü oyunlarla sevimli-
lefltirilmeye çal›fl›lanlar›n, “hay›rse-
ver” diye yutturulmak istenenlerin,
bizi sömüren burjuvalar oldu¤unu
unutmamal›y›z. 

Onlar›n söyledi¤i gibi “ayn› ge-
mide” olmad›¤›m›z› bilmeliyiz. On-
lar›n gemisinde kaymaklar, ballar,
lüks ve sefahat var. Bizim gemimiz-
de sefalet diz boyu, açl›k var, yok-
sulluk var, iflsizlik var. 

Korkular›n› Büyütmeli, 
Bu Ülkenin Onlar›n Çiftli¤i 
Olmad›¤›n› Göstermeliyiz

Polisi, ordusu, bürokrasisi, yarg›-
s› ile devlet denilen mekanizma on-
lar›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 bü-
tün çürüyen düzenler kanl› savafl›m-
larla tarihin çöplü¤üne gönderilmifl-
tir. Ve yine biliyorlar ki, yenilseler
de, oluk oluk kanlar› da aksa en so-
nunda zafer yeniyi, gelece¤i temsil
eden s›n›f›n olmufltur. 

O günün gelmesinden hep kork-
tular. Bu yüzden cuntalar gelince
güldüler a¤›z dolusu, o büyük güne
öncülük eden devrimcilerin her kat-
ledildi¤inde bir “oh” çektiler. Bir te-

kelci burjuvan›n o meflhur deyifliy-
le, ““bbiirr ggüünn ggeecceekkoonndduullaarrddaann ggeelliipp
gg››rrttllaa¤¤››mm››zz›› kkeesseecceekklleerr”” diye tir tir
titrediler gündüzleri ve geceleri. Üç
iflçi biraraya geldi¤inde uçuflan ispi-
yonlara 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 kor-
kuyu bast›rman›n arac›d›r. Polis ve
ordu gücü onlar›n bu korkular›na
çare olsun, bu ülke hep onlar›n çift-
li¤i olarak kals›n diye kuruldu. Halk
yönetmesin, emekçiler yaflad›klar›
ülkenin gerçek sahibi olduklar›n›n
bilinciyle harekete geçmesinler diye
tepelerinden cop eksiltilmedi, katle-
dildiler, bask› alt›nda tutuldular, ör-
gütlenmemeleri için fiziki, ideolo-
jik, politik her yola baflvuruldu. On-
lar›n korkular›n› bast›rmak için hep
bizim kan›m›z ak›t›ld›. 

Ama tüm bunlar da fayda etme-
yecek. Gün gelecek o bald›r›ç›plak-
lar, afla¤›lay›p hor gördükleriniz de
ait olduklar› s›n›f›n gözüyle baka-
caklar 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.
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O aafla¤›lad›klar›n›z, hhor gördükleriniz, ttiksinti vve nnefretle
sald›rd›klar›n›z bbir gün çç›k›p ggelecekler gecekondulardan,
fabrikalardan. VVe ddayanacaklar villalar›n›z›n kkap›s›na, yy›-

kaca¤›z bbu kköhnemifl ddüzeninizi



Sözlükler ““aaffeerriizzmm””i ç›karc›l›k
olarak tan›mlar. Siyasi literatürde,
daha çok nüfuz kullanarak ç›kar
sa¤lamak anlam›nda kullan›lagel-
mifltir. “Bal tutup parma¤›n› yala-
yan” milletvekilleri, burjuvalaflan
bürokratlar, babalar›n›n koltuklar›-
n›n gücünü kullanarak ‘köfleyi dö-
nen’ baflbakan, bakan o¤ullar› ve
k›zlar›, ‘Ali Dibo’ çarklar› kuran be-
lediyeler hep bu kapsamdad›r.

AKP'nin iktidar koltu¤una otur-
du¤u günden bu yana, 4 y›ll›k süre
içinde, baflta Baflbakan Tayyip Er-
do¤an'›n çocuklar› olmak üzere ba-
kanlar›n, milletvekillerinin çocukla-
r› h›zla yükseliyor. “Hiç yoktan”
fabrikalar kuruyorlar, üniversiteyi
bitirir bitirmez holdinglere genel
müdür oluyorlar, armatörlük kap›la-
r›n› aral›yor, aile flirketlerinde her
gün katlanan sermayeyi yöneten ye-
ni 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 atan-
d›. Ondan önce o koltukta a¤abeyi
Serhat Albayrak oturuyordu. O da
TMSF’nin el koyup ‹slamc› serma-
yeye peflkefl çekti¤i Star’›n genel
müdürlü¤üne terfi ettirilmiflti.

AKP’lilerin çocuklar›n›n ticaret-
te ve kariyerde bafl döndürücü h›zla
yükseliflinin tek örne¤i elbette da-
mat de¤il. Erdo¤an'›n büyük o¤lu
Burak Erdo¤an da daha yak›n za-
manda kuru yük gemisi alarak ar-
matörlü¤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. Tesadü-
fe bak›n ki, bakan›n o¤luna bir ç›r-
p›da 200 bin dolar veren Sontoura
flirketine ayn› günlerde Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan sudan ucuz fi-
yatla bir gemi kiralanm›flt›... Devlet
ihaleleri karfl›l›¤›nda o¤ullara k›zla-
ra 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, ta-
vuk, yumurta, kufl gribinin tüm hal-
k› korkuttu¤u günlerde ise halkla
alay edercesine pastorize likit yu-
murta ile ticaret hayat›nda her ge-
çen gün yeni flirketler kurdu.

2003 y›l›nda m›s›r ithalat›nda
vergi oranlar› yüzde 45’e yükseltil-
meden sadece dört gün önce, tavuk-
çu Abdullah Unak›tan, yüzde 20
gümrük vergisiyle 4 bin ton m›s›r it-
hal ederek büyük bir vurgun vurdu.
Bakan, hakk›nda verilen soru öner-
gelerine “m›s›r› tavuk yemi yapmak
için ithal etti” diye alay edercesine
cevaplar verirken, o¤ul Unak›tan
kardeflleri Zeynep Basutçu ve Fat-
ma Un›katan ile birlikte aile flirketi-
ni kuruyordu. Kemal Unak›tan’›n o
koltu¤a oturmas›n›n ard›ndan ço-
cuklar›, AB G›da, Serab G›da, Tele-
mobil, FAB G›da ve SAB Makine
flirketlerini kuruvermifllerdi.

Hükümetin fonu bilinçli bir fle-

kilde yükseltmemesi nedeniyle 1
milyon tondan fazla m›s›r ithal ede-
rek, hazinenin kasas›na girmesi ge-
reken 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 Ni-
flasta 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›, yolsuz-
luklar›n› affettirmek için yasalar ha-
z›rlayan Kemal Unak›tan’›n Beykoz
Küçük Çaml›ca’da 50 dönümlük or-
man arazisini “hat›r senedi” ile ka-
pat›p kaçak villa yapt›rmas›, tapu-
suz araziye tapu kazand›rmak için
‘2B Yasas›’n› haz›rlamas›, S‹T ala-
n›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 öz-
gü de¤ildir. Bu kültür AKP hükü-
metinde öylesine yerleflmifl ve do-
¤ald›r ki, villa olay› ayyuka ç›kt›¤›
günlerde, Unak›tan hakk›nda veri-
len gensoru öncesinde Baflbakan
milletvekillerine flöyle sesleniyor-
du: “Seyir halinde oldu¤umuzu
unutmay›n. Yolculukta hatalar, ta-
lihsiz anlar, tökezleyenler olabilir.
Görevimiz tökezleyen arkadafllar›-
m›za omuz vermektir. ”

Omuz verilen kim?

Nüfuzunu kullanarak halk›n pa-
ras›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› dol-
duran ama utanmadan kaçak villas›-
n›n kap›s›na “Mülk Allah’›nd›r” di-
ye yazan bir din bezirgan›... Hükü-
met kabinesinin yar›s›n›n yolsuzluk
dosyas› bulundu¤u, milletvekilleri-
nin zimmet, suistimal gibi suçlar-
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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 dü-
zeyde 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 koru-
yan, “Ankara'da ancak nüfuzlu mil-
letvekilleri vas›tas›yla ifl ç›kar›labi-
lir” 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 kad-
rolar› idealist düflüncelerle Cumhu-
riyet’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›nda-
ki bütünleflmenin de kalk›fl noktas›-
n› oluflturuyordu. Ve bu politika so-
nucunda yarat›lm›fl bir milli burju-
vazi olmam›fl, iflbirlikçilik tekelle-
rin 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› kul-
land›¤›n› kaydeder ve flöyle devam
eder: “Ancak gittikçe geliflen politik
ve ekonomik plandaki küçük-burju-
vazinin örgütlenmesi, giderek tica-
ret burjuvazisi ile iflbirli¤i içinde
olan ve devletin imkanlar›n› bu
alanlarda kullanan bir bbüürrookkrraatt
bbuurrjjuuvvaazziissii oluflturmufltur.” (Bütün

Yaz›lar, S: 423, Boran Yay.) Milli
özel yat›r›mlar› desteklemek amac›
ile kurulan ‹fl Bankas›’n›n kurucula-
r›n›n Kurtulufl Savafl›’na kat›lm›fl,
Cumhuriyet döneminin politikac›la-
r› ile tüccar ve eflraf oldu¤u örne¤i-
ni veren Mahir, “‹fl Bankas›’n›n bir
nevi politikac›lar bankas› olarak
kurulmufl olmas›, Cumhuriyet döne-
mi için bir aferizm salg›n›n›n bafl-
lang›c› olmufltur...” diye belirtir. 

‹fl Bankas›’n›n 1924 y›l›nda ku-
rulmas›, Mahir’in de belirtti¤i gibi,
sermaye ile siyasi kadrolar›n bütün-
leflmesinde özel bir öneme sahiptir.
Bankan›n genel müdürlü¤üne Celal
Bayar, yönetim kurulu baflkanl›¤›na
Siirt Mebusu Mahmut Bey getiril-
mifltir. ‹fl Bankas› bu dönem boyun-
ca, yerli ve yabanc› sermaye ile si-
yasi iktidar aras›ndaki bütünleflme
sürecinde aktif bir rol oynad› ve ik-
tisadi politikalar›n belirlenmesinde
sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda
bask› unsuru oldu. Hükümeti etkile-
yen bu bask› grubuna “ç›karc›lar”
anlam›nda aferistler denildi. fievket
Süreyya da ‘‹kinci Adam’da bu du-
rumu flöyle izah eder: “‹fl Banka-
s›'n›n kuruluflu s›ras›nda... devlete
arkas›n› vererek, devlet nüfuz ve im-
kânlar›ndan faydalanan... aferist
temayüllerin belirdi¤i bir gerçektir.
Hemen hepsi... milli mücadele gün-
lerinin asker, idareci, yahut siyaset-
çi elemanlar› aras›nda türeyen baz›
insanlar›n yeni devrin iktisadi... im-
kânlar›n›, az çok maskeli flekillerde,
fakat daima devletin nüfuzuna da-
yanarak kendi menfaatlerine kul-
lanmak 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 milletve-
killeri vard›. Ki bunlara flirketlerin
yönetimindeki askeri, siyasi bürok-
tarlar› da eklemek gerekir.

Böyle bir yap›, giderek çürüme-
yi, aferizm salg›n›n artmas›n› bera-
berinde getirdi. Bir yandan bürok-
ratlar burjuvalafl›rken, di¤er yandan
mülk sahibi s›n›flar da bürokrasiye
entegre oldular. Örne¤in: Eskifle-
hir’de derebeylik kuran toprak a¤a-

s› Emin Sazak, Kurtulufl Savafl› son-
ras›nda Mustafa Kemal taraf›ndan
sermayenin temsilcisi olarak mebus
atanm›flt›. Emin Sazak 1920-1950
aras›nda, yani otuz y›l boyunca de-
vaml› mebus olarak atand›. Ve el-
bette, mecliste toprak reformuna
iliflkin bütün giriflimlere karfl› ç›kt›
ve reform giriflimlerinin kadük kal-
mas›nda etken oldu. Onun yerini
daha sonra o¤lu Gün Sazak ald›. Ki-
milerinin, katledilen ayd›nlarla bir-
likte ad›n› say›p devrimci bir eylemi
karalamaya kalk›flt›¤› Gün Sazak,
Devrimci Hareket taraf›ndan ceza-
land›r›lana kadar büyük sermaye-
darlardan biri olarak siyasette, bü-
rokraside yer al›yordu.

Böyle bir yap›lanma içinde bur-
juva politikac› ve bürokratlar›n
“halka hizmet” ettiklerini kim söy-
leyebilir. Mahir’in alt›n› çizdi¤i gi-
bi, “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 üzerin-
de politik gücünü yavafl yavafl art›r-
may› do¤urdu.”

Bugün ise politikalar› tamamiyle
bu güç belirliyor. Tüm partilerde te-
kellerin temsilcileri olmakla birlik-
te, as›l olarak da hükümetler hiçbir
maskeye gerek görmeksizin serma-
yeseverlikleriyle övünüyorlar. Ve
bu hizmetlerinin karfl›l›¤›nda, kendi
ç›karlar›n› yerine getiriyorlar. Dev-
let denilen mekanizma, hükümetiy-
le, bürokrasisiyle, bir ç›karc›lar top-
lulu¤unca yönetilmektedir. Ye¤eni-
ni mobilyac›lar kral› yapan Demi-
reller’den, bir anda o¤ullar›n› “ifla-
dam›” 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 ifl-
lerin sürdürülmesi, AKP’lilerin ka-
salar›n› da doldurmalar›n› berabe-
rinde getirmifltir. ‘Hortumlar›n› kes-
tik’ söyleminin arkas›nda yatan ger-
çek budur.
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-88... Merkez 88...

-Dinliyorum.

-Doktor Kemal Ergüder Sokak...
Silah sesleri ihbar› al›yoruz.

Silah seslerini duyup anons ya-
pan 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›yorlar-
m›fl. Merkez 88... Konuflmay› kesin...

Polis telsizinde bu konuflmalar
yap›l›rken, takvimler 16 Nisan
1992’yi, saatler ise 21.30’u gösteri-
yordu. 

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 Ku-
kul'un öldürüldü¤ü söylentileri yay›-
l›yor ilkin. 

Kontrgerillan›n gazetecileri kan
kokusu ald›klar› adreslere do¤ru yö-
neliyorlar. Bu arada telsizle birbirle-
rine "müjde" veriyor, birbirlerini
ölüm mangalar›n›n kuflatt›¤› adresle-
re ça¤›r›yorlar. Meydan Gazetesi ‹s-
tihbarat fiefi Baki Avc›, muhabirine
soruyor: "Ahmet müjdeyi ver! Dur-
sun Karatafl da var m›?"

Meydan Muhabiri Ahmet
Akpak, telsizle Milliyet Muha-
biri Ali Fuat Duatepe'yi Çifte-
havuzlar'a ça¤›r›yor:

-Gel, gel! Büyükler burada
gel!

-Day› orada m› Day›?
-Gel! Gel! Dursun burada!
Gazetelerin istihbarat ser-

vislerinde haz›r tutulan teypler,
an an kaydediyordu bu konufl-
malar›. Kaydeden sadece teyp-
ler de¤ildi elbette, tarih kayde-
diyordu. 

Sevinç içinde kalemlerin-

den kan damlayan gazetecileri kay-
dediyordu tarih. Polis fleflerinin, ba-
kanlar›n, baflbakan›n, generallerin
hepsinin sevinç içinde oldu¤unu
kaydediyordu. Gerçekten büyük bir
sevinçti onlar›nki. Kendi cephelerin-
den hakl› bir sevinçti de; ancaaak...
Ancak erken bir sevinçti. Çünkü... 

Fakat, burada ‘çünkü’süne geç-
meden önce, karfl›-devrim cephesi-
nin sevincinin neden büyük ve kendi
cephelerinden neden “hakl›” bir se-
vinç oldu¤unu ortaya koymak daha
isabetli olacakt›r. 

��

12 Temmuz 1991’de Devrimci
Sol’a karfl› büyük bir operasyon ger-
çeklefltirilmifl, bu operasyonda Niya-
zi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim
‹lçi gibi hareketin önder kadrolar›
katledilmiflti.

Tamamen kendisinin hükmetti¤i,
her fleyin kendi arzusuna göre biçim-
lendi¤i bir "yyeennii ddüünnyyaa ddüüzzeennii" pe-
flinde koflan ABD, tüm ülkelerdeki
iflbirlikçi iktidarlardan ""çç››bbaannbbaaflfl››""
olarak gördü¤ü güçlerin ezilmesini
istiyordu. Emperyalizme teslim ol-
may› ve uzlaflmay› reddeden Dev-

rimci Sol da o “ç›banbafllar›”ndan
biriydi. 1990-91 Körfez krizi boyun-
ca, emperyalizm tarihin en büyük as-
keri 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 ifl-
birli¤i halinde 12 Temmuz katliam›-
n› gerçeklefltirmiflti. 

O zaman da sevinçleri büyüktü
oligarfli cephesinin. O zaman da za-
fer naralar› atm›fllar, devrimci örgü-
tün “belini k›rd›klar›n›”, art›k örgü-
tün kendini toparlayamayaca¤›n› id-
dia 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 sü-
rede kendini toparlay›p, mücadeleyi
yeniden yükseltiyordu.  

1992 Nisan'›n›n hemen öncesin-
de, devrimci hareket, hemen bütün
alan ve bölgelerde, yay›nda, propa-
ganda ve taktiklerinde, kadro bofl-
luklar›n›n doldurulmas›nda önemli
bir geliflme sa¤lam›flt›.

Dersim, Sivas, Tokat, Karadeniz,
Malatya ve Ege da¤lar›na silahl› bir-
likler ç›kar›lm›fl, küçük bir birlik de
Toroslar'a altyap› çal›flmas› için ko-
numland›r›lm›flt›. 

Karadeniz'in ve Do¤u’nun büyük
flehirlerinde ve di¤er bölgelerdeki
baz› flehirlerde fiehir SDB'lerinin
oluflturulmas›na  fiili olarak bafllan-
m›flt›. Bunun yan›nda çeflitli alanlar-
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da milisler örgütleniyordu. Eylemde,
kitlesellikte sa¤lanan geliflmelerle,
oligarflinin sald›r›lar› cevaps›z b›ra-
k›lm›yordu. 

Ayn› dönemde Kürt halk›na yö-
nelik propaganda ve eylem faaliyet-
leri de artarak devam etmekteydi.
K›sacas›, 12 Temmuz'dan k›sa süre
sonra bir geliflme çizgisi sa¤lanm›fl-
t›. Bunda özellikle Merkez Komite
üyeleri Sinan Kukul ve Sabahat Ka-
ratafl’›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› sahip-
lenmifller ve iflte  devrim ve sosya-
lizm bayra¤›n› daha yükseklerde
dalgaland›rmaktayd›lar. 

Burjuva politikac›lar, “tüm dün-
yada bunlar yokolurken, bizde hala
taraftar buluyorlar” diye flaflk›nl›k-
lar›n› dile getiriyorlard›. 

Elbette, burjuvazininki sadece
flaflk›nl›k de¤ildi. Düzenin bekas›
aç›s›ndan büyük bir korku efllik edi-
yordu bu flaflk›nl›¤a. 

1991 sonlar›nda, yani bu operas-
yondan sadece 5-6 ay önce, TÜS‹-
AD patronlar›, Bo¤aziçi Üniversitesi
ö¤retim üyelerine bir araflt›rma yap-
t›rm›fllard› ve o araflt›rman›n sonuç-
lar› tekelci burjuvalar›n korkusunu
büyütüyordu. 

Araflt›rman›n ortaya ç›kard›¤› so-
nuçlar, flöyle özetleniyordu:

-Halk›n %% 6666''ss›› ""BBuu ddüüzzeenn ddee--
¤¤iiflflmmeellii"" diyor.

-Devletin yasama, yürütme ve
yarg› organlar›na halk›n yar›s›n›n
güveni kalmad›.

-Toplumun %% 4488''ii yoksullu¤un
nedeni olarak ddüüzzeenniinn bboozzuukklluu¤¤uunnuu
gösteriyor.

-Halk›n % 58'i bas›n ve sendika-
lara, % 72'si büyük flirketlere güven-
miyor.

-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 za-
man 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 kal-
may›, burjuvazinin düzeniyle,
burjuva demokrasisiyle uzlaflma-
y› reddetti¤i için tehlikeliydi.
Marksizm-Leninizm’den, dev-
rimci stratejisinden vazgeçmedi-
¤i için tehlikeliydi. Vurulan bü-
yük darbelere ra¤men y›k›lmad›-
¤› için tehlikeliydi. 

O halde bu tehlike bertaraf
edilmeliydi. Bu düzen için en te-
mel konulardan biriydi. Oligarfli-
nin sözcüleri s›k s›k “Kürdistan
ve ‹stanbul sorununu halletmeli-
yiz”, “PKK ve Dev-Sol’dan kur-
tulmal›y›z” türünden ifadeler
kullan›yorlard›. 

20 Ekim 1991’de seçim ya-
p›lm›flt›. Bu seçimler, Türkiye tari-
hinde belki de en çok vaatlerde bulu-
nulan seçimler olarak geçti tarihe. O
günkü deyimle, yerde ve gökte
vaadedilmedik hiçbir fley b›rakma-
m›flt› düzen partileri. Özellikle DYP,
SHP ve ANAP, herkese iki araba
vaadinden tutun da “fleffaf karakol-
lar”a, “askerli¤i iki aya indirme”ye
kadar neler neler vaadetmemifllerdi
ki... Fakat tüm bu vaatlere karfl›n,
hiçbir düzen partisi tek bafl›na ikti-
dar olabilecek ço¤unlu¤u sa¤laya-
mad›. 

Bu da bir bak›ma oligarfli aç›s›n-
dan bir baflka alarm çan›yd›. Hiçbir
düzen partisi, o kadar vaade ra¤men,
kitleler nezdinde umut haline getiri-
lememiflti. Baflka deyiflle, düzen ken-
di içinde “umut” üretme dinamizmi-
ni kaybetmiflti. O halde, kitleler “bafl-
ka umut”lar›n pefline düflmeden o
umutlar yokedilmeliydi. Devrimci
hareket, bir alternatif, bir umut oldu-
¤u için yokedilmeliydi. 

��

Son birkaç y›l içinde, polis, ikti-
darlardan her türlü ekonomik, yasal

ve siyasal deste¤i alarak, devrimci
mücadele karfl›s›nda daha da yetkin-
lefltirilmiflti. Personel ve teknoloji
takviyesinin yan›s›ra, polise verilen
as›l destek, hiç kuflku yok ki, infaz-
lardan, katliamlardan sonra ““ggöözzllee--
rriinnddeenn ööppüüllmmeessii”” ve hükümetlerin
onlar›n ““eelllleerriinnii ssoo¤¤uuttmmaammaakk”” için
her türlü elefltiriyi bizzat gö¤üsleme-
leridir.  

20 Ekim seçimlerinden sonra ku-
rulan DYP-SHP koalisyonu da, se-
çim dönemindeki tüm söz ve vaatle-
rini unutarak bu politikay› sürdüre-
cekti. Hatta, infazlar, katliamlar, fai-
li meçhuller, ANAP iktidar› dönem-
lerini de aflacak, bu dönem halk›m›-
za karfl› “topyekün savafl” dönemi
olarak an›lacakt›. 

16-17 Nisan operasyonlar› iflte
böyle bir atmosferde gerçeklefltirili-
yordu. Bir takip sonucunda devrimci
hareketin kadrolar›na ulaflm›fllar ve
hiç duraksamaks›z›n ölüm mangala-
r›n› seferber etmifllerdi.  

Onlar›n “hukuku”nda uzun za-
mand›r yakalamak, yani baflka de-
yiflle “sa¤ ele geçirmek” yazm›yordu
zaten. Gidecek, katledecek, e¤er kat-
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SSaabbaahhaatt KKAARRAATTAAfifi,
Devrimci Sol Merkez Ko-
mite Üyesi, flehir SDB'leri
ve bir k›s›m örgütlenme-
den sorumluydu. 

1970’lerde ‹YÖKD’de, fabri-
kalarda, Dev-Genç içinde fa-
aliyet 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, ku-
rall›, disiplinli yaflam›yla ör-
nek oldu.  

TTaaflflkk››nn UUSSTTAA,, Devrimci Sol
üyesiydi. Tüm yaflam›n› çal›fl-
makla, üretmekle geçiren ve
her fleyini harekete sunan bir
devrimciydi. 

EEddaa YYÜÜKKSSEELL,, Devrimci Sol üyesiydi. Li-
sede, üniversitede bir Dev-Genç'li olarak ye-
rald› kavgada. Üniversiteyi bitirdikten sonra
çal›flmalar›na Elektrik Mühendisleri Oda-
s›’nda devam etti. fiehit düfltü¤ünde üssün
kurumlaflmas›nda görevliydi.



lettiklerinde silah yoksa, ellerine si-
lah tutuflturup öyle resimler çektire-
cek 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 “senar-
yo” de¤ildi elbette. 

Üstbostanc› Doktor Kemal Ergü-
der Sokak'ta karfl›lar›nda teslim olan
kimseyi bulamad› ölüm mangalar›.
O sokakta kuflatt›klar› evde Sinan
Kukul ve yoldafllar› vard›. Kuflat›l-
d›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. Ma-
halle 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 habe-
ri kesinlik kazan›yor. 

Sinan ve yan›ndaki yoldafllar›
Arif ve fiadan Öngel’in cesetleri, da-
ha savc› bile gelmeden morga kald›-
r›l›yor. Katillerin acelesi var. 

Savc›n›n gelmesiyle birlikte ga-
zeteciler de soka¤a girebiliyor. Gaze-
tecilerin ilk gözüne çarpan ise, Si-
nanlar’›n kulland›¤› evin balkonunun
hemen alt›ndaki yol üzerinde adeta
gölleflmifl kkaann bbiirriikkiinnttiilleerrii oluyor.
Sinan ve fiadan'›n yolda, Arif’in ise
evde katledildi¤i anlafl›l›yor. Apart-
man›n yöneticisi, gazetecilerin "Na-
s›l insanlard›?" sorusuna k›sa ama
özlü bir cevap veriyor: "Sessiz, sakin,
efendi insanlard›."

��

Sinan Kukul, Arif Öngel ve fia-
dan Öngel'in katledildi¤i apartman›n
kap›c›s› ve efli o günü ve üç devrim-
ciyi, daha sonra flöyle anlatacaklard›:

KKaapp››cc››:: Saat [gece] 11.00 civa-
r›nda eve geldim. Evde yaln›zd›m.
Aradan 10-15 dakika geçmeden gü-
rültüler, ba¤›rmalar ve silah sesleri
gelmeye bafllad›. Ne oldu¤unu anla-

yamad›m. Kap›y› açt›m, bir ko-
miser 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 bi-
zim pencerenin dibinden 4-5 el
silah sesi geldi. Birini vurmufl-
lard›. Üst katlardan da "Katil Po-
lisler" diye ba¤›ran bir sesi duyu-
yordum. Sonradan ö¤rendim,
Arif a¤abeyin sesiymifl. Sürekli
böyle ba¤›rd›. Sinan a¤abeyle,
fiadan ablay› pencerenin dibinde
öldürdüler.

Son olarak, üst katlardan bir-
kaç el silah sesi de geldikten
sonra, sesler kesildi. Bir komiser
kap›y› açt› ve bana "Onlar› nas›l
tan›yorsun?" dedi. Ben de "Kim-
leri tan›yor muyum?" deyince
"‹ki no’lu dairedekiler." dedi.
‹nan›r m›s›n›z, dizlerim çözüldü.
O ana kadar herkes akl›ma gelir-
di de iki numaradakiler gelmez-
di. Kahroldum, sabaha kadar a¤-
lad›m.

Komisere "Çok iyi insanlar-
d›" dedim. "Kad›n› bari öldürme-
seydiniz." dedi¤imde, komiser,
"Onlar bizi vuruyor." diye cevap
verdi. Ben de laf›m› sak›nma-
d›m. "Çok kalabal›ks›n›z, nas›l
vuracaklar, içinizde vurulan var
m›?" dedim. Komiser sesini ç›kar-
mad›. Beni birçok kez flubeye götür-
düler; hep onlar› soruyorlard›. O za-
man da ayn› fleyleri söyledim; "Sa¤-
c› olmufllar, solcu olmufllar beni ilgi-
lendirmez, ama ben flunu bilirim,
çok iyi insanlard›. On bir dairenin
hepsini öldürseniz böyle yanmaz-
d›m. O kadar dürüsttüler ki..." de-
dim.

KKaapp››cc››nn››nn EEflflii:: Bu apartmanda
onlarla bir ev gibiydik. Andaç [Arif-
fiadan Öngel’in çocu¤u] gündüzleri
sürekli benim o¤lanla birlikteydi.
Birlikte oynarlard›. fiadan abla eve
gelir konuflurduk. O kadar iyi insan-
lard› ki, bu apartmanda en iyi anlafl-
t›¤›m kifliydi. Bir gün bize para la-
z›m olmufltu. Bir daireye gittim, on-
larda yokmufl. fiadan ablaya söyle-

dim. Yar›m saat içinde hallederim
dedi. Gerçekten paray› eve getirip,
çocu¤a b›rakm›fl. Onlar, "E¤er apart-
manla sorununuz olursa veya "her-
hangi bir derdiniz olursa" söyle der-
lerdi.

KKaapp››cc››:: Sinan a¤abeyi s›k s›k
görmezdik. Bir gün üst katlara mo-
bilya tafl›yordum. O da eve geldi ve
bana "Biraz da biz terleyelim." deyip
mobilya tafl›d›. Arif a¤abey de öy-
leydi. Dürüst, canayak›n, efendiydi.
‹nan›r m›s›n›z on bir daire uçsa umu-
rumda de¤il, ama onlar›n ölümü çok
üzdü bizi...

SHP'nin böyle oldu¤unu bilmi-
yordum. Bilseydim bu olaylar› gör-
memek için tafl›n›r giderdim. (...)
Polis evdeki bütün eflyalar› al›p gitti.
Kimi kime flikayet edeceksin ki...

EEflflii:: Benim o¤lan sürekli Andaç'›

28

8 Nisan 2007 / 99

SSiinnaann KKUUKKUULL,, Devrimci
Sol Merkez Komitesi
Üyesi, Anadolu ve baz›
alan örgütlenmeleri sorum-
lusuydu. 1974’de kat›ld›
mücadeleye. ‹YÖD yöneti-
minde yerald›. ‹stanbul Dev-
Genç Genel Sekreterlik göre-
vini üstlendi. 
DY tasfiyecili¤ine karfl›
THKP-C çizgisinde yeni bir
siyasi hareketin örgütlenmesin-
de büyük emek harcad›. 
12 Eylül sonras›nda Merkez
Komite Üyeli¤ine atand›.
Aral›k 80'de tutsak düfltü.
90'da gerçeklefltirilen özgür-
lük eylemiyle tekrar s›cak
mücadeleye kat›ld›.
AArriiff ÖÖNNGGEELL, Devrimci Sol
Üyesiydi. Lise ö¤retmeniydi.
Son görevinden önce Dev-
rimci Memur Hareketi’nin
yöneticilerindendi.  
fifiaaddaann ÖÖNNGGEELL, Devrimci
Sol Üyesiydi. Devrimcilikle ev
kad›n› olarak tan›flt›. Efliyle birlik-
te mücadelede yer almakta tereddüt etmedi. 
AAyyflflee NNiill EERRGGEENN,, Devrimci Sol Üyesiydi.
Mühendis-mimar odalar›nda çeflitli çal›flma-
larda bulundu. Ayn› zamanda bir sanatç›yd›.
Kültür-sanat alan›nda ürettikleriyle, kat›l›-
m›yla halktan ve mücadeleden yana bir sana-
t›n güçlenmesi için çal›flt›. 



say›kl›yor. Onu çok seviyordu. Ba-
k›n, o gün ç›kan bütün gazeteleri
kestim. (Gazeteleri, kupürlerine tek
tek bak›p anlat›yorlar. Gazetelerde
yazan yalanlar›n kendilerini üzdü¤ü-
nü söylüyorlar.)

KKaapp››cc››:: Onlar› anlatmak müm-
kün de¤il. Ne diyeyim, bir içim su
gibiydiler ve onlar› öldürdüler.

��
16 Nisan gecesi, ölüm mangalar›-

n›n hedefindeki bir baflka ev, Eren-
köy, 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 ka-
l›yorlar. Faz›l, SDB’lerin komutan›.
Ölüm mangalar› ‹kizler Apartma-
n›’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 katledili-
yor ‹kizler Apartman›’nda. Ölüm
mangalar›, karfl›lar›nda boyun e¤me-
yen savaflç›lar›n ölülerinden bile in-
tikam almaya çal›fl›yorlar. Dönüp
dönüp atefl ediyorlar üç devrimcinin
cesedine. Asl›nda onlar›n devrimci-
lerin cesetlerine s›kt›klar› kurflunlar,
mezarl›ktan geçerken ›sl›k çalmaya
benziyor. Korkuyorlar ve cesetleri
kurflunlayarak bast›rmaya çal›fl›yor-
lar korkular›n›. 

Sinan Kukul’u, SDB’ler komuta-
n› Faz›l Özdemir’i katletmifller, dü-
zenin uflaklar›n›n sevinçleri büyük.
Mesela, Milliyet Gazetesi’nin telsi-
zinden sözde gazeteci, ama as›l yeri
infazc›lar›n yan› olan Ali Fuat Du-
atepe'nin salyalar› saç›l›yor:

- "Paket üç oldu", 
- "Paket befl oldu"...
Birazdan, Kozyata¤› Sahray› Ce-

dit Sokak’ta iki devrimci daha ekle-
necek a¤›zlar›ndan salyalar akan kö-
peklerin “paket”lerine. 

Gün 1177 NNiissaann’’aa döndü art›k. 
Saat 01.20 sular›. Sahray› Ce-

dit’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 bekleflir-
ken, polisler muzaffer komutan-
lar edas›yla gazetecilere hava at›-
yorlar; ""BBiittttiilleerr aarrtt››kk.."" diyorlar.
Ve enteresand›r; tam o s›rada, o
dakikalarda telsizden geçen
anonsta, bbiirr flflaahhss››nn vvuurruulldduu¤¤uu vvee
üüzzeerriinnee kk››zz››ll bbaayyrraakk bb››rraakk››llaarraakk
eeyylleemmiinn DDeevvrriimmccii SSooll ttaarraaff››nn--
ddaann üüssttlleenniillddii¤¤ii geçiyor. “‹lahi
adalet” de¤il, halk›n adaleti bu.
Polislerin yüzlerindeki zafer sar-
hofllu¤unun yerini flaflk›nl›k al››-
yor. "Tek tük kald›lar." diye zeva-
hiri kurtarmaya çal›fl›yorlar... 

Sahray› Cedit Sokak’taki K›-
l›çer Apartman›’nda iki devrim-
cinin katledilmesinin üzerinden
2-3 saat geçtikten sonra ancak
geliyor savc›. Bekleyen 8-10 ga-
zeteci 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 devrim-
cinin ikisini de ad› Ayfle. Ayfle
Gülen ve Ayfle Nil Ergen. Ayflele-
r’in biri banyoda, di¤eri ise evin
giriflinde katledilmifl. Ayfle Gü-
len'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› gazete-
ciler, senaryonun aksayan yanlar›n›
düzeltmek için, katledilen Ayflelerin
elindeki silahlara bir flekil vermeye
çal›fl›yorlar.. Ama gerçek aç›¤a ç›ka-
cak. 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 durur-
ken, "Hiçbir kötülüklerini görmedik,
çok iyi insanlard›." diye cevapl›yor-
lard›. “Çat›flma” denilen an› aktaran
bir çevre sakini ise “Çok k›sa sürdü.

‹lk baflta polisler taraf›ndan tek ta-
rafl› 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 oligarfli-
nin ölüm mangalar› aç›s›ndan önemi
yoktu. 

��

Bugün, 16 Nisan’›n 17 Nisan’a
döndü¤ü gece, yasalar›n önemi yok-
tu; bugün her fley devrimin ve karfl›-
devrimin iradesiyle belirleniyordu;
yar›n, tarih, esas olarak bu irade ça-
t›flmas›ndan geriye kalan› yazacakt›.
16 Nisan 17 Nisan’a dönerken, üç
evde kan gölleri içindeki sessizlik
hakimken, irade çat›flmas›n›n merke-
zi, Çiftehavuzlar, Cezmi Or So-
kak’taki Karasu Apartman› olacakt›
art›k...
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AAhhmmeett FFaazz››ll EErrccüümmeenntt
ÖÖZZDDEEMM‹‹RR, Devrimci Sol
fiehir Silahl› Devrimci Bir-
likler Genel Komutan›yd›. 

1974'te kat›ld› mücadeleye.
‹YÖD yönetim kurulu üyeli¤i,
iflçi ve mahalle örgütlenme-
sinde sorumluluklar, bir dö-
nem Ege bölgesi sorumlulu¤u
yapt›. 12 Eylül'den sonra Mer-
kez Komite’ye atand›. 10 y›ll›k
tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‘91'de öz-
gürlük eylemiyle yeni görevler
üstlenmek üzere mücadeleye
at›ld›.

SSaatt›› TTAAfifi ((KKIILLIIÇÇ)), Devrimci
Sol Üyesiydi. Bir hemflire ola-
rak yerald› önce mücadelede.
Memurlar›n mücadelesinde yol
aç›c›lardan biri oldu. Sonra her
görevi tereddütsüz üstlendi. 

HHüüsseeyyiinn KKIILLIIÇÇ,, Devrimci
Sol Üyesiydi. Gültepe, Ok-
meydan›, Kas›mpafla gibi ge-
cekondu semtlerinde devrimci
çal›flmalar yürüttü. Efli Sat› ve ön-
der yoldafl› Faz›l’la flehit düfltü. 

AAyyflflee GGÜÜLLEENN,, Devrimci Sol Taraftar›yd›.
Devrimci mücadelenin kültür/sanat alan›nda
çal›flmalar›n› yürüttü. O düflünen, yaratan,
kitlelere bilinç tafl›yan bir sanatç›yd›.



Merhaba! “Ulusall›k ve enter-
nasyonalizm” bafll›kl› sohbetimizin
ilk bölümünde a¤›rl›kl› olarak me-
selenin ulusall›k yan› üzerinde dur-
mufltuk. fiimdi sohbetimize enter-
nasyonalizm boyutuyla devam edip,
sonunda elbette yine ikisini birleflti-
ren, diyalektik bir bütün halinde ele
almam›z› sa¤layan bak›fl aç›s›yla to-
parlayaca¤›z. 

ÖÖzzlleemm:: Enternasyonalizm ko-
nusunda önce bir durum tespiti yap-
mak gerekir san›r›m. fiöyle ki, en-
ternasyonalizm, bugün için hem
“uzak bir rüya” gibidir, hem de
güncel, yak›c› bir görevdir... Enter-
nasyonalizm, dünya proletaryas›n›n
ve tüm ezilen halklar›n›n mücadele-
deki aammaaçç bbiirrllii¤¤ii ve öörrggüüttsseell bbiirrllii--
¤¤iiddiirr. ‹flçi s›n›f›n›n tarih sahnesine
ç›k›fl›ndan bu yana enternasyonaliz-
min özü de¤iflmemifltir; öz dedi¤i-
miz, esas olarak amaç ve ruh birli¤i-
dir; bu de¤iflmemifltir. Ancak enter-
nasyonalizmin örgütsel biçimleri,
politik tezahürleri bu tarihi süreç
boyunca birçok de¤iflikli¤e u¤ra-
m›flt›r. Bugün de dünyan›n çeflitli
ülkelerinde proletaryan›n (ideolojik
veya fiili) öncülü¤ü alt›nda sürdürü-
len devrimci mücadeleler aras›nda-
ki birlik ve dayan›flman›n sa¤lan-
mas›, gerçekleflme imkanlar› çok s›-
n›rl› olmas›na karfl›n reddedilemez
bir görev durumundad›r. 

Bilindi¤i gibi, III. Enternasyo-
nal'dan günümüze dek, Marksist-
Leninist hareketler ve ezilen dünya
halklar›, bir daha Enternasyonal dü-
zeyinde uluslararas› bir örgütlenme-
ye sahip olamad›lar. Fakat böyle bir
örgütlenmeye sahip olunsun veya
olunmas›n, devrim, sosyalizm ve

nihai anlamda komünizm iddias›
olanlar, flu sorularla her dönem kar-
fl› karfl›yad›rlar: Dünya solunun bu-
günkü durumunda enternasyona-
lizm nas›l flekillenmeli? Enternas-
yonalizm anlay›fl› bugünkü politik
mücadelede kendini nas›l ifade et-
meli?..

Bu sorular› cevaplarken elbette
Enternasyonal örgütlenmelerinin ta-
rihi yol göstericili¤inden yararlan›-
lacakt›r; ama bugün enternasyona-
lizme hayat vermek, sözkonusu ör-
gütlenmelerin bir tekrar›ndan ibaret
de olmayacakt›r. 

MMaazzlluumm:: Özlem’in dedi¤i gi-
bi, III. Enternasyonal'dan bu yana
enternasyonal bir örgütlenme olma-
sa da, belli bir döneme kadar çeflitli
sosyalist ülkelere ba¤l› olarak yürü-
tülen “uluslararas› iliflkiler” olmufl-
tur. Ancak bunlar›n “uluslararas›
iliflki” olman›n ötesinde, politik an-
lam›yla ne kadar eenntteerrnnaassyyoonnaalliisstt
bbiirr kkaarraakktteerr tafl›d›klar› tart›fl›l›r.
Çünkü bu iliflkiler, enternasyonalist
olmaktan ziyade, SSBBKKPP’nin veya
ÇÇKKPP ve AAEEPP’in sosyalist sistem
içindeki parçalanmada, kendilerine
tabi k›ld›klar› çeflitli partilerle kur-
duklar› iliflkilerden ibaretti. Her biri
bu “enternasyonal” iliflkinin merke-
zine kendi politikalar› ve ç›karlar›n›
koymufltu. Ve bu haliyle de dünya
iflçi s›n›f›n›n mücadelesini birleflti-
ren, 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. Enternasyo-
nal’de do¤ru ve gerekli bir politika
olarak belirlenen SSCB’nin emper-
yalizmin sald›r›lar› karfl›s›nda savu-
nulmas›, sonraki y›llarda, ““ssoossyyaalliisstt
aannaavvaattaann›› ssaavvuunnmmaa”” ad› alt›nda,
enternasyonalizmle ba¤daflt›r›lmas›
mümkün olmayan bir “benmerkez-

cili¤e” dönüflecek, çeflitli ülkelerde-
ki ulusal ve sosyal kurtulufl müca-
deleleri, SSCB’nin revizyonist poli-
tikalar› ve ç›karlar›na kurban edile-
cekti. Mesela AEP, halklar›n emper-
yalizme, faflizme karfl› ortak cephe-
si anlay›fl›ndan uzak, kendini dünya
halklar›ndan ve solundan tecrit eden
bir “dar ulusalc›l›k” içine hapset-
miflti. “Dünya bir yana, Arnavutluk
bir yana”yd›!.. Velhas›l, iflte bu ve
benzeri politikalar sonucunda,
SBKP, ÇKP ve AEP aras›ndaki bö-
lünmeler, sosyalist bloku da parça-
lam›fl ve enternasyonalizm en a¤›r
darbeyi bu noktada yemifltir. ‹flçi s›-
n›f›n›n ve ezilen halklar›n bafl düfl-
man› olan emperyalizm karfl›s›nda-
ki ortak durufl, enternasyonalizmin
de maddi zeminiydi. Sosyalist blok-
taki parçalanmayla, bu ortak durufl
da bozulmufl oldu. 

Enternasyonalizm anlay›fl›, her
türlü –ülke, parti, veya ulus düze-
yinde– bbeennmmeerrkkeezzcciillii¤¤ii,, mmüüllkkiiyyeett--
ççiillii¤¤ii,, mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii reddeder. En-
ternasyonalizme hayat veren, iflçi
s›n›f›n›n, ezilen dünya halklar›n›n
oorrttaakk vvee ggeenneell çç››kkaarrllaarr››nn›› ön plan-
da tutabilmektir. At›lan her ad›mda
proletaryan›n ortak ve nihai hedefi-
ni gözetmektir. Bu anlay›fl geriledi-
¤i ölçüde, enternasyonalizm anlay›-
fl› ve ruhu da kaç›n›lmaz olarak ge-
rilemifltir. Proletaryan›n enternasyo-
nalizm ruhu, revizyonist pragmatik
ve benmerkezci politikalarla büyük
ölçüde zehirlenmifltir. 

KKeemmaall:: E¤er tüm dünya halk-
lar›n›n kurtuluflu hedefleniyorsa,
sosyalist bir ülkenin ç›karlar›yla
dünya halklar›n›n ç›karlar› ortakt›r.
SSCB bu konuda tam tersine bir po-
litika izlemifl, izledi¤i politikayla
objektif olarak devrimlerin önünü
kesmifltir. Peki bu çizgi enternasyo-
nalizmi zay›flat›rken “ulusal” ola-
rak SSCB’yi güçlendirdi mi? “Sos-
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yalizmin ana vatan›”n›n savunmas›-
n› pekifltirdi mi? Cevab›n› biliyo-
ruz, sonuç böyle olmad›. Tam tersi-
ne, 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; enternasyona-
list olmayan-olamayan asl›nda ken-
di grup, ülke, ulus ç›karlar›n› da ko-
ruyamaz. Buradan hareketle de flu-
nu belirtelim: Proletaryan›n müca-
delesinin enternasyonalist niteli¤i,
iste¤e ba¤l› “olursa iyi olur, ama ol-
mazsa da olur” türünde bir olgu de-
¤il, zafer için olmazsa olmaz bir
flartt›r. 

Evet, sözümüzün buras›nda enter-
nasyonalizm aç›s›ndan ülkemizdeki
duruma geçebiliriz. Buyur Özlem,
‘70’ler sürecini sen anlat istersen.

ÖÖzzlleemm:: Türkiye devrimci ha-
reketi, enternasyonalist damar› ggüüçç--
llüü bir hareket olarak geliflmifltir. En-
ternasyonalist damar›n›n güçlülü¤ü,
anti-emperyalist yan›n›n son derece
güçlü olmas›n›n sonucudur. Tüm
dünya halklar›yla ve devrimcileriy-
le birlikte emperyalizme karfl› dar-
beler vurmay› amaçlayan devrimci
hareketin, 1960’lar sonundaki dev-
rimci söylemine bak›ld›¤›nda, Viet-
nam’dan Küba’ya, Falkon’dan
Çin’e dünyan›n neresinde olursa ol-
sun emperyalizme karfl› sürdürülen
mücadelenin “kendi mücadeleleriy-
le” 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 enter-
nasyonalizm ruhunun uluslararas›
düzeyde kirlenmiflli¤inin de d›fl›n-
dad›r. Mahirler’in önderli¤indeki
hareket, dünya çap›nda ilerici güç-
ler aras›nda sosyalist blokun parça-
lanmas›na paralel bir saflaflma yafla-
n›rken, bu saflaflman›n d›fl›nda ken-
di ayaklar›n›n üzerine basma cüreti-
ni 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 ttaabbii oollmmaa iliflki-
siydi. Türkiye devriminin politika-
lar›, taktikleri de SBKP’nin reviz-
yonist politikalar›na, uluslararas›
manevralar›na tabi k›l›nm›flt›r.
THKP-C, mevcut “merkez”lere tabi
olmay› reddeden, enternasyonaliz-
mi emperyalizme dünyan›n her ye-
rinden darbeler vurmak ve en baflta
kendi ülkesindeki devrim mücade-
lesini gelifltirmek olarak kavrayan
bir bak›fl aç›s›yla bu revizyonist ge-
lenekten de kopmufltur. 

THKP-C çizgisi bu kopuflu sa¤-
larken, 1970’ler boyunca solun di-
¤er kesimlerinde tam tersine bir ge-
liflme yaflanm›flt›r. Birçok grup yu-
kar›da sözü edilen SBKP-ÇKP-
AEP kutuplaflmas› içinde s›rt›n›
sözkonusu “merkez”lerden birine
yaslamaya çal›flm›fl, enternasyona-
lizm gerçek muhtevas›ndan kopar›-
l›p bu merkezlerden biriyle “iliflki
kurmaya” indirgenmifltir. Bu durum
ve anlay›fl, 12 Eylül Cuntas›’na ka-
dar da böyle sürmüfltür. 

MMaazzlluumm:: Bugüne gelecek
olursak; en baflta vurgulanmas› ge-
reken flu; anti-emperyalist gelenek-
teki k›r›lma, enternasyonalizmi za-
y›flatan bir olgu olarak da karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bugün siyasi arenada
yeralan pek çok gücün “kökeni” du-
rumundaki devrimci hareketlerin
önderli¤inde 1960’lar›n ikinci yar›-
s›ndan itibaren geliflen mücadelenin
en belirleyici özelliklerinden biri
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt niteli¤iydi. Türki-
ye solu, geneli itibariyle, 1970’li
y›llarda nesnel bir zorunluluk ola-
rak anti-faflist mücadelenin öne ç›k-
mas›na ra¤men, anti-emperyalist
özelli¤ini korudu. Anti-emperyalist
mücadele gelene¤i ve anti-emper-
yalist kültür çeflitli biçimlerde sür-
dürüldü. 

Bu gelenek, esas olarak 1980’le-
rin ikinci yar›s›nda k›r›lmaya bafl-
land›. Legal parti tart›flmalar›n›n te-
mel tezlerinden biri, “Türkiye’nin
bir kaç y›l içinde AB müdahalesiyle
demokratikleflece¤i” idi. Silahl›
mücadelenin, illegal örgütlenmenin

“gereksiz” ilan edilip sürecin ihtiya-
c›n›n legal parti oldu¤u teorisi de
bununla gerekçelendiriliyordu. Bu-
rada henüz emperyalizme aç›k bir
onay verilmesinden öte, sanki bu
kendi d›fllar›ndaki bir “nesnellik”
olarak sunulmaktayd›. Fakat bu teo-
ri ayn› zamanda, önemli bir kesimi
y›lg›nlardan, yorgunlardan oluflan
kadro ve militanlarda emperyalizme
karfl›tl›¤› törpüleyen bir ifllev de gö-
recekti. Çünkü, legal particili¤in bu
gerekçesinde, kendi d›fllar›ndaki bir
“nesnellik” gibi konulsa da, bu nes-
nelli¤e, yani Avrupa emperyalizmi-
nin Türkiye’ye müdahalesine iittiirraazz
eettmmeeyyeenn,, eemmppeerryyaalliizzmmee bbaa¤¤››mmll››ll››--
¤¤›› mmeeflflrruullaaflfltt››rraann bir muhteva vard›. 

1990’larda ise emperyalizmin
demokrasi getirece¤i daha aç›kça
ifade edilecek, bunun teorisi yap›la-
cakt›. 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, uulluussaallll››kk vvee eenntteerrnnaass--
yyoonnaalliizzmm kkoonnuussuunnddaakkii MMaarrkkssiisstt--
LLeenniinniisstt ddee¤¤eerrlleerriinn,, ööllççüülleerriinn vvee
aannllaayy››flfl››nn ddaa ddee¤¤iiflflmmeessii demekti. 

ÖÖzzlleemm:: Biz kavgaya at›ld›¤›-
m›z dönemde iflte bu “de¤iflen” dü-
flüncelere tan›k olduk. San›r›m em-
peryalizme iliflkin bu flekildeki yeni
düflünceleri en cüretli biçimde orta-
ya koyan, Birikim çevresi, Kürt
milliyetçi hareketi ve AB özelinde
de ÖDP çevresi oldu. Bu yeni dü-
flüncenin odak noktas› “eemmppeerryyaa--
lliizzmmiinn ddee¤¤iiflflttii¤¤ii”ydi. “Reel sosya-
lizm”in çöküflü, burjuvazinin ve
burjuva demokrasinin zaferi de-
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nntteerrnnaassyyoonnaalliisstt oollmmaayyaann--oollaammaa--
yyaann aassll››nnddaa kkeennddii kkeennddii ggrruupp,, üüllkkee,, uulluuss
çç››kkaarrllaarr››nn›› ddaa kkoorruuyyaammaazz.. BBuurraaddaann hhaarree--
kkeettllee ddee flfluunnuu bbeelliirrtteelliimm:: PPrroolleettaarryyaann››nn
mmüüccaaddeelleessiinniinn eenntteerrnnaassyyoonnaalliisstt nniitteellii¤¤ii,,
iissttee¤¤ee bbaa¤¤ll›› ““oolluurrssaa iiyyii oolluurr,, aammaa oollmmaazzssaa
ddaa oolluurr”” ttüürrüünnddee bbiirr oollgguu ddee¤¤iill,, zzaaffeerr iiççiinn
oollmmaazzssaa oollmmaazz bbiirr flflaarrtttt››rr.. 

E



mekti. fiimdi emperyalizm bu zafe-
rini burjuva demokrasisini her yere
ihraç ederek yayacakt›... Çeflitli nü-
anslar›, farkl› boyutlar› olsa da de¤i-
flen düflüncelerin özü buydu; ki bili-
yorsunuz, baz›lar› emperyalizmdeki
bu de¤iflimi ““ddeemmookkrraattiikk eemmppeerryyaa--
lliizzmm”” diye adland›racak kadar saç-
malad›lar, bunlar üzerinde ayr›ca
durmaya de¤mez, konumuz itiba-
riyle de pek gerekli de¤il zaten.
Önemli olan bu tespitlerin politik,
pratik sonuçlar›n›n ne oldu¤udur. 

Bunun en önemli sonuçlar›ndan
biri bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ve ddeemmookkrraassii mü-
cadelesi aras›ndaki ba¤›n kopar›l-
mas›; bir di¤er sonucu ise, sohbeti-
mizin ilk bölümünde belirtildi¤i gi-
bi, hem ulusall›ktan hem enternas-
yonalizmden uzaklaflma oldu. Ba-
¤›ms›zl›k amac› aç›kça terkedilir-
ken, demokrasi konusunda da s›n›f-
sal gerçeklerden uzak ve Marksist-
Leninist teoriye yabanc› bir anlay›fl
teorilefltirildi. Bu teorilere göre, ba-
¤›ms›z olmayan bir ülkede demok-
rasinin olabilece¤i iddia ediliyordu.
O zaman öncelikli sorun, onlara gö-
re demokrasiydi. E¤er ddeemmookkrraassiiyyii
eemmppeerryyaalliizzmm ggeettiirreecceekkssee, buyursun
getirsindi. Zaten “küreselleflme” ça-
¤›nda eski biçimiyle ba¤›ms›zl›k di-
ye bir fley sözkonusu olamazd›... 

Art›k AB’nin en bafl savunucu-
su, solun bu kesimiydi. Bu politika
sadece AB’ye yeflil ›fl›k yakma nok-
tas›nda da kalmad›. Kürt milliyetçi
hareketi nezdinde, AB’nin,
ABD’nin, NATO’nun Türkiye’ye
müdahale etmesi ça¤r›lar›na dönüfl-
türüldü. ABD’nin Irak’a müdahale
etmesi onaylan›p, “oligarfli demok-
ratikleflmeli, yoksa Irak gibi olur”
teorileriyle benzeri bir müdahalenin
Türkiye’ye de yap›lmas› için adeta

ça¤r›lar ç›kar›ld›. Bunlara sol ayd›n-
lar›n ve de burjuva medyaya yerlefl-
mifl sol görünümlü ayd›nlar›n AB’ci-
li¤i de eklenmelidir. Bütün bunlar,
““AAvvrruuppaacc›› ssooll””,, ““dd››flflaa bbaa¤¤››mmll››,, dd››flfl--
ttaann ddeesstteekklleenneenn ssooll”” imaj›n›n olufl-
mas›nda önemli etkenler oldular. 

MMaazzlluumm:: Ulusall›k ve enter-
nasyonalizm meselesinde devrimci
zeminden bu kadar kay›l›nca, solun
kitleler nezdindeki imaj› da bozuldu
do¤al olarak. Solun anti-emperya-
list gelene¤indeki bozulma, oligarfli
taraf›ndan da hakk›n› teslim etmek
gerekir ki, baflar›l› bir flekilde kulla-
n›ld›. 

Hepimiz biliyoruz ki, oligarfli,
kendilerinin vatansever, Marksist-
Leninistler’in ise “vatan haini” ol-
du¤u ve Marksist-Leninistler’in
amac›n›n, “ülkeyi bir baflka ülkenin
egemenli¤ine sokmak” oldu¤u de-
magojisini ony›llard›r kullan›yordu.
Bu demagojinin kayna¤› da bir dö-
neme kadar dünyadaki tüm ilerici
hareketlerin ““MMoosskkoovvaa mmeerrkkeezzllii””
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 edil-
dikleri, bu söylemlerin oda¤›yd›. 

Çok ilginç ve çarp›c›d›r; bu söy-
lemler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ssoolluunn
““dd››flfl mmiihhrraakkll››”” oolldduu¤¤uu ddeemmaaggoojjii--
ssiinniinn özellikle 90’lar›n sonlar›ndan
itibaren yani Sovyetler’in y›k›ld›¤›
koflullarda normal olarak aazzaallmmaass››
ggeerreekkiirrkkeenn,, böyle olmam›fl, ttaamm
tteerrssiinnee artm›flt›r. Solun “d›fl mih-
rakl›” 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. 

Ony›llarca “Moskova” üzerin-
den sürdürülen “d›fl mihrak” dema-
gojisi, sosyalist sistemin y›k›lma-
s›yla etkisini kaybedebilirdi; ancak
bunun yerini bu kez “d›fl mihrak”
demagojisinin AB (ve hhaattttaa AABBDD)
üzerinden sürdürülmesi ald›. Solda-
ki AB savunuculu¤u, Kürt milliyet-
çili¤inin AB’den BM’ye, NA-

TO’dan ABD’ye kadar tüm emper-
yalist güçleri Türkiye’ye müdahale-
ye ça¤›ran politikalar›, sola karfl›
önemli bir silaha dönüfltü. Demago-
ji “ABD helikopterleri PKK’ye si-
lah at›yor” gibi söylentilerle pekifl-
tirildi... Bu ortamda halk›n Avrupa
ve ABD emperyalizmine tepkisi,
normal koflullarda sola kanalize ol-
mas›, solu güçlendirmesi gerekir-
ken, ülkemizde faflist, gerici, iflbir-
likçi hareketlere kanalize oldu. 

ABD’nin Irak’a sald›r›s›na karfl›
ülkemizde en kararl› mücadele, hiç
kuflkusuz yine sol taraf›ndan yürütül-
müfltür. Ancak bu, eemmppeerryyaalliizzmmee
kkaarrflfl›› tteeppkkiilleerriinn ssoollddaa ttooppllaannmmaass››--
nnaa yeterli olmad›. Çünkü, AB ve
ABD konusunda farkl› alanlardaki ta-
v›rlar nedeniyle solun bütünlüklü du-
ruflu -ve imaj›- bozulmufltu bir kere. 

KKeemmaall:: Tam burada, Türkiye
solunun bir k›sm›n›n enternasyona-
lizm aç›s›ndan nas›l bir noktaya sü-
rüklendi¤inin ve devrimci bak›fl aç›-
s›n›n daha çarp›c› biçimde görün-
mesi için Devrimci Sol Ana Davas›
Savunmas›’ndan biraz uzunca bir
bölümü aktarmak istiyorum. Al›nt›-
y› okuduktan sonra eminim hem en-
ternasyonalizm daha somutlanacak,
hem de bugünkü tabloyu ve bu tab-
lonun vehametini daha ç›plak göre-
cek herkes. 

“Savc› DEVR‹MC‹ SOL’u ‘ya-
banc› örgütlerle iliflkileri var, iflbir-
li¤i var’ diyerek, baflka ülkelerle,
kurtulufl hareketleri ile iliflkilendire-
rek ‘‘dd››flfl mmiihhrraakk’’ arama çabalar›n›
umutsuzca sürdürüyor... 

Evet bbiizz iilleerriiccii,, ddeevvrriimmccii,, MMaarrkk--
ssiisstt--LLeenniinniisstt hheerr öörrggüüttllee,, eeflfliitt,, kkaarr--
ddeeflflççee iiflflbbiirrllii¤¤ii vvee ddaayyaann››flflmmaa tteemmee--
lliinnddee iilliiflflkkii kkuurrmmaakkttaann yyaannaayy››zz..
Ama bbuunnuu,, emperyalizm ve oligar-
fliden kurtulmak, ba¤›ml›l›k iliflkile-
rine son vermek, eenntteerrnnaassyyoonnaalliisstt
ssoorruummlluulluukkllaarr››mm››zz›› yerine getirmek
için yap›yoruz, yapaca¤›z. Ya oli-
garfli? 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
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llggiinnçç vvee ççaarrpp››cc››dd››rr;; bbuu ssööyylleemmlleerr
aaçç››ss››nnddaann bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa ssoolluunn ““dd››flfl mmiihhrraakk--
ll››”” oolldduu¤¤uu ddeemmaaggoojjiissiinniinn öözzeelllliikkllee 9900’’llaarr››nn
ssoonnllaarr››nnddaann iittiibbaarreenn yyaannii SSoovvyyeettlleerr’’iinn yy››--
kk››lldd››¤¤›› kkooflfluullllaarrddaa nnoorrmmaall oollaarraakk aazzaallmmaass››
ggeerreekkiirrkkeenn,, bbööyyllee oollmmaamm››flfl,, ttaamm tteerrssiinnee
aarrttmm››flfltt››rr.. SSoolluunn ““dd››flfl mmiihhrraakkll››”” oolldduu¤¤uu ddee--
mmaaggoojjiissii,, kkiittlleelleerr üüzzeerriinnddee ddaahhaa eettkkiillii hhaallee
ggeellmmiiflflttiirr.. PPeekkii bbuu nnaass››ll oolldduu??

‹
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ededursun, oligarfli, AET emperya-
listlerine entegre bir iflbirlikçi ol-
mak için y›llard›r ç›rp›n›yor. OOllii--
ggaarrflfliiyyii AAEETT’’yyee flfliikkaayyeett eettttii¤¤iimmiizzii
söyleyenler, AET ile oligarflinin
umutsuz flörtünü gizlemek isteyen
iflbirlikçilerdir. Avrupa Konseyi’ne
giren... oligarflinin kendisidir. ... 12
Eylül öncesi ve sonras›, ülke ekono-
misi, siyaseti vd. konularla ülkeyi
emperyalistlerin denetimine veren
kendileridir. AABBDD vvee AAEETT’’yyee,,
eemmeekkççii hhaallkk››mm››zz››nn çç››kkaarrllaarr›› ggeerree¤¤ii
kkaarrflfl›› çç››kkaannllaarr iissee hheepp bbiizz oolldduukk.. Bi-
zim bir tek flfliikkaayyeett mmeerrcciiiimmiizz var-
d›r: Emekçi halk›m›z. AET’de ise,
dostumuz ve dolayl› müttefikimiz ifl-
çi s›n›f›. Emperyalistlerin parla-
mentolar›, oolliiggaarrflfliilleerriinn aa¤¤llaammaa dduu--
vvaarr››dd››rr,, bbiizziimm ddee¤¤iill!!” (Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z)

fiimdi, bir, burada dile getirilen
enternasyonalizm anlay›fl›na ve an-
ti-emperyalist tavr›n netli¤ine ba-
k›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 çe-
flitli kurumlar›, solun çeflitli kesim-
lerinin “a¤lama duvar›na” dönüfl-
müfl, ““AA‹‹HHMM’’ee ggiiddeerriizz hhaa”” söylemi
adeta bir muhalefet tarz›na dönüfl-
müfltür. Marksist-Leninistler, ko-
numlar›n› bu sat›rlar›n yaz›ld›¤›
günden bu yana de¤ifltirmemifller-
dir; ama konumunu de¤ifltiren solun
yolaçt›¤› sonuçlar, tüm solu etkile-
mifl, tüm sola iliflkin olumsuz yarg›-
lar üretmifltir. 

MMaazzlluumm:: Peki bu flartlar alt›n-
da devrimciler ne yapacak? Ameri-
ka’y› yeniden keflfetmemize gerek
yok. Mevcut tabloda ““eemmee¤¤iinn AAvv--
rruuppaass››”” gibi ne oldu¤u belirsiz hil-
kat garibeleri enternasyonalistli¤in
yerine konularak enternasyonaliz-
me ve iflçi s›n›f›n›n dünya çap›nda-
ki mücadelesine zarar verilmeye de-
vam edilmektedir. O halde;

BBiirriinncciissii:: Hiçbir ülkenin iflçi s›-
n›f›, kendi mücadelesini öteki ülke-
lerin iflçi s›n›f›n›n mücadelesinden
ba¤›ms›z göremez; “Çünkü -Mark-
sizmin ustalar›n›n yüzy›ldan uzun

bir süre önce belirtti¤i gibi- onun
hasm›, sadece kendi ülkesinin bur-
juvazisi de¤il, ayn› zamanda öteki
ülkelerin burjuvazisidir de...”

‹‹kkiinncciissii:: Enternasyonalizmin bu
nesnel zemini hiç kuflkusuz, emper-
yalizmle birlikte daha da güçlen-
mifltir. Tüm ülkelerin burjuvazileri,
20. yüzy›l›n bafllar›yla k›yaslana-
mayacak ölçüde birleflmifl, birlikte
hareket yetene¤ini gelifltirmifltir.
Kurumsal düzeyde ““uulluussllaarraarraass››--
llaaflflmmaa”” aç›s›ndan emperyalizm,
dünya iflçi s›n›f›ndan ve halklar›n-
dan çok ileridedir. Emperyalist sis-
tem ekonomik, askeri, politik say›-
s›z uluslararas› kurum yaratm›fl-
t›r. Tekelci burjuvazi dünya çap›nda
birleflik bir güç olarak hareket et-
mektedir. 

O halde böyle bir durumda, ezi-
len halklar›n, emekçilerin “uluslara-
ras›” örgütsel birliklere daha fazla
ihtiyac› oldu¤u, ama bundan çok
daha önemli ve belirleyici olarak
eenntteerrnnaassyyoonnaalliisstt bbaakk››flfl aaçç››ss››nnaa ih-
tiyac› oldu¤u aç›kt›r. Ülkeler, halk-
lar, örgütler düzeyinde eenntteerrnnaassyyoo--
nnaalliisstt rruuhhuu,, kküüllttüürrüü,, bbiilliinnccii daha
fazla yayg›nlaflt›rmak, öne ç›kar-
mak durumunday›z. 

KKeemmaall:: Yaz›m›z›n bafl›ndan bu
yana ulusall›k ve enternasyonalizm
aç›s›ndan ortaya koydu¤umuz Tür-
kiye solunun tablosu ise, sol aç›s›n-
dan görevin biraz daha a¤›r ve kar-
mafl›k oldu¤unu gösteriyor. Türkiye
solu, hem enternasyonalist, hem an-
ti-emperyalizm temelinde ulusal ya-
n›n› güçlendirmek durumundad›r. 

Mahir Çayan, devrim mücadele-
sinin yürütülüflü aç›s›ndan flu öz-
günlü¤e dikkat çekmifltir y›llar ön-
ce: “Oligarfli içinde bizzat emper-
yalizm yer ald›¤› için devrimci sa-
vafl sadece s›n›fsal planda yürüme-
yecektir. SSaavvaaflfl,, ss››nn››ffssaall vvee uulluussaall
ppllaannddaa yürüyecektir. fiüphesiz oli-
garflik devlet cihaz›n›n militarize
gücü yetersiz kal›p, Amerikan ordu-
lar›n›n aç›kça savafl içinde yer al-
mas›na kadar, s›n›fsal yan a¤›r ba-
sacakt›r.” 

Kim, hangi stratejiyi savunuyor

olursa olsun, “ba¤›ms›zl›k demok-
rasi ve sosyalizm” hedefleniyorsa,
emperyalizme ve iflbirlikçilerine
karfl› savafl anlay›fl› sözkonusuysa,
bu savafl ““uulluussaall vvee ss››nn››ffssaall”” plan-
da yürüyecek bir savaflt›r. Ve elbette
Mahir’in belirtti¤i gibi, bugün s›n›f-
sal yan a¤›r basmaktad›r. Ancak bir
yan›n a¤›r basmas›, öteki yan›n tü-
müyle yads›nmas›, yok say›lmas›
demek de¤ildir. Zaten “ulusal” ya-
n›n yok say›lmas›, mücadelenin
““eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› bbaa¤¤››mmss››zzll››kk””
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 “milli-
yetçi” dalgan›n solu kuflatmas› de-
¤ildir. Solun anti-emperyalist niteli-
¤i ve mücadelesi zay›flad›¤› için za-
ten böyle bir sonuç ç›kmakta, oligar-
flinin “milliyetçilik” temelindeki po-
litikalar› ve demagojileri bu zemin-
de 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. Refor-
mist solun bir kesiminde zaman za-
man gündeme geldi¤i gibi, “asker
cenazelerine kat›lmak”, binalar›na
“bayrak, Atatürk resmi asmak” gibi
kolayc›, pragmatik çözümler, bu flo-
ven dalgay› durdurmak yerine, ona
prim vermifl de olur. Milliyetçilik
dalgas›n›n panzehiri, devrimcilerin
önderli¤inde ba¤›ms›zl›k mücadele-
sini yükseltmektir. fiovenizme ze-
min oluflturan, faflist hareketlere,
linç sald›r›lar›na “kitle taban›” sa¤-
layan bu dalga, anti-emperyalist mü-
cadelenin geliflimiyle da¤›t›labilir. 

Reformizm, “asker cenazelerine
kat›lmay›” düflünece¤ine, Avrupac›-
l›¤›n›n, “Türkiye’yi Avrupa’ya flika-

iilllliilliikk vvee eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm”” iilliiflflkkii--
ssiinnii ddoo¤¤rruu kkuurrmmuuflfl bbiirr ssooll,, uulluussaall ss››nn››rrllaarr››
yy››kkmmaakk iiççiinn,, kkeennddii üüllkkeessiinnddee eemmppeerryyaalliizzmmii
vvee oolliiggaarrflfliiyyii yy››kkmmaakk ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa mmüüccaa--
ddeellee eeddeenn;; mmiilllliiyyeettlleerrii oorrttaaddaann kkaalldd››rrmmaakk
iiççiinn ttüümm uulluussllaarr››nn kkeennddii kkaaddeerriinnii ttaayyiinn hhaakk--
kk››nn››;; ss››nn››ffllaarr›› oorrttaaddaann kkaalldd››rrmmaakk iiççiinn pprroollee--
ttaarryyaann››nn iikkttiiddaarr››nn›› ssaavvuunnaann bbiirr ssoolldduurr.. 

M



yet etme”yi politika haline getirme-
sinin, 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 flove-
nizmi etkisizlefltirmek istiyorsa, bu
konuda “Türk solu”nu suçlamak ye-
rine, flovenist k›flk›rtmalara malzeme
sa¤layan yanl›fl eylem çizgisini,
AB’ci, ABD’ci çözüm politikalar›n›,
emperyalist iflgallere onay veren ta-
v›rlar›n› gözden geçirmelidir. Milli-
yetçi dalgaya karfl›, tüm kesimleriyle
Türkiye solunun kuraca¤› en yerin-
de, en güçlü barikat, anti-emperya-
list mücadele barikat›d›r. Solun tüm
kesimlerini, iflte bu anlamda prag-
matik hesaplardan, düzeniçi politi-
kalardan vazgeçerek anti-emperya-
list 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, ‘‘kkeennddii’’ ülkesi-
nin, ‘‘kkeennddii’’ yurdunun, ‘‘kkeennddii’’ prole-
taryas›n›n ç›karlar›yla ss››nn››rrllaammaayy››pp,,
tersine kendi ülkesinin koflullar›n› ve
durumunu gözönüne alarak uulluussllaa--
rraarraass›› pprroolleettaarryyaann››nn vvee ddii¤¤eerr üüllkkee--
lleerrddeekkii ddeevvrriimmiinn çç››kkaarrllaarr››nn›› ooddaakk
nnookkttaass›› yyaappaarrssaa,, yani özünde, ru-
hunda enternasyonalist ise, ‘bütün
ülkelerdeki’ devrimlerin geliflmesi,
desteklenmesi, güçlendirilmesi için
bir ülkede ((kkeennddiinniinnkkiinnddee)) ‘‘mmüümm--
kküünn oollaann››nn››nn eenn ffaazzllaass››nn››’’ yaparsa
bu partinin strateji ve takti¤i ancak o
zaman do¤ru olabilir...” (Strateji ve
Taktik)

Kendi ülke ve halk gerçe¤ine ya-
banc›laflan, kendi ulusal özelliklerini
yok sayan hiçbir devrim geliflemeye-
ce¤i gibi, kendi kaderini dünya halk-
lar›n›n kaderinden ayr› gören, baflka
halklar›n katledilmesine, ezilmesine

gözlerine kapayan, kapaman›n öte-
sinde bundan “kendi ulusu” için
“fayda” uman hiçbir devrim gelifle-
mez. 

Sonuç olarak flöyle de diyebiliriz;
“Millilik ve enternasyonalizm” ilifl-
kisini do¤ru kurmufl bir sol, uulluussaall
ss››nn››rrllaarr›› yy››kkmmaakk iiççiinn, kendi ülkesin-
de emperyalizmi ve oligarfliyi y›k-
mak do¤rultusunda mücadele eden;
mmiilllliiyyeettlleerrii oorrttaaddaann kkaalldd››rrmmaakk iiççiinn
tüm uluslar›n kendi kaderini tayin
hakk›n›; ss››nn››ffllaarr›› oorrttaaddaann kkaalldd››rr--
mmaakk iiççiinn proletaryan›n iktidar›n› sa-
vunan bir soldur. “Millilik ve enter-
nasyonalizm” iliflkisini do¤ru kur-
mufl bir sol, dünya halklar›yla daya-
n›flma ve kader birli¤i içinde, ““yyaa öözz--
ggüürr vvaattaann yyaa ööllüümm”” fliar› ve kararl›l›-
¤›yla, sosyalizme ve komünizme yü-
rüyen soldur. 

Sevgili okurlar›m›z, bir sonraki
sohbetimizde buluflmak üzere flimdi-
lik hoflçakal›n.
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Ünlü spekülatör Soros, Türki-
ye’nin en iyi ihraç mal›n›n askeri
oldu¤unu söyledi¤inde ne general-
lerden ne de iktidardan hiçbir ses
ç›kmam›fl, gerçek vatanseverleri ve
halk›n mücadelesini bask› alt›na al-
mak için tak›nd›klar› o “millici”
pozlar›n› tak›narak “bizim askeri-
miz sat›l›k de¤il” diyememifllerdi. 

Çünkü bir do¤ruyu ifade ediyor-
du Soros. Ve oligarflinin susturama-
yaca¤› bir sermayeydi konuflan.

Avrupa Birli¤i’nin 50. kurulufl
y›ldönümünde Türkiye’nin davet
edilmemifl olmas› çeflitli tart›flmala-
ra da vesile oldu. AB dönem baflka-
n› 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 gaze-
tenin bafll›¤›: ““AABB kkuuttllaammaayyaa ççaa--

¤¤››rrmmaadd›› ''OOrrdduummuuzzaa kkaatt››ll››nn'' ddii--
yyoorr..””

Merkel’in hemen ard›ndan ko-
nuflan, Almanya Savunma Bakan›
Franz-Josef Jung, kurulmas› planla-
nan AB ordusunda Türkiye'nin de
yer almas›n› istediklerini söylüyor-
du. 

Avrupa Birli¤i’nin Amerikan
emperyalizmiyle rekabetini gelifltir-
mek, sömürü pastas›ndan daha bü-
yük pay almak için sald›rgan politi-
kalar›n› yo¤unlaflt›rmak için kurulu-
flunu sürdürdü¤ü orduya bu ilk da-
vet de¤il elbette. Daha önce de AB
yetkilileri, Türkiye ordusunun öne-
mine vurgu yapm›fllar ve davet et-
mifllerdi. Oligarfli de bu ça¤r›ya
“olumlu sinyal vererek”, asl›nda
kendine biçilen misyona hay›r de-
meyece¤ini gösterdi. Bu misyon,
emperyalizmin ‘so¤uk savafl’ y›llar›

boyunca Türki-
ye’ye biçti¤i
“ileri karakol”
misyonundan
çok farkl› de¤il-
dir. “Mehmetçik
emperyalist tekellerin ç›karlar›n›
korumak için nöbete, marfl marfl”
diye özetlenebilecek bu misyon,
tam da Soros’un iflaret etti¤i durum-
dur. 

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 “va-
tan savunmas›”, “milli ç›karlar›-
m›z” diye yutturmakta ustad›rlar.
T›pk› NATO üyeli¤i gibi, flimdiler-
de emperyalistlerin emriyle Afga-
nistan iflgaline kat›ld›klar› gibi. Ya-
r›n AB ordusunu da ayn› demagoji
ile aç›klarlarsa hiç flaflmay›n!

AB foto¤raf›nda olmayan Türkiye
Avrupa Birli¤i ordusuna davetli!



19 Aral›k Katliam›’nda
Bayrampafla Hapishane-
si’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, katliam-
dan sa¤ ç›kt›klar› için yar-
g›lanan Mehmet Güvel,
Süleyman Acar, Erkan Er-
dem, Mesude Pehlivan ve
Gülizar Özpolat kat›ld›. 

‘Bu ayaklanmay› da 
bast›raca¤›z’

Süleyman Acar ifadesi-
ne, “unutturulmaya çal›fl›lan bir ta-
rih var. Bir katliam var. Biz unuttur-
mamak için buraday›z” diye baflla-
yarak, yaflad›klar›n› anlatt›. 

‹lk uyand›¤›nda karfl›s›nda, gö¤-
sünün üstünde Türk büyüklerinin res-
minin bulundu¤u bir arma olan mas-
keli 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 kat-
letmek oldu¤unun çok aç›k oldu¤una
dikkat çeken Acar, “Sald›r› varsa di-
renmek hakt›r. E¤er biz kendimizi ko-
rumasayd›k ve direnmeseydik çok da-
ha fazla insan ölecekti” dedi. 

Avukatlar›n Acar’a, “cezaevi du-
varlar›n› y›kan greyderleri ve dozer-
leri kullanan siz miydiniz?” diye
sormas›na müdahale eden savc›ya
cevap veren Av. Ömer Kavilli,
“mahkemeniz 7 y›ld›r bunlar› kulla-
nanlar› bulamad›, bir de biz araya-
l›m” diye tepki gösterdi. Bir baflka
avukat›n, operasyonun gerekçesinin
“ölüm orucunda olan tutuklular›
kurtarmak” olarak aç›kland›¤›n› ha-
t›rlatarak, böyle bir gayret var m›y-
d› fleklindeki sorusuna da, Acar “ha-
y›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, sis-
temin tecrite dayal› olmas›ndan
kaynakland›¤›n› belirterek, “Biz bu-
nu bakanl›kla da tart›fl›yorduk. Ko-
¤ufl temsilcileriyle de bu do¤rultuda
görüflüyorduk. Onlar tecriti engel-
leyici önlemlerin gerçeklefltirilmesi-
ni ve güvence alt›na al›nmas›n› isti-
yorlard›. Adalet Bakanl›¤› bizden
sadece tutuklular›n ölüm oruçlar›-
n›n sona erdirilmesi konusunda ik-
na edilmesini istiyordu. Bizim iflle-
vimiz ikna etmek de¤il eylemin b›ra-
k›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 an-
cak ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n bu ope-
rasyonu 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› din-
lendi. Süreci özetleyen Bakkalc›,
Adalet Bakanl›¤›’n›n 9 Aral›k’ta ya-
y›nlad›¤› genelgeyi hat›rlatt› ve
“Tutuklu temsilcileri bakan›n dek-
larasyonunun güvence alt›na al›n-
mas›n› istediler. Ve her iki taraf aç›-

s›ndan bir güven ortam›-
n›n yarat›lmas› için süre-
ye ihtiyaç vard›. Adalet
Bakanl›¤› mutabakat sa¤-
lan›ncaya kadar F Tiple-
rinin ertelendi¤ini kamu-
oyuna aç›klamas›na ra¤-
men 10 gün sonra F Tipi
uygulamas› bafllad›” de-
di. 

Bakkalc›’n›n 28 tutsa-
¤›n katline karar veren ba-
kan› “samimi, iyi niyetli”
diye nitelemesi ise dikkat
çekti.

Son olarak söz alan Av.
Taylan Tanay ise, mahke-
medeki eksiklikleri hat›r-

latarak, tutsaklar›n yarg›lanmas›n-
dan vazgeçilmesini istedi. Somut
suçlamalar yap›lamad›¤›n› kayde-
den Tanay, “Yarg› derhal bu oyun-
dan elini çekmelidir. Derhal beraat
karar› verilmelidir. Bu bir katliam-
d›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 sa-
at sürerken, salon yetersizli¤i nede-
niyle yaklafl›k 100 kiflilik TAYAD’l›
grup duruflmay› d›flar›da takip ettiler. 

TAYAD’l›lar duruflma sonunda
adliye önünde yapt›klar› aç›klama-
da, “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Yar-
g›lans›n ve Diri Diri Yakt›lar Hesa-
b›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 Unutmaya-
ca¤›z” sloganlar› at›lan aç›klamada
konuflan Fahrettin Keskin, “Yarg›
ba¤›ms›z de¤ildir. Bu nedenle ada-
letin yerini bulmas› 19 Aral›k Katli-
am›’na karfl› alaca¤›m›z tavra ve
mücadelemize ba¤l›d›r” diyerek
herkesi sorumlulu¤unu yerine getir-
meye ça¤›rd›. 

14 Eylül tarihine ertelenen du-
ruflmay› ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan›
Hürriyet fiener de izledi. 
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Adalet için herkese 
görev düflüyor
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Aralar›nda KESK Genel Baflka-
n› ‹smail Hakk› Tombul, E¤itim-
Sen Genel Baflkan› Alaaddin Din-
çer, SES Genel Baflkan› Köksal Ay-
d›n'›n da bulundu¤u KESK üyesi 22
kifli hakk›nda Ankara 28. Asliye Ce-
za 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 düzenle-
nen 'Büyük E¤itimci Yürüyüflü'nü
örgütleyen, kat›lan KESK’lilere
2911 say›l› "Toplant› ve Gösteri Yü-
rüyüflleri Kanunu"na muhalefet et-
tikleri ve "polise mukavemet" ettik-
leri gerekçesi ile 1 y›l 3'er ay hapis
ve 407'fler YTL adli para cezalar›
verildi. Ceza verilenler aras›nda; ‹s-
mail Hakk› Tombul, Alaaddin Din-
çer, Eski BES Genel Baflkan› Bü-
lent Kaya, SES Genel Baflkan› Kök-
sal Ayd›n, BTS Genel Baflkan› ‹bra-
him Fehmi Kutan, E¤itim-Sen Ge-
nel Sekreteri Emir Ali fiimflek, E¤i-
tim-Sen 2 No’lu fiube Baflkan› Öz-
gür Bozdo¤an, 1 No’lu fiube Baflka-
n› Abdullah Çiftçi, BES Ankara 1
No’lu fiube yöneticisi Murat Kahra-
man 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 dü-
zeninin istedi¤i bu!

Sendikac›lar›n yarg›land›¤› da-
van›n sonucunun söyledi¤i de özet-
le böyle.

Karar önceden vverildi!
Eylem öncesi ve sonras›nda ya-

p›lan aç›klamalar, hükümetin tutu-
mu, Ankara Valili¤i’nin beyanlar›
hat›rland›¤›nda, bu karar›n daha ön-
ce al›nm›fl bir karar oldu¤u çok aç›k
görülecektir. Devlet istemifl, mah-
keme 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 yap-
mak 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 ge-
len gözda¤› da ikinci ad›md›r.

KESK bu sald›r› karfl›s›nda y›l-
mamal›, geri durmamal›d›r. Mahke-
menin hukuki sürecinden ba¤›ms›z
olarak, sald›r›y› püskürtmek için so-
kaklarda, iflyerlerinde fiili meflru
mücadelesini dayatmal›d›r. 

OOlliiggaarrflflii ee¤¤iittiimm eemmeekkççiillee--
rriinnii öönnccee ddöövvddüü,, ssoonnrraa ddaa
bbiirr ddaahhaa hhaakk aarraammaammaass››
iiççiinn cceezzaallaanndd››rrdd››.. 
BBuu ggöözzddaa¤¤›› bbüüttüünn hhaakk
aarraayyaann kkeessiimmlleerreeddiirr,, bbüü--
ttüünn eemmeekk öörrggüüttlleerriinniinn
‘‘aayyaa¤¤››nn›› ddeennkk aallmmaass››’’ iiss--
tteennmmeekktteeddiirr..

Sar›gazi’de 
jandarma tterörü
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 pan-
kartlar› hazmedemeyen jandarma,
sokak aralar›nda gördüklerine sal-
d›rd›. Mehmetçik Lisesi ö¤rencisi
Samet Kaya’n›n üzerine arabas›n›
sürüp kovalayan jandarma hiçbir
gerekçe göstermeden Kaya’y› so-
kak ortas›nda dövmeye bafllad›.
Halk›n gözü önünde iflkenceye ma-
ruz kalan Samet Kaya jandarma
arabas›na al›nd›ktan sonra da araba
içinde dövülmeye devam edildi.
Karakola giden yak›nlar› ve mah-
kemeye giden arkadafllar› taraf›n-
dan görülen Samet’in yüzünün bir-
çok yerinde flifllik ve üzerinde kan
oldu¤u ifade edildi.

�

Antalya’da kkeyfi 
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 gözal-
t›na al›nd›. Kaytan ayn› gün ç›kar›l-
d›¤› savc›l›kta serbest b›rak›ld›.

�

T‹T’ten ÖÖzgür
Radyo’ya ttehdit 
Özgür Radyo’ya Türk ‹ntikam

Tugaylar› (T‹T) imzal› mektuplar
gönderilerek tehdit edildi¤i aç›k-
land›. Emekçi Kad›nlar Derne¤i ve
Ezilenlerin Sosyalist Platformu ta-
raf›ndan 30 Mart’ta Kad›köy ‹ske-
lesi’nde düzenlenen eylemle olay
protesto edildi. Eylemde konuflan
Nahide K›l›ç, “Sesimize sahip ç›ka-
ca¤›z” dedi. 

KESK’i susturma cezas›
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Dersim Polisinin Grup Yorum 
Tahammülsüzlü¤ü

Grup Yorum’un Kürt halk›yla bulufltu¤u turne kap-
sam›nda konser verece¤i yerlerden biri de Dersim’di.
Dersim polisi günler öncesinde engelleme giriflimlerine
bafllad›.

4 Nisan’daki konser öncesinde, konser için afifl as-
t›klar› gerekçesiyle Dersim Temel Haklar’dan Cemal
Duta¤ac›, Cem Demirel ve Deniz Bulut gözalt›na al›n-
d›lar. Cumhuriyet Mahallesi’nde afifl as›lan evlerin sa-
hiplerine flikayetçi olmalar› yönünde bask› yapan polis,

konser afiflini bile tutuklama ile bitirmeye çal›flt›.

3 Nisan’da ise, Grup Yorum üyeleri Muharrem Cen-
giz, 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 ser-
best 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, hat-
ta konserin yap›lmas›n› engellemek amac› tafl›d›¤› kay-
dedildi.

‹stanbul Avc›lar’da 1 Nisan gü-
nü dergimizi satarken gözalt›na al›-
n›p iflkence gören Bülent Kemal
Y›ld›r›m, U¤ur ‹lbay, Nejdet Der-
nek ve Ersin Koca 4 Nisan’da Te-
mel Haklar Federasyonu’nda bas›n
aç›klamas› yapt›lar. 

Gözalt›na al›n›rken ve sonras›n-
da gördükleri iflkenceyi anlatan Bü-
lent Kemal Y›ld›r›m’›n yüzünde, el-
lerinde iflkence izleri görülürken, ifl-
kenceyi 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›n-
dan sald›r›ya u¤rad›klar›n› ve iflken-
ce gördüklerini belirten da¤›t›mc›la-
r›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 so-
palarla herkese sald›rmaya baflla-
d›klar›n›, yerlerde sürükleyerek gö-
zalt›na ald›klar›n› kaydetti. Bu so-
kak ortas›ndaki iflkenceye tepki
gösteren mahalle sakinlerine de sal-
d›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 polis-
ler, komiserin “icab›na bak›n” tali-
mat› ile Bülent Kemal Y›ld›r›m’›
“banyo” tabir edilen yerde ç›r›lç›p-
lak soyarak saatlerce iflkence yapt›-
lar. Ebu Gureyb’den yans›yan re-
simlerdeki gibi, ahlaks›zca iç çama-
fl›rlar›n› kafas›na geçirdiler.

Aç›klamada bu iflkenceler flöyle
anlat›ld›: “Bu süre boyunca kas›k
s›kma, duvara kafas›n› vurma, yü-
zükoyun yere yat›rarak s›rt›nda te-
pinmeye kadar her türlü iflkence çe-
flidi denendi arkadafl›m›z üzerinde.

‹flkenceciler sigara molalar› d›-
fl›nda iki saate yak›n bir süre boyun-
ca 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 Ba-
k›rköy ACM’ye ç›kar›lacaklar› be-
lirtilerek yeniden Avc›lar Karako-
lu’na gönderildiler. 

Gerek sa¤l›k muayenesinde, ge-
rekse savc›l›kta iflkence gördükleri-
ni söylemelerinin karfl›l›¤› yeni ifl-
kenceler oldu.

“Karakolun giriflinde tekrar sal-
d›r› ve küfürler bafllad›. Karakolun
alt kat›na inene kadar devam etti.
Burada “Fizik testi yapaca¤›z” de-
nilerek tekrar sald›rd›lar ve yine ifl-

k e n c e
yap›ld› .
Kel, iki
y › l d › z l ›
bir komi-
ser taraf›ndan küfür ve hakaretlere
maruz kald›k ve tekrardan iflkence-
ye al›nd›k.”

Yap›lan bütün bu iflkencelerin
ard›ndan mahkemeye ç›kar›lmayan
okurlar›m›z kollar›ndan tutulup ka-
rakoldan d›flar› at›ld›lar.

Evet “serbest” b›rak›lm›fllard›.

Savc›l›k taraf›ndan asl›nda ser-
best b›rak›ld›klar› halde, yeniden
karakola getirilip kay›t d›fl› flekilde
tutulmufllar ve iflkenceye maruz kal-
m›fllard›.

Yine Yürüyüfl sataca¤›z
Bu arada okurlar›m›z flunu ekle-

meyi de unutmad›lar aç›klamada:

“Bizler Yürüyüfl Dergisi okurla-
r› olarak hakl›dan ve do¤rudan ya-
nay›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 ko-
flulda do¤rular› söylemekten, hakl›-
y› savunmaktan vazgeçmeyece¤iz.
Yine gidecek ve yine Avc›lar Mar-
mara Caddesi’nde Yürüyüfl Dergi-
si’ni sataca¤›z.”

T›pk› geçen hafta ‹zmir’in
Uzundere Köyü’nde ve Cennetçefl-
me mahallelerinde oldu¤u gibi, An-
talya’n›n fiarampol Mahallesi ve
K›fllahan’da oldu¤u gibi, ‹stan-
bul’un yoksul Hac› Ahmet Mahalle-
si’nde yapt›klar› gibi... 

Yürüyüfl Da¤›t›mc›lar›na 
Avc›lar Karakolu’nda ‹flkence
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‹ 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 üze-
re 9 iflçinin iflten at›lmas›n›n ard›n-
dan, 14 Mart’ta fabrika önünde di-
renifl bafllad›.

Direnifllerinin 15. gününde iflçi-
leri ziyaret eden Ege Temel Haklar
üyeleri desteklerini ifade ederken,
emperyalist-siyonist tekellerin ülke-
mizi ucuz emek cenneti olarak kul-
land›¤›n›n bir kez daha görüldü¤ü-
nü 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›l-
ma nedenlerini konufltuk. 

14 Mart'ta örgütlenmeye baflla-
d›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›n-
caya kadar burada olacaklar›n› söy-
lüyor. ‹flten atmalara karfl› örgütlen-
me çal›flmas›n› yürüttüklerini ve 26
Mart’ta ço¤unlu¤u sa¤layarak Ça-
l›flma Bakanl›¤›’na baflvuruda bu-
lunduklar›n› belirten Köse, patro-
nun fiziki sald›r›lar› ile de karfl›lafl-
t›klar›n› kaydetti. ‹flçilerden Fahret-
tin 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 ye-
min 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 gere-
kiyor. Hepimizin ailesi oldu¤u halde
bordrolar›m›zda ailemiz yok olarak
göstermifller. 12 saat çal›flt›r›lma-
m›za ra¤men ald›¤›m›z asgari üc-
retten 5 milyon lira fazla. Zam ya da
fazla mesailerimizi istedi¤imiz za-
man ‘size asgari ücretten zaten faz-
la veriyoruz’ diyorlar.”

Bu Ücrete Nerede 
‹flçi Bulacaklar?
Moris Russo adl› ‹srailli serma-

yedara ait olan fabrikan›n iç piyasa-
da kendi ad›yla bir ürünü bulunmu-
yor. Migros gibi büyük marketlere
satt›¤› ya¤lara, marketler kendi
markalar›n› koyarak piyasaya sürü-
yor. A¤›rl›kl› olarak ise ya¤› yurtd›-
fl›na gönderdi¤i belirtiliyor. 

‹srail ve Yunanistan'dan gelen
soya ve pamuklar›n yan›s›ra, Türki-
ye’ye yurtd›fl›nda getirilip  köylüle-
re ektirilen Konola bitkisinden ya¤
üreten fabrikan›n neden ‹srail’de
de¤il de burada kuruldu¤unu soru-
yoruz. Seyit Umu, “Bu asgari ücre-
te nerede iflçi bulacaklar” diyerek,
Türkiye gerçe¤ini özetliyor ve ekli-
yor: “Buraya sadece ya¤ almaya
hahamlar geliyor, onlara içine özel
vitaminler kar›flt›r›lm›fl ya¤lar veri-
liyor.” Yücel Akar isimli iflçi de, ya-
¤› al›nm›fl pamuk tozlar›n›n mermi
yap›m›nda kullan›lmak üzere ye-
niden ‹srail’e gönderildi¤ini belirti-
yor.

‹flçi Sa¤l›¤› Hiçe Say›l›yor
Fabrikan›n çevreyi de etkiledi¤i-

ni ve ç›kan toz yüzünden çevredeki
ailelerin de flikayetçi oldu¤unu söy-
leyen 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›-

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 arkadafl-
lar›m›z  oldu ve bir fley yap›lmad›.
‹fl kazalar›n› s›k s›k yafl›yoruz.”

Asl›nda ülkenin dört bir yan›n-
dan buna benzer koflullarda kölece
çal›flt›r›l›yor emekçiler. Bu insanl›k-
d›fl› koflullara karfl› ç›kt›klar›nda,
bunun için örgütlenmeye kalk›flt›k-
lar›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 tut-
mas› 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 iflçile-

re hakl› mücadelelerinde baflar› di-
leyerek desteklerinin sürece¤ini be-
lirtirken, Yücel Akar, sendikal› mü-
cadelenin önemine dikkat çekerek,
“biz ifle dönemesek bile içerdeki ifl-
çiler haklar›n› alacak” diyor. Sendi-
ka temsilcisi ‹lhan Güler de, “Biz
kararl›y›z haklar›m›z› al›ncaya ka-
dar burada olaca¤›z” sözleriyle
u¤urluyor dernek üyelerini. 

Siyonist Sermaye Ucuz 
Ve Örgütsüz ‹flçi ‹stiyor

Danone’de sendika 
hakk› için mücadele

Danone patronunun sendikal ör-
gütlenmeyi engellemeye çal›flmas›,
30 Mart günü Lüleburgaz’da bulu-
nan 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 gi-
bi” 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, Ör-
gütlenme Uzman› Seyfettin At›lgan
da, “Bedeli ne olursa olsun örgütlü
hareket edece¤iz” diye konufltu. 

emek
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E¤itim-Sen üyeleri, 30 Mart gü-
nü birçok kentte  yapt›klar› eylem-
lerle, ek ders ücretleri konusunda
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n keyfi tu-
tumunu protesto etti.

Sendikan›n ‹stanbul flubeleri, ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü önünde
toplan›rken, ‹zmir flubeleri ise Ko-
nak Eski Sümerbank önündeydi.
Erzincan’da Cumhuriyet Meyda-
n›’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 Mü-
cadelemiz, AKP Cebimizden Elini
Çek” sloganlar›yla ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’ne yürüyen emekçilere
seslenen fiube Baflkan› Kadir Zey-
bek, “Ayl›k karfl›l›¤› ders görevini
tamamlayamayan ö¤retmenlere ek
ders ücreti ödenmemesi yönündeki
uygulamadan vazgeçilmeli bunu s›-

n›rlayan mevzuat hükümleri de-
¤ifltirilmelidir” dedi.

7-8 Nisan’da Ankara, ‹stan-
bul, ‹zmir, Adana, Diyarbak›r,
Trabzon ve Van’da ‘‹nsanca Ya-
flam Demokratik Türkiye’ mi-

tingleri gerçeklefltirecek olan E¤i-
tim-Sen üyeleri, 4-5-6 Nisan’da da
tüm ifl-
yerlerin-
de ‘Ay-
r›mc›l›k
de¤il eflit
ifle eflit
ücret is-
tiyoruz’
kokartla-
r› taka-
cak.

“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 Ni-
san’da, Çakabey Vergi Dairesi önünde
protesto edildi. 

Özellefltirme taland›r
Karayollar› 17. Bölge Müdürlü-

¤ü’nün bulundu¤u arsan›n Zorlu Gru-
bu’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 Sen-
dikalar› taraf›ndan ortak düzenlenen
eylemde, özellefltirmenin ya¤ma ve ta-
lan 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 Ni-
san’da Adalet Bakanl›¤› ek binas›na
yürüyen KESK üyeleri taraf›ndan pro-
testo edildi. Özellefltirme ma¤duru ifl-
çilerin de destek verdi¤i eylemde ko-
nuflan ‹smail Hakk› Tombul, “KEY’de-
ki bu soyguna izin vermeyece¤iz” dedi.

E¤itim-Sen ‘‹nsanca Yaflam Demokratik 
Türkiye’ mitinglerine haz›rlan›yor

emek

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 Mey-
dan›’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 Ge-
nel Merkezi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›nda, Türkiye ve dünyada
emekçi halk aç›s›ndan önem tafl›yan çeflitli gündem maddelerini de¤er-
lendiren D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, 1977 1 May›s katli-
am›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¤er-
lendirdi. 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› düzenlenmesi-
ni 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, Türki-
ye’de kad›n ve sendikalar, dünyada sendikal hareket, sosyal politika da
dönüflüm; konut ve bar›nma sorunu gibi konular›n ele al›naca¤› toplan-
t›lar önümüzdeki hafta bafllayacak. 

D‹SK’in Taksim karar›n› resmi olarak ilan etmesi elbette olumluluk-
tur. Devrimciler, demokratlar, iflçi ve emekçiler D‹SK’in bu karar›n›n
takipçisi olmal›d›rlar.
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ABD tekeli Cargill baflta olmak üzere niflasta bazl› fleker üreten tekelle-
rin ç›karlar› için fleker fabrikalar›n› kapatan, niflasta bazl› flekerin (NBfi) ko-
tas›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 kota-
s›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 ol-
du¤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 kar-
fl›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 anla-
m›na geldi¤ini dile getirdi. Fiyat›n düflürülmesinin pancar üreticisini büyük
oranda etkileyece¤ini de kaydeden Günayd›n, NBfi kotas›nda yap›lan dü-
zenlemelerle, fleker sektöründe “inan›lmaz bir rant” yarat›ld›¤›n› vurgulad›. 

Günayd›n flunlar› kaydetti: “Bugün, pancar üreticileri ve iflçileri aleyhi-
ne yürüyen bir süreç yaflanmaktad›r. S›n›rlardan kontrolsüz biçimde binler-
ce ton kaçak fleker girmektedir. Hükümetin, çok uluslu flirketler yan›nda yer
alarak kendi çiftçisini topra¤›ndan so¤utmamas›, kaçak fleker sorununu aci-
len çözmesi ve üretim girdilerindeki art›fla paralel biçimde fleker pancar›
için yeni bir fiyat belirlenmesi gerekmektedir. ”

TemSA’da ifl b›rakma
Sabanc›’ya ait TemSA’da çal›-

flan 45 kadrosuz iflçi, kadrolu iflçi-
lerle ayn› haklara sahip olmak iste-
dikleri için iflten at›ld›lar. Bunun
üzerine, bölümdeki 185 iflçi ifl b›ra-
karak arkadafllar›na destek verdi. 

‹flçilerin dayan›flmas›n› engelle-
mek için harekete geçen patron, ifl-
çileri tek tek evlerinden servislerle
alarak do¤rudan boyahane bölümü-
ne getirip çal›flmaya zorlad›. ‹flçile-
rin 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 uy-
gulamas›, ‹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 dü-
zenlenen eylemde konuflan TTB
Baflkan› Gençay Gürsoy, uygulama-
n›n uluslararas› sermayenin iste¤i
oldu¤unu belirtirken, SES Genel
Baflkan› Köksal Ayd›n, AKP hükü-
metinin sa¤l›¤› piyasalaflt›rmak için
çabalad›¤›n› söyledi. 

‹zmir’de, 2 bin 36 hekimden
1075’inin (%53) aile hekimi olmay›
reddetmesi, projeye verilmifl bir ce-
vap olarak de¤erlendirildi.

Adana genelinde 19.3 YTL olan yevmiyenin kendileri-
ne de verilmesini isteyen, Tuzla ilçesinde çal›flan tar›m ifl-
çileri ifl b›rakt›lar. 15 YTL yevmiye veren toprak sahipleri,
çad›rlarda ve oldukça sa¤l›ks›z koflullarda yaflayan ve hiç-
bir sosyal güvenceleri bulunmayan iflçileri elektrik ve su-
lar›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.

Pancar Üreticisini Periflan Eden AKP 
Cargill’e Çal›flmaya Devam Ediyor

Tar›m 
iflçileri 
ifl 
b›rakt›

40 bin iflçiye AKP darbesi
AKP hükümeti, özellefltirmeler sonucu ifllerini kaybe-

den ve çeflitli kurumlara da¤›t›larak hiçbir güvencesi ol-
madan çal›flt›r›lan emekçilere bir darbe daha vurdu. 40
bin iflçi, geçici iflçilerin kadroya geçirilmesine iliflkin ka-
nun tasar›s› kapsam›na al›nmad›. ‘4-C çal›flanlar›’ olarak
bilinen emekçiler 2 Nisan’da Ankara’da yapt›klar› eylem-
le 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›fl-
mas›’, ‘Genel Grev Genel Direnifl’ sloganlar› att›lar.

Eylemde konuflan Tez-Koop-‹fl 1 No’lu fiube Baflka-
n› Hakan Bozkurt, tüm geçici iflçilerin, hiçbir ayr›m gö-
zetilmeksizin daimi iflçi kadrosuna al›nmas›n› istedikle-
rini 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›rak-
mamak” için iflçileri, görüflmenin ya-
p›laca¤› yerde eylem yapmaya ça¤›r-
d›. Ankara fiubeler Platformu sözcüsü
ve Yol-‹fl 3 No’lu fiube Baflkan› Fahri
Y›ld›r›m ise, ayr› alanlarda hayk›rma-
n›n cezas›n› çektiklerinin alt›n› çize-
rek birlik ça¤r›s›nda bulundu.



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 gerçeklefliyor-
du, çok uzak de¤ildi Bat› ülkelerine
yetiflip onlar› geçmemiz. 

Din iman derken kapitalizmi bu
söylemle kutsamalar› bir yana, bir
türlü o hamleyi yapamad› memle-
ket!

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, iki-
yüzünü birden aç›yor. Sadece Kay-
seri’de iki hamlede 300’den fazla
“tesisi” aç›verdi ve kendisi gibi ya-
pamayan önceki iktidarlar› f›rçala-
y›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 göster-
gelerin yay›nlan›p, bas›n›n “flaha
kalkt›k” bafll›klar› att›¤› günlerde
aç›lan tesislerin neler oldu¤unu el-
bette genifl kitleler bilmiyordu.

Eskiflehir yerel bas›n›nda yer-
alan bilgilere, Büyükflehir Belediye
Baflkan› Y›lmaz Büyükerflen’in ver-
di¤i bilgilere göre aç›l›fl› yap›lan te-
sislerin baz›lar› flu flekilde:

Kent Orman›, Alaattin Park›,
Genç Giriflimciler E¤itim Merkezi,
köy yollar›, köy içme suyu, kuruye-
mifl, helva ve fleker atölyeleri...

Üstelik bunlar›n birço¤u zaten
y›llard›r faaliyet gösteren, aç›l›fl› yi-
ne törenlerle yap›lm›fl olanlar. Ör-
ne¤in Cemalettin Sarar, Y›lmaz Çe-
tintafl, 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 meyda-
n›na kurulan dev ekrandan yans›yan
görüntülerde baflbakan uzaktan ku-
manda ile “aç›l›fl” yap›yor.

Baflbakan’›n uzaktan kumandal›
açt›¤› okullar›, daha önce de Milli

E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik’in “törenle” açt›-
¤› belirtiliyor. Kentte
yerel gazeteler dahi
alay ediyor bu flovla;
“sanal aç›l›fl” manfletle-

ri ile yay›nlar yapt›lar günlerce.

Eskiflehir Büyükflehir Belediye
Baflkan› Y›lmaz Büyükerflen'e göre
do¤ru say› 6 olmal›d›r. 

Kald› ki, bu kadar “tesis, fabri-
ka” aç›l›fl› gerçe¤i yans›tm›fl olsa;
Türkiye’nin çoktan bir “sanayi ül-
kesi” haline gelmifl olmas› gerekir-
di. 

Hem takiyyeci hem de tüccar
politikac› halka böyle bir hava vere-
rek oy avc›l›¤› yap›yor. T›pk› dört
y›ll›k iktidarlar›nda emekçilerin
al›m gücü daha da gerilerken alay
edercesine, tekellerin düzelen eko-
nomilerini “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 dük-
kan› olmaktan öteye gitmez elbette.

Ancak bu vesileyle, burjuva po-
litikac›lar›n›n halk› aldatmak için ne
tür yollara baflvurduklar›n›, hilede,
düzenbazl›kta s›n›r tan›mad›klar›n›
görmüfl oluyoruz. 
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“Fabrika Aç›l›fl›” fiovlar›yla 

Hocas›n›n Takti¤ini Uygulayan Tayyip

Buca Temel Haklar Derne¤i, geçen hafta kötü hava
koflullar› nedeniyle ertelenen bahar flenli¤ini, fiirinyer-
Forbes Caddesi giriflinde 1 Nisan’da yapt›. 

Devrim flehitleri için sayg› duruflu ile bafllayan et-
kinlikte aç›l›fl konuflmas›n› yapan Burak Demirci, der-
ne¤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-

sini sa¤lamak oldu¤unun alt›n› çizen Demirci, “her tür-
lü haks›zl›¤a ve toplumu yozlaflt›rmaya, halk›m›z› ken-
di kültüründen uzaklaflt›rmaya yönelik faaliyetlerin
karfl›s›nda olaca¤›z” diye konufltu. 

fienlik daha sonra fliirler-
le devam etti. K›r›klar 1
No’lu F Tipi’nden gelen
mesaj›n okunmas›ndan son-
ra Grup Gün›fl›¤› sahne ald›. 

100 kiflinin izledi¤i et-
kinlik Grup Gün›fl›¤›’n›n
söyledi¤i türküler ve çeki-
len halaylarla sona erdi.

“BAHARI YYEfiERTEN UUMUDUMUZDUR”
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‹stanbul Üniversitesi’nde Rek-
tör Mesut Parlak öncülü¤ündeki
antidemokratik uygulamalara k›l›f
uydurma çal›flmalar› tüm h›z›yla
sürüyor. Kat›lmad›¤›n› kamera ka-
y›tlar›yla kan›tlad›¤› ya da yurtd›-
fl›nda oldu¤unu pasaportuyla is-
patlad›¤› bir dizi olay bahane edile-
rek okuldan at›lan arkadafl›m›z Gü-
nay 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 bu-
yurmufl ve Cumhuriyet Gazetesi’ni
de yerden yere vurmufl.

Öncelikle flunu belirtmeliyiz ki,
röportajda çarp›tma yok, eksiklik-
ler var. Arkadafl›m›z› okuldan at-
mak için haz›rlad›klar› soruflturma
dosyas›nda bunlar›n hepsi vard›r.
Haz›rlanm›fl sahte tutanaklar, ol-
mayan tart›flmalar ve daha bir di-
zi komplo; iflte tüm bunlar rektö-
rün üniversite yönetme anlay›fl›-
d›r. Yüzlerce ö¤renciyi devrimci
düflünceleri yüzünden okuldan at-
m›flt›r, bir o kadar›na da çeflitli sü-
relerde uzaklaflt›rma cezalar› ver-
mifltir. Bunu da "okulda siyaseti bi-
tirece¤im" diyerek aç›klamaktad›r.

Rektör Parlak'a sormak gereki-
yor: Bugüne kadar sol görüfllü,
devrimci-demokrat ö¤rencilere,
kameralar önünde, sat›rla, döner
b›ça¤›, pala, sallama gibi aletlerle
defalarca sald›ran, onlarca ö¤renci-
yi yaralayan hangi fafliste disiplin
cezas›n› verdiniz? Cezaland›rmad›-
¤›n›z gibi aksine onlar› sahiplendi-
niz, kol kanat gerdiniz. Öyle ya üni-
versitede siyaseti bitirmek istemi-
yor muydunuz? O halde eli kanl›,
sat›rl›-b›çakl› faflistlerle kol kola
girmesinde de bir sak›nca yoktur
Mesut Parlak'›n. Ergun Babahan gi-
bi köfle yazarlar›n›n da ifade etti¤i
gibi, Hrant Dink'in katilinin düflün-

cesiyle, Hitler'in, cuntac›lar›n ya da
eli kanl› faflistlerin düflüncesiyle

Parlak'›n düflün-
cesi aras›nda ne
fark vard›. O

h a l d e
yan ya-
na dur-
m a l a r › ,
M e s u t
Parlak'›n
o n l a r ›
koruyup
k o l l a -
mas› da
g a y e t
do¤ald›r.

Faflistlere ‘yavrular›m’ deyip sa-
hip ç›kan rektör, devrimci-demok-
rat ö¤rencileri ise okuldan atabil-
mek için elinden geleni ard›na
koymamakta, her türlü hukuksuz-
lu¤u meflru görmektedir. Çünkü;
baflta Parlak olmak üzere ‹.Ü. yö-
netimi, bunu daha önce defalarca
yaparak, ‘kötü niyetini’ ortaya
koymufltur. Daha önce, disiplin ce-
zalar› idari yarg›dan dönen birçok
ö¤renci okula döner dönmez, ön-
ceden aç›lm›fl olup sonuçland›r›l-
madan tozlu raflara kald›r›lm›fl so-
ruflturmalarla yeniden cezaland›r›l-
m›flt›r. Böylelikle tüm hukuki yol-
lar› da t›kam›fl olmaktad›rlar.

Daha geçen hafta perflembe gü-
nü 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 devrim-
ci 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 so-
ruflturma dosyalar› haz›rlad›klar›-
na da emin olabiliriz.

Ö¤rencisine hiçbir flekilde fikir-
lerini aç›klama olana¤› vermeyen,
demokratik tepkilerini dile getir-
melerinin önüne s›n›rs›z engeller

çeken bir yönetimden ne bekleye-
biliriz baflka! Bu ba¤lamda Rektör
Parlak'›n 30 Mart tarihli aç›klama-
s›nda arkadafl›m›z Günay Da¤'a
verdi¤i "sözde cevab›" da "yavuz
h›rs›zl›k" örne¤idir. Evet, bir üni-
versite yönetimi polisle, özel gü-
venlikleriyle el ele verip ö¤rencisi-
ne bir komplo kuruyor ve ö¤renci-
nin yasalarla güvence alt›na al›n-
m›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 skanda-
l›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 ifl-
lem yapmayan kendisi de¤il midir?
Art›k minareyi çald›ktan sonra k›l›-
f›n› haz›rlama gere¤i bile duyma-
maktad›rlar. ‘fiüpheli bir flekilde
karn›n› tutarak okuldan ç›kma-
y›’ dahi soruflturma konusu yapa-
bilecek bir ö¤renci düflmanl›¤›yla
gözüdönmüfllük, kaç rektörün
özelli¤idir dünyada? Tabi bu uygu-
lamalar›n hepsinin amac› bellidir.
‹Ü'de devrimci siyaseti bitirmek...

Rektör'ün daha önce bir gaze-
teye de itiraf etti¤i gibi "korkular›"
vard›r. Kendi ö¤rencisinden, bu ö¤-
rencilerin hak alma bilincine sahip
olup bunun için mücadele etme-
sinden korkmaktad›r. Daha aç›k bir
ifadeyle üniversitelerde yüksele-
cek bir devrimci mücadeleden
korkmaktad›r. Bunu da "‹stanbul
Üniversitesi’nde kopacak bir k›v›l-
c›m tüm Türkiye'yi saracakt›r" söz-
leriyle dile getirmektedir.

Korkmakta da haks›z de¤ildir
Parlak gibileri. Bilirler ki gençlik ör-
gütlü mücadeleye daha militan ve
kitlesel olarak girerse bozulacakt›r
rahatlar›. ‹stedikleri gibi at kofltu-
ramayacaklar, o rahat koltuklardan
üniversiteleri rahatça sermayeye
peflkefl çekemeyeceklerdir. Bunun
içindir azg›nca sald›rmalar›.

Çünkü Devrimci Gençli¤in mü-
cadelesiyle kurulacak Demokratik
Halk Üniversitelerinde Mesut Par-
lak gibilerine yer olmayacakt›r.

Gençlik Federasyonu

‹stanbul Üniversitesi Rektörü 
yalanlara devam ediyor

gS ençlikte:öz
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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. Yü-
cel Demirer, ‹vme Dergisi ad›na KOÜ Mühendislik Fakülte-
si 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-bilim-
sel 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 et-
ti¤ini kaydetti. "Ben de gelece¤im için bu kampanyaya destek veriyorum, çünkü be-
nim de gelece¤im çal›n›yor” diyen Demirer, çözümün örgütlülükten ve mücadele-
den geçti¤ine vurgu yapt›. Panel kapsam›nda ayr›ca bir de karikatür sergisi aç›ld›. 

ISPARTA’da ‘‘Nas›l bbir e¤itim iistiyoruz?’ paneli
Bir baflka panel de Isparta Gençlik Derne¤i taraf›ndan 1 Nisan’da dernek bina-

s›nda düzenlendi. ‘Nas›l Bir E¤itim ‹stiyoruz?' konulu panele konuflmac› olarak E¤i-
tim-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 kkarikatür sergisi
AAnnttaallyyaa GGeennççlliikk DDeerrnneekkllii ö¤renciler ise kampanya kapsam›n-

da, 4 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi’nde bir karikatür sergisi aç-
t›lar. Tamam› F Tiplerindeki tutsaklar›n çizdi¤i karikatürler genç-
lerin ilgisiyle karfl›lafl›rken, megafonla duyuru yapan Gençlik Der-
nekli ö¤renciler, yeni s›nav sistemini anlatt›lar. ‹lgiden rahats›z
olan polis ve ÖGB’lerin engelleme giriflimi ise, ö¤rencilerin sahip-
lenmesi sonucu bofla ç›kar›ld›.

Liseli Gençlik’ten 
Anti-faflist Eylem

Okmeydan›’ndaki ‹stan-
bul Ticaret Odas› Lisesi’nde,
ö¤rencileri zorla ülkü oca-
¤›na götürmek isteyen faflist-
ler, Liseli Gençlik’in öfkesiy-
le karfl›laflt›. 26 Mart günü
yaflanan olayda Liseli Genç-
lik faflistleri cezaland›rmak
isteyince, faflistler polis abi-
lerine s›¤›nd›lar ve bir süre
okuldan ç›kamad›lar.

Liseli Gençlik, “Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücade-
lemiz, Kurtulufl Kavgada Za-
fer Cephede” sloganlar› eflli-
¤inde Sibel Yalç›n Direnifl
Park›’na do¤ru yürüyüfle geç-
ti. Faflistlere karfl› mücadele-
lerini sürdüreceklerini hayk›-
ran liseliler alk›fllarla eyleme
son verdi.

Gençlik Federasyonu üyeleri, 2 Nisan’da
Çanakkale Savafl›’yla ilgili ‹.Ü. ‹letiflim Fa-
kültesi’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› sonu-
cunda, Nazl› Kaytan, Harika Y›lmaz, Meh-
met Tarç›, Hasan Selim Gönen, Mehmet Ka-

ranfil, Ender Aldanmaz, Baki Öztürk, Musta-
fa 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 propagan-
daya okulda izin verilmeyece¤i belirtilen ey-
lemde, “Faflizme Karfl› Omuz Omuza, Beya-
z›t Faflizme Mezar Olacak” sloganlar› at›ld›.

gençlik

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

ODTÜ’nün duvarlar› 30 Mart
gününe, Türkiye devriminin ön-
derlerini selamlayan yaz›lama-
larla ‘merhaba’ dedi. Jandarma
yaz›lamalar› silmeye çal›fl›rken,
Mahir Çayan’›n resmi gün bo-
yunca as›l› kald›.



“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 Ka-
rabulut'un dedi¤i gibi; ""SSöözz aa¤¤zz››--
mm››zzddaann çç››kktt›› mm›› bbiirr kkeezz,, kkaarrflfl››ll››¤¤››nn››
bbuulluurr mmuuttllaakkaa..""

Adal›lar, bir kez söz verdiler mi,
gere¤ini yapmadan durmazlar. Ge-
rekirse 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 bi-
ridir. Bu perspektifle bak›ld›¤›nda,
devrimci hareketin tarihi söyledi¤i-
ni yapman›n, yapt›¤›n› savunman›n
tarihiyken, reformist-oportünist ke-
simlerin tarihi, biraz da tutulmayan
sözler mezarl›¤›d›r. 

Bu mezarl›¤a ait siyasi cesetle-
rin, ay›plar›n› örtmek için kullan-
d›klar› moda gerekçe ise ""eezzbbeerr
bboozzmmaakk"" diye adland›r›lan bir na-
karatt›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›l-
d›¤›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› "ez-
ber bozmak" diyerek tescillemifller-
dir. E¤er bir “ezber bozma” sözko-
nusuysa,  bu ‘60’lar›n sonunda ger-
çekleflmifl; burjuvazinin, revizyo-
nizmin, cuntac›lar›n, parlamente-
ristlerin o güne kadar ö¤retti¤i her
fley yere çal›n›p, Türkiye devrimi-
nin yolu bulunmufltur. 

Madem ki ""tteekk yyooll ddeevvrriimm"" fli-
ar›n›n özetledi¤i devrimci teori ve
prati¤e ""eezzbbeerr"" diyorlar, o halde
böylelerine sormak gerekiyor; sizin
ezberinizi kim bozdu? Nas›l bozdu?
Dahas› yyeerriinnee ne koydunuz?

Sorunun cevab› malumdur. Dev-
rimcili¤in bedellerini ödemekten
kaç›p düzene dönmüfller ve bu dö-
nekli¤in çukurunda, devrimcili¤e
sald›rman›n ad›na "ezber bozmak"
demifllerdir. Reformizm bu bozulup
çürümesini bir bütün olarak halk
güçlerine hakim k›lmak istemekte-
dir. Kendilerini mazur göstermenin
yolu buradan geçmektedir çünkü. 

Zor karfl›s›nda nedamet getirerek
"ak›ll› solculu¤a" terfi edenler, as-
l›nda bildiklerini unutmufl, burjuva-
zinin ezberlerini ezberlerine al›p
tekrar eder olmufllard›r. Bu yüzden
de muktedirler taraf›ndan hofl görül-
mektedirler.  

Devrimciler, dünden bugüne
ödenen bedelleri onur sayarak, K›-
z›ldere'nin ayd›nlatt›¤› yolda, ""tteekk
yyooll ddeevvrriimm"" fliar›n›n gösterdi¤i he-
defe do¤ru yürümeye devam edi-
yorlar. Ki sözümüzün gere¤ini ha-
yat›n her alan›nda örgütlerken, ge-
rekti¤i anda da "o sözler" u¤runa
ölümüne çarp›fl›yor, zorbal›k karfl›-
s›nda sözümüzden dönmüyoruz.
ÇÜNKÜ SÖZÜMÜZ ÖZÜMÜZ-
DÜR. 

Fidan Kalflen ve Fatma Koyup›-
nar'›n sözleridir; ""SSöözz nnaammuussttuurr..
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KK››zz››llddeerree''ddeenn sseesslleenniiyyoorr......
MMaahhiirrlleerr,, ""bbiizz bbuurraayyaa,,
ddöönnmmeeyyee ddee¤¤iill,,
ööllmmeeyyee ggeellddiikk..""
ÇÇiifftteehhaavvuuzzllaarr''ddaann sseesslleenniiyyoorr....
SSaabboollaarr,, ""VVaarrssaa
cceessaarreettiinniizz ggeelliinn..""

YYüürrüüyyoorruuzz 
flflaannll›› ttaarriihhiimmiizzllee......
ffeeddaallaarr››mm››zz,,
FFiiddaannllaarr››mm››zzllaa......
BBuuddaanndd››kkççaa ggüürrlleeflfleenn......
ggüürrlleeflflttiikkççee ddeevvlleeflfleenn
sseelliiyyllee......
MM››ssrraallaarr›› ddaanntteell ddaanntteell,,
öözzggüürrllüükk ttüürrkküülleerriiyyllee......
YYüürrüüyyoorruuzz......

SSöözzüümmüüzz 
ÖÖzzüümmüüzzddüürr



FFiiddaann ööyyllee ddeemmiiflflttii.. SSöözz nnaammuussttuurr..
VVaattaann nnaammuussttuurr.. BBiizziimm kkoorruudduu¤¤uu--
mmuuzz ddüüflflüünncceelleerriimmiizz,, nnaammuussuummuuzz,,
vvaattaann››mm››zz....""

Sözün namus olmas›, elbette ve
sadece devrimciler için geçerlidir.
Sözlerinde durmamay› gelenek ha-
line getiren mücadele kaçk›nlar›
için söz "namus" olarak kalmaz. 

Sözlerin yald›z›n› pratik törpüler
ve geriye sözün özü kal›r. Sözü sa-
hibiyle birlikte de¤erli veya de¤er-
siz k›lan da iflte geriye kalan bu öz-
dür. Biz KK››zz››llddeerree''ddeenn BBüüyyüükk DDii--
rreenniiflflee kkaaddaarr,, söyledi¤ini yapma-
n›n, yapt›¤›n› savunman›n gelene¤i-
ne yeni halkalar ekleyerek yürüyo-
ruz. Çünkü biliyoruz ki, hhaallkk››nn mmuu--
zzaaffffeerr bbaayyrraa¤¤››,, ttuuttuullaann ssöözzlleerriinn
üüzzeerriinnddee ddaallggaallaann››rr......    

Zafere yürüyoruz ve zaferden
baflka hiçbir fleyle yetinemeyiz. 

Bugünün dünyas›nda vatan›m›z›
saran ve halk›m›z› sömüren emper-
yalist tahakküm zincirini k›rman›n
yolu, her zamankinden daha çok
MMaahhiirr oollmmaakk ve MMaahhiirrlleerrccee ççoo--
¤¤aallmmaakkttaann geçiyor. Denklem çok
aç›k ve sadedir: "Ya kendi toprakla-
r›m›z üzerinde yoksulluk, açl›k, se-
falet içinde, köle bir halk olarak ya-
flayaca¤›z” ... Ya da Mahir olup,
Mahirlerce ço¤al›p, kurtulufl cephe-
sinin bayra¤› alt›nda emperyalizme
karfl› ba¤›ms›zl›k için savaflaca¤›z.
Bunun aras›, ortas› yoktur. Bu denk-
lemde Mahir olmak, ""vvaarrss››nn bbüüttüünn
ookkllaarr üüssttüümmüüzzee yyaa¤¤ss››nn.. BBiizz,, ddoo¤¤rruu
ggöörrddüü¤¤üümmüüzz bbuu yyoollddaa ssoonnuunnaa kkaa--
ddaarr yyüürrüüyyeeccee¤¤iizz"" diyerek gelece¤e
yürümektir. 

Mahir'in sözlerinde ve eylemin-
de, 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¤ifl-
mez yine. Çünkü dönmek için yola
ç›kmam›fllard›r. Elbette kimse dön-
mek için yola ç›kmaz. Fakat, Mahir
olamayanlar için dönmek, zaman›
gelir, kaç›n›lmaz bir son olur. Tari-
hin o belli an›nda, Mahir olamayan-
lar, dönerler ve dönenler, siyaseten
ölürler. 

Hayat denilen kavgan›n Mahir-
ler’i ise, her koflulda umudu büyüt-
meye devam ediyorlar.

Mahir olmak, her kuflatmay›
umudu büyütmenin f›rsat›na çevire-
rek halk› örgütleyen bir devrim f›r-
t›nas› yaratabilmektir. Tarih buna
K›z›ldere'de tan›k olmufltur ve ülke-
mizin dört bir yan›nda, K›z›ldere-
ler’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›n-
da süren bir saflaflmad›r, bu saflafl-
mada, devrim ve karfl›-devrim güç-
lerinin vurufltu¤u amans›z bir çar-
p›flmad›r. 

Madem ki "K›z›ldere son de-
¤il...", o halde her zaman ve her ko-
flulda ve her kuflatmada Mahir ol-
mak boynumuzun borcudur. Cephe-
li olmak, bu borcu ödemek oldu
hep. Bugünlere de Mahirler gibi yü-
rünerek gelindi. Buradan öteye, o
büyük güne, zaferin flavk›n›n ›fl›d›¤›
ufka varmam›z da yine Mahirler gi-
bi yürümemize ba¤l›d›r. Biz, Ma-
hir'den Sabo'ya, Abdullah Meral-
ler’den Fatmalar’a iflte böyle yürü-
mekteyiz. 

Gün oluyor, Fidan gibi ad›ml›-
yoruz tarihi. Gün oluyor fienaylar,
Zehralar gibi yürüyoruz. Gün olu-
yor atefl toplar›n›n içinden, tam or-
tas›ndan geçiyor yolumuz. Hiç dur-
madan o büyük güne do¤ru ad›ml›-
yoruz yolu. 

Biz yürüdükçe, biz ilerledikçe,
önümüzü kesmeye çal›fl›yor zorba-
l›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›yo-
ruz. Çünkü zorbal›¤› ve onun besle-
mesi olan y›lg›nl›¤› ve ihaneti afl-
man›n yegane yolu olan mahirli¤in
s›rr›na vak›f›z.  Bu s›rr›m›z› herkes-
le paylaflmak için Serdar olup, Fat-
ma olup, hayk›r›yoruz direnifl ve sa-
vafl›n içinden: MMaahhiirr,, HHüüsseeyyiinn,,
UUllaaflfl...... KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr SSaavvaaflfl!!
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FFiiddaannllaarr››mm››zz 
mmeeflflaallee eelllleerrddee......

FF››rraatt''llaarr››mm››zz 
sseemmaahh ddöönneerr

kkoorrtteejjlleerrddee......
AAlleevvlleerriimmiizzllee,,

ddaayyaanndd››kk,,
ddiirreenniiyyoorruuzz 
hheerr yyeerrddee......
YYüürrüüyyoorruuzz......
YYüürree¤¤iimmiizzee 

mmuuflflttuullaadd››¤¤››mm››zz 
ZZAAFFEERR''llee!!......

BBeenn ffeeddaa''yy››mm ssiizzlleerree!!

HHaassaann BBiibbeerr
(Kurflun YYang›n› HHasretin 

adl› flfliir kitab›ndan)



Irak’taki direnifl gruplar›ndan
Irak Yurtseverler Birli¤i Genel Sek-
reteri ve ‹slami Ulusal Yurtsever
Cephe'nin Uluslararas› Sözcüsü Ab-
dul Jabbar Al Kubaisy ile görüfltük.

Politik yaflam› boyunca 6 kez tu-
tuklanan ve son olarak iflgal güçleri
taraf›ndan Felluce’de esir al›nan
Kubaisy, örgütlenmelerini, direnifli
ve politikalar›n› anlatt›.

� KKeennddiinniizzii ttaann››tt››rr mm››ss››nn››zz??

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 ça-
l›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. Hâ-
lâ 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, ‹n-
gilizler, ülkemizi yak›p y›k›yorlar.
‹talyanlar ve ‹spanyollar da. Befl ül-
keydi bunlar. fiimdi ‹talya ve ‹span-
ya çekildi, yapt›klar›n› ödemeliler.
Roma rahat olmamal›. Suudi Ara-
bistan ve Kuveyt rahat olmamal›lar.
Biz her fleyimizi kaybettik. Bunu
ödemelisiniz. Biz size sald›rmad›k. 

Bat›n›n medeniyeti bu iflte. Bun-
lar 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›n-
da. Hepsi ayn›. Emperyalistlerin
"öldürme haklar›" var. 

Haziran 2004’te iflgal bitti asl›n-
da. fiimdi çok uluslu tekellerin iflga-
li var. Fransa, Almanya, Rusya, Çin
vb. istedikleri Irak için Irak'›n “den-
gesini” 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 tu-
tukland›. Kim onlar› tutuklama hak-
k›n› veriyor? Tüm dünyay› sömür-
gelefltirmek istiyorlar. ‹flgalciler ço-
cuklar›m›z› öldürüyorlar. Biz flidde-
te karfl›y›z. Onlar uçaklar›yla, bom-
balar›yla geliyorlar. Biz eli kolu
ba¤l› m› kalaca¤›z? Politikac›lar bu-
nu bilmezden geliyorlar. 

Bunu her yerde yap›yorlar. Avru-

pa ülkeleri de ABD de; Endonez-
ya'dan Güney Amerika'ya tüm dün-
yay› sömürgelefltirmek istiyorlar.
Sonra da, kad›n haklar›n›, çocuk
haklar›n› savunuyorlar. Neden bi-
zim çocuklar›m›z›, kad›nlar›m›z› öl-
dürüyorsunuz? Üniversitelerimizi
yak›yorsunuz. ‹fl yok. Sonra da ter-
sini söylüyorsunuz. Bunlar›n hepsi
yalanc›. Bu onlar›n tarihinden geli-
yor. Onlar efendi biz köleyiz. Terbi-
yeli olmak zorunda de¤ilim. Benim
ülkeme gelmeyin. Uluslararas› hu-
kuktan söz ederler hep. Saddam Ku-
veyt'e girdi, hepsi uluslararas› hu-
kuk diye ayakland›lar. Ambargo
koydular, doktorlara bile izin ver-
mediler. Befl y›lda bir milyon çocuk
öldü. Tüm halktan 2 milyon kifli öl-
dü. Ne ilaç ne de yiyecek vard›.
Neymifl Saddam uluslararas› huku-
ku çi¤nemifl. Amerikal›lar Irak'a gi-
riyor, uluslararas› hukuku çi¤nemi-
yorlar m›? Hep iki tart› var. Bizim
için farkl› onlar için farkl›.

Teröristlik vatan›m›z› 
savunmaksa biz terörist 
olmaktan onur duyuyoruz

� IIrraakk''ttaa ddiirreenniiflfliinn flfluu aann ggeellddii¤¤ii
aaflflaammaayy›› aannllaattaabbiilliirr mmiissiinniizz??

Yenildiler. Amerikal›lar d›flar›.
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Irak Yurtseverler Birli¤i Genel Sekreteri Al Kubaisy: 

Yenildiler! Amerika D›flar›!

“Anti-emperyalist ccepheyi kkurmal›y›z”
Enternasyonalist bir toplant›da görüfltü¤ümüz Al Kubaisy, toplant›larda

da Dünya Sosyal Formu’na yönelik elefltiriler yöneltti. Özetle, sosyal forum-

lar›n ilk bafllarda iyi oldu¤unu ancak daha sonra, foruma öncülük yapan

Brezilya Devlet Baflkan› Lula örne¤ini vererek, kapitalistlerin Dünya Eko-

nomik Forumu’na kat›lmaya bafllad›klar› örne¤iyle elefltirdi. Reformist, libe-

ral çevreleri, “bunlar›n hepsi Amerika'ya yard›m ediyorlar” diye elefltiren Al

Kubaisy, Sosyal Forumun her y›l daha çok karnavala dönüfltü¤ünü belirte-

rek, “Neden güçlü vak›flar, kapitalistler, Dünya Bankas› cömertçe destekli-

yor” 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'de-

ki 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.”



Yapt›klar›n›n bedelini ödeyecekler.
Bizim Suudiler ve Kuveyt gibi si-
lahlar›m›z yok. Ödeyecekler yapt›k-
lar›n›. Onlar gelip her fleyi yak›p y›-
k›yorlar. Biz onlara kötü bir fley
yapmad›k. Bize terörist diyorlar. Te-
röristlik vatan›m›z› savunmaksa biz
terörist olmaktan onur duyuyoruz.
Onlar katiller. Biz ülkemizi kurtar-
mak için direniyoruz. 

Neden Amerikal›lar de¤il de biz
terörist oluyoruz? 

Korkacak hiçbir fleyimiz yok.
Tüm “Dünya” Irak'a karfl›. Ama ye-
nildiler. Tüm dünyay› öldüremezler.
Onlar mafyay› ve ölüm mangalar›n›
kullan›yorlar. Direnifle karfl› zafer
kazanamazlar. Bizim yüksek tekno-
lojimiz yok. Kald›kça daha çok kay-
bediyorlar. Halk öldürüyor. 

Onlar bizim zarar›m›z› ödemeli-
ler. Düflman evine dön. Bat› dünya-
s› bize sald›r›yor. Dünyan›n zarar›na

oluyor. Onlar yaln›zca öldürmeyi
ö¤retiyorlar. Cinayetleri kabul görü-
yor. Bizim de silahlar›m›z var. Onla-
r›n kolunu bükeriz. Onlar› yenecek
güçteyiz.

Türk hükümeti iflgalciye 
yard›m ediyor, bunu 
unutmayaca¤›z

� TTüürrkkiiyyee hhüükküümmeettiinniinn iiflflggaallddeekkii
ttuuttuummuunnuu nnaass››ll ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??

Türkiye hükümeti politik yollar-
la iflgalcilere yard›m ediyor. fiirket-
ler 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 çö-
züm ar›yorlar. ‹flgalde büyük payla-

r› var ve biz bunu unutmayaca¤›z.

Türkiye halk› yan›m›zda

� TTüürrkkiiyyee''ddee ddiirreenniiflflii ddeesstteekklleeyyeenn
ggüüççlleerree vvee TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››nnaa bbiirr
mmeessaajj››nn››zz vvaarr mm››?? 

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 etme-
niz hepimize yard›m edecektir. Kla-
sik yolla de¤il, aç›kça. Sizin hükü-
metiniz Amerikan-islamisti. Müslü-
man kardefllerle ayn› yolda yürüyor.
Ayn› felsefeye sahip. Onlar asl›nda
tek parti. Uluslararas› dostlar.  

Türkiye halk› hep direniflin ya-
n›nda oldu bunu biliyoruz, teflekkür
ediyoruz.
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ASF Haz›rl›k Toplant›s› Yap›ld›

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 ola-
rak 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› faali-
yet gösterildi. Üç gün süren toplant›lar›n ard›ndan yay›mlanan
‘Lizbon Deklerasyonu’nda, ASF’nin Avrupa'da en büyük de-
mokratik, sosyal alternatif alan› oldu¤u kaydedilirken, ASF sü-
recinde, Avrupa Birli¤i kurumlar›n›n anti-demokratik tutumu-
nun teflhir edilmesinin, sosyal hareketlerin talepleri ve kam-
panyalar› desteklemenin önem kazand›¤›n›n alt› çizildi.

Lizbon Avrupa haz›rl›k meclisi olarak, AB’nin 50. y›l›nda ya-
y›mlanan "Berlin Deklerasyonu"nun teflhir edildi¤i dekleras-
yonda, “Avrupa anayasas›ndan sonra, tart›flmas›z ve anti-
demokratik bir flekilde yeni bir anlaflma kabul ettirmek istiyor-
lar” denildi. Fransa ve Hollanda halklar›n›n, halklar›n haklar› ta-
n›nmadan izlenen bu yönteme ‘hay›r’ dediklerinin hat›rlat›ld›¤›
deklerasyonda, “AB anti-demokratik ve neo-liberal bir birlik ol-
may› sürdürüyor” ifadelerine yer verildi. Avrupa reformist solu-
nun savunageldi¤i, “sosyal, demokratik Avrupa” ça¤r›s›n›n da
yap›ld›¤› deklerasyonda, “gerçekten demokratik tart›flma so-
nucunda Avrupa’n›n özelliklerinin belirlenmesi” istendi. 

HÖC Temsilcisi AB’ye iliflkin kat›ld›¤› toplant›da, Türki-
ye’nin neden AB’ye girmesini istemediklerini anlatarak, AB’nin
tekellerin birli¤i oldu¤unu ifade etti ve alternatifin halklar›n bir-
li¤i olabilece¤ini kaydetti.

fiili’de halk sokaktayd›

22 y›l önce Pinochet diktatörlü¤ünü pro-
testo etmek için gösterilere kat›lan iki karde-
flin 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¤ifl-
mesi talepleriyle gösteri düzenlediler.

Ancak, ‘sol’ görünümlü iktidar gençlerin
üzerine polis panzerlerini salarak, hem ta-
leplerini ezmeye, hem de cuntan›n lanetlen-
mesini engellemeye çal›flt›. 

Gün boyunca süren gösterilere baflta ma-
den iflçileri olmak üzere halk›n di¤er kesim-
lerinde de yo¤un kat›l›mlar olurken, binler-
ce kifli Baflkanl›k Saray› civar›nda polisle
çat›flt›. 800 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› olay-
larda baflkente özel polis birliklerinin sevk
edildi¤i belirtilirken, günün kararmas› ile
birlikte gösteriler kent mer-
kezinden yoksul mahallele-
re kayd›. Mahallelerde bari-
katlar kuran gruplar›n polis-
le zaman zaman silahl› ça-
t›flmaya girdikleri bilgisi
yans›d›.



Belçika’da görülen DHKC dava-
s› Belçika demokratik kamuoyunda
da büyük tart›flmalar yaratm›fl, yeni
ç›kar›lan anti-terör yasas›na karfl›
tepkilerin geliflmesine neden olmufl-
tu. ‹fade ve Örgütlenme Özgürlü¤ü
Komitesi CLEA’n›n faaliyetlerine
Belçikal› demokratlardan gelen des-
tek 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¤re-
tim üyeleri biraraya gelerek anti-te-
rör yasas›n› tart›flmaya aç›yor.

Bu kapsamda ülkenin iki büyük
gazetesi olan Le Soir ve De Standa-
ard gazetelerinde çeflitli profesör,
yazar, siyasetçi ve sanatç›lar›n im-
zalar›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›n-
d›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 onay-
lamad›¤›m›z veya Bahar Kimyon-
gür'ü destekleyip desteklemedi¤imiz
de¤il. Soru daha çok pratik: Belçi-
ka'da nas›l bir hukuk iflleyiflinin ol-
mas›n› istiyoruz?

Ne düflünürsek düflünelim, bas-
k›c› olan bir yönetime karfl› zaman
zaman fliddet de dahil, mücadele
gereklili¤ine inanmak, bir düflünce-
dir... Yasa somut suçlar› cezaland›r-
mal›, düflünceleri de¤il. YYaarrgg››ttaayy
mmaahhkkeemmeessii kkaarraarr›› bboozzmmaazz iissee,, BBeell--
ççiikkaa''ddaa öözzggüürrllüükklleerriinn bbüüyyüükk ööllççüü--

ddee ggeerriilleemmeessiinnii oonnaayyllaamm››flfl oollaaccaakk.."

Her iki gazetede yeralan yaz›la-
r›n alt›nda imzas› olan yüze yak›n
ayd›ndan baz›lar› flöyle: Prof. Lie-
ven De Cauter (filozof, yazar), Hen-
ri Alleg (yazar), Gerard De Selys
(yazar), Nawal El Saadawi (yazar),
Jean-Michel Javaux (Yefliller Partisi
sözcüsü), Marie Nagy (federal mil-
letvekili), Do¤an Özgüden (gazete-
ci), Benoit Van der Meerschen (‹n-
san Haklar› Birli¤i Baflkan›), Anne
Teresa De Keersmaeker (koreog-
raf), Anne Provoost (yazar), Sylvia
Traey (pianist), Kristien Hemme-
rechts (yazar).

Bu arada; daha önce Danimar-
ka'da yapt›klar› eylemle Belçika'da
yarg›lanan Türkiyeli tutsaklara des-
teklerini sunan Oproer (‹syan) Ör-
gütü, Yarg›tay duruflmas› öncesinde
tutsaklara bir mesaj yazarak yine
destek ve dayan›flmalar›n› iletti.
AB'nin kara listeleri ve terör yasala-
r›n› k›nayan Oproer Örgütü, tutsak-
lar›n serbest b›rak›lmalar›n› isterken

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

Polis ddevleti yyasas›
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 sade-
ce Belçika’da de¤il, birçok Avrupa
ülkesinde özellikle 11 Eylül sonras›
artan bask›lar nedeniyle gündemde.

‹flte Almanya hükümetinin ç›kar-
maya haz›rland›¤› yeni yasa da bun-
lardan biri. Bask› iktidarlar›n›n vaz-
geçilmez s›¤›na¤› olan “Alman-
ya’ya yak›n terör tehdidi var” de-
magojisine sar›lan Alman hüküme-
ti, ‘iç güvenlik’ ve ‘terör’ gerekçe-
siyle özgürlükleri k›s›tlayan yeni bir
yasay› güneme getiriyor. Yasa tasa-
r›s›nda; özel bilgisayarlar›n taran-
mas›, otoban paras› almak için ku-
rulan kontrol sistemindeki bilgilerin
kullan›lmas›, özel konutlar›n din-
lenmesi ve pasaportlar için al›nan
parmak izlerinin bir merkezde top-
lanmas› 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. 
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Mustafa AAtalay’a ÖÖzgürlük!
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 Re-
habilitasyon Merkezi'nden polis taraf›ndan al›narak tecrit hücrelerine konul-
du¤u belirtilen aç›klamada, “Tutuklanmadan iki hafta önce a¤›r bir kalp ame-
liyat› geçirmiflti" denildi. 

27 ve 28 Kas›m 2006 tarihlerinde Av. Ahmet
Düzgün Yüksel, Devrim Güler ve Hasan Suba-
fl›'n›n tutukland›klar› ve tecrit koflullar›nda tutul-
duklar› da kaydedilen aç›klamada, Alman anti-
terör yasas›n›n 129 b maddesinin anti-demokratik
oldu¤u belirtildi.

Eylemde, "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Direnmek Suç De¤il, Siyasi Tutsaklara Özgür-
lük" sloganlar› at›ld›.

Avrupa’da ‘‘polis ddevleti’ tart›flmalar›

Belçikal› Ayd›nlar›n Ortak Düflüncesi:

DHKC Karar› Bozulmal›

yurtd›fl›



Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu
(TMSF) ad› verilen kurum, kurulu-
flundan bu yana sürekli büyüyen ve
etkisi artan bir kurum olarak adeta,
düzenin temel kurumlar›ndan biri
olma yolunda. ‹ktidar›n darbe vur-
mak 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 bu-
lundu¤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 ““ttaammaammeenn hhuukkuukkii”” oldu-
¤unu iddia ediyorlar.   

Merkez grubunun eski ve yeni
sahipleri olan Dinç Bilgin ve Tur-
gay Ciner, flu veya bu biçimde yol-
suzluklar veya sahtekârl›klar yap-
m›fllar. EEll kkooyymmaa 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 koy-
mayla birlikte, önemli bir medya
grubunun yönetim ve denetimini de
TMSF arac›l›¤›yla eline geçirmifl
oldu. AKP’nin bunu nas›l kullana-
ca¤› konusunda da kimsenin flüphe-
si 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 ya-
y›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, ar-
d›ndan da yazarlar ve yönetimler,
dinci kurumlaflmaya uyduruldu ve
operasyon tamamlanm›fl oldu... 

Sabah Gazetesi yöneticileri ve
yazarlar›, “el koyma” karar›n›n ar-
d›ndan kendi köflelerinde yazarlar›n
“özgürlüklerine dokunulmayaca¤›”
garantisi verildi¤ini yazd›lar. Veril-
mifl olabilir, ancak böyle bir “özgür-

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, dolan-
d›r›c›l›k yapt›¤› aç›¤a ç›km›fl du-
rumdad›r. Do¤an Medya Grubu’nun
kimi yazarlar› da bu olguyu öne sü-
rüp, güya Sabah Grubunu elefltiri-
yor. Halbuki Do¤an Medya’n›n her-
hangi 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, tele-
vizyon patronlar›n›n gazetelerini ve
televizyonlar›n› gazetecilik için de-
¤il, ifl bitirmek için kulland›¤› bir
ülkede, hâlâ kimi yazarlar›n aymaz-
l›k içinde ““sseenniinn ppaattrroonnuunn kkööttüü,,
bbeenniimmkkii iiyyii”” tart›flmas› yapmalar›
ne kadar trajik... 

Gazetelerin iflinin gazetecilik ol-
maktan ç›kt›¤› bir ülkede, gazeteler
“habercilik savafl›”n›n de¤il, tekel-
ler aras› savafl›n, iktidar kavgalar›-
n›n nesneleri haline gelmifller de-
mektir. Bu yüzden de ülkemiz med-
yas›nda buna benzer alavere dalave-
reler, buna benzer darbeler daha çok
yaflanacakt›r...
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Bir ‘El KKoyma’ Daha
TMSF, iktidar›n mmedyay› vve flflirketleri
“zapt-u rrapt aalt›na aalma” aarac› ooldu

BBuurrjjuuvvaa mmeeddyyaann››nn 
““KKuuttlluu ddoo¤¤uumm”” aaflflkk››

““GGüüll,, sseevvggii vvee bbaarr››flfl hhaaffttaass›› bbaaflflllaadd››”” 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 ‘bafl-
yazar” 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

ö¤rendiler? E¤er böyleyse, bu de¤iflikli¤i önceki ceha-
letlerine verebiliriz. Ama öyle de¤ilse...  

O zaman baflka bir nedeni olmal› tabii. 
YYeennii ffiilliizzlleenneenn ““KKuuttlluu DDoo¤¤uumm HHaaffttaass››”” aaflflkk››,,

HHüürrrriiyyeett’’llee ddee ss››nn››rrll›› ddee¤¤iill aassll››nnddaa.. “Laik” bas›n›n bir
ço¤u ayn› modaya uymufl. 

Böyledir bunlar. Cinselli¤i de, dinselli¤i de ayn› ga-
zetede, hatta ayn› sayfada kullan›rlar, mezhepleri öylesi-
ne genifltir. Ertu¤rul Özkök’ü yar›n “Fethullah Hoca-
efendi’ye” övgüler yazarken görebilirsiniz, flafl›rmay›n. 

Burjuva medya için üç fley önemlidir; birincisi rek-
lam gelirleri, ikincisi tiraj, üçüncüsü gazetenin gücüyle
di¤er sektörlerde elde edecekleri avantajlar. E¤er
reklam›, tiraj› art›racak ve baflka avantajlar sa¤layacak-
sa, Fethullahç› da olurlar, 28 fiubatç› da, Kutlu
do¤umcu da...
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Burjuva Bas›n›n Numaralar›

1 Nisan tarihli Yeni fiafak’ta, okurlar, flöyle bir
bafll›k okudular: ““DDHHKKPP--CC''ddeenn TT‹‹TT nnuummaarraass››””

Allah Allah, bu da neyin nesiymifl diye haberin de-
vam›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 ki-
flilerin, 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 ol-
maktan gözalt›na al›nd›¤›” belirtilmektedir. 

Dikkatinizi çekeriz, örgüte üye olmaktan mahkum
edilmiflli¤i de sözkonusu de¤il, sadece gözalt›na al›n-
m›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 neden-
le 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› kul-
lan›l›r? 

Kullan›lmaz, ama onlar -burjuva bas›n yay›n ku-
rulufllar›- 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› ha-
berle, haberlerine kulland›klar› bafll›klar›n birbirine
ddeennkk ddüüflflmmeeddii¤¤iinniinn fark›ndad›r. Ama devrimci ör-
gütler sözkonusu oldu¤unda bu önemli de¤ildir.
Önemli olan devrimci örgütleri karalamak, halk›n gö-
zünde kötü göstermek, bu arada T‹T gibi kontra çete-
lerini aklamakt›r. Bunun için habere takla da att›r›rlar,
içine yalanlar da eklerler. Burjuva bas›nda devrimci-
lere düflmanl›k için her numara vard›r.

Do¤ramac›’ya Ödüle Protesto
YÖK’ün ilk baflkan› Prof. Dr. ‹hsan Do¤rama-

c›'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›. Eylem-
de 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. 

�� ‘‘TTüürrkkllüü¤¤üünnüü kkaann››ttllaattmmaa’’ ››ssrraarr››

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› gere-

kirdi. 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 son-
ra da K›br›s Türk halk›ndan özür dileyecek. Bir da-
ha 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, CCuummhhuurriiyyeett Gazetesi’ne kadar

ulafl›p oraya da haber olmufl... Neyse, nas›l haber

oldu¤u bir yana, olay›n kendisi önemli. Bütün bunlar-

dan sonra, KKTC’nin hâlâ ba¤›ms›z bir devlet

oldu¤unu iddia edenlere san›r›z art›k kargalar da gül-

meyecektir. 

�� Direnifl KK›r›c›l›¤›na ÖÖvgü

““668800 MMaaccaarr ii flflççiiss ii  ddiirreennddii ,,  4433 uuççaa¤¤››  üüçç TTüürrkk
kkaa ll dd ›› rrdd›› ..”” Bravo flu üç Türk’e!.. Budapeflte havaala-

n›nda iflçiler ücret art›fl› için 24 saatlik grev yap›yorlar.

Havaalan›n›n yer hizmetlerini yürüten ÇÇeelleebbii GGrroo--

uunndd HHaannddlliinngg adl› flirketin Türk yöneticileri de tulum-

lar›n› giyip gg rreevv kk››rr››cc››ll››¤¤›› yap›yorlar. 

Hürriyet Gazetesi de bunu çok övünülecek bir fley ola-

rak görmüfl ki, aynen yukar›daki bafll›kla aktar›yor.

‹flçinin grev hakk›n› bile tan›mayan kafada demokrasi-

nin “d”sine bile yer olur mu? 

�� HH››rrss››zz››nn ppeerrddeessii;; bbeeflfl vvaakkiitt nnaammaazz
Samsun’da hileli akaryak›t› kamu kurulufllar›na satan bir

çetenin telefon konuflmalar›ndan bir diyalog:

- Tankeri nereye boflaltaca¤›z, diye soruyor çete ele-

man›. Çetenin lideri o anda cuma namaz› için camiye

gitmifl, cevap veriyor: 

--  HHeellee ccuummaayy››  kk›› llaall ››mm,, ddeevvlleett iinn iiflfl ii  kkoollaayy..  

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. 

not düflüyoruz


