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Ayhan
ÇARKIN
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Veli KÜÇÜK
SABANCI, KOÇ ve
di¤er patronlar
ve 1980’den beri
KONTRGER‹LLA
politikalar›n›n
uygulay›c›s› veya
savunucusu olan
tüm BAKANLAR
CUMHURBAﬁKANLARI, BAﬁBAKANLAR ve polis, M‹T,
ordu ﬂefleri,
CUMHUR‹YET
BAﬁSAVCILARI,
YARGIÇLAR,
BURJUVA BASIN...

TUTUKLAYIN
HEPS‹N‹!

28 Ocak 1998’de Adana’da ölüm
mangalar› taraf›ndan bulunduklar› eve
düzenlenen bask›nda katledildiler.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
23 Ocak - 29 Ocak

Besat AYYILDIZ

Turgay KOÇ

1980’lerin ikinci yar›s›nda Elaz›¤ F›rat Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Önce Dev-Genç’li, sonra Devrimci Memur Hareketi’nin emekçilerinden oldu.
Gözalt›lar, tutsakl›klar yaﬂad›. Yakaland›¤› hastal›¤›n
tedavisi için bulundu¤u Fransa’da 27 Ocak 2003’te
aram›zdan ayr›ld›.

Bülent, 1976 Kayseri P›narbaﬂ› do¤umluydu. Yurtd›ﬂ›nda
iken, ‹ngiltere’de mücadeleye kat›ld›, 1997’de Akdeniz da¤lar›na ç›kt›.

Bülent D‹L

Ayﬂenur ﬁ‹MﬁEK

Devrimci Memur Hareketi’nin önder kadrolar›ndand›.
Sa¤l›k-Sen’in kuruluﬂunda yerald›. 1993-94’de Devrimci
Sol Güçler’in Ankara-‹ç Anadolu Koordinasyonu’nda görev üstlendi. 24 Ocak 1995’de kontrgerilla taraf›ndan
kaç›r›ld› ve kaybedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da K›r›kkale’de iﬂkence yap›larak katledilmiﬂ olarak bulundu.

Mustafa SUPH‹ ve Yoldaﬂlar›

Analar›n g özündeki y aﬂlar kurudu ç oktan.
Anneler babalar, kay›p o¤ullar›n›, k›zlar›n›... çocuklarsa k ay›p a nnelerini, b abalar›n› b ulamad›lar hala...
Kaybedilenler nerede bilmiyoruz ama, KAYBEDENLER‹ B ‹L‹YORUZ!
Devlet de biliyor. KEND‹N‹ TANIMAZ M I?
Kucaklar›nda k ay›plar›n f oto¤raflar›n› t aﬂ›yan b ilge
kad›nlar, ‹BRAH‹M ﬁAH‹NLER’i y ›llard›r tan›yor,
biliyorlar... Ve biliyorlar ki, ﬁahinler’i b ugüne k adar
bilmezden gelenler de AYNI SOYDAN’d›r...

Anadolu’nun ilk örgütlü komünistleri olan Mustafa
Suphi ve 14 yoldaﬂ›, Ankara hükümetinin düzenledi¤i
bir komplo sunucu 28 Ocak 1921’de katledildiler.
- Mustafa Suphi
- Ethem Nejat
- Aﬂç›o¤lu Bahaeddin
- Kaz›m Hulusi
Mustafa SUPH‹
- K›ralio¤lu Maksut
- Hilmio¤lu (‹smail) Hakk›
- Ahmeto¤lu Hayrettin
- Hakk› bin Ahmet Ali
- Emin ﬁefik
- Süleyman Tevfik
- Manisal› Kaz›m bin Ali
- Maria (M. Suphi’nin eﬂi)
- Hatipo¤lu Mehmet
- Hac› Mustafao¤lu Mehmet
- Cemil Nazmi bin ‹brahim
Anadolu’nun ilk örgütlü komünistleri olarak ölümsüzleﬂtiler. Kimi mühendis,
kimi zabit, kimi ›rgat, kimi ameleydi. Hiçbir kiﬂisel ikbal aray›ﬂ› içinde olmaks›z›n kurtuluﬂ savaﬂ›na kat›lmak ve onu sosyalizme yönlendirmek amac›yla bulunduklar› Sovyetler Birli¤i’nden Anadolu’ya dönmüﬂlerdi.
Suphi, 1920’de Ankara, ‹stanbul ve Bakü’de bulunan komünistleri birleﬂtirerek Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluﬂuna önderlik ettikten sonra, Suphi ve
14 yoldaﬂ›, 1921'de Anadolu'ya dönme karar› alm›ﬂlard›. Mustafa Kemal de
TKP Merkez Komitesi’ne bir davet mektubu göndermiﬂti. Ama TKP’ye davet
mektubu yazan M. Kemal, adamlar›na Suphi’lerin Ankara’ya geliﬂinin önlenmesi talimat›n› da yollam›ﬂt›. Suphi ve yoldaﬂlar› 28 Ocak 1921’de Trabzon’da elleri kelepçelenip bir tekneye bindirildiler. Onlar›n arkas›ndan hareket eden Kemalist iktidar›n görevlendirdi¤i bir ajan-katil olan Yahya Kaptan ve adamlar› taraf›ndan deniz ortas›nda süngülenerek katledildiler.

Besat, 1966 Bo¤azl›yan-Yozgat do¤umluydu. Lise y›llar›nda devrimci hareketle tan›ﬂt›. 1988-’89’da Ankara Dil
Mehmet TOPALO⁄LU Tarih’te Dev-Genç içinde yerald›. Daha
sonra ‹ç Anadolu Bölgesi’nde çeﬂitli sorumluluklar üstlendi. Gözalt› ve tutsakl›klar yaﬂad›. 1997’de
Akdeniz Bölgesi’nde k›rsal alanda mücadelesine devam etti.

Mehmet ise 1972 Adana do¤umluydu. Adli tutuklu olarak
girdi¤i hapishaneden devrimci olarak ç›kt›. Kurtuluﬂ Gazetesi’nin Adana bürosunda çal›ﬂ›yordu.

27 Ocak
1976’da faﬂistler taraf›ndan okul
giriﬂinde pusuya düﬂürüÖzer ELMAS
lerek katledildi. ‹TÜ ö¤rencisiydi. Okulundaki
anti-faﬂist mücadele içinde yer ald›.

1960-70’li
y›llarda ba¤›ms›zl›k
bayra¤›n›
dalgaland›ran Afrikal›
devrimci önderlerden
Amilcar CABRAL biri de Cabral’d›... Gine-Bissau ba¤›ms›zl›k mücadelesinin
önderiydi.
Cabral, Portekiz’in Lizbon ﬂehrinde ö¤renciyken mücadeleye kat›ld›. 1950’lerin ortas›nda Gine'nin Ulusal Kurtuluﬂu
‹çin Hareket (MING)'in kurulmas›na
önderlik etti. MING’nin yasall›kla s›n›rl›
mücadelesiyle sonuç al›namayaca¤›n›n
görülmesi üzerine 1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin Ba¤›ms›zl›¤› ‹çin Afrika Partisi (PAIGC)'nin kuruluﬂuna önderlik yapt›. 1962’de gerilla savaﬂ›na baﬂland›. Gerilla k›sa sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Cabral, zafere çok yak›nlaﬂ›ld›¤› bir
zamanda, 23 Ocak 1973’te sömürgeci Portekiz’in ajanlar› taraf›ndan
katledildi. Gine, ayn› y›l›n Eylülünde
ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂtu.

Devrimci gençli¤in
mücadelesine önderlik eden
‹YÖKD’ün bir üyesi
olan Kerim Yaman,
23 Ocak
Kerim YAMAN
1975’de faﬂistlerin
sald›r›s› sonucu katledildi. Kerimaman’›n
cenazesi, Cepheciler’in önderli¤inde antifaﬂist bir direniﬂe dönüﬂtürüldü.
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Kontrgerilla Devrimle Da¤›t›l›r
usurluk’tan bu yana,
Susurluk’un ne olup
olmad›¤›na, kontrgerilla politikalar›na ve örgütlenmesine dair say›s›z
tesbitler yap›ld›, teoriler geliﬂtirildi.
Ve hiç kuﬂku yok ki, Susurluk’u bütünüyle izah edebilen, Susurluk’tan
bu yana devlete iliﬂkin hemen tüm
geliﬂmeleri öngörebilen tek aç›klama, devrimci hareketin aç›klamalar›d›r. Bu anlamda, bugünkü Ergenekon davas›na da, Ergenekon operasyonunun ‹brahim ﬁahinler’in tutuklanmas›yla ald›¤› biçime de, yine
devrimci hareketin bak›ﬂ aç›s›ndan
bak›lmal›d›r.
n baﬂta ﬂunlara dikkat çekilmelidir: ‹ b r a h i m ﬁ a h i n l e r ’i
g ö re v l e n d i re n ‘ d e v l e t ’ t i r ! . . S u s u r l u k l a r, E r g e n e k o n l a r, K o n t r g e r i l l a , a n c a k d e v l e t l e b i r l i k t e v a rola b i l i r... Faﬂist devlete karﬂ› ç›kma ya n h i ç b i r güç, kontrgerillay› tasfiye edemez, ondan hesap sora maz.
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Obiçimi olarak sürmekte olanbir
ligarﬂi içi iktidar savaﬂ›n›n

Ergenekon Operasyonu’nun son
aﬂamas›nda kontrgerilla ﬂeflerinden ‹brahim ﬁahin’in gözalt›na
al›n›p tutuklanmas›, ard›ndan baz›
yerlerde cephanelikler bulunmas›,
çeﬂitli kesimler taraf›ndan Ergenekon Operasyonu’nda bir “ d ö n ü m
n o k t a s › ” olarak de¤erlendirildi.
Bu kesimler, bu kez kontrgerillan›n (Gladio’nun) tasfiye edilece¤i
beklentisine girdiler.
unlar düzen içi düﬂünmenin
sonucu olarak ortaya ç›kan
yanl›ﬂ beklentilerdir. Yaﬂad›¤›m›z
bütün tecrübelere ra¤men, hala faﬂizmin kendi kendine veya faﬂist,
gerici partiler arac›l›¤›yla demokratikleﬂebilece¤i düﬂünceleri bu
yan›lg›lar› beslemeye devam etmektedir.
brahim ﬁahinler yeni ortaya ç›km›ﬂ, yeralt›ndaki silah depola-

B

‹
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GÜNDEM

r›ndan yeni haberdar olunmuﬂ, y›llard›r bilinen gerçekler yeni ö¤renilmiﬂ gibi, sansasyon yarat›p, ortal›¤› buland›rarak sürdürülüyor
operasyon. Oligarﬂi içi hemen her
it dalaﬂ›nda oldu¤u gibi, her vesileyle devrimcilere karﬂ› karalama
ve ﬂaibelendirmeyi amaçlayan bir
psikolojik savaﬂ da baﬂ›ndan beri
söz konusu operasyona eﬂlik ediyor.

brahim ﬁ ahin’in t utukE rgenekon
lanmas›,
operasyonunu, oligarﬂi içi
iktidar savaﬂ› olmaktan ç›karmam›ﬂt›r. Operasyon oli-

‹

garﬂi içi bir çat›ﬂma olarak devam
etmektedir. ‹brahim ﬁahin’in tutuklanm›ﬂ olmas› iktidar için “karanl›¤›n üzerine gitme kararl›l›¤›”n›n göstergesi de¤ildir. S o r u lmas› gere ke n so ru; ‹brahim ﬁahin’e b u g ü n e k a d a r niye dokun u l m a d › ¤ › d › r ? . . AKP; Ergenekon’un “oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›”
oldu¤unu perdelemek ve böylece
oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›nda çeﬂitli çevreleri kendisine yedekleyebilmek için manevralar yap›yor...
Deﬂifre olmuﬂ, etkisizleﬂmiﬂ
kontrgerilla unsurlar›n› küçükburjuva ayd›n çevrelerin önüne
atarak, onlar› “kontrgerillaya karﬂ› mücadele etti¤ine” inand›rmak
istiyor. ‹brahim ﬁahinler’in suçlar› cezaland›r›lacaksa, “kay›p sil a h l a r ” aran›yorsa, binlerce faili
meçhulün hesab› sorulacaksa, çal›nacak kap›lar bellidir. Ama o kap›lar› çalm›yor iktidar›n polisi ve
savc›lar›.

ontrgerillay› kendi istedikleri g ibi t art›ﬂt›rmak i stiyorlar. Çizdikleri bu

K

tart›ﬂma çerçevesinde, devlet yoktur, h ü k ü m e t l e r yoktur, e m p e ryalizm yoktur, te kelci burjuvaz i
ve onlar›n ç›karlar› yoktur; sadece
kiﬂiler ve o kiﬂilerin “baﬂ›na buyruk” örgütlenmeleri, eylemleri
vard›r. Halka kontrgerillay› böyle
bir ucube olarak sunmak istemektedirler. Kontrgerilla ne böyle kurulmuﬂ, ne de halka karﬂ› eylemlerini baﬂ›na buyruk biçimde gerçekleﬂtirmiﬂtir. E¤er kontrgerilla
tasfiye edilecekse, iﬂledikleri suçlar›n hesab› sorulacaksa, o hesaplaﬂman›n hedefinde en baﬂta devl e t , h ü k ü m e t l e r, emperyalizm ve
t e k e l c i b u r j u v a z i olmak durumundad›r. Ama bizden kontrgerillan›n bunlar›n d›ﬂ›nda bir organizasyon oldu¤una, onbini aﬂk›n faili meçhulün, binlerce infaz›n, yüzlerce kay›b›n, kitle katliamlar›n›n,
provokasyonlar›n, psikojik savaﬂ›n bu bir avuç “çetecinin” k a r a r ›
ve organizasyonuyla gerçekleﬂtirildi¤ine inanmam›z isteniyor. Hay›r, kontrgerilla herﬂeyden önce
devlettir. Dünyan›n tüm ülkelerinde kontrgerilla devletlerle birlikte
varolmuﬂtur.

oldaﬂlar›m›z›n k atili,
halk düﬂman›, o ligarﬂinin maﬂas› ‹ brahim ﬁ ahin

Y

KP iktidar›n›n ve yalakalar›n›n yaratt›¤› havaya bak›l›rsa, ‹brahim ﬁahin’in neler yapt›¤›
adeta yeni keﬂfedilmiﬂ, bu ülkede
topra¤a gömülü binlerce silah oldu¤u da yeni ö¤renilmiﬂtir. ‹brahim ﬁahin’in kim oldu¤u, neler
yapt›¤› y›llard›r biliniyor. Biz onu
17 Nisan 1992’den beri çok yak›ndan tan›yoruz. Yoldaﬂlar›m›z›n
ölüm mangalar›yla saatlerce çat›ﬂ›p ﬂehit düﬂtü¤ü Çiftehavuz-
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lar’da, onu “gözden gezden arpac›ktan” bakacak kadar yak›ndan
tan›d›k. Yoldaﬂlar›m›za s›kt›¤›
kurﬂunlardan tan›d›k. Yoldaﬂlar›m›z› katleden ölüm mangalar›n›n
baﬂ›ndakilerden biriydi. ‹smi resmi olarak dava dosyalar›nda geçmese de, örgütümüze yönelik say›s›z infaz operasyonunda yerald›¤› muhakkakt›r.
eflerinden birinin ‹brahim ﬁahin oldu¤u Ölüm Mangalar›,
devrimci ve ulusal mücadelenin
geliﬂmesi karﬂ›s›nda, 1980’lerin
sonunda, oligarﬂinin merkezi kurumlar›n›n karar›yla kurulmuﬂtur.
Kurulduklar›ndan itibaren de say›s›z infaz gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Herkes haf›zas›n› biraz zorlad›¤›nda hat›rlayacakt›r ki, ev ve iﬂyeri bask›nlar›nda, sokak ortas›nda sürdürülen infazlar, belli
baﬂl› büyük ﬂehirlerde kurulan
ölüm mangalar› taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyordu. Baﬂlar›nda
M e h m e t A ¤ a r vard›, Özel Harekatç›lardan oluﬂan timlerin
baﬂ›na da ‹ b r a h i m ﬁ a h i n atanm›ﬂt›.
er infazdan sonra, katillerin gözlerinden öpülüyor,
infazlara yönelik eleﬂtiriler, bizzat en üst düzeyde Baﬂbakanlar,
Cumhurbaﬂkanlar› taraf›ndan
cevaplan›yor, “polisimizin elini
so¤utmay›n” denilerek, ‹brahim
ﬁahinler’e “ d e v a m e d i n ” deniyordu. Ölüm mangalar›, alt›n
saatlerle ödüllendirilmekten
“gazan›z mübarek olsun” diye
kutlamaya kadar, en üst düzeyde
teﬂvik ve himayeye mazhard›lar.
‹çiﬂleri Bakan› ‹smet Sezgin gibi,
‹nsan Haklar›ndan(!) Sorumlu bakan Mehmet Kahraman gibi, bakanlar bizzat gidip yerinde infazlar› seyrediyor ve infaz sonras›nda
alk›ﬂlay›p katillerin baﬂ›n› tebrik
ediyorlard›. ﬁahinler’e “devam
edin, devam edin...” diyen iktidarlar›n bakanlar› aras›nda bugün
AKP iktidar›nda en üst düzeyde
yer alan A b d ü l k a d i r A k s u l a r,
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Cemil Çiçekler de vard›. Ölüm
mangalar› bu sahiplenme ve teﬂvikle öylesine pervas›zlaﬂm›ﬂlard›
ki, karﬂ›lar›ndakinin kim oldu¤unu dahi bilmeden katlediyorlard›
art›k. Bu infazlardan dolay› hiçbir
ölüm mangas› üyesi, hiçbir “özel
timci” ceza almam›ﬂt›r. Halka,
devrimcilere, Kürt yurtseverlerine
karﬂ› faﬂist politikalar›n sürdürücüsü olan AKP de ‹brahim ﬁahinler’e bu infazlar›n, kitle katliamlar›n›n hesab›n› sormayacakt›r. AKP
iktidar›, ‹brahim ﬁahin’in “Dan›ﬂtay sald›r›s›nda kullan›lan silah›
satm›ﬂ olmas›”n›n peﬂindedir.
üﬂünün, onlarca, belki yüzlerce infazda, katliamda imzas›,
damgas›, emri olan bir kontrgerilla ﬂefi, suçlana suçlana bununla

D

Sorun
kaç general, kaç muvazzaf
s u b a y › n t u t uk l a n › p t u t u k l a n mad › ¤ › n d a d e ¤ i l d i r. Ü l k e m i z d e k i
kontrgerilla örgütlenmesinde
ordunun belirleyici güç oldu¤u
a ç › k t › r. F a k a t o r d u d a b u n u
“ k e n d i b a ﬂ › n a ” y a p m a m a k t a d › r.
Ordu, bu örgütlenmeyi emperyalizm ve tekelci burjuvazinin
politikalar›n› hayata geçirmek
i ç i n o l u ﬂ t u r m u ﬂ t u r, k o n t r g e r i l l a
yöntemlerine bunun için baﬂv u r m a k t a d › r.

suçlanmaktad›r. Bu da AKP’nin
derdinin oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›
oldu¤unun bir baﬂka kan›t›d›r.
brahim ﬁahinler’den sorulacak
hesab›m›z var elbette; bu hesab›
AKP’nin sormayaca¤› aç›kt›r.
Ölüm mangalar›ndan hesab› kendimiz soraca¤›z.
urada ﬂunu da ekleyelim ki;
örgütümüzün ad›, bu kez de
‹brahim ﬁahin’e ait oldu¤u iddia
edilen cephaneliklerden ç›kan lav
silahlar›ndan hareketle Ergenekon-

‹
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cularla, kontrgerillac›larla yanyana
getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Sanki
yeryüzünde lav silah› bir tek o kaz›lan yerlerde ve bir de örgütümüzde görülmüﬂtür! Örgütümüzü
kontrgerillac›larla yan yana getirme gayretleri, mant›ks›zd›r, saçmad›r, ama ülkemizde devrimcilere karﬂ› psikolojik savaﬂ zaten böyle yürütülmektedir. AKP’nin savc›lar›, AKP yalakas› medya, her
f›rsatta devrimci harekete karﬂ› zehirlerini kusmaktad›rlar. Ama pisliklerini bize bulaﬂt›rmalar› mümkün de¤ildir. Örgütümüze yönelttikleri her iftira, karalama, yaln›zca onlar›n pisliklerinin, iftirac›l›klar›n›n ve alçakl›klar›n›n kan›t›
olarak geçecektir tarihe.

rgenekon’u, S usurluk’u, kontrgerillay›
devletin d›ﬂ›nda arayan,
hiçbir ﬂey bulamaz. Ülke-

E

mizde en az›ndan 6-7 Eylül
1955’ten bu yana, kontrgerilla
taraf›ndan örgütlü, sistemli,
planl› bir ﬂekilde provokasyonlar, sabotajlar, katliamlar, iﬂkenceler, infazlar gerçekleﬂtirilmektedir ve neredeyse 60 y›ld›r
sürmekte olan bir politikan›n
sorumlular›n›n ve uygulay›c›lar›n›n Veli Küçükler, ‹brahim ﬁahinler, Levent Ersözler’den ibaret olamayaca¤› aç›kt›r.
orun kaç general, kaç muvazzaf subay›n tutuklan›p
tutuklanmad›¤›nda de¤ildir. Ülkemizdeki kontrgerilla örgütlenmesinde ordunun belirleyici güç
oldu¤u aç›kt›r. Fakat ordu da bunu
“kendi baﬂ›na” yapmamaktad›r.
Ordu, bu örgütlenmeyi e m p e r y alizm ve tekelci burjuvazinin po litikalar›n› hayata geçirmek için
oluﬂturmuﬂtur, kontrgerilla yöntemlerine bunun için baﬂvurmaktad›r.
mperyalizm ve oligarﬂik diktatörlük izin vermeden cunta
da yapamazlar, böyle devasa bir

S
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kontrgerilla örgütlenmesi de
oluﬂturamazlar. Kontrgerillay›
gerçek anlamda tasfiye etme
amac› ve niyeti bulunmayan
AKP iktidar› bu nedenle, Ergenekon’u devletin d›ﬂ›nda gösterirken, onu adeta geçmiﬂte kalan
bir organizasyon olarak sunmaktad›r. Bu anlamda, ikide bir
ortaya at›lan “1 Numara” gibi
safsatalar, Ergenekon’daki bu
oyunu sürdürmek içindir. Ergenekon, Susurluk, kontrgerilla,
herhangi bir “1 Numara”ya ba¤lanamaz. Ama e¤er kiﬂilerden
sözetmek gerekiyorsa, yukar›dan aﬂa¤›ya faﬂizmin inﬂa edildi¤i ve NATO-CIA organizasyonuyla kontrgerilla örgütlenmesinin oluﬂturuldu¤u 1950 baﬂlar›ndan bu güne kadar ki, bütün hükümetler, Genelkurmay baﬂkanlar›,
kuvvet komutanlar›, bütün Milli
Güvenlik Kurulu üyeleri, Özel
harp dairesinin, M‹T’in, polisin
bütün yöneticileri, hepsi kontrgerilla üyeli¤inden ve halka karﬂ›
kontrgerilla politikalar›n›n uygulanmas›ndan sorgulan›p yarg›lanmal›d›r. Bu kapsamda ele al›nmad›kça, kontrgerillayla hesaplaﬂ›lm›ﬂ ve kontrgerilla tasfiye edilmiﬂ
olmaz.

eden s orun d üzen
içinde çözülemez? Neden d evrim? Kontrgerilla sa-

N

dece orduya, sadece M‹T’e, polise, mafyaya, sivil faﬂist harekete
ba¤l› olarak varolan bir örgütlenme de¤ildir. Bunlar›n hepsini birden içerir, ancak bunlar›n hepsinin
kapsayabilece¤inden daha geniﬂ
ve daha üst bir yap›lanmad›r. Onu
daha üstte bir yap› haline getiren
do¤rudan emperyalizm ve oligarﬂik diktatörlük taraf›ndan
örgütlenmiﬂ olmas›d›r. Bu anlamdad›r ki, yukar›dan aﬂa¤›ya örgütlenen bu yap›, sistemin kendisiyle,
devletle bütünleﬂmiﬂtir. Sadece
dar bir örgütlenme olman›n öte-
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Bir
k e z d a h a g ö r ü l e c e k t i r ki,
tüm bu sansasyona, kuru gürültüye
ra¤men,
kontrgerilla
devam
ed ec e kt i r. “Türkiye
ba¤›rsaklar›n› temizliyor”, “art›k
h i ç b i r ﬂe y e s k i si g i b i o l m a y a c a k”
tes p i t l e r i n i n a r k a s › n a s › l d e r i n
b i r hayal
7k›r›kl›¤› olduysa,
bugün ﬁahin gibi birkaç kontra
ﬂefinin tutuklanmas›yla ayn›
hayalleri görmeye baﬂlayanlar
da ayn› hayal k›r›kl›¤›na u¤ray a c a k t › r.
sinde, oligarﬂinin kesintisiz sürdürdü¤ü bir politikan›n ad› olmuﬂtur. Bizim gibi ülkelerde kontrgerillan›n tasfiyesi, iﬂte bu nedenle,
mevcut faﬂist devlet mekanizmas›n›n parçalanmas›yla özdeﬂleﬂmiﬂtir. Hiçbir düzen partisi iktidar›
bunu yapmayaca¤› ve yapamayaca¤› içindir ki, kontrgerilladan
kurtulmak, bir de v r im sorunudur.
aﬂ›ndan itibaren belirtti¤imiz
gibi, kontrgerillay› aç›¤a ç›kartmak, yarg›lamak demek, 50
y›l›, yani yar›m asr› aﬂan bir sürecin halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n›
ortaya dökmek demektir. Bunun
içinde 1 May›s 1977’den Maraﬂ’a,
Gazi’ye uzanan onlarca kitle katliam›, onlarca ayd›n›n suikastlarla
katledilmesi, binlerce devrimcinin
iﬂkencelerde, infazlarda katledilmesi vard›r. Yüzlerce insan›n kaybedilmesi vard›r. Bunun içinde say›s›z provokasyon sabotaj, komplo vard›r. Kesintisiz sürdürülen bir
psikolojik savaﬂ vard›r.
usurluk, bir grup özel timciye
indirgenmiﬂti; Ergenekon da
Veli Küçükler’le ‹brahim ﬁahinlerle sürdürülüyor. Ortak noktalar›, halka karﬂ› iﬂlenen suçlar yoktur ortada.

B

S

yd›nlara, h alk›m›za,
A
ilerici demokrat kesimlere b u n oktadaki
uyar›m›z ﬂ udur: A ldanmay›n v e a ldatmay›n;
oyalanmay›n ve oyalamay›n. Kontrgerilla politikalar›n› sürdüren, kontrgerilla örgütlenmesini kendine ba¤l›
olarak yeniden ﬂekillendiren
AKP iktidar›, “çeteleri aç›¤a
ç›kar›yoruz” iddias›yla Ergenekon davas›n›, oligarﬂi içi iktidar kavgas›nda etkili bir ﬂekilde kullanmaktad›r. Veli Küçük, ‹brahim ﬁahin gibi tescilli
kontrgerilla elemanlar›n›n davaya dahil edilmesi, AKP’nin
oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›na
meﬂruluk kazand›rma amaçl›
olup, do¤rudan kontrgerillayla bir
hesaplaﬂma anlay›ﬂ› söz konusu
de¤ildir. Bu çat›ﬂmada ba¤›ms›zl›k için dövüﬂen de, demokrasi
için vuruﬂan da yoktur. Ve bu iki
hedef de sadece ve sadece devrimci mücadeleye kalm›ﬂt›r.
ütün bunlar›n sonucu olarak
bir kez daha belirtiyoruz ki;
AKP’yle Genelkurmay ve düzenin
baz› kesimleri aras›nda sürmekte
olan bu mücadele, demokrasi mücadelesi de¤ildir, halk›n mücadelesi de¤ildir. Bu mücadelede taraf olmak, ﬂu veya bu ﬂekilde egemen s›n›flar›n saflaﬂmas›nda yeralmakt›r.
ir kez daha görülecektir ki,
tüm bu sansasyona, kuru gürültüye ra¤men, kontrgerilla devam edecektir. “Türkiye ba¤›rsaklar›n› temizliyor”, “art›k hiçbir
ﬂey eskisi gibi olmayacak” tesbitlerinin arkas› nas›l derin bir hayal
k›r›kl›¤› olduysa, bugün ﬁahin gibi birkaç kontra ﬂefinin tutuklanmas›yla ayn› hayalleri görmeye
baﬂlayanlar da ayn› hayal k›r›kl›¤›na u¤rayacakt›r.
ütün bu geliﬂmeler bir kez daha “Susurluk devlettir!” tesbitini do¤rulanmas›yla sonuçlanacakt›r. Susurluk d e vl et tir ve elbet,
Susurluk devletini tasfiye edebilecek tek güç de d e v r i m d i r.

B

B
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Oligarﬂi ‹çi ‹ktidar Savaﬂ› Ergenekon
Çat›ﬂmada Yeni Gözalt› ve Tutuklamalar
“Bu iﬂin devam› gelecek” diyordu ekrandaki gazeteci. “‹ddianamenin Susurluk’a kadar gidece¤ini ve
Mehmet
san›k
sandalyesine
A¤ar’›n da, Tansu Çiller’in de oturaca¤›n›” söylüyordu.
Ergenekon operasyonunun A¤ar
ve Çiller’e kadar uzanaca¤›n› söyleyen gazeteci Ali Bayramo¤lu gibiler
için, bu çok büyük bir ﬂey olsa ge-

l›d›r. Karﬂ›m›zdaki, Susurluk’un
devlet oldu¤unu yaﬂanan bunca olaya ve bu kadar zamana ra¤men hala
kavrayamayan ve Susurluk’u “Çil l e r- A ¤ a r- B u c a k ”a indirgeyen bak›ﬂ aç›s›d›r.
Oysa ne Susurluk ve ne de Ergenekon’un “bitiﬂ noktas›” Çiller ve
A¤ar de¤ildir. Kontrgerilla örgütlenmeleri A¤ar ve Çiller’den önce

‹kincisi, bu politikalar, devletin
kendi yasalar›n›, hukukunu çi¤nemesiyle hayata geçirilecek nitelikteki politikalard›r. Yani Demirel’in
ünlü deyiﬂiyle “devletin rutin d›ﬂ›na
ç›kmas›”!
Çokça sözü edilen “devletin zirvesi” konusunu, eski Genelkurmay
Baﬂkanlar›ndan Do¤an Güreﬂ’in
kendisiyle yap›lan bir röportajda
söyledi¤i ﬂu sözler de oldukça net
ortaya koyuyor:
“- Do¤an Paﬂam... Konuﬂtu¤umuz dönemde, asker ile siyasetin...
siyasetçinin iliﬂkisi?
- Herkes, askere destek verdi...

‹brahim ﬁ ahinler’i görevlendiren ‘devletin zirvesi’dir

‘Z‹RVE’... A⁄AR VE Ç‹LLERLER’‹N ÖTES‹NDED‹R!
rek. Sanki operasyon A¤ar ve Çiller’e kadar uzan›rsa herﬂey aç›¤a
ç›km›ﬂ olacak ve tüm çeteler temizlenecek, devlet ar›nacak!
Evet, “Ergenekon Operasyonu”
ad› alt›nda sürdürülen iktidar savaﬂ›, geçti¤imiz hafta, 30’u aﬂk›n gözalt› ve bunlar›n yar›s›na yak›n›n›n
tutuklanmas›yla devam etti. Gözalt›na al›nanlar aras›nda eski MGK
Genel Sekreteri Org. Tuncer K›l›nç,
Em. Org. Kemal Yavuz, eski Özel
Harekat Daire Baﬂkanvekili ‹brahim ﬁahin, Prof. Dr. Yalç›n Küçük,
Ba¤›ms›z Cumhuriyet Partisi Genel
Baﬂkan Yard›mc›s› Engin Ayd›n,
emekli Albay Mustafa Levent Göktaﬂ, eski YÖK Baﬂkanlar›ndan Prof.
Dr. Kemal Gürüz gibi kiﬂiler vard›.
Genelkurmay’da gözalt›lar üzerine “ola¤anüstü toplant›” yap›ld›,
TSK, de¤erlendirmelerini “rutin d›ﬂ›” görüﬂmelerde do¤rudan baﬂbakan ve cumhurbaﬂkan›na aktard›. Ve
bugün için içeri¤i belirsiz pazarl›klardan sonra iki orgeneral serbest
b›rak›l›rken, 20’ye yak›n kiﬂi tutukland›.
Kontrgerillaya karﬂ› en keskin
muhalefeti yapt›¤›n› sanan bir çok
kesimin ufku, yukar›da aktar›lan örnekteki gibi, Çiller’le, A¤ar’la s›n›r-
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de vard›, sonras›nda da devam etmektedir. Peki A¤ar’dan, Çiller’den
ötesi kim öyleyse denilecektir?
Bu konuda Susurluk sonras›nda
A¤ar’›n söyledikleri oldukça çarp›c› ve yeterince aç›kt›r:
“Bana soraca¤›n›z her sorunun
cevab› MGK’da... Toplay›n devletin zirvesini, orada konuﬂal›m.”
Herﬂey MGK’da, devletin zirvesinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kontrgerilla ﬂeflerinden olan Mehmet A¤ar gibileri de bunu canla baﬂla hayata
geçirmiﬂlerdir.
Susurluk soruﬂturmalar› için kurulan komisyonda ifade veren polis
ﬂeflerinden Hanefi Avc› da ﬂöyle diyordu: “Terörle mücadelede hukuk
içinde kal›narak bir yerlere gidilemedi¤i görüldü. Bunun için terörle
mücadele ve istihbarat için hukuk
d›ﬂ› bir yap›lanmaya gidildi. Terörü
teröristlerin yöntemi ile yok etme
kural› seçildi. Bu devletin üst kademelerinde al›nm›ﬂ bir karard›. Bu
yöntemi ilk olarak J‹TEM kullanmaya baﬂlad›..”
Avc›’n›n sözleri iki ﬂeyi birden
vurguluyor: Birincisi, kontrgerilla
politikalar›n›n kararlar›n›n al›nd›¤›
yer “ devletin üst kademeleri ” dir.

Medya verdi... Siyaset destekledi.
- Paﬂam, o dönemde ‘zirve’ nas›ld›?
- Say›n Demirel önce Baﬂbakand›... Sonra Cumhurbaﬂkan›... Say›n
Demirel, Say›n Çiller ve Ben... Çok
iyi bir üçlüydük... Bazen dörtlü...
Beﬂli...
- Dört kim?
- ‹çiﬂleri Bakan› ‹smet Sezgin.
- Beﬂ?
- D›ﬂiﬂleri Bakan› Hikmet Çetin.
(Yavuz Donat, 12 ﬁubat 2000,
Sabah)
Devletin zirvesi ve karar mekanizmas›n› böyle çiziyor Güreﬂ.
Bunlar, zaten MGK’da da yeral›yorlar. “Zirvede” tesbit edilen kararlar ve politikalar, do¤rudan ve
dolayl› biçimlerde aﬂa¤›lara aktar›l›yor, düzenin tüm di¤er kurumlar›na malediliyor ve halka karﬂ› yo¤un
bir terörle psikolojik savaﬂa dönüﬂüyor.
“Zirve”nin resmi iﬂleyiﬂi bu. Fakat elbette buras› birkaç general veya burjuva politikac›dan, M‹T, polis
ﬂeflerinden de ibaret de¤ildir. Bunlar “zirve”nin elemanlar›ndan baz›lar›d›r. “Zirve”nin bir de politik
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karﬂ›l›¤› var. O noktada iﬂe, oligarﬂiyi oluﬂturan s›n›flar ve emperyalizm giriyor. Emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, nas›l politikalar uygulanmas›n› istediklerini bu
resmi zirvelere aktar›yorlar ve istedikleri kararlar› ç›kartt›r›yorlar.
Emperyalizm ve oligarﬂi, bu noktada ç›kan kararlar›n hayata geçirilmesi için de baﬂta ellerindeki bas›n
yay›n organlar› olmak üzere tüm
güçlerini seferber ediyorlar.
ﬁimdi kontrgerillay› Veli Küçükler’den, ‹brahim ﬁahinler’den ibaret
sananlar da, hayallerini bile A¤ar ve
Çiller ile s›n›rlayanlar da bu gerçeklere bakmak durumundad›rlar.
Bunlar bilinmeyen, gizli sakl›
olan ﬂeyler de¤ildir. Bugün Ergenekon operasyonlar›nda gerçekten sonuç bekleniyorsa ve bu operasyonlar›n gerçek suçlulara uzanmas› isteniyorsa o zaman herkesin ufkunu,
hedefini, hesap sorma iste¤ini A¤ar
ve Çiller’den ötesine geçirmesi gerekir. Orada gerçek karar mekanizmalar› görülecektir. Orada faﬂist politikalar› ve örgütlenmeleri kararlaﬂt›ran “ zirve” görülecektir.
Bu zirvede isimler çok önemli
de¤ildir; bunlar kimi zaman Çiller,
Demirel ve Güreﬂ olur, baﬂka bir zaman Çiller’in, Demirel’in yerini
Özal, Mesut Y›lmaz ya da Bülent
Ecevit al›r, Güreﬂ’in koltu¤unda Torumtay ya da K›vr›ko¤lu olur, Emniyet Genel Müdürlük koltu¤unda
da A¤ar’›n yerine bir baﬂkas›... Çok
çeﬂitli kiﬂiler bu zirvenin elemanlar›
olabilirler. Zirvenin karar alma mekanizmalar›, dönemlere göre geniﬂleyip daralabilir. Ama oligarﬂik diktatörlü¤ün “zirve”si, kiﬂilerden ba¤›ms›z olarak iﬂleyen ve süreklili¤i
olan bir kurumdur.
Bu zirvenin kendi iç anayasas›n›n “Milli Güvenlik Siyaset Belge si” ad›yla kurumlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤unu bilmeyen yoktur. “Zirve”de haz›rlanan bu belge, bir çok aﬂamadan
geçilerek haz›rlanm›ﬂ A n a y a s a’n›n
da üstündedir.
Demirel’in “devlet rutin d›ﬂ› iﬂler yapabilir” diye savundu¤u her
türlü yasa tan›mazl›k, halka karﬂ›
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suç iﬂleyen örgütlerin oluﬂturulmas›, hiçbir dönemde kendili¤inden,
veya “aﬂa¤›dan yukar›ya” bir ﬂekilde olmam›ﬂt›r. ‹ﬂleyiﬂ yukar›dan
aﬂa¤›yad›r. A¤ar’dan Avc›’ya kadar
tüm kontrgerillac›lar›n ifade etti¤i
de budur.
Kontrgerilla örgütlenmesi, kontrgerilla politikalar› kimin ç›karlar›na hizmet ediyor? Bunun cevab›n›
politik olarak do¤ru verdi¤imizde,
bu yap›n›n neden daha 1950’lerde
bizzat NATO’nun en üst kademelerinde kararlaﬂt›r›ld›¤›n›, neden tüm
NATO üyesi ülkelerdeki kontrgerilla teﬂkilat›n›n bizzat CIA taraf›ndan
organize edildi¤inin cevab›n› da buluruz. Emperyalizmin ç›karlar›n›n
tehlikeye düﬂtü¤ü, oligarﬂinin düzeninin gelece¤i aç›s›ndan tehlikeli
ihtimaller
ortaya
ç›kt›¤›nda,
kontrgerilla daha büyük çapta girer
siyaset sahnesine.
O noktada “zirve” derken demek
ki, daha yukar›lara ve uzaklara da
bakmak gerekiyor; Beyaz Saray’a,
B r ü k s e l’e, C I A’n›n, P e n t a g o n’un,
NAT O ’nun karargahlar›na bakmak
gerekiyor.

Halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n k apat›lan d efterleri
Bazen kontrgerilla çeteleri baltay› taﬂa vurur; suç üstü yakalan›rlar
veya baﬂka nedenlerle deﬂifre olabilirler. Veya oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
kurban› olurlar. O noktada davalar
aç›l›r; ama davalar asla o yap›n›n
tüm boyutlar›n› ortaya koyacak nitelikte olmaz. Kontrgerilla elemanlar›na, gruplar›na karﬂ› yap›lan, yap›lmak zorunda kal›nan operasyonlarda, yarg›lamalarda halka karﬂ› iﬂlenen suçlar, genellikle operasyona
ve yarg›lamaya dahil de¤ildir.

Kontrgerilla elemanlar›na
karﬂ› yap›lmak zorunda
k a l › n a n operasyonl a rd a,
yarg›lamalarda halka karﬂ›
iﬂlenen suçl a r, genellikle
operasyona ve yarg›lamaya
dahil de¤ildir.

Susurluk davas› ad› verilen ama
asl›nda Susurluk’la bir ilgisi olmayan dava, bunun en aç›k örneklerindendir. Bu davada, A¤ar’›n aç›kça
yapt›k dedi¤i “ b i n o p e r a s y o n ” de¤il, bir mafyac› olan Ömer Lütfi Topal’›n öldürülmesi dava konusu
edilmiﬂtir. Çünkü halka karﬂ› iﬂlenen suçlar emperyalizm ve oligarﬂi için suç de¤ildir. Halka karﬂ›
kontrgerilla birimleri taraf›ndan yap›lan operasyonlar, katliamlar, zirvelerde al›nan kararlar do¤rultusunda emperyalistlerin ç›karlar› için
yap›lm›ﬂt›r.
Mehmet A¤ar, ‹brahim ﬁahin’in
gözalt›na al›nmas›ndan sonra kendisine sorulan sorulara ﬂu cevab› veriyor: “Biz art›k o defterleri kapatt›k.... biz hizmetimizi yapt›k, tamamd›r... biz devletimiz ve milletimiz
için elimizden geleni yapt›k. Kimse
bunun d›ﬂ›nda bir ﬂey söylememi
beklemesin...”
Pervas›z.
Çünkü, o dönemde e m p e r y a lizm ve oligarﬂi ad›na yapt›klar›n›n gerçekten sorgulanmayaca¤›ndan emin. Tüm kontra ﬂefleri bu
gerçe¤in fark›ndad›rlar. Pervas›zl›klar›, “hiçbir ﬂeyden korkmuyor” gibi görünen cüretlerinin kayna¤› budur.
“Biz hizmetimizi yapt›k, o defteri kapatt›k.”
Hizmet dedi¤i nedir? Yüzlerce
infaz, iﬂkenceler, katliamlar.
Ve ﬂimdi kalkm›ﬂ döktü¤ü onca
kan›n üzerinde diyor ki, “o defteri
kapatt›k”.
Defteri kapatan sadece o mu peki?
Güya tutuklanm›ﬂ durumdaki
Veli Küçük de kapatm›ﬂ o defteri.
‹brahim ﬁahin mahkemeye ç›kar›l›rsa, o zaman görece¤iz de o da kapatm›ﬂ. Halka karﬂ› suç iﬂleyen
hangi “Ergenekon san›¤›” varsa ayn› durumdad›r.
Oligarﬂi içi çat›ﬂmalar›n boyutu
A¤ar’› da aﬂabilir kuﬂkusuz. Fakat
A¤ar’› y›llard›r bu ﬂekilde konuﬂturan sistemin niteli¤ini iyi biliyor olmas›d›r. Veli Küçükler’i tutuklan-
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m›ﬂ olmalar›na ra¤men hala cüretli
k›lan da budur. Halka karﬂ› savaﬂ
konusunda ne bir ﬂey anlat›yorlar,
ne de kimse onlara bu konuda bir
ﬂey soruyor. A¤ar’›n dedi¤i gibi,
halka karﬂ› yapt›klar› iﬂler, oligarﬂi
nezdinde “hizmet”tir ve onlar “hizmetlerini yap›p o defteri kapatm›ﬂlar”d›r.
Peki, bir de ﬂunu soral›m: “O
defterleri kapatan” sadece Ergenekoncular, Susurlukçular m›?
Hay›r; AKP’nin savc›lar›, AKP
iktidar›n›n kendisi de kapatm›ﬂt›r
esas olarak o defteri.
Ergenekon Davas›’nda bir sürü
kontrgerillac› olmas›na ra¤men, o
davay› halk aç›s›ndan bu kadar tali
konuma iten de bu gerçektir zaten.

As›l dokunulmazl›k z›rh›,
“zirve”dedir!
Parlamenterlerin dokunulmazl›¤› ülkemizde s›k s›k tart›ﬂma konusu olur. Ama as›l dokunulmazl›k
z›rh›yla donanm›ﬂ olan sözünü etti¤imiz kontrgerilla politikalar›n›n
karargah›d›r. “Zirve” dokunulmazd›r.
Alt kademelerde zaman zaman
ﬂu veya bu nedenle tasfiyeler, budamalar yap›l›r, “denetim d›ﬂ›na” ç›kan unsurlar temizlenir. Keza emperyalizmin ve oligarﬂinin de¤iﬂen
ihtiyaçlar›na paralel olarak kontrgerilla örgütlenmeleri de hem politika
olarak, hem kadrosal olarak yenilenebilir. Bazen emperyalistler aras›,
bazen de oligarﬂi içi çeliﬂkilerde,
egemen s›n›flar it dalaﬂ›n› bu tür örgütlenmeler içinde de sürdürebilirler. Bütün bunlar, t›pk› bugün oldu¤u gibi, halka “temiz eller operasyonu”, “karanl›¤a karﬂ› savaﬂ” gibi
sunularak, taraflar, it dalaﬂ›nda halk› ve toplumun çeﬂitli kesimlerini
kendi yanlar›na çekmeye çal›ﬂ›rlar.
Sonuçta, çeliﬂki belli ölçülerde çözülür, kalan› tali plana at›l›r,
kontrgerilla örgütlenmeleri yeniden
yap›land›r›l›r ve asli iﬂlevine geri
döner.
AKP iktidar›, kuﬂku yok ki, oligarﬂinin, Amerikan ve Avrupa em-

Say›: 172

“Özel Harekatç›lar, devlet emrinde çal›ﬂan katillerdir.”
Mesut Y›lmaz, Özel Harekat’la ilgili baz› bilgilerini Cumhurbaﬂkan›
Demirel’e aktar›yor. Demirel, Y›lmaz’›n anlatt›klar›n› bir mektupla Erbakan’a aktar›yor ve bu mektup TBMM Susurluk Komisyonu Raporu’na giriyor. ‹ﬂte o mektupta Mesut Y›lmaz’›n anlatt›klar›:
“Emniyet Genel Müdürlü¤ü bünyesinde Özel Harekat Dairesi vard›r.
... Devlette görevli olan baz› kiﬂilerin Özel Harekat Dairesi Baﬂkan› ‹brahim ﬁahin’den talimat ald›klar› ve bunun -‹çiﬂleri Bakan› dahil- bir tak›m
yüksek yerlerin bilgisi dahilinde oldu¤u söylenmektedir. Suça kar›ﬂan asgari 100-120 kiﬂi vard›r. B u n l a r, devlet emrinde çal›ﬂan katillerdir. ...
Buna seyirci kal›n›rsa, demokrasinin iﬂleyebilece¤inden ﬂüphe ederim.
Bunlar›n meydana ç›kar›lmas› halinde, devletin zarar görece¤inden de
endiﬂe ederim. Normal devlet mekanizmas›na güvenim yoktur. ”

KAYIP S‹LAHLAR, KAYIP ‹NSANLARDAN
DAHA ÇOK TARTIﬁILIYOR!
Topra¤a vurulan her kazman›n, her kepçenin ard›ndan “kay›p silahlar”
üzerine ekranlarda, gazetelerde onlarca yorum yapt› “uzman”lar. Oysa,
silahlar kadar insanlar vard› kay›p. Ve asl›nda her kay›p silah, asl›nda
kay›p insan demekti. Ama insan umurunda de¤ildi anlaﬂ›lan düzenin.
Y›llard›r birçok itirafç› taraf›ndan kaybedilen insanlar›n gömülü oldu¤u
yerler bildirilmekte, devletin yasad›ﬂ› operasyonlar›na dair bilgiler, belgeler
ortaya serilmektedir. Ancak bunlara iliﬂkin yap›lan bir iﬂlem yoktur.
Arazilerde krokilerle kaz› çal›ﬂmalar› baﬂlad›¤›nda istisnai olarak bir
gazeteci “kay›p insanlar›n gömülü oldu¤u yerler mi” diye sordu. Ama
hay›r, öyle bir ﬂey yoktu ortada. Böyle bir çaba da yoktu. Böyle bir gündem de yoktu. Çünkü o suçlar halka karﬂ› iﬂlenen suçlard›r ve onun, yani
“kaybetme politikas›”n›n yayd›¤› k o r k u y a , halâ ihtiyac› vard›r devletin.

peryalizminin ç›karlar›n› en iyi ﬂekilde koruyacak ve kendi politikalar›yla en iyi uyumu sa¤layacak bir
kontrgerilla örgütlenmesi istemekte,
bu noktada pürüz ç›karabilecek unsurlar› tasfiye etmeye çal›ﬂmaktad›r.
Deﬂifre olmuﬂ, sistem içinde art›k
fazla bir rolü kalmam›ﬂ eski
kontrgerillac›lar da bu operasyona
meﬂruluk kazand›rman›n arac› yap›lm›ﬂlard›r.

sorgusu söz konusudur en fazla.

De¤ilse, devletin, devlet olarak
araﬂt›rd›¤› ayd›nlatmaya çal›ﬂt›¤› bir
ﬂey yoktur. Faﬂist, mafyac› çetelerle
iç içe çal›ﬂan, resmi asker ve polislerden oluﬂturdu¤u ölüm mangalar›n› kullanan ve halka karﬂ› gerçekleﬂtirilen tüm operasyonlar› örgütleyen devletin kendisidir. Bu anlamda
davada, devletin d›ﬂ›nda baﬂka ç›kar
hesaplar›yla yap›lan baz› ﬂeylerin

E¤er bu ülkede bir ﬂeylerin gerçekten aç›¤a ç›kart›lmas›ndan söz
ediliyorsa, o soruﬂturma, devletin
zirvesini, o zirvede onlarca y›ld›r
yer alan tüm politikac›, bürokrat ve
di¤erlerini içermelidir; bu ise, asl›nda emperyalizmin ve oligarﬂinin politikalar›n›n yarg›lanmas› demek
olur ki, kimsenin yapmad›¤› ve yapamayaca¤› da budur.

Bu anlamda operasyonun Çiller
ve A¤ar’a veya baﬂka kontrac›lara
uzanmas›, kontrgerillan›n varl›¤› ve
devaml›l›¤› aç›s›ndan özel bir anlam taﬂ›mayacakt›r. Halka karﬂ› politikalar›n uygulay›c›s› olarak
kontrgerilla, yeni yap›lanmas›yla
“zirve”nin kararlar›n› uygulamaya
devam edecektir.
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‘Kay›p Silahlar’ Gerçekten Kay›p m›?
“Ergenekon Operasyonu”nda
baz› yerlerde yap›lan kaz›lar sonucunda gömülü durumda silahlar,
bombalar bulundu. Bulunan malzemelere iliﬂkin “kay›p silahlar bulundu”, “bunlar Susurluk’un silahlar›” gibi yorumlar yap›ld›... Bir
yerde silah bulunduktan sonra ortal›k mizahi bir ﬂekilde kaz› alan›na
çevrildi... Yollardan, sokaklardan
nas›l oluyorsa, bombalar toplanmaya baﬂland›.
Susurluk’u izleyen dönemde k›smen aç›¤a ç›kan, ama aç›¤a ç›kan
yan›ndan daha fazlas› “gizli” kalan
bir meseleydi “kay›p silahlar” konusu. Aradan on y›ldan fazla bir zaman geçmiﬂtir. Bu anlamda sözü
edilen “kay›p silahlar”›n ne için
kullan›lan silahlar oldu¤unu, neden
“kay›p” iﬂlemi gördü¤ünü k›saca
hat›rlatal›m.
Susurluk’un ard›ndan olay›n üstü her ne kadar örtülmeye çal›ﬂ›lsa
da yine de bir sürü pislik ortal›¤a
saç›lm›ﬂ, devletin suçlar› bir çok yan›yla ortaya dökülmüﬂtür. Bugün
“kay›p silahlar” denilen silahlara
iliﬂkin de dönem dönem bas›na da
birçok haber yans›m›ﬂt›r.
Bu haberlerin ortak özelli¤i,
devletin kay›p silahlar›n peﬂinde oldu¤u ama bir türlü aç›¤a ç›karamad›klar› senaryosuna dayanmas›d›r.
Oysa, bu gerçe¤in çarp›t›lm›ﬂ bir
yans›mas›d›r.
Devletin oluﬂturdu¤u kontrgerilla birimlerine, yine devletin bilgisi
dahilinde silahlar al›n›p verilmiﬂ,
resmen vermenin mümkün olmad›¤› durumlarda, farkl› kanallardan silahlar temin edilmiﬂtir. Ama bu mekanizma da sürekli olarak örtbas
edilmiﬂtir. Kay›p olan bir ﬂey yoktur; devletin hem yasa d›ﬂ›, hem
gayri meﬂru iﬂlerini örtbas etmek
için kay›p olarak gösterilmesi sözkonusudur. Üç beﬂ kontrgerillac›n›n
üç beﬂ silah› gerçekten “özel” ç›karlar› için kullanmas› ve bu anlamda
baz› silahlar›n “kaybolmas›” gibi
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olaylar olmuﬂsa da, bunlar bütünün
içinde bir önem taﬂ›mazlar.
Susurluk kazas›nda Sedat Bucak’›n arabas›nda ele geçirilen silahlardan birinin de “kay›p silahlar”dan oldu¤u belirtilmiﬂti. Ama
bu silahlar konusunda hala yap›lan
bir iﬂlem yoktur. Çünkü o kazada
yer alan ekip dönemin baﬂbakan›
Çiller’in belirtti¤i gibi “devlet için
kurﬂun atan” kontrgerilla ekiplerinden biriydi ve onlar›n ellerindeki
herﬂey de devletin bilgisi ve onay›
dahilinde idi.
Hizbullah operasyonlar› s›ras›nda da “kay›p silahlar” yine gündeme gelmiﬂ, Hizbullah’›n katletti¤i
insanlar› gömdü¤ü “mezar evler”den kay›p silahlar›n da ç›kabilece¤i yorumlar› yap›lm›ﬂ, ancak bu
aç›klamalar›n arkas›ndan da bir ﬂey
ç›kmam›ﬂt›r.
Gerçekte Susurluk’tan beri sözü
edilen iki “kay›p silah” olay› var.
Biri daha küçük çapl› bir kay›p, di¤eri ise boyutlar› itibar›yla daha
çapl›d›r. ‹brahim ﬁahin’in yakalanmas›n›n ard›ndan sözü edilen kay›p
silahlar olay›, çap› daha küçük olan›d›r.
Söz konusu “kay›p” olay›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
1993-1994’de ‹ngiltere’den getirtilen 10 adet Uzi, 10 adet Uzi SMG
ve 10 adet Beratta marka tabancan›n ‹brahim ﬁahin’e verilmesi ve bu
silahlar›n kaybolmas›d›r.
TBMM Susurluk Komisyonu
Baﬂkan› Mehmet Elkatm›ﬂ, bu konuda ﬂunlar› anlatm›ﬂt›: “Kay›p silahlarla ilgili araﬂt›rma yapm›ﬂt›k.
‹brahim ﬁahin’e bu silahlar teslim

edilmiﬂti. Kay›tlarda gözükmüyordu. Nerede oldu¤unu sordu¤umuzda ‘bunlar bizde ama nereye verdi¤imizi söyleyemeyiz, devlet s›rr›’
denmiﬂti.”
Devlet s›rr›; iﬂte kay›p silahlar›n
s›rr› da bu kelimededir. Bu silahlar,
kuﬂku yok ki, kontrgerilla taraf›ndan halka karﬂ› kullan›lm›ﬂt›r ve
kontrgerillan›n elindedir.
‹brahim ﬁahin’in yakalanmas›n›n ard›ndan kaz›lan yerde ç›kan silahlar›n yukar›da sözü edilen silahlar olmad›¤› aç›kland›. Ama hiç
kuﬂku yok ki, bunlar da –e¤er bir
senaryo söz konusu de¤ilse– zaten
ﬁahin’in veya baﬂkalar›n›n “kiﬂisel”
zulas› olmay›p, kontrgerilla faaliyetlerinde kullan›lan silahlard›r.

Batman’daki özel
ordunun ‘ kay›p’ silahlar›
‹kinci “kay›p silahlar” olay› ise,
B a t m a n ’ d a bir özel birli¤e gönderilen silahlard›r.
1993-1997 y›llar› aras›nda, dönemin Batman Valisi Salih ﬁarman
taraf›ndan 1000 kiﬂilik özel b i r as k e r i b i rl i k kurulmuﬂ, bu birli¤e silah temin edilmiﬂtir. Sonras›nda bu
silahlar›n “ k a y b o l d u ¤ u ” iddias›yla
vali hakk›nda bir dava aç›lm›ﬂt›r.
Vali ﬁarman bu davada, mahkemede ﬂu ifadeyi vermiﬂtir:
“Silahlar›n paras› Ziraat Bankas›’ndan ödendi ve Hava Kuvvetleri’ne ait 16 uçakla getirildi. Kendi geliﬂtirdi¤im ‘terörle özel mücadele projesi’ kapsam›nda 1000 kiﬂilik meﬂru güçlerden oluﬂan özel
ekip kurduk. Projeyi devlet destekledi, kaynak buldu.”
Düﬂünün ki, bir ilde, mevcut ordunun d›ﬂ›nda bin kiﬂilik bir silahl›
güç oluﬂturuluyor. Asl›nda bunlar›n
silahlar›ndan önce, birli¤in kendisinin sorgulanmas› gerekmiyor mu?
800 bin kiﬂilik orduya sahip bir
devlet, neden böyle ek bir güce ihtiyaç duyar? Duyuyor, çünkü bu
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güç, kontrgerilla savaﬂ›n›n ihtiyaçlar›na cevap vermek için oluﬂturulmuﬂtur. Devlet, yasad›ﬂ› olarak bir
kontrgerilla gücü kuruyor ve bunlara, yine yasad›ﬂ› bir ﬂekilde silah temin ediyor. Ama bu yasad›ﬂ› silahlar›n paras›, devlet kasas›ndan ödeniyor, silahlar, ordunun yasal uçaklar›yla taﬂ›n›yor ve sonra da silahlar
“kaybediliyor”. Gerçekte ise silahlar, yasad›ﬂ› bir ﬂekilde oluﬂturulan
özel bir birli¤e aktar›lmak için
“kk a y b e d i l m i ﬂ ” t i r.
Batman’daki “özel ordu!” olay›n›n aç›¤a ç›kmas›n›n ard›ndan dönemin Cumhurbaﬂkan› olan Demirel ﬂu “tarihi” aç›klamay› yapm›ﬂt›:
“Devlet halin icab› na gör e ha reket eder. Yani her zaman rutini
t a k i p e t me k m e c b ur i y e t i n d e d e ¤ i l dir. Devletin yüksek menfaatleri
i c ap e t ti rdi ¤i z ama n de vl e t rut i ni n
d›ﬂ›na ç›kabilir.”
Her dönem devleti korumaya,
kollamaya çal›ﬂan ve devletin iﬂledi¤i tüm suçlardan bilgisi olan, alt›nda imzas› olan Demirel, Susurluk
devletini ve kontrgerilla politikala-

r›n› vareden anlay›ﬂ› iﬂte böyle özetliyordu.
‹nfazlar›, kaybetmeleri, iﬂkenceleri daha yayg›n olarak uygulayabilmek için yasal ve resmi güçlerin d›ﬂ›nda bir güç gerekiyordu ve devlet
bu gücü oluﬂturmak için “ r u t i n d › ﬂ › n a ” ç›km›ﬂt›. Batman’da olan
buydu. Olay›n “mahkemelik” olmas› ise, bir “kaza” sonucuydu sadece.
Batman’daki “kay›p silahlar”
nedeniyle yarg›lanan Vali Salih ﬁarman da, davan›n y›llara yay›lmas›yla “zamanaﬂ›m›” gerekçesiyle beraat ettirildi. Devlet görev verdi¤i valisini zamanaﬂ›m›yla kurtard›. Çünkü zaten devlet biliyordu ki, 16
u ç a k l a B a t m a n ’ a getirilen silahlar,
gitmesi gereken yere gitmiﬂ, k u l l a n›lmas› gere ke n ye rl e rde kullan›lm›ﬂt›.
ﬁimdi tüm bunlardan sonra sormak gerekiyor; son günlerde s›k s›k
telaffuz edilmeye baﬂlanan “ k a y › p
s i l a h l a r ” , gerçekten kay›p m›d›r?
Hay›r! Kaybolan, kaybedilen
hiçbir ﬂey yoktur. Silahlar›n kim taraf›ndan al›n›p kime verildi¤ini, ne-

Silah depolar› ç›kmas›nda ﬂaﬂ›rt›c› olan ne?
NATO’nun stratejisi, “olas› bir
komünist iﬂgale ya da iç ayaklanmaya karﬂ›”, ülkenin de¤iﬂik yerlerine silahlar depolanmas›n› öngörüyor muydu? Evet!
Bu plan dahilinde, Özel Harp Dairesi kurulmad› m›, Seferberlik Tetkik Kurulu ad› alt›nda, “Sivil Savunma” ad› alt›nda ülkemizin hemen
tüm il ve ilçelerinde kontrgerilla birimleri oluﬂturulmad› m›? Oluﬂturuldu!
Peki NATO’nun karar›, her
“birimin” gerekti¤i zaman kullanaca¤› bir silah deposunun olmas› gerekti¤ini öngörmüyor muydu?
Evet!
Bu silahlar, M‹T’e, orduya, polise, faﬂist harekete ba¤l› çeﬂitli unsurlar›n denetiminde olmayacak
m›yd›?

Say›: 172

O halde neye ﬂaﬂ›r›l›yor?
*
Tüm NATO üyesi ülkelerde bu
birimlerin oluﬂturulmas› ve silah
depolar›, “olas› bir Sovyet iﬂgaline
karﬂ›” kullan›lmak gerekçesine dayand›r›lm›ﬂt›.
O olas›l›k hiç gerçekleﬂmedi.
Ama kurulan kontrgerilla birimleri ve silahlar, aktif halde tutularak,
o ülkelerdeki komünistlere karﬂ›, halk›n mücadelesine karﬂ› kullan›ld›.
Sadece ‹talya’da, 1970-80 aras›ndaki 10 y›lda, polis-ordu-faﬂist
çeteler-mafyadan oluﬂan kontrgerilla güçleri, ilerici, sol güçlere karﬂ›, 5 bine yak›n terör eylemi gerçekleﬂtirmiﬂler.
Peki ülkemizde kontrgerilla halka, devrimcilere, ilericilere karﬂ›
kaç bin eylem gerçekleﬂtirdi?

relerle kullan›ld›¤›n› devlet biliyor.
Ve bu bilgiler de MGK dahil devletin her düzeyinde bilinmektedir.
Devletin kendisinin temin edip paras›n› ödedi¤i, kullan›lmak üzere
belli devlet güçlerine veya çetelere
tahsis etti¤i silahlar›n kaybolmas›
diye bir ﬂey söz konusu olabilir mi?
Elbette olamaz.
Devletin en üst kurumlar›n›n bilgisi olmadan bir ilde bir vali kendi
baﬂ›na bin kiﬂilik bir ordu kurabilir
mi? Batman’a ziyarete giden dönemin baﬂbakan› ve yard›mc›s›, kendilerini karﬂ›layan böyle bir gücü
nas›l görmezler. Dönemin Baﬂbakan› Ta n s u Çiller’dir, yard›mc›s› da
CHP’li M u r a t K a r a y a l ç › n ’d›r.
Kendilerini karﬂ›layan bu özel gücü
“bunlar kimdir?” diye oradaki yetkililere sormazlar m›?
Sormam›ﬂlarsa da o gücün ne
için varoldu¤unu, ne yapt›¤›n› elbette çok iyi bilirler. Ki bu ordu için
al›nan silahlar›n al›m belgelerinin
alt›nda da DYP’sinden CHP’sine
kadar bakanl›klardaki yetkililerin
imzalar› da vard›r.
Bunu sorup sorgulayacak bir
savc›, bir iktidar var m›?
*
‹talya’da, Gladio ad› verilen
kontrgerillaya karﬂ› operasyon yap›l›rken, tam 139 yerde depolanm›ﬂ silahlar bulunmuﬂ.
Bizde ise, kontrgerilla örgütlenmesi, sivil faﬂist hareketle içiçe geçerek ‹talya veya baﬂka bir ülkeyle
k›yaslanamayacak kadar yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Öyleyse bu ülkede kontrgerillan›n eli alt›nda yüzlerce, belki binlerce silah deposu oldu¤unu
söylemek mümkündür.
O halde nerede o depolar?
Ülkemizde bu kontra birimlerini ve bu depolar› sorup sorgulayacak bir savc›, bir iktidar var m›?
*
Yoksa mesele ﬂu mu:
K o m ü n i s t l e re, d e v r i m ci l ere
karﬂ› kullan›lan silah depolar›,
soruﬂturma d›ﬂ›d›r!
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‹brahim ﬁahin’in ‘devletle’
içiçe geçmiﬂ özgeçmiﬂi
Susurluk kazas›ndan sonra ismi
birçok olaya kar›ﬂt›¤›ndan deﬂifre
olan Özel Harekat Dairesi eski Baﬂkan Vekili ‹brahim ﬁahin, kontrgerillan›n görev yapt›¤› s›rada güvendi¤i bir isimdir. Kendisine verilen
görevleri yerine getirdikçe h›zl›
ad›mlarla yeni görevler verilen bir
eleman.
1976 y›l›nda Polis Akademisi’ni
Komiser Yard›mc›s› olarak bitirmiﬂ.
Önce Sinop ‹l Emniyet Müdürlü¤ü
bünyesinde görev verilmiﬂ, sonra
Isparta Da¤ Komando Okulu ve Erzurum’da askerlik yapm›ﬂ. 1980-82
aras› çal›ﬂt›¤› Nevﬂehir ‹l Emniyet
Müdürlü¤ü bünyesinde çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu dönemde kontrgerilla faaliyetleri do¤rultusunda sivil faﬂist hareketin Çatl› gibi kadrolar›yla da iﬂbirli¤i halinde verilen görevleri yerine
getiren bir isimdir. 1982’de Bitlis
Emniyet Müdürlü¤ü kadrosunda
görev verildi.
ﬁahin art›k Cuntal› y›llarda Kürdistan’da kontra hizmetleri yapabilecek bir eleman haline gelmiﬂtir. Nitekim Bitlis’e gitti¤i y›l kurulan Özel
Harekat Dairesi’ne al›nm›ﬂt›r. Ard›ndan da ara verilmeden Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›’na ba¤l› Özel Harp
Dairesi’nde (kontrgerilla) Özel Harekat Kursunu tamamlam›ﬂt›r.
‹brahim ﬁahin kontrgerilla devleti için güvenilir bir eleman› olarak
kontrgerilla e¤itimininin ilk ad›mlar›n› baﬂar›yla atm›ﬂt›r.
Kontrgerilla devleti de bu sad›k
hizmetkar›n› geliﬂtirmek için elinden geleni yapar. ﬁahin, 1984 y›l›nda Almanya ölüm mangalar› olan
‘ G S G - 9 K o m a n d o K u r s u’na gönderilir. Buradaki e¤itiminden sonra
verilen görevlerdeki “baﬂar›”lar›ndan dolay› daha da geliﬂtirilmek istenir. Ve bunun için de, bu kez bir
kontra eleman›n›n s›navdan geçmeleri gereken en önemli merkez olan
Amerika’ya gönderilir ve 1987’de
Amerika’da ‘Anti-Te r ö r K u r s l a r › -
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Yoldaﬂlar›m›z›n katili!
Kürt v e T ürk h alklar›n›n
kanlar›n› d ökerek t erfiler
alm›ﬂ bir halk d üﬂman›!
Kontrgerilla ﬂefi,
Oligarﬂinin maﬂas›!
Kan›m›z› d öktü; onunla
Türkiye h alklar›n›n s orulacak h esab› v ar...
n a kat›l›r.
Art›k oligarﬂinin yönetici bir
kontra aday› haline gelen ‹brahim
ﬁahin, 1988 y›l›nda Siirt Emniyet
Müdürlü¤ü Ö z e l H a re k a t ﬁ u b e
M ü d ü r l ü ¤ ü’ne atan›r.
Kürt halk›n›n ulusal mücadelesine karﬂ› bask›lar›n iﬂkencelerin, katliamlar›n alabildi¤ine t›rmand›¤›
y›llarda Do¤u’da devletin verdi¤i
görevleri yerine getiren ﬁahin, 1990
y›l›nda ‹stanbul’a gönderildi. ‹stanbul’da Emniyet Müdürlü¤ü Özel
H a re k a t ﬁ u b e M ü d ü r ü görevi verildi. Art›k burada devrimcilere karﬂ› kelle avc›l›¤›n› sürdürecektir.
Mehmet A¤ar’›n Emniyet Genel
Müdürü oldu¤u dönemde, ‹brahim
ﬁahin de 1993 y›l›nda vekaleten
Ö z e l H a re k a t D a i re Baﬂ kanl› ¤›
Vekilli¤i’ne getirildi.
ﬁahin, Bal›kesir'de " Ö z e l T im
E ¤ i t i m O k u l u " açarak “terörle mücadele”de yer alacak özel timleri yetiﬂtirmeye baﬂlad›. Bu anlamda denilebilir ki, ‹brahim ﬁahin, Özel Tim'in
baﬂ örgütleyicilerinden biridir. Bu eli
kanl› katiller sürüsünü yetiﬂtirerek
Do¤u’ya gönderir. Y›llarca bölgede
kan döken, köy yakan, halka zulmeden, Özel Tim vahﬂetini yayan bir
sorumlulu¤u da vard›r. ‹brahim ﬁahin “Kürdistan kasab›” olarak adland›r›lan ve daha sonradan Devrimci
Sol taraf›ndan cezaland›r›lan Hulusi
Say›n'dan sonra Kürt halk›na karﬂ›
kasapl›¤a soyunmuﬂtur. Kürdistan’da binlerce köyün yak›l›p, y›k›l-

mas›ndan, onbinlerce Kürt
insan›n›n yerinden, yurdundan edilmesine, yüzlerce
insan›n
katledilmesine,
kaybedilmesine, onlarca
"faili meçhul" cinayete, binlerce insan›n iﬂkence görmesine kadar ne
gerekiyorsa yapm›ﬂ, yapt›rm›ﬂt›r.
Özel Tim’in ve ‹brahim ﬁahin'in
kan dökücülü¤ü ve vahﬂeti elbette
bir bölgeyle s›n›rl› kalmay›p tüm ülkeye yay›lm›ﬂt›r.
Kas›m 1996’da Susurlukta meydana gelen kazada faﬂist kontra ﬂeflerinden Abdullah Çatl› ve ‹stanbul
polis ﬂeflerinden kontrac› Hüseyin
Kocada¤’›n ölmesiyle patlak veren
geliﬂmelerin sonunda ismi deﬂifre
olanlardan biri de ‹brahim ﬁahin’di.
ﬁahin’in Abdullah Çatl›’yla birlikte foto¤raflar› ortaya ç›km›ﬂt›.
Düﬂünün ki, ülkenin resmi
güvenlik güçlerinden biriydi bu kiﬂi
ve dü¤ünde yanyana oynad›¤› kiﬂi
de güya polisin arad›¤› bir katildi.
Bunun ard›ndan bu kez ﬁahin’in
mafyac› Ömer Lütfü Topal’›n ‹stanbul’da öldürülmesine kat›ld›¤› ortaya ç›kt›. Art›k ‹brahim ﬁahin’i bir
iktidar›n savunmas›, s›rt›nda taﬂ›mas› biraz zordu.
Dönemin hükümet ortaklar› olan
Tansu Çiller ve Necmettin Erbakan
halk›n yayg›n eylemleri karﬂ›s›nda
Susurluk’un üstünü kapatamayacaklar›n› anlay›nca, baz› manevralar yaparak üzerlerindeki bask›y›
azaltmak istediler. Aral›k 1996’da
Çiller’in karar›yla deﬂifre olan
kontra ﬂeflerinden ‹stanbul Emniyet
Müdürü Kemal Yaz›c›o¤lu, Özel
Harekat Daire Baﬂkan Vekili ‹brahim ﬁahin'in de aralar›nda bulundu¤u 6 polis görevden al›nd›.
*
Ama görülüyor ki, o günden bu
yana da çok çeﬂitli biçimlerde “görevde!” kalmaya devam etmiﬂ.
Generaller, ona müsteﬂarl›k teklif ediyor... 300 Kiﬂilik kontra timi
haz›rla diyorlar. M‹T, “sosyal ajan”
olarak ondan istihbarat al›yor...

*
18 Ocak 2009

Hangi o perasyonlarda
görev ald›
16-17 Nisan 1992’de Devrimci
Sol önder kadrolar› Sabahat Karataﬂ,
Sinan Kukul, Ahmet Faz›l Ercüment
Özdemir’in de aralar›nda bulundu¤u
11 devrimcinin katledilmesinde yerald›. Çiftehavuzlar’daki çat›ﬂma,
ﬁahin’in resmen kayda geçen infazlar›ndan biriydi.
‹stanbul’da kaç›r›l›p öldürülen
Savaﬂ Buldan ve Behçet Cantürk'ün
öldürülmesine kat›ld›.
Çiftehavuzlar’daki katliamdan
beraat etti tahmin edilece¤i gibi.
Di¤eri de devletin verdi¤i bir
görevdi. Ondan da herhangi bir ceza
almad›. Onun d›ﬂ›nda kat›ld›¤›,
say›s› bilinemeyen infazlar için zaten
hiçbir soruﬂturmaya da u¤ramad›.
*
‹brahim ﬁahin hakk›nda “çete
kurmak, kay›p silahlar, kimi ölüm
olaylar›” gibi iddialarla dava aç›ld›.
27 Ocak 1997 tarihinde tutuklama
karar› verildi. 12 Eylül 1997'de tahliye edildi.
Yarg›land›¤› davada sonuçta
“Cü rüm iﬂlemek için çete oluﬂ tu r mak ve çeteyi yönetmek”ten 6 y›l
hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Cezas› da
Adli T›p’tan ald›¤› rapor sonucu
Cumhurbaﬂkan›’nca affedilmiﬂtir.

*
‹brahim ﬁahin devletin kendisine
verdi¤i tüm görevleri eksiksiz olarak
yerine getirmiﬂtir. ‹ﬂkencelere kat›lm›ﬂ; infazlarda yeralm›ﬂ, evlerde,
yollarda, sokaklarda, da¤larda onlarca insan›m›z›n sakat kalmas›na, katledilmesine neden olmuﬂtur. Evlerin,
köylerin yak›lmas› emrini vermiﬂtir.
Binlerce insan›n köyünü, yurdunu
terketmesine yolaçm›ﬂt›r.
‹brahim ﬁahin bunlar› tek baﬂ›na,
“kiﬂisel inisiyatifi” ile yapmad› elbette. Kendisi de M H P düﬂüncesine
sahip bir faﬂisttir. Ama Özel Harekat
ﬂeflerinden biri olarak yapt›klar›n›
kiﬂisel düﬂünceleriyle de¤il, kontrgerilla devletinin direktifleriyle yapm›ﬂt›r. Baﬂka deyiﬂle, ‹brahim ﬁahin
de ne yapm›ﬂsa devletin zirvesinde
al›nan kararlarla yapm›ﬂt›r.

Say›: 172

Sorunlar / Çözümler
‹brahim ﬁ ahin D evede K ulakt›r

Deve Nerede?
Susurlukçu, Özel Harekat
Dairesi eski baﬂkanvekili ‹brahim ﬁahin’in “Ergenekon” operasyonunda tutuklanmas›, büyük sansasyon yaratt›. Gazete
manﬂetleri, televizyonlar›n ilk
haberleri ona ayr›ld›. San›rs›n›z
ki ‹brahim ﬁahin yakaland›,
kontrgerilla bitti... San›rs›n›z ki,
bugüne kadar her yerde fellik
fellik aran›yordu. San›rs›n›z ki,
Türkiye’deki karanl›k ve pislikler hep onun baﬂ›n›n alt›ndan ç›k›yordu; o yakalan›nca karanl›k
ayd›nlanmaya, pislik temizlenmeye baﬂlad›..
Türkiye gibi, kontrgerillan›n
devasa bir yap›lanma olarak var
oldu¤u bir ülkede, bu söylenenlerin gerçekle alakas› olabilir
mi? ‹brahim ﬁahin, kontrgerilla
örgütlenmesi ve faaliyetleri için
ne ifade eder ki? Devede kulak!
Kesinlikle daha fazlas› de¤il.
‹brahim ﬁahin, Susurluk’ta
“deﬂifre” olmuﬂ bir isimdi. Y›llarca yarg›land›, göstermelik bir
ceza verildi ve o cezas› da affedildi. K›sacas›, deﬂifre olmuﬂ,
ortal›kta dolaﬂan ve ﬂimdiye kadar dokunulmayan biriydi.
AKP iktidar›, Susurluk döneminde alabildi¤ine deﬂifre olmuﬂ, herkes taraf›ndan bilinen
‹brahim ﬁahin’e oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda bilerek abart›l› bir misyon biçmiﬂ, bunu da
medyaya çok iyi pazarlayarak,
“çetelerle mücadele”ye inand›r›c›l›k kazand›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
Ama ﬁahin’i ne kadar büyük
göstermeye çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n,
kulak, koskoca devenin yan›nda
ancak bir kulak kadar görünür.

Peki deve?
Deve, devlettir.
Çetelerle mücadele mi edilmek isteniyor, o zaman devlete
göz dikilmelidir. Çünkü devlet
çetelerin devletidir. Kontrgerilla
öyle devletin içine yuvalanm›ﬂ,
s›zm›ﬂ, devlet d›ﬂ› gizli bir örgütlenme de¤ildir. Devlet
kontrgerillayla içiçe, özdeﬂtir.
‹lk baﬂlarda Veli Küçük de
“Ergenekon” vesilesiyle tutuklan›nca ayn› biçimde manﬂetlere
taﬂ›nm›ﬂ, bir çok ﬂeyin art›k ayd›nlanaca¤› yorumlar› yap›lm›ﬂ,
onun tutuklanmas›na da ayn› ﬂekilde “kontrgerillan›n sonu” gibi bir misyon yüklenmiﬂti.
Ama mahkemede görüldü ki
Küçük’ün sorgusunda da, savunmas›nda da resmen masallar
anlat›lm›ﬂ ve geçilmiﬂtir.
Halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar
hakk›nda birﬂey sorulmad› zaten. Göstermelik geçiﬂtirmeli
birkaç soru-cevap fasl›yla Küçük’ün ifadesi geçti. ‹brahim
ﬁahin de öyle olacakt›r muhtemelen.
Ç›k›p kahramanl›klar›ndan
sözedip, vatan millet sakarya
edebiyat›na baﬂvuracakt›r. O
kadar. K›sacas›, AKP, deveyi bir
yana b›rakm›ﬂ onun kesilmiﬂ iki
kula¤›yla oynay›p durmaktd›r.
AKP baﬂta olmak üzere burjuva sistemi içinde yer alan hiç
bir güç, devletin çetelerini ortadan kald›rmay› göze alamaz.
Kimse, kula¤›n devam›ndaki
gövdeye yönelemez. Çünkü o
sistemin kendisidir.

SORUN/ÇÖZÜM
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Ergenekon ve BOﬁ BEKLENT‹LER Üzerine:
Ergenekon Operasyonu’nun da
Susurluk dönemi gibi tam bir “ d e z e n f o r m a s y o n ” kampanyas›yla
sürdürüldü¤ü aç›kt›r. Bugün büyük
sansasyonlarla aç›klananlar›n, yar›n
hiçbir gerçekli¤inin olmad›¤›na bu
soruﬂturma süreci boyunca defalarca tan›k olundu. Daha davan›n aç›l›ﬂ›nda Gazi katliam›n›n kimler taraf›ndan nas›l gerçekleﬂtirildi¤inin
aç›¤a ç›kar›ld›¤›ndan “Yeﬂil”in ak›betinin belli olaca¤›na kadar bir çok
ﬂey söylenmiﬂti. Oysa o binlerce
sayfal›k iddianamede bile tek “maktul” vard›r, o da Dan›ﬂtay sald›r›s›na
iliﬂkin oland›r.
E¤er bu dava, kontrgerilla taraf›ndan iﬂlenen suçlar› ortaya ç›karacak bir dava ise, daha iddianamenin
baﬂ›ndan m a k t u l l a r m a ¤ d u r l a r
olarak katledilen, kaybetdilen, iﬂkencelerden geçirilen yüzlerce devrimcinin, halktan insan›n ad› orada
olmal›yd›.
Ama yoktur.
‹ddianamenin baﬂ›ndaki bu bölüm, Ergenekon Davas›’ndan ne
beklenip ne beklenmeyece¤ini görebilmek için iyi bir ölçüdür.
*
Dezenformasyona, ayn› zamanda yayg›n bir propaganda bombard›man› da eﬂlik etmektedir. Susurluk’ta da öyleydi yine. “Temiz toplum” kavram›, hemen her gün burjuva bas›n yay›nda tekrarlan›p duruyordu. “Hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayacak” sözü o kadar çok tekrarlanmaktayd› ki, sözün geniﬂ kesimleri
etkilememesi mümkün de¤ildi.
*
Susurluk sürecinde iki e¤ilim
vard›; bir kesim alabildi¤ine abartm›ﬂt› Susurluk’u ve yap›lan “1 Dakika Ayd›nl›k” eylemlerini. Bir kesim ise, özellikle solun bir kesimi
ise, Susurluk sürecinin halk›n mücadelesini geliﬂtirmek aç›s›ndan
sundu¤u elveriﬂli zeminin fark›nda
de¤ildi.
*
Önce küçümseyenler, hemen ar-
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d›s›ra abartanlar, yan›ld›klar›n› gördüler. Susurluk süreci, devletin niteli¤i aç›s›ndan da son derece önemli
dersler verdi.
Ama Ergenekon’la birlikte gördük ki, hala bu dersi almayanlar var.
Hala belli kesimler yan›lmaya haz›rlar yine...
Özellikle ‹brahim ﬁahin’in gözalt›na al›nmas› ve kaz›lardan ç›kan
silahlar, bu tür beklentileri adeta
tevﬂik etti. AKP iktidar›n›n amac›
tam da buydu muhtemelen. Bizzat
AKP destekçisi kesimlerde bile Ergenekon davas›na yönelik ortaya ç›kan eleﬂtirilerin, karamsarl›¤›n önü
bu manevrayla kesilmiﬂ oldu.

Gerici AKP’ye sar›lan
büyük u mutsuzluk
Kimi diyor ki: “Ergenekon’da
dönüm noktas›”.. Kimi diyor ki,
“‹talyan Gladiosunu and›ran gö r ü n t ü l e r ”... Bir baﬂkas› “bu ülken in ken d i k aran l›k g eçmi ﬂi yle he s apla ﬂm as › için ge rçe kte n c iddi bir
kap› aç›ld›.” fikrinde...
“ B u b e n i m i ç i n u m u t t u r ! ” diyor bir baﬂkas›. Biri de “K›rk y›ll›k
ahtapotun kuyru¤unu yakalad›klar›” kanaatinde. Bir baﬂka köﬂe yazar› yaz›s›na ﬂu baﬂl›¤› koymuﬂ:
“Devlet gücünü kendi gücü sanan lar› sonunda devlet çarpar.”
Bunlardan birini, son operasyonda televizyonlara “uzman” olarak
en çok davet edilen Ayd›n Do¤an’›n
Radikal gazetesinin Haber Koordinatörü Ertu¤rul Mavio¤lu’nun sözlerini ele alal›m, ﬂöyle diyor: “ ‹brahim ﬁahin’in gözalt›na al›nm›ﬂ olmas›n› Ergenekon ile Susurluk aras›nda ba¤lant› kurmak, gerçek bir
kontrgerilla operasyonuna gitme
e¤ilimi olarak de¤erlendirmiﬂtik.
Çok bence çok önemli geliﬂmeyle
karﬂ› karﬂ›yay›z. Ne darbe giriﬂimleri, ne yar›m kalan operasyonlar...
hiçbirinin çok fazla önemi kalmad›.
Esas önemli olan bu ülkenin kendi
karanl›k geçmiﬂiyle hesaplaﬂmas›

için gerçekten ciddi bir kap› aç›ld›.”
Gerçek bir kontrgerilla operasyonu nas›l olur, hangi koﬂullarda
olur, bu kuﬂkusuz tart›ﬂ›lmaya muhtaçt›r. Ama bundan önce, ﬁahin’in
gözalt›na al›nmas› ve baz› yerlerden
silah ç›kar›lmas› operasyonunu “bu
ülkeni n kendi karanl›k geçmiﬂiyle
hesaplaﬂmas› için gerçekten ciddi
bir kap› aç›ld›” diye de¤erlendiren
bak›ﬂ aç›s›n›n öncelikle ülkemizdeki mevcut iktidar hakk›nda kafas›
kar›ﬂ›kt›r.
Demek ki bu ülke, ony›llard›r
AKP gibi bir iktidar bekliyormuﬂ
karanl›k geçmiﬂiyle hesaplaﬂmak
için.. Peki AKP’nin karanl›k geçmiﬂle hesaplaﬂmak gibi bir ideolojisi veya politikas› var m›? Acaba
kimsenin bilmedi¤i sadece bu yorumu yapanlar›n bildi¤i bir program›
m› var AKP’nin?
Gerçek ﬂu ki, bu ve benzeri de¤erlendirmelerin hepsinin kayna¤›,
korkunç bir umutsuzluktur. Yukar›da al›nt›lar yapt›¤›m›z kesimler, o
kadar büyük bir umutsuzlu¤un içindedirler ki, AKP’ye bile “demokra si getirecek”, “karanl›klar› ayd›n latacak” diye sar›labilecek hale gelmiﬂlerdir.
Mehmet Barlas’tan Gülay Göktürk’e, Fehmi Koru’ya kadar uzanan bir kesim, esas olarak alenen iktidar borazanl›¤› veya yalakal›¤›yla
bu tespitleri yapmaktad›r. AKP yalakala¤›n› yay›n politikas› haline
getiren bas›n yay›n organlar›na, ekranlar› iﬂgal eden “uzman”lara bak›l›rsa, devlet bir kez daha (Susurluk
döneminde de öyle denilmiﬂti ya)
kendi içinde ciddi bir temizlik hareketine giriﬂmiﬂ, içine s›zan “karanl›k güçlerden” ar›nmaktad›r. Bunlar› bu yan›yla fazla ciddiye de almak
gerekmez zaten.
Kimisi ise kendisini demokrat,
ilerici görerek bu de¤erlendirmeleri
yap›yor. Umutsuzluk, iﬂte özellikle
bu ikinci kesimdekilerin sorunudur.
Umutsuzluk, halka güvensizlik içi-
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çedir ve bu kesimler de düzene s›¤›nm›ﬂ, düzen güçlerinden medet
ummaktad›rlar.
Demokrasi için bir dönem AB’ci
kesilenler, ﬂimdi ayn› politik zeminde AKP’ci kesilebiliyorlar pekala.
Bu kesimler, ﬂimdi hep beraber
bize AKP’nin masal›n› anlatmaya
baﬂlayacaklar. Temiz toplum, hiçbir
ﬂey eskisi gibi olmayacak, devlet
ba¤›rsaklar›n› temizliyor...
Bunlar› Susurluk’tan bu yana
kaç kez duydu¤unuzu bir hat›rlay›n... Kaç operasyonda bu sözler
edildi?
Bu konularda yaz›lan köﬂe yaz›lar›ndan, kitaplardan oluﬂan dev bir
külliyat arﬂivlerde mevcut. Biz her
ne kadar özeleﬂtiri yapan›na pek
rastlamad›ysak da, bu tarz tahliller
yapan büyük bir ço¤unlu¤un öngörüleri oligarﬂik diktatörlü¤ü çarp›p
tuzla buz olmuﬂtur.
Neden devam› gelmiyor?
Susurluk aylar sürmüﬂtü, binlerce sayfal›k raporlar haz›rlanm›ﬂt›?
Aylarca gündemde kalm›ﬂt›... Neden yap› de¤iﬂmedi?..
Bugün de¤iﬂmesi için bir neden
var m›?..
DE⁄‹ﬁT‹RMEYE N‹YET var
m›?
Olmad›¤› Ergenekon’un “daralt›lm›ﬂ” kapsam›ndan belli de¤il
mi?....

Do¤ruya p armak
basanlar
Belli bir kesim ise, en az›ndan
Susurluk tecrübesinin ›ﬂ›¤›nda Ergenekon’a ihtiyatl› bakmaktad›r.
Al›nt› olarak aktaraca¤›m›z iki yazar ise, böyle bir ihtiyatl›l›¤›n da
ötesinde, herhangi bir ülkede
KÖKLÜ B‹R DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹N
ﬂartlar›n› dile getirmektedirler.
“Davaya kuﬂkucu bak›yorum,
çünkü her ﬂeyden önce, dava etraf›nda oluﬂan derin devletin topyekûn sorgulanmas› gibi, bir büyük
iddia ile dava ard›ndaki siyasi/toplumsal irade aras›nda izah edilemez
bir orans›zl›k oldu¤unu düﬂünüyo-

Say›: 172

“Pisli¤i devrim temizler!”
Bu Susurluk’ta “teorik
bir tespit”, kitlelere
sorunun esas›n› göstermek
için ortaya at›lan bir
slogand›. Bugün kitlelerin
kendi tecrübeleriyle de
do¤rulu¤unu gördükleri bir
slogan ve teorik anlamda
kan›tlanm›ﬂ bir tespittir.
rum. ﬁöyle ki, benim bildi¤im bu
denli büyük ve köklü dönüﬂümler
ancak topyekûn siyasi iktidar de¤iﬂimiyle, yani devrimle olur. Bir savc›n›n açt›¤› davadan veya bir iktidar de¤iﬂiminden bir devrimle gerçekleﬂecek sonucu beklemek nas›l
bir ak›ld›r anlamakta zorlan›yorum.
Bu zorland›¤›m noktay› aç›kl›¤a kavuﬂturacak hiçbir izahla karﬂ›laﬂam›yorum.” (Nuray Mert, 13 Ocak
2009)
Naz›m Alpman da ‹nternet Haber’deki yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
“Ergenekon Operasyonu d›ﬂ bas›nda... çok basit biçimde çözümlenebiliyor:
- Türk Gladiaosu tasfiye ediliyor.
Tasfiye edilen kanat, ‘iﬂi bitmiﬂ’
oland›r.
Yoksa ‘derin devlet’i olmayan
bir devlet olabilir mi?
Zaten operasyonu yönetenler de
onlar›n baﬂka parçalar›.
Yoksa ‘Türkiye’de devrim oldu‘
da köklü bir yap›sal de¤iﬂim mi geçiriyor? Alakas› yok! ‹ktidar reorganizasyonu yap›l›yor o kadar. ”
Aktard›¤›m›z iki al›nt›da dikkat
çekmek istedi¤imiz ﬂudur. Bu ülkenin sistemiyle, devletiyle bütünleﬂmiﬂ bir olgudan sözedilerken, asgari bir bilimsellik, o olgunun ortadan
kalkmas›n›n veya kald›r›lmas›n›n
sistemin niteli¤inde bir de¤iﬂiklik
anlam›na geldi¤inin görülmesini
sa¤lar. Solda unutulan budur.
Bu unutman›n bir örne¤ini Kürt
milliyetçi harekette gördük. ‹brahim ﬁahin’in gözalt›na al›nmas›na
hemen ilk anda büyük bir önem atfedildi. K›sa süre sonra yap›lan de-

¤erlendirmede ise ﬂöyle deniyordu:
“Son geliﬂtirilen dalga ile ilk günde
ana halkaya yaklaﬂaca¤› izlenimi
verildi... ‘ancak geliﬂtirilen müdahalelerle bu konudaki beklentileri
daha ikinci gününden boﬂa ç›karm›ﬂt›r. ”
Bir kez daha anlaﬂ›ld› ki daha
çok devlet temize ç›kar›lacak.”
‹brahim ﬁahin’le kontrgerilla yap›lanmas›n›n “ana halka”s› aras›ndaki mesafenin uzakl›¤› bir yana,
AKP’nin böyle bir ﬂey yapabilece¤ini bir an için bile olsa düﬂünmek,
Kürt milliyetçili¤inin AKP ve iktidar›n niteli¤i konusunda halen derin
bir yan›lg› içinde olmaya devam etti¤ini gösteriyor. AKP’ye yönelik
ilk y›llardaki beklentiler tümüyle
ortadan kalkmam›ﬂt›r.
‹kincisi, Kürt milliyetçi kesimlerin Ergenekon’a yönelik temel eleﬂtirileri de bir baﬂka yan›lg›d›r ve Ergenekon hakk›nda sol kitleleri yan›ltmaya aç›kt›r. Kürt milliyetçili¤i
Ergenekon’u “ F › r a t ’ › n ö t e k i t a r af › n a g e ç m e m e s i ” n e d e n iy le e le ﬂ ti riyorlar. Oysa bu hem bak›ﬂ aç›s›
olarak yanl›ﬂ, hem de gerçe¤e uygun de¤il.
Sanki kontrgerillan›n Bat›’daki
herﬂeyi aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ, ç›kar›l›yormuﬂ da... bir tek Kürt halk›na
karﬂ› iﬂledikleri suçlar ortaya ç›kar›lm›yormuﬂ gibi bir düﬂünceye dayan›yor. O zaman Bat›’dakiler Ergenekon ad› verilen bu operasyonlar› desteklemeli!

Pisli¤i devrim temizler!
Sonunda buraya geliyoruz. Çünkü yukar›da çeﬂitli kesimlerden örnek verilen umutsuzluklardan, yan›lg›lardan, hayal k›r›kl›klar›ndan
uzak durman›n tek yolu kontrgerilla
gerçe¤ine böyle bakabilmektir.
Bu Susurluk’ta “teorik bir tespit”, kitlelere sorunun esas›n› göstermek için ortaya at›lan bir slogand›. Bugün kitlelerin kendi tecrübeleriyle de do¤rulu¤unu gördükleri
bir slogan ve teorik anlamda kan›tlanm›ﬂ bir tesbittir.

ERGENEKON
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Ortakl›k Bitti Kontrac›lar Birbirine Girdi
Mafyac› Nuri ve Vedat Ergin, bir
dava vesilesiyle ‹zmir’de ç›kt›klar›
mahkemede, öldürdükleri itirafç› Mustafa Duyar ile ilgili olarak dönemin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali
Suat Ertosun’u suçlad›lar.
Vedat Ergin, Mustafa Duyar’›n
öldürülmesinin ard›ndan kendisini ve
kardeﬂini ortadan kald›rtmak istediklerini söyleyerek, Uﬂak Cezaevi’ne
de bu nedenle nakillerinin yap›ld›¤›n›
belirtti. Ergin, bu durumdan da eski
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Ali Suat Ertosun’un sorumlu oldu¤unu söylüyordu.
Erginler Duyar’› öldürtmüﬂ, Duyar’›
çok seven Ertosun da onlar› öldürtmek
için plan yap›p sevklerini ç›karm›ﬂt›. Vedat Ergin’in teorisi böyleydi ve “Ertosun’a sorun Mustafa Duyar sevgisi nereden geliyordu” diyordu.
Veli Küçükler, Sabanc›lar, Ergin
Kardeﬂler, Ertosun, hapishane idaresi, do¤rudan veya dolayl› ittifak içindeydiler. Sabanc›lar için Duyar’› or-

tadan kald›rm›ﬂlard›. O zaman hepsi
memnun ve mesuttu.
Ama gün geldi, aralara çeﬂitli çeliﬂkiler girdi.. ve baﬂlad›lar birbirlerini yemeye.
Mafyac› Erginler, Ertosun’u suçluyorlar ﬂimdi... Uﬂak’taki olaylarda
biraz s›k›ﬂ›nca Veli Küçük’ün ad›n›
telaffuz etmiﬂlerdi....
ﬁimdi yine s›k›ﬂm›ﬂ görünüyorlar.
Bu defa yapt›klar›n› da savunamaz haldeler. Eskiden Duyar’›, Sabanc›’n›n intikam› için öldürdüklerini söylüyorlard› bir biçimde. ﬁimdi yan çiziyorlar.
Güya Duyar’›, mehmetçiklere karﬂ› eylem yapt›¤› için öldürmüﬂlermiﬂ!!! Zaten Veli Küçük’ü de tan›mazlarm›ﬂ...
Ergin, 8 y›l önceki isyan görüntülerinin ortaya ç›kar›l›p savc›ya verilmesini de garip buluyor; “bu görüntüleri
kim çekmiﬂ, kim saklam›ﬂsa, as›l cinayet ﬂebekeleri onlard›r” diyor... Yiyin
bakal›m birbirinizi. Girin birbirinize...
Veli Küçük’le tan›ﬂ›yorsan›z tan›ﬂ›kl›¤›n›z› reddedin, Duyar’› Saban-

Hem Kontrac›lar›n
Hem AKP’nin Gözdesi

rilen bu raporla, bir kontrac›y› hapse girmekten
kurtar›lm›ﬂ. Ki raporun
gerçekle bir ilgisinin olmad›¤›n›n ﬁahin’in son
tutuklanmas›nda bir kez
daha ortaya ç›kt›¤› da belirtiliyor.
Ama ayn› Nur Birgen, Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu Baﬂkan› iken, ‹stanbul’da Yeni Demokrasi Hareketi
(YDH) binas›n› 1995 y›l›nda iﬂgal eden
devrimcilere iﬂgal sonras› polis taraf›ndan iﬂkence yap›ld›¤›, vücutlar›nda aleni
iﬂkence izleri oldu¤u halde sa¤lam raporu vermiﬂtir.
Keza, ayn› Nur Birgen, ölüm orucu s›ras›nda Wernicke Korsakof hastal›¤›na
yakalanan ve geçici tahliye edilen devrimci tutsaklara “iyileﬂebilir, iyileﬂti, hapishanede kalabilir” raporu vererek onlar›n yeniden tutuklanmas›na yol aç›yordu.
Kontrgerilla söz konusu olunca, “iyileﬂemez”, devrimciler olunca “iyileﬂebilir”.
T›p ne diyorsa o de¤il, devlet nas›l
istiyorsa öyle karar veriyor Adli T›p.
Nur Birgen, YDH binas› iﬂgali sonras› iﬂkence gören devrimcilere sa¤lam
raporu verdi¤i için 6 ay “meslekten
men” cezas› ald›.
Ama o karﬂ›-devrimcili¤inde ›srar-

Nur Birgen
Nur Birgen ismi bize yabanc› de¤il.
‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu eski baﬂkan› olan Nur Birgen’i burdaki görevi s›ras›nda devrimciler aleyhine verdi¤i raporlardan iyi tan›yoruz.
Birgen ismi ﬂimdi de kontrgerilla ﬂeflerinden ‹brahim ﬁahin’in “Ergenekon”
davas›ndan tutuklanmas› üzerine yeniden gündeme geldi.
‹brahim ﬁahin Susurluk kazas›ndan
sonra ‹stanbul DGM’de yarg›lanm›ﬂ ve
2001 y›l›nda 6 y›l ceza alm›ﬂt›. Bu cezadan kurtulmak için ihtiyaç duydu¤u raporu Nur Birgen’in baﬂkan› oldu¤u Adli
T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu’ndan ald›¤› aç›¤a ç›kt›. Birgen’in baﬂ›nda bulundu¤u kurul, 2000 y›l›nda trafik kazas›
geçiren ﬁahin’e 2002 y›l›nda “ömür boyu haf›za sorunu yaﬂayaca¤›, iyileﬂemeyece¤i” do¤rultusunda bir rapor vermiﬂ.
Bu raporu dikkate alan dönemin Cumhurbaﬂkan› Necdet Sezer de, ‹brahim
ﬁahin’in cezas›n› affetmiﬂ.
Kontrac› Nur Birgen baﬂkanl›¤›nda ve-
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c›lar için, Sabanc›lar ad›na öldürdü¤ünüzü reddedin... Devletin rolünü
reddedin.
Ama iﬂte çekilen görüntülerdeki
ﬂu sözler arﬂivlerdedir art›k: “Bu devlet bize Mustafa Duyar’› öldürttü,
Veli Küçük Paﬂa’ya selam söyleyin.
O bizi tan›r”
ﬁimdi oligarﬂinin iktidar kavgas›nda durum farkl›l›k gösterince Ergin kardeﬂler de dili de¤iﬂtirmiﬂler.
Belli ki, ölüm korkusu sarm›ﬂ içlerini. Öldürülmeleri halinde bundan hükümet yetkililerinin sorumlu olaca¤›n› belirtmiﬂler.
Anlaﬂ›lan o ki, o rt a kl›k bitti, birbirlerini yemeye baﬂlam›ﬂlar. Y›llarca devrimcilere karﬂ› birlikte hareket
eden, aralar›ndaki çeliﬂkileri devrimcilerden dolay› bir kenara b›rak›p
devrimci düﬂmanl›¤› yapan çeteci,
mafyac›lar, ﬂimdi birbirlerine girmiﬂler. Ne diyelim, tekrar ayn› ﬂeyler geliyor dilimize: Yiyin bakal›m birbirinizi. Girin birbirinize...

l›yd›. Yine Wernicke Korsakof hastas› devrimcilere
“iyileﬂebilir, iyileﬂti” raporu
verdi¤i için Türk Tabipler
Birli¤i ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan ﬁubat 2005’te “1 ay
meslekten men ve 300 milyon lira” para cezas›na çarpt›r›ld›.
Üyesi oldu¤u meslek odas› onu eleﬂtiriyordu. Ama onu “sevenler”, hem de
“çok sevenler” de vard›.
Mesela, Nur Birgen’i Adli T›p’taki
görevine getiren Adalet Bakan› Susurlukçu M e h m e t A ¤ a r’d›.
Nur Birgen ismini daha sonra
AKP’nin gözdesi olarak da gördük. Avrupa Birli¤i (AB) hakim, savc› ve doktorlar›n
iﬂkenceye karﬂ› e¤itilmesi için Türkiye’ye
bir proje sunmuﬂ ve bu proje için de 2006
y›l›nda 3 milyon euro vermiﬂti. AKP’de
iﬂte bu projenin baﬂ›na Birgen gibi iﬂkenceyi saklayan, bu konuda men cezalar›
alan kontrac› birini getirmiﬂti.
AKP, A¤ar, Birgen, ﬁahin, yak›ﬂ›yorlar birbirlerine. ‹ﬂkencede hemfikirler, iﬂkenceyi meﬂru görmekte, iﬂkenceciyi koruyup kollamakta hemfikirler. ﬁimdi yollar›, yerleri ayr› gibi gözükse de, merak
etmeyin, esas olan bu hemfikirlikleridir.
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Devrimci Memur
Hareketi

bunu görmezden gelerek, Türkiye’nin ateﬂkes için
bütün taraflarla iliﬂkiye geçmesini istiyor. Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin demagoji ve halklara sald›r›lar›n› perdeledikleri “bar›ﬂ gücü” söyleminden sözediyor. Tam bir kafa kar›ﬂ›kl›¤›, tam bir çarp›kl›k.
Böyle bir sesi dünya DUYMASIN! Böyle bir sesi ‹srail de DUYMASIN! Bu ses
halklara de¤il emperyalizme, siyonizme
ve iﬂbirlikçilerine güç verir.
Gazze’ye yönelik ‹srail sald›r›s› 3. haftas›n› geriBenzer ve çarp›kl›¤› somutta daha anlaﬂ›l›r bir
de b›rak›rken resmi rakamlara göre sald›r›da ölen
örnek de Trabzon’da yaﬂand›. Filistin halk›yla dayaFilistinli say›s› binleri geçti...
n›ﬂmak için 4 Ocak 2009 tarihinde yap›lmas› kararHalklar bu katliam sald›r›s›na karﬂ› ses verdi
laﬂt›r›lan mitingde KESK’in imzas› MHP, AKP, BBP,
dünyan›n dört bir yan›ndan. Sald›rganl›¤›n, katliaDP, DSP, Alperen Ocaklar›, Ülkü Ocaklar› ile yan yam›n durmas›n› istedi dünya halklar›. ‹srail’i lanetlena getirildi...
diler. Ülkemiz de bu tepkinin ortaya konuldu¤u ülDevrimcilerle yan yana gelmekten her f›rsatta
kelerin baﬂ›nda geldi.
kaçanlar, halk düﬂmanlar›yla yan yana gelmekte
Kamu emekçileri bu katliama karﬂ› ne yapt›?
hiçbir sak›nca görmüyorlar. Türkiye halklar›n›n düﬂEmekçilerde ‹srail sald›r›s›na karﬂ› ciddi bir tepki
manlar›yla, faﬂist kitle katliamlar›n›n düzenleyicilevarken, kamu emekçilerinin merkezi örgütü KESK
riyle, emperyalist politikalara verdikleri desteklerle
buna karﬂ› önüne ne koydu? KESK’e ba¤l› ﬂubelerdünya halklar›na, komﬂu halklara düﬂmanl›k yade yap›lanlar› bir kenara koyuyoruz, KESK merkezi
panlarla birlikte Filistin halk›yla dayan›ﬂma sergilibu anlamda ne yapt›, ne yapmal›yd› bunu tart›ﬂ›yoyor! En basit deyimiyle apolitik bir tutum, pusulas›ruz... Bu noktada ortaya ç›kan iki çarp›k örnek bize
n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ bir tutumdur bu. Bu tutum reformist bir
ne yap›lmamas› gerekti¤ini
tutumdur ve bu tür süreçlerde
aç›kca gösteriyor.
reformizmle düzen güçlerinin
Bu eylemde ortaya konulan
KESK, D‹SK, TTB, TMMOB, istemler öyle ki direnen Filistin halk› aras›ndaki çizgi daha da incelip
TÜRMOB, Türkiye Barolar Birliile ‹srail siyonizmi aras›nda üçüncü belirsizleﬂir. Neden? Çünkü reformizm s›n›f düﬂmanlar›yla
¤i, TÜDEF, Türk Eczac›lar Birli¤i,
bir taraf, bir hakem anlay›ﬂ›yla
do¤rudan çat›ﬂmadan, çat›ﬂmay›
Türk Diﬂ Hekimleri Birli¤i, Çiftçi
hareket etmesi bir yana ‹srail’e
büyütmekten kaçar, reformizm
Sendikalar› Konfederasyonu oroperasyon ve katliam›nda destek
saflaﬂmaktan, saflaﬂt›rmaktan
tak bir kararla “SES VER DÜNYA
olanlardan çözüm bekleyen bir
korkar.
DUYSUN!”, “SES VER ‹SRA‹L
yaklaﬂ›md›r gösterilen.
DUYSUN” eylemi örgütlediler.
Tam da yap›lmas› gereken
Bu eylemde ortaya konulan isbudur oysa. Çat›ﬂmay› büyüttemler öyle ki direnen Filistin halk› ile ‹srail siyomek, saflaﬂt›rmak. Emek örgütleri, emekçileri temnizmi aras›nda üçüncü bir taraf, bir hakem anlay›sil etti¤i iddias›nda olanlar katliamc›lara karﬂ› tepkiﬂ›yla hareket etmesi bir yana ‹srail’e operasyon ve
leri örgütlemek, daha da büyütmek, emekçileri pokatliam›nda destek olanlardan çözüm bekleyen bir
litikleﬂtirmek durumundad›r. Biz bunu yapmad›¤›yaklaﬂ›md›r gösterilen.
m›zda halk düﬂmanlar›, düzen güçleri bu tür süreçleri f›rsat bilerek gerçek yüzlerini gizlemek için kul“Hükümeti ve bütün siyasal partileri BM Güvenlan›rlar. AKP’si, MHP’si, DSP’si, BBP’sinin yapt›¤› gibi.
lik Konseyi’nde varl›k göstermeye ça¤›r›yoruz. DerKamu- Sen’in, Memur- Sen’in yapt›¤› gibi.
hal ateﬂkes sa¤lanmas› için, Türkiye’nin bütün taraflarla iliﬂkiye geçmesini. Türkiye’nin içinde yer
Destek ve dayan›ﬂman›n biçimleri çokcad›r. Desalaca¤› bir bar›ﬂ gücünün hemen bölgeye gönderiltek ve dayan›ﬂma merkezi ve yayg›n yap›ld›¤› ölçümesini. ... istiyoruz” deniliyor.
de anlam kazan›r, bir etkisi olur. Bunu sa¤laman›n
zemini yüksektir. Kamu emekçileri, devrimci meAKP’yi siyonizm ve emperyalizm iﬂbirlikçisi olamurlar yukar›da örnekleri verilen çarp›kl›klara,
rak, katliam›n suç orta¤› olarak görmüyor. Emperyanl›ﬂ tutumlara izin vermeyerek Filistin halk›yla
yalizmin elinde oyunca¤a dönüﬂen, emperyalistledestek ve dayan›ﬂmay› büyütmelidir. Büyütelim ki
rin sald›r›lar›n›n meﬂru arac› haline getirilen
halk düﬂmanlar›, Filistin halk›n›n sahte dostlar› tüm
BM’den çözüm bekliyor. Bizzat bu ülkenin baﬂbaç›plakl›¤›yla ortaya ç›ks›n... Bu hem bizim s›n›fsal
kan› kendi a¤z›ndan Emperyalist Büyük Ortado¤u
misyonumuza uygun oland›r, hem de kendi sorunProjesi’nde “Türkiye’ye rol verildi¤ini ve Türkilar›m›z temelindeki mücadeleyi büyütecek oland›r.
ye’nin bu rolü oynayaca¤›n›” aç›kca itiraf ederken

Dayan›ﬂmay› Do¤ru
Temelde Büyütmeliyiz
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Öğretmenimiz
Biz, devrimciyiz.
Biz, Marksist-Leninistiz.
Marksist-Leninistler, insano¤lunun en soylu damar›n›n
son temsilcileridirler.
Bu damar, adalet, özgürlük
ve eﬂitlik damar›d›r.
Özel mülkiyet ve toplumsal
s›n›flar ortaya ç›kt›¤›ndan bu
yana, yani, on beﬂ bin y›ld›r, insano¤lu bu üç sözcükle
ifade edilen de¤erlere
hasret kald›. Bu nedenle
bütün mücadelelerinde,
bütün isyanlar›nda bayra¤›na bu üç sözcü¤ü yazd›.
Bunlar için dövüﬂtü.
Bunlar için zalimlere
direndi. ‹ﬂkencelere, katliamlara, ak›l almaz eziyetlere,
yoklu¤a, yoksullu¤a ve yozlaﬂt›rmaya gö¤üs gerdi.
Aldand›, aldat›ld›!..
‹nsano¤lunun bu de¤erlere
hasretini bilenler, bunlar› kendi
ç›karlar›n›n aleti olarak kulland›.
Feodaller, burjuvalar ve nice ç›kar peﬂinde koﬂanlar da, bayraklar›na bu üç sözcü¤ü yazd›.
‹nsano¤lu hep belki bu sefer diye onlar›n peﬂlerine tak›ld›.
Ama her seferinde, derin hayal
k›r›kl›¤›na sürüklendi.
Aldanm›ﬂl›ktan y›ld›...
Bezdi... Bezdirildi...
Bu nedenle, gerçekten adalet, özgürlük, eﬂitlik için mücadele edenlere de, uzun y›llar
inanmad›. Onlar› kan ve ateﬂle
s›navdan geçirdi.
Kan ve ateﬂle s›navdan geçirilenler bizlerdik!
Bu yolda bizlerde çok katliamlara u¤rad›k. Binlerle, milyonlarla katledildik. Üzerimize
faﬂist örgütler, ordular sürüldü.
Bizim için de çok dara¤açlar› kuruldu...
Bizim için de cezaevleri ya-

p›ld›. Hem de en zalimanesinden, hem de canl› canl›
mezara gömmek anlam›na
gelen hücre tiplerinden...
Bizim için de açl›k,
yokluk, yoksulluk dayat›ld›.
Bizler de yak›ld›k, engizisyona çekilenler gibi... ‹nsan f›r›nlar›nda, hapishanelerde, kimyasal
maddelerle yak›ld›k.
Coplarla, biber gazlar›yla
her gün h›rpaland›k, ezildik.
Düﬂüncemiz yok edilmek,
dilimiz susturulmak istendi.

Do¤ru ellerdedir!
Halk›n ellerindedir!..
Onu ﬂerefle taﬂ›yoruz, ﬂerefle taﬂ›yaca¤›z...
‹nsano¤lunun bu soylu damar›n›n yok edilmesine asla izin
vermeyece¤iz!
Ve onu er geç zafere taﬂ›yaca¤›z.
Biliyoruz; onu zafere taﬂ›mak ve insanl›¤›n bu büyük
hasretini dindirmek bizlere bahﬂedilmiﬂ bir ﬂanst›r. Tarihin ve
bilimin gösterdi¤i tart›ﬂ›lmaz
gerçek budur.
Bu tarihsel görevimizi yerine getirece¤iz.
Onu zafere taﬂ›mak için, gerekirse
binlerce kez daha
a¤›r ﬂartlara katlanacak, elimizden
gelen fedakârl›¤›
esirgemeyece¤iz!
‹ﬁGAL VARSA D‹REN‹ﬁDE
VAR!
BASKI VARSA D‹REN‹ﬁ DE
VARDIR!
B‹R KEZ KARAR VERD‹K;
ALDANMAYACAK VE ALDATMAYACAKTIK.
122 kez öldük en son.
122 y›l gibi.
122 ASIR G‹B‹ UZUN SESS‹Z VE MÜTEVAZI
Tam, yedi y›l.
122 kez bedel ödedik.
Çünkü adalet, eﬂitlik, özgürlük bayra¤› bizim elimizde.
Çünkü BA⁄IMSIZLIK, DEMOKRAS‹ VE SOSYAL‹ZM BAYRA⁄I B‹Z‹M EL‹M‹ZDE.
Çünkü biz biliyoruz ki, bedel
ödemeyi göze almak ve o bedeli ödeyebilmek için, tek ﬂey gereklidir; O BEDEL‹N KARﬁILI⁄I
OLAN DE⁄ERLERE SAH‹P OLMAK.
‹ﬁTE B‹Z, SAH‹PT‹K O DE⁄ERLERE. ÇÜNKÜ B‹Z, ‹NSALO⁄LUNUN EN SOYLU DAMARININ TEMS‹LC‹LER‹Y‹Z. B‹Z
DEVR‹MC‹Y‹Z!

BEDEL ÖDEMEY‹ GÖZE ALAB‹LMEK
VE O BEDEL‹ ÖDEYEB‹LMEK ‹Ç‹N,
O BEDEL‹N KARﬁILI⁄I OLAN
DE⁄ERLERE SAH‹P OLMAK GEREK‹R
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Ö⁄RETMEN

Bazen, kopkoyu bir sansür
karanl›¤›nda bo¤ulmaya çal›ﬂ›ld›k.
Bazen, linç edilmek için sokaklarda, evlerde, salonlarda
kuﬂat›ld›k.
Bazen kurﬂuna dizildik.
Bazen ard›m›zda hiçbir iz b›rakmadan kaybedilip, meçhulde
yok edildik.
Ama susmad›k!..
Bu sözcükleri bayra¤›m›za
ve yüre¤imize kaz›yarak yürüdük...
Aldatmad›k! Aldatamazd›k!
Tarih tan›¤›m›zd›r; sarf etti¤imiz
her sözü uygulamay› ﬂeref bildik.
Çünkü biz de halkt›k. Halk›n
bir parças›yd›k. Halk› aldatmak,
kendimizi aldatmakt›...
Evet, eﬂitlik adalet ve özgürlük bayra¤› art›k bizim ellerimizdedir.
Evet, ba¤›ms›zl›k demokrasi
ve sosyalizm bayra¤› bizim ellerimizdedir.
Emin ellerdedir!

18 Ocak 2009

BM Kararlar›

HÜKÜMSÜZ!
BM, Gazze’ için ‘iki tarafa’ da ateﬂkes ça¤r›s› yapt›. Karar› ciddiye
alan da, uygulayan da yok!.. Olmamal› da. Emperyalizmin kuklas›na
dönüﬂen BM’nin halklar için, meﬂrulu¤u da güvenilirli¤i de yoktur!
Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik
Konseyi, Gazze’de günlerdir sürmekte olan sald›r› ve direniﬂe iliﬂkin
“ i k i t a r a f a ” ateﬂkes ça¤r›s› yapt›.
Ancak ça¤r›n›n taraflar üzerinde
hiçbir etkisi olmad›. Olamazd› da
zaten. Çünkü Birleﬂmiﬂ Milletler’in
art›k hiçbir inand›r›c›l›¤›, hiçbir güvenilirli¤i ve dolay›s›yla hiçbir yapt›r›m gücü kalmam›ﬂt›r. Emperyalizmin, esas olarak da Amerikan
emperyalizminin sald›r›, iﬂgal ve
sömürü politikalar›n› onaylay›p
meﬂrulaﬂt›rma görevini üstlenen bir
kurumun inand›r›c›, güvenilir ve etkili olmas› da zaten mümkün de¤ildir.
Kuruluﬂ süreci 1932 y›l›na kadar
uzanan BM, özellikle 1990’lardan,
sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan itibaren ad›m ad›m emperyalizmin
politika ve yapt›r›mlar›n›n onayland›¤› bir kuruma dönüﬂtü.
‹lk etapta, 1930’larda Cenevre’de Cemiyeti Akvam olarak kurulan örgüt, çok fazla etkinlik gösteremeden 1939’da 2. Emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›yla birlikte tarihe kar›ﬂt›. Savaﬂ y›llar›nda benzer bir yap›lanmaya duyulan ihtiyac›n sonucu
olarak, 51 ülkenin kat›l›m›yla 24
Ekim 1945’de Birleﬂmiﬂ Milletler
Cemiyeti olarak kuruldu. BM’nin
bugünkü üye say›s› 192’dir.
Kuruluﬂ aﬂamas›nda sosyalist ülkelerin olmas› ve Sovyetler Birli¤i ile
Çin’in Güvenlik Konseyi üyesi s›fatlar›yla kararlar› veto etme yetkisinin
de bulunmas›ndan dolay› BM, emperyalist sistemle, sosyalist sistem
aras›ndaki dengenin kuruldu¤u bir siyasal zemin rolü de oynuyordu. Sosyalist ülkeler, BM’yi emperyalistlerin kendi politikalar› do¤rultusunda
kullanmalar›na engel oluyordu.

Say›: 172

Sosyalist sistemin varl›¤›, ulusal
kurtuluﬂ hareketlerinin yayg›nl›¤›
ve sosyalist sisteminin yaratt›¤› ortamda Yugoslavya’dan Küba’ya kadar birçok ülkenin kat›l›m›yla oluﬂturulan Ba¤lant›s›zlar H a reketi , o
günkü koﬂullarda uluslararas› siyasetin belirlenmesindeki etkili güçlerdi ve bu güçlerin etkisi kuﬂkusuz
BM’ye de yans›yordu. Bu güç dengeleri içerisinde de BM’de ezilen
halklar ve ülkeler lehine birçok karar al›nabilmiﬂ, emperyalistlerin ç›karmak istedikleri kararlar engellenebilmiﬂ, BM kürsüsü, emperyalist
politikalar›n teﬂhir edildi¤i bir platform olarak da kullan›labilmiﬂtir. 7
Ancak süreçle birlikte Amerikan
emperyalizmi di¤er emperyalist ülkeleri de yede¤ine alarak, iﬂbirlikçisi haline getirdi¤i yeni sömürge ülkeler birlikte, kendi kararlar›n›
BM’ye giderek daha fazla dikte ettirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla birlikte ise BM’de
güç dengeleri altüst olmuﬂ, sonuç
itibariyle emperyalizmin BM’deki
etkinli¤i pekiﬂmiﬂtir. Bugün için
BM birçok olayda A m e r i k a ’ n › n
kuklas› gibi davranmaktad›r.
Amerika hangi ülkeyi kendisine
hedef seçmiﬂse, bu ülkeye yönelik
yapt›r›mlar›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›, BM
arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r.
Mesela, Kuzey Kore, Amerika’n›n iste¤ine karﬂ› ç›k›p nükleer
silah m› yapm›ﬂ, Amerika hemen
BM karar› ald›rtarak, di¤er üye ülkeleri de bu yapt›r›m›n arac› haline
getirmektedir... Mesela, ‹ran, Amerika’n›n Ortado¤u politikalar›na ayk›r› m› davran›yor, ‹ran’a yönelik
ekonomik, siyasi k›s›tlama ve ambargolar, BM kararlar›yla yürürlü¤e
konuluyor.
Yak›n süreçte Balkanlar’›n yeni-

den düzenlenmesinde de Birleﬂmiﬂ
Milletler, hem siyasal, hem askeri
olarak yayg›n biçimde kullan›lm›ﬂt›. Kuﬂkusuz BM’nin yüklendi¤i yeni rolde, en çarp›c› örnekler Afganistan ve Irak’a karﬂ› gerçekleﬂtirilen emperyalist sald›r›lard›r. Gerek,
sald›r›ya gerekçe yarat›lmas› sürecinde, gerekse de iﬂgallerin meﬂrulaﬂt›r›lmas› ve “uluslararas› hukuka
uygun” hale getirilmesinde yine as›l
rolü BM oynam›ﬂt›r.
‹srail iﬂgal ve sald›r›lar›n›n
BM’de meﬂrulaﬂt›r›lmas›, Kongo’dan Ruanda’ya birçok ülkeye
emperyalist müdahalelerin BM kararlar›na dayand›r›lmas› gibi daha
birçok örnek say›labilir.
BM’nin bu ﬂekilde emperyalizmin aç›k bir arac› durumuna gelmesi, BM kararlar›n›n halklara karﬂ›
bir “sopa” olarak kullan›lmas›, do¤al olarak bu kurumun kendisinin
de, kararlar›n›n da sorgulanmas›na
neden oldu. BM h›zla eski etkinli¤ini de kaybetti.
BM’nin Gazze’ye iliﬂkin son
ateﬂkes karar› da emperyalizmin paralelindedir. “‹ki tarafa da” ça¤r› yaparak as›l iﬂgalci ve sald›rgan gücü,
‹srail’i koruyan karar›n Filistin direniﬂi taraf›ndan kaale al›nmamas› elbette do¤ru ve do¤al oland›r.
BM’nin Filistin sorunuyla ilgili
olarak “ ‹srail’in 1967 savaﬂ›nda iﬂgal etti¤i Filistin topraklar›n› terk
etmesi, Filistinli mültecilerin kendi
topraklar›na dönmesi gibi” gibi kararlar› vard›r; bu kararlar›n bugüne
kadar ‹srail taraf›ndan uygulanmamas›na ra¤men, BM’nin ‹srail’e
karﬂ› hiçbir yapt›r›m› o l m a m › ﬂ t › r.
Sadece Filistinliler de¤il, dünyan›n ezilen, sömürülen bütün halklar› nezdinde, BM’nin bugünkü iﬂlevi
aç›kt›r. Bu aç›k durum karﬂ›s›nda,
halklar›n, devrimcilerin, yurtseverlerin, anti-emperyalistlerin bu kurumu ve kararlar›n› meﬂru görmesi
için hiçbir neden yoktur.
Halklar›n, yaﬂad›klar› sorunlar
için BM’ye güvenmesi, ona bel
ba¤lamas›, düﬂman›n›n ipiyle kuyuya inmesi gibidir.

GAZZE
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Onlar aklamaya
biz yakalar›na

Engin Çeber’in
‹ﬂkencede
Katledilmesi
Davas›
Onun ölümü ‘münferit’ de¤ildi.
O, bu ülkede, iﬂkencede katledilen üç beﬂ kiﬂiden de¤il, binlerce kiﬂiden biriydi.
Engin Çeber bu düzenin iﬂkence
politikas›n›n sonucu katledildi.
Engin, bundan yaklaﬂ›k 3,5 ay
önce, 28 Eylül günü, ‹stanbul’da yine bir Yürüyüﬂ okuru olan ve polis
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taraf›ndan vurularak felç edilen Ferhat’› vuranlar›n yarg›lanmas› talebiyle aç›klama yap›p, ard›ndan Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m ve sat›ﬂ›n›
yaparken gözalt›na al›nd›.
Önce götürüldü¤ü karakolda iﬂkence gördü. Bu durum, doktor raporlar›yla belgelendi. Buna ra¤men
“poli se mukavemet”ten tutukland›. Bu kez iﬂkence konuldu¤u Metris Hapishanesi’nde devam etti.
Ölümcül duruma getirilince hastaneye kald›r›ld› ve hastanede yaﬂam›n› kaybetti.
Doktor raporuna ve Adli T›p raporuna ra¤men iﬂkenceciler hakk›nda
yasal iﬂlem yapt›rmak kolay olmad›.
Arkadaﬂlar›n›n, yoldaﬂlar›n›n, demokratik kitle örgütlerinin, barolar›n,
hukukçular›n gösterdi¤i tepki ve
oluﬂturduklar› geniﬂ destek sonucu
soruﬂturma baﬂlatmak zorunda kald›lar. Ard›ndan da dava açmak onlar
aç›s›ndan kaç›n›lmaz hale geldi.
‹lk soruﬂturmalar s›ras›nda polisler, askerler, gardiyanlar, adeta güruh halinde ç›kar›ld›lar savc›lar›n
karﬂ›s›na. Çünkü güruh halinde iﬂkence yapm›ﬂlard›. Engin Çeber,
götürüldü¤ü tüm devlet kurumlar›nda (karakol, polis merkezi, hastane,
hapishane), oradaki “görevli!” devlet memurlar›n›n iﬂkencesine maruz
kalm›ﬂt›. ‹ﬂkence yapmayan tek bir
kurum, iﬂkencecilere “yapmay›n”
diyen tek bir memur ç›kmam›ﬂt›.
Aç›lan “tam” bir dava m›d›r?
Elbette hay›r. En baﬂta, hapishanedeki iﬂkenceden as›l sorumlu olan
birinci müdür bile tutuklanmam›ﬂt›r.
‹ﬂkence yapan polis ve askerlerin
birço¤u için de bu durum geçerlidir.
Ama sonuçta, iﬂkencecilerin bir
k›sm› olacak o san›k sandalyesinde.
Engin Çeber’i katleden sopalar›

tutan ellerden en az›ndan baz›lar›,
orada olacak.
Bu davay› sahiplenip, iﬂkencecilerin yarg›lanmas› ve gerekli cezalara çarpt›r›lmalar› için mücadele etmek, tüm devrimci, ilerici, demokrat
güçlerin ortak sorumlulu¤udur.

‹ﬂkence davalar›n›n
de¤iﬂmez seyri
Ülkemizde genel olarak iﬂkence
davalar›n›n nas›l bir seyir izledi¤ini
gözden geçirmek, Engin Çeber davas›nda nelerle karﬂ›laﬂaca¤›m›z›
bilmek aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
‹ﬂkenceler önce örtbas edilmek
istenir. Bu konuda her yola baﬂvurulur. Yukar›da belirttik ki; Engin Çeber bu ülkede iﬂkencede katledilen
binlerce kiﬂiden biridir. Ama k a ç
bin kiﬂi’den biri?
Bunun rakam› da yoktur bu ülkede. Çünkü her iktidar, iﬂkenceyi
mümkün oldu¤unca gizlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹ﬂkenceleri mümkün oldu¤unca kay›tlara iﬂlememek, bürokrasinin gelene¤idir. Ama bunu yapmalar› en zor olan›d›r. Sonuçta ortada bir tabut vard›r.
Savc›lar, tabutta iﬂkencede öldürülmüﬂ biri olmas›na ra¤men, ilk
olarak soruﬂturmaya “gerek yok”
derler. Diyelim ki yo¤un çabalar sonucu savc› soruﬂturma baﬂlatmak
zorunda kald›, bu kez valiler devreye girip emirlerindeki memurlar›n
soruﬂturulup yarg›lanmas›na izin
vermeyerek dava açmay› engellerler. “Memurin Muhakemat› Kanunu”, devletin zulmeder memurunu
koruma görevi görür. E¤er vali de
soruﬂturmay› engelleyememiﬂse dava aç›l›r. Ama bu kez de davan›n
normal seyrinde devam etmemesi
için mahkemeler ellerinden geleni
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çal›ﬂacak,
yap›ﬂaca¤›z!
yaparlar. Polis-savc›-mahkeme zincirinde delillerin karart›lmas› bu davalar›n de¤iﬂmez özelliklerindendir.
‹stenen belgeler bir türlü gelmez.
Yarg›lanan iﬂkencecilerin çok büyük ihtimalle görev yerleri de¤iﬂmiﬂtir ve bir türlü adreslerinde bulunamazlar. Ya da her duruﬂma gününde bir gerekçeyle duruﬂmaya
gelmezler. Baﬂka duruﬂmalarda gelmeyen san›klar hakk›nda “zorla
mahkemeye getirilmeleri” karar›
al›nd›¤› halde, iﬂkenceci polis ya da
askerler söz konusu olunca bir türlü
bu yönde kararlar al›nmaz.
Duruﬂma tarihleri uzun aral›klarla verilir. Bürokratik iﬂlemler bir
türlü bitmez. ‹ﬂkence görenlerin
avukatlar›n›n talepleri, genel olarak
dikkate al›nmaz. Duruﬂmalarda ge-

rekli ciddiyet yarg›çlar taraf›ndan
bilinçli olarak gösterilmez. Bu da
art›k o davan›n z a m a n a ﬂ › m › n a do¤ru gitmesi demektir. Bunun için ne
gerekirse yap›l›r.
Tüm bunlar›n yap›lmas›n›n nedeni iﬂkencecilerin aklanmalar›n›,
bu olam›yorsa az ceza almalar›n›
sa¤lamakt›r. Hesaplar, planlar bunun üzerine yap›l›r. Ancak iﬂkence
davalar›n›n seyrini anlamak için ﬂunu da eklemeliyiz ki; buraya kadar
s›ralad›¤›m›z tüm bu engeller, sadece birkaç savc›n›n, hakimin, valinin
kiﬂisel tercihi olmay›p sistemin bir
politikas›d›r. Sistem iﬂkencecilerini
koruyor. ‹ﬂkenceciler de bu koruma
z›rh›na güvenerek yap›yorlar iﬂkenceleri.
Zaman zaman. AB’ye uyum ve

Atalay: “‹ﬂkenceci polisin amiri de soruﬂturulacak”

ENG‹N ÇEBER’‹ KATLEDENLER‹N
AM‹RLER‹N‹ DE TUTUKLAYIN!
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, 9
Ocak’ta Türk ‹dareciler Derne¤i’nde
yapt›¤› bir aç›klamada iﬂkenceye
karﬂ› yeni bir “önlem!” daha alacaklar›n› duyurarak, “Baﬂlatt›klar› yeni
uygulamayla iﬂkenceci polisin soruﬂturulmakla kal›nmayaca¤›n›,
amirlerinin de soruﬂturulaca¤›n›”
aç›klad›. (11 Ocak 2009, Sabah)
E¤er amaçlar› iﬂkenceyi önlemekse ve bu kararlar›nda ciddi iseler; Atalay’a sorular›m›z var:
B i r : Sözü edilen yeni uygula ma, Engin Çeber davas›nda derhal hayata geçirilmeli, Engin Çeber’i iﬂkence yaparak katledenlerin
amirleri tutuklanmal›d›r.
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‹ k i : ‹ﬂkencecinin hemen üst ü n d e k i a m i r i n de üstünde yer alanlar da soruﬂturaulacak m›? Amerin soruﬂturulmas›n› gerektiren
mant›k, sorumlulu¤un onun üstündekilerde oldu¤unu da öngörür.
Üç: Bu uygulaman›n “yenili¤i”,
bugüne kadar iﬂkence olaylar›nda
amirlerin korundu¤unun ‹T‹RAFIDIR. Hangi mant›kla korunup kolland› iﬂkenceci amirler? ‹ﬂkencenin
EMR‹N‹ VERENLER, yarg›lan›p
cezaland›r›lmad›¤› sürece, iﬂkencenin önlenemeyece¤i aç›k de¤il mi?
D ö r t : Hala, iﬂkenceden sorumlu
olan tüm mevkilerdekiler soruﬂturulacakt›r diyemedi¤inize göre, bu

benzeri ad›na, mesela
“iﬂkence davalar›nda
verilen tazminat cezalar›
bizzat iﬂkence yapan polise ödettirilecek” türünden haberler ç›kar. Güya
polis, “para!” tehdidiyle
iﬂkenceden cayd›r›lacakt›r. Güya, iﬂkence polislerin kiﬂisel tasarrufudur... Ama yukar›daki mekanizma
hiç de öyle olmad›¤›n› gösteriyor.
Engin Çeber’i de 6 gardiyan de¤il, DEVLET katletti.

6 gardiyan nezdinde y a r g › l a n a n
d e vl e t t i r. Savc›lar, hakimler, davada ne kadar buna engel olmaya çal›ﬂacak olsalar da, davan›n özü budur.

‹ﬂkencede ölümler
binlerce,
cezas›n› b ulan “ H‹Ç”tir
‹ﬂkence davalar›n›n böyle seyretmesi ve iﬂkencecilerin cezas›z
kalmas›, sadece bugünün sorunu
de¤ildir. Dünden bugüne iﬂkenceciler korunagelmiﬂtir. 12 Eylül Cuntas› bu aç›dan örnek olarak verilebile-

iﬂkenceler devam etsin demektir.
Bugüne kadar iﬂkenceyi önlemek(!) ad›na say›s›z yasa ç›kar›ld›,
genelgeler yay›nland›. Ama pratik
bir hükümleri olmad› hiç.
Bu “yeni uygulama”n›n hükmünün olmas› için de bir neden görünmüyor. Engin Çeber’in katledilme sinde, AKP iktidar› aç›k ki, gardi yanlar› “kurban” vermek zorunda
kal›rken, iﬂkence yapt›klar› aç›k
olmas›na ra¤men, iﬂkenceci polisleri himaye etmiﬂtir. Polisi bile yarg›
karﬂ›s›na ç›karmayan Bakan Atalay,
amirlerini mi yarg›layacak bir de?!
AKP’nin iﬂkenceci polis ile ilgili yapaca¤› tüm düzenlemeler polisin aklanmas›na, güven tazelemesine yöneliktir. Ç›kar›lacak yeni yasan›n ak›betini de hep birlikte görece¤iz. Di¤erlerinden fark› olmayacakt›r.

21

cek en çarp›c› dönemlerden biridir.
Cunta döneminde tam 650 bin
kiﬂi gözalt›na al›nd›. Bunlar›n neredeyse tamam›na yak›n› iﬂkenceden
geçirild i.
171 kiﬂi iﬂkencede katledildi.
Bu 171 kiﬂi bilinen, kan›tlanan ve
resmi raporlara geçenlerin say›s›d›r.
Cunta döneminde gözalt› süresinin
90 gün oldu¤u ve iﬂkence raporu alman›n çok zor, hatta imkans›z oldu¤u da hesaba kat›l›rsa, iﬂkencede
ölenlerin gerçek say›n›n katbe kat
fazla oldu¤u bir gerçektir.
Ama biz yine de iﬂkencede katledildi¤i resmen kabul edilen rakam

üzerinden konuﬂmaya devam edelim: 171 kiﬂi, devletin resmi görevlileri taraf›ndan iﬂkencede katledilmiﬂ; aç›k, belgeli, kan›tl›, raporlu.
Peki buna ra¤men, kaç iﬂkenceci
ceza al›p hapiste yat›r›lm›ﬂt›r?
Bir iki göstermelik dava ve birkaç
önemsiz ceza d›ﬂ›nda, cezas›n› bulan
yoktur. Adaletin yerini buldu¤u herhangi bir iﬂkence olay› yoktur.
‹ﬂkenceci katiller pervas›z bir
alenilik içinde sahiplenilmiﬂ, yarg›lanmam›ﬂ, korunmuﬂlard›r. ‹ﬂkence
yapanlar›n cezas›z kald›¤› yerde,
zaten soruﬂturmalar, iﬂkence emrini
verenlere hiç uzanmam›ﬂt›r.

Her iﬂkence davas›, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde çarp›ﬂ›lacak bir mevzidir!..

Davay› sahiplenelim!
Bir iﬂkence davas› baﬂl›yor.
Ülkemizde bugüne kadar binlerce iﬂkence davas›
aç›lm›ﬂ ve kapanm›ﬂt›r.
Nas›l olsa, sonuç belli... Nas›l olsa iﬂkenceciler cezas›n› bulmayacak... diye düﬂünülebilir mi?
Zaten iﬂkencenin as›l sorumlular› yok; üç beﬂ tane
“emir kulu”nu oturtmuﬂlar san›k sandalyesine... diye
dava önemsiz görülebilir mi?
Hay›r!
Böyle bakmak, eksiktir, yanl›ﬂt›r. Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi davas›n› sahiplenmeliyiz. Çünkü
Engin Çeber davas› bizim için bir insan›n yaﬂam hakk›na sahip ç›kmakt›r.
E n g i n Ç e b e r davas›, haklar ve özgürlükler mücadelesinin bir mevzisidir.
Siyasi iktidar haklar›m›z› savunmam›z›, özgürlüklerimiz için mücadele etmemizi engellemek istemektedir.
En do¤al hak olan yasal bir derginin da¤›t›lmas›na dahi tahammül edemiyor, engellemek istiyorlar.
E n g i n Ç e b e r davas›, en s›radan haklar›m›z›n gasbedilmesine karﬂ›, haklar›m›z› sahiplenme davas›d›r.
Tahammülsüz olduklar› dergi devrimcidir. Ve bu niteli¤inden ötürü de, halk›n sorunlar›na sahip ç›kar, halk› sorunlar› için örgütlenmeye ve mücadeleye ça¤›r›r.
Siyasi iktidar›n h›rs›zl›klar›n›, her türlü pisliklerini gözler önüne serer.
Faﬂist, gerici tüm iktidarlar›n tavr› da ayn›d›r bu
noktada: Sisteme ﬂu veya bu düzeyde muhalif tüm fa-
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Bu tablo, cunta döneminde mi
kald› pekala? Hay›r. ‹ﬂkencecileri
himaye mekanizmas› cuntal› y›llar›n da öncesinden baﬂlam›ﬂ, günümüze kadar gelmiﬂ, halen de sürdürülmektedir.
Sa¤c›, solcu, muhafazakar, liberal, sosyal demokrat, demokratik
sol, milliyetçi, dinci, velhas›l hangi
s›fat› ve etiketi taﬂ›yor olurlarsa olsunlar, tüm düzen partilerinin iktidar›nda iﬂkence kesintisiz devam etti. S›fatlar› farkl› olsa da iﬂkence politikas›n› muhafaza etmek ve iﬂkencecileri himaye etmek, hepsinin ortak tavr› oldu.

aliyetlerini engellemek isterler.
Greve giden iﬂçinin grevini polis, jandarma zoruyla k›rmaya
çal›ﬂ›rlar. Üniversite ö¤rencilerinin demokratik mücadelesini
iﬂkence ve tutuklamalarla, okuldan, yurttan atmalarla susturmaya çal›ﬂ›rlar. Yoksul halk›n mücadelesi yaﬂad›¤› semtlerde estirilen polis terörü ve yozlaﬂt›rmayla engellenmek istenir. F tiplerinde iﬂkence bitsin, tutsaklara insanca bir yaﬂam
hakk› tan›ns›n diyenler de her tür bask›, ﬂiddet, gözalt›
iﬂkenceye u¤rama, tutuklanma ile karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Memurlar, sürgünlerle sindirilmeye çal›ﬂ›l›r. Haklar›n›
arayanlara polis copu, gaz bombalar› ile sald›r›l›r.
E n g i n Ç e b e r d a v a s › n a gitmeliyiz ve Çeber için
adalet istemeliyiz. Bu polis terörüne karﬂ› ç›kmak içen
Engin Çeber davas›na sahip ç›kmal›y›z.
Sahip ç›kmal›y›z ki, istedikleri rahatl›kta delilleri
karartamas›nlar. Sahip ç›kmal›y›z ki, zamanaﬂ›m› oyununu bu kez oynayamas›nlar.
Engin Çeber devrimciydi ve halk›m›z›n haklar›na
sahip ç›k›yordu. Halk›n hak ve özgürlükleri için mücadele ediyordu. Düzenin her türlü yoz kültürüne, halk›n
yozlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› mücadele ediyordu. Halk›n›n
yan›nda içinde mücadele eden bir devrimci oldu¤u için
iﬂkence ile katledildi.
E n g i n Ç e b e r d a v a s › n a sahip ç›kmak, iﬂkencecilere
karﬂ› ç›kmakt›r.
Bugün Engin’e yar›n baﬂkas›na! Bunu kimse unutmamal›. Biz sustukça daha çok Enginler, iﬂkencede katledileceklerdir. Suskunluk, iﬂkenceleri, infazlar›, yasaklar›, zulmü önlemez.
Adaleti savunmak için davay› izlemeliyiz.
Engin için adalet, adalet için mücadele!
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ÇHD ENG‹N ÇEBER DAVA TAK‹P KOM‹SYONU DURUﬁMA BAﬁLIYOR;

ÖZÜR DE⁄‹L, ADALET ‹ST‹YORUZ
polis, 4 jandarma ve 1 doktor topEngin ÇEBER, 28 Eylül 2008
tarihinde ‹stanbul’da yap›lan bir balam 60 san›k hakk›nda, iﬂkence sos›n aç›klamas›na kat›ld›¤› için gönucu adam öldürmek, eziyet, kasten
zalt›na al›nd›. Götürüldü¤ü karakolyaralama, resmi evrakta sahtecilik,
da iﬂkence gördü. ‹ﬂkence gördü¤ü
görevi kötüye kullanma ve suçu bildoktor raporlar›yla belgelendirilmedirmeme suçlar›n› iﬂledikleri iddias›
sine karﬂ›n, savc›l›¤›n talebiyle hâile dava aç›ld›.
kim taraf›ndan "polise mukavemet"
Barolar ve hukuk örgütleri baﬂta
iddias› ile tutukland›. Doktor raporolmak üzere kamuoyunun tepkisi
lar›yla kan›tlanan iﬂkence iddias›n›n
üzerine 1 müdür ve 3 infaz koruma
araﬂt›r›lmas›na ise gerek duyulmapersoneli hakk›nda "iﬂkence sonucu
d›.
adam öldürmek" suçunu iﬂledikleri
‹ﬂkence polisin yapt›¤›yla bitmeiddias›yla dava aç›l›rken, iﬂkence
di. 29.09.2008 tarihinde Metris Hasuçunu iﬂleyen di¤er görevliler hakpishanesi’ne kabul iﬂlemleri s›ras›nk›nda ise eziyet ve kasten yaralama
da Engin ÇEBER’e jandarma tarasuçlar›ndan dava aç›ld›. Hiçbir saf›ndan da iﬂkence yap›ld›. Birlikte
n›k hakk›nda iﬂkence suçunu iﬂleditutukland›¤› arkadaﬂlar›ndan, aile¤i iddias›yla dava aç›lmad›. Aç›k iﬂsinden ve avukat›ndan uzakta tutukence suçu, "eziyet" ve "kasten yalan Engin; konuldu¤u hapishanede
ralama" suçuna dönüﬂtürüldü. ‹ﬂ07.10.2008 tarihine kadar bu kez de
kence yapan jandarma görevlilerine
infaz personeli taraf›ndan yap›lan
kasten yaralama, polislere ise eziyet
iﬂkenceye maruz kald›. Kimselere
suçlamas› yöneltildi.
haber verilmeden kald›r›ld›¤› hastaBu durum nedeniyle, iﬂkence ile
nede 10.10.2008 tarihinde yaﬂam›n›
adam öldürme suçunu iﬂledikleri
yitirdi.
için yarg›lanacak olan 1 müdür ve 3
Ölümü sonras›nda haz›rlanan
infaz koruma personeli d›ﬂ›nda, 56
otopsi tutana¤› ve di¤er t›bbi belgesan›k hakk›nda verilecek olas› hapis
lerle 28.09.2008 ile 07.10.2008 tacezalar›, miktarlar› itibar› ile ertelerihleri aras›nda kesintisiz iﬂkence
me kapsam› içerisinde bulunmaktagördü¤ü tespit edildi.
d›r. Bunun taﬂ›d›¤› anlam, mahkeBu ölüm nedeniyle baﬂlat›lan somenin iddianamede isnat edilen
ruﬂturma, olay›n sorumlular›ndan
suçlardan ceza vermesi halinde dahi
biri olan hapishane savc›s› taraf›niﬂkencecilerin cezas›z kalaca¤›d›r.
dan yürütüldü. Soruﬂturma dosya‹nsanl›¤a karﬂ› iﬂlenen suçlardan
s›nda önce "gizlilik karar›" ard›ndan
biri olarak iﬂkence, iç hukuk düzen"yay›n yasa¤› konulmas› karar›" al›lemelerinde suç olarak tarif edilmenarak kamuoyunun soruﬂturmay› tasine ve imzalanan uluslararas› sözkibi engellenmek istendi.
leﬂmeler ile önlenmesi için gerekli
Soruﬂturma dosyas›nda bulunan
tedbirlerin al›nmas› taahhüt edilmedeliller olay› tüm aç›kl›¤› ile ortaya koymas›na ra¤men, uzun
süre iﬂkencecilere dokunulmad›.
Kamuoyunun tepkisi ile dokunulmak zorunda kal›nd›¤›nda ise
Engin Çeber davas›yla ilgili geliﬂmeleri,
bu kez ﬂüphelilere iﬂkence suçu
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi avukatlar›
de¤il zamanaﬂ›m› ve ceza miktataraf›ndan aç›lan www.enginceber.org
r› aç›s›ndan daha lehe olan kassitesinden izleyebilir, davaya iliﬂkin
ten yaralama suçu yöneltildi.
ça¤r›lar› ve bilgilere ilgili siteden
Soruﬂturma sonunda, 39 infaz
ulaﬂabilirsiniz.
koruma personeli, 3 müdür, 13

www.enginceber.org
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sine karﬂ›n artarak sürüyor. Çünkü
iﬂkencenin önlenmesinde s›f›r tolerans söylemine ve bir k›s›m yasal
de¤iﬂikliklere ra¤men iﬂkence; adli,
idari ve pratik aç›dan korunuyor. ‹ﬂkence yapanlar ve sorumlular›, her
türlü ceza ve yapt›r›mdan muaf tutmak amac›yla yarat›lan kurumsal
mekanizmalar arac›l›¤›yla, adalet
önüne ç›kart›lm›yor veya iﬂledikleri
suçla orant›l› bir biçimde cezaland›r›lm›yor. Türkiye’de iﬂlenen tüm iﬂkence suçlar›nda istisnas›z tan›k oldu¤umuz bu tabloya ﬂimdi yeni bir
ölüm eklenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Engin ÇEBER’in iﬂkence sonucu katledilmesine iliﬂkin aç›lan dava en temel hukuk kurallar›n› ihlal
etmektedir. Bunun yan›nda sürdürülen demokratik muhalefet, savc›l›¤›,
ölüme neden olan gardiyanlar aç›s›ndan geri ad›m atmak zorunda b›rakarak, iﬂkence sonucu adam öldürme suçlamas›yla dava aç›lmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Ancak bu muhalefet henüz iﬂkenceci polis, jandarma ve ‹nfaz koruma personelinin hak ettikleri kanun maddeleri uyar›nca yarg›
önüne ç›kar›lmalar›n› sa¤layamam›ﬂt›r. Tüm bu yaﬂananlar, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›n›n ancak bu
muhalefetin daha etkili bir tarzda
sürdürülmesi ile mümkün oldu¤unu
göstermiﬂtir.
Ferhat GERÇEK’i vuran polisi
tutuklamayan, bunu protesto eden
Engin’i önce tutuklayan, ard›ndan
iﬂkence ile öldüren sistem sorgulanmal›, sorumlular hesap vermelidir.
Engin için, adalet için; barolar›, hukuk örgütlerini, tüm hukukçular›,
demokratik kitle örgütlerini ve
iﬂkenceye karﬂ› olan herkesi 21
Ocak 2009 tarihinde Bak›rköy
14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
baﬂlayacak yarg›lamaya müdahil
olmaya ça¤›r›yoruz.

Ç H D ‹ S TANBUL ﬁUBES‹
E N G ‹ N Ç E B E R D AVA
TA K ‹ P K O M ‹ S Y O N U

ENG‹N ÇEBER
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S o y u n !” demiﬂlerdi
“S
sana hapishane kap›s›nda.
Hep söylenir zaten bu; sen
de ilk defa duymad›n. Bu
tek kelimenin ard›na saklanan say›s›z manay› çok iyi
Soyun !” derler
bilirdin. “S
hep ve sadece bedenini üryan b›rakmak de¤ildir istedikleri. O n u r u n d a n , k i ﬂ ili¤inden ,
kimli¤inden,
i n a n ç l a r › n d a n baﬂlayarak
bütün de¤erlerinden soyunman› isterler karﬂ›lar›nda.
“ S oyun dedi düﬂman
i n a n ç l a r › n d a n . . .”
Öyle denmiﬂti hep.
Ve cevab›m›z ﬂuydu
ezelden beri:
“ ip de g e çir sen b o yu n lar›m›za / ya da bir kurﬂun
al›nlar›m ›za.. / asla soy un ma y›z ina nc ›m›zd an ”
Ve sen de soyunmad›n.
Soyunmad›n ve üstüne üstlük,
erdemin en kal›n giysilerini giyindin üstüne... Tahta coplar, kalaslar,
palaskalar, yumruklar konuﬂtu o an.
“Soyun” diyenlerin karﬂ›s›nda
erdemin o kal›n giysisini giyinip ç›kanlar›n hepsi bilir o malum karﬂ›lamay›. Ve biliyoruz; üzerine coplar,
kalaslar, yumruklar inerken, dilinde
Metris’in en eski direniﬂçilerinin yadigar› olan o hayk›r›ﬂ vard›: “ ‹nsanl›k onuru iﬂkenceyi yenecek! ”...
O hayk›r›ﬂ, y›llar sonra yine ayn›
yerde yank›lan›yordu iﬂte. Duvarlar
aﬂina bu sese. Kulak kabart›yor ve
hemen tan›yorlar gelenleri...
Öyle zamanlar ve mekanlar vard›r ki, ﬂerefsizlik meslek edinilmiﬂtir. “ ‹ ﬂkence yapmak ﬂerefsizliktir”
slogan› da san›r›z ilk kez yine o zindanda yank›lanm›ﬂt›.
Elden ele devredilir bu onursuz,
ﬂerefsiz meslek de... Çevreye bak›n›p insanl›¤› aramak boﬂunad›r.
Karﬂ›ndakiler insan de¤ildir; çoktan
satm›ﬂlard›r ruhlar›n›. Yaln›zca içgüdüleriyle hareket ediyorlar. ‹çgüdüleri, her devrimciyi, direnen herkesi parçalamalar›n› söylüyor o varl›klara.. Orada, o darac›k hücrede

Enginli¤in
Anlam›
g üneﬂs iz ›ﬂ ›k saçar
hücrede zindanlarda
günleri utand›r›r
ask›da falakada
Boy boy resimlerin gazete sayfalar›n› süslüyorken, uzanm›ﬂ yat›yordun zaman›n ortas›nda. Bu alçak zaman, bu aﬂa¤›l›k devran sars›lm›ﬂt›
o dimdik duruﬂun karﬂ›s›nda. ‹nsanl›¤›n onuru senden soruluyor ﬂimdi..
Bedenin art›k çekti¤in ac›lara dayanamaz oldu¤unda, terketti seni bilincin. Yine de at›yordu kalbin; zalimlere inat edercesine. Kalbinin sesini dinledik biz de, çok uzaklardan.
Ba¤r›ndaki besteleri iﬂittik; yank›land› bizim de yüreklerimizde.
Gerçeklerin savaﬂç›l›¤›n› yapmaktan baﬂka ne “kabahatin” olabilirdi ki senin? Yine hakikate avaz
olman›n daimi ve amans›z yürüyüﬂ’ündeydin.. Sard›lar etraf›n›z›,
çulland›lar apans›z...
O dimdik duruﬂunda dile gelmiﬂti erdem. Seni ezip sindireceklerini
sananlar yan›l›yorlard›. Kendileri
ezildikçe ezildiler, küçüldüler sende
ki o büyük insanl›k karﬂ›s›nda. Öyle pervas›z, umars›z sald›rmalar›
bundand›..
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insanl›k sana emanetti. Ve Niyazi
Day› geldi f›s›ldad› kula¤›na: “Ben
varsam”...
Orada sen vard›n Engin.
Senin oldu¤un yerde elbette hareketin vard›. Senin oldu¤un yerde
onur vard›, senin oldu¤un yerde kararl›l›k vard›...
“Aya¤a kalk” dediler sana ve
karﬂ›lar›nda el pençe divan durman›
beklediler. Boﬂuna.. Sen bir baﬂ›na
kalan bütün Adal›lar’›n yapt›¤› gibi
s›rt›n› umuda yaslay›p bir kez daha
meydan okudun aﬂa¤›lanmaya.
Meydan okudun teslim ol dayatmalar›na. Mecalin de yoktu pek. Baﬂ›n
a¤r›yordu ﬂiddetli bir ﬂekilde ve
ayakta zor duruyordun. Yine de
bozguna u¤ratt›n karﬂ›ndakileri.
O n l a r, elleri coplu, kalasl›, onlarca kiﬂiydiler... Sen, elleri kollar›
ba¤l› ve tek baﬂ›na.
Nas›l olurdu, nas›l direnebilirdin
onlara karﬂ›?.. Cüretinin karﬂ›s›nda
acizleﬂtiler. Demir çubuklar, kalaslar, sandalyeler paraland› üzerinde...
Sendeki enginli¤in anlam›n› bilemezdi onlar. Sand›lar ki vurmakla
e¤ilir baﬂ›n. Günlerce vurdular o
yüzden. Sabah akﬂam, hem de bayram günü... Senin bo¤az›na sar›lan
ellerini, daha ayn› sabah küçük çocuklara öptürmüﬂlerdi belki. Ama
dedik ya, insan de¤illerdi... Ne elleri ele benziyordu, ne yüzleri insan
yüzüne.. Demiﬂ ya ﬂair: “Gözleri
göze benziyordu, bak›ﬂs›zd›lar. /
Gö¤üse benzer bir kafesti taﬂ›d›klar› içinde yürek yoktu.”
Yüreksizdiler.
Vurdular... Mora kesti bedenin.
Günlerce kan geldi a¤z›ndan. Etlerin çürüdü. Ama ahlak›n›n teni tek
bir yara almad›. Düﬂmedi dilinden
insanl›k onuru... Nefesin kesilince
bile susmad›n; konuﬂtun yüre¤inle..
En sonunda b›rakt›lar seni.. Hareketsiz kalm›ﬂt›n. Apar topar bir hasÖ l d ü” detane odas›na kald›rd›lar. “Ö
diklerinde hala at›yordu kalbin. Kalbin at›yordu iﬂte. Kalbimiz hep beraber att› sonra. Kalbini kalplerimize
katt›k. Ve gözlerini, gözlerimize...
Biz sendeyiz art›k, sen bizdesin!
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“Ferhatlar için, Enginler için adalet istemek
Filistinli kardeﬂlerimiz için de adalet istemektir”

ADALET ‹ST‹YORUZ!
Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›rken s›rt›ndan vuruldu Ferhat. Ve Engin
Ferhat’› vuranlar cezaland›r›ls›n dedi¤i için gözalt›na al›n›p tutukland›,
yap›lan iﬂkencelerle katledildi.
Halk Cepheliler Ferhat’› vuranlar›n, Engin’i katledenlerin cezaland›r›lmas› talebiyle 8-9 Ocak tarihlerinde ‹stanbul’un yoksul mahallerinde eylemler düzenlediler. Esenler,
Nurtepe ve 1 May›s Mahalleleri’nde
gerçekleﬂtirilen eylemlerde “Ferhat’› Vuran Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” pankartlar› aç›ld› ve
“Adalet ‹stiyoruz!”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”, “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›.
Esenler Nam›k Kemal Mah.
Bahçeli kahve önünde bir araya gelen Halk Cepheliler yapt›klar› aç›klamayla “Emperyalistler, siyonist
‹srail, iﬂbirlikçileri AKP Filistin’de,
Irak’ta, ülkemizde halklara karﬂ› azg›nca sald›r›rken biz halklar olarak
adalet istiyoruz. Adalet talebimizi
b›kmadan usanmadan yineliyoruz.

Bugün burada Ferhatlar için, Enginler için
adalet istemek üzere
topland›k. Ama biliyoruz ki Ferhatlar için,
Enginler için adalet istemek Filistinli kardeﬂlerimiz için
de adalet istemektir.” dediler. Aç›klaman›n ard›ndan Çiftehavuzlar ve
Nam›k Kemal mahallelerinde yap›lan dergi da¤›t›mlar›nda 95 dergi sat›ld›.
1 May›s Mahallesi 3001. Cadde
üzerindeki pazar soka¤›nda bir araya gelen Halk Cepheliler okuduklar› aç›klamada “Filistin halk›n› katleden ‹srail siyonizmiyle, Irak halk›n›
katleden Amerikan haydutlu¤uyla
iﬂbirli¤i yapan AKP hükümeti de
kendi halk›na efendilerinden ö¤rendiklerini uyguluyor. Hepsinin ortak
noktas›d›r adaletsizlik. Ve adalet istemek hepsine karﬂ› olmay› istemektir.” diyerek emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerin halklara bak›ﬂlar›n›n
ayn› oldu¤una vurgu yap›ld›.

YÜRÜYÜﬁÜMÜZ DEVAM ED‹YOR!
Yürüyüﬂ Dergisi okurlar› bu haftada önlüklerle Antalya, ‹zmir, Bursa, Antakya ve ‹stanbul’da dergi sat›ﬂ ve tan›t›m›n› gerçekleﬂtirdi.
7 Ocak’ta Antalya Alt›nova-Sinan ve Menderes Mahallelerinde
yap›lan dergi tan›t›m›nda yap›lan
konuﬂmalarda “Gazze’de sald›ran›n
emperyalizm, ‹srail’le ekonomik siyasi iliﬂkileri kesmeyen AKP’nin de
katliam›n suç orta¤›” oldu¤u anlat›ld›. 20 dergi halka ulaﬂt›r›ld›
‹zmir’de 9 Ocak günü Menemen`de, 10 Ocak günü Harmandal›
ve Büyük Yamanlar mahallelerinde
dergi sat›ﬂ ve tan›t›m› yap›ld›. ‹ki
gün süren sat›ﬂ ve tan›t›mda toplam
151 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Hatay Antakya’da 10 Ocak gü-

Say›: 172

nü Hürriyet Mahallesi’nde, 13 Ocak
günü Gündüz Caddesi’nde dergi tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yap›ld›. Yap›lan tan›t›mlarda Filistin’de yaﬂana katliam insanlara anlat›larak Filistin halk›yla dayan›ﬂma ça¤r›s›nda bulunuldu. Esnaflarla sohbet eden okurlar›m›za insanlar “derginizin varl›¤›
bize teselli veriyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Bursa’da 12–14 Ocak günleri
aras›nda Yürüyüﬂ okurlar›, önlükleri ve megafonlar›yla Yürüyüﬂ dergisinin 171. say›s›n›n tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Kan emici ‹srail’in
Gazze’de ki çocuklar› katletmeye
devam etti¤i, AKP iktidar›n›n da ‹srail ile iﬂbirli¤i içersinde oldu¤u anlat›lan tan›t›mlarda; Toplam 58 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

“Umut biziz” denilerek yap›lan
dergi da¤›t›m›nda 55 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
Nurtepe Vartolular Derne¤i karﬂ›s›nda bir araya gelen Halk Cepheliler Nurtepe halk›n› Engin için,
Ferhat için, Filistin için… Dünyan›n bütün ezilen halklar› için adalet
istemeye dünyan›n her yerindeki
zalimlerin zulümlerine karﬂ› halklar
için adalet istemeye ça¤›rd›lar.
Yap›lan aç›klamada, “Bugün hepimizin kalbi Gazze’de atarken, Gazze’ye ölüm ya¤d›ranlar›n iﬂbirlikçilerine karﬂ› da sesimizi yükseltebilmeliyiz. Katliamc› ‹srail’e kan taﬂ›yan damarlar› kesmek için herkesin
her yol ve yöntemle iﬂbirlikçilerin
karﬂ›s›na dikilmesi gerekmektedir.”
Denilerken yap›lan dergi da¤›t›m›nda 70 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

F e r h a t l a r Enginler
H e r K oﬂ ul da Gazi’de
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta da Yürüyüﬂ
dergisini halka taﬂ›d›lar. Önlükler
giyilerek yap›lan toplu sat›ﬂta megafonlardan yap›lan duyurularda Gazze’deki katliam. Ferhat Gerçek davas› anlat›larak, Dünya halklar›n›n
adalet özgürlük mücadelesine vurgu
yap›ld›. 10 kiﬂinin kat›ld›¤› toplu
dergi sat›ﬂ›nda 125 dergi sat›ld›.

HABER
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Day›, bir yaz›s›nda
ﬂöyle diyordu bu konuda:
“ Düﬂman›n› iyi tan›mayan bir devrimci
neyi nas›l yapaca¤›n›
da iyi bilemez. Bir anl›k gaflet, ihmal, düﬂman› yanl›ﬂ de¤erlendirme, düﬂman›n üzerimize gelmesi darbe
vurmas› için yeterlidir.
... Burjuva ideolojisi ile
her türlü ba¤ kopar›lamazsa nihai, sonuçta
onlar›n etkisi alt›na
girmek, sisteme angaje
olmak kaç›n›lmaz hale
gelir.” (2002 Y›l› Yeni Y›l Mesaj›)
2003 mesaj›nda da ﬂöyle devam
ettiriyor bu vurguyu:
"’Düﬂman ve biz’ konusunda
ideolojik olarak net olursak, bu gerçekleri çok daha iyi kavrar, s›n›f
mücadelesindeki uyan›kl›¤›m›z› diri
tutar›z. Aksi halde tuzaklar bizi
bekliyordur.”
1999’daki bir yaz›s›nda bu gereklili¤in nedenini ﬂöyle ortaya koyar: “ Düﬂman› iyi tan›yan onun
yöntemlerini de iyi bilir. Neyi yap›p
yapmayaca¤›n› da iyi bilir. Düﬂmana f›rsat vermez.” (Devrimci Sol,
Say›: 12, Ocak 1999)
Netlik ﬂartt›r. Çünkü, “Devletin
karﬂ›s›nda nas›l duraca¤›z, dost
kim, düﬂman kim, belirsiz hale gelince, düﬂman›n ve dost güçlerin de
neyi niçin yapt›¤› üzerine bütün de¤erlendirmeler yanl›ﬂ ﬂekillenecektir. ” (Halk ‹çin Kurtuluﬂ Say›:14, 18
Ocak 1997)
San›r›z yukar›da farkl› zamanlardaki yaz›lar›ndan yapt›¤›m›z al›nt›lar, Day›’n›n dostun ve düﬂman›n bilinmesi, netleﬂtirilmesi konusuna
verdi¤i önemi göstermeye yeter.

Day› Ve
Dost/Düﬂman
Devrimci hareketin 12 Eylül
cuntas›na karﬂ› savaﬂ› sürdürece¤ini
ilan eden ilk bildiri “Amerikanc›
Faﬂist Cunta 45 Milyon Halk› Yenemeyecek” baﬂl›kl› bildiridir. Bu bildiriyi kaleme alan bizzat Day›’d›r.
Ve onun elinden ç›kan bu bildirinin
son altbaﬂl›¤› da ﬂöyleydi: “ D O S TL A R I M I Z VE DÜﬁMANLARI MIZ”.
Cuntaya karﬂ› mücadeleyi ﬂekillendirirken, öncelikle ay›rdedilmesi
gereken buydu. Fakat bu gereklilik,
elbette cunta dönemiyle de s›n›rl›
de¤ildi. Parti program›n›n daha baﬂ›nda da “BU SAVAﬁTA HALKIN
DÜﬁMANLARI ﬁUNLARDIR” diye bir alt baﬂl›k yeralmaktad›r. Bu
da belli bir anlay›ﬂ›n ifadesidir.
Day›’n›n tüm siyasal yaﬂam›nda,
geliﬂtirdi¤i tüm politikalarda bu iki
kavram –dost ve düﬂman– son derece belirleyici bir yer tutar.
Sonuçta, “ de v ri m de s › n› f l a r› n
me vzi lenme si” diye adland›rd›¤›m›z olgu da, dost ve düﬂmanlar›n tan›mlanmas›d›r esas olarak. Keza,
sol içi iliﬂkilerin, tav›rlar›n de¤erlendirilmesinde de ölçü, dostluk ve
düﬂmanl›k kavramlar›na yüklenen
anlamla belirlenir.
Aç›k ki, dostunu düﬂman›n› bilmeyen, kime s›rt›n› yaslayabilece¤ini, kimle hep karﬂ› karﬂ›ya olmas›
gerekti¤ini kestiremez. E¤er dostluk ve düﬂmanl›k mu¤laksa, hata
kaç›n›lmazd›r.
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Dostluk n edir?
Dostluk ve düﬂmanl›k konusuna
s›k s›k de¤inirken, buna ihtiyaç
duymas›n›n en önemli nedenlerinden biri, özellikle “dostluk” kavram›n›n solda alabildi¤ine belirsizleﬂ-

mesiydi.
“ Birçok ﬂeyde oldu¤u gibi, dostluk kavram›n›n da içeri¤i boﬂalt›lm›ﬂ, ne oldu¤u belirsiz hale gelmiﬂtir... pratikte bunun yans›malar›, ya
çok çarp›k ya da dostlukla ilgisi olmayan bir biçimde ortaya ç›kmaktad›r. Feodal dostluklar, s›radan dostluklar... birçok dostluk biçimi vard›r.
Ve hemen hepsinin özü, kötü ve ac›
günde, zay›fl›k ve güçsüzlük durumlar›nda dayan›ﬂmay› ve korumay›
ifade eder. Devrimciler aç›s›ndan ise
dostluk, düﬂman›n karﬂ›t›d›r, düﬂman
karﬂ›s›nda birbirine sahip ç›kmak,
birlikte olmak, sahiplenmektir. Hiçbir sol siyasi yap› veya grup kendisine yontmadan... Kim kime nas›l sahip ç›k›yor, nas›l dayan›ﬂma yap›yor,
gerçekten düﬂman›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda dostlu¤un gereklerini yerlerine getirebiliyor muyuz? veya ne
yap›yoruz?... diye düﬂünmek zorundad›r.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)
Bu ça¤r› kuﬂku yok ki tarihsel
bir ça¤r›yd›. Ve ayn› zamanda da
güncel. Bugün de halen geçerli bir
ça¤r› bu. Çünkü Day›’n›n yukar›da
iﬂaret etti¤i sorun halâ varl›¤›n› sürdürmektedir.
Dost ve düﬂman kavramlar› sol
aras›ndaki iliﬂkiler aç›s›ndan son
derece önemli ve belirleyicidir. Sol
içi iliﬂkilerde tarihsel sahipleniﬂler
ve ta ri hsel ol umsuzl ukl ar, bu kavram›n do¤ru kavran›p kavranmamas›na göre ﬂekillenir. Sol aç›s›ndan
dostluk, herﬂeyden önce düﬂman
karﬂ›s›nda ortak tav›rd›r. Day›, bu
noktan›n temel oldu¤unu belirterek,
hiçbir strateji, yöntem, taktik farkl›l›¤›n›n bunun önüne geçmemesi gerekti¤ine vurgu yapar:
“Siyasi bir yap›, emperyalizme
ve faﬂizme karﬂ› savaﬂan, hatta muhalif olan yap›lar›n izledi¤i yolu,
taktikleri be¤enmeyebilir, yanl›ﬂ bulabilir. Hatta, anarﬂist, terörist olarak da de¤erlendirebilir. Ama bu örgüt ve gruplar emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› konumlar›n› sürdürüp
savaﬂmaya devam ettikçe, dost safla r› n d ad › r la r. Dostluk, özenli bir
iliﬂki, özellikle de düﬂman karﬂ›s›n -
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da birliktelik demektir. Bunun d›ﬂ›na ç›kanlar, düzenin yan›nda saf
tutmuﬂlar demektir. ” (Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Kurtuluﬂ,
Say›: 20, 24 Haziran 1995)
Bir baﬂka yaz›s›na koydu¤u baﬂl›kta da ayn› konuyu daha kal›n çizDost luk Sahiplen gilerle anlat›r: “D
m e k t i r, Düﬂman Karﬂ›s›nda Birl i k t e O l m a k t › r.” (Zafer Yolunda
Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)
Bu kadar. Gerisi iﬂin biraz da ayr›nt›s›d›r.

Dostlu¤a d arbe
Dostlu¤un gözetilmemeye baﬂlanmas›, bir yerde siyasi anlamdaki
savrulmalara paraleldir. Özellikle
1990’lardan itibaren emperyalizme
iliﬂkin tesbit ve tutumlar›n de¤iﬂmesine ba¤l› olarak nas›l ki ilericilik,
gericilik, muhafazakarl›k gibi kavramlar, tam tersine çevrilmiﬂse,
dostluk, düﬂmanl›k kavramlar› da
çarp›t›lm›ﬂ veya unutulmuﬂtur.
Dostlu¤u unutturan sadece emperyalizm konusundaki savrulmalar
de¤ildi elbette. Grupçuluk, rekabetçilik, faydac›l›k, solun bünyesindeki hemen tüm zaaflar, sonuçta dostluk iliﬂkilerine de büyük zararlar
veriyordu.
Devrimci hareketin karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤› darbe süreci, Day›’n›n sola
karﬂ›, dostluk aç›s›ndan en a¤›r eleﬂtirileri yöneltti¤i, solun dostluk anlay›ﬂ›n sorgulad›¤› bir dönemdi:
“Üslupta, tav›rda, birlikte mücadelede düﬂman› unuttular. Görünüﬂte, hala dostuz diyorlard›. Böylesi dost düﬂman baﬂ›na, bu nas›l
dostluktur. Dostluk buysa düﬂman l›k nas›l birﬂeydi.” (Zafer Yolunda
Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temmuz
1995)
Darbe süreci, solun düﬂmanca
tavr›n›, do¤rudan Day›’ya yöneltti¤i, Day›’ya iliﬂkin çirkin spekülasyonlar›n solda alabildi¤ine yayg›nlaﬂt›r›ld›¤› bir süreçti. Fakat Day›, o
süreci takip eden y›llarda da solun
birli¤ini sa¤lamaya çal›ﬂan, solda
devrimci bir dostluk ve birlik anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmeye çal›ﬂan kiﬂiydi.
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“Devrimciler aç›s›ndan ise dostluk,
düﬂman›n k arﬂ›t›d›r, d üﬂman k arﬂ›s›nda
birbirine s ahip ç ›kmak, b irlikte o lmak,
sahiplenmektir. [Her] siyasi yap›... Gerçekten
düﬂman›n s ald›r›lar› k arﬂ›s›nda d ostlu¤un
gereklerini yerlerine getirebiliyor muyuz?..
diye d üﬂünmek z orundad›r.”

Darbe süreci, solun, kendi dostlar›n
nas›l s›rt›ndan vurabilecek bir dejenerasyon içinde oldu¤unu göstermiﬂti ve
bu da devrim cephesini yaratma ve devrimi gerçekleﬂtirme iddias›ndaki bir
hareket için, sola s›rt›n› dönme gerekçesi de¤il, ama sola karﬂ› ideolojik mücadeleyi yo¤unlaﬂt›rma gere¤ini ortaya koyan bir göstergeydi.
Nitekim, devrim iddias›na sahip bir
önder olarak Day› da böyle yapacakt›.
Darbe süreci dostluk aç›s›ndan,
dostlu¤un nas›l olamayaca¤›n›n karakteristik bir örne¤i olarak, kuﬂkusuz daha y›llarca unutulmayacak bir
örnektir. Solda dostluk denilince
unutulmayacak bir örnek de, 197172’de yaﬂanm›ﬂt›r. ‹ﬂte o örnek üzerine de ﬂöyle der Day›:
“THKP-C ve THKO’nun düﬂman karﬂ›s›nda birlikteli¤i, ayn› üsleri paylaﬂmalar›, ayn› hedefte birleﬂmeleri ve Mahir Çayan’›n... Denizler’in idam› Türkiye Devrimci
Hareketi’nin prestijidir... deyip buna uygun politikalar ve eylem taktikleri geliﬂtirip, kendi hayat›n› da
feda etmesi, dünya devrimci hareketlerinde az rastlanan ve herkesin
hiçbir komplekse kap›lmadan örnek
alabilece¤i tav›rlard›r. Devrimci
dostlu¤un, düﬂman karﬂ›s›nda birlikteli¤in özü bu olmal›d›r. Böyle
düﬂünüyoruz. ... Bu konuda herkesin ö¤renmesi gereken ve sorgulamas› zorunlu olan çok ﬂey oldu¤una
inan›yoruz.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)
1990 ortalar›nda KÇSKK Konfederasyon Tüzük Kurultay›’na faﬂist MHP, ihbarc› ‹P ve düzen partisi CHP de “baﬂ konuklar” olarak davet edilmiﬂti. Bu davet de solda dostun ve düﬂman›n birbirine kar›ﬂt›r›lmas›n›n çarp›c› örneklerinden biriydi. Day› bu olaya da de¤indi¤i bir
yaz›s›nda, sorunu ﬂöyle ortaya koyuyordu:
“Bu üç grubun [daveti yapan reformist gruplar kastediliyor] dost

ve düﬂman kavramlar› belirsizdir.
‹zledikleri çizgi bu sonucu do¤urmuﬂtur. Y›llard›r ‘taktik’ ad›na, bu
tür politikalar revaçta olmuﬂ ve uygulanm›ﬂt›r. ... ‹deoloji, ilke de¤il,
faydac›l›k egemendir. Herﬂey kaba
faydac›l›¤a göre ﬂekillenmiﬂtir. ”
(Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 25,
30 Aral›k 1995)
Burada da vurguland›¤› gibi, solda dostluklar›, düﬂmanl›klar› birbirine kar›ﬂt›ran en önemli etkenlerden biri faydac›l›kt›r. Bir di¤eri de
kuﬂku yok ki, düzen içileﬂmektir.
Düzene güven vermeye yönelik icazetçi bir çizgiyi uygulamaya baﬂlamakt›r. O durumda da yine dost
düﬂman kar›ﬂacakt›r.
Bu kar›ﬂ›kl›¤a bir baﬂka örnek,
Kürt milliyetçi hareketlerin iliﬂkileridir. PKK’nin Barzani ve Talabani
hareketleriyle aras›ndaki ittifaklar›
ve çat›ﬂmalar› de¤erlendirdi¤i bir
yaz›s›nda, dost düﬂman anlay›ﬂ›ndaki belirsizli¤e veya pragmatizme
dikkat çeker tekrar:
“Politika ve taktiklerinde, kimin
ne zaman dost ve düﬂman oldu¤unun belirsiz oldu¤u Ortado¤u politikalar›na göre hesaplar yapmaktad›r. Bu nedenle, bugün dost olanlar›n yar›n düﬂman ve iﬂbirlikçi olmamas› için hiçbir neden yoktur. Bu
politikalardan ve taktiklerden vazgeçilmesi için anlay›ﬂ de¤iﬂmelidir.
Anlay›ﬂ de¤iﬂmedikçe de, taktik ad›na bugün iﬂbirlikçi denilenler, yar›n
dost, bugün dost denilenler ise, yar›n iﬂbirlikçi ve hain olacaklard›r. ”
(Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 9, 9
Eylül 1995)

Dosta dost, düﬂmana
düﬂman g ibi d avranmak,
vazgeçilmez ilkedir
Day›’da. B‹R ÖRNEK:
Day›’n›n soldaki “dostluk” anla-
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meyebiliriz. Bu koﬂulda da onlara
ra¤men, istedi¤imizi yapma hakk›na sahip olamay›z. Dost görüyorsak, hala gerici ve düﬂman olarak
görmüyorsak, yap›lmas› gereken;
yer yer gerici zemine düﬂseler bile,
onlar› bu zeminden ç›karmakt›r. Bunu zorla veya olumsuz görüntüler
yaratarak yapmam›z mümkün de¤ildir. Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri’nin düzenledi¤i bu gecede
de, geceyi düzenleyenler, bu olumsuz tav›rlar nedeniyle daha olumlu
bir çizgiye gelmemiﬂ, tersine oligarﬂinin solu teﬂhir etti¤i gibi onlar da
bu do¤rultuda propaganda yaparak
halk kitlelerini, özellikle de Alevi
inançta ve henüz yeterince politize
olmam›ﬂ halk kesimlerini sola karﬂ›
ﬂartland›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Özetle, bu tav›rlar›n sonuçlar› düﬂman›n kâ r hanesine yaz›lm›ﬂt›r. ”
(Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 3,
29 Temmuz 1995)
Tekrar tekrar alt›n› çiziyor; e¤er
d os t gö rü yo rs ak , yap›lacak olan
bellidir. Dostluk soyut bir kavram
de¤ildir. O sol içi iliﬂkilerde, kendini somutlamal›d›r. Day› iﬂte bunu
gösteriyor yukar›daki örnek üzerinden. Olay kendi baﬂ›na “büyük” ve
“önemli” görülmeyebilir, ama Day›’n›n ortaya koydu¤u anlay›ﬂ, sol
için tüm iliﬂkileri kapsayacak bir
anlay›ﬂt›r.
Bugün, bizi en çok eleﬂtiren siyasi hareketlerin de, bizim en çok
eleﬂtirdi¤imiz siyasi hareketlerin
de, bu eleﬂtirilere ra¤men bize güven duyabilmesi, bunun sonucudur.
Devrimci hareketi, sol içi çat›ﬂman›n d›ﬂ›nda tutan da iﬂte bu anlay›ﬂt›r. Dostumuza dost gibi davranmak, bizim için ne pragmatik bir
hesap, ne göstermelik bir davran›ﬂ
de¤il, bir anlay›ﬂ meselesidir.
‹deolojik mücadele zemininde yer“Bu didiﬂmelerden ç›k›lmad›kça
den yere vurabiliriz. Ama dostlu¤un
n e d o s t lu k , n e ey l em ve g ü ç b i rl i k le ri
gereklerini yapacage li ﬂ e me z. S ol , do stl u¤u, da y a n› ﬂm a y› ,
¤›m›zdan da kimseb i r b i r l e r i iç i n ö z v e r i d e b u l u n m ay ›
nin ﬂüphesi olmaz.
ö¤renmeden birlikte savaﬂamaz.
Day›, sözünü etÖ¤ r e n m e l i y i z . ”
ti¤imiz yaz›y› ﬂu
tesbitlerle sonuçy›ﬂ›n› en kal›n çizgilerle yans›tmas›
bak›m›ndan bir olay› örnek olarak
aktarmak istiyoruz. Asl›nda, benzer
bir çok olay vard›r, ama hepsini aktarmak mümkün olamayaca¤› için
biriyle yetinece¤iz.
1995 y›l›d›r. ‹stanbul’daki Pir
Sultan Abdal Kültür Dernekleri, 2
Temmuz katliam›yla ilgili Ali Sami
Yen Stad›’nda bir Anma Gecesi düzenlemiﬂlerdi. Fakat, solun çeﬂitli
kesimlerinin sorumsuz yaklaﬂ›mlar›
nedeniyle gece, amac›ndan sapt›r›lm›ﬂ, örgütlerin reklamlar›n› yapt›¤›
bir pazara dönüﬂmüﬂ, geceyi düzenleyenler ve gruplar›n kendi aralar›nda çeﬂitli sorunlar ç›km›ﬂt›. Oligarﬂi
de hemen “sol birbirini yiyor” tarz›nda haberlerle, bu durumu kullanmakta gecikmemiﬂti.
Day›, bu gecenin arkas›ndan yay›nlanan konuya iliﬂkin bir yaz›s›nda, “herkes, kendisine sormal›d›r. Ne
kazan›ld›? Devrim ne kazand›? Geceyi düzenleyenler dostumuz mudur?
Dostumuzsa gerçekten dostlu¤un gereklerini yerine getirebildik mi? Getirmedikse neden?” diye sorarak,
dostluk konusunda, sol için bugün de
çok ö¤retici olan ﬂu de¤erlendirmeyi
yap›yordu. ‹lgili bölümü oldu¤u gibi
aktarmakta yarar var:
“Geceyi düzenleyenler, herkesin
kendi k›staslar›na göre... hatalar
yapm›ﬂ olabilirler. Hatta yer yer,
düﬂmana koz veren... tav›rlar içerisine de girebilirler. Tüm bunlara
karﬂ›n, hala onlar› dost olarak görüyorsak, orada s›n›rs›z davran›ﬂ
özgürlü¤ü do¤amaz. Do¤ru gördüklerimizi, ikna etmeye çal›ﬂarak, geceyi sabote edici, düﬂman›n sald›r›lar›na ve demagojilerine davetiye
ç›kartmadan yapmak zorunday›z.
Ola ki, gece sahiplerini, yapmak istedi¤imiz hiçbir konuda ikna ede-
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land›rm›ﬂt›:
“Dost gördü¤ümüz güçlerin düzenledikleri eylem, program ve disiplin anlay›ﬂlar›na kat›lmasak da,
onlar›n bu program ve disiplinlerini
bozacak davran›ﬂlardan uzak durmal›y›z. Zorla pankart açmak, slogan atmak, gösteri yapmak, kavgaya neden olmak, devrimcili¤in ve
dostlu¤un gere¤i olamaz. ... Halk
kitlelerine, devrimcilerin, birbiriyle
rekabet eden, reklam için didiﬂen
güçler olmad›¤›n›, tersine dostlar›n› her koﬂulda destekleyerek, yanl›ﬂ olanlar› ise, uygun zeminlerde
eleﬂtirerek göstermeliyiz. ... her vesileyle kavga ç›kartma ve birli¤i
parçalamalar pahas›na, reklam peﬂinde olanlar, devrimci iktidar bilincinden uzakt›rlar. Bu nedenledir
ki, solun küçümsenemeyecek bir kesimi dostlu¤un içeri¤ini boﬂaltm›ﬂ,
eylem ve güç birliklerinin önünü t›kam›ﬂ, birbirlerinin aç›¤›n› yakalay›p teﬂhir etmek için f›rsat kollayan
tav›rlar içerisine girmiﬂlerdir.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29
Temmuz 1995)
Day›, bu noktada öylesine kesin
ve kal›n çizgilere sahiptir ki, 1 May›s 1996’da yaﬂanan kimi olumsuzluklara ra¤men, bu olumsuzluklar›
en sert biçimde eleﬂtiren de yine
devrimci hareket olmas›na ra¤men,
ayr›m›n bu noktada yine dost düﬂman temelinde yap›lmas› gerekti¤ine vurgu yapmaktayd›:
“1 May›s alan›ndaki kimi gruplar›n sorumsuz davran›ﬂlar› sol ve
devrimci iddias›nda olan hiçbir örgütü düﬂman sald›r›s› karﬂ›s›nda ‘...
aman bulaﬂmayal›m’ tavr›na itemez.
Bu tav›r, aç›kça düﬂmana ‘biz farkl›y›z, bize dokunmay›n, onlara ne yaparsan›z yap›n’ demektir. EP ve
ÖDP’nin 1 May›s’taki tutumu tastamam budur.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 51, 29 Haziran 1996)
Bu olumsuzluklar›n türlü türlü
biçimleri, s›k s›k solun karﬂ›s›na ç›k›yor ve Day›, yukar›daki yaz›dan
k›sa bir süre sonra yine bu konuya
dönme ihtiyac› duyuyor:
“Dostluklar ve düﬂmanl›klarda
ölçü, kendi ç›karlar›na hizmet edip
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etmemesidir. ‹ﬂte ölçü, kendi örgüt
ç›kar› olunca ve herﬂey bu temelde
düﬂünülüp buna uygun politikalar
ve taktikler çizildi¤inde ve de her
örgüt, grup ayn› anlay›ﬂla hareket
etti¤inde, içinden ç›k›lmaz bir kargaﬂa, rekabet, subjektivizm ve nihayetinde çat›ﬂma, ﬂu veya bu ﬂekilde
birbirini tasfiye etme faaliyeti kaç›n›lmaz hale gelir. Geçmiﬂ, bu durumun çok çarp›c› ve ac› örnekleriyle
doludur. ” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ,
Say›: 5, 12 A¤ustos 1995
Peki ne yap›lacak?
Birliklerin önünü t›kayan bu anlay›ﬂlar nas›l aﬂ›lacak: Asl›nda cevab› çok karmaﬂ›k de¤il. Söz yine
Day›’da:
“Bu didiﬂmelerden ç›k›lmad›kça
ne dostluk, ne eylem ve güç birlikleri geliﬂemez.
Sol, dostlu¤u, dayan›ﬂmay›, birbirleri için özveride bulunmay› ö¤renmeden birlikte savaﬂamaz. Ö¤renmeliyiz.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)

‹ç düﬂman-D›ﬂ düﬂman
Day›’n›n “düﬂman” kavram›
içinde “iç düﬂman” da özel bir yer
tutar. Bu k›smen ayr› bir konu olmakla birlikte, bu baﬂl›k alt›nda k›saca de¤inelim. ‹ç düﬂman, bize
burjuvaziden kalan veya gelen, mücadelemizi zay›flatan herﬂeydir.
ﬁöyle der:
"Zaaf ve eksik" diye adland›rd›¤›m›z bu düﬂmana karﬂ› mücadeleyi
günlük yaﬂam›m›z›n sorgulanmas›na kadar indirgeyip, her gün üzerinde durmak zorunday›z. ... muhasebesini yapmazsak içimizdeki düﬂman veya kurt, gözle görülmeyen
bir biçimde ama her gün devrimcili¤imizin küçük bir parças›n› al›p
götürerek bizi düzene do¤ru itecek
ve yok edecektir, içimizdeki iç düﬂman›n büyümesi, güçlenmesi ve
düﬂmanla ayn› cepheden sald›r›ya
geçmesi böyle bir seyir izler. ”
Kimse bu düﬂman› küçümsememelidir. Küçümsenmesinin sonuçlar›n› devrimci hareket, darbe döneminde yaﬂam›ﬂt›r. Ki bu dönem, iç
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Ad›n›n iç veya d›ﬂ düﬂman olmas› çok
önemli de¤ildir. Önemli o lan, niçin "düﬂman"
olarak adland›rd›¤›m›zda. Savaﬂ›m›z› gerileten,
disiplinimizi gevﬂeten, moral ve coﬂkumuzu düﬂüren, birli¤imizi parçalayan, ideolojimizi geriletip
sa¤a çekmeye, günlük yaﬂamda yozlaﬂmay› hakim
k›lmaya çal›ﬂan, küçük burjuva yaﬂant›s›n› dayatanlar düﬂman›m›zd›r. Bu yan›yla iç ve d›ﬂ
düﬂman a ras›nda k al›n d uvarlar yoktur.

düﬂman›n d›ﬂ düﬂmana dönüﬂtü¤ü
dönemdir. ‹ﬂte bu
tarihsel tecrübenin
›ﬂ›¤›nda da ﬂu tesbitleri yapar Day›:
“Yüzlerce insan›n küçük hata ve
zaaflar›, disiplinde/yaﬂamda, savaﬂta yüzlerce kural ve ilke hatas›
demektir. Dolay›s›yla, düﬂmana verilen yüzlerce koz demektir. ‹ç düﬂman, önlem al›nmad›¤›nda önce bireyleri, bireyler de örgütü kuﬂatarak, etkisiz hale gelmesini sa¤layacakt›r. Ad›n›n iç veya d›ﬂ düﬂman olmas› çok önemli de¤ildir. Önemli
olan, niçin "düﬂman" olarak adland›rd›¤›m›zd›r. Savaﬂ›m›z› gerileten,
disiplinimizi gevﬂeten, moral ve
coﬂkumuzu düﬂüren, birli¤imizi parçalayan, ideolojimizi geriletip sa¤a
çekmeye, günlük yaﬂamda yozlaﬂmay› hakim k›lmaya çal›ﬂan, küçük
burjuva yaﬂant›s›n› dayatanlar...
düﬂman›m›z, tersi ise dostumuzdur.
Bu yan›yla iç ve d›ﬂ düﬂman aras›nda kal›n duvarlar yoktur. Fark ﬂudur, bilinç ve e¤itim eksikli¤inden
zaafa düﬂenler, içlerinde iç düﬂman›
yaﬂatanlar, do¤ru devrimci bir müdahaleyle iç düﬂman›n etki alan›ndan kurtar›l›p kazan›labilirler. ...
D›ﬂ düﬂman› ise, e¤itip dönüﬂtürme
ﬂans›m›z ve olana¤›m›z yoktur. Bu
noktada d›ﬂ düﬂmana karﬂ› cepheden tav›r almak zorunludur.” (Kongre Raporu’ndan)

Day›’n›n de¤iﬂmeyen
ö¤üdü: Düﬂman cephesini
daralt, dostlar›n› ç o¤alt!
“Düzene karﬂ› mücadele etmek
isteyen hak ve özgürlük aray›ﬂ› içerisinde olan bütün kesimleri örgütleyip, düzene karﬂ› mücadele ettirme çabas› içerisinde olmal›, düﬂ man cephesini mümkün oldu¤u kadar daralt›p, saflar›m›z› geniﬂletebilme yetene¤ini gösterebilmeliyiz.”
(Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 17,
4 Kas›m 1995)
Bir baﬂka yerde ayn› konuda ﬂunu söylüyordu:

“‹ktidar bilincimiz her zamankinden çok daha güçlü olmak zorundad›r. ‹ktidar bilincimizin güçlü
olmas›, her gün varl›¤›m›za kasteden... düﬂman cephesini daraltmak
ve halk cephesini geniﬂletip güçlendirecek perspektifler ve taktiklerle
savaﬂmay› ö¤renmek demektir.
Ülke genelinde bütün bölge ve
alanlarda dost kim, düﬂman kim,
kimleri tarafs›zlaﬂt›rabiliriz, kimleri
yan›m›za çekebiliriz sorununu, düﬂman cephesini mümkün oldu¤u kadar daraltmak ve güçsüzleﬂtirmek
anlay›ﬂ›yla ele almal›y›z.” (Halk
‹çin Kurtuluﬂ, Say›: 6, 16 Kas›m
1996)
Devrim böyle ilerler çünkü.
Sonuç olarak, dostu düﬂman› tan›mak, dosta dost gibi, düﬂmana
düﬂman gibi davranmak, kavgada
zafere yürümenin olmazsa olmazlar›ndan biridir.
Solun bunlar› ne kadar dikkate
ald›¤›, alsa bile grupçuluk, rekabetçilik gibi hastal›klar›n› aﬂamad›¤›
sürece bunlar› teorik olarak kabul
etmelerinin fazla anlam taﬂ›mad›¤›
ortadad›r. Ama yine de ﬂunu söyleyebiliriz ki, Day›’n›n bu konudaki
sürekli çabalar›, birincisi, dostluk
ve düﬂmanl›k kavramlar›n›n teorik
olarak daha net s›n›rlarla ortaya konulmas›n› sa¤larken, ikincisi bu konuda sol aç›s›ndan en az›ndan uyar›c› olmuﬂ, devrimci hareketin kadrolar› ve taraftarlar›nda ise, hiç kaybolmayacak bir bilinç oluﬂmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. “Dosta dost, düﬂmana
düﬂman gibi davranmak” vard›r bu
bilincin temelinde.
Day›’n›n bize ö¤retti¤i ve bizim
de yürüyüﬂümüz boyunca ›srarla
uygulamaya devam edece¤imiz anlay›ﬂ budur.

DAYI
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22 Ocak 2007...
Büyük Direniﬂ’in
Son Günü...
Tutulmayan SÖZ’ün
Verildi¤i Gün...

günlerinde kurﬂunlar, bombalar alt›nda ve sonras›nda tecrit edildikleri
F Tipi hücrelerde, yanarak ya da
gün gün eriyerek kendilerini feda
ettiler.
Öyle büyük bir fedakarl›k ve
kahramanl›kt› ki bu, direniﬂ içindeki
her ﬂehitlik, kendi baﬂ›na bir destana
dönüﬂtü... Ve öyle büyük bir kararl›-

122 ﬁehidi ve
‘Söz’ü Unutmuyoruz!
“7 y›ld›r sürdürdü¤ümüz, 122
ﬂehit verdi¤imiz, içinde say›s›z destanlar yaratt›¤›m›z, emperyalizmin
ve oligarﬂinin teslim alma politikalar›n› püskürterek siyasi bir zafer
kazand›¤›m›z Büyük Direniﬂ’i, somut bir kazan›mla sona erdirdik.
20 Ekim 2000’de baﬂlayan ölüm
orucu direniﬂimiz, 22 Ocak 2007,
Saat 19.00 itibar›yla ölüm orucu direniﬂçilerinin iradi karar›yla sona
erdirilmiﬂtir.”
2 y›l önce bugün, Büyük Direniﬂ’in sona erdi¤i, Haklar Ve Özgürlükler Cephesi bildirisinde böyle
duyuruluyordu.
Dünya ve ülkemiz tarihinde eﬂi
benzeri görülmemiﬂ, tan›k olunmam›ﬂ bir direniﬂti bu. Tutsaklar ve d›ﬂarda tutsak yak›nlar›, 20 Ekim
2000’de açl›k grevine baﬂlad›klar›nda 7 y›l sürecek böyle bir süreci tahmin etmek hiç kuﬂkusuz mümkün
de¤ildi. Ancak içerisi ve d›ﬂar›s›yla
devrimciler ve onlar›n sesi olanlar
bir ﬂeyden çok emindiler:
“Bize düﬂüncelerimizden, ideallerimizden vazgeçmeyi, tecritle boyun e¤meyi dayatan politikalara asla ve asla teslim olmayacakt›k.
Ölecek ama düﬂüncelerimizden,
ideallerimizden, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi savunmaktan
vazgeçmeyecektik.”
Teslim O l m a d ›l a r !..
Ö l d ül e r, Vazgeçmedil e r !
Direniﬂçiler, 19-22 Aral›k 2000
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l›k ve inançt› ki, 7 y›l boyunca iktidara gelen hükümetlerin kulland›klar› hiçbir yöntem, direniﬂi k›rmaya
yetmedi.
Bomba ve kurﬂunlar alt›nda gelindi 7 y›l›n sonuna... Yalanlar› yara
yara, sansür duvarlar›n› parçalayarak gelindi... Tahliye rüﬂvetlerini
yere çarparak, zorla müdahale iﬂkencesi karﬂ›s›na feda içinde feday›
ç›kararak gelindi 7 y›l›n sonuna...
‹ktidarlar›n her türlü yöntemine karﬂ›, tüm kuﬂatmaya karﬂ› iradeyle,
yarat›c›l›kla, cüretle gelindi.
7 y›l›n sonunda kabul ettirilen
bir irade kald› geride... Siyasi zafer
kald›... Tecritin k›r›lmas›nda önemli
bir ad›m at›lm›ﬂt›... Bundan sonras›
bu ad›m› ve kazan›lan zaferi büyütmekti...

“Ben Son Olay›m”
‹çerde baﬂlad›¤› direniﬂte tahliye
olmuﬂtu. Ancak o, direniﬂe d›ﬂar›da
da devam edecekti. D›ﬂar›da ölüme
yolculu¤unu sürdürürken “ben son
ol ay› m ba ﬂka yol da ﬂ› m öl m es i n”
diyordu. Büyük direniﬂin son ﬂehidi,
Fatma Koyup›nar’d› O.
“ Büyük direniﬂin bayra¤›n› aylar önce devrald›n›z. Tahliye oldunuz ve bayra¤› d›ﬂar›da da taﬂ›yorsunuz. Art›k tutsak de¤ilsiniz, neden
devam ediyorsunuz? ” sorusuna karﬂ›l›k o günlerde Fatma ﬂöyle cevap
veriyordu:
“Çünkü ben ülkemde insanca

yaﬂamak istiyorum. Düﬂüncelerimle
yaﬂamak istiyorum.... O yüzden, o
bayrak hep bende olacak ve istiyorum ki, o bayrak benimle zafer burcuna dikilsin ve baﬂka insanlar ölmesin... Direniﬂin ya da mücadelenin içerisi d›ﬂar›s› olmaz.... devrimcilik sonuna kadar gönüllülük iﬂidir.
Vatan›m›z, halk›m›z için yap›yoruz.
Bu yüzden tahliye ile direniﬂi b›rakaca¤›m›z›n düﬂünülmesi devletin
acizli¤idir, bizim gücümüzdür. ”
O sözler ki bir kez ç›kar a¤z›m›zdan. Ve u¤runa ölüme gideriz.
Fatma böyle gitti ölüme, kendinden
önceki yoldaﬂlar› gibi, kendinden
sonra baﬂka yoldaﬂ› ölmesin diye...
Sözünde vatan vard›, halk sevgisi
vard›. Yoldaﬂlar›na sevgisi, devrim
inanc› vard›. Bu inançla yürüdü ölümün üzerine. Sözüne ba¤l› kald›...

S o n D i reniﬂçilerle
Büyüyen Sahiplenme
7. y›l›na giren direniﬂ baﬂlad›¤›
andaki kararl›l›¤›yla devam ediyordu. 5 Nisan 2006’da Avukat Behiç
Aﬂc› ölüm orucuna baﬂlad›. 1 May›s
2006’da hapishanelerde 13. Ölüm
O r u c u E k i b i direniﬂ bayra¤›n› devrald›. 5 May›s’ta iki çocuk annesi
Gülcan Görüro¤lu girdi s›raya.
Direniﬂin yükü onlar›n omuzlar›ndayd› art›k. Direniﬂin sorumlulu¤u büyüktü. Dile kolay tam 7 y›l...
ya da tam 2555 gün... Her günü bir
irade savaﬂ›. Her günü devrimcili¤in
s›nanmas›. Her günü inanc›n, halk
ve vatan sevgisinin s›nanmas›. Her
günü devrimcili¤in, devrimci ideolojinin asla teslim al›namayaca¤›n›n, yenilemeyece¤inin kan›t›.
Bunun için her zorlu¤un üstesinden gelinmiﬂti. Her türlü sald›r› boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›. Bunun için en büyük
fedakarl›klar gösterilmiﬂti. Bedeli
neyse ödenmiﬂti... Dile bile kolay
de¤ildi 122 ﬂehit.
ﬁimdi Behiç, Sevgi ve Gülcan,
bu yarat›lan gücün, 7 y›ll›k sürecin
üzerinde yürüyorlard›. Bir avukat›n,
ülke tarihimizde ve belki dünya tarihinde ilk kez ölüm orucuna yatmas›,
bir annenin iki çocu¤unun yan›nda
ölüme yürüyor olmas›, bir kez daha
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D i re n i ﬂ i n S o n G ü n ü
Ve Sözl e r...

7 y›ll›k direniﬂe çekti dikkatleri.
Suskunluk ve sansür duvarlar›nda
daha büyük gedikler aç›ld›.
Temmuz 2006’da, önce sanatç›Hepimiz Te c r i t t elar, ‹stanbul’da “H
yiz” oyunuyla tecriti protesto edip,
kendi cephelerinden sürece kat›l›rken, avukatlar da, Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’yle eylemler
yapt›lar. Ard›ndan yüzlerce doktorun avukat›n ilanlar›, yürüyüﬂleri
gündeme geldi... Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, avukatlar eylemlerini artt›r›rken, ﬁiﬂli Pay Apartman›’ndaki
direniﬂ evi, o ana kadar olmad›¤› ölçüde geniﬂ bir kesimin ziyaretine
sahne oluyordu.
Direniﬂin kararl›l›¤›, kesintisizli¤i, yenilmez iradesi... “ Konuﬂulmaz, yaz›lmaz, gösterilmezse direniﬂ
k›r›l›r” düﬂüncesini ve beklentisini
boﬂa ç›kartan cüret, feda ve sab›r..
tart›ﬂ›l›yordu ﬂimdi. Direniﬂin büyüklü¤ü, 7 y›l boyunca tavizsiz sürdürülüﬂü, son direniﬂçiler nezdinde
daha büyük bir sahiplenmeyi ortaya
ç›kar›yordu.
Ayd›nlar Adalet Bakanl›¤› önüne
yürüdüler. TTB, KESK, TMMOB,
D‹SK, HAK-‹ﬁ, ça¤r›lar yapt›lar.
Avukatlar, en kitlesel (1000’e yak›nd› say›lar›) eylemlerinden birinde, ‹stiklal Caddesi’nde cüppeleriyle yürüyerek tecrite karﬂ› ç›kt›lar.
Sanatç›lar, gecekondulular yeni eylemlere baﬂvurdular. TAYAD’l›lar,
HÖC’lüler zaten hiç durmam›ﬂt› ve
durmuyorlard›. Eﬂsiz, destans› direniﬂ kendisiyle birlikte yeni ilkleri de
yarat›yordu. Ankara Abdi ‹pekçi
Park›’nda TAYAD’l›lar›n “sessiz
oturuﬂlar›” 1000’li günleri geride
b›rakm›ﬂt› ve o mevzi, Ankara’da
sesini yükselten her kesimin u¤rak
yeriydi.
Tecritin kald›r›lmas›na dair yap›lan her ça¤r›, direniﬂin büyüklü¤ünün, iradesinin teslim al›nmazl›¤›n›n tesciliydi bir anlamda.

Say›: 172

7 y›l sürmüﬂtü direniﬂ... ﬁehitlerin say›s› 121’i bulmuﬂtu... Tutsaklar ve yak›nlar› netti, asla boyun
e¤meyeceklerdi. Fatma bu iradenin
ad› olarak 122. ﬁehit olurken, Behiç, Sevgi, Gülcan’la direniﬂ yeniden gündeme oturmuﬂtu. ‹ﬂte bu koﬂullarda görüﬂmeler baﬂlad›.
Direnen tutsaklar “ tecrit k›r›lmadan direniﬂ bitmez” diyordu.
AKP iktidar› o güne kadar tart›ﬂmad›¤›, gündeme dahi getirmedi¤i,
dahas› kabul etmek istemedi¤i tecriti tart›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ ve ölüm orucu direniﬂinin bitirilmesi için “teklifler”
sunmaya
baﬂlam›ﬂt›...
DKÖ’ler, sendikalar, siyasi partiler,
meslek odalar› iktidar›n getirdi¤i
tekliflerin, verdi¤i sözlerin bir ad›m
oldu¤unu, bunun takipçisi, bu konunun müdahili olacaklar›n› söyleyerek direniﬂçilerden ölüm orucunu
bitirmelerini istiyorlard›.
Adalet Bakanl›¤›, Ceza ve Tevkifevleri Müdürlü¤ü ve Baﬂbakanl›k
Müsteﬂarl›¤› devredeydi. Bakan,
müsteﬂar, müdür, demokratik kitle
örgütlerinin, direniﬂlerin temsilcileriyle yapt›klar› görüﬂmelerde sözler
vermiﬂ, taahütlerde bulunmuﬂlard›.
22 Ocak 2007 tarihinde yay›nlanan genelge ile Adalet Bakanl›¤›
taahhütlerini, sözlerini resmileﬂtirdi.
Genelge 6 Bölüm’den ve her bölümde yeralan onlarca maddeden
oluﬂmaktayd›. Ancak bunlar›n içinde tutsaklar aç›s›ndan ve direniﬂ aç›s›ndan önemli olan tecrite iliﬂkin
maddelerdi. Bu noktada yeni genelgeye göre;
1- Tutsak gruplar›na haftal›k on
saat görüﬂme süresi tan›nmaktad›r.
2- Gruplar, h i ç b i r disiplin cezas› infaz›na tabi olmadan biraraya
getirileceklerdir. Yani “tretman”
ﬂart› kald›r›lm›ﬂt›r.
3- Hapishanelerin Cezaevi ‹zleme Kurullar› toplumsal kuruluﬂlar›n, kitle örgütlerinin denetimine
aç›lacakt›r.
Bizzat Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ad›na, 10 saatlik sürenin 20 saa-

te ç›kar›laca¤› da taahhüt ediliyordu. Gerek genelgeyi, gerekse de kitle örgütlerinin temsilcileri huzurunda yap›lan taahhütleri, tecritin k›r›lmas›nda bir ad›m olarak de¤erlendiren tutsaklar ölüm orucu direniﬂini
iradi olarak bitirdiler. Her ihtimali
düﬂünerek “ a r a v e r d i k ” dediler.
‹ki y›l geçti. Verilen sözler tutulmad›. Sözlerini, taahhütlerini hiçe
sayd›lar. Sohbet Hakk› uygulanmad›... Hapishanelerde tecrite, bask› ve
iﬂkencelerine devam ediyorlar.
Sözler veren, genelgeler yay›nlayan AKP iktidar› ve devletin di¤er
yetkilileri, Türkiye halklar› huzurunda soruyoruz: Ç›kard›¤›n›z yasalar›n, yay›nlad›¤›n›z genelgelerin sizin için HUKUK‹ bir anlam› yok
mu? Soruyoruz: “ssöz vermek” sizin
için ne anlam taﬂ›yor?
SÖZ, bizim için namustur; biz
verdi¤imiz sözler u¤runa ölüme gittik ve gideriz. Verilen sözlerin sizin
aç›n›zdan anlam› r i y a k a r l › k m › d › r,
a l d a t m a k m › d › r, s a h t e k a r l › k m › d › r ?..
Aldatt›k, direniﬂi bitirdik diye
düﬂünüyorsan›z yan›l›yorsunuz; sözünüzü hat›rlatmaya hep devam
edece¤iz. Tecrite karﬂ› mücadeleden
hiç ama hiç vazgeçmeyece¤iz. 122
ﬂehidimizi hiç unutmayaca¤›z ve
elbet unutturmayaca¤›z da. Ya söz
verdi¤inize, ya sözünüzü tutmad› ¤›n›za piﬂman olacaks›n›z. Er ya
da geç!
“Sürecin takipçisi olaca¤›z”,
“biz de taahhüt ediyoruz” diyerek
tutsaklardan direniﬂi bitirmesini isteyen D‹SK, KESK, TTB, TMMOB
ve di¤er kesimler, sizin için anlam›
nedir verilen sözlerin? Sorumlulu¤unuzun fark›ndas›n›z umar›z.
Devrimci tutsaklar yine direnirler, yine düﬂerler zorlu yollara... Yenilmez irade ve kararl›l›klar›yla at›l›rlar direniﬂin ortas›na... Gerekti¤inde baﬂ ba¤larlar direniﬂe.
Peki sizler, söz verip de yapmayanlar, takipçisi oluruz deyip de gere¤i gibi takip etmeyenler, siz ne yapars›n›z?
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Kanlar›m›z üzerinde ‘Kültür Sanat’!
Tarihin üzerine çarp› atmak, zalim rejimlerin iﬂidir.

“KANLA YAZILAN TAR‹H S‹L‹NMEZ”
1999 y›l›n›n 26 Eylülünde, o
puslu günde, televizyonlar 10 tutsa¤›n katledildi¤i katliam sonras›n›n
görüntülerini yay›nlarken, bir slogan göze çarp›yordu ko¤uﬂ duvar›nda: ”KANLA YAZILAN TAR‹H
S‹L‹NMEZ”.
Görüntülerden de anlaﬂ›l›yordu
ki, katiller güruhu, slogan› kaz›mak
istemiﬂ fakat bunda pek de baﬂar›l›
olamam›ﬂlard›; tutsaklar›n s›çrayan
kanlar›yla slogan adeta iﬂlemiﬂti duvara.
Aradan y›llar geçti.
Bu katliam›n gerçekleﬂtirildi¤i
ve duvar›nda bu yaz›n›n okundu¤u
hapishane kapat›ld›, katliam› yapanlar sözümona “yarg›land›” ve
akland›. Mahkeme, “görevlerini
yapt›lar” diye hüküm verdi.
Ama Ulucanlar’daki vahﬂeti, bu
mahkeme karar› da silemedi tarihten. O hapishane orada durdu¤u
müddetçe, herkese oligarﬂinin kanl›
tarihini hat›rlatacakt›. Kanla yaz›lan
tarih silinemiyordu. Belki silemedikleri için, bu kez farkl› bir ﬂekilde
bu katliam ve direniﬂin üstünü örtmeye çal›ﬂ›yorlar.
Bas›na yans›yan haberlere göre,
Ulucanlar Hapishanesi, AKP hükümetinin onay›yla Alt›nda¤ Belediyesi taraf›ndan Kültür ve Sanat
Merkezi’ne dönüﬂtürülecekmiﬂ.
Hem de “muazzam bir merkez”..
Merkezin ne kadar “muazzam”
olaca¤›n› bilemiyoruz ama bunun
“muazzam” bir t a r i h ç a r p › t m a , bir
tarih silme plan› oldu¤u kesin.
*
Ulucanlar Hapishanesi, oligarﬂik
diktatörlü¤ün baﬂkentinin ortas›nda,
siyasi iktidarlar›n “suçlu” gördü¤ü
ayd›nlar›, halk› doldurdu¤u, her türlü bask› ve iﬂkenceyi uygulad›¤›,
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Denizler’in idam edildi¤i, 26 Eylül
1999’da 10 devrimci tutsa¤›n Nazi
yöntemini aratmayan iﬂkencelerle
katledildi¤i yerdir.. ‹ﬂte bu yer
ﬂimdi Kültür ve Sanat Merkezi yap›larak bütün bunlar tarihten “silinmiﬂ” olarak. Öyle düﬂünüyor olmal›
AKP hükümeti.
Alevi halk›n›n, Sivas katliam›n›n
gerçekleﬂtirildi¤i Mad›mak Oteli’ni,
“Halka ve ‹nsanl›¤› Karﬂ› ‹ﬂlenen
Suçl a r Müzesi” yap›lmas›n› görmezden gelerek, otelin bugüne kadar
K E B A P Ç I olarak çal›ﬂt›r›lmas›na
göz yuman, sonra da oray› utanmazca çiçekçi, böcekçi yapmaya çal›ﬂan
AKP hükümeti, Mad›mak’› çiçekçi
yaparken nas›l kanl› bir tarihi unutturmak istiyorsa, Ulucanlar Hapishanesi için verilen kararda da ayn› zihniyet söz konusudur.
Yani sorun s›radan ﬂekilde eski
bir binan›n y›k›l›p yerine yeni bina
yap›lmas› de¤ildir.
AKP’liler “Mad›mak’› müze
yapmak, o olay›n sürekli hat›rlanmas›na neden olur, bunun da kimseye yarar› yok” derken, zihniyetlerini aç›kça ortaya koyuyorlar.
AKP, tarihle hesaplaﬂmaktan,
adaletin yerini bulmas›ndan de¤il,
herﬂeyin unutulmas›ndan veya yok
say›lmas›ndan yanad›r. Her vesileyle bu bak›ﬂ aç›s›n› ortaya koymaktad›r.
AKP, Bayrampaﬂa Hapishanesini, Ulucanlar’›, Mad›mak’› kapat›r
veya baﬂka bir ﬂeye dönüﬂtürürken
“geçmiﬂin ac›lar›n› unutturmak”
gibi demagojilere baﬂvurmay› da ihmal etmiyor. Geçmiﬂin o ac›lar›n›
yaratan politikalar› aynen sürdüren
bir iktidar, ac›lara yeni ac›lar eklerken, Engin Çeberler, hapishanelerde
iﬂkenceyle katledilmeye devam edilirken, bu sözün ne anlam› olabilir?!

Yar›n da s›ra Metris’in kapat›lmas›na gelir; öyle ya, orada da büyük ac›lar yaﬂanm›ﬂt›r. Metris’in Sibiryalar›nda aylar, y›llar süren iﬂkenceler yap›lm›ﬂ, ölüm oruçlar›na
gidilmiﬂ, en son Engin Çeber Metris’in ko¤uﬂlar›nda katledilmiﬂtir..
Kapat›rs›n Metris’i de, yerine ya bir
al›ﬂveriﬂ merkezi ya bir site yapars›n, unutulur gider. Tarih yok olur
y›k›lan duvarlarla birlikte.
Tarihi silip atmak bu kadar kolay
olsayd›, ne çok sevinirdi egemenler? Yak›p y›karlar, soyup zulmederler, sonra tüm bu sömürü ve zulmün gerçekleﬂti¤i mekanlar› yokedip geçerlerdi...
*
Ne yaz›k ki bu tür sözlere soldan
“anlam” yükleyenler olabiliyor.
Mesela, Ulucanlar Hapishanesi’nin
kültür sanat merkezi yap›lmas› haberini veren Birgün gazetesi, “ Ulucanlar Cezaevi, yenilenen koridorlar›nda art›k kültürü, sanat› ve yeni
umutlar› a¤›rlayacak” diye yazabiliyor. (9 Ocak 2009)
Ulucanlar’›n koridorlar›nda katledilenler için adalet yerini bulmam›ﬂken, o koridorlardaki iﬂkencelerden yükselen ç›¤l›klar hala kulaklar›m›zdayken, Ulucanlar’›n koridorlar›nda NASIL yeni umutlar
yeﬂerecek, o koridorlar, nas›l kültürü, sanat› a¤›rlayacak???
Sol ad›na nas›l böyle bir aymazl›k sergilenebilir?
Halk›n ac›lar›n›, devrimcilere
yönelik katliamlar›n öfkesini bir
nebze olsun duyan biri, “(Ulucanlar’da) restorasyon çal›ﬂmalar›na
baﬂlayan Alt›nda¤ Belediyesi, 2009
Kas›m’›nda Ankara’n›n kültür ve
turizm hayat›na muazzam bir merkezle katk›da bulunacak” diye nas›l
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yazabilir?
Birgün yazarlar›, yöneticileri, muhabirleri kendi içlerinde s o r m a l › l a r bu sor u y u . Sorun asl›nda, sadece bir hapishanenin kültür sanat merkezi yap›lmak istenmesi karﬂ›s›ndaki tav›rda de¤il; sorun burjuvazinin att›¤› ad›mlar› sorgulamadan kabul eden, olaylar›n kökenine
inmeyen ama yeni bir ambalaj, yeni bir
“imaj”la çok büyük de¤iﬂiklikler yapt›¤›
iddialar›na bu kadar kolay kan›labilmesinde. Burjuvazinin “muazzam” kültürsanat›n› bu kadar kolay kabul edip, tarihimizi, de¤erlerimizi bu kadar kolay
yok sayabilmekte. Yok saymaya da öylesine haz›r ki zaten Birgün’ün yazar›;
konuya iliﬂkin haberde Bülent Ecevit’ten Leyla Zana’ya, Metin Toker’den
Uçurtmay› Vurmas›nlar’a kadar Ulucanlar tarihine de¤inirken, 10 devrimcinin
katledilmesinden sözetmeye dili varmam›ﬂ.
*
AKP’nin izledi¤i politikalar, bugüne
kadar ülkeyi yönetenlerin, Bayrampaﬂa’y›, Ulucanlar’›, Mad›mak’› yaratanlar›n politikalar›yla ayn›d›r. Gözalt›nda,
hapishanelerde, sokaklarda insanlar öldürülmekte, hapisanelerde tecrit zulmü
sürdürülmektedir.
“Geçmiﬂin ac›lar›n› unutturmak”
ad›na hapishaneler kapat›l›rken, ayn› anda yeni ac›lar yaﬂatmak üzere ad› F Tipi,
L Tipi olan bir çok hapishane aç›l›yor.
E¤er hapishanelerdeki ac›lara son
verilecekse, ilk yap›lacak iﬂ bellidir; tecrite ve iﬂkencelere son vermektir.
E¤er Ulucanlar’› kapatmaktaki
amaç, mesela “tt i c a r i” de¤il de, “uulvi”
ise, Ulucanlar’› kültür ve sanat merkezi
yapmak yerine, neden tutsaklara uygulanan bask›lar›n, katliamlar›n teﬂhir edildi¤i bir merkeze ya da müzeye dönüﬂtürülmüyor? Neden Ulucanlar nezdinde
devletin zindanc› politikalar› sorgulanm›yor? AKP ve bu düzendeki hiçbir iktidar, bunu yapamaz, yapmaz. En fazla
bir iki hücreyi ko¤uﬂu “muhafaza” edip
bunlar› neden yapmad›klar›n› ve yapamayacaklar›n›n tart›ﬂ›lmas›n› engellemek isterler.
Onlar ancak iﬂledikleri suçlar›n, döktükleri kanlar›n üstünü al›ﬂveriﬂ merkezleriyle, kültürsüzlü¤ün merkezleriyle, çiçekçilerle örtmeyi bilirler.
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T ü r k Milleti’ni S o y k › r › m m ›
Aﬂa¤›lar? Özür m ü ?
“Ermeniler’den Özür Dileme” kampanyas›n› açanlar›n
“Türk milletini alenen aﬂa¤›lama” suçunu iﬂledikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan 301. maddeden soruﬂturma baﬂlat›lm›ﬂ.
Öncelikle “Türk Milletini”
aﬂa¤›layan hangisi? Ermenilerden özür dilemek mi yoksa Ermeniler’e karﬂ› soyk›r›m uygulayanlar m›?
Ermeniler’den özür dileme
kampanyas›n›n bu biçimiyle politik olarak ne kadar yerini bulup
bulmad›¤› iﬂin baﬂka bir yan›d›r.
Bu konudaki düﬂüncemizi daha
önceki yaz›lar›m›zda ortaya koymuﬂtuk.
Soyk›r›m, ülkelerin, uluslar›n
tarihine, “utanç verici” sayfalar
ekleyen bir tutumdur. Bu tart›ﬂmas›zd›r.
Özür dilemenin ise, bir halk›
aﬂa¤›lama olarak görülemeyece¤i aç›kt›r. Durum böyle oldu¤u
halde Ermeni halk›na karﬂ› 1915
y›l›nda soyk›r›m baﬂlat›p katleden Osmanl›’n›n devamc›s› olan
TC’nin Baﬂsavc›s› “siz Türk halk›n› aﬂa¤›l›yorsunuz” diyor
“özür” dileyen ayd›nlara.
Sadece Ermeni olduklar› için
bir halka mensup insanlar›, yerinden yurdundan süren, yollarda da¤baﬂlar›nda aç sefil b›rakan, so¤uklarda k›ran, “do¤a”n›n öldüremediklerini de
do¤rudan katledenler “Türk halk›na” en büyük kötülü¤ü yapm›ﬂlard›r. “Türk halk›n›” aﬂa¤›lam›ﬂlard›r. Aﬂa¤›layan bizzat
devletin kendisidir.
Osmanl› soyk›r›mla katletti,
Cumhuriyet hükümetleri de ayn›
anlay›ﬂla hareket ederek Ermeni
düﬂmanl›¤›n›, varl›k vergisi gibi,
6-7 Eylül gibi ›rkç› sald›r›larla
sürdürdü.
Bir halk›n tarihine soyk›r›m

yazmak suçtur, egemen s›n›flar›n
politikas› bunu yapm›ﬂt›r. Dolay›s›yla halk› aﬂa¤›layan, devletin
kendisidir. Soyk›r›mdan ç›kar
uman sömürücü egemen s›n›flard›r.
“Türk halk›n›, milletini aﬂa¤›lama” suçundan bir dava aç›lacaksa e¤er, suçlular bunlard›r.
Ermeni kelimesini bu halk
de¤il, bu devlet, bu devletin politikalar›, bir hakaret ve küfür
haline dönüﬂtürmüﬂ, bir aﬂa¤›lama unsuru olarak kabul ettirmiﬂtir. Bu devletin temsilcisi olan
savc›lar›n Ermeni kökenli devrimciler için iddianamelerde
“ E r m e n i o ¤ l u E r m e n i ” ifadesini kulland›klar› unutulmad› daha. Devletin resmi yay›n organlar›nda “ E r m e n i d ö l ü ” deyiﬂinin bir küfür olarak kullan›ld›¤›
ve bunun halk›n belli bir kesimi
içinde de bir küfür gibi yayg›nlaﬂt›r›ld›¤› s›r de¤il.
Bir halk› “aﬂa¤›lama suçu”
iﬂte budur.
Düﬂünün ki, bu ülkenin Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, özür
kampanyas› ile ilgili demecinden dolay›, “ Onun annesini
araﬂt›r›n” dendi¤i için, annesinin Ermeni olmad›¤›n› ispatlamak için yapmad›¤› kalmad›. O
da yetmedi, iddia sahibi hakk›nda tazminat davas› açt›.
Tüm bunlar›n nedeni Ermeni
olmad›¤›n› ispatlamakt›. Bunlar›n nedeni, Ermeni sözünün bu
ülkede halen aç›k bir aﬂa¤›lama
ve hakaret anlam›na geliyor olmas›yd›.
Tüm halklar onurlu, gururludur ve tüm halklar› aﬂa¤›lamak
suçtur.
Bu ﬂovenizmi egemen k›lanlar, hem Ermeni halk›n›, hem
Türk halk›n› aﬂa¤›lamak suçunu
iﬂlemektedirler.
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Söz Verdiniz mi, Vermediniz mi?

bulunan Bakan ﬁahin’e ça¤r›m›z
aç›k: ‹ster mesela TAYAD’l›larla,
ister bas›nla birlikte bütün F Tipi
hapishaneler dolaﬂ›ls›n ve görülsün;
sohbet hakk› uygulan›yor mu, uygu“son y›llarda hapishanelerde insan
lanm›yor mu?
haklar› ihlalleri iddialar›n›n 'art›k
ﬁahin’in hapishanelerdeki soyok' denecek kadar azald›¤›n›” ilerunlara
iliﬂkin kabul etti¤i(!) tek ﬂey,
ri sürebiliyor. ﬁahin’e göre, varolan
a¤›r
hastalar›n
varl›¤›d›r.
hak ihlalleri de “titizlikle takip ediliyor”du.
Hapishanelerde 79 tutuklu ve
hükümlünün k ro n i k h a s t a l › k l a r a
ﬁahin, verdi¤i cevapta en pervayakaland›¤›n›, bunlardan 10’unun
s›z yalan›n› ise “45/1 Nolu geneldurumunun ise a¤›r oldu¤unu kabul
ge”nin bütün hapishanelerde uyeden ﬁahin, onda da kabulün
ötesine geçmiyor.
Ya söz verdi¤inize, ya
Yüze yak›n tutuklunun
sözü nüzü tut m ad›¤›n › za kronik hastal›klara yakalanmas›nda tecritin pay› nedir?
piﬂman olacaks›n›z!
A¤›r hastalar neden tahliye
edilmemektedir?
guland›¤›n›” ileri sürerken söylüﬁahin’in bunlara da bir cevab›
yordu. Okurlar›m›z, hemen her hafyoktur. Olsa da verece¤i cevab›n
ta F Tipi hapishanelerden yay›nlad›do¤ru oldu¤una inanmak için bir
¤›m›z mektuplar› hat›rlayacaklard›r.
neden yok. Sohbet hakk› gibi, 122
Sohbet hakk›n›n tam olarak uyguinsan›n ﬂehit düﬂtü¤ü bir direniﬂin
land›¤› hiçbir yer yoktur. Düpedüz
sonucu olan ve yaklaﬂ›k iki y›ld›r
yalan söyleyen ﬁahin, bir de gerçe¤i
sürekli gündemde olan bir hakk›n
söyleyenleri suçlayarak üste ç›kmauygulanmas› konusunda bu kadar
pervas›z yalan söyleyen bir Bakan,
ya çal›ﬂmaktad›r. “Genelgenin uyhapishanelere iliﬂkin her konuda yagulanmad›¤›n› iddia edenlerin gerlan söyleyebilir.
çe¤i yans›tmad›¤›” suçlamas›nda

Sorun Var m›, Yok mu?
Takiyyecinin dün dedi¤i, bugün
dedi¤ini tutmaz, yar›n ne söyleyece¤i de belli de¤ildir.
Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin’in hapishanelerdeki sorunlara
dair aç›klamalar›, iﬂte böyle bir durumu yans›t›yor.
Hapishanelerde sorun var m›,
yok mu, 10 saatlik sohbet hakk›na
iliﬂkin genelge uygulan›yor mu,
uygulanm›yor mu? Bakan›n
aç›klamalar›ndan bu sorulara
net bir cevap bulamazs›n›z.
Bakan son olarak, DTP ‹stanbul Milletvekili S e b a h a t Tu n cel taraf›ndan hapishanelerdeki hukuk d›ﬂ› ve keyfi uygulamalara iliﬂkin verilen yaz›l› soru önergesine
verdi¤i cevapta, sorunlar› inkar etti.
ﬁahin, hapishanelerde s o h b e t
h a k k › d a h i l hiçbir sorunun olmad›¤›n› iddia ediyor üstelik.
Engin Çeber’in hapishaneden
ölüsünün ç›kar›lmas›n›n üzerinden
henüz birkaç ay geçmemiﬂken, Adalet Bakan› ﬁahin, verdi¤i cevapta,

Samsun Polisi
Neyin Peﬂinde

Sultangazi’de
Grup Yorum’la Söyleﬂi
Sultangazi Özgürlükler Derne¤i’nde Grup Yorum’la yeni albümü Baﬂe¤meden üzerine bir söyleﬂi düzenlendi. 2 Ocak günü gerçekleﬂen söyleﬂiye
kat›lanlar Grup Yorum’un yeni albümü ile ilgili düﬂüncelerini dile getirdiler. Yorum elemanlar›n›n da
müzik tarzlar›ndan son albümlerine kadar birçok konuda düﬂüncelerini dinleyicileriyle paylaﬂt›¤› söyleﬂiye 100’ün üzerinde Yorum dinleyicisi kat›ld›.
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Samsun'da polisin keyfi tutumu ve insanlar› tedirgin
etmesine karﬂ›n Karadeniz Özgürlükler Derne¤i 9 Ocak
günü dernek binas›nda bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Aç›klamada dernek çal›ﬂmalar›n›n polis taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›ld›¤› belirtilerek dernek üyeleri Esra Ç›nar
ve Zafer Ay’›n ailelerinin polis taraf›ndan telefonla aran›p
rahats›z edildi¤ini söylendi. Ayn› zamanda “evlerini basaca¤›z” diyerek ailelerin tedirgin edildi¤i, polisin dernek
çal›ﬂmalar›na tahammül edemedi¤inden kaynakl› bu yöntemleri sürekli kulland›¤› vurguland›.
Derne¤in amac›n›n “Hangi ›rk, dil ve dinden olursa olsun, her insan›n kiﬂili¤ine ba¤l› dokunulmaz, vazgeçilmez
temel hak ve özgürlüklere sahip olmas›ndan yola ç›karak;
insan onuruna yaraﬂ›r bir yaﬂam›n temel gerekleri olan bu
hak ve özgürlükleri savunmakt›r” denildi. Aç›klamada; bu
amaçlarla çal›ﬂan bir derne¤in polisi rahats›z etti¤i fakat
her köﬂe baﬂ›nda sat›lan uyuﬂturucunun, sokak aralar›nda
aç›ktan yap›lan fuhuﬂun rahats›z etmedi¤i belirtildi.
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10 Ocak... ‹srail uçaklar› bütün
gün Gazze’yi bombalad›lar.
Senato’dan sonra ABD Temsil-ciler Meclisi’nde de “ ‹sr ail’i desteklemeyi öneren tasar›” kabul edil-di.
11 Ocak... Gazze’ye bombalar
ya¤maya devam etti. Gökyüzünü si-yah dumanlar kaplad›. ‹srail yedek
askerleri Gazze’ye göndermeye
baﬂlad›. Bu, operasyonun daha da
h›zland›r›laca¤› ve yo¤unlaﬂt›r›laca-¤›n› gösteriyordu.
11 Ocak... Tanklar Gazze’ye gir-di.
12 Ocak... Televizyonlar ﬂöyle
anlat›yordu o günkü durumu:
“Dünyaya meydan okuyan ‹sr ail,
orduya Gazze’nin iç kesimlerine
ilerleme emri verdi. Hamas üyeleri
ile ﬂiddetli çat›ﬂmalar yaﬂan›yor. ‹sr ail ateﬂinden dolay›
sokaklardan al›naF i lis t i n li mayan
ler ’in cesetlerine köpek ve fareler sald›r›yor.
Ve ayn› günkü gazetelerde bir
baﬂka haber: “Rice, sivil ölümleri
normal karﬂ›lad›.”
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condole-ezza Rice, söz konusu kay›plar›n
normal oldu¤unu söyleyerek “‹sr ail’in sivilleri vurmamas› imkans›z”
buyurdu.
12 Ocak... Sald›r› tüm ﬂiddetiyle
sürüyor; BM’nin Gazze’deki yetki-lisi taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
sadece pazartesi günkü sald›r›da 19
Filistinli çocu¤un katledildi¤i be-lirtildi.
Bir günde 19 çocuk..
Emperyalizmin, siyonizmin li-derlerine g ü n ü m ü z ü n D e h a k’› di-yenler, kuﬂku yok ki az bile söylü-yorlar siyonist katillere.
15 Ocak... Televizyonlar peﬂpe-ﬂe ﬂu haberleri verdiler: ‹srail, m e dy a k u r u l u ﬂ l a r › n › n bulundu¤u bina-y› vurdu... BM Mülteciler Ya r d › m
Ö r g ü t ü B i n a s › vuruldu... 500 kiﬂi-nin oldu¤u bir hastane vuruldu.
Vuruldu, vuruldu, vuruldu.

Alçakl›¤›n s›n›rs›zl›¤›
9 Ocak... ABD, ‹srail'e aç›ktan
destek verdi¤ini bir kez daha yine-ledi. ABD senatosu, ‹srail’in Gazze
sald›r›lar›na tam destek veren bir
karar ald›. Kararda "terörizm!" kar-ﬂ›s›nda ‹srail’in halk›n› koruma
hakk› bulundu¤u gerekçesiyle kat-liama tam destek verildi.
Senato ço¤unluk lideri Harry
Reid, oylamadan önce yapt›¤› aç›k-lamada “al›nacak kar ar›n ‹sr ail’le
tarihi ba¤lar› güçlendirece¤ini”
söyledi.
Amerika’yla ‹srail aras›ndaki ta-rihi ba¤lar›n güçlenmesi ve ABD
senatosunda kalkan eller, Gazze’ye
bomba olup ya¤d›.
‹srail ordusu a yn› gün, Gaz-ze’deki operasyonu geniﬂletecekle-rini aç›klad›.
‹srail’in Gazze’ye büyük bir
vahﬂetle sald›r›s› yirmili günlerde.
Ölü say›s› bini geçmiﬂ durumda.
Uluslararas› savaﬂ hukukuna uyma
sorunu taﬂ›mayan ‹srail’e ABD em-peryalizmi her zamanki gibi tam
destek verdi. Yeri geldi¤inde de--

Say›: 172

mokrasi ve insan haklar› kavramla-r›n› a¤›zlar›ndan düﬂürmeyen AB
emperyalistleri de ayn› konumdalar.
Gerici Arap rejimleri seyirci durum-da. ‹srail’e tepki baﬂ›ndan itibaren
oldu¤u gibi, dünyadaki halklardan
geliyor.
Amerikan ve Avrupa emperya-lizmi, ‹srail katliamc›l›¤›n› perva-s›zca destekleyerek Gazze halk›n›n
iradesini k›rmak için teﬂhir olmay›
da, lanetlenmeyi de göze ald›klar›n›
gösterdiler. Sald›r›n›n 20’li günlere
kadar kesintisiz sürmesi, ‹srail’in
arkas›ndaki emperyalist deste¤in
tam oldu¤unun kan›t›d›r. ‹srail’in
sald›r›y› “ABD’ye ra¤men” yapt›¤›
üzerinden geliﬂtirilen tüm teoriler,
spekülasyonlar gerçe¤i yans›tma-maktad›r. Gazze’de say›lar› bini
aﬂan Filistinli’’nin cesedi, bunun ka-n›t›d›r.
1 0 O c a k . . . Uçaklardan at›lan
bildirilerde, halktan Gazze’yi ter-ketmeleri “güvenli yerlere gitmeleri” istendi. Aksi takdirde ölecekler-di!
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Gazze’nin içinden yay›n yapan
muhabirler, sald›r›n›n baﬂ›ndan bu
yanaki en ﬂiddetli sald›r›n›n ger-çekleﬂtirildi¤ini belirtiyorlar.
‹srail b e y a z b a y r a k taﬂ›yanlara
da ateﬂ açt›.
Hamas’›n ‹çiﬂleri Bakan›, ak-ﬂam saatlerindeki sald›r›da katledil-di.
Sald›r›lar sonras› ç›kan yang›n-lar, depolanan g›da ve i laçlar›n bul u n d u ¤ u d e p o l a r › t u t u ﬂ t u r d u ve
Gazzeler’in elindeki son g›da ve ilaç
da tükendi.
*
Katledilen Filistinliler’in say›s›
1050’yi aﬂt›... Binlerce kiﬂinin kent-ten ayr›lmaya çal›ﬂt›¤› duyuruldu.
Tanklar Gazze’nin içinde... Gazze
sokaklar›n› ezen paletler, yeni ölüm-lerin habercisi... Filistin halk› yine
ve hala direnmekte bu a¤›r sald›r›ya.

‹s r ail’in Yeni Va hﬂeti:
P u d ra Bom bas›
‹srail, Gazze’ye yönelik sald›r›la-r›nda yeni kimyasal silahlar kulla-n›yor. Bunlardan biri, p u d r a b o mbas› ad› verilen bir bombayd›. ‹sra-il’in Filistinliler’e karﬂ› fosfor bom-bas› kulland›¤› yayg›n ﬂekilde gö-rüntüleriyle televizyon ve gazete ha-berlerine yans›d›.
Gazze’de görev yapan doktorlar
‹srail’in pudra bombas› da kulland›-¤›n› belirtirken, hastanelere getirilen
yaral› ve cesetler üzerinde yapt›klar›
gözlemleri ﬂöyle anlat›yorlard›:
”Cesetlerin üzerinde yapt›¤›m›z
incelemelerde yeni bir kimyasal silah türü olan pudra bombas› kullan›ld›¤› ﬂüphesi taﬂ›yoruz...
Örne¤in vü cutlar› ikiye ayr›l›yor. Uzuv lar› kopuyor. Ben bur ada
hem kad›n hem de erkeklerde kol ve
bacaklar›n koptu¤unu gördüm. Burada gördü¤ümüz yaralanmalara
neden olabilecek bir s i l a h t ü r ü d aha önceden hiç görmedim. Normal
patlay›c›larda ﬂarapnel parçalar› da
bulunur. Bu hastalarda ise hiç ﬂarapnele rastlam›yoruz.”

36

GAZZE

Böyle buyurun
ölüme
"Ausladen [Boﬂalt›n]" emri verildi. Bir S.S. karanl›ktan ›ﬂ›kl› alana giriyor. Gö¤sünde koca bir elektrik feneri as›l›. ‹çeriye tutuyor.
"Neden öyle koyun gibi duruyorsunuz? Boﬂaltmaya baﬂlasan›za!"
Kamç›s› s›rt›m›za çarp›yor.
Rampan›n üstündeki ›ﬂ›klar p›r›l p›r›l k›rp›ﬂ›yor, insan dalgalar› -ateﬂli, heyecanl›, ﬂaﬂk›n insanlar- hiç bitmeyecekmiﬂ gibi ak›yor, ak›yorlar.
ﬁimdi kampta yeni bir yaﬂamla karﬂ›laﬂacaklar›n› düﬂünüyor, kendilerini
bekleyen zorlu mücadeleye haz›rlan›yorlar kafalar›ndan. Bilmiyorlar ki,
birazdan ölecekler...” (*)
Evet, birazdan ölecekler..
Birazdan onlara “bb a n y o y a” gideceklerini söyleyecek Nazi askerleri ya
da onlar›n hizmetinde çal›ﬂmay› kabul eden ötekiler... S›raya sokulmuﬂ insanlar soruyorlard› görevlilere: “Bizi nereye götürüyorlar?”
Görevliler hep ayn› cevab› veriyordu: Banyoya...
Naziler’in yüzbinlerce tutsa¤›da o çaresiz koﬂullarda inanmaya haz›rd›lar buna belki... ‹nan›p yürüyorlard› “banyo”ya do¤ru.
Baz› toplama kamplar›nda gaz odalar›n›n giriﬂ kap›s›n›n üstüne “Banyo” diye yaz›lm›ﬂt› zaten. Baz›lar›nda da “hamam” yaz›yordu.
“Barakalar›n yan›nda dar bir çimen ﬂeridi, köy meydan›na benzeyen
bir avlu, " H a m a m " yaz›l› bir levha milyonlarca insan› aldatmaya, ölüme
kadar kand›rmaya yetiyor. “
Binlerce tutuklu s›raya sokulmuﬂ olarak girerler banyoya.
Borulardan su akmas›n› bekleyenler biraz sonra o borulardan gelen zehirli gaz› solumaya baﬂlarlar... Nazi subaylar› o arada, bir postay› içeri doldurmuﬂ, d›ﬂar›da yeni getirilen gruplar› banyo s›ras›na sokmakla meﬂguldür.
*
Buras› “Güvenli b ölge” dediler siyonist askerler.
“Güvenli bölge” diyerek, 110 Filistinli’yi bir eve yerleﬂtirdiler. 110 Filistinli o geceyi orada geçirdi “güvenli” bir ﬂekilde... Ama sadece o geceyi..
Ertesi gün, Naziler, pardon siyonistler, veya belki ikisi birden, “Güvenli Bölge” diyerek kand›r›p toplad›klar› 110 Filistinli’nin kald›¤› evi bombalad›lar.
Evde yar›ya yak›n› çocuk 33 Filistinli katledildi. Ötekiler yaral›yd›.
Katliam, 4 Ocak’ta çat›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›¤› bir s›rada Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde gerçekleﬂti.
Katiller, evi bombalad›ktan sonra evin bulundu¤u mahalleye kimseyi
sokmad›lar. Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (ICRC), ancak dört gün sonra
girebildi mahalleye. ICRC görevlisi, gördüklerini ﬂöyle anlatacakt›: “Va rd›¤›m›zda bombalanm›ﬂ bir evin enkaz›nda ﬂiltelere yay›lm›ﬂ 12 cesetle
karﬂ›laﬂt›k. Açl›ktan ölmek üzere ve aya¤a kalkamayacak kadar zay›f dört
küçük çocuk annelerinin cesedine sar›lm›ﬂt›...”
*
Nazilerin birazdan katledecekleri insanlar› nas›l aldatt›klar›n› anlat›yordu kitab›nda Tadeusz Borowsk›. Kitab›na da ﬂu ad› vermiﬂti: “Böyle
Buyurun Gaz'a”... Yaz›m›z›n baﬂl›¤›n› ondan esinlendik. Çünkü yöntem
ayn›yd›, yaﬂanan ayn›yd›. Siyonizmin ahlaks›zl›¤›, kurals›zl›¤›, yeryüzünde san›r›z ancak Nazilerinkiyle karﬂ›laﬂt›r›labilir.
(*) Böyle Buyurun Gaz'a Bayanlar Baylar, Tadeusz Borowsk›
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‹srail’in kulland›¤› Pudra bom-bas›, yeni bir silah oldu¤undan he-nüz uluslararas› anlaﬂmalarla yasak-lanm›ﬂ de¤il. ‹srail bir yandan ya-saklanm›ﬂ silahlar› kullan›rken, öte
yandan yasaklanmam›ﬂ yeni silahla-r› deniyor.

Vahﬂetin T ürlü
Adlar›ndan B iri D aha:
DIME
‹srail ordusunun sadece fosfor
bombas› de¤i, “Yo¤un A¤›rlaﬂt›r›l-m›ﬂ Metal Patlay›c›” (DIME) ad›
verilen baﬂka bir bombay› daha kul-land›¤› belirtiliyor. Bombaya maruz
kalanlar›n vücudunda “al›ﬂ›lmad›k”
yaralanmalar gözleniyor.
“Bu silah kalabal›k bölgelerde,
daha dar bir alanda daha çok kiﬂinin öldürülmesini sa¤l›yor. Menzili
düﬂük ama etkisi büyük. 2 metre irtifada patlad›¤›nda vücudu ikiye
bölen bomba, 8 metre irtifada dahi
kol bacaklar› kopar›yor, vücudu yak›yor. ”
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü,
kimyasal silah kabul edilmeyen
mermi yüzünden en az 10 Filistinli-nin yanarak öldü¤ünü aç›klad›.

Gazze’de K ›p›rdayan
Her ﬁey Düﬂman
Cebaliye Mülteci Kamp›’na kar-ﬂ› düzenlenen operasyonda yeralan
‹srail’li Alon adl› bir te¤men, ﬂunla-r› söylüyor:
“ﬁu anda herﬂeye düﬂman gibi
yaklaﬂ›yoruz. Bize iﬂi ﬂansa b›rakmamam›z, soru sormaktansa ateﬂ

açmam›z söylendi.”
Alon ad›ndaki asker, Gazze’de
tan›k oldu¤u durumu da ﬂu sözcük-lerle anlat›yor:
“Yaln›zca bir kaç haftad›r orada
oldu¤umuz anlaﬂ›lm›yordu. Herﬂey
y›k›lm›ﬂt›. Sanki oray› y›l l a r d › r
bombal›yorduk. Verdi¤imiz zar ar›
h ayal edemezsiniz.”
Askerler tüm Filistinlilere “düﬂ-man” gözüyle bak›yor. Böylesi bir
ruh haliyle yetiﬂtiriliyor ve ölüm
makineleri haline getiriliyorlar.
Gazze de hareket halinde canl›
bulunan herﬂeye sald›r›yorlar. ‹n-sanlara, ambulans araçlar›na, hiç
ayr›ms›z bomba ya¤d›r›yorlar.
Bunun sonucu olarak geçen haf-ta, Gazze’de iki de okul vuruldu.
Gazze’de Birleﬂmiﬂ Milletler tara-f›ndan kurulan onlarca okul bulunu-yor. Gazze halk› sald›r›lar karﬂ›s›n-da, BM’nin yapt›¤› bu 23 okula s›-¤›nm›ﬂt›. Okullara s›¤›nanlar›n say›-s› 15 bini bulurken, katliamc›lar
okullar› da hedef almaya baﬂlad›. 6
Ocak’ta iki okula karﬂ› gerçekleﬂti-rilen tank ateﬂi sonucunda ço¤u ço-cuk 50’ye yak›n Filistinli katledildi.
Tanklar, uçaklar, son sald›r›larda
bombalar›n› özel bir hedefe daha
yo¤unlaﬂt›r›yorlar: Gazze’nin altya-p›s›... Art›k kalan ﬂeylere bir alt ya-p› denilebilirse...
Çünkü 20 günlük sald›r›n›n so-nunda ﬂu an sald›r› sona ermiﬂ olsa
bile, Gazze’de yaﬂam› yeniden kur-may› imkans›z hale getirecek ölçü-de bir tahribat söz konusu.. Yüzbin-lerce Filistinli’nin art›k bir evi yok.
Elektirik, su, yiyecek yok.
Sokaklara akan la¤›m, Filistinli--

Emperyalizm’in Gazze’ye Getirdi¤i
Uygarl›k
‹ngilizce ad› "Dense Inert Metal Explosive" olan "pudra bombas›" tungsten, kobalt, nikel veya demir gibi metallerden oluﬂan yo¤un bir pudra ile patlay›c› kar›ﬂ›m› içerir. Patlatmas›yla mikroskobik parçac›klar halinde insan vücuduna saplanan kar›ﬂ›m iç organlar› eritiyor. Kol ve bacak kopar›yor. 4 metreye yak›nl›kta ölümcül etkiye sahip. Parçac›klar›n ﬂiddetli çarpmas› sonucu kol
ve bacaklar›n› kopar›r. Pudran›n içeri¤inden ötürü kansere yol açabilir.

Say›: 172

‹srail Venezüella’dan
Kovuldu
Venezuella Devlet Baﬂkan› Hugo
Chavez, ‹srail’in Gazze’deki sald›r›lar›yla ‘uluslararas› hukuku ihlal etti¤i’ ve ‘devlet terörizmi’ uygulad›¤›n› belirterek ‹srail Büyükelçisi’ni
ülkesinden kovdu.

Bolivya, ‹srail ‹le
‹liﬂkileri Kesti
Venezüella’dan sonra, siyonist
diplomasiye bir tokat da Bolivya’da
vuruldu.
Bolivya Devlet Baﬂkan› Evo
Morales, Gazze’de sürdürülen katliam nedeniyle ülkesinin ‹srail ile
diplomatik iliﬂkilerini kesece¤ini
aç›klad›.

ler’i özellikle çocuklar› tehdit edi-yor.. Ama belki tehdit alt›ndaki ço-cuklar›n ço¤u, bir hastal›¤a yakala-n›p ölecek kadar bile yaﬂamayacak-lar; çünkü bombalar, t›rpan gibi bi-çiyor onlar›...

Ateﬂkes ﬁ artlar›:
Çeﬂitli örgütler ve ülkeler, siyo-nist katliamc›l›¤› durduracaklar›na,
bunun için emperyalizme karﬂ› mü-cadeleyi yükselteceklerine Gaz-ze’ye “Bar›ﬂ Gücü” yerleﬂtirilmesi-ni öneriyorlar.
Hamas örgütü ise bu talepler
karﬂ›s›nda, Gazze ﬁeridine uluslara-ras› gözlemci veya yabanc› askeri
birlik yerleﬂtirilmesini istemedi¤ini
aç›klad›.
Hamas ve çeﬂitli Filistinli grup-lar›n temsilcilerinin Suriye’de yap-t›klar› bir toplant›dan sonra ise, ya-y›nlanan ortak aç›klamada, ﬂu talep-ler dile getirildi:
“‹srail sald›r›lar›n› derhal
durdurmal›, Gazze ﬁeridi’ndeki
askerlerini tümüyle çekmeli, ab luk ay › ka l d› rmal › ve t üm s› n› r ge çiﬂlerini açmal›!”

GAZZE
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Okmeydan›

Diren Ey Filistin
Seninleyiz
‹srail’in katliam› dünyada ve
ülkemizde yap›lan eylemlerle protesto edilmeye devam ediyor.
Halk Cepheliler, Filistin halk›n›n
gerçek dostlar› katliama öfkelerini
ülkenin dört bir yan›nda gösterirken
Filistin halk›n›n yan›nda olduklar›n›
hayk›r›yorlar.
‹stanbul’dan tüm Anadolu’ya
yay›l›yor eylemler...
‹ s t a n b u l - O k m e y d a n › : 11 Ocak
günü Halk Cephesi ‹srail’in Gazze’de gerçekleﬂtirdi¤i katliam› protesto etmek için ‹stanbul Okmeydan›’nda bir eylem gerçekleﬂtirdi. Filistin bayraklar›n›n yan›nda k›z›l
bayraklar ve meﬂaleler taﬂ›narak
Okmeydan› sokaklar›nda yap›lan
yürüyüﬂte sloganlar, marﬂlar ve yap›lan konuﬂmalarla Filistin halk›n›n
yan›nda olundu¤u vurguland›.
Okmeydan› Dikilitaﬂ Park›’ndan
baﬂlayan yürüyüﬂ Okmeydan› sokaklar› dolaﬂ›ld›ktan sonra Sa¤l›k
Oca¤› önünde son buldu. Yürüyüﬂ
esnas›nda halk pencerelerinden alk›ﬂlarla destek verdi.
Aç›klama “Diren ey Filistin.
Çünkü biz direniyoruz. Anadolu
topraklar›nda Gazze’yi kuﬂatan emperyalist zulme ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› direniyoruz. Gazze’de dökülen her kandan sorumlu olan iﬂbir-
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likçi AKP hükümeti oradaki zulmü
Anadolu topraklar›na taﬂ›yor... Biz
direnen halklar›z. Senin yan›nday›z
direnen Gazze. Seninleyiz direnen
Irak. Direniﬂimiz bütün dünya halklar›n›n özgürlü¤ü kardeﬂli¤i içindir.
Direniﬂimiz zulmün ve sömürünün
yeryüzünden yok olmas› içindir...”
diyerek bitirildi.
Binin üzerinde kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde “Katil ‹srail ‹ﬂbirlikçi
AKP, Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir,
Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Zafer Direnen Halklar›n Olacak” sloganlar›
at›ld›.
A d a n a : Halk Cephesi Adana
Temsilcili¤i 9 Ocak Cuma günü
‹nönü Park›’nda yapt›¤› bir eylemle
‹srail’in katliam›n› protesto etti. Filistin’de katledilenler an›s›na alanda
mumlar yak›larak 5 dakikal›k oturma eylemi yapan kitle ‹srail bayra¤›n› yakt›.
Aralar›nda Halk Cephesi’nin de
bulundu¤u DKÖ’ler 10 Ocak günü
de baﬂka bir eylem yapt›lar. 5 Ocak
Meydan›’nda toplanan kitle AKP il
baﬂkanl›¤›na yürüdü. Halktan insanlar›n da kat›l›m›yla say›s› 400’ü
bulan kitle AKP önünde polis barikat›yla karﬂ›laﬂt›. Kitlenin zorlamas›yla barikat geriye çekilirken yap›lan aç›klaman›n ard›ndan AKP önüne siyah çelenk b›rak›larak eylem

bitirildi.
ﬁ a k i r p a ﬂ a : 13 Ocak günü Halk
Cepheliler Gazze katliam› ile ilgili
Adana’n›n ﬁakirpaﬂa Mahallesi’ndeki Sal› pazar›nda, bir eylem
yapt›. Halk›n da kat›larak veya alk›ﬂlayarak destekledi¤i eylemde,
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan ‹srail
bayra¤› yak›ld›. Eylemde Halk
Cepheliler “Filistin Halk›n›n Yan›nday›z” yaz›l› kokartlar› pazar yerinde bulunan halka da¤›tt›lar.
H a t a y - R e y h a n l › : Hatay'›n Reyhanl› ‹lçesi'nde düzenlenen mitinge
kat›lan yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂi ‹srail'in
Gazze'ye yönelik sald›r›lar›n› protesto etti. E¤itim-Sen Reyhanl›
Temsilcili¤i ve DKÖ’ler taraf›ndan
düzenlenen mitinge çok say›da ö¤rencinin de okula gitmeyerek kat›lmas› dikkat çekti.
M e r s i n - K a z a n l › : Kazanl› Beldesi'nde Halk Cephesi'nin gerçekleﬂtirdi¤i eylemle Filistin halk›na
destek ve ‹srail'e öfke sloganlar›
yükseldi. 11 Ocak'ta düzenlenen eylem öncesi Filistin bayraklar›yla bir
grup motosikletli ve arabalarla konvoy oluﬂturularak köy halk›na megafonla ça¤r›da bulunuldu. 70 kiﬂiyle baﬂlayan eylem k›sa sürede
kat›l›mlarla 250’ye ulaﬂt›.
A n k a r a: ‹srail’in Filistin’deki
katliamlar›n› protesto eden Halk
Cepheliler yapt›klar› eylemde ‹srail
bayra¤› yakt›lar. Daha sonra Halk
Cephesi’nin aç›klamas› Ege Mahallesi Cumartesi pazar›nda halka da¤›t›ld›.
Ankara’daki bir baﬂka eylem ise
11 Ocak günü yap›ld›. IMF heyetinin Ankara’ya geliﬂini ve Filistin’de
sürdürülen ‹srail sald›rganl›¤›n›
protesto eden çeﬂitli sendika ve
DKÖ’ler AKP Ankara ‹l Baﬂkanl›¤›’na yürüdüler.
M a l a t y a : 8 Ocak günü Halk
Cepheliler yapt›klar› eylemle Gazze’deki katliam› protesto ettiler.
Malatya Haklar Derne¤i önünden
Soykan Park›’na do¤ru yürüyüﬂe
geçilen eylemde katliam› gösteren
resimler ve Filistin bayra¤› taﬂ›nd›.
‹srail bayra¤›n›n yak›ld›¤› eyleme
çevrede toplanan halk da ilgi gös-
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terdi.
‹ z m i r : 15 Ocak günü ‹zmir Halk
Cephesi Karﬂ›yaka da meﬂaleli bir yürüyüﬂ
düzenledi. Karﬂ›yaka Çarﬂ›s› bitiminde
Filistin ve k›z›l bayraklarla ve meﬂalelerle
yürüyüﬂe geçen Halk Cephelilere yürüyüﬂ
boyunca çarﬂ›da bulunan halk›n alk›ﬂl›,
›sl›kl› deste¤i oldu.
T i re: ‹zmir E¤itim-Sen Tire Temsilcili¤i 6 Ocak’ta yapt›¤› eylemle Gazze katliam›n› protesto etti. E¤itim Sen üyelerinin
Gazze’deki vahﬂetin foto¤raflar›n› taﬂ›yarak, kefenler giyerek gerçekleﬂtirdikleri eyleme 100 e yak›n kiﬂi kat›ld›. Eylemde ‹srail’le yap›lan bütün anlaﬂmalar›n iptal
edilmesi talep edildi.
K a r s : 9 Ocak’ta düzenlenen mitingle
‹srail katliam› lanetlenirken 10 Ocak günü
de Alevi Kültür Dernekleri Kars ﬁubesi taraf›ndan baﬂka bir eylem yap›ld›. 100 kiﬂi
kat›ld›¤› eylemde AKP’nin ‹srail’e deste¤i
de protesto edilerek hükümet istifaya ça¤r›ld›.
E d i r n e : Çeﬂitli sendika ve DKÖ’ler 910 Ocak günlerinde Edirne postanesi önünde bir stant açarak imza toplad›lar. 9 Ocak
akﬂam› ﬂehir merkezinde bir sinevizyon
gösterisi yap›larak ‹srail katliam› teﬂhir
edilirken 10 Ocak günü de Edirne Belediyesi önünden postane önüne kadar bir yürüyüﬂ düzenlendi. Eyleme yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›.
A r t v i n : ﬁehir merkezinde 10 Ocak günü direnen Filistin halk›n› selamlayan içinde Halk Cepheliler’inde oldu¤u çeﬂitli sendika ve DKÖ’ler ‹srail aleyhinde sloganlar
att›lar. Yürüyüﬂe geçen kitle Artvin polisinin engeliyle karﬂ›laﬂt›. Engellemeye ra¤men yürüyüﬂüne devam eden kitle yürüyüﬂün ard›ndan aç›klama yapt›ktan sonra da¤›ld›.

Kazanl›

Say›: 172

Av u s t u r y a : 9 Ocak’ta
Viyana’da ‹srail vahﬂetine
karﬂ› bir yürüyüﬂ düzenlendi. "Gazze Katliam›n›
Durdural›m" inisiyatifinin ça¤r›s›yla düzenlenen
‹ngiltere
ve onlarca Avusturyal›,
Arab, Türkiyeli, ‹slami ve
manca aç›klamalar›n› da¤›tt›.
devrimci yap›lar›n kat›ld›¤›
yürüyüﬂ, operan›n önünden
Köln’de de 10 Ocak’ta Pabaﬂlay›p, Baﬂbakanl›k binas›lastina Gemeinde'nin organin›n önünde son buldu.
zatorlü¤ünde (Filistinli Örgütler) "Filistin
Halk› Yalniz
De¤ildir" mitingi düzenlendi. Halk Cepheliler'in
"Gazze'de VuHalk Cephesi temsilcisinin
rulan Dünya Halklar›d›r" pande konuﬂma yapt›¤› eyleme
kart›yla yer ald›¤› eyleme 3
3000 kiﬂi kat›ld›. Eyleme kat›binden fazla insan kat›ld›.
lan Halk Cepheliler Türkçe ve
Yine ayn› gün Nürberg’de
Almanca bildirileriyle emperNürnberg Halk Kültür Evi´nin
yalizm ve iﬂbirlikçi devletleri
yan›s›ra, Türkiyeli ve Alman
teﬂhir etti.
sol guruplar›n, Araplar›n ve
‹nsbruck-LeopoldsbrunTürkiyeli islami guruplar›n›n
nen’de 10 Ocak’ta biraraya
da kat›ld›¤› 5000'e yak›n kiﬂi,
gelen yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi LandIsrail siyonizminin Filistin'e
haus'a kadar yürüdüler. Halk
yönelik devam ettirdi¤i katliaCephesi’nin Almanca "Katil
m› yürüyüﬂle protesto etti.
‹srail, Filistin’den Elini çek"
***
yaz›l› bir pankart açt›¤› yürü‹ n g i l t e re : 10 Ocak’ta Lonyüﬂe Filistinli ve Arap ülkeledra’da ‹srail ve ABD’nin iﬂbirrinden çeﬂitli örgütler kat›ld›.
li¤iyle gerçekleﬂen iﬂgal ve
***
katliamlara tepki göstermek
A l m a n y a : Hamburg'ta 10
ve direngen Filistin halk›na
Ocak ‘ta Filistinli örgütlerin
destek olmak için yüzbinlerce
ça¤r›s›yla miting yap›ld›. ‹srayürek sokaklardayd›. Yüzbinil’i protesto mitingine Alman
ler Gazze’ye at›lan bombalara
sol gruplar›n yan›s›ra Halk
karﬂ›l›k ‹ngiliz konsoloslu¤uCepheliler ve Türkiyeli di¤er
na yüzlerce ayakkab› atarak
devrimci örgütler kat›ld›.
cevap verdi. Halk CepheliJungfernstieg'de Alster Gölü
ler’in de kat›ld›¤› eylem ‹srail
etraf›nda insan zinciri oluﬂtukonsoloslu¤u önünde son bulruldu. ‹srail'i lanetleyen konuﬂdu.
malar›n yap›ld›¤› kürsüden ay***
r›ca Grup Yorum'un “Amerika
B e l ç i k a : Brüksel’de 11
Defol, Kalbu Falestini (Kalbi
Ocak günü 80 bini aﬂk›n gösteFilistinli)” parçalar› ve çeﬂitli
rici Filistin’e sahip ç›kt›. Halk
marﬂlar çal›nd›. 500 kiﬂinin kaCephesi’nin de kat›ld›¤› eylet›ld›¤› mitingde Halk Cephelime demokratik kitle örgütleri,
ler Almanca olarak “Gazze'de
siyasi partilerin yan›s›ra, TürVurulan Dünya Halklar›kiye ve Arap kökenli islami örd›r/Halk Cephesi” pankart›
gütlerde kat›ld›lar.
açarken yine ayn› baﬂl›kl› Al-

Dünya Halklar›
Filistin’in Yan›nda
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Türkiye - ‹srail - Filistin ‹liﬂkilerinin Tarihi

Siyonizm ve Oligarﬂi, Ortado¤u Halklar›na
Karﬂ› Düﬂmanca Bir ‹ttifak ‹çindedirler
AKP yöneticileri, her kürsüye
ç›k›ﬂlar›nda ‹srail’e veryans›n ediyorlar. Tüm düzen partileri, bir biçimde Gazze’deki katliam nedeniyle k›n›yor ‹srail’i.
Ama ayn› Türkiye, Ortado¤u’da
‹srail’in en yak›n müttefiki.
Bu riyakarl›¤›n nas›l mümkün
oldu¤unu, nas›l kan›ksand›¤›n› görmek için ‹srail-Türkiye iliﬂkilerinin
tarihine bir göz atmakta yarar var
diye düﬂündük.
*
Oligarﬂinin Filistin ve ‹srail’e
yönelik politikalar›, oldukça özgündür; birçok emperyalist ülkeden,
Ortado¤u ülkesinden farkl› olarak
iki taraf› da ony›llarca idare etmiﬂtir. Bu politika çerçevesinde bir
yandan “ Filistin’in dostu” , “ Filistin davas›n›n savunucusu” gözükmüﬂ, ama öte yandan ‹srail ile iliﬂkilerini geliﬂtirmiﬂ, ad›m ad›m ekonomiden, askeri iﬂbirli¤ine kadar çeﬂitli ortakl›klar›n ve ittifaklar›n taraf› olmuﬂtur.
Oligarﬂi, ancak Filistin’e sald›r›lar, katliamlar oldu¤unda Filistin’e
sahip ç›kar görünürken, belli bir dönemden itibaren ‹srail’le iliﬂkileri
daha kal›c› ve stratejik hale gelmiﬂtir. Bu geliﬂime paralel olarak da
‹srail’le iliﬂkiler pekiﬂirken, Filistin’e yönelik politika tamamen göstermelik, demagojik bir hal alm›ﬂt›r.
Böyle olmas› da do¤ald›r; kendini
“Amerika’n›n stratejik müttefik i ” olarak tan›mlayan bir sistem,
do¤al olarak siyonizmle iﬂbirli¤i
içinde olacakt›r.

‹srail’i tan›yan ilk
‘Müslüman ülke’
Filistin’in bölünmesine, ‹srail
Devleti’nin kuruluﬂuna karﬂ› ç›kan
Türkiye, ‹srail’i tan›yan 31. ülked i r. Müslüman ülkeler içinde ise ilk
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tan›yan ve ilk diplomatik iliﬂki kuran ülke özelli¤ini taﬂ›maktad›r. ‹srail’i tan›yan, dönemin CHP hükümetidir. Ocak 1950’de Tel-Aviv’e ataﬂe
gönderilmesiyle baﬂlayan gayr› resmî iliﬂkiler, 6 Mart 1950’de ‹srail’in
tan›nmas›yla r esm ileﬂmiﬂti r. Bu
ad›m yeni sömürgeleﬂen Türkiye’nin
emperyalizm ile girdi¤i iliﬂkilere ve
NATO’ya girme politikalar›yla
uyumludur. MOSSAD, ayn› y›l Türkiye’de bir istasyon açar. Bu durum
‹srail’in bölgedeki tecrit edilmiﬂlik
durumunun k›r›lmas› aç›s›ndan
önemlidir. Dünyada ABD d›ﬂ›nda
tüm ülkelerin mesafeli bir iliﬂki sürdürdü¤ü, ezilen halklar›n ise nefretini kazanan bu ülke ile girilen iliﬂkilerin niteli¤ini as›l belirleyen elbette
Amerika’d›r, onun dayatt›¤› politikalard›r.
Amerikan emperyalizmi, Ortado¤u’daki her türlü ilerici geliﬂmeyi
ezecek bir güç oluﬂturmak için, ‹srail ve Türkiye aras›ndaki iliﬂkilerini geliﬂtirmeyi zorlad›. ‹ki ülke
1950’lerin ikinci yar›s›ndan sonra
Amerika’n›n politikalar› çerçevesinde bölgedeki ulusal ve s›n›fsal
kurtuluﬂ mücadelelerine, Sovyetler
Birli¤i’ne karﬂ› bir ittifak›n parças›
oldular. Aralar›nda iliﬂki bölgedeki
dengelere, emperyalizmin ihtiyaçlara göre dönem dönem farkl› özellikler gösterse de bu ittifak esas olarak
pek bozulmam›ﬂt›r.

‹srail’in a vukat›
Menderes
1954 Haziran›’nda Amerika’y›
ziyaret eden Baﬂbakan Adnan Mend e res, burada yapt›¤› ça¤r›da Arap
ülkelerini ‹srail’i tan›maya davet
etti. Nas›r, Türkiye’nin ‹srail yanl›s›
politikalar›n›n Arap dünyas›nda nefretle karﬂ›land›¤›n› aç›klad›.
Türkiye oligarﬂisi Ortado¤u
halklar›n›n tepkisini çok üstüne

çekmemek için ‹srail’le iliﬂkilerini
ço¤u zaman gizli, dolayl› yürütmeyi
tercih ediyordu. Ama bu her zaman
da böyle de¤ildi.
1955’te B a ¤ d a t P a k t › kurulurken, Türkiye, bu defa da ‹srail’in
1947 s›n›rlar›na çekilmesi karﬂ›l›¤›nda ‹sra i l ’i pa kt a d av et e t t i ama
‹srail’ bunu kabul etmedi.
Türkiye ile ‹srail aras›ndaki ilk
ciddi sorun, 1956 y›l›nda Süveyﬂ
Kanal›’n›n M›s›r taraf›ndan ulusallaﬂt›r›lmas› sonucunda ‹srail, ‹ngiltere ve Fransa’n›n kanal bölgesini
iﬂgal etmesiyle baﬂlad›. Türkiye iki
taraf› da gücendirmeme peﬂindeydi.
‹srail’in 1947’deki s›n›rlar›na çekilmesini isterken, di¤er yandan ‹srail’e de “Araplar’la yak›nlaﬂman›n
ikili iliﬂkilere zarar vermeyece¤i”
yolunda güvence veriyordu.
Bu kriz s›ras›nda, hükümet Tel
Aviv büyükelçisini geri ça¤›rd›.
Ama nas›l bir geri ça¤›rma? Halka,
büyükelçinin “Filistin sorunu çöz ü l ü n c e y e k a d a r ” geri gönderilmeyece¤i aç›klan›rken, ‹srail D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›’n› ziyaret eden büyükelçi, resmen, karar›n “‹srail’e karﬂ›
olmay›p taktik bir tav›r oldu¤unu”
iletmekteydi.
Ortado¤u’daki her ilerici geliﬂme, en baﬂta ‹srail ve Türkiye’ye rahats›z ediyordu. 1958’de Irak Kral›
Faysal’›n Albay Abdülkadir Kas›m
taraf›ndan devrilmesi de ayn› ﬂekilde
karﬂ›lanm›ﬂt›. Bu iktidar de¤iﬂikli¤iyle ‹srail’in bir anlamda etraf› kuﬂat›l›rken, sar›lm›ﬂ hissetmiﬂti. Türkiye ise Kas›m iktidar›n›n sürgündeki Molla Mustafa Barzani’nin peﬂmergeleriyle birlikte Irak’a dönmesine izin vermesinden rahats›zd›. ‹ﬂte
bu geliﬂmeye karﬂ›, o dönemde, CIA’n›n da teﬂvikiyle MOSSAD ile
M ‹ T aras›nda anlaﬂmalar yap›ld›.
Daha sonra bu ittifaka ‹ran’›n gizli
polisi SAVAK da dahil edildi. Böyle-
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ce hem ilerici Arap milliyetçili¤inin
temsilcisi Nas›rc›l›¤a, hem “Kürt
tehlikesi”ne ve hem de Sovyetler
Birli¤i’ne karﬂ› Ortado¤u’da tam bir
gerici ittifak oluﬂturulmuﬂtu: ﬁah iktidar›, oligarﬂik diktatörlük ve siyonist yönetimin ittifak›!
1959’da MOSSAD, K›br›s’taki
Türkler’e, Rumlar’a karﬂ› askeri
e¤itim vermeye baﬂlad›.
1967’deki ‘Alt› Gün Savaﬂ›’ s›ras›nda Türkiye ‹srail’i desteklemedi, Birleﬂmiﬂ Milletler’de Filistin
lehine oy verdi. Ama ‹srail’e yapt›¤› tek bask› M›s›r’dan ald›¤› Sina
Yar›madas› ile Suriye’den ald›¤›
Golan Tepeleri’nden çekilmesini istemek oldu.
Türkiye görünürde Filistinliler’den yana tav›r al›yordu. 1967’de
Baﬂbakan Süleyman Demirel ile
Ürdün Kral› Hüseyin Ankara’da
“ ‹srail’in iﬂgal etti¤i topraklardan
çekilmesini ve Kudüs’le ilgili BM
kararlar›n›n uygulanmas›n› isteyen” bir bildiri yay›nlad›lar. Ard›ndan Demirel Sovyetler Birli¤i’ni ziyaret etti ve Türkiye’nin ‹srail’in iﬂgal politikalar›na karﬂ› ç›kt›¤›n› tekrarlad›. Bu dönem, Türkiye’nin
Araplar’la ‹srail aras›nda ilk kez
d e n g e p o l i t i k a s › uygulad›¤› dönemlerden biriydi.
Ama görünürdeki bu dengeye
ra¤men, ‹srail’le iliﬂkiler alttan alta
sürdürülüyordu. Mesela, 1974’te
Türkiye K›br›s’› iﬂgal etti¤inde iki
ülkenin istihbarat örgütleri yine oldukça s›k› iﬂbirli¤i yapm›ﬂlard›.
Ancak, Ecevit iktidar› döneminde, Kas›m 1975’de, BM’de Arap ülkeleri taraf›ndan haz›rlanan ‘siyonizmin ›rkç›l›kla eﬂde¤er o ldu¤ u n u ’ söyleyen karar tasar›s› desteklendi. Bir kaç ay sonra Türkiye Filistin Kurtuluﬂ Örgütü’nü (FKÖ) Filistin halk›n›n temsilcisi olarak tan›d›¤›n› aç›klad›. Ancak, her zamanki
gibi, bir yandan FKÖ’yü tan›rken,
ayn› dönemde ‹srail’den Safir füzeler, Hetz tanklar› ve Uzi marka silahlardan al›yordu.
Türkiye, 1978’deki Camp David
‘Bar›ﬂ›’ndan sonra Arap ülkeleriyle
de iliﬂkilerini geliﬂtirme politikas›
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‹slamc› Partilerin Filistin Riyakarl›¤›
MSP, RP, AKP gibi islamc› partiler “‹slam kardeﬂli¤i” demagojisini kullanarak, ‹srail’in zulmune karﬂ› Filistin halk›yla dayan›ﬂma içinde olduklar›n› iddia ederler. Oysa Filistin halk›na uygulanan vahﬂetin sorumlular› aras›nda öncelikle bu gelenekten gelen partiler vard›r. ‹srail ile Türkiye aras›ndaki en önemli askeri, siyasi, ekonomik iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› RP ve AKP iktidarlar› döneminde imzalanm›ﬂt›r. R. Tayyip Erdo¤an halklar›m›z›n duygular›na seslenerek ‹srail’i sert ifadelerle eleﬂtirip Filistin’e sahip ç›k›yor
görünmeye çal›ﬂsa da, ABD ve onun Ortado¤u’daki köpe¤i ‹srail’in politikalar›n›n orta¤›d›r, uygulay›c›s›d›r. ‹srail’le yap›lan tüm anlaﬂmalar› yürürlükte tutan, yenilerini ekleyen AKP iktidar› gözboyamaktan, demagoji yapmaktan öte birﬂey yapmamaktad›r. Filistin halk›n›n sorunlar›na duyarl›l›klar› Amerika’ya endekslidir, emperyalizmin çizdi¤i s›n›rlar›n d›ﬂ›nda tav›r
alamaz, ad›m atamazlar. ‹srail karﬂ›t› söylemleriyle samimi olmayan, Amerika’ya, ‹srail’e yüklenip y›llarca halklar›m›z› kand›ran RP ve Erbakan’›n
iktidar› döneminde;
- 22 ﬁubat 1996 Askeri E¤itim ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›,
- 14 Mart 1996 Serbest Ticaret Anlaﬂmas›,
- 14 Mart 1996 Yat›r›mlar›n Karﬂ›l›kl› Teﬂviki ve Korunmas›,
- 14 Mart 1996 Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaﬂmas›,
- 14 Mart 1996 Ekonomik ve Teknik ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›,
- 28 A¤ustos 1996 Savunma Sanayi ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›,
baﬂl›kl› askeri anlaﬂmalar› yap›ld›. Askeri anlaﬂmalar; askeri e¤itim alan›nda karﬂ›l›kl› bilgi ve deneyimlerin de¤iﬂimi, askeri akademiler ve karargahlar aras› karﬂ›l›kl› ziyaretlerin yap›lmas›, savaﬂ gemilerinin karﬂ›l›kl›
“ziyareti”, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve personel de¤iﬂimi ile
askeri tarih ve arﬂiv konular›nda iﬂbirli¤i, ortak e¤itim yap›lmas›... konular›n› kapsamaktad›r. ‹srail uçaklar›na, gemilerine Türkiye’nin denizlerini,
hava sahas›n› açan bu anlaﬂmalarla ‹srail ile iliﬂkilerde köklü ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Erbakan ve sonras›ndaki tüm hükümetler ‹srail vahﬂetinin do¤rudan
sorumlular› olmuﬂtur.
izledi. O y›l FKÖ Ankara’da büro
açt›. ‹ran Devrimi yüzünden iyice
artan petrol fiyatlar› nedeniyle oligarﬂi Arap ülkeleriyle yak›n iliﬂki
içinde olmak istiyordu. Onlara daha
muhtaç hale gelmiﬂti. Yani, FKÖ’ye
gösterilen bu yak›nl›kta, bu tür ticari kayg›lar›n etkisi de az de¤ildi.
FKÖ’yle bu yak›nlaﬂma sürerken, Lübnan ‹ç Savaﬂ› ve Türkiyeli
devrimci örgütlerin Lübnan Bekaa
Vadisi’ndeki varl›klar› nedeniyle.
M‹T-MOSSAD iﬂbirli¤i daha da s›k›laﬂarak devam etti.

12 Eylül sonras› iliﬂkiler
1980’lere kadar oligarﬂinin ‹srail-Filistin politikas›nda, iki tarafa da
eﬂit mesafede görünme çizgisi a›¤›r
basarken, ‘80lerle birlikte ‹srail’le

iliﬂkiler ve iﬂbirli¤i giderek daha
aç›k hale gelmiﬂtir. 1990’lar bu iliﬂkiyi daha da alenileﬂtirdi.
Amerikan emperyalizminin kendini dünyada “tek kutup” olarak
ilan etti¤i bir dünyada, Amerikan iﬂbirlikçili¤i, ‹srail’le daha yak›n iliﬂki içinde olmay› gerektiriyordu. 31
Aral›k 1991’de Türkiye, ‹srail’le
diplomatik iliﬂkilerini Filistin’le eﬂ
zamanl› olarak büyükelçilik düze yine yükseltti. Yine ayn› dönemde
BM Genel Kurulu’nda oylanan siyonizmin bir tür ›rkç›l›k oldu¤u yönündeki karar›n iptali oylamas›nda,
Türkiye daha önce onay verdi¤i yasaya çekimser oy kullanarak ‹ s r a il’den yana tav›r koydu.
1982-83’lerde M‹T-MOSSAD
iliﬂkisinin daha s›klaﬂt›¤› görülür.
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Amaç, ASALA‘y› Lübnan’da
MOSSAD yard›m›yla etkisizleﬂtirmektir. Türkiye oligarﬂisi, Ermeni
meselesine iliﬂkin olarak, Türkiye’nin “soyk›r›m”la suçlanmas›n›
engellemek için yürüttü¤ü faaliyetlerde de s›k s›k ‹srail’in deste¤ine
baﬂvurmuﬂtur.

‹kiyüzlülük diplomasisi
Türkiye, 1987’deki ilk ‹ntifada
döneminde s›k s›k Filistin’e destek
aç›klamalar› yapt›. 1988 y›l›nda da
F i l i s t i n D e v l e t i ’ n i t a n › d›.
1994’te ‹srail yönetiminden Ezer
Weizman ve ﬁimon Peres, Türkiye’yi ziyaret ederek Demirel’le görüﬂtüler, o y›l Manavgat Nehri’nin
suyunun ‹srail’e sat›lmas› da gündeme geldi.
‹srail sald›r›lar›na karﬂ› Türkiye’nin yapt›¤› eleﬂtiriler, –t›pk› bugün
oldu¤u gibi– Türkiye ‹srail iliﬂkilerini
etkiliyordu ama tüm bu tart›ﬂmalara
ra¤men askeri iliﬂkiler ve M‹T,
MOSSAD ve CIA iﬂbirli¤i sürekli
pekiﬂerek, geniﬂleyerek devam etti.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi,
1990’lar ‹srail-Türkiye iliﬂkisi ve ittifak›n›n iyice pekiﬂti¤i y›llard›r.
1991 Körfez sald›r›s›nda, Türkiye
oligarﬂisinin tamamen emperyalizmin yan›nda yeralmas›, Türkiye ‹srail iliﬂkisini de pekiﬂtirmiﬂti do¤al
olarak. Körfez sald›r›s›n› takip eden
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1992 içinde ilk kez üst düzey resmi
ziyaretler yap›ld› ‹srail’e.
1994’te Tansu Çiller’in Baﬂbakan
olarak ‹srail’i ziyaret etmesi ve orada
‹srailliler’e “vaat edilmiﬂ toprakl a r d a o t u r m a k h a k k › n › z d › r ” demesi, oligarﬂinin ‹srail’in yan›ndaki konumunu pekiﬂtiren bir politika oldu.
1996’da bu kez Cumhurbaﬂkan› Demirel ziyaret etti ‹srail’i. Art›k iliﬂkiler diplomatik düzeyden en üst düzeye ç›km›ﬂt›.
Bu ziyaretler s›ras›nda ekonomik,
siyasi ve askeri bir çok anlaﬂmalar
yap›ld›. Türkiye oligarﬂisi için art›k
“müslüman kardeﬂli¤i”nin de pek
bir anlam› kalmam›ﬂt›. Türkiye, emperyalist dünyan›n efendisi Amerika
ve onun bekçi köpe¤i olan ‹srail’in
“ s t r a t e j i k ” orta¤›yd›.
Bu stratejik iliﬂkiye ba¤l› olarak
1996’da Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan› Çevik Bir’le ‹srail Savunma Bakan› aras›nda imzalanan “ s a v u n m a
iﬂbirli¤i” anlaﬂmas›yla iliﬂkiler yeni
bir boyut kazand›.
Bu anlaﬂmalar, Ortado¤u halklar›na karﬂ› düﬂmanl›klarla doluydu.
Çünkü anlaﬂmalar gizleniyordu.
TBMM’den bile. Milli Savunma Bakan› Çakmako¤lu, bu konudaki sorular› ﬂöyle cevaplam›ﬂt›: “‹srail’le
yap›lan anlaﬂmalar›n tümü gizli, gizlilik dereceli anlaﬂmalar olup
TBMM’nin onay›na sunulmam›ﬂt›r.”

Bu anlaﬂma uyar›nca ‹srail’den
Türkiye’ye füzeler, erken uyar› sistemleri, plastik ve konvansiyonel
may›nlar› belirleyen radar sistemleri ve askeri mühimmat sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yine Türkiye,
1998’de ‹srail’den Popeye 1 füzelerinden 100 adet alm›ﬂ, ‹srail Türkiye’nin yirmi beﬂ y›ll›k süre için yapaca¤› 150 milyon dolarl›k askeri
modernizasyon program›na dahil
baz› önemli ihaleleri de kazanm›ﬂt›r. Türk F- 4 savaﬂ uçaklar›n›n modernizasyonunu öngören 670 milyon dolarl›k proje iﬂin di¤er bir yan›n› göstermektedir. Yine buna benzer bir anlaﬂma ile 170 adet M-60
A-1 tank modernizasyonu için Mart
2002’de 668 milyon dolarl›k ihale
‹srail’in IMI ﬂirketine verilmiﬂtir.
Gerek islamc› RP, gerekse de
AKP iktidar› döneminde ‹srail’le
iliﬂkiler kurumsal olarak daha da
pekiﬂtirildi. Ortak askeri tatbikatlar,
ortak ekonomik projeler, birbirini
izledi. AKP iktidar› geçti¤imiz günlerde bas›nda da yerald›¤› üzere, ‹srail Gazze’yi bombalarken bile, halen ‹srail’e ihale verebilecek kadar
pervas›z bir ‹srail iﬂbirlikçisidir.
Tüm bu ekonomik, siyasi ve askeri iﬂbirli¤i, Türkiye’yi Filistin’de
gerçekleﬂtirilen zulüm ve katliam›n
dolayl› de¤il do¤rudan orta¤› pozisyonuna yükseltmiﬂtir.

Brüksel’de Siyonist Eylem
ve Karﬂ› Gösteri

Oslo’da
Siyonist Sald›r›

‹srail Gazze’de katliam›n› sürdürürken, 14 Ocak akﬂam› bir grup siyonist Belçika’n›n baﬂkentinde,
‘‹srail ordusuna destek’ eylemi yapt›.
‹ran Konsoloslu¤u önünde toplanan
siyonistler ad›na, Avrupa Yahudi
Kongresi (CJE) baﬂkan› Moshe
Kantor ‹srail’e destek istedi.
Bir grup Clea ve Halk Cephesi
üyesi ise karﬂ› eylem yapmak amaçl›
siyonistlerin karﬂ›s›nda toplanmak istedi. Ellerinde Filistin bayraklar› ve «
1943: Varﬂova Gettosu(*), 2009: Gaz-

Norveç’in baﬂkenti Oslo’da da 9 Ocak’ta Norveç’li
baz› örgütler taraf›ndan ‹srail
yanl›s› bir gösteri düzenlendi.

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K

ze », « Terörist, ›rkç›, iﬂgalci
‹srail devletine karﬂ›, Yahudiler ve Araplar birlikte mücadeleye » yaz›l› dövizler bulunan göstericiler siyonistlere
yönelik «Katiller! Faﬂistler!» sloganlar› att›lar. S›k› güvenlik önlemi alan
polis eylemin uzamas›na izin vermeyerek göstericileri da¤›tt›.
*Varşova Gettosu Polonya’nın
başkentinde Yahudilerin hapsedildiği
bir hapishane. İmha kamplarının
varlığını ve oraya hapsedileceklerini
öğrenen Getto halkı, 1943 yılında
Yahudi Savaş Örgütü önderliğinde
ayaklanır. 28 günlük ölümüne bir direniş verir.

Halk da buna karﬂ› ç›karak
ayn› yerde Gazze sald›r›lar›n›
protesto için bir gösteri yapt›.
Siyonistlerin iﬂbirlikçilerinin
sald›r›s› üzerine baﬂlayan çat›ﬂmalara, polis de sald›rarak
“müdahale” etti ve 27 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
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HOﬁ GELMED‹N BAY OBAMA,
HOﬁ DA G‹TMEYECEKS‹N!..
Amerikan hayranl›¤›nda s›n›r tan›mayanlar›n ve de tüm ac› tarihsel
tecrübelere ra¤men halâ Amerikan
ve Avrupa emperyalizminden medet
ummaktan vazgeçemeyen “sol”,
“demokrat” kesimlerin bekledi¤i
gün sonunda geldi. Bush gidiyor.
ABD’nin yeni baﬂkan› O b a m a 20
Ocak günü görevine baﬂlayacak.
Obama’n›n baﬂkan seçilmesine
büyük misyonlar biçenler, onun gelmesiyle dünyada demokrasi rüzgarlar›n›n esece¤i, en az›ndan di¤er ülkelere karﬂ› Amerikan sald›rganl›¤›n›n dizginlenece¤i gibi hayaller
içinde olanlar için 20 Ocak beklenen gün.
Peki, gerçekten Obama beklentilere cevap verebilecek mi? Obama
demokrat, uluslararas› hukuka, ülkelerin haklar›na, halklar›n iradesine
sayg›l› bir politika izleyebilecek mi?
Bir siyah olarak ABD’de ezilen siyahlar›n ve dünyadaki ezilen halklar›n ç›kar›n› en az›ndan gözetecek mi?
Elbette hay›r! Bunlar›n hiçbirinin olmayaca¤›n› daha önceki say›lar›m›zda da vurgulam›ﬂt›k. Tekrarlayal›m ki, bunlar›n hiçbiri ASGAR‹ ANLAMDA bile olmayacak.
Obama’dan halklar›n daha adil, özgür, daha iyi yaﬂabilece¤i bir dünya
beklemek boﬂ bir hayaldir. Ne Obama’dan ne de bir baﬂka emperyalist
ülke baﬂkan›ndan böyle bir beklenti
içinde olunamaz. Olunsa da bunun
hiçbir karﬂ›l›¤› yoktur.
Çünkü bu emperyalizm gerçe¤iyle, sömürü gerçe¤iyle ba¤daﬂmayan bir beklentidir. Emperyalist
bir ülkenin v a r l › k ﬂ a r t › , baﬂka ülkeleri, halklar› sömürme, sömürüye
karﬂ› direndikleri noktada ise onlar›
ezip boyun e¤melerini sa¤lama üzerine kuruludur. Bunlar›n olmad›¤›,
yerde zaten emperyalizmden söz
edilemez.
ﬁimdi Obama baﬂkanl›k koltu¤una oturmakla tüm bunlara s›rt›n›
dönüp, emperyalist politikalardan
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ve sömürüden vazgeçecek, öyle mi?
Bu, eﬂyan›n da, emperyalizmin de
tabiat›na ayk›r›d›r. En baﬂta Obama’n›n seçim masraflar›n› karﬂ›layan ve ona seçilmesi için kol kanat
geren, milyar dolarlar› örtülü ve
aç›k kampanyalara döken silah tekellerinin ç›kar›na de¤ildir bu.
Zaten Obama da seçim kampanyas› döneminde baz› demagojik vaatlerde bulunsa da asla emperyalist
tekellere karﬂ› oldu¤unu aç›klamam›ﬂ, onlar›n ç›kar›na ters düﬂecek
tek bir laf etmemiﬂtir. Tersine daha
o zamandan baﬂlayarak kimlerle
birlikte nas›l bir politika izleyece¤inin ipuçlar›n› vermiﬂtir.
Örne¤in daha seçim döneminde
‹srail’e gidip “‹srail’in davas› be nim davamd›r” diyen biridir Obama. Ve ﬂu günlerde Gazze’de devam eden ‹srail katliam› karﬂ›s›nda
da tek laf etmemiﬂ, ‹srail’e sald›r›lar› durdur dememiﬂtir. Filistin halk›
katledilirken o golf sahas›ndan ç›kmam›ﬂt›r. Obama’dan büyük beklentiler içinde olanlar›n bile ﬂaﬂk›na
düﬂtü¤ü bu tav›r, Obama’n›n gerçek
niteli¤ini de ortaya koyuyor asl›nda.
Elbette görmek isteyene.
Bugüne kadar ABD baﬂkanlar›
ne yapm›ﬂsa Obama da onu yapmak
üzere seçilmiﬂtir. Bu beklentilere
cevap vermeyecek birinin baﬂkanl›k
koltu¤una oturmas› ABD için mümkün de¤ildir. Sistem, buna kapal›d›r.
Çünkü orada o koltu¤a kimin oturaca¤›n› “özgür seçimler” de¤il, tekel-

Emperyalist bir ülkenin
v ar l ›k ﬂ ar t ›, baﬂka ülkeleri,
halklar› sömürme, sömür ü y e k a r ﬂ › d i re n d i k l e r i
noktada ise onlar› ezip boyun e¤melerini sa¤lama
ü z e r i n e k u r u l u d u r... Bu
ﬂ a r t , b a ﬂ k a n l a r a g ö re
de ¤iﬂm e z!

lerin ç›karlar› belirler.
Dünyaya demokrasi nutuklar›
atan, her ülkeye her y›l
“demokrasi ve insan haklar› karnesi” düzenleyen ABD demokrasisi, tekellerin iki partisi üzerine kuruludur; seçimler, ikisi de tekellerin
ç›karlar›na göre örgütlenmiﬂ bu ikisinden birinin aday›n›n baﬂkan olmas›yla sonuçlan›r. Ama ne politikalarda ne de ekonomik ve sosyal
yaﬂamda öz olarak de¤iﬂen hiçbir
ﬂey olmaz.
Farkl› olarak yapabilecekleri en
fazla, bir baﬂkan›n bir di¤erine göre
imaj›n› daha “ canl›” ve daha “sempatik” k›labilmesidir. Yani katliam
ve sömürü politikalar›n› uygularken
birinin maskesi daha güleç, birininki daha sert olabilmesine ra¤men
yap›lanlar›n özü de¤iﬂmemektedir.
Geçmiﬂte Bush öncesi dönemde
Clinton “sempatik” baﬂkan olmay›
becerebilmiﬂ olanlardand›r.
Nas›l bir maskeye sahip olurlarsa olsunlar, tüm Amerikan baﬂkanlar›n›n ortak özelli¤i, emperyalist
tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda
politika yapmakt›r. Onlar›n istedi¤i
ekonomik kararlar› ç›karmakt›r. ‹ﬂgal, sömürü, iﬂkence ve katliam, tekellerin temel ve vazgeçilmez politikalar›d›r. Bu nedenle tüm ABD
baﬂkanlar›n›n elleri dünya halklar›n›n kanlar›na bulanm›ﬂt›r. Ve iktidar
bu ka nl › e ll e ri n bi rbi rl eri ne de vr i y l e s ü r m e k t e d i r.
Obama da bu tarihin ürünüdür
ve devamc›s› da olacakt›r. Bu tarihin ve emperyalizm gerçe¤inin de
ötesinde, Obama’n›n niteli¤ini ortaya koymak için seçim sürecinden
bu yana kimlerle birlikte hareket etti¤ine bakmak da yeterlidir.
“Arkadaﬂ›n› söyle sana kim oldu¤unu söyleyeyim” diye bir halk
deyiﬂimiz vard›r. Obama’n›n arkadaﬂlar› ya da birlikte iktidar›n› pay-
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laﬂaca¤› kiﬂileri gördü¤ümüzde onun nas›l bir
politik çizgi izleyece¤ini de görebiliriz.
Obama’n›n ekibinde yeralanlardan biri
ABD’nin eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Madeleine Alb r i g h t’t›r. G-20 zirvesinde Obama ad›na görüﬂmeler yapacak kadar ekibin önemli üyelerinden
biridir. Albright, Ortado¤u’daki Amerikan sald›rganl›¤›n›n mimarlar›ndan biridir. Irak’ta ambargo nedeniyle ölen 500 bin çocuk için bir gazetecinin kendisine; “Irak’ta ölen çocuklar›n
say›s›n›n Hiroﬂima’ya at›lan atom bombas›ndan ölenlerin say›s›n› geçmesi sizi kayg›land›r›yor mu?” diye sormas› üzerine büyük bir so¤ukkanl›l›k içinde “Zor bir tercih ama buna
de¤er oldu¤unu düﬂünüyoruz.”. cevab›n› verebilecek bir katliamc›d›r.
Böyle bir katliamc›y› kendi özel temsilcisi
yapan bir baﬂkan›n Ortado¤u’da halklar lehine
olabilecek tek bir ﬂey yapmas›, en küçük bir
“hümanizma” taﬂ›mas› mümkün mü?
En alt düzeyde bile insani de¤er taﬂ›yan biri, 500 bin çocu¤un katledilmesine “ d e ¤ e r ”
diyen biriyle yanyana gelmez. Obama onunla
ayn› ekip içinde yeralmakta.
Amerikan ordusunun büyütülmesini, Pakistan’da yeni bir cephe aç›lmas›n› savunan da bu
çocuk katili Albright’›n orta¤› Obama’d›r.
Obama’n›n kabine arkadaﬂlar› da kimli¤ini
ele veren di¤er kiﬂilerdir: Bush’un Savunma
Bakan› Robert Gates, Obama kabinesinde de
Savunma Bakan› olarak görevine devam ede cek. Obama’n›n Ulusal Güvenlik Dan›ﬂman›
olarak seçti¤i kiﬂi ise bir emekli general ve
NATO komutan›, Afganistan, Irak, Ortado¤u
“uzman›” James L. Jones, BM temsilcisi ise,
Darfur’a “askeri müdahale” savunucusu Susan E. Rice...
Bu kiﬂiler bile Obama’n›n nas›l bir politika
izleyece¤ini göstermeye yeter. Bu politika
Amerikan gerçekli¤inin politikas›d›r. Bu politika emperyalist tekellerin politikas›d›r.
ABD’de baﬂkan olman›n baﬂka bir yolu yoktur. Obama bunu biliyor ve buna uygun olarak
da kabinesini oluﬂturuyor.
ABD’nin halklara karﬂ› uygulad›¤› sömürü
ve zulüm politikalar›n›n uygulay›c›s› olaca¤›n›
aç›kça ortaya koyan Obama, bu anlamda elbette hiç de hoﬂ gelmemektedir. Halklar›n kan›n›
dökmeye devam edece¤ine göre, ﬂimdiden diyebiliriz ki hoﬂ da gitmeyecektir. Bush’u sembolik de olsa bir ayakkab› sald›r›s›yla u¤urlayan halklar, Obama’y› da hoﬂ bir ﬂekilde göndermeyecek ona da unutamayaca¤› bir “hediye” vereceklerdir mutlaka.
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Bu gerçe¤in ortaya
ç›kmas›ndan sonra, Berlin'de faaliyet yürüten
Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele
Derne¤i (IKAD) ve Avrupa'da örgütlü bulunan
Anadolu Federasyonu'na ba¤l›
Berlin Temsilcili¤i yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla “Fiﬂlenecek
birilerini ar›yorsan›z, gidin Nazileri, NPD'lileri fiﬂleyin” diyerek göçmenlerin potansiyel
suçlu olmad›¤›n› ifade edip Alman yöneticilerinin ›rkç› kafa
yap›s›n› protesto etti.

Berlin Polisinden
Irkç› Fiﬂleme
Almanya'n›n baﬂkenti Berlin'de polisin kay›tlar›nda ›rkç›
bir ayr›m yap›ld›¤› ortaya ç›kt›. 2002 y›l›ndan bu yana sürdü¤ü tespit edilen uygulamada, herhangi bir suça kar›ﬂan
kiﬂinin polisiye kayd› Alman
kökenli olup olmad›¤› ﬂeklinde vurgulanarak tutuluyor.

Resmi Irkç›l›¤›n K›ﬂk›rtt›¤›
Neo Nazi Eylemleri
Almanya’da Die Welt gazetesi
Eyalet güvenlik dairelerinin verilerine dayanarak yay›nlad›¤› haberde, “aﬂ›r› sa¤” eylem ve suçlarda
rekor bir art›ﬂ oldu¤u belirtildi.
Federal ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n da
do¤rulad›¤› habere göre 2008
y›l›nda 18332 “aﬂ›r› sa¤” eylem
tespit edilmiﬂ. Bu duruma göre,
2006 y›l›ndaki 17 597 ve
2007’deki 17176 eylem rakam›
aﬂ›lm›ﬂ durumda. Yani 2008 y›l›nda Yeni Nazi eylemlerinde
di¤er y›llara göre art›ﬂ sözkonusu. Geçen y›l Kas›m ay›nda nazilerin 757 eylemi oldu¤u da belirtilmiﬂ.
Neo Naziler Alman devletinin himaye politikas›n›n etkisiyle geliﬂtiler.
Neo Nazilerin ›rkç›l›k temelinde gerçekleﬂtirdikleri eylemlerdeki bu art›ﬂ›n iki nedeni var. Birincisi, Alman polisinin ›rkç›
faﬂist Neo Nazileri hoﬂ görmesi, koruyup kollamas›d›r. ‹kincisi,
yabanc› düﬂmanl›¤›n› sürekli k›ﬂk›rtan besleyip büyüten Alman
resmi politikas›d›r. Gerçekte yabanc›lara karﬂ› olan bu politikay› tekelci sermaye ve devletin kendisi besliyor.

Fransa’da Polis Terörü
Marsilya’da Kürt demokratik kurumlara karﬂ› 13 Ocak’ta
gerçekleﬂtirilen sald›r›larda Kürt Kültür Merkezi ve Bölge Halk
Konseyi üyelerinin evlerine bask›nlar düzenlendi. “Anti terör
ﬂubesi” polisleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bask›nlarda Kültür
merkezi ya¤malan›rken, 8 kiﬂi gözalt›na al›narak Paris’e
götürüldü.
Bask›nlar, 14 Ocak’ta Marsilya’da yap›lan bir yürüyüﬂle protesto edildi. Frans›z polisi yürüyüﬂe de gaz bombalar› ve coplarla sald›rd›.
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sanl›k suçlar›na
karﬂ› olduklar›ndan dolay›
2003
y›l›nda
haklar›nda 129
maddesi uyar›nca soruﬂturma
baﬂlat›ld›. Karlsruhe Savc›l›¤›
2005’e kadar Türkiye ve de¤iﬂik Avrupa ülkelerinden
ald›¤› sözde belge
ve dosyalarla bir
dava dosyas› oluﬂturdu. 2005’den
bu yana da dosyaya yeni bir ﬂey eklenmedi. Ancak 2008’de Türkiye
hükümetinin bask›lar› sonucu hak-

Nurhan, Cengiz,
Ahmet'e Özgürlük
Nurhan Erdem, Cengiz Oban,
Ahmet ‹stanbullu Türkiye’deki faﬂist rejime karﬂ› olduklar› için Almanya’da yarg›lan›yorlar.
Türkiye’deki rejimin iﬂledi¤i in-

lar›nda soruﬂturma yürütülenlerin
tutuklanmas›n› gerektirecek herhangi yeni bir bulgu ve gerekçe olmamas›na ra¤men Anadolu Federasyonu’nun kurucular›, yöneticileri ve üyelerine yönelik 5 Kas›m
2008 günü bir operasyon yap›larak
tutukland›lar. Tutuklananlar tecrit
politikas›na tabi tutulmaktad›rlar.
Almanya’da kurulan “Özgürlük
Komitesi” baﬂlatt›¤› kampanya ile
insanlar› bilgilendirmek için bildiri
ve broﬂür ve tutsaklar›n resimlerinin yer ald›¤› kartpostallar yay›nlad›. Özgürlük komitesi “Nurhan’a,
Cengiz’e ve Ahmet’e Özgürlük”
slogan› ile bunlar›n da¤›t›m›n› yap›yor.

DHKP-C Davas›
Yeniden Temyiz'de
Belçika’da sürmekte olan DHKP-C davas›
dördüncü kez görülmek üzere yeniden baﬂl›yor.
7 Ocak 2009, Çarﬂamba günü Brüksel Temyiz
Mahkemesi’ndeki duruﬂmada, yarg›laman›n 25
May›s tarihinde tekrar baﬂlayaca¤› ve oturumlar›n aral›ks›z sürece¤ine karar verildi.
10 y›ld›r devam eden dava 2 kez Temyiz
Mahkemesi taraf›ndan olmak üzere, 3 kez görüldü ve 2 kez Yarg›tay mahkemesi taraf›ndan bozuldu.
DHKP-C davas› Belçika bas›n›nda “kar›ﬂ›k
ve uzun “ olarak nitelendirilirken, kamuoyunun
da dikkatini çekmeye devam ediyor. 7 Ocak günü Brüksel adliye saray› önünde CLEA’n›n ça¤r›s› üzerine yaklaﬂ›k 100 kiﬂi topland›. Anti-terör
yasalar›n› eleﬂtiren ve kald›r›lmas›n› talep eden
göstericiler aras›nda Yeﬂiller Partisi Senatörü
Josy Dubie, Sosyalist Sendika FGTB yöneticilerinden Stephan Galon ve ULB Üniversitesi tarih
profesörü Anne Morelli de yer ald›.
Adliye Saray› önünde yap›lan gösteride CLEA (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi)
sözcüsü Daniel Flinker bir konuﬂma yaparak y›llard›r süren bir sahiplenme sürecinin ard›ndan
bir kez daha bir arada olman›n önemine dikkat
çekti ve siyasi gündeme iliﬂkin de¤erlendirmelerde bulundu. Flinker konuﬂmas›n›, “Brüksel’den Gazze’ye, Fransa’dan Irak’a, Atina’dan
Ankara’ya, hepimiz devlet terörüne karﬂ› mücadele içinde olal›m” ça¤r›s›yla bitirdi.
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Berlin’de Rosa Lüksemburg
ve Karl Liebnecht An›ld›
Her y›l Almanya’n›n her
yan›ndan ve Avrupa’n›n de¤iﬂik ülkelerinden, bu iki
devrimci önderi anmak için
12 Ocak günü biraraya gelen binlerce insan kortej düzeninde her y›l Frankfurter
Tor'da topland›lar.
Buradan baﬂlay›p her y›l
oldu¤u gibi an›t mezarl›¤a
do¤ru yürüyüﬂe geçildi. De¤iﬂik dilde ve renkte pankart, döviz ve bayraklar›yla
yürüyen kitle An›t mezarl›¤›n kap›s›na gelindi¤inde
pankart ve bayraklar›n› toplayarak, an›t mezarlar›n

önünden daire ﬂeklinde sessizce bir tur atarak, mezara
karanfil b›rakarak sayg›lar›n› ifade ettiler.
Yürüyüﬂte Türkiyeli’li
devrimci demokrat örgütlenmelerin yan› s›ra Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i de pankart›yla kat›ld›.
Anma töreninde Filistin
halk›yla dayan›ﬂmay› ifade
eden ‹srail’i protesto eden
sloganlar da at›ld›.
Yürüyüﬂten bir gün önce
ise, Berlin’de Rosa Lüksembug Konferans› yap›ld›.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Klasik ve kirli bir pland›r.
Önce, halk› bölüp k›ﬂk›rtacak
nedenler bulunur, yoksa da yarat›l›r.
Sonra, çeﬂitli provokasyonlarla topluluklar birbirine düﬂürülür. Yeteri
kadar kan döküldü¤üne hükmedilince de, ad›na “Bar›ﬂ Gücü” denilen askeri güçlerini gönderip, oray›
iﬂgal ederler. Say›s›z kez denenmiﬂ
ve denenmekte olan, emperyalist
tezgah budur.
Bu yöntem iﬂe yaramazsa; koﬂullar uygun de¤ilse veya uygunsa
bile bunun yan›s›ra, uygulanan bir
baﬂka yöntem, halklar› liderlerinden
yoksun b›rakmakt›r. Castro’ya onlarca ve onlarca kez suikast düzenlemelerinde oldu¤u gibi...
*
Emperyalizm Kongo’da da bu
yönteme baﬂvurdu. Patrice Lumumba’y› 17 Ocak 1961’de katlederek,
suçlar›na bir yenisini ekledi.
Belçika’n›n bir sömürgesi olan
ve “Belçika Kongosu” ad›yla bilinen Lumumba’n›n ülkesi, 30 Haziran 1960’da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
Ve Lumumba, ülkesinin ilk baﬂkan›
seçildi. Otuz yaﬂ›ndaki Lumumba,
yurtsever bir insand›. Ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n›n sözde kalmas›n› istemiyor, bunu ekonomik, siyasi, askeri, kültürel.. her alanda somutlamay› hedefliyordu.
Ba¤›ms›zl›k ilan› törenlerinde,
Belçika Kral› Boudouin de vard›.
Kral, yapt›¤› konuﬂmada sömürgecili¤i öyle allay›p pullad› ki, adeta
sömürgecilikten vazgeçmeyeceklerini de ilan etmiﬂ oldu. ‘Kral 2. Leopold’ gibi, eli kanl› sömürgecileri
öyle övdü ki, Lumumba, diplomatik
protokülü bir yana b›rak›p cevap
verdi. Öyle ya, kral, eski zaman sömürgecili¤ini göklere ç›kart›rken,
asl›nda yeni-sömürgecili¤ini yere
indirip meﬂrulaﬂt›r›yordu. Ama sö mürgecili¤in her biçimine itiraz›
vard› Lumumba’n›n. O gün o törende kölecili¤i teﬂhir edip bu insanl›k
suçunda Belçikal› ‘beyaz adam’›n
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da sorumlulu¤unu aç›klayarak, yeni-sömürgecili¤i
diye
de kabul etmeyeceklerini
ilan etmiﬂ oluyordu.
Lumumba’n›n bu cüretli siyasal
tavr›, ülkesinin tam ba¤›ms›zl›¤›ndan yana oluﬂu, emperyalist güçlerin hoﬂuna gitmedi. Çünkü onlar
için makbul olan iﬂbirlikçilerdir. Bir
dediklerini iki etmeyen ve emperyalist çark›n “yerli” diﬂlisi olmay› kabul edenlere yol verip “lider” yaparlar. Öyle ya, kendi ç›karlar›na hizmet etmeyecek olanlar› niye ‘dost’
ve ‘müttefik’ say›p desteklesin emperyalistler?!

Yapmayacaklar› hiçbir ﬂey
yoktur, inan›n!
ÇÜNKÜ ONLAR EMPERYAL‹ST!
‹ﬂbirlikçi bir baﬂbakan de¤ildi
Lumumba. ‹ﬂte bu nedenle, tasfiyesi için harekete geçtiler. Onu ortadan kald›rman›n ve Kongo’yu yenisömürgecilik zincirine ba¤laman›n
plan›n› yapt›lar. Ki emperyalist güçlerin Lumumba hakk›ndaki görüﬂlerinin izi, dönemin CIA belgelerine
düﬂmüﬂtür: “... Onun ortadan kal d ›r ›l m as› n ›n en ö n em li h ed ef i mi z
oldu¤una karar verdik..” Art›k geriye kalan bu karar›n uygulanmas›yd›.
ABD ve Belçikal› ‘efendiler’
kendilerine boyun e¤meyen Lumumba’y› yok edeceklerdi. ‹ﬂte,
kendilerini “uygar dünya” diye pazarlayanlar›n, demokrasinin temsilcisi olmakla övünenlerin gerçek yüzü buydu. Ki bu yüzün çirkinli¤i,
bugün herkesin görece¤i kadar
aç›kt›r. Uza¤a de¤il, her yana ve
Irak’a bakan görecektir. Ama elbette Lahey’deki meﬂhur halk düﬂman› mahkeme, ne geriye dönük olarak Lumumba’n›n katillerini ne de
bu gün Irak’ta, Gazze’de... apaç›k
insanl›k suçu iﬂleyenleri yarg›layamaz. Malum ya, çakallar kendilerini ›s›rmazlar.

Lumumba’n›n kanl› tasfiyesi
için harekete geçen emperyalistler,
arad›klar› cellad› buldular. Ve askeri lider Josep-Desire Mobotu’ya
darbe yapt›rd›lar. (Mobotu, ﬁili’deki Allende Pinocehte iliﬂkisine benzer biçimde, Lumumba taraf›ndan
göreve getirilmiﬂti.) Vatan hainli¤inde s›n›r tan›mayan Mobutu, önce
meﬂru baﬂbakan Lumumba’y› göz
hapsine ald›rd›. Art›k Washington
ve Brüksel’de ki as›l efendilerin ve
as›l katillerin elindeydi Lumumba’n›n kaderi. Belçika’n›n Afrika
iﬂlerinden sorumlu bakan› (Yani sömürgecilik iﬂleri bakan›) Kont Harold d’ Aspremont Lynda’in emriyle, bir baﬂka kiral›k katil olan Moise
Tshombe’ye teslim edildi Lumumba. Sonuç malum: Ba¤›ms›zl›¤›n›
30 Haziran 1960’da ilan eden Kongo’nun ilk baﬂbakan›, emperyalistlerin emriyle 17 Ocak 1961’de katledildi.
*
Emperyalistlere göre suçu, yurtsever oluﬂuydu. Ba¤›ms›zl›¤›n sadece milli marﬂ, bayrak vb. sembollerin var oluﬂuyla var olmad›¤›n›,
esas olan›n ekonomik ba¤›ms›zl›k
oldu¤unu biliyordu. ‹ﬂte bu bilinçle,
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Kongo’nun zengin do¤al kaynaklar›n›n emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmesine itiraz› vard›. Ekonomik ba¤›ms›zl›¤› yitiren bir ülkede dalgalanan bayra¤›n asl›nda “milli” kalmay›p, emperyalist sömürünün örtüsü haline geldi¤inin fark›ndayd›.
Ve bu fark›ndal›¤›n› ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› gerçekten kazanmas›
için kullanaca¤›n›n da, emperyalistler fark›ndayd›.
*
Afrika’n›n Fransa, Almanya ve
Belçika aras›nda paylaﬂ›ld›¤› 18.
yüzy›lda, Kongo da 1960’a kadar
Belçika’n›n klasik sömürgesi oldu.
1960’da Patrice Lumumba liderli¤inde ba¤›ms›zl›k kazan›ld›. Ancak
emperyalistler, “alt›n kümesi üzerinde oturan dilenciler ülkesi” olarak bilinen Kongo’daki ç›karlar›n›
yitirmeye niyetli de¤illerdi. Önce,
iﬂbirlikçi ayr›l›kç› Moise Tshombe
desteklendi ve ülke bölündü (Katanga). Lumumba BM’den yard›m
istedi. O zaman da bu tarihsel iliﬂki
nedeniyle Avrupa askeri a¤›rl›kl›
oluﬂturulan BM gücünün çat›ﬂmalar› önleme de¤il, ülkeyi iﬂgale geldi¤i hemen anlaﬂ›ld›. ‹lk iﬂi Lumumba’n›n birliklerini silahs›zland›rmak
oldu. Bir yandan Katanga’ya destek
verilirken, öte yandan Genelkurmay
baﬂkan› Mobutu Sse Seko'un baﬂ›n›
çekti¤i darbe Belçika taraf›ndan
tezgahlad›. Lumumba tutuklan›p,
Kongo’ya teslim edildi.
*
Tan›klar, Belçikal› ‘Beyaz
Adam’ ve onlar›n devﬂirdi¤i iﬂbirlikçiler taraf›ndan katledilme ihtimalinin bilincinde oldu¤unu, örneklerle aktar›yorlar. Ama Lumumba’y› ürkütmedi o ihtimal. Ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için yurtseverce
çal›ﬂt›. ABD ve Avrupal› sömürgeciler taraf›ndan ya¤malanan topraklarda, yeni bir ülke yaratman›n ba¤›ms›zl›ktan geçti¤ini biliyordu. O
yolda yürümenin emperyalistlerin
üzerine gitmek oldu¤unu bilerek
yürüdü Lumumba.
O gün Katanga’da içlerinde
Moise Tshombe ve Belçikal› subaylar›n bulundu¤u bir katil sürüsü ta-
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raf›ndan katledildi.
Y›llar ve y›llar sonra, bu so¤ukkanl› emperyalist cinayetin ayr›nt›lar› da aç›¤a ç›km›ﬂt›. 39 Y›l sonra,
aç›¤a ç›km›ﬂt› ki; Kongo’nun ilk
Baﬂbakan› P a t r i c e L u m a m b a’n›n
katili, Belçika’yd›. Belçika ad›na
Katanga’da polis teﬂkilat› kurm a k l a g ö re v l e n d i r i l e n G e r a r d
Soete adl› bir Belçikal› komiser iﬂlemiﬂti cinayeti.
Soete itiraflar›nda “bir beyaz ve
bir kaç Kongolu” ile Lumumba’y›
katlettiklerini, cesetleri önce ormana att›klar›n›, daha sonra Belçikal›
yetkililerin yan›nda Katanga ‹çiﬂleri Bakan›’n›n “cesetleri yok et”
emriyle ormandan al›p ö n c e p a r ç a l a r a a y › r › p s o n r a a s i t l e e r i t e re k
yok ettiklerini aç›klad›.
Katil bu “an›s›n›” ﬂöyle anlatmaktayd›:“Ben Bruges’lü küçük bir
komiser, üç uluslararas› ﬂahsiyetin
cesediyle baﬂbaﬂa kalm›ﬂt›m. Bütün
Belçikal› yetkililer oradayd›, ama
hiçbir ﬂey yapmad›lar. Önce cesaretimizi toplamak için iyice içtik. En
zoru cesetleri parçalamakt›. Bütün
gece eritmeye çal›ﬂt›k. Sadece diﬂler
kald›. Kokuyu üzerimden atabilmek
için 3 kere y›kand›m.”
*
3 De¤il, 33 kere de y›kansa, ç›kar m› o koku üzerinden.
O koku, 47 y›ld›r Belçika emperyalizminin üzerine..
*
Lumumba’y› asit kazan›nda eritenler, insan haklar› ﬂampiyonuydular dünyan›n tüm diplomatik kürsülerinde.
Ve fakat, Ernesto Che Guevara,
Birleﬂmiﬂ Milletler’in 19. Genel
Kurulu’nda, emperyalistlerin yüzlerine tükürerek aç›klayacakt› ne denli canavar ve katil olduklar›n›:
“... Kongo’da ki ac› olaylara
özellikle de¤inmek istiyorum. Tam
anlam›yla cezas›z kalan eylemlerle,
küstahça ve alay edercesine, insan
haklar›n›n nas›l ayaklar alt›nda çi¤nendi¤i ça¤daﬂ dünya tarihinde ilk
kez Kongo’da görüldü. Tüm bunlar›n nedeni, Kongo’nun son derece
zengin bir ülke olmas›d›r, emperya-

list ülkeler bu zenginlikleri kontrollerine almak istiyorlar. Fidel Castro
yoldaﬂ Birleﬂmiﬂ Milletler’i ilk ziyaretinin hemen ard›ndan verdi¤i
demeçte, uluslararas› bar›ﬂ içinde
bir arada yaﬂamayla ilgili sorunlar›n, bir ülkenin baﬂka bir ülkenin
zenginliklerine göz dikmesinden
kaynakland›¤›n› söylemiﬂti. Fidel
Castro ﬂu sözleriyle, bu inkar edilmez gerçe¤i dile getirmiﬂti: “Soygun felsefesine son verin, savaﬂ felsefesi de ortadan kalkar”
Gelin görün ki, soygun felsefesinin sonu gelmemiﬂtir, hatta ﬂimdi
her zamankinden daha güçlüdür.
Birleﬂmiﬂ Milletler’in ad›n› kullanarak Lumumba’y› öldürenler, bu
gün beyaz ›rk› savunma ad›na binlerce Kongolu’yu katlediyorlar..
Kimdir cinayetleri iﬂleyenler?
Amerika Birleﬂik Devletleri’nin ‹ngiliz üslerinden havalanan askeri
uçaklar›yla götürülen Belçikal› paraﬂütçüler..
Kongo’da iﬂlenen cinayetlerin
hesab› sorulmal›d›r.
Bugün, özgür insanlar olarak
gözlerimiz yeni ufuklara aç›l›yor,
sömürge köleleriyken göremediklerimizi fark ediyoruz: “Bat› Uygarl›¤›” parlak görünümünün alt›nda, bir
s›rtlan ve çakal sürüsünden baﬂka
bir ﬂey de¤ilmiﬂ me¤er. Kongo’ya
“insanc›l” görevleri yerine getirmeye gidenlere baﬂka bir ad verilemez.
Bunlar, silahs›z halklar› yutarak
beslenen canavarlar. ‹ﬂte, emperyalizm insan› bu hale getiriyor, imparatorluklar›n “beyaz adam›”n›n belirleyici özelliklerini bu canavarl›klar oluﬂturuyor...” (*)
*
Yoketmiﬂlerdi Lumumba’n›n cesedini. Bulunmayacakt› y›llarca.
Ama Lumumba’ya karﬂ› düzenlenen komplo ve onu asit kazan›nda
eriten emperyalist gerçek, yok edilemiyor... Kanl›, kirli, Nazi yüzüyle
karﬂ›m›zda iﬂte yine...
(*) Politik Yaz›lar- E. Che Guevara- Yar yay›nlar› (Syf: 210, 211,
212)
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değin m eler

Do¤ruya Do¤ru
“Yarg› hep böyle hoyratt›.
Siz ﬂimdi farkettiniz.
Ergenekon ile ilgili olarak,
kamuoyunda en yayg›n eleﬂtiri, gözalt›na alma yöntemi ve
davan›n oluﬂturulma ﬂekli. Yaﬂanan hoyratl›klara tepki art›yor Kamuoyunun büyük bölümü me¤er fark›nda de¤ilmiﬂ.
Oysa yarg› ve polis hep böyleydi. Hep kaba, hep aﬂ›r›, hep
özensiz..”
M. Ali Birand

BAM TELİ çizgiler

Dergi satan bir çocu¤u
vurdum! tamam

Timsah de¤il, first
lady gözyaﬂlar›
Emine Erdo¤an’›n “ça¤r›s›yla” 10 Ocak’ta ‹stanbul’da düzenlenen “Filistin’de bar›ﬂ için kad›nlar
toplant›s›”nda, baﬂta Emine Erdo¤an
olmak üzere, kad›nlar gözyaﬂlar›
dökmüﬂler. Hatta kürsüye ç›kanlar,
kendilerini a¤lamak, bir kaç gözyaﬂ›
dökmek için komiklik derecesinde
zorlamaktayd›lar.. Zor tabii hissetmeyince.
Nas›l hissetsinler.. Toplant›ya kat›lan Suriye, Ürdün, Katar liderlerinin

varsa...
“Ergenekon’un son dalgas› size
ne düﬂündürüyor?”
diye sormuﬂlar. Cevap vermiﬂ:
“ﬁeffaflaﬂmadan yanay›z. Hukukun üstünlü¤üne inan›yoruz. Gizli örgütlenmeler, yasad›ﬂ› iliﬂkiler varsa
bunlar ortaya ç›kmal›!”
Bu cevab› veren ÖDP Genel Baﬂ-

Biip biip; Orant›l› m›?
Tamam

eﬂleri “maiyetleriyle” ve milyon dolarl›k özel uçaklar›yla gelmiﬂler.. Mübarekler turistik seferde sanki.. Zaten
gelmiﬂken hepsi de ‹stanbul’da turistik geziler yapm›ﬂ, Levent’te kebapç›ya gidip künefe tarifi bile alm›ﬂlar...
Art›k o tarifleri de “yard›m” bab›nda
Gazzeli kad›nlara iletirler!!!

kan› Ufuk Uras (11.01.2009 tarihli
Vatan’daki röportaj›).
“Gizli örgütlenmeler, yasad›ﬂ› iliﬂkiler varsa..” noktas›nda konuﬂuyor.
“Varsa”... diyor. Olup olmad›¤› konusunda bir kanaati yok anlaﬂ›lan. Tam
burjuva politikac›s› üslubu.. Bir de diyor ki, “Hukukun üstünlü¤üne inan›yoruz.” O da tam Demireller’in üslubu..
K›sa sürede iyi ö¤renmiﬂ demek ki o
çat› alt›ndaki politika tarz›n›...

Sözün
Özü
Oligarﬂi
içi
kavgada
de¤il,
halk›n
kendi
iktidar›
için
kavgada
saf
tutal›m.
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"‹nsanlar bir
güce karﬂ› korku lar›n› kaybettikle rinde, o güç art›k
yoktur; insanlar
kendilerini bir
fikre adad›klar›n da, hiçbir si lah
o nl ar › d urd ur a maz."
Fidel CAST RO

Kürﬂat ve Vira ‹ﬂçilerinin Açl›k Grevine
Ziyaret
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi'ne ba¤l› park ve bahçe
iﬂlerini yapan Kürﬂat ve Vira adl› taﬂeron ﬂirketlerinden
ihale süresi doldu¤u gerekçesiyle iﬂten at›lan iﬂçilerin,
belediye binas› önünde baﬂlatt›¤› açl›k grevi sürüyor.
Konak Pier önünde bir araya gelen iﬂçi aileleri de,
iﬂçilere destek sunmak için belediye binas› önüne do¤ru
bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi.e geçti. Yüzü aﬂk›n kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂte, 'Babalar iﬂsiz çocuklar okulsuz kalmas›n', 'Eﬂimize iﬂ sofram›za aﬂ istiyoruz', '‹ﬂ ekmek
yoksa bar›ﬂ ta yok', 'Yaﬂas›n onurlu direniﬂimiz',
'Taﬂeron sistemi istemiyoruz' sloganlar› at›ld›.

Gözyaﬂart›c› duyarl›l›k

AKP’nin Fezleke Terörü

“Ergenekon soruﬂturmas›”nda gözalt›na al›nanlar›n hücrelerin so¤uk oldu¤u ﬂikayetleri üzerine, ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü büyük duyarl›l›k gösterip, hemen internet sitesinden “iﬂte burada kald›lar” diye foto¤raflar yay›nl›yor.
Ama ﬂimdi biz merak ediyoruz. Bizim mesela Yunus
Güzel’in ölümüne iliﬂkin iddialar›m›zda niye ayn› duyarl›l›¤› gösteremedi acaba ‹stanbul polisi?. Hemen foto¤raflarla cevaplasayd› ya iddiam›z›.. Daha yak›n zamanda,
Engin Çeber de ‹stanbul Emniyeti’nin karakollar›nda iﬂkence gördü.. ‹ﬂkence iddialar› da ayyuka ç›kt› de¤il mi!
Engin’e iliﬂkin foto¤raflar› da yay›nlay›n; Engin Çeber iﬂte bu hücrelerde kald›, bu nezarette tutuldu diye
gösterin. Bir de nas›l girdi¤ini ve nas›l ç›kt›¤›n› gösterirseniz iyi olacak...
Bu iﬂ, öyle “s›cakl›k ﬂu kadar derece” diye termometre görüntüsü yay›nlamaya benzemiyor de¤il mi?

DTP’nin 21 milletvekilinden 20’si hakk›nda dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› için bugüne kadar toplam 97 tane fezleke haz›rlan›p TBMM Baﬂkanl›¤›na
gönderilmiﬂ. Fezleke haz›rlanmas›n›n nedeni birçok
milletvekilinin Kürtçe kelimelerle konuﬂmalar› ya da
siyasi partiler yasas›na muhalefet etmeleridir. Örne¤in; Kimi milletvekilinin Kürtçe toplulu¤a ‘merhaba’
demesi yada Kürtçe ‘su’ istemesi, dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› için fezleke haz›rlanmas›na yetmiﬂtir.
ﬁu s›ralar büyük f›rt›nalar kopar›larak yay›n› yap›lan “Kürtçe Tv’(TRT ﬁeﬂ)nin ne denli Kürt halk›n›
kand›rmaya yönelik oldu¤u bir kez daha haz›rlanan
fezlekelerle anlaﬂ›l›yor. Bir yandan sanki Kürtçe dil
sorunu serbest b›rak›lm›ﬂ, art›k sorun yokmuﬂ gibi hareket edilip Tv aç›larken öte yandan Kürtçe bir kelime
kullanan milletvekillerinin dokunulmazl›klar› kald›r›lmak istenmiﬂ. AKP iktidar›n›n ne denli riyakar oldu¤u birkez daha ortaya ç›km›ﬂ oldu. Bir yandan Kürt
halk›na devede kulak bile say›lmayacak k›r›nt›lar verirken, öte yandan sopas›n› göstermeyi hiç eksik etmiyorlar. Her milletvekili hakk›nda birden fazla fezleke
haz›rlamalar› da bunun göstergesidir.

Lice'de asker seçmen, adres ah›r
Seçimlerle ilgili hile hurda iddialar› durmuyor.
Diyarbak›r'›n Lice ilçesinde ask›ya ç›kar›lan seçmen listelerinde 2. Mekanize Tugay Komutanl›¤›'na ba¤l› bine
yak›n asker de seçmen olarak kaydedilmiﬂ. Baya¤› bir seçmen kitlesi. Yaln›z küçük bir yer oldu¤u için hepsine uygun
adres bulunamam›ﬂ olacak ki, askerlerin ikamet etti¤i yerler aras›nda ah›rlar da gösterilmiﬂ.... Koskoca TSK askerine böyle bir ikametgah› uygun görmüﬂ, ay›p etmiﬂ.

C›v›k
“Fosforlu ‹srail”...
Milliyet’in ‹srail’in Filistin halk›na karﬂ› Gazze’de
fosforlu bomba kulland›¤›n› duyuran haberinin baﬂl›¤›
böyleydi. (13 Ocak 2009)
Neyi magazinleﬂtireceklerini ﬂaﬂ›rd›lar art›k.
Gazze katliam›n›n da magazinleﬂtirildi¤i yerde, zaten
magazin d›ﬂ› bir ﬂey kalmaz. Böyle bir zihniyete, böyle
bir baﬂl›¤a ne denilebilir ki; c›v›kl›k olarak de¤erlendirilebilir belki; ama alçakça bir c›v›kl›k..

Say›: 172

Su Hakt›r Sat›lamaz
Suyun canl›lar için yaﬂam kayna¤› oldu¤u
gerçe¤inden ve yeryüzündeki kullan›labilir suyun yetersizli¤inden hareketle; dünyadaki su kaynaklar›n› gasp
ederek paras› olmayan› susuz b›rakmay› amaçlayan
emperyalizm ve iﬂbirlikçileri 16-22 Mart 2009 tarihleri
aras›nda, ‹stanbul’da 5. Dünya Su Forumu’nu düzenleyecekler.
Suyun sat›lmas›na ve ticari mal haline getirilmesine
karﬂ› mücadele eden, içinde Halk Cephesi’nin de bulundu¤u “Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu”
taraf›ndan ç›kar›lan Suyumuzu, Hayat›m›z› Sat›yorlar… Su Halk›nd›r, Kapitalizmin Ticari ‘Mal’› De¤ildir!
baﬂl›kl› bildiriler 14 Ocak’ta ‹stanbul Okmeydan›
Sa¤l›k Oca¤› çevresinde da¤›t›ld›. Halk Cephesi üyeleri suyun sat›lmas› sonuçlar› hakk›na halka ilgi vererek
500 bildiriyi da¤›tt›lar.
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“MATEM‹M‹Z ‹SYANIMIZDIR”
Direnenlerin tarihi 690'l› y›llarda
Kerbela'da yaz›l›r... Kerbela'da yüzy›llara, biny›llara uzanacak bir direniﬂin tohumlar› at›l›r, zulüm daha
fazla ço¤almas›n diye. ‹mam Hüseyin ve yoldaﬂlar› zalimin zulmüne isyan eder... Ve "Yezid'in önünde e¤ilirsem e¤er, zalimlik azalaca¤›na,
ço¤alacakt›r" der ‹mam Hüseyin.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa,
Malatya ve Dersim’de "Matemimiz
‹syan›m›zd›r" baﬂl›kl› etkinliklerle
aﬂure da¤›t›m› yap›ld›.
B u rsa’da 11 Ocak günü Haklar
Derne¤i taraf›ndan, Kerbela’da ﬂehit
düﬂen ‹mam Hüseyin ve 72 yoldaﬂ›n› anmak için aﬂure da¤›t›ld›.
‹ z m i r -Bayrakl› ‹lçesine ba¤l›
Do¤ançay Köyü’nde, Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i
Aﬂure da¤›t›m›n› 11 Ocak günü yapt›. Dedenin Kerbela’y› anlatan konuﬂmas› ve okudu¤u duadan sonra

kurulan sofrada aﬂureler yenildi ve
evlere da¤›t›ld›.
‹s t a nb u l Karanfiller Kültür Merkezi’nde Kerbela’n›n y›ldönümü dolay›s›yla aﬂure verildi. Kerbela'da ﬂehit düﬂen Hz. Hüseyin ve 72 yoldaﬂ›n› anmak için yap›lan etkinlikte
“Kerbela’da ‹mam Hüseyin’i Katledenler Bugün Gazze’de Filistin Halk›n› Katlediyorlar” pankart› as›ld›.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Sar›yer ﬁubesi Bo¤aziçi Cemevi taraf›ndan düzenlenen aﬂurede Kerbela olay›, Kerbela’n›n Aleviler için
önemi, Kerbela'n›n bugüne yans›mas› üzerine bir konuﬂma yap›ld›. Semahlarla devam eden etkinlik aﬂure
da¤›t›lmas›yla sona erdi.
M a l a tya Haklar Derne¤i taraf›ndan 10 Ocak günü Munzur kafe de
aﬂure da¤›t›m› yap›ld›. Aﬂure da¤›t›m›nda yap›lan konuﬂmada;”Kerbela’da katledilenler bugünde varlar.

Kerbela’da oldu¤u gibi bugünde zalimler, düzenbazlar katletmeye devam ediyorlar” denildi.100 kiﬂinin
kat›ld›¤› aﬂure da¤›t›m› söylenen deyiﬂlerin ard›ndan son buldu.
Ank a r a Dikmen'de çal›ﬂmalar›n›
sürdüren Çankaya Kültür Derne¤i,
11 Ocak’da aﬂure da¤›tt›. Ard›ndan
dernek ad›na söz alan Umut ﬁener;
aﬂurenin halklar›n geleneklerinde bir
yandan birlik ve beraberli¤i; di¤er
yandan da direnmeyi ve mücadele
etmeyi ifade eden bir de¤er olarak
yer ald›¤›n› belirten bir konuﬂma
yapt›. Konuﬂman›n ard›ndan mahalleye ev ev aﬂure da¤›t›ld›.
D e rsim Özgürlükler Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan 10 Ocak günü aﬂure da¤›t›m› yap›ld›. 12 ‹mam Yas
Orucunu, dernek giriﬂimi çal›ﬂanlar›
taraf›ndan piﬂirilen aﬂure ile açanlar
oldu. Daha sonra Sanat Soka¤›’nda
aﬂure da¤›t›m› yap›ld›.

HAYATIN ‹Ç‹NDEK‹ TEOR‹, Ba¤›ms›zl›k
Demokrasi Sosyalizm ‹çin YÜRÜYÜﬁ
Dergisi’nde yay›nlanan ve ayn› ad›
taﬂ›yan e¤itim bölümündeki yaz›lardan
derlenen bir kitapt›r.
Üç y›l boyunca dünyada ve ülkemizdeki
güncel geliﬂmelerin tart›ﬂ›l›p yorumlanmas›yla oluﬂan bu teorik birikim, güçlü
ve berrak bir ideolojik zemine sahiptir.
Bu birikim, hayat›n içinde 40 y›ll›k bir
s›nanm›ﬂl›ktan geçmiﬂtir.
◆
‹ki cilt halinde yay›nlanan Hayat›n
‹çindeki Teori’nin her iki cildi 624’er
sayfad›r.
◆
Teori, içine girildikçe insana
yeni güzellikler, yeni dünyalar
gösteren, bilinmezlikleri bilinene
çeviren, insan›n beynini ve yüre¤ini
›ﬂ›tan bir ›ﬂ›kl› deryad›r.
Hayat›n ‹çindeki Teori, bu ›ﬂ›kl› deryaya
davettir.

Haziran yay›nc›l›k
E¤itim Dizisi - 4

Tel:

(0-212) 251 94 21

◆
Kitapç›lardan, Haziran Yay›nc›l›k’tan,
Yürüyüﬂ Dergisi bürolar›ndan temin
edebilirsiniz.

