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Bilmeyenler
B‹LS‹N!
800’e yak›n
insan›m›z›, 
kaybederken
‹brahim fiahin’in
yan›nda iflte
BUNLAR da vard›:

Mehmet A⁄AR
Süleyman 
DEM‹REL
Tansu Ç‹LLER
Do¤an GÜREfi
Hayri KOZAKÇIO⁄LU
Necdet MENZ‹R
Orhan 
TAfiANLAR
Reflat ALTAY
Abdülkadir AKSU
Cemil Ç‹ÇEK
Ayhan 
ÇARKIN
Korkut EKEN
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
CUMHURBAfiKAN-
LARI, BAfiBAKAN-
LAR ve polis, M‹T,
ordu flefleri,
CUMHUR‹YET
BAfiSAVCILARI,
YARGIÇLAR,
BURJUVA BASIN...

TUTUKLAYIN 
HEPS‹N‹!

Analar›n ggözündeki yyafllar kurudu ççoktan. 
Anneler babalar, kkay›p oo¤ullar›n›, kk›zlar›n›... ççocuk-
larsa kkay›p aannelerini, bbabalar›n› bbulamad›lar hala... 
Kaybedilenler nerede bbilmiyoruz aama, KKAYBEDEN-
LER‹ BB‹L‹YORUZ!
Devlet dde bbiliyor. KKEND‹N‹ TTANIMAZ MMI?
Kucaklar›nda kkay›plar›n ffoto¤raflar›n› ttafl›yan bbilge
kad›nlar, ‹‹BRAH‹M fifiAH‹NLER’i yy›llard›r tan›yor,
biliyorlar... VVe bbiliyorlar ki, fifiahinler’i bbugüne kkadar
bilmezden ggelenler de AAYNI SSOYDAN’d›r...

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
23 OOcak -- 229 OOcak

1960-70’li
y›llarda ba-
¤›ms›zl›k
bayra¤›n›
dalgaland›-
ran Afrikal›
devrimci ön-
derlerden
biri de Cab-
ral’d›... Gi-

ne-Bissau ba¤›ms›zl›k mücadelesinin
önderiydi. 
Cabral, Portekiz’in Lizbon flehrinde ö¤-
renciyken mücadeleye kat›ld›. 1950’le-
rin 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 ola-
rak Gine ve Cabo Verde'nin Ba¤›ms›z-
l›¤› ‹çin Afrika Partisi (PAIGC)'nin ku-
rulufluna önderlik yapt›. 1962’de geril-
la savafl›na baflland›. Gerilla k›sa süre-
de ülkenin büyük bölümünü ele geçir-
di. Cabral, zafere çok yak›nlafl›ld›¤› bir
zamanda, 23 Ocak 1973’te sömür-
geci Portekiz’in ajanlar› taraf›ndan
katledildi. Gine, ayn› y›l›n Eylülünde
ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

28 Ocak 1998’de Adana’da ölüm
mangalar› taraf›ndan bulunduklar› eve
düzenlenen bask›nda katledildiler. 
Besat, 1966 Bo¤azl›yan-Yozgat do-
¤umluydu. Lise y›llar›nda devrimci ha-
reketle tan›flt›. 1988-’89’da Ankara Dil
Tarih’te Dev-Genç içinde yerald›. Daha
sonra ‹ç Anadolu Bölgesi’nde çeflitli so-

rumluluklar üstlendi. Gözalt› ve tutsakl›klar yaflad›. 1997’de
Akdeniz Bölgesi’nde k›rsal alanda mücadelesine devam etti. 
Bülent, 1976 Kayseri P›narbafl› do¤umluydu. Yurtd›fl›nda
iken, ‹ngiltere’de mücadeleye kat›ld›, 1997’de Akdeniz da¤-
lar›na ç›kt›. 
Mehmet ise 1972 Adana do¤umluydu. Adli tutuklu olarak
girdi¤i hapishaneden devrimci olarak ç›kt›. Kurtulufl Gazete-
si’nin Adana bürosunda çal›fl›yordu.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 gö-
rev üstlendi. 24 Ocak 1995’de kontrgerilla taraf›ndan
kaç›r›ld› ve kaybedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da K›r›kka-
le’de iflkence yap›larak katledilmifl olarak bulundu.AAyyflfleennuurr fifi‹‹MMfifiEEKK

Devrimci gençli¤in
mücadelesine ön-
derlik eden
‹YÖKD’ün bir üyesi
olan Kerim Yaman,
23 Ocak
1975’de faflistlerin

sald›r›s› sonucu katledildi. Kerimaman’›n
cenazesi, Cepheciler’in önderli¤inde anti-
faflist bir direnifle dönüfltürüldü.

KKeerriimm YYAAMMAANN

27 Ocak
1976’da fa-
flistler tara-
f›ndan okul
giriflinde pu-
suya düflürü-
lerek katle-

dildi. ‹TÜ ö¤rencisiydi. Okulundaki
anti-faflist mücadele içinde yer ald›.

ÖÖzzeerr EELLMMAASS

1980’lerin ikinci yar›s›nda Elaz›¤ F›rat Üniversitesi ö¤-
rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Önce Dev-Genç’li, son-
ra 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›. TTuurrggaayy KKOOÇÇ

Ne zaman ki

NNee zzaammaann kkii ggöönnllüümmüüzzee 

sseevvddaa
BBiilliinncciimmiizzee uummuutt ddüüflflttüü
BBiizz yyoollllaarraa ddüüflflttüükk
AAdd››mm››zzaa sseerrüüvveennccii ddeennddii

NNee zzaammaann kkii ppaayy››mm››zzaa
AAççll››kk,, yyookkssuulllluukk,, ööllüümm 

ddüüflflttüü
BBiizz ddaa¤¤llaarraa çç››kktt››kk
AAdd››mm››zzaa flflaahhaann ddeennddii
NNee zzaammaann kkii tteesslliimmiiyyeett 

ddaayyaatt››lldd›› 
bbiizziimm nneezzddiimmiizzddee ttüümm 

hhaallkkaa
BBiizz yy››lldd››zzllaarr kkuuflflaanndd››kk 
AAdd››mm››zzaa bboorraann ddeennddii

NNee zzaammaann kkii kkuurrflfluunn,, ggaazz,, 
bboommbbaayyllaa

ööllüümm bbuulldduu bbeeddeennlleerriimmiizzii
BBiizz 112222 ddeeffaa 
""MMeerrhhaabbaa zzaaffeerr,, 
hhooflfl ggeellddiinn ööllüümm"" ddeeddiikk..

BBeessaatt AAYYYYIILLDDIIZZ

BBüülleenntt DD‹‹LL

MMeehhmmeett TTOOPPAALLOO⁄⁄LLUU

Amilcar CABRAL

Mustafa SSUPH‹ vve YYoldafllar›
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

- 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 bu-
lunduklar› Sovyetler Birli¤i’nden Anadolu’ya dönmüfllerdi. 

Suphi, 1920’de Ankara, ‹stanbul ve Bakü’de bulunan komünistleri birleflti-
rerek 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 önlenme-
si talimat›n› da yollam›flt›. Suphi ve yoldafllar› 28 Ocak 1921’de Trabzon’da elle-
ri kelepçelenip bir tekneye bindirildiler. Onlar›n arkas›ndan hareket eden Kema-
list iktidar›n görevlendirdi¤i bir ajan-katil olan Yahya Kaptan ve adamlar› tara-
f›ndan deniz ortas›nda süngülenerek katledildiler.

Mustafa SUPH‹ 
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Susurluk’tan bu yana,
Susurluk’un ne olup

olmad›¤›na, kontrgerilla politikala-
r›na ve örgütlenmesine dair say›s›z
tesbitler yap›ld›, teoriler gelifltirildi.
Ve hiç kuflku yok ki, Susurluk’u bü-
tünüyle izah edebilen, Susurluk’tan
bu yana devlete iliflkin hemen tüm
geliflmeleri öngörebilen tek aç›kla-
ma, devrimci hareketin aç›klamala-
r›d›r. Bu anlamda, bugünkü Ergene-
kon davas›na da, Ergenekon operas-
yonunun ‹brahim fiahinler’in tutuk-
lanmas›yla ald›¤› biçime de, yine
devrimci hareketin bak›fl aç›s›ndan
bak›lmal›d›r. 

En baflta flunlara dikkat çekil-
melidir: ‹‹bbrraahhiimm fifiaahhiinnlleerr’’ii

ggöörreevvlleennddiirreenn ‘‘ddeevvlleett’’ttiirr!!.... SSuussuurr--
lluukkllaarr,, EErrggeenneekkoonnllaarr,, KKoonnttrrggeerriill--
llaa,, aannccaakk ddeevvlleettllee bbiirrlliikkttee vvaarroollaa--
bbiilliirr...... FFaaflfliisstt ddeevvlleettee kkaarrflfl›› çç››kkmmaa--
yyaann hhiiççbbiirr ggüüçç,, kkoonnttrrggeerriillllaayy›› ttaass--
ffiiyyee eeddeemmeezz,, oonnddaann hheessaapp ssoorraa--
mmaazz..

Oligarfli içi iktidar savafl›n›n bir
biçimi olarak sürmekte olan

Ergenekon Operasyonu’nun son
aflamas›nda kontrgerilla fleflerin-
den ‹brahim fiahin’in gözalt›na
al›n›p tutuklanmas›, ard›ndan baz›
yerlerde cephanelikler bulunmas›,
çeflitli kesimler taraf›ndan Ergene-
kon Operasyonu’nda bir ““ddöönnüümm
nnookkttaass››”” olarak de¤erlendirildi.
Bu kesimler, bu kez kontrgerilla-
n›n (Gladio’nun) tasfiye edilece¤i
beklentisine girdiler. 

Bunlar düzen içi düflünmenin
sonucu olarak ortaya ç›kan

yanl›fl beklentilerdir. Yaflad›¤›m›z
bütün tecrübelere ra¤men, hala fa-
flizmin kendi kendine veya faflist,
gerici partiler arac›l›¤›yla demok-
ratikleflebilece¤i düflünceleri bu
yan›lg›lar› beslemeye devam et-
mektedir. 

‹brahim fiahinler yeni ortaya ç›k-
m›fl, yeralt›ndaki silah depola-

r›ndan yeni haberdar olunmufl, y›l-
lard›r bilinen gerçekler yeni ö¤re-
nilmifl gibi, sansasyon yarat›p, or-
tal›¤› buland›rarak sürdürülüyor
operasyon. Oligarfli içi hemen her
it dalafl›nda oldu¤u gibi, her vesi-
leyle devrimcilere karfl› karalama
ve flaibelendirmeyi amaçlayan bir
psikolojik savafl da bafl›ndan beri
söz konusu operasyona efllik edi-
yor.  

‹‹brahim fifiahin’in ttutuk-
lanmas›, EErgenekon

operasyonunu, ooligarfli iiçi
iktidar savafl› oolmaktan çç›-
karmam›flt›r. Operasyon oli-
garfli içi bir çat›flma olarak devam
etmektedir. ‹brahim fiahin’in tu-
tuklanm›fl olmas› iktidar için “ka-
ranl›¤›n üzerine gitme kararl›l›-
¤›”n›n göstergesi de¤ildir. SSoorruull--
mmaass›› ggeerreekkeenn ssoorruu;; ‹brahim fia-
hin’e bbuuggüünnee kkaaddaarr nniiyyee ddookkuu--
nnuullmmaadd››¤¤››dd››rr??.... AKP; Ergene-
kon’un “oligarfli içi iktidar savafl›”
oldu¤unu perdelemek ve böylece
oligarfli içi iktidar savafl›nda çeflit-
li çevreleri kendisine yedekleye-
bilmek için manevralar yap›yor...
Deflifre olmufl, etkisizleflmifl
kontrgerilla unsurlar›n› küçük-
burjuva ayd›n çevrelerin önüne
atarak, onlar› “kontrgerillaya kar-
fl› mücadele etti¤ine” inand›rmak
istiyor. ‹brahim fiahinler’in suçla-
r› cezaland›r›lacaksa, ““kkaayy››pp ssii--
llaahhllaarr”” aran›yorsa, binlerce faili
meçhulün hesab› sorulacaksa, ça-
l›nacak kap›lar bellidir. Ama o ka-
p›lar› çalm›yor iktidar›n polisi ve
savc›lar›.

KKontrgerillay› kkendi iis-
tedikleri ggibi ttart›flt›r-

mak iistiyorlar. Çizdikleri bu

tart›flma çerçevesinde, ddeevvlleett yok-
tur, hhüükküümmeettlleerr yoktur, eemmppeerr--
yyaalliizzmm yoktur, tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaazzii
ve onlar›n ç›karlar› yoktur; sadece
kifliler ve o kiflilerin “bafl›na buy-
ruk” örgütlenmeleri, eylemleri
vard›r. Halka kontrgerillay› böyle
bir ucube olarak sunmak istemek-
tedirler. Kontrgerilla ne böyle ku-
rulmufl, ne de halka karfl› eylemle-
rini bafl›na buyruk biçimde ger-
çeklefltirmifltir. E¤er kontrgerilla
tasfiye edilecekse, iflledikleri suç-
lar›n hesab› sorulacaksa, o hesap-
laflman›n hedefinde en baflta ddeevv--
lleett,, hhüükküümmeettlleerr,, eemmppeerryyaalliizzmm vvee
tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaazzii olmak duru-
mundad›r. Ama bizden kontrgeril-
lan›n bunlar›n d›fl›nda bir organi-
zasyon oldu¤una, onbini aflk›n fai-
li meçhulün, binlerce infaz›n, yüz-
lerce kay›b›n, kitle katliamlar›n›n,
provokasyonlar›n, psikojik sava-
fl›n bu bir avuç “çetecinin” kkaarraarr››
ve organizasyonuyla gerçekleflti-
rildi¤ine inanmam›z isteniyor. Ha-
y›r, kontrgerilla herfleyden önce
devlettir. Dünyan›n tüm ülkelerin-
de kontrgerilla devletlerle birlikte
varolmufltur. 

YYoldafllar›m›z›n kkatili,
halk ddüflman›, ooligar-

flinin mmaflas› ‹‹brahim fifia-
hin 

AKP iktidar›n›n ve yalakalar›-
n›n yaratt›¤› havaya bak›l›r-

sa, ‹brahim fiahin’in neler yapt›¤›
adeta yeni keflfedilmifl, bu ülkede
topra¤a gömülü binlerce silah ol-
du¤u da yeni ö¤renilmifltir. ‹bra-
him fiahin’in kim oldu¤u, neler
yapt›¤› y›llard›r biliniyor. Biz onu
17 Nisan 1992’den beri çok ya-
k›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 arpa-
c›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 res-
mi olarak dava dosyalar›nda geç-
mese de, örgütümüze yönelik sa-
y›s›z infaz operasyonunda yeral-
d›¤› muhakkakt›r. 

fieflerinden birinin ‹brahim fia-
hin oldu¤u Ölüm Mangalar›,

devrimci ve ulusal mücadelenin
geliflmesi karfl›s›nda, 1980’lerin
sonunda, oligarflinin merkezi ku-
rumlar›n›n karar›yla kurulmufltur.
Kurulduklar›ndan itibaren de say›-
s›z infaz gerçeklefltirmifllerdir.
Herkes haf›zas›n› biraz zorlad›¤›n-
da hat›rlayacakt›r ki, ev ve iflye-
ri bask›nlar›nda, sokak ortas›n-
da sürdürülen infazlar, belli
bafll› büyük flehirlerde kurulan
ölüm mangalar› taraf›ndan ger-
çeklefltiriliyordu. Bafllar›nda
MMeehhmmeett AA¤¤aarr vard›, Özel Ha-
rekatç›lardan oluflan timlerin
bafl›na da ‹‹bbrraahhiimm fifiaahhiinn atan-
m›flt›. 

Her infazdan sonra, katille-
rin gözlerinden öpülüyor,

infazlara yönelik elefltiriler, biz-
zat en üst düzeyde Baflbakanlar,
Cumhurbaflkanlar› taraf›ndan
cevaplan›yor, “polisimizin elini
so¤utmay›n” denilerek, ‹brahim
fiahinler’e ““ddeevvaamm eeddiinn”” deni-
yordu. 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 ba-
kan Mehmet Kahraman gibi, ba-
kanlar bizzat gidip yerinde infaz-
lar› seyrediyor ve infaz sonras›nda
alk›fllay›p katillerin bafl›n› tebrik
ediyorlard›. fiahinler’e “devam
edin, devam edin...” diyen iktidar-
lar›n bakanlar› aras›nda bugün
AKP iktidar›nda en üst düzeyde
yer alan AAbbddüüllkkaaddiirr AAkkssuullaarr,

CCeemmiill ÇÇiiççeekklleerr de vard›. Ölüm
mangalar› bu sahiplenme ve tefl-
vikle öylesine pervas›zlaflm›fllard›
ki, karfl›lar›ndakinin kim oldu¤u-
nu 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 sürdürü-
cüsü olan AKP de ‹brahim fiahin-
ler’e bu infazlar›n, kitle katliamla-
r›n›n hesab›n› sormayacakt›r. AKP
iktidar›, ‹brahim fiahin’in ““DDaann››flfl--
ttaayy ssaalldd››rr››ss››nnddaa kkuullllaann››llaann ssiillaahh››
ssaattmm››flfl oollmmaass››””n›n peflindedir. 

Düflünün, onlarca, belki yüzler-
ce infazda, katliamda imzas›,

damgas›, emri olan bir kontrgeril-
la flefi, suçlana suçlana bununla

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› ken-
dimiz soraca¤›z.  

Burada 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-

cularla, kontrgerillac›larla yanyana
getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Sanki
yeryüzünde lav silah› bir tek o ka-
z›lan yerlerde ve bir de örgütü-
müzde görülmüfltür! Örgütümüzü
kontrgerillac›larla yan yana getir-
me gayretleri, mant›ks›zd›r, saç-
mad›r, ama ülkemizde devrimcile-
re karfl› psikolojik savafl zaten böy-
le yürütülmektedir. AKP’nin sav-
c›lar›, AKP yalakas› medya, her
f›rsatta devrimci harekete karfl› ze-
hirlerini kusmaktad›rlar. Ama pis-
liklerini bize bulaflt›rmalar› müm-
kün de¤ildir. Örgütümüze yönelt-
tikleri her iftira, karalama, yaln›z-
ca onlar›n pisliklerinin, iftirac›l›k-
lar›n›n ve alçakl›klar›n›n kan›t›
olarak geçecektir tarihe. 

EErgenekon’u, SSusur-
luk’u, kkontrgerillay›

devletin dd›fl›nda aarayan,
hiçbir fley bbulamaz. Ülke-
mizde en az›ndan 6-7 Eylül
1955’ten bu yana, kontrgerilla
taraf›ndan örgütlü, sistemli,
planl› bir flekilde provokasyon-
lar, sabotajlar, katliamlar, iflken-
celer, infazlar gerçeklefltiril-
mektedir ve neredeyse 60 y›ld›r
sürmekte olan bir politikan›n
sorumlular›n›n ve uygulay›c›la-
r›n›n Veli Küçükler, ‹brahim fia-
hinler, Levent Ersözler’den iba-
ret olamayaca¤› aç›kt›r. 

Sorun kaç general, kaç mu-
vazzaf subay›n tutuklan›p

tutuklanmad›¤›nda de¤ildir. Ül-
kemizdeki kontrgerilla örgütlen-
mesinde ordunun belirleyici güç
oldu¤u aç›kt›r. Fakat ordu da bunu
“kendi bafl›na” yapmamaktad›r.
Ordu, bu örgütlenmeyi eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaazziinniinn ppoo--
lliittiikkaallaarr››nn›› hhaayyaattaa ggeeççiirrmmeekk iiççiinn
oluflturmufltur, kontrgerilla yön-
temlerine bunun için baflvurmak-
tad›r. 

Emperyalizm ve oligarflik dik-
tatörlük izin vermeden cunta

da yapamazlar, böyle devasa bir
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SS oo rr uu nn
kkaaçç ggeenneerraall,, kkaaçç mmuuvvaazzzzaaff

ssuubbaayy››nn ttuuttuukkllaann››pp ttuuttuukkllaannmmaa--
dd››¤¤››nnddaa ddee¤¤iillddiirr.. ÜÜllkkeemmiizzddeekkii
kkoonnttrrggeerriillllaa öörrggüüttlleennmmeessiinnddee
oorrdduunnuunn bbeelliirrlleeyyiiccii ggüüçç oolldduu¤¤uu
aaçç››kktt››rr.. FFaakkaatt oorrdduu ddaa bbuunnuu
““kkeennddii bbaaflfl››nnaa”” yyaappmmaammaakkttaadd››rr..
OOrrdduu,, bbuu öörrggüüttlleennmmeeyyii eemmppeerr--
yyaalliizzmm vvee tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaazziinniinn
ppoolliittiikkaallaarr››nn›› hhaayyaattaa ggeeççiirrmmeekk
iiççiinn oolluuflflttuurrmmuuflflttuurr,, kkoonnttrrggeerriillllaa
yyöönntteemmlleerriinnee bbuunnuunn iiççiinn bbaaflfl--
vvuurrmmaakkttaadd››rr..



kontrgerilla örgütlenmesi de
oluflturamazlar. Kontrgerillay›
gerçek anlamda tasfiye etme
amac› ve niyeti bulunmayan
AKP iktidar› bu nedenle, Erge-
nekon’u devletin d›fl›nda göste-
rirken, onu adeta geçmiflte kalan
bir organizasyon olarak sun-
maktad›r. Bu anlamda, ikide bir
ortaya at›lan “1 Numara” gibi
safsatalar, Ergenekon’daki bu
oyunu sürdürmek içindir. Erge-
nekon, Susurluk, kontrgerilla,
herhangi bir “1 Numara”ya ba¤-
lanamaz. Ama e¤er kiflilerden
sözetmek gerekiyorsa, yukar›-
dan afla¤›ya faflizmin infla edil-
di¤i ve NATO-CIA organizasyo-
nuyla kontrgerilla örgütlenmesi-
nin oluflturuldu¤u 1950 bafllar›n-
dan bu güne kadar ki, bütün hükü-
metler, Genelkurmay baflkanlar›,
kuvvet komutanlar›, bütün Milli
Güvenlik Kurulu üyeleri, Özel
harp dairesinin, M‹T’in, polisin
bütün yöneticileri, hepsi kontrge-
rilla üyeli¤inden ve halka karfl›
kontrgerilla politikalar›n›n uygu-
lanmas›ndan sorgulan›p yarg›lan-
mal›d›r. Bu kapsamda ele al›nma-
d›kça, kontrgerillayla hesaplafl›l-
m›fl ve kontrgerilla tasfiye edilmifl
olmaz. 

NNeden ssorun ddüzen
içinde ççözülemez? NNe-

den ddevrim? Kontrgerilla sa-
dece orduya, sadece M‹T’e, poli-
se, mafyaya, sivil faflist harekete
ba¤l› olarak varolan bir örgütlen-
me de¤ildir. Bunlar›n hepsini bir-
den içerir, ancak bunlar›n hepsinin
kapsayabilece¤inden daha genifl
ve daha üüsstt bir yap›lanmad›r. Onu
daha üstte bir yap› haline getiren
ddoo¤¤rruuddaann eemmppeerryyaalliizzmm vvee oollii--
ggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüükk ttaarraaff››nnddaann
öörrggüüttlleennmmiiflfl olmas›d›r. Bu anlam-
dad›r ki, yukar›dan afla¤›ya örgüt-
lenen bu yap›, sistemin kendisiyle,
devletle bütünleflmifltir. Sadece
dar bir örgütlenme olman›n öte-

sinde, oligarflinin kesintisiz sür-
dürdü¤ü bir politikan›n ad› olmufl-
tur. Bizim gibi ülkelerde kontrge-
rillan›n tasfiyesi, iflte bu nedenle,
mevcut faflist devlet mekanizmas›-
n›n parçalanmas›yla özdeflleflmifl-
tir. Hiçbir düzen partisi iktidar›
bunu yapmayaca¤› ve yapamaya-
ca¤› içindir ki, kontrgerilladan
kurtulmak, bir ddeevvrriimm sorunudur. 

Bafl›ndan itibaren belirtti¤imiz
gibi, kontrgerillay› aç›¤a ç›-

kartmak, yarg›lamak demek, 50
y›l›, yani yar›m asr› aflan bir süre-
cin halka karfl› ifllenen suçlar›n›
ortaya dökmek demektir. Bunun
içinde 1 May›s 1977’den Marafl’a,
Gazi’ye uzanan onlarca kitle kat-
liam›, onlarca ayd›n›n suikastlarla
katledilmesi, binlerce devrimcinin
iflkencelerde, infazlarda katledil-
mesi vard›r. Yüzlerce insan›n kay-
bedilmesi vard›r. Bunun içinde sa-
y›s›z provokasyon sabotaj, komp-
lo vard›r. Kesintisiz sürdürülen bir
psikolojik savafl vard›r. 

Susurluk, bir grup özel timciye
indirgenmiflti; Ergenekon da

Veli Küçükler’le ‹brahim fiahin-
lerle sürdürülüyor. Ortak noktala-
r›, halka karfl› ifllenen suçlar yok-
tur ortada. 

AAyd›nlara, hhalk›m›za,
ilerici ddemokrat kke-

simlere bbu nnoktadaki
uyar›m›z flfludur: AAldan-
may›n vve aaldatmay›n;
oyalanmay›n vve ooyala-
may›n. Kontrgerilla politika-
lar›n› sürdüren, kontrgerilla ör-
gütlenmesini kendine ba¤l›
olarak yeniden flekillendiren
AKP iktidar›, “çeteleri aç›¤a
ç›kar›yoruz” iddias›yla Erge-
nekon davas›n›, oligarfli içi ik-
tidar kavgas›nda etkili bir fle-
kilde kullanmaktad›r. Veli Kü-
çük, ‹brahim fiahin gibi tescilli
kontrgerilla elemanlar›n›n da-
vaya 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›z-
l›k için dövüflen de, demokrasi
için vuruflan da yoktur. Ve bu iki
hedef de sadece ve sadece devrim-
ci mücadeleye kalm›flt›r. 

Bütün bunlar›n sonucu olarak
bir kez daha belirtiyoruz ki;

AKP’yle Genelkurmay ve düzenin
baz› kesimleri aras›nda sürmekte
olan bu mücadele, demokrasi mü-
cadelesi de¤ildir, halk›n mücadele-
si de¤ildir. Bu mücadelede taraf ol-
mak, flu veya bu flekilde egemen s›-
n›flar›n saflaflmas›nda yeralmakt›r.

Bir kez daha görülecektir ki,
tüm bu sansasyona, kuru gü-

rültüye ra¤men, kontrgerilla de-
vam edecektir. “Türkiye ba¤›rsak-
lar›n› temizliyor”, “art›k hiçbir
fley eskisi gibi olmayacak” tesbit-
lerinin arkas› nas›l derin bir hayal
k›r›kl›¤› olduysa, bugün fiahin gi-
bi birkaç kontra flefinin tutuklan-
mas›yla ayn› hayalleri görmeye
bafllayanlar da ayn› hayal k›r›kl›-
¤›na u¤rayacakt›r. 

Bütün bu geliflmeler bir kez da-
ha “Susurluk devlettir!” tesbi-

tini do¤rulanmas›yla sonuçlana-
cakt›r. Susurluk ddeevvlleettttiirr ve elbet,
Susurluk devletini tasfiye edebile-
cek tek güç de ddeevvrriimmddiirr. 

BBiirr
kkeezz ddaahhaa ggöörrüülleecceekkttiirr kkii,,

ttüümm bbuu ssaannssaassyyoonnaa,, kkuurruu ggüürrüüll--
ttüüyyee rraa¤¤mmeenn,, kkoonnttrrggeerriillllaa
ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr.. ““TTüürrkkiiyyee
bbaa¤¤››rrssaakkllaarr››nn›› tteemmiizzlliiyyoorr””,, ““aarrtt››kk
hhiiççbbiirr flfleeyy eesskkiissii ggiibbii oollmmaayyaaccaakk””
tteessppiittlleerriinniinn aarrkkaass›› nnaass››ll ddeerriinn
bbiirr hhaayyaall 77kk››rr››kkll››¤¤›› oolldduuyyssaa,,
bbuuggüünn fifiaahhiinn ggiibbii bbiirrkkaaçç kkoonnttrraa
flfleeffiinniinn ttuuttuukkllaannmmaass››yyllaa aayynn››
hhaayyaalllleerrii ggöörrmmeeyyee bbaaflflllaayyaannllaarr
ddaa aayynn›› hhaayyaall kk››rr››kkll››¤¤››nnaa uu¤¤rraa--
yyaaccaakktt››rr..

6 GÜNDEM 18 OOcak 22009



“Bu iflin devam› gelecek” diyor-
du ekrandaki gazeteci. “‹ddianame-
nin Susurluk’a kadar gidece¤ini ve
san›k sandalyesine MMeehhmmeett
AA¤¤aarr’›n da, TTaannssuu ÇÇiilllleerr’in de otu-
raca¤›n›” söylüyordu. 

Ergenekon operasyonunun A¤ar
ve Çiller’e kadar uzanaca¤›n› söyle-
yen gazeteci Ali Bayramo¤lu gibiler
için, bu çok büyük bir fley olsa ge-

rek. Sanki operasyon A¤ar ve Çil-
ler’e kadar uzan›rsa herfley aç›¤a
ç›km›fl olacak ve tüm çeteler temiz-
lenecek, devlet ar›nacak!

Evet, “Ergenekon Operasyonu”
ad› alt›nda sürdürülen iktidar  sava-
fl›, geçti¤imiz hafta, 30’u aflk›n gö-
zalt› ve bunlar›n yar›s›na yak›n›n›n
tutuklanmas›yla devam etti. Gözal-
t›na al›nanlar aras›nda eski MGK
Genel Sekreteri Org. Tuncer K›l›nç,
Em. Org. Kemal Yavuz, eski Özel
Harekat Daire Baflkanvekili ‹bra-
him fiahin, Prof. Dr. Yalç›n Küçük,
Ba¤›ms›z Cumhuriyet Partisi Genel
Baflkan Yard›mc›s› Engin Ayd›n,
emekli Albay Mustafa Levent Gök-
tafl, eski YÖK Baflkanlar›ndan Prof.
Dr. Kemal Gürüz gibi kifliler vard›. 

Genelkurmay’da gözalt›lar üze-
rine “ola¤anüstü toplant›” yap›ld›,
TSK, de¤erlendirmelerini “rutin d›-
fl›” görüflmelerde do¤rudan baflba-
kan ve cumhurbaflkan›na aktard›. Ve
bugün için içeri¤i belirsiz pazarl›k-
lardan sonra iki orgeneral serbest
b›rak›l›rken, 20’ye yak›n kifli tutuk-
land›. 

Kontrgerillaya karfl› en keskin
muhalefeti yapt›¤›n› sanan bir çok
kesimin ufku, yukar›da aktar›lan ör-
nekteki gibi, Çiller’le, A¤ar’la s›n›r-

l›d›r. Karfl›m›zdaki, Susurluk’un
devlet oldu¤unu yaflanan bunca ola-
ya ve bu kadar zamana ra¤men hala
kavrayamayan ve Susurluk’u ““ÇÇiill--
lleerr--AA¤¤aarr--BBuuccaakk””a indirgeyen ba-
k›fl aç›s›d›r. 

Oysa ne Susurluk ve ne de Erge-
nekon’un “bitifl noktas›” Çiller ve
A¤ar de¤ildir. Kontrgerilla örgüt-
lenmeleri A¤ar ve Çiller’den önce

de vard›, sonras›nda da devam et-
mektedir. Peki A¤ar’dan, Çiller’den
öötteessii kkiimm öyleyse denilecektir?

Bu konuda Susurluk sonras›nda
A¤ar’›n söyledikleri oldukça çarp›-
c› ve yeterince aç›kt›r:

““BBaannaa ssoorraaccaa¤¤››nn››zz hheerr ssoorruunnuunn
cceevvaabb›› MMGGKK’’ddaa...... TTooppllaayy››nn ddeevvllee--
ttiinn zziirrvveessiinnii,, oorraaddaa kkoonnuuflflaall››mm..”” 

Herfley MGK’da, devletin zirve-
sinde kararlaflt›r›lm›flt›r. Kontrgeril-
la fleflerinden olan Mehmet A¤ar gi-
bileri de bunu canla baflla hayata
geçirmifllerdir.

Susurluk soruflturmalar› için ku-
rulan komisyonda ifade veren polis
fleflerinden Hanefi Avc› da flöyle di-
yordu: “Terörle mücadelede hukuk
içinde kal›narak bir yerlere gidile-
medi¤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 kade-
melerinde al›nm›fl bir karard›. Bu
yöntemi ilk olarak J‹TEM kullan-
maya bafllad›..”

Avc›’n›n sözleri iki fleyi birden
vurguluyor: Birincisi, kontrgerilla
politikalar›n›n kararlar›n›n al›nd›¤›
yer ““ddeevvlleettiinn üüsstt kkaaddeemmeelleerrii””dir.

‹kincisi, bu politikalar, devletin
kendi yasalar›n›, hukukunu çi¤ne-
mesiyle hayata geçirilecek nitelikte-
ki politikalard›r. Yani Demirel’in
ünlü deyifliyle “devletin rutin d›fl›na
ç›kmas›”!

Çokça sözü edilen “devletin zir-
vesi” 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¤u-
muz dönemde, asker ile siyasetin...
siyasetçinin iliflkisi? 

- Herkes, askere destek verdi...

Medya verdi... Siyaset destekledi. 

- Paflam, o dönemde ‘zirve’ na-
s›ld›? 

- Say›n Demirel önce Baflbakan-
d›... 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 meka-
nizmas›n› böyle çiziyor Gürefl.
Bunlar, zaten MGK’da da yeral›-
yorlar. “Zirvede” tesbit edilen ka-
rarlar 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 dönü-
flüyor. 

“Zirve”nin resmi iflleyifli bu. Fa-
kat elbette buras› birkaç general ve-
ya burjuva politikac›dan, M‹T, polis
fleflerinden de ibaret de¤ildir. Bun-
lar “zirve”nin elemanlar›ndan baz›-
lar›d›r. “Zirve”nin bir de ppoolliittiikk

Oligarfli ‹çi ‹ktidar Savafl› Ergenekon

Çat›flmada Yeni Gözalt› ve Tutuklamalar

‹brahim fifiahinler’i ggörevlendiren ‘‘devletin zzirvesi’dir

‘Z‹RVE’... AA⁄AR VVE ÇÇ‹LLERLER’‹N ÖÖTES‹NDED‹R!
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kkaarrflfl››ll››¤¤›› var. O noktada ifle, oligar-
fliyi oluflturan s›n›flar ve emperya-
lizm giriyor. Emperyalizm ve iflbir-
likçi tekelci burjuvazi, nas›l politi-
kalar uygulanmas›n› istediklerini bu
resmi zirvelere aktar›yorlar ve iste-
dikleri kararlar› ç›kartt›r›yorlar.
Emperyalizm ve oligarfli, bu nokta-
da ç›kan kararlar›n hayata geçiril-
mesi için de baflta ellerindeki bas›n
yay›n organlar› olmak üzere tüm
güçlerini seferber ediyorlar. 

fiimdi kontrgerillay› Veli Küçük-
ler’den, ‹brahim fiahinler’den ibaret
sananlar da, hayallerini bile A¤ar ve
Çiller ile s›n›rlayanlar da bu gerçek-
lere bakmak durumundad›rlar. 

Bunlar bilinmeyen, gizli sakl›
olan fleyler de¤ildir. Bugün Ergene-
kon operasyonlar›nda gerçekten so-
nuç bekleniyorsa ve bu operasyon-
lar›n gerçek suçlulara uzanmas› is-
teniyorsa o zaman herkesin ufkunu,
hedefini, hesap sorma iste¤ini A¤ar
ve Çiller’den ötesine geçirmesi ge-
rekir. Orada gerçek karar mekaniz-
malar› görülecektir. Orada faflist po-
litikalar› ve örgütlenmeleri kararlafl-
t›ran “zirve” görülecektir. 

Bu zirvede iissiimmlleerr ççookk öönneemmllii
ddee¤¤iillddiirr;; bunlar kimi zaman Çiller,
Demirel ve Gürefl olur, baflka bir za-
man Çiller’in, Demirel’in yerini
Özal, Mesut Y›lmaz ya da Bülent
Ecevit al›r, Gürefl’in koltu¤unda To-
rumtay ya da K›vr›ko¤lu olur, Em-
niyet Genel Müdürlük koltu¤unda
da A¤ar’›n yerine bir baflkas›... Çok
çeflitli kifliler bu zirvenin elemanlar›
olabilirler. Zirvenin karar alma me-
kanizmalar›, dönemlere göre genifl-
leyip daralabilir. Ama oligarflik dik-
tatörlü¤ün “zirve”si, kiflilerden ba-
¤›ms›z olarak iflleyen ve süreklili¤i
olan bir kurumdur. 

Bu zirvenin kendi iç anayasas›-
n›n ““MMiillllii GGüüvveennlliikk SSiiyyaasseett BBeellggee--
ssii”” ad›yla kurumlaflt›r›lm›fl oldu¤u-
nu bilmeyen yoktur. “Zirve”de ha-
z›rlanan bu belge, bir çok aflamadan
geçilerek haz›rlanm›fl AAnnaayyaassaa’n›n
da üstündedir. 

Demirel’in “devlet rutin d›fl› ifl-
ler yapabilir” diye savundu¤u her
türlü yasa tan›mazl›k, halka karfl›

suç iflleyen örgütlerin oluflturulma-
s›, hiçbir dönemde kendili¤inden,
veya “afla¤›dan yukar›ya” bir flekil-
de 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, kont-
rgerilla 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 kademele-
rinde kararlaflt›r›ld›¤›n›, neden tüm
NATO üyesi ülkelerdeki  kontrgeril-
la teflkilat›n›n bizzat CIA taraf›ndan
organize edildi¤inin cevab›n› da bu-
luruz. Emperyalizmin ç›karlar›n›n
tehlikeye düfltü¤ü, oligarflinin düze-
ninin 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; BBeeyyaazz SSaarraayy’a,
BBrrüükksseell’e, CCIIAA’n›n, PPeennttaaggoonn’un,
NNAATTOO’nun karargahlar›na bakmak
gerekiyor. 

Halka kkarfl› iifllenen ssuçla-
r›n kkapat›lan ddefterleri 

Bazen kontrgerilla çeteleri balta-
y› tafla vurur; suç üstü yakalan›rlar
veya baflka nedenlerle deflifre olabi-
lirler. 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 ni-
telikte olmaz. Kontrgerilla eleman-
lar›na, gruplar›na karfl› yap›lan, ya-
p›lmak zorunda kal›nan operasyon-
larda, yarg›lamalarda halka karfl› ifl-
lenen suçlar, genellikle operasyona
ve yarg›lamaya dahil de¤ildir. 

Susurluk davas› ad› verilen ama
asl›nda Susurluk’la bir ilgisi olma-
yan dava, bunun en aç›k örneklerin-
dendir. Bu davada, A¤ar’›n aç›kça
yapt›k dedi¤i ““bbiinn ooppeerraassyyoonn”” de-
¤il, bir mafyac› olan Ömer Lütfi To-
pal’›n öldürülmesi dava konusu
edilmifltir. Çünkü halka karfl› iflle-
nen suçlar eemmppeerryyaalliizzmm vvee oolliiggaarr--
flflii iiççiinn ssuuçç ddee¤¤iillddiirr.. Halka karfl›
kontrgerilla birimleri taraf›ndan ya-
p›lan operasyonlar, katliamlar, zir-
velerde al›nan kararlar do¤rultusun-
da emperyalistlerin ç›karlar› için
yap›lm›flt›r.

Mehmet A¤ar, ‹brahim fiahin’in
gözalt›na al›nmas›ndan sonra kendi-
sine sorulan sorulara flu cevab› veri-
yor: “Biz art›k o defterleri kapat-
t›k.... biz hizmetimizi yapt›k, tamam-
d›r... biz devletimiz ve milletimiz
için elimizden geleni yapt›k. Kimse
bunun d›fl›nda bir fley söylememi
beklemesin...” 

Pervas›z. 

Çünkü, o dönemde eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee oolliiggaarrflflii aadd››nnaa yyaapptt››kkllaarr››--
nn››nn gerçekten sorgulanmayaca¤›n-
dan emin. Tüm kontra flefleri bu
gerçe¤in fark›ndad›rlar. Pervas›zl›k-
lar›, “hiçbir fleyden korkmuyor” gi-
bi görünen cüretlerinin kayna¤› bu-
dur. 

“Biz hizmetimizi yapt›k, o defte-
ri 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 pe-
ki?

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 ka-
patm›fl. Halka  karfl› suç iflleyen
hangi “Ergenekon san›¤›” varsa ay-
n› durumdad›r.

Oligarfli içi çat›flmalar›n boyutu
A¤ar’› da aflabilir kuflkusuz. Fakat
A¤ar’› y›llard›r bu flekilde konufltu-
ran sistemin niteli¤ini iyi biliyor ol-
mas›d›r. Veli Küçükler’i tutuklan-

KKoonnttrrggeerriillllaa eelleemmaannllaarr››nnaa
kkaarrflfl›› yyaapp››llmmaakk zzoorruunnddaa
kkaall››nnaann ooppeerraassyyoonnllaarrddaa,,

yyaarrgg››llaammaallaarrddaa hhaallkkaa kkaarrflfl››
iiflfllleenneenn ssuuççllaarr,, ggeenneelllliikkllee

ooppeerraassyyoonnaa vvee yyaarrgg››llaammaayyaa
ddaahhiill ddee¤¤iillddiirr.. 
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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 “hiz-
metlerini yap›p o defteri kapatm›fl-
lar”d›r.  

Peki, bir de flunu soral›m: “O
defterleri kapatan” sadece Ergene-
koncular, 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 ddokunulmazl›k zz›rh›, 
“zirve”dedir!

Parlamenterlerin dokunulmazl›-
¤› ülkemizde s›k s›k tart›flma konu-
su olur. Ama as›l dokunulmazl›k
z›rh›yla donanm›fl olan sözünü etti-
¤imiz kontrgerilla politikalar›n›n
karargah›d›r. “Zirve” dokunulmaz-
d›r. 

Alt kademelerde zaman zaman
flu veya bu nedenle tasfiyeler, buda-
malar yap›l›r, “denetim d›fl›na” ç›-
kan unsurlar temizlenir. Keza em-
peryalizmin ve oligarflinin de¤iflen
ihtiyaçlar›na paralel olarak kontrge-
rilla örgütlenmeleri de hem politika
olarak, hem kadrosal olarak yenile-
nebilir. Bazen emperyalistler aras›,
bazen de oligarfli içi çeliflkilerde,
egemen s›n›flar it dalafl›n› bu tür ör-
gütlenmeler içinde de sürdürebilir-
ler. Bütün bunlar, t›pk› bugün oldu-
¤u gibi, halka “temiz eller operas-
yonu”, “karanl›¤a karfl› savafl” gibi
sunularak, taraflar, it dalafl›nda hal-
k› ve toplumun çeflitli kesimlerini
kendi yanlar›na çekmeye çal›fl›rlar.
Sonuçta, çeliflki belli ölçülerde çö-
zülür, kalan› tali plana at›l›r,
kontrgerilla örgütlenmeleri yeniden
yap›land›r›l›r ve asli ifllevine geri
döner. 

AKP iktidar›, kuflku yok ki, oli-
garflinin, Amerikan ve Avrupa em-

peryalizminin ç›karlar›n› en iyi fle-
kilde koruyacak ve kendi politikala-
r›yla en iyi uyumu sa¤layacak bir
kontrgerilla örgütlenmesi istemekte,
bu noktada pürüz ç›karabilecek un-
surlar› 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› ya-
p›lm›fllard›r. 

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

sorgusu söz konusudur en fazla. 

Bu anlamda operasyonun Çiller
ve A¤ar’a veya baflka kontrac›lara
uzanmas›, kontrgerillan›n varl›¤› ve
devaml›l›¤› aç›s›ndan özel bir an-
lam tafl›mayacakt›r. Halka karfl› po-
litikalar›n uygulay›c›s› olarak
kontrgerilla, yeni yap›lanmas›yla
“zirve”nin kararlar›n› uygulamaya
devam edecektir. 

E¤er bu ülkede bir fleylerin ger-
çekten 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›n-
da emperyalizmin ve oligarflinin po-
litikalar›n›n yarg›lanmas› demek
olur ki, kimsenin yapmad›¤› ve ya-
pamayaca¤› da budur.

“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 Erba-
kan’a aktar›yor ve bu mektup TBMM Susurluk Komisyonu Raporu’na gi-
riyor. ‹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› ‹bra-
him fiahin’den talimat ald›klar› ve bunun -‹çiflleri Bakan› dahil- bir tak›m
yüksek yerlerin bilgisi dahilinde oldu¤u söylenmektedir. Suça kar›flan as-
gari 100-120 kifli vard›r. BBuunnllaarr,, ddeevvlleett eemmrriinnddee ççaall››flflaann kkaattiilllleerrddiirr.. ...
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 gün-
dem de yoktu. Çünkü o suçlar halka karfl› ifllenen suçlard›r ve onun, yani
“kaybetme politikas›”n›n yayd›¤› kkoorrkkuuyyaa,, halâ ihtiyac› vard›r devletin. 

Say›: 172 9ERGENEKON
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“Ergenekon Operasyonu”nda
baz› yerlerde yap›lan kaz›lar sonu-
cunda gömülü durumda silahlar,
bombalar bulundu. Bulunan malze-
melere iliflkin “kay›p silahlar bu-
lundu”, “bunlar Susurluk’un silah-
lar›”  gibi yorumlar yap›ld›...  Bir
yerde silah bulunduktan sonra orta-
l›k mizahi bir flekilde kaz› alan›na
çevrildi... Yollardan, sokaklardan
nas›l oluyorsa, bombalar toplanma-
ya baflland›. 

Susurluk’u izleyen dönemde k›s-
men aç›¤a ç›kan, ama aç›¤a ç›kan
yan›ndan daha fazlas› “gizli” kalan
bir meseleydi “kay›p silahlar” ko-
nusu. Aradan on y›ldan fazla bir za-
man 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 üs-
tü her ne kadar örtülmeye çal›fl›lsa
da yine de bir sürü pislik ortal›¤a
saç›lm›fl, devletin suçlar› bir çok ya-
n›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 ol-
du¤u ama bir türlü aç›¤a ç›karama-
d›klar› senaryosuna dayanmas›d›r.
Oysa, bu gerçe¤in çarp›t›lm›fl bir
yans›mas›d›r. 

Devletin oluflturdu¤u kontrgeril-
la birimlerine, yine devletin bilgisi
dahilinde silahlar al›n›p verilmifl,
resmen vermenin mümkün olmad›-
¤› durumlarda, farkl› kanallardan si-
lahlar temin edilmifltir. Ama bu me-
kanizma da sürekli olarak örtbas
edilmifltir. Kay›p olan bir fley yok-
tur; devletin hem yasa d›fl›, hem
gayri meflru ifllerini örtbas etmek
için kay›p olarak gösterilmesi söz-
konusudur. Üç befl kontrgerillac›n›n
üç befl silah› gerçekten “özel” ç›kar-
lar› için kullanmas› ve bu anlamda
baz› silahlar›n “kaybolmas›” gibi

olaylar olmuflsa da, bunlar bütünün
içinde bir önem tafl›mazlar. 

Susurluk kazas›nda Sedat Bu-
cak’›n arabas›nda ele geçirilen si-
lahlardan birinin de “kay›p silah-
lar”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 ekiplerin-
den biriydi ve onlar›n ellerindeki
herfley de ddeevvlleettiinn bbiillggiissii vvee oonnaayy››
dahilinde idi.

Hizbullah operasyonlar› s›ras›n-
da da “kay›p silahlar” yine günde-
me gelmifl, Hizbullah’›n katletti¤i
insanlar› gömdü¤ü “mezar ev-
ler”den kay›p silahlar›n da ç›kabile-
ce¤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 iikkii ““kkaayy››pp ssiillaahh”” oollaayy›› var.
Biri daha küçük çapl› bir kay›p, di-
¤eri ise boyutlar› itibar›yla daha
çapl›d›r. ‹brahim fiahin’in yakalan-
mas›n›n ard›ndan sözü edilen kay›p
silahlar olay›, çap› daha küçük ola-
n›d›r.  

Söz konusu “kay›p” olay›, Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
1993-1994’de ‹ngiltere’den getirti-
len 10 adet Uzi, 10 adet Uzi SMG
ve 10 adet Beratta marka tabanca-
n›n ‹brahim fiahin’e verilmesi ve bu
silahlar›n kaybolmas›d›r. 

TBMM Susurluk Komisyonu
Baflkan› Mehmet Elkatm›fl, bu ko-
nuda flunlar› anlatm›flt›: “Kay›p si-
lahlarla ilgili araflt›rma yapm›flt›k.
‹brahim fiahin’e bu silahlar teslim

edilmiflti. KKaayy››ttllaarrddaa ggöözzüükkmmüüyyoorr--
dduu.. Nerede oldu¤unu sordu¤umuz-
da ‘bunlar bizde ama nereye verdi-
¤imizi söyleyemeyiz, ddeevvlleett ss››rrrr››’’
denmiflti.”

Devlet s›rr›; iflte kay›p silahlar›n
s›rr› da bu kelimededir. Bu silahlar,
kuflku yok ki, kontrgerilla taraf›n-
dan halka karfl› kullan›lm›flt›r ve
kontrgerillan›n elindedir. 

‹brahim fiahin’in yakalanmas›-
n›n ard›ndan kaz›lan yerde ç›kan si-
lahlar›n yukar›da sözü edilen silah-
lar 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 faali-
yetlerinde kullan›lan silahlard›r. 

Batman’daki öözel
ordunun ‘‘kay›p’ silahlar›

‹kinci “kay›p silahlar” olay› ise,
BBaattmmaann’’ddaa bir özel birli¤e gönde-
rilen silahlard›r. 

1993-1997 y›llar› aras›nda, dö-
nemin Batman Valisi Salih fiarman
taraf›ndan 11000000 kkiiflfliilliikk öözzeell bbiirr aass--
kkeerrii bbiirrlliikk kurulmufl, bu birli¤e si-
lah temin edilmifltir. Sonras›nda bu
silahlar›n ““kkaayybboolldduu¤¤uu”” iddias›yla
vali hakk›nda bir dava aç›lm›flt›r.
Vali fiarman bu davada, mahkeme-
de flu ifadeyi vermifltir:

“Silahlar›n paras› Ziraat Ban-
kas›’ndan ödendi ve HHaavvaa KKuuvvvveett--
lleerrii’’nnee aaiitt 1166 uuççaakkllaa getirildi. Ken-
di gelifltirdi¤im ‘terörle özel müca-
dele projesi’ kapsam›nda 11000000 kkiiflflii--
lliikk meflru güçlerden oluflan öözzeell
eekkiipp kurduk. Projeyi devlet destek-
ledi, kaynak buldu.”

Düflünün ki, bir ilde, mevcut or-
dunun d›fl›nda bin kiflilik bir silahl›
güç oluflturuluyor. Asl›nda bunlar›n
silahlar›ndan önce, birli¤in kendisi-
nin sorgulanmas› gerekmiyor mu?  

800 bin kiflilik orduya sahip bir
devlet, neden böyle ek bir güce ihti-
yaç duyar? Duyuyor, çünkü  bu

‘Kay›p Silahlar’ Gerçekten Kay›p m›?



güç, kontrgerilla savafl›n›n ihtiyaç-
lar›na cevap vermek için oluflturul-
mufltur. Devlet, yasad›fl› olarak bir
kontrgerilla gücü kuruyor ve bunla-
ra, yine yasad›fl› bir flekilde silah te-
min ediyor. Ama bu yasad›fl› silah-
lar›n paras›, devlet kasas›ndan öde-
niyor, silahlar, ordunun yasal uçak-
lar›yla tafl›n›yor ve sonra da silahlar
“kaybediliyor”. Gerçekte ise silah-
lar, yasad›fl› bir flekilde oluflturulan
özel bir birli¤e aktar›lmak için
“kkaayybbeeddiillmmiiflfl””ttiirr. 

Batman’daki “özel ordu!” olay›-
n›n aç›¤a ç›kmas›n›n ard›ndan dö-
nemin Cumhurbaflkan› olan Demi-
rel flu “tarihi” aç›klamay› yapm›flt›:

““DDeevvlleett hhaalliinn iiccaabb››nnaa ggöörree hhaa--
rreekkeett eeddeerr.. YYaannii hheerr zzaammaann rruuttiinnii
ttaakkiipp eettmmeekk mmeeccbbuurriiyyeettiinnddee ddee¤¤iill--
ddiirr.. DDeevvlleettiinn yyüükksseekk mmeennffaaaattlleerrii
iiccaapp eettttiirrddii¤¤ii zzaammaann ddeevvlleett rruuttiinniinn
dd››flfl››nnaa çç››kkaabbiilliirr..””

Her dönem devleti korumaya,
kollamaya çal›flan ve devletin iflle-
di¤i tüm suçlardan bilgisi olan, al-
t›nda imzas› olan Demirel, Susurluk
devletini ve kontrgerilla politikala-

r›n› vareden anlay›fl› iflte böyle özet-
liyordu. 

‹nfazlar›, kaybetmeleri, iflkence-
leri daha yayg›n olarak uygulayabil-
mek için yasal ve resmi güçlerin d›-
fl›nda bir güç gerekiyordu ve devlet
bu gücü oluflturmak için ““rruuttiinn dd››--
flfl››nnaa”” ç›km›flt›. Batman’da olan
buydu. Olay›n “mahkemelik” olma-
s› ise, bir “kaza” sonucuydu sadece. 

Batman’daki “kay›p silahlar”
nedeniyle yarg›lanan Vali Salih fiar-
man da, davan›n y›llara yay›lmas›y-
la “zamanafl›m›” gerekçesiyle bera-
at ettirildi. Devlet görev verdi¤i va-
lisini zamanafl›m›yla kurtard›. Çün-
kü zaten devlet biliyordu ki, 1166
uuççaakkllaa BBaattmmaann’’aa getirilen silahlar,
gitmesi gereken yere gitmifl, kkuullllaa--
nn››llmmaass›› ggeerreekkeenn yyeerrlleerrddee kullan›l-
m›flt›. 

fiimdi tüm bunlardan sonra sor-
mak gerekiyor; son günlerde s›k s›k
telaffuz edilmeye bafllanan ““kkaayy››pp
ssiillaahhllaarr””,, gerçekten kay›p m›d›r?

Hay›r! Kaybolan, kaybedilen
hiçbir fley yoktur. Silahlar›n kim ta-
raf›ndan al›n›p kime verildi¤ini, ne-

relerle kullan›ld›¤›n› devlet biliyor.
Ve bu bilgiler de MGK dahil devle-
tin her düzeyinde bilinmektedir.
Devletin kendisinin temin edip pa-
ras›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 bil-
gisi olmadan bir ilde bir vali kendi
bafl›na bin kiflilik bir ordu kurabilir
mi? Batman’a ziyarete giden döne-
min baflbakan› ve yard›mc›s›, ken-
dilerini karfl›layan böyle bir gücü
nas›l görmezler. Dönemin Baflbaka-
n› TTaannssuu ÇÇiilllleerr’dir, yard›mc›s› da
CHP’li MMuurraatt KKaarraayyaallçç››nn’d›r.
Kendilerini karfl›layan bu özel gücü
“bunlar kimdir?” diye oradaki yet-
kililere sormazlar m›? 

Sormam›fllarsa da o gücün ne
için varoldu¤unu, ne yapt›¤›n› el-
bette 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. 

NATO’nun stratejisi, “olas› bir
komünist iflgale ya da iç ayaklan-
maya karfl›”, ülkenin de¤iflik yerle-
rine silahlar depolanmas›n› öngö-
rüyor muydu? Evet!

Bu plan dahilinde, Özel Harp Da-
iresi kurulmad› m›, Seferberlik Tet-
kik Kurulu ad› alt›nda, “Sivil Savun-
ma” ad› alt›nda ülkemizin hemen
tüm il ve ilçelerinde kontrgerilla bi-
rimleri oluflturulmad› m›? Oluflturul-
du!

Peki NATO’nun karar›, her
“birimin” gerekti¤i zaman kullana-
ca¤› bir silah deposunun olmas› ge-
rekti¤ini öngörmüyor muydu?
Evet!

Bu silahlar, M‹T’e, orduya, poli-
se, faflist harekete ba¤l› çeflitli un-
surlar›n denetiminde olmayacak
m›yd›?

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 da-
yand›r›lm›flt›. 

O olas›l›k hiç gerçekleflmedi. 

Ama kurulan kontrgerilla birim-
leri ve silahlar, aktif halde tutularak,
o ülkelerdeki komünistlere karfl›, hal-
k›n mücadelesine karfl› kullan›ld›. 

Sadece ‹talya’da, 1970-80 ara-
s›ndaki 10 y›lda, polis-ordu-faflist
çeteler-mafyadan oluflan kontrge-
rilla güçleri, ilerici, sol güçlere kar-
fl›, 5 bine yak›n terör eylemi ger-
çeklefltirmifller. 

Peki ülkemizde kontrgerilla hal-
ka, devrimcilere, ilericilere karfl›
kaç bin eylem gerçeklefltirdi?

Bunu sorup sorgulayacak bir
savc›, bir iktidar var m›?

*

‹talya’da, Gladio ad› verilen
kontrgerillaya karfl› operasyon ya-
p›l›rken, tam 113399 yyeerrddee depolan-
m›fl silahlar bulunmufl.  

Bizde ise, kontrgerilla örgütlen-
mesi, sivil faflist hareketle içiçe ge-
çerek ‹talya veya baflka bir ülkeyle
k›yaslanamayacak kadar yayg›n-
laflm›flt›r. Öyleyse bu ülkede kont-
rgerillan›n eli alt›nda yüzlerce, bel-
ki binlerce silah deposu oldu¤unu
söylemek mümkündür.  

O halde nerede o depolar?

Ülkemizde bu kontra birimleri-
ni ve bu depolar› sorup sorgulaya-
cak bir savc›, bir iktidar var m›?

*

Yoksa mesele flu mu:

KKoommüünniissttlleerree,, ddeevvrriimmcciilleerree
kkaarrflfl›› kkuullllaann››llaann ssiillaahh ddeeppoollaarr››,,
ssoorruuflflttuurrmmaa dd››flfl››dd››rr!!

Silah depolar› ç›kmas›nda flafl›rt›c› olan ne?

Say›: 172 11ERGENKON
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Susurluk kazas›ndan sonra ismi
birçok olaya kar›flt›¤›ndan deflifre
olan Özel Harekat Dairesi eski Bafl-
kan Vekili ‹brahim fiahin, kontrge-
rillan›n görev yapt›¤› s›rada güven-
di¤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 Er-
zurum’da askerlik yapm›fl. 1980-82
aras› çal›flt›¤› Nevflehir ‹l Emniyet
Müdürlü¤ü bünyesinde çal›flm›flt›r.
Bu dönemde kontrgerilla faaliyetle-
ri do¤rultusunda sivil faflist hareke-
tin 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 Kür-
distan’da kontra hizmetleri yapabile-
cek bir eleman haline gelmifltir. Nite-
kim Bitlis’e gitti¤i y›l kurulan Özel
Harekat Dairesi’ne al›nm›flt›r. Ard›n-
dan da ara verilmeden Genel Kur-
may Baflkanl›¤›’na ba¤l› Özel Harp
Dairesi’nde (kontrgerilla) Özel Ha-
rekat Kursunu tamamlam›flt›r.

‹brahim fiahin kontrgerilla dev-
leti için güvenilir bir eleman› olarak
kontrgerilla e¤itimininin ilk ad›mla-
r›n› baflar›yla atm›flt›r.

Kontrgerilla devleti de bu sad›k
hizmetkar›n› gelifltirmek için elin-
den geleni yapar. fiahin, 1984 y›l›n-
da Almanya ölüm mangalar› olan
‘‘GGSSGG--99 KKoommaannddoo KKuurrssuu’na gön-
derilir. Buradaki e¤itiminden sonra
verilen görevlerdeki “baflar›”lar›n-
dan dolay› daha da gelifltirilmek is-
tenir. Ve bunun için de, bu kez bir
kontra eleman›n›n s›navdan geçme-
leri gereken en önemli merkez olan
Amerika’ya gönderilir ve 1987’de
Amerika’da ‘‘AAnnttii--TTeerröörr KKuurrssllaarr››--

nnaa kat›l›r.

Art›k oligarflinin yönetici bir
kontra aday› haline gelen ‹brahim
fiahin, 1988 y›l›nda Siirt Emniyet
Müdürlü¤ü ÖÖzzeell HHaarreekkaatt fifiuubbee
MMüüddüürrllüü¤¤üü’ne atan›r. 

Kürt halk›n›n ulusal mücadelesi-
ne karfl› bask›lar›n iflkencelerin, kat-
liamlar›n alabildi¤ine t›rmand›¤›
y›llarda Do¤u’da devletin verdi¤i
görevleri yerine getiren fiahin, 1990
y›l›nda ‹stanbul’a gönderildi. ‹stan-
bul’da Emniyet Müdürlü¤ü ÖÖzzeell
HHaarreekkaatt fifiuubbee MMüüddüürrüü görevi ve-
rildi. Art›k burada devrimcilere kar-
fl› kkeellllee aavvcc››ll››¤¤››nn›› sürdürecektir.

Mehmet A¤ar’›n Emniyet Genel
Müdürü oldu¤u dönemde, ‹brahim
fiahin de 1993 y›l›nda vekaleten
ÖÖzzeell HHaarreekkaatt DDaaiirree BBaaflflkkaannll››¤¤››
VVeekkiillllii¤¤ii’’ne getirildi. 

fiahin, Bal›kesir'de ""ÖÖzzeell TTiimm
EE¤¤iittiimm OOkkuulluu"" açarak “terörle mü-
cadele”de yer alacak özel timleri ye-
tifltirmeye bafllad›. Bu anlamda deni-
lebilir 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 zulme-
den, Özel Tim vahfletini yayan bir
sorumlulu¤u da vard›r. ‹brahim fia-
hin “Kürdistan kasab›” olarak adlan-
d›r›lan ve daha sonradan Devrimci
Sol taraf›ndan cezaland›r›lan Hulusi
Say›n'dan sonra Kürt halk›na karfl›
kasapl›¤a soyunmufltur. Kürdis-
tan’da binlerce köyün yak›l›p, y›k›l-

mas›ndan, onbinlerce Kürt
insan›n›n yerinden, yurdun-
dan edilmesine, yüzlerce
insan›n katledilmesine,
kaybedilmesine, onlarca

"faili meçhul" cinayete, binlerce in-
san›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 ül-
keye yay›lm›flt›r. 

Kas›m 1996’da Susurlukta mey-
dana gelen kazada faflist kontra flef-
lerinden 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 bir-
likte 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 ‹stan-
bul’da öldürülmesine kat›ld›¤› orta-
ya 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 kapatamaya-
caklar›n› anlay›nca, baz› manevra-
lar 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 ‹bra-
him fiahin'in de aralar›nda bulundu-
¤u 6 polis görevden al›nd›. 

*

Ama görülüyor ki, o günden bu
yana da çok çeflitli biçimlerde “gö-
revde!” kalmaya devam etmifl. 

Generaller, ona müsteflarl›k tek-
lif ediyor... 300 Kiflilik kontra timi
haz›rla diyorlar. M‹T, “sosyal ajan”
olarak ondan istihbarat al›yor...  

*

‹brahim fiahin’in ‘devletle’
içiçe geçmifl özgeçmifli

Yoldafllar›m›z›n kkatili!
Kürt vve TTürk hhalklar›n›n
kanlar›n› ddökerek tterfiler
alm›fl bbir halk ddüflman›!

Kontrgerilla flflefi, 
Oligarflinin mmaflas›!

Kan›m›z› ddöktü; onunla
Türkiye hhalklar›n›n ssoru-

lacak hhesab› vvar... 



Hangi ooperasyonlarda
görev aald›
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 ye-
rald›. Çiftehavuzlar’daki çat›flma,
fiahin’in resmen kayda geçen infaz-
lar›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 tahli-
ye edildi.

Yarg›land›¤› davada sonuçta
““CCüürrüümm iiflfllleemmeekk iiççiinn ççeettee oolluuflflttuurr--
mmaakk vvee ççeetteeyyii yyöönneettmmeekk””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›l-
m›fl; infazlarda yeralm›fl, evlerde,
yollarda, sokaklarda, da¤larda onlar-
ca insan›m›z›n sakat kalmas›na, kat-
ledilmesine 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› el-
bette. Kendisi de MMHHPP düflüncesine
sahip bir faflisttir. Ama Özel Harekat
fleflerinden biri olarak yapt›klar›n›
kiflisel düflünceleriyle de¤il, kontrge-
rilla devletinin direktifleriyle yap-
m›flt›r. Baflka deyiflle, ‹brahim fiahin
de ne yapm›flsa devletin zirvesinde
al›nan kararlarla yapm›flt›r. 

Say›: 172 13SORUN/ÇÖZÜM

Susurlukçu, Özel Harekat
Dairesi eski baflkanvekili ‹bra-
him fiahin’in “Ergenekon” ope-
rasyonunda tutuklanmas›, bü-
yük 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 pislik-
ler hep onun bafl›n›n alt›ndan ç›-
k›yordu; o yakalan›nca karanl›k
ayd›nlanmaya, pislik temizlen-
meye bafllad›.. 

Türkiye gibi, kontrgerillan›n
devasa bir yap›lanma olarak var
oldu¤u bir ülkede, bu söylenen-
lerin 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›l-
larca yarg›land›, göstermelik bir
ceza verildi ve o cezas› da affe-
dildi. K›sacas›, deflifre olmufl,
ortal›kta dolaflan ve flimdiye ka-
dar dokunulmayan biriydi. 

AKP iktidar›, Susurluk döne-
minde alabildi¤ine deflifre ol-
mufl, herkes taraf›ndan bilinen
‹brahim fiahin’e oligarfli içi ikti-
dar  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›flmak-
tad›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 edil-
mek isteniyor, o zaman devlete
göz dikilmelidir. Çünkü devlet
çetelerin devletidir. Kontrgerilla
öyle devletin içine yuvalanm›fl,
s›zm›fl, devlet d›fl› gizli bir ör-
gütlenme de¤ildir. Devlet
kontrgerillayla içiçe, özdefltir. 

‹lk bafllarda Veli Küçük de
“Ergenekon” vesilesiyle tutuk-
lan›nca ayn› biçimde manfletlere
tafl›nm›fl, bir çok fleyin art›k ay-
d›nlanaca¤› yorumlar› yap›lm›fl,
onun tutuklanmas›na da ayn› fle-
kilde “kontrgerillan›n sonu” gi-
bi bir misyon yüklenmiflti. 

Ama mahkemede görüldü ki
Küçük’ün sorgusunda da, sa-
vunmas›nda da resmen masallar
anlat›lm›fl ve geçilmifltir. 

Halka karfl› iflledi¤i suçlar
hakk›nda birfley sorulmad› za-
ten. Göstermelik geçifltirmeli
birkaç soru-cevap fasl›yla Kü-
çük’ün ifadesi geçti. ‹brahim
fiahin de öyle olacakt›r muhte-
melen. 

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 bur-
juva sistemi içinde yer alan hiç
bir güç, devletin çetelerini orta-
dan kald›rmay› göze alamaz.
Kimse, kula¤›n devam›ndaki
gövdeye yönelemez. Çünkü o
sistemin kendisidir. 

Sorunlar // ÇÇözümler
‹brahim fifiahin DDevede KKulakt›r

DDeevvee NNeerreeddee??
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Ergenekon Operasyonu’nun da
Susurluk dönemi gibi tam bir ““ddee--
zzeennffoorrmmaassyyoonn”” kampanyas›yla
sürdürüldü¤ü aç›kt›r. Bugün büyük
sansasyonlarla aç›klananlar›n, yar›n
hiçbir gerçekli¤inin olmad›¤›na bu
soruflturma süreci boyunca defalar-
ca tan›k olundu. Daha davan›n aç›l›-
fl›nda Gazi katliam›n›n kimler tara-
f›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 “mak-
tul” vard›r, o da Dan›fltay sald›r›s›na
iliflkin oland›r.  

E¤er bu dava, kontrgerilla tara-
f›ndan ifllenen suçlar› ortaya ç›kara-
cak bir dava ise, daha iddianamenin
bafl›ndan mmaakkttuullllaarr mmaa¤¤dduurrllaarr
olarak katledilen, kaybetdilen, ifl-
kencelerden geçirilen yüzlerce dev-
rimcinin, halktan insan›n ad› orada
olmal›yd›. 

Ama yoktur. 

‹ddianamenin bafl›ndaki bu bö-
lüm, Ergenekon Davas›’ndan ne
beklenip ne beklenmeyece¤ini gö-
rebilmek için iyi bir ölçüdür. 

*

Dezenformasyona, ayn› zaman-
da yayg›n bir propaganda bombar-
d›man› da efllik etmektedir. Susur-
luk’ta da öyleydi yine. “Temiz top-
lum” kavram›, hemen her gün bur-
juva bas›n yay›nda tekrarlan›p duru-
yordu. “Hiçbir fley eskisi gibi olma-
yacak” sözü o kadar çok tekrarlan-
maktayd› ki, sözün genifl kesimleri
etkilememesi mümkün de¤ildi. 

*

Susurluk sürecinde iki e¤ilim
vard›; bir kesim alabildi¤ine abart-
m›flt› Susurluk’u ve yap›lan “1 Da-
kika Ayd›nl›k” eylemlerini. Bir ke-
sim ise, özellikle solun bir kesimi
ise, Susurluk sürecinin halk›n mü-
cadelesini gelifltirmek aç›s›ndan
sundu¤u elveriflli zeminin fark›nda
de¤ildi. 

*

Önce küçümseyenler, hemen ar-

d›s›ra abartanlar, yan›ld›klar›n› gör-
düler. Susurluk süreci, devletin nite-
li¤i aç›s›ndan da son derece önemli
dersler verdi. 

Ama Ergenekon’la birlikte gör-
dük ki, hala bu dersi almayanlar var.
Hala belli kesimler yan›lmaya ha-
z›rlar yine... 

Özellikle ‹brahim fiahin’in gö-
zalt›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 Er-
genekon davas›na yönelik ortaya ç›-
kan elefltirilerin, karamsarl›¤›n önü
bu manevrayla kesilmifl oldu.  

Gerici AAKP’ye ssar›lan
büyük uumutsuzluk

Kimi diyor ki: ““EErrggeenneekkoonn’’ddaa
ddöönnüümm nnookkttaass››””.. Kimi diyor ki,
““‹‹ttaallyyaann GGllaaddiioossuunnuu aanndd››rraann ggöö--
rrüünnttüülleerr””... Bir baflkas› ““bbuu üüllkkee--
nniinn kkeennddii kkaarraannll››kk ggeeççmmiiflfliiyyllee hhee--
ssaappllaaflflmmaass›› iiççiinn ggeerrççeekktteenn cciiddddii bbiirr
kkaapp›› aaçç››lldd››..”” fikrinde...

““BBuu bbeenniimm iiççiinn uummuuttttuurr!!”” di-
yor bir baflkas›. Biri de “K›rk y›ll›k
ahtapotun kuyru¤unu yakalad›kla-
r›” kanaatinde. Bir baflka köfle ya-
zar› yaz›s›na flu bafll›¤› koymufl:
““DDeevvlleett ggüüccüünnüü kkeennddii ggüüccüü ssaannaann--
llaarr›› ssoonnuunnddaa ddeevvlleett ççaarrppaarr..””

Bunlardan birini, son operasyon-
da televizyonlara “uzman” olarak
en çok davet edilen Ayd›n Do¤an’›n
Radikal gazetesinin Haber Koordi-
natörü Ertu¤rul Mavio¤lu’nun söz-
lerini ele alal›m, flöyle diyor: “ ‹bra-
him fiahin’in gözalt›na al›nm›fl ol-
mas›n› Ergenekon ile Susurluk ara-
s›nda ba¤lant› kurmak, gerçek bir
kontrgerilla operasyonuna gitme
e¤ilimi olarak de¤erlendirmifltik.
Çok bence ççookk öönneemmllii ggeelliiflflmmeeyyllee
karfl› karfl›yay›z. Ne darbe giriflim-
leri, ne yar›m kalan operasyonlar...
hiçbirinin çok fazla önemi kalmad›.
Esas önemli olan bbuu üüllkkeenniinn kkeennddii
kkaarraannll››kk ggeeççmmiiflfliiyyllee hheessaappllaaflflmmaass››

iiççiinn gerçekten ciddi bir kap› aç›l-
d›.”

Gerçek bir kontrgerilla operas-
yonu nas›l olur, hangi koflullarda
olur, bu kuflkusuz tart›fl›lmaya muh-
taçt›r. Ama bundan önce, fiahin’in
gözalt›na al›nmas› ve baz› yerlerden
silah ç›kar›lmas› operasyonunu “bbuu
üüllkkeenniinn kkeennddii kkaarraannll››kk ggeeççmmiiflfliiyyllee
hheessaappllaaflflmmaass›› iiççiinn gerçekten ciddi
bir kap› aç›ld›” diye de¤erlendiren
bak›fl aç›s›n›n öncelikle ülkemizde-
ki 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 geç-
miflle hesaplaflmak gibi bir ideoloji-
si veya politikas› var m›? Acaba
kimsenin bilmedi¤i sadece bu yoru-
mu 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 için-
dedirler ki, AKP’ye bile ““ddeemmookkrraa--
ssii ggeettiirreecceekk””,, ““kkaarraannll››kkllaarr›› aayydd››nn--
llaattaaccaakk”” diye sar›labilecek hale gel-
mifllerdir.  

Mehmet Barlas’tan Gülay Gök-
türk’e, Fehmi Koru’ya kadar uza-
nan bir kesim, esas olarak alenen ik-
tidar borazanl›¤› veya yalakal›¤›yla
bu tespitleri yapmaktad›r. AKP ya-
lakala¤›n› yay›n politikas› haline
getiren bas›n yay›n organlar›na, ek-
ranlar› iflgal eden “uzman”lara bak›-
l›rsa, devlet bir kez daha (Susurluk
döneminde de öyle denilmiflti ya)
kendi içinde ciddi bir temizlik hare-
ketine giriflmifl, içine s›zan “karan-
l›k güçlerden” ar›nmaktad›r. Bunla-
r› 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-

Ergenekon vve BBOfi BBEKLENT‹LER ÜÜzerine:



çedir ve bu kesimler de düzene s›-
¤›nm›fl, düzen güçlerinden medet
ummaktad›rlar. 

Demokrasi için bir dönem AB’ci
kesilenler, flimdi ayn› politik zemin-
de 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›rla-
y›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 öngö-
rüleri oligarflik diktatörlü¤ü çarp›p
tuzla buz olmufltur.  

Neden devam› gelmiyor? 

Susurluk aylar sürmüfltü, binler-
ce sayfal›k raporlar haz›rlanm›flt›?
Aylarca gündemde kalm›flt›... Ne-
den yap› de¤iflmedi?.. 

Bugün de¤iflmesi için bir neden
var m›?.. 

DE⁄‹fiT‹RMEYE N‹YET var
m›? 

Olmad›¤› Ergenekon’un “daral-
t›lm›fl” kapsam›ndan belli de¤il
mi?.... 

Do¤ruya pparmak 
basanlar

Belli bir kesim ise, en az›ndan
Susurluk tecrübesinin ›fl›¤›nda Er-
genekon’a ihtiyatl› bakmaktad›r.
Al›nt› olarak aktaraca¤›m›z iki ya-
zar ise, böyle bir ihtiyatl›l›¤›n da
ötesinde, herhangi bir ülkede
KKÖÖKKLLÜÜ BB‹‹RR DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹KKLL‹‹⁄⁄‹‹NN
flartlar›n› dile getirmektedirler. 

“Davaya kuflkucu bak›yorum,
çünkü her fleyden önce, dava etra-
f›nda oluflan derin devletin topye-
kûn sorgulanmas› gibi, bir büyük
iddia ile dava ard›ndaki siyasi/top-
lumsal irade aras›nda izah edilemez
bir orans›zl›k oldu¤unu düflünüyo-

rum. fiöyle ki, benim bildi¤im bu
denli büyük ve köklü dönüflümler
ancak topyekûn siyasi iktidar de¤i-
flimiyle, yani devrimle olur. Bir sav-
c›n›n açt›¤› davadan veya bir ikti-
dar de¤ifliminden bbiirr ddeevvrriimmllee ggeerr--
ççeekklleeflfleecceekk sonucu beklemek nas›l
bir ak›ld›r anlamakta zorlan›yorum.
Bu zorland›¤›m noktay› aç›kl›¤a ka-
vuflturacak hiçbir izahla karfl›lafla-
m›yorum.” (Nuray Mert, 13 Ocak
2009)

Naz›m Alpman da ‹nternet Ha-
ber’deki yaz›s›nda flöyle diyor:

“Ergenekon Operasyonu d›fl ba-
s›nda... çok basit biçimde çözümle-
nebiliyor:

- Türk Gladiaosu tasfiye edili-
yor.

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 ge-
çiriyor? Alakas› yok! ‹ktidar reor-
ganizasyonu yap›l›yor o kadar.”

Aktard›¤›m›z iki al›nt›da dikkat
çekmek istedi¤imiz fludur. Bu ülke-
nin sistemiyle, devletiyle bütünlefl-
mifl bir olgudan sözedilerken, asga-
ri bir bilimsellik, o olgunun ortadan
kalkmas›n›n veya kald›r›lmas›n›n
sistemin nniitteellii¤¤iinnddee bir de¤ifliklik
anlam›na geldi¤inin görülmesini
sa¤lar. Solda unutulan budur.   

Bu unutman›n bir örne¤ini Kürt
milliyetçi harekette gördük. ‹bra-
him fiahin’in gözalt›na al›nmas›na
hemen ilk anda büyük bir önem at-
fedildi. K›sa süre sonra yap›lan de-

¤erlendirmede ise flöyle deniyordu:
“Son gelifltirilen dalga ile ilk günde
aannaa hhaallkkaayyaa yyaakkllaaflflaaccaa¤¤›› izlenimi
verildi... ‘ancak gelifltirilen müda-
halelerle bu konudaki beklentileri
daha ikinci gününden bofla ç›kar-
m›flt›r. ”

Bir kez daha anlafl›ld› ki daha
çok devlet temize ç›kar›lacak.”

‹brahim fiahin’le kontrgerilla ya-
p›lanmas›n›n “ana halka”s› aras›n-
daki mesafenin uzakl›¤› bir yana,
AKP’nin böyle bir fley yapabilece-
¤ini bir an için bile olsa düflünmek,
Kürt milliyetçili¤inin AKP ve ikti-
dar›n niteli¤i konusunda halen derin
bir yan›lg› içinde olmaya devam et-
ti¤ini gösteriyor. AKP’ye yönelik
ilk y›llardaki beklentiler tümüyle
ortadan kalkmam›flt›r. 

‹kincisi, Kürt milliyetçi kesimle-
rin Ergenekon’a yönelik temel elefl-
tirileri de bir baflka yan›lg›d›r ve Er-
genekon hakk›nda sol kitleleri ya-
n›ltmaya aç›kt›r. Kürt milliyetçili¤i
Ergenekon’u ““FF››rraatt’’››nn öötteekkii ttaarraa--
ff››nnaa ggeeççmmeemmeessii”” nneeddeenniiyyllee eelleeflflttii--
rriiyyoorrllaarr.. Oysa bu hem bak›fl aç›s›
olarak yanl›fl, hem de gerçe¤e uy-
gun 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›ka-
r›lm›yormufl gibi bir düflünceye da-
yan›yor. O zaman Bat›’dakiler Er-
genekon ad› verilen bu operasyon-
lar› desteklemeli!

Pisli¤i ddevrim ttemizler!
Sonunda buraya geliyoruz. Çün-

kü yukar›da çeflitli kesimlerden ör-
nek verilen umutsuzluklardan, ya-
n›lg›lardan, hayal k›r›kl›klar›ndan
uzak durman›n tek yolu kontrgerilla
gerçe¤ine böyle bakabilmektir. 

Bu Susurluk’ta “teorik bir tes-
pit”, kitlelere sorunun esas›n› gös-
termek için ortaya at›lan bir slogan-
d›. Bugün kitlelerin kendi tecrübe-
leriyle de do¤rulu¤unu gördükleri
bir slogan ve teorik anlamda kan›t-
lanm›fl bir tesbittir.   

“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.

Say›: 172 15ERGENEKON
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Nur Birgen ismi bize yabanc› de¤il.
‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Ku-
rulu eski baflkan› olan Nur Birgen’i bur-
daki görevi s›ras›nda devrimciler aleyhi-
ne verdi¤i raporlardan iyi tan›yoruz.

Birgen ismi flimdi de kontrgerilla flef-
lerinden ‹brahim fiahin’in “Ergenekon”
davas›ndan tutuklanmas› üzerine yeni-
den 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 ceza-
dan kurtulmak için ihtiyaç duydu¤u ra-
poru Nur Birgen’in baflkan› oldu¤u Adli
T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu’ndan ald›-
¤› aç›¤a ç›kt›. Birgen’in bafl›nda bulun-
du¤u kurul, 2000 y›l›nda trafik kazas›
geçiren fiahin’e 2002 y›l›nda “ömür bo-
yu haf›za sorunu yaflayaca¤›, iyilefleme-
yece¤i” do¤rultusunda bir rapor vermifl.
Bu raporu dikkate alan dönemin Cum-
hurbaflkan› Necdet Sezer de, ‹brahim
fiahin’in cezas›n› affetmifl. 

Kontrac› Nur Birgen baflkanl›¤›nda ve-

rilen bu raporla, bir kon-
trac›y› hapse girmekten
kurtar›lm›fl. Ki raporun
gerçekle bir ilgisinin ol-
mad›¤›n›n fiahin’in son
tutuklanmas›nda bir kez

daha ortaya ç›kt›¤› da belirtiliyor.
Ama ayn› Nur Birgen, Adli T›p Ku-

rumu 3. ‹htisas Kurulu Baflkan› iken, ‹s-
tanbul’da Yeni Demokrasi Hareketi
(YDH) binas›n› 1995 y›l›nda iflgal eden
devrimcilere iflgal sonras› polis taraf›n-
dan iflkence yap›ld›¤›, vücutlar›nda aalleennii
iflkence izleri oldu¤u halde ssaa¤¤llaamm ra-
poru vermifltir. 

Keza, ayn› Nur Birgen, ölüm orucu s›-
ras›nda Wernicke Korsakof hastal›¤›na
yakalanan ve geçici tahliye edilen dev-
rimci tutsaklara “iyileflebilir, iyileflti, ha-
pishanede kalabilir” raporu vererek onla-
r›n yeniden tutuklanmas›na yol aç›yordu.

Kontrgerilla söz konusu olunca, “iyile-
flemez”, 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 sonra-
s› iflkence gören devrimcilere ssaa¤¤llaamm
raporu verdi¤i için 6 ay “meslekten
men” cezas› ald›. 

Ama o karfl›-devrimcili¤inde ›srar-

l›yd›. Yine Wernicke Korsa-
kof hastas› devrimcilere
“iyileflebilir, iyileflti” raporu
verdi¤i için Türk Tabipler
Birli¤i ‹stanbul fiubesi tara-
f›ndan fiubat 2005’te “1 ay
meslekten men ve 300 milyon li-
ra” para cezas›na çarpt›r›ld›.

Üyesi oldu¤u meslek odas› onu elefl-
tiriyordu. Ama onu ““sseevveennlleerr””,, hheemm ddee
““ççookk sseevveennlleerr”” de vard›. 

Mesela, Nur Birgen’i Adli T›p’taki
görevine getiren Adalet Bakan› Susur-
lukçu MMeehhmmeett AA¤¤aarr’d›.

Nur Birgen ismini daha sonra
AKP’nin ggözdesi olarak da gördük. Avru-
pa 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 iflken-
ceyi saklayan, bu konuda men cezalar›
alan kontrac› birini getirmiflti.

AKP, A¤ar, Birgen, fiahin, yak›fl›yor-
lar birbirlerine. ‹flkencede hemfikirler, ifl-
kenceyi meflru görmekte, iflkenceciyi ko-
ruyup kollamakta hemfikirler. fiimdi yol-
lar›, yerleri ayr› gibi gözükse de, merak
etmeyin, esas olan bu hemfikirlikleridir.

Hem Kontrac›lar›n
Hem AKP’nin Gözdesi

Nur Birgen

Mafyac› Nuri ve Vedat Ergin, bir
dava vesilesiyle ‹zmir’de ç›kt›klar›
mahkemede, öldürdükleri itirafç› Mus-
tafa Duyar ile ilgili olarak dönemin Ce-
za 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 istedik-
lerini 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¤u-
nu söylüyordu. 

Erginler Duyar’› öldürtmüfl, Duyar’›
çok seven Ertosun da onlar› öldürtmek
için plan yap›p sevklerini ç›karm›flt›. Ve-
dat Ergin’in teorisi böyleydi ve “Erto-
sun’a sorun Mustafa  Duyar sevgisi ne-
reden geliyordu” diyordu. 

Veli Küçükler, Sabanc›lar, Ergin
Kardefller, Ertosun, hapishane idare-
si, do¤rudan veya dolayl› ittifak için-
deydiler. Sabanc›lar için Duyar’› or-

tadan kald›rm›fllard›. O zaman hepsi
memnun ve mesuttu. 

Ama gün geldi, aralara çeflitli çe-
liflkiler girdi.. ve bafllad›lar birbirleri-
ni yemeye. 

Mafyac› Erginler, Ertosun’u suç-
luyorlar 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 hal-
deler. Eskiden Duyar’›, Sabanc›’n›n in-
tikam› için öldürdüklerini söylüyorlar-
d› bir biçimde. fiimdi yan çiziyorlar.
Güya Duyar’›, mehmetçiklere karfl› ey-
lem yapt›¤› için öldürmüfllermifl!!! Za-
ten Veli Küçük’ü de tan›mazlarm›fl...

Ergin, 8 y›l önceki isyan görüntüle-
rinin ortaya ç›kar›l›p savc›ya verilme-
sini de garip buluyor; “bu görüntüleri
kim çekmifl, kim saklam›flsa, as›l cina-
yet 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-

c›lar için, Sabanc›lar ad›na öldürdü-
¤ünüzü reddedin... Devletin rolünü
reddedin.  

Ama iflte çekilen görüntülerdeki
flu sözler arflivlerdedir art›k: “Bu dev-
let bize Mustafa Duyar’› öldürttü,
Veli Küçük Pafla’ya selam söyleyin.
O bizi tan›r” 

fiimdi oligarflinin iktidar kavga-
s›nda durum farkl›l›k gösterince Er-
gin kardefller de dili de¤ifltirmifller.
Belli ki, ölüm korkusu sarm›fl içleri-
ni. Öldürülmeleri halinde bundan hü-
kümet yetkililerinin sorumlu olaca¤›-
n› belirtmifller. 

Anlafl›lan o ki, oorrttaakkll››kk bitti, bir-
birlerini yemeye bafllam›fllar. Y›llar-
ca devrimcilere karfl› birlikte hareket
eden, aralar›ndaki çeliflkileri devrim-
cilerden dolay› bir kenara b›rak›p
devrimci düflmanl›¤› yapan çeteci,
mafyac›lar, flimdi birbirlerine girmifl-
ler. Ne diyelim, tekrar ayn› fleyler ge-
liyor dilimize: Yiyin bakal›m birbiri-
nizi. Girin birbirinize... 

Ortakl›k Bitti Kontrac›lar Birbirine Girdi
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Gazze’ye yönelik ‹srail sald›r›s› 3. haftas›n› geri-
de b›rak›rken resmi rakamlara göre sald›r›da ölen
Filistinli say›s› binleri geçti...

Halklar bu katliam sald›r›s›na karfl› ses verdi
dünyan›n dört bir yan›ndan. Sald›rganl›¤›n, katlia-
m›n durmas›n› istedi dünya halklar›. ‹srail’i lanetle-
diler. Ülkemiz de bu tepkinin ortaya konuldu¤u ül-
kelerin bafl›nda geldi.

Kamu emekçileri bu katliama karfl› ne yapt›?
Emekçilerde ‹srail sald›r›s›na karfl› ciddi bir tepki
varken, kamu emekçilerinin merkezi örgütü KESK
buna karfl› önüne ne koydu? KESK’e ba¤l› flubeler-
de yap›lanlar› bir kenara koyuyoruz, KESK merkezi
bu anlamda ne yapt›, ne yapmal›yd› bunu tart›fl›yo-
ruz... Bu noktada ortaya ç›kan iki çarp›k örnek bize
ne yap›lmamas› gerekti¤ini
aç›kca gösteriyor.

KESK, D‹SK, TTB, TMMOB,
TÜRMOB, Türkiye Barolar Birli-
¤i, TÜDEF, Türk Eczac›lar Birli¤i,
Türk Difl Hekimleri Birli¤i, Çiftçi
Sendikalar› Konfederasyonu or-
tak bir kararla “SES VER DÜNYA
DUYSUN!”, “SES VER ‹SRA‹L
DUYSUN” eylemi örgütlediler.
Bu eylemde ortaya konulan is-
temler öyle ki direnen Filistin halk› ile ‹srail siyo-
nizmi aras›nda üçüncü bir taraf, bir hakem anlay›-
fl›yla hareket etmesi bir yana ‹srail’e operasyon ve
katliam›nda destek olanlardan çözüm bekleyen bir
yaklafl›md›r gösterilen. 

“Hükümeti ve bütün siyasal partileri BM Güven-
lik Konseyi’nde varl›k göstermeye ça¤›r›yoruz. Der-
hal ateflkes sa¤lanmas› için, Türkiye’nin bütün ta-
raflarla iliflkiye geçmesini. Türkiye’nin içinde yer
alaca¤› bir bar›fl gücünün hemen bölgeye gönderil-
mesini. ... istiyoruz” deniliyor.

AKP’yi siyonizm ve emperyalizm iflbirlikçisi ola-
rak, katliam›n suç orta¤› olarak görmüyor. Emper-
yalizmin elinde oyunca¤a dönüflen, emperyalistle-
rin sald›r›lar›n›n meflru arac› haline getirilen
BM’den çözüm bekliyor. Bizzat bu ülkenin baflba-
kan› kendi a¤z›ndan Emperyalist Büyük Ortado¤u
Projesi’nde “Türkiye’ye rol verildi¤ini ve Türki-
ye’nin bu rolü oynayaca¤›n›” aç›kca itiraf ederken

bunu görmezden gelerek, Türkiye’nin ateflkes için
bütün taraflarla iliflkiye geçmesini istiyor. Emper-
yalizm ve iflbirlikçilerinin demagoji ve halklara sal-

d›r›lar›n› perdeledikleri “bar›fl gücü” söy-
leminden sözediyor. Tam bir kafa kar›-
fl›kl›¤›, tam bir çarp›kl›k. 

Böyle bir sesi dünya DUYMASIN! Böy-
le bir sesi ‹srail de DUYMASIN! Bu ses
halklara de¤il emperyalizme, siyonizme
ve iflbirlikçilerine güç verir. 

Benzer ve çarp›kl›¤› somutta daha anlafl›l›r bir
örnek de Trabzon’da yafland›. Filistin halk›yla daya-
n›flmak için 4 Ocak 2009 tarihinde yap›lmas› karar-
laflt›r›lan mitingde KESK’in imzas› MHP, AKP, BBP,
DP, DSP, Alperen Ocaklar›, Ülkü Ocaklar› ile yan ya-
na getirildi... 

Devrimcilerle yan yana gelmekten her f›rsatta
kaçanlar, halk düflmanlar›yla yan yana gelmekte
hiçbir sak›nca görmüyorlar. Türkiye halklar›n›n düfl-
manlar›yla, faflist kitle katliamlar›n›n düzenleyicile-
riyle, emperyalist politikalara verdikleri desteklerle
dünya halklar›na, komflu halklara düflmanl›k ya-
panlarla birlikte Filistin halk›yla dayan›flma sergili-
yor! En basit deyimiyle apolitik bir tutum, pusulas›-
n› flafl›rm›fl bir tutumdur bu. Bu tutum reformist bir

tutumdur ve bu tür süreçlerde
reformizmle düzen güçlerinin
aras›ndaki çizgi daha da incelip
belirsizleflir. Neden? Çünkü re-
formizm s›n›f düflmanlar›yla
do¤rudan çat›flmadan, çat›flmay›
büyütmekten kaçar, reformizm
saflaflmaktan, saflaflt›rmaktan
korkar.

Tam da yap›lmas› gereken
budur oysa. Çat›flmay› büyüt-

mek, saflaflt›rmak. Emek örgütleri, emekçileri tem-
sil etti¤i iddias›nda olanlar katliamc›lara karfl› tepki-
leri örgütlemek, daha da büyütmek, emekçileri po-
litiklefltirmek durumundad›r. Biz bunu yapmad›¤›-
m›zda halk düflmanlar›, düzen güçleri bu tür süreç-
leri f›rsat bilerek gerçek yüzlerini gizlemek için kul-
lan›rlar. AKP’si, MHP’si, DSP’si, BBP’sinin yapt›¤› gibi.
Kamu- Sen’in, Memur- Sen’in yapt›¤› gibi.

Destek ve dayan›flman›n biçimleri çokcad›r. Des-
tek ve dayan›flma merkezi ve yayg›n yap›ld›¤› ölçü-
de anlam kazan›r, bir etkisi olur. Bunu sa¤laman›n
zemini yüksektir. Kamu emekçileri, devrimci me-
murlar yukar›da örnekleri verilen çarp›kl›klara,
yanl›fl tutumlara izin vermeyerek Filistin halk›yla
destek ve dayan›flmay› büyütmelidir. Büyütelim ki
halk düflmanlar›, Filistin halk›n›n sahte dostlar› tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya ç›ks›n... Bu hem bizim s›n›fsal
misyonumuza uygun oland›r, hem de kendi sorun-
lar›m›z temelindeki mücadeleyi büyütecek oland›r.

Devrimci Memur
Hareketi

Dayan›flmay› Do¤ru 
Temelde Büyütmeliyiz

Bu eylemde ortaya konulan
istemler öyle ki direnen Filistin halk›
ile ‹srail siyonizmi aras›nda üçüncü

bir taraf, bir hakem anlay›fl›yla
hareket etmesi bir yana ‹srail’e

operasyon ve katliam›nda destek
olanlardan çözüm bekleyen bir

yaklafl›md›r gösterilen.



Biz, devrimciyiz. 
Biz, Marksist-Leninistiz. 
Marksist-Leninistler, in-

sano¤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, in-
sano¤lu bu üç sözcükle
ifade edilen de¤erlere
hasret kald›. Bu nedenle
bütün mücadelelerinde,
bütün isyanlar›nda bayra-
¤›na bu üç sözcü¤ü yaz-
d›. 

Bunlar için dövüfltü. 
Bunlar için zalimlere

direndi. ‹flkencelere, kat-
liamlara, ak›l almaz eziyetlere,
yoklu¤a, yoksullu¤a ve yozlafl-
t›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, bay-
raklar›na bu üç sözcü¤ü yazd›.
‹nsano¤lu hep belki bu sefer di-
ye 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 ada-

let, özgürlük, eflitlik için müca-
dele edenlere de, uzun y›llar
inanmad›. Onlar› kan ve ateflle
s›navdan geçirdi. 

Kan ve ateflle s›navdan ge-
çirilenler bizlerdik! 

Bu yolda bizlerde çok katli-
amlara u¤rad›k. Binlerle, mil-
yonlarla katledildik. Üzerimize
faflist örgütler, ordular sürüldü. 

Bizim için de çok dara¤açla-
r› kuruldu... 

Bizim için de cezaevleri ya-

p›ld›. Hem de en zalimane-
sinden, 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, engizisyo-
na çekilenler gibi... ‹nsan f›r›nla-
r›nda, hapishanelerde, kimyasal
maddelerle yak›ld›k. 

Coplarla, biber gazlar›yla
her gün h›rpaland›k, ezildik. 

Düflüncemiz yok edilmek,
dilimiz susturulmak istendi. 

Bazen, kopkoyu bir sansür
karanl›¤›nda bo¤ulmaya çal›fl›l-
d›k. 

Bazen, linç edilmek için so-
kaklarda, 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 yürü-
dük... 

Aldatmad›k! Aldatamazd›k!
Tarih tan›¤›m›zd›r; sarf etti¤imiz
her sözü uygulamay› fleref bil-
dik.

Çünkü biz de halkt›k. Halk›n
bir parças›yd›k. Halk› aldatmak,
kendimizi aldatmakt›... 

Evet, eflitlik adalet ve özgür-
lük bayra¤› art›k bizim ellerimiz-
dedir.

Evet, ba¤›ms›zl›k demokrasi
ve sosyalizm bayra¤› bizim elle-
rimizdedir. 

Emin ellerdedir!

Do¤ru ellerdedir!
Halk›n ellerindedir!.. 
Onu flerefle tafl›yoruz, fleref-

le tafl›yaca¤›z... 
‹nsano¤lunun bu soylu da-

mar›n›n yok edilmesine asla izin
vermeyece¤iz! 

Ve onu er geç zafere tafl›ya-
ca¤›z. 

Biliyoruz; onu zafere tafl›-
mak ve insanl›¤›n bu büyük
hasretini dindirmek bizlere bah-
fledilmifl bir flanst›r. Tarihin ve
bilimin gösterdi¤i tart›fl›lmaz

gerçek budur. 
Bu tarihsel gö-

revimizi yerine geti-
rece¤iz. 

Onu zafere tafl›-
mak için, gerekirse
binlerce kez daha
a¤›r flartlara katla-
nacak, 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 AL-

DATMAYACAKTIK. 
122 kez öldük en son. 
122 y›l gibi.
122 ASIR G‹B‹ UZUN SES-

S‹Z VE MÜTEVAZI 
Tam, yedi y›l. 
122 kez bedel ödedik. 
Çünkü adalet, eflitlik, özgür-

lük bayra¤› bizim elimizde. 
Çünkü BA⁄IMSIZLIK, DE-

MOKRAS‹ VE SOSYAL‹ZM BAY-
RA⁄I B‹Z‹M EL‹M‹ZDE. 

Çünkü biz biliyoruz ki, bedel
ödemeyi göze almak ve o bede-
li ödeyebilmek için, tek fley ge-
reklidir; O BEDEL‹N KARfiILI⁄I
OLAN DE⁄ERLERE SAH‹P OL-
MAK.

‹fiTE B‹Z, SAH‹PT‹K O DE-
⁄ERLERE. ÇÜNKÜ B‹Z, ‹NSA-
LO⁄LUNUN EN SOYLU DAMA-
RININ 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 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

18 Ö⁄RETMEN 18 OOcak 22009



Birleflmifl Milletler Güvenlik
Konseyi, Gazze’de günlerdir sür-
mekte olan sald›r› ve direnifle iliflkin
““iikkii ttaarraaffaa”” 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 gü-
venilirli¤i ve dolay›s›yla hiçbir yap-
t›r›m gücü kalmam›flt›r. Emperya-
lizmin, 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 et-
kili olmas› da zaten mümkün de¤il-
dir. 

Kurulufl süreci 1932 y›l›na kadar
uzanan BM, özellikle 1990’lardan,
sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan iti-
baren ad›m ad›m emperyalizmin
politika ve yapt›r›mlar›n›n onaylan-
d›¤› bir kuruma dönüfltü. 

‹lk etapta, 1930’larda Cenev-
re’de Cemiyeti Akvam olarak kuru-
lan örgüt, çok fazla etkinlik göstere-
meden 1939’da 2. Emperyalist pay-
lafl›m savafl›yla birlikte tarihe kar›fl-
t›. Savafl y›llar›nda benzer bir yap›-
lanmaya duyulan ihtiyac›n sonucu
olarak, 51 ülkenin kat›l›m›yla 24
Ekim 1945’de BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr
CCeemmiiyyeettii olarak kuruldu. BM’nin
bugünkü üye say›s› 192’dir.

Kurulufl aflamas›nda sosyalist ül-
kelerin olmas› ve Sovyetler Birli¤i ile
Çin’in Güvenlik Konseyi üyesi s›fat-
lar›yla kararlar› veto etme yetkisinin
de bulunmas›ndan dolay› BM, em-
peryalist sistemle, sosyalist sistem
aras›ndaki dengenin kuruldu¤u bir si-
yasal zemin rolü de oynuyordu. Sos-
yalist ülkeler, BM’yi emperyalistle-
rin kendi politikalar› do¤rultusunda
kullanmalar›na engel oluyordu.

Sosyalist sistemin varl›¤›, ulusal
kurtulufl hareketlerinin yayg›nl›¤›
ve sosyalist sisteminin yaratt›¤› or-
tamda Yugoslavya’dan Küba’ya ka-
dar birçok ülkenin kat›l›m›yla olufl-
turulan BBaa¤¤llaanntt››ss››zzllaarr HHaarreekkeettii,, o
günkü koflullarda uluslararas› siya-
setin belirlenmesindeki etkili güç-
lerdi ve bu güçlerin etkisi kuflkusuz
BM’ye de yans›yordu. Bu güç den-
geleri içerisinde de BM’de ezilen
halklar ve ülkeler lehine birçok ka-
rar al›nabilmifl, emperyalistlerin ç›-
karmak istedikleri kararlar engelle-
nebilmifl, BM kürsüsü, emperyalist
politikalar›n teflhir edildi¤i bir plat-
form olarak da kullan›labilmifltir. 7

Ancak süreçle birlikte Amerikan
emperyalizmi di¤er emperyalist ül-
keleri de yede¤ine alarak, iflbirlikçi-
si haline getirdi¤i yeni sömürge ül-
keler birlikte, kendi kararlar›n›
BM’ye giderek daha fazla dikte et-
tirmeye bafllam›flt›r. Sosyalist siste-
min 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 AAmmeerriikkaa’’nn››nn
kkuukkllaass›› 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, Ameri-
ka’n›n iste¤ine karfl› ç›k›p nükleer
silah m› yapm›fl, Amerika hemen
BM karar› ald›rtarak, di¤er üye ül-
keleri de bu yapt›r›m›n arac› haline
getirmektedir... Mesela, ‹ran, Ame-
rika’n›n Ortado¤u politikalar›na ay-
k›r› m› davran›yor, ‹ran’a yönelik
ekonomik, siyasi k›s›tlama ve am-
bargolar, 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›fl-
t›. Kuflkusuz BM’nin yüklendi¤i ye-
ni rolde, en çarp›c› örnekler Afga-
nistan ve Irak’a karfl› gerçeklefltiri-
len emperyalist sald›r›lard›r. Gerek,
sald›r›ya gerekçe yarat›lmas› süre-
cinde, gerekse de iflgallerin meflru-
laflt›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›, Kon-
go’dan Ruanda’ya birçok ülkeye
emperyalist müdahalelerin BM ka-
rarlar›na dayand›r›lmas› gibi daha
birçok örnek say›labilir. 

BM’nin bu flekilde emperyaliz-
min aç›k bir arac› durumuna gelme-
si, 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¤i-
ni de kaybetti. 

BM’nin Gazze’ye iliflkin son
ateflkes karar› da emperyalizmin pa-
ralelindedir. “‹ki tarafa da” ça¤r› ya-
parak as›l iflgalci ve sald›rgan gücü,
‹srail’i koruyan karar›n Filistin dire-
nifli taraf›ndan kaale al›nmamas› el-
bette do¤ru ve do¤al oland›r. 

BM’nin Filistin sorunuyla ilgili
olarak “ ‹srail’in 1967 savafl›nda ifl-
gal etti¤i Filistin topraklar›n› terk
etmesi, Filistinli mültecilerin kendi
topraklar›na dönmesi gibi” gibi ka-
rarlar› vard›r; bu kararlar›n bugüne
kadar ‹srail taraf›ndan uygulanma-
mas›na ra¤men, BM’nin ‹srail’e
karfl› hiçbir yapt›r›m› oollmmaamm››flfltt››rr. 

Sadece Filistinliler de¤il, dünya-
n›n ezilen, sömürülen bütün halkla-
r› nezdinde, BM’nin bugünkü ifllevi
aç›kt›r. Bu aç›k durum karfl›s›nda,
halklar›n, devrimcilerin, yurtsever-
lerin, anti-emperyalistlerin bu kuru-
mu 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 kuyu-
ya inmesi gibidir. 

Say›: 172 19GAZZE

BM KKararlar›
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! 



Onun ölümü ‘münferit’ de¤ildi. 
O, bu ülkede, iflkencede katledi-

len üç befl kifliden de¤il, binlerce ki-
fliden biriydi. 

Engin Çeber bu düzenin iflkence
politikas›n›n sonucu katledildi. 

Engin, bundan yaklafl›k 3,5 ay
önce, 28 Eylül günü, ‹stanbul’da yi-
ne bir Yürüyüfl okuru olan ve polis

taraf›ndan vurularak felç edilen Fer-
hat’› vuranlar›n yarg›lanmas› tale-
biyle aç›klama yap›p, ard›ndan Yü-
rüyüfl dergisinin tan›t›m ve sat›fl›n›
yaparken gözalt›na al›nd›. 

Önce götürüldü¤ü karakolda ifl-
kence gördü. Bu durum, doktor ra-
porlar›yla belgelendi. Buna ra¤men
““ppoolliissee mmuukkaavveemmeett””ten tutuklan-
d›. Bu kez iflkence konuldu¤u Met-
ris Hapishanesi’nde devam etti.
Ölümcül duruma getirilince hasta-
neye kald›r›ld› ve hastanede yafla-
m›n› kaybetti. 

Doktor raporuna ve Adli T›p ra-
poruna ra¤men iflkenceciler hakk›nda
yasal ifllem yapt›rmak kolay olmad›.
Arkadafllar›n›n, yoldafllar›n›n, de-
mokratik 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 polis-
ler, askerler, gardiyanlar, adeta gü-
ruh halinde ç›kar›ld›lar savc›lar›n
karfl›s›na. Çünkü güruh halinde ifl-
kence yapm›fllard›. Engin Çeber,
götürüldü¤ü tüm devlet kurumlar›n-
da (karakol, polis merkezi, hastane,
hapishane), oradaki “görevli!” dev-
let 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, hapisha-
nedeki 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, iflkenceci-
lerin yarg›lanmas› ve gerekli cezala-
ra çarpt›r›lmalar› için mücadele et-
mek, tüm devrimci, ilerici, demokrat
güçlerin ortak sorumlulu¤udur. 

‹flkence ddavalar›n›n 
de¤iflmez sseyri

Ülkemizde genel olarak iflkence
davalar›n›n nas›l bir seyir izledi¤ini
gözden geçirmek, Engin Çeber da-
vas›nda nelerle karfl›laflaca¤›m›z›
bilmek aç›s›ndan yararl› olacakt›r. 

‹flkenceler önce örtbas edilmek
istenir. Bu konuda her yola baflvuru-
lur. Yukar›da belirttik ki; Engin Çe-
ber bu ülkede iflkencede katledilen
binlerce kifliden biridir. Ama kkaaçç
bbiinn kkiiflflii’den biri?

Bunun rakam› da yoktur bu ül-
kede. Çünkü her iktidar, iflkenceyi
mümkün oldu¤unca gizlemeye ça-
l›flm›flt›r. ‹flkenceleri mümkün oldu-
¤unca kay›tlara ifllememek, bürok-
rasinin gelene¤idir. Ama bunu yap-
malar› en zor olan›d›r. Sonuçta orta-
da bir tabut vard›r. 

Savc›lar, tabutta iflkencede öldü-
rülmüfl biri olmas›na ra¤men, ilk
olarak soruflturmaya “gerek yok”
derler. Diyelim ki yo¤un çabalar so-
nucu savc› soruflturma bafllatmak
zorunda kald›, bu kez valiler devre-
ye girip emirlerindeki memurlar›n
soruflturulup yarg›lanmas›na izin
vermeyerek dava açmay› engeller-
ler. “Memurin Muhakemat› Kanu-
nu”, devletin zulmeder memurunu
koruma görevi görür. E¤er vali de
soruflturmay› engelleyememiflse da-
va aç›l›r. Ama bu kez de davan›n
normal seyrinde devam etmemesi
için mahkemeler ellerinden geleni
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Engin Çeber’in
‹flkencede

Katledilmesi
Davas›

Onlar aaklamaya  
biz yyakalar›na  



yaparlar. Polis-savc›-mahkeme zin-
cirinde delillerin karart›lmas› bu da-
valar›n de¤iflmez özelliklerindendir.
‹stenen belgeler bir türlü gelmez.
Yarg›lanan iflkencecilerin çok bü-
yük ihtimalle görev yerleri de¤ifl-
mifltir ve bir türlü adreslerinde bulu-
namazlar. Ya da her duruflma gü-
nünde bir gerekçeyle duruflmaya
gelmezler. Baflka duruflmalarda gel-
meyen 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›klar-
la 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 zzaammaannaaflfl››mm››nnaa do¤-
ru gitmesi demektir. Bunun için ne
gerekirse yap›l›r. 

Tüm bunlar›n yap›lmas›n›n ne-
deni iflkencecilerin aklanmalar›n›,
bu olam›yorsa az ceza almalar›n›
sa¤lamakt›r. Hesaplar, planlar bu-
nun üzerine yap›l›r. Ancak iflkence
davalar›n›n seyrini anlamak için flu-
nu da eklemeliyiz ki; buraya kadar
s›ralad›¤›m›z tüm bu engeller, sade-
ce birkaç savc›n›n, hakimin, valinin
kiflisel tercihi olmay›p ssiisstteemmiinn bir
politikas›d›r. Sistem iflkencecilerini
koruyor. ‹flkenceciler de bu koruma
z›rh›na güvenerek yap›yorlar iflken-
celeri.

Zaman zaman. AB’ye uyum ve

benzeri ad›na, mesela
“iflkence davalar›nda
verilen tazminat cezalar›
bizzat iflkence yapan po-
lise ödettirilecek” türün-
den haberler ç›kar. Güya
polis, “para!” tehdidiyle
iflkenceden cayd›r›lacak-
t›r. Güya, iflkence polis-
lerin kiflisel tasarrufu-

dur... Ama yukar›daki mekanizma
hiç de öyle olmad›¤›n› gösteriyor. 

Engin Çeber’i de 6 gardiyan de-
¤il, DEVLET katletti.

6 gardiyan nezdinde yyaarrgg››llaannaann
ddeevvlleettttiirr.. Savc›lar, hakimler, dava-
da ne kadar buna engel olmaya çal›-
flacak olsalar da, davan›n özü budur. 

‹flkencede öölümler
binlerce, 
cezas›n› bbulan ““H‹Ç”tir

‹flkence davalar›n›n böyle sey-
retmesi ve iflkencecilerin cezas›z
kalmas›, sadece bugünün sorunu
de¤ildir. Dünden bugüne iflkenceci-
ler korunagelmifltir. 12 Eylül Cunta-
s› bu aç›dan örnek olarak verilebile-
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çal›flacak, 
yap›flaca¤›z!

‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, 9
Ocak’ta Türk ‹dareciler Derne¤i’nde
yapt›¤› bir aç›klamada iflkenceye
karfl› yeni bir “önlem!” daha alacak-
lar›n› duyurarak, “Bafllatt›klar› yeni
uygulamayla iflkenceci polisin so-
ruflturulmakla kal›nmayaca¤›n›,
aammiirrlleerriinniinn de soruflturulaca¤›n›”
aç›klad›. (11 Ocak 2009, Sabah)

E¤er amaçlar› iflkenceyi önle-
mekse ve bu kararlar›nda ciddi ise-
ler; Atalay’a sorular›m›z var:

BBiirr:: SSöözzüü eeddiilleenn yyeennii uuyygguullaa--
mmaa,, EEnnggiinn ÇÇeebbeerr ddaavvaass››nnddaa ddeerr--
hhaall hhaayyaattaa ggeeççiirriillmmeellii,, Engin Çe-
ber’i iflkence yaparak katledenlerin
amirleri tutuklanmal›d›r. 

‹‹kkii:: ‹‹flflkkeenncceecciinniinn hheemmeenn üüss--
ttüünnddeekkii aammiirriinn de üstünde yer a-
lanlar da soruflturaulacak m›? Ame-
rin soruflturulmas›n› gerektiren
mant›k, sorumlulu¤un onun üstün-
dekilerde oldu¤unu da öngörür. 

ÜÜçç:: Bu uygulaman›n “yenili¤i”,
bugüne kadar iflkence olaylar›nda
amirlerin korundu¤unun ‹T‹RAFI-
DIR. Hangi mant›kla korunup kol-
land› iflkenceci amirler? ‹flkencenin
EMR‹N‹ VERENLER, yarg›lan›p
cezaland›r›lmad›¤› sürece, iflkence-
nin önlenemeyece¤i aç›k de¤il mi?

DDöörrtt:: Hala, iflkenceden sorumlu
olan tüm mevkilerdekiler sorufltu-
rulacakt›r diyemedi¤inize göre, bu

iflkenceler devam etsin demektir. 

Bugüne kadar iflkenceyi önle-
mek(!) ad›na say›s›z yasa ç›kar›ld›,
genelgeler yay›nland›. Ama pratik
bir hükümleri olmad› hiç. 

Bu “yeni uygulama”n›n hükmü-
nün olmas› için de bir neden görün-
müyor. 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 polisle-
ri himaye etmifltir. Polisi bile yarg›
karfl›s›na ç›karmayan Bakan Atalay,
amirlerini mi yarg›layacak bir de?!

AKP’nin iflkenceci polis ile ilgi-
li yapaca¤› tüm düzenlemeler poli-
sin aklanmas›na, güven tazelemesi-
ne yöneliktir. Ç›kar›lacak yeni ya-
san›n ak›betini de hep birlikte göre-
ce¤iz. Di¤erlerinden fark› olmaya-
cakt›r.

Atalay: “‹flkenceci polisin amiri de soruflturulacak”

ENG‹N ÇEBER’‹ KATLEDENLER‹N 
AM‹RLER‹N‹ DE TUTUKLAYIN!



cek en çarp›c› dönemlerden biridir. 
Cunta döneminde tam 665500 bbiinn

kkiiflflii gözalt›na al›nd›. Bunlar›n nere-
deyse tamam›na yak›n› iiflflkkeenncceeddeenn
ggeeççiirriillddii.. 

117711 kkiiflflii iiflflkkeenncceeddee kkaattlleeddiillddii..
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 al-
man›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 kat-
ledildi¤i resmen kabul edilen rakam

üzerinden konuflmaya devam ede-
lim: 171 kifli, devletin resmi görev-
lileri taraf›ndan iflkencede katledil-
mifl; 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 her-
hangi 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. 

Bu tablo, cunta döneminde mi
kald› pekala? Hay›r. ‹flkencecileri
himaye mekanizmas› cuntal› y›lla-
r›n da öncesinden bafllam›fl, günü-
müze kadar gelmifl, halen de sürdü-
rülmektedir. 

Sa¤c›, solcu, muhafazakar, libe-
ral, sosyal demokrat, demokratik
sol, milliyetçi, dinci, velhas›l hangi
s›fat› ve etiketi tafl›yor olurlarsa ol-
sunlar, tüm düzen partilerinin ikti-
dar›nda iflkence kesintisiz devam et-
ti. S›fatlar› farkl› olsa da iflkence po-
litikas›n› muhafaza etmek ve iflken-
cecileri himaye etmek, hepsinin or-
tak tavr› oldu.
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Her iflkence davas›, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde çarp›fl›lacak bir mevzidir!.. 

DDaavvaayy›› ssaahhiipplleenneelliimm!!

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 ce-
zas›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 ifl-
kencede katledilmesi davas›n› sahiplenmeliyiz. Çünkü
Engin Çeber davas› bizim için bir insan›n yaflam hakk›-
na sahip ç›kmakt›r. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr ddaavvaass››,, haklar ve özgürlükler müca-
delesinin bir mevzisidir. 

Siyasi iktidar haklar›m›z› savunmam›z›, özgürlükle-
rimiz için mücadele etmemizi engellemek istemektedir.
En do¤al hak olan yasal bir derginin da¤›t›lmas›na da-
hi tahammül edemiyor, engellemek istiyorlar. 

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr ddaavvaass››,, en s›radan haklar›m›z›n gas-
bedilmesine karfl›, haklar›m›z› sahiplenme davas›d›r.  

Tahammülsüz olduklar› dergi devrimcidir. Ve bu ni-
teli¤inden ötürü de, halk›n sorunlar›na sahip ç›kar, hal-
k› sorunlar› için örgütlenmeye ve mücadeleye ça¤›r›r.
Siyasi iktidar›n h›rs›zl›klar›n›, her türlü pisliklerini göz-
ler önüne serer. 

Faflist, gerici tüm iktidarlar›n tavr› da ayn›d›r bu
noktada: Sisteme flu veya bu düzeyde muhalif tüm fa-

aliyetlerini engellemek isterler.
Greve giden iflçinin grevini po-
lis, jandarma zoruyla k›rmaya
çal›fl›rlar.  Üniversite ö¤rencile-
rinin demokratik mücadelesini
iflkence ve tutuklamalarla, okul-

dan, yurttan atmalarla susturma-
ya çal›fl›rlar. Yoksul halk›n müca-

delesi yaflad›¤› semtlerde estirilen po-
lis terörü ve yozlaflt›rmayla engellenmek istenir. F tip-
lerinde 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.

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr ddaavvaass››nnaa 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› oyu-
nunu bu kez oynayamas›nlar. 

Engin Çeber devrimciydi ve halk›m›z›n haklar›na
sahip ç›k›yordu. Halk›n hak ve özgürlükleri için müca-
dele 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.

EEnnggiinn ÇÇeebbeerr ddaavvaass››nnaa sahip ç›kmak, iflkencecilere
karfl› ç›kmakt›r. 

Bugün Engin’e yar›n baflkas›na! Bunu kimse unut-
mamal›. Biz sustukça daha çok Enginler, iflkencede kat-
ledileceklerdir. Suskunluk, iflkenceleri, infazlar›, yas-
aklar›, zulmü önlemez. 

Adaleti savunmak için davay› izlemeliyiz.

Engin için adalet, adalet için mücadele!
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tarihinde ‹stanbul’da yap›lan bir ba-
s›n aç›klamas›na kat›ld›¤› için gö-
zalt›na al›nd›. Götürüldü¤ü karakol-
da iflkence gördü. ‹flkence gördü¤ü
doktor raporlar›yla belgelendirilme-
sine karfl›n, savc›l›¤›n talebiyle hâ-
kim taraf›ndan "polise mukavemet"
iddias› ile tutukland›. Doktor rapor-
lar›yla kan›tlanan iflkence iddias›n›n
araflt›r›lmas›na ise gerek duyulma-
d›. 

‹flkence polisin yapt›¤›yla bitme-
di. 29.09.2008 tarihinde Metris Ha-
pishanesi’ne kabul ifllemleri s›ras›n-
da Engin ÇEBER’e jandarma tara-
f›ndan da iflkence yap›ld›. Birlikte
tutukland›¤› arkadafllar›ndan, aile-
sinden ve avukat›ndan uzakta tutu-
lan Engin; konuldu¤u hapishanede
07.10.2008 tarihine kadar bu kez de
infaz personeli taraf›ndan yap›lan
iflkenceye maruz kald›. Kimselere
haber verilmeden kald›r›ld›¤› hasta-
nede 10.10.2008 tarihinde yaflam›n›
yitirdi. 

Ölümü sonras›nda haz›rlanan
otopsi tutana¤› ve di¤er t›bbi belge-
lerle 28.09.2008 ile 07.10.2008 ta-
rihleri aras›nda kesintisiz iflkence
gördü¤ü tespit edildi. 

Bu ölüm nedeniyle bafllat›lan so-
ruflturma, olay›n sorumlular›ndan
biri olan hapishane savc›s› taraf›n-
dan yürütüldü. Soruflturma dosya-
s›nda önce "gizlilik karar›" ard›ndan
"yay›n yasa¤› konulmas› karar›" al›-
narak kamuoyunun soruflturmay› ta-
kibi engellenmek istendi. 

Soruflturma dosyas›nda bulunan
deliller olay› tüm aç›kl›¤› ile or-
taya koymas›na ra¤men, uzun
süre iflkencecilere dokunulmad›.
Kamuoyunun tepkisi ile doku-
nulmak zorunda kal›nd›¤›nda ise
bu kez flüphelilere iflkence suçu
de¤il zamanafl›m› ve ceza mikta-
r› aç›s›ndan daha lehe olan kas-
ten yaralama suçu yöneltildi. 

Soruflturma sonunda, 39 infaz
koruma personeli, 3 müdür, 13

polis, 4 jandarma ve 1 doktor top-
lam 60 san›k hakk›nda, iflkence so-
nucu adam öldürmek, eziyet, kasten
yaralama, resmi evrakta sahtecilik,
görevi kötüye kullanma ve suçu bil-
dirmeme suçlar›n› iflledikleri iddias›
ile dava aç›ld›. 

Barolar ve hukuk örgütleri baflta
olmak üzere kamuoyunun tepkisi
üzerine 1 müdür ve 3 infaz koruma
personeli hakk›nda "iflkence sonucu
adam öldürmek" suçunu iflledikleri
iddias›yla dava aç›l›rken, iflkence
suçunu iflleyen di¤er görevliler hak-
k›nda ise eziyet ve kasten yaralama
suçlar›ndan dava aç›ld›. Hiçbir sa-
n›k hakk›nda iflkence suçunu iflledi-
¤i iddias›yla dava aç›lmad›. Aç›k ifl-
kence suçu, "eziyet" ve "kasten ya-
ralama" suçuna dönüfltürüldü. ‹fl-
kence yapan jandarma görevlilerine
kasten yaralama, polislere ise eziyet
suçlamas› yöneltildi. 

Bu durum nedeniyle, iflkence ile
adam öldürme suçunu iflledikleri
için yarg›lanacak olan 1 müdür ve 3
infaz koruma personeli d›fl›nda, 56
san›k hakk›nda verilecek olas› hapis
cezalar›, miktarlar› itibar› ile ertele-
me kapsam› içerisinde bulunmakta-
d›r. Bunun tafl›d›¤› anlam, mahke-
menin iddianamede isnat edilen
suçlardan ceza vermesi halinde dahi
iflkencecilerin cezas›z kalaca¤›d›r.

‹nsanl›¤a karfl› ifllenen suçlardan
biri olarak iflkence, iç hukuk düzen-
lemelerinde suç olarak tarif edilme-
sine ve imzalanan uluslararas› söz-
leflmeler ile önlenmesi için gerekli
tedbirlerin al›nmas› taahhüt edilme-

sine karfl›n artarak sürüyor. Çünkü
iflkencenin önlenmesinde s›f›r tole-
rans söylemine ve bir k›s›m yasal
de¤iflikliklere ra¤men iflkence; adli,
idari ve pratik aç›dan korunuyor. ‹fl-
kence yapanlar ve sorumlular›, her
türlü ceza ve yapt›r›mdan muaf tut-
mak 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 ifl-
kence suçlar›nda istisnas›z tan›k ol-
du¤umuz bu tabloya flimdi yeni bir
ölüm eklenmeye çal›fl›l›yor.

Engin ÇEBER’in iflkence sonu-
cu katledilmesine iliflkin aç›lan da-
va en temel hukuk kurallar›n› ihlal
etmektedir. Bunun yan›nda sürdürü-
len demokratik muhalefet, savc›l›¤›,
ölüme neden olan gardiyanlar aç›-
s›ndan geri ad›m atmak zorunda b›-
rakarak, iflkence sonucu adam öl-
dürme suçlamas›yla dava aç›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. Ancak bu muhalefet he-
nüz iflkenceci polis, jandarma ve ‹n-
faz koruma personelinin hak ettikle-
ri kanun maddeleri uyar›nca yarg›
önüne ç›kar›lmalar›n› sa¤layama-
m›flt›r. Tüm bu yaflananlar, iflkence-
cilerin 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 sorgulan-
mal›, sorumlular hesap vermelidir.
Engin için, adalet için; barolar›, hu-
kuk 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. 

ÇÇHHDD ‹‹SSTTAANNBBUULL fifiUUBBEESS‹‹ 
EENNGG‹‹NN ÇÇEEBBEERR DDAAVVAA
TTAAKK‹‹PP KKOOMM‹‹SSYYOONNUU
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ÖZÜR DE⁄‹L, ADALET ‹ST‹YORUZ 
ÇHD ENG‹N ÇEBER DAVA TAK‹P KOM‹SYONU DURUfiMA BAfiLIYOR; 

Engin Çeber davas›yla ilgili geliflmeleri,
ÇHD ‹stanbul fiubesi avukatlar›

taraf›ndan aç›lan www.enginceber.org
sitesinden izleyebilir, davaya iliflkin

ça¤r›lar› ve bilgilere ilgili siteden
ulaflabilirsiniz. 

wwwwww..eennggiinncceebbeerr..oorrgg



ggüünneeflflssiizz ››flfl››kk ssaaççaarr
hhüüccrreeddee zziinnddaannllaarrddaa

ggüünnlleerrii uuttaanndd››rr››rr
aasskk››ddaa ffaallaakkaaddaa

Boy boy resimlerin gazete sayfa-
lar›n› süslüyorken, uzanm›fl yat›yor-
dun zaman›n ortas›nda. Bu alçak za-
man, bu afla¤›l›k devran sars›lm›flt›
o dimdik duruflun karfl›s›nda. ‹nsan-
l›¤›n onuru senden soruluyor flimdi..

Bedenin art›k çekti¤in ac›lara da-
yanamaz oldu¤unda, terketti seni bi-
lincin. Yine de at›yordu kalbin; za-
limlere inat edercesine. Kalbinin se-
sini dinledik biz de, çok uzaklardan.
Ba¤r›ndaki besteleri iflittik; yank›-
land› bizim de yüreklerimizde.

Gerçeklerin savaflç›l›¤›n› yap-
maktan baflka ne “kabahatin” olabi-
lirdi ki senin? Yine hakikate avaz
olman›n daimi ve amans›z yürü-
yüfl’ündeydin.. Sard›lar etraf›n›z›,
çulland›lar apans›z...

O dimdik duruflunda dile gelmifl-
ti erdem. Seni ezip sindireceklerini
sananlar yan›l›yorlard›. Kendileri
ezildikçe ezildiler, küçüldüler sende
ki o büyük insanl›k karfl›s›nda. Öy-
le pervas›z, umars›z sald›rmalar›
bundand›.. 

“SSooyyuunn!!” demifllerdi
sana hapishane kap›s›nda.
Hep söylenir zaten bu; sen
de ilk defa duymad›n. Bu
tek kelimenin ard›na sakla-
nan say›s›z manay› çok iyi
bilirdin. “SSooyyuunn!!” derler
hep ve sadece bedenini ür-
yan b›rakmak de¤ildir iste-
dikleri. OOnnuurruunnddaann,, kkiiflflii--
llii¤¤iinnddeenn,, kkiimmllii¤¤iinnddeenn,,
iinnaannççllaarr››nnddaann bafllayarak
bütün de¤erlerinden soyun-
man› isterler karfl›lar›nda.

““SSooyyuunn ddeeddii ddüüflflmmaann
iinnaannççllaarr››nnddaann......””

Öyle denmiflti hep. 

Ve cevab›m›z fluydu
ezelden beri:

““iipp ddee ggeeççiirrsseenn bbooyyuunn--
llaarr››mm››zzaa // yyaa ddaa bbiirr kkuurrflfluunn
aall››nnllaarr››mm››zzaa.... // aassllaa ssooyyuunn--
mmaayy››zz iinnaanncc››mm››zzddaann””

Ve sen de soyunmad›n.

Soyunmad›n ve üstüne üstlük,
erdemin en kal›n giysilerini giyin-
din 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›la-
may›. Ve biliyoruz; üzerine coplar,
kalaslar, yumruklar inerken, dilinde
Metris’in en eski direniflçilerinin ya-
digar› olan o hayk›r›fl vard›: “ ‹nsan-
l›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 var-
d›r ki, flerefsizlik meslek edinilmifl-
tir. ““‹‹flflkkeennccee yyaappmmaakk flfleerreeffssiizzlliikkttiirr””
slogan› da san›r›z ilk kez yine o zin-
danda 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 iç-
güdüleriyle hareket ediyorlar. ‹çgü-
düleri, her devrimciyi, direnen her-
kesi parçalamalar›n› söylüyor o var-
l›klara.. Orada, o darac›k hücrede

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 ha-
reketin vard›. Senin oldu¤un yerde
onur vard›, senin oldu¤un yerde ka-
rarl›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 dayatma-
lar›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. 

OOnnllaarr,, elleri coplu,  kalasl›, on-
larca kifliydiler... SSeenn,, elleri kollar›
ba¤l› ve tek bafl›na. 

Nas›l olurdu, nas›l direnebilirdin
onlara karfl›?.. Cüretinin karfl›s›nda
acizlefltiler. Demir çubuklar, kalas-
lar, sandalyeler paraland› üzerinde...

Sendeki enginli¤in anlam›n› bi-
lemezdi onlar. Sand›lar ki vurmakla
e¤ilir bafl›n. Günlerce vurdular o
yüzden. Sabah akflam, hem de bay-
ram günü... Senin bo¤az›na sar›lan
ellerini, daha ayn› sabah küçük ço-
cuklara öptürmüfllerdi belki. Ama
dedik ya, insan de¤illerdi... Ne elle-
ri ele benziyordu, ne yüzleri insan
yüzüne.. Demifl ya flair: “Gözleri
göze benziyordu, bak›fls›zd›lar. /
Gö¤üse benzer bir kafesti tafl›d›kla-
r› içinde yürek yoktu.”  

Yüreksizdiler. 

Vurdular... Mora kesti bedenin.
Günlerce kan geldi a¤z›ndan. Etle-
rin 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.. Hare-
ketsiz kalm›flt›n. Apar topar bir has-
tane odas›na kald›rd›lar. “ÖÖllddüü” de-
diklerinde hala at›yordu kalbin. Kal-
bin at›yordu iflte. Kalbimiz hep bera-
ber att› sonra. Kalbini kalplerimize
katt›k. Ve gözlerini, gözlerimize...
Biz sendeyiz art›k, sen bizdesin!

Enginli¤in
Anlam›
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Yürüyüfl Dergisi da¤›t›rken s›r-
t›ndan vuruldu Ferhat. Ve Engin
Ferhat’› vuranlar cezaland›r›ls›n de-
di¤i için gözalt›na al›n›p tutukland›,
yap›lan iflkencelerle katledildi.

Halk Cepheliler  Ferhat’› vuran-
lar›n, Engin’i katledenlerin cezalan-
d›r›lmas› talebiyle 8-9 Ocak tarihle-
rinde ‹stanbul’un yoksul mahallerin-
de eylemler düzenlediler. Esenler,
Nurtepe ve 1 May›s Mahalleleri’nde
gerçeklefltirilen eylemlerde “Fer-
hat’› Vuran Engin’i Katledenler Ce-
zaland›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 ge-
len Halk Cepheliler yapt›klar› aç›k-
lamayla “Emperyalistler, siyonist
‹srail, iflbirlikçileri AKP Filistin’de,
Irak’ta, ülkemizde halklara karfl› az-
g›nca sald›r›rken biz halklar olarak
adalet istiyoruz. Adalet talebimizi
b›kmadan usanmadan yineliyoruz.

Bugün burada Ferhat-
lar için, Enginler için
adalet istemek üzere
topland›k. Ama biliyo-
ruz ki Ferhatlar için,
Enginler için adalet is-
temek Filistinli kardefllerimiz için
de adalet istemektir.” dediler. Aç›k-
laman›n ard›ndan Çiftehavuzlar ve
Nam›k Kemal mahallelerinde yap›-
lan dergi da¤›t›mlar›nda 95 dergi sa-
t›ld›.

1 May›s Mahallesi 3001. Cadde
üzerindeki pazar soka¤›nda bir ara-
ya gelen Halk Cepheliler okudukla-
r› aç›klamada “Filistin halk›n› katle-
den ‹srail siyonizmiyle, Irak halk›n›
katleden Amerikan haydutlu¤uyla
iflbirli¤i yapan AKP hükümeti de
kendi halk›na efendilerinden ö¤ren-
diklerini uyguluyor. Hepsinin ortak
noktas›d›r adaletsizlik. Ve adalet is-
temek hepsine karfl› olmay› iste-
mektir.” diyerek emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerin halklara bak›fllar›n›n
ayn› oldu¤una vurgu yap›ld›. 

“Umut biziz” denilerek yap›lan
dergi da¤›t›m›nda 55 dergi halka
ulaflt›r›ld›.

Nurtepe Vartolular Derne¤i kar-
fl›s›nda bir araya gelen Halk Cephe-
liler Nurtepe halk›n› Engin için,
Ferhat için, Filistin için… Dünya-
n›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 hepi-
mizin kalbi Gazze’de atarken, Gaz-
ze’ye ölüm ya¤d›ranlar›n iflbirlikçi-
lerine karfl› da sesimizi yükseltebil-
meliyiz. 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›n-
da 70 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Dergisi okurlar› bu haf-
tada önlüklerle Antalya, ‹zmir, Bur-
sa, Antakya ve ‹stanbul’da dergi sa-
t›fl ve tan›t›m›n› gerçeklefltirdi.

7 Ocak’ta Antalya Alt›nova-Si-
nan ve Menderes Mahallelerinde
yap›lan dergi tan›t›m›nda yap›lan
konuflmalarda “Gazze’de sald›ran›n
emperyalizm, ‹srail’le ekonomik si-
yasi iliflkileri kesmeyen AKP’nin de
katliam›n suç orta¤›” oldu¤u anlat›l-
d›. 20 dergi halka ulaflt›r›ld›

‹zmir’de 9 Ocak günü Mene-
men`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-

nü Hürriyet Mahallesi’nde, 13 Ocak
günü Gündüz Caddesi’nde dergi ta-
n›t›m ve sat›fl›n› yap›ld›. Yap›lan ta-
n›t›mlarda Filistin’de yaflana katli-
am insanlara anlat›larak Filistin hal-
k›yla dayan›flma ça¤r›s›nda bulu-
nuldu. Esnaflarla sohbet eden okur-
lar›m›za insanlar “derginizin varl›¤›
bize teselli veriyor” diyerek mem-
nuniyetini dile getirdi. 

Bursa’da 12–14 Ocak günleri
aras›nda Yürüyüfl okurlar›, önlükle-
ri ve megafonlar›yla Yürüyüfl dergi-
sinin 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 ‹s-
rail ile iflbirli¤i içersinde oldu¤u an-
lat›lan tan›t›mlarda; Toplam 58 der-
gi halka ulaflt›r›ld›.

FFeerrhhaattllaarr EEnnggiinnlleerr
HHeerr KKooflfluullddaa GGaazzii’’ddee
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde Yü-

rüyüfl okurlar› bu hafta da Yürüyüfl
dergisini halka tafl›d›lar. Önlükler
giyilerek yap›lan toplu sat›flta mega-
fonlardan yap›lan duyurularda Gaz-
ze’deki katliam. Ferhat Gerçek da-
vas› 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›.

YÜRÜYÜfiÜMÜZ DEVAM ED‹YOR!

““FFeerrhhaattllaarr iiççiinn,, EEnnggiinnlleerr iiççiinn aaddaalleett iisstteemmeekk 
FFiilliissttiinnllii kkaarrddeeflfllleerriimmiizz iiççiinn ddee aaddaalleett iisstteemmeekkttiirr””

ADALET ‹ST‹YORUZ!
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Devrimci hareketin 12 Eylül
cuntas›na karfl› savafl› sürdürece¤ini
ilan eden ilk bildiri “Amerikanc›
Faflist Cunta 45 Milyon Halk› Yene-
meyecek” bafll›kl› bildiridir. Bu bil-
diriyi kaleme alan bizzat Day›’d›r.
Ve onun elinden ç›kan bu bildirinin
son altbafll›¤› da flöyleydi: ““DDOOSSTT--
LLAARRIIMMIIZZ VVEE DDÜÜfifiMMAANNLLAARRII--
MMIIZZ””..

Cuntaya karfl› mücadeleyi flekil-
lendirirken, öncelikle ay›rdedilmesi
gereken buydu. Fakat bu gereklilik,
elbette cunta dönemiyle de s›n›rl›
de¤ildi. Parti program›n›n daha ba-
fl›nda da “BU SAVAfiTA HALKIN
DÜfiMANLARI fiUNLARDIR” di-
ye 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 dere-
ce belirleyici bir yer tutar. 

Sonuçta, ““ddeevvrriimmddee ss››nn››ffllaarr››nn
mmeevvzziilleennmmeessii”” diye adland›rd›¤›-
m›z olgu da, dost ve düflmanlar›n ta-
n›mlanmas›d›r esas olarak. Keza,
sol içi iliflkilerin, tav›rlar›n de¤er-
lendirilmesinde de ölçü, dostluk ve
düflmanl›k kavramlar›na yüklenen
anlamla belirlenir. 

Aç›k ki, dostunu düflman›n› bil-
meyen, kime s›rt›n› yaslayabilece-
¤ini, kimle hep karfl› karfl›ya olmas›
gerekti¤ini kestiremez. E¤er dost-
luk ve düflmanl›k mu¤laksa, hata
kaç›n›lmazd›r. 

Day›, bir yaz›s›nda
flöyle diyordu bu konu-
da:

“Düflman›n› iyi ta-
n›mayan bir devrimci
neyi nas›l yapaca¤›n›
da iyi bilemez. Bir an-
l›k gaflet, ihmal, düfl-
man› yanl›fl de¤erlen-
dirme, düflman›n üzeri-
mize gelmesi darbe
vurmas› için yeterlidir.
... Burjuva ideolojisi ile
her türlü ba¤ kopar›la-
mazsa 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 ger-
çekleri çok daha iyi kavrar, s›n›f
mücadelesindeki uyan›kl›¤›m›z› diri
tutar›z. Aksi halde ttuuzzaakkllaarr bizi
bekliyordur.”

1999’daki bir yaz›s›nda bu ge-
reklili¤in nedenini flöyle ortaya ko-
yar: “ Düflman› iyi tan›yan onun
yöntemlerini de iyi bilir. Neyi yap›p
yapmayaca¤›n› da iyi bilir. Düflma-
na f›rsat vermez.” (Devrimci Sol,
Say›: 12, Ocak 1999)

Netlik flartt›r. Çünkü, “Devletin
karfl›s›nda nnaass››ll dduurraaccaa¤¤››zz,, ddoosstt
kkiimm,, ddüüflflmmaann kkiimm,, belirsiz hale ge-
lince, düflman›n ve dost güçlerin de
neyi niçin yapt›¤› üzerine bütün de-
¤erlendirmeler yanl›fl flekillenecek-
tir. ” (Halk ‹çin Kurtulufl Say›:14, 18
Ocak 1997)

San›r›z yukar›da farkl› zamanlar-
daki yaz›lar›ndan yapt›¤›m›z al›nt›-
lar, Day›’n›n dostun ve düflman›n bi-
linmesi, netlefltirilmesi konusuna
verdi¤i önemi göstermeye yeter. 

Dostluk nnedir?
Dostluk ve düflmanl›k konusuna

s›k s›k de¤inirken, buna ihtiyaç
duymas›n›n en önemli nedenlerin-
den biri, özellikle “dostluk” kavra-
m›n›n solda alabildi¤ine belirsizlefl-

mesiydi. 

“BBirçok fleyde oldu¤u gibi, ddoosstt--
lluukk kavram›n›n da içeri¤i boflalt›l-
m›fl, ne oldu¤u belirsiz hale gelmifl-
tir... pratikte bunun yans›malar›, ya
çok çarp›k ya da dostlukla ilgisi ol-
mayan bir biçimde ortaya ç›kmakta-
d›r. Feodal dostluklar, s›radan dost-
luklar... birçok dostluk biçimi vard›r.
Ve hemen hheeppssiinniinn öözzüü,, kötü ve ac›
günde, zay›fl›k ve güçsüzlük durum-
lar›nda ddaayyaann››flflmmaayy›› vvee kkoorruummaayy››
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. Hiç-
bir sol siyasi yap› veya grup kendisi-
ne yontmadan... Kim kime nas›l sa-
hip ç›k›yor, nas›l dayan›flma yap›yor,
gerçekten düflman›n sald›r›lar› kar-
fl›s›nda dostlu¤un gereklerini yerle-
rine getirebiliyor muyuz? veya ne
yap›yoruz?... diye düflünmek zorun-
dad›r.” (Zafer Yolunda Kurtulufl, Sa-
y›: 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› sür-
dürmektedir. 

Dost ve düflman kavramlar› sol
aras›ndaki iliflkiler aç›s›ndan son
derece önemli ve belirleyicidir. Sol
içi iliflkilerde ttaarriihhsseell ssaahhiipplleenniiflfllleerr
vvee ttaarriihhsseell oolluummssuuzzlluukkllaarr,, bu kav-
ram›n do¤ru kavran›p kavranmama-
s›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 ge-
rekti¤ine vurgu yapar:

“Siyasi bir yap›, emperyalizme
ve faflizme karfl› savaflan, hatta mu-
halif olan yap›lar›n izledi¤i yolu,
taktikleri be¤enmeyebilir, yanl›fl bu-
labilir. Hatta, anarflist, terörist ola-
rak da de¤erlendirebilir. Ama bu ör-
güt ve gruplar emperyalizme ve fa-
flizme karfl› konumlar›n› sürdürüp
savaflmaya devam ettikçe, ddoosstt ssaaff--
llaarr››nnddaadd››rrllaarr.. Dostluk, özenli bir
iliflki, özellikle de ddüüflflmmaann kkaarrflfl››ss››nn--

Day› Ve
Dost/Düflman

Önderimizin

Ö¤rettikleri



ddaa bbiirrlliikktteelliikk ddeemmeekkttiirr.. Bunun d›fl›-
na ç›kanlar, düzenin yan›nda saf
tutmufllar demektir. ” (Emperyaliz-
me ve Oligarfliye Karfl› Kurtulufl,
Say›: 20, 24 Haziran 1995)

Bir baflka yaz›s›na koydu¤u bafl-
l›kta da ayn› konuyu daha kal›n çiz-
gilerle anlat›r: “DDoossttlluukk SSaahhiipplleenn--
mmeekkttiirr,, DDüüflflmmaann KKaarrflfl››ss››nnddaa BBiirr--
lliikkttee OOllmmaakktt››rr..”” (Zafer Yolunda
Kurtulufl, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)

Bu kadar. Gerisi iflin biraz da ay-
r›nt›s›d›r.

Dostlu¤a ddarbe
Dostlu¤un gözetilmemeye bafl-

lanmas›, bir yerde siyasi anlamdaki
savrulmalara paraleldir. Özellikle
1990’lardan itibaren emperyalizme
iliflkin tesbit ve tutumlar›n de¤iflme-
sine ba¤l› olarak nas›l ki ilericilik,
gericilik, muhafazakarl›k gibi kav-
ramlar, tam tersine çevrilmiflse,
dostluk, düflmanl›k kavramlar› da
çarp›t›lm›fl veya unutulmufltur. 

Dostlu¤u unutturan sadece em-
peryalizm konusundaki savrulmalar
de¤ildi elbette. Grupçuluk, rekabet-
çilik, faydac›l›k, solun bünyesinde-
ki hemen tüm zaaflar, sonuçta dost-
luk 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 elefl-
tirileri yöneltti¤i, solun dostluk an-
lay›fl›n sorgulad›¤› bir dönemdi:

“Üslupta, tav›rda, birlikte mü-
cadelede düflman› unuttular. Görü-
nüflte, hala dostuz diyorlard›. Böy-
lesi dost düflman bafl›na, bu nas›l
dostluktur. DDoossttlluukk bbuuyyssaa ddüüflflmmaann--
ll››kk nnaass››ll 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 spekülas-
yonlar›n solda alabildi¤ine yayg›n-
laflt›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 anla-
y›fl›n› yerlefltirmeye çal›flan kifliydi.

Darbe süreci, so-
lun, kendi dostlar›n
nas›l s›rt›ndan vura-
bilecek bir dejene-
rasyon içinde oldu-
¤unu göstermiflti ve
bu da devrim cephe-
sini yaratma ve dev-
rimi gerçeklefltirme iddias›ndaki bir
hareket için, sola s›rt›n› dönme ge-
rekçesi de¤il, ama sola karfl› ideolo-
jik mücadeleyi yo¤unlaflt›rma gere-
¤ini ortaya koyan bir göstergeydi.
Nitekim, devrim iddias›na sahip bir
önder olarak Day› da böyle yapa-
cakt›. 

Darbe süreci dostluk aç›s›ndan,
dostlu¤un nas›l olamayaca¤›n›n ka-
rakteristik bir örne¤i olarak, kuflku-
suz daha y›llarca unutulmayacak bir
örnektir. Solda dostluk denilince
unutulmayacak bir örnek de, 1971-
72’de yaflanm›flt›r. ‹flte o örnek üze-
rine de flöyle der Day›:

“THKP-C ve THKO’nun düfl-
man karfl›s›nda birlikteli¤i, ayn› üs-
leri paylaflmalar›, ayn› hedefte bir-
leflmeleri ve Mahir Çayan’›n... De-
nizler’in idam› Türkiye Devrimci
Hareketi’nin prestijidir... deyip bu-
na uygun politikalar ve eylem tak-
tikleri gelifltirip, kendi hayat›n› da
feda etmesi, dünya devrimci hare-
ketlerinde az rastlanan ve herkesin
hiçbir komplekse kap›lmadan örnek
alabilece¤i tav›rlard›r. DDeevvrriimmccii
ddoossttlluu¤¤uunn,, düflman karfl›s›nda bir-
likteli¤in öözzüü bbuu oollmmaall››dd››rr.. Böyle
düflünüyoruz. ... Bu konuda herke-
sin ö¤renmesi gereken ve sorgula-
mas› zorunlu olan çok fley oldu¤una
inan›yoruz.” (Zafer Yolunda Kurtu-
lufl, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)

1990 ortalar›nda KÇSKK Kon-
federasyon Tüzük Kurultay›’na fa-
flist MHP, ihbarc› ‹P ve düzen parti-
si CHP de “bafl konuklar” olarak da-
vet edilmiflti. Bu davet de solda dos-
tun ve düflman›n birbirine kar›flt›r›l-
mas›n›n çarp›c› örneklerinden biriy-
di. Day› bu olaya da de¤indi¤i bir
yaz›s›nda, sorunu flöyle ortaya ko-
yuyordu:

“Bu üç grubun [daveti yapan re-
formist gruplar kastediliyor] dost

ve düflman kavramlar› belirsizdir.
‹zledikleri çizgi bu sonucu do¤ur-
mufltur. Y›llard›r ‘taktik’ ad›na, bu
tür politikalar revaçta olmufl ve uy-
gulanm›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, sol-
da dostluklar›, düflmanl›klar› birbi-
rine kar›flt›ran en önemli etkenler-
den biri faydac›l›kt›r. Bir di¤eri de
kuflku yok ki, ddüüzzeenn iiççiilleeflflmmeekkttiirr..
Düzene güven vermeye yönelik ica-
zetçi bir çizgiyi uygulamaya baflla-
makt›r. O durumda da yine dost
düflman kar›flacakt›r. 

Bu kar›fl›kl›¤a bir baflka örnek,
Kürt milliyetçi hareketlerin iliflkile-
ridir. PKK’nin Barzani ve Talabani
hareketleriyle aras›ndaki ittifaklar›
ve çat›flmalar› de¤erlendirdi¤i bir
yaz›s›nda, dost düflman anlay›fl›nda-
ki belirsizli¤e veya pragmatizme
dikkat çeker tekrar:

“Politika ve taktiklerinde, kimin
ne zaman ddoosstt vvee ddüüflflmmaann oldu¤u-
nun belirsiz oldu¤u Ortado¤u poli-
tikalar›na göre hesaplar yapmakta-
d›r. Bu nedenle, bugün dost olanla-
r›n yar›n düflman ve iflbirlikçi olma-
mas› için hiçbir neden yoktur. Bu
politikalardan ve taktiklerden vaz-
geçilmesi için anlay›fl de¤iflmelidir.
Anlay›fl de¤iflmedikçe de, taktik ad›-
na bugün iflbirlikçi denilenler, yar›n
dost, bugün dost denilenler ise, ya-
r›n iflbirlikçi ve hain olacaklard›r. ”
(Zafer Yolunda Kurtulufl, Say›: 9, 9
Eylül 1995)

Dosta ddost, ddüflmana 
düflman ggibi ddavranmak, 
vazgeçilmez iilkedir
Day›’da. BB‹R ÖÖRNEK::

Day›’n›n soldaki “dostluk” anla-

Say›: 172 27DAYI

“Devrimciler aç›s›ndan iise ddostluk,
düflman›n kkarfl›t›d›r, ddüflman kkarfl›s›nda
birbirine ssahip çç›kmak, bbirlikte oolmak,

sahiplenmektir. [[Her] ssiyasi yyap›... GGerçekten
düflman›n ssald›r›lar› kkarfl›s›nda ddostlu¤un
gereklerini yyerlerine ggetirebiliyor muyuz?..

diye ddüflünmek zzorundad›r.”
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y›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 ak-
tarmak 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 dü-
zenlemifllerdi. Fakat, solun çeflitli
kesimlerinin sorumsuz yaklafl›mlar›
nedeniyle gece, amac›ndan sapt›r›l-
m›fl, örgütlerin reklamlar›n› yapt›¤›
bir pazara dönüflmüfl, geceyi düzen-
leyenler ve gruplar›n kendi aralar›n-
da çeflitli sorunlar ç›km›flt›. Oligarfli
de hemen ““ssooll bbiirrbbiirriinnii yyiiyyoorr”” tar-
z›nda haberlerle, bu durumu kullan-
makta gecikmemiflti. 

Day›, bu gecenin arkas›ndan ya-
y›nlanan konuya iliflkin bir yaz›s›n-
da, “herkes, kendisine sormal›d›r. Ne
kazan›ld›? Devrim ne kazand›? Ge-
ceyi düzenleyenler dostumuz mudur?
Dostumuzsa gerçekten dostlu¤un ge-
reklerini yerine getirebildik mi? Ge-
tirmedikse 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 içeri-
sine de girebilirler. Tüm bunlara
karfl›n, hala onlar› ddoosstt oollaarraakk ggöö--
rrüüyyoorrssaakk,, orada s›n›rs›z davran›fl
özgürlü¤ü do¤amaz. Do¤ru gördük-
lerimizi, ikna etmeye çal›flarak, ge-
ceyi sabote edici, düflman›n sald›r›-
lar›na ve demagojilerine davetiye
ç›kartmadan yapmak zorunday›z.
Ola ki, gece sahiplerini, yapmak is-
tedi¤imiz hiçbir konuda ikna ede-

meyebiliriz. Bu koflulda da onlara
ra¤men, istedi¤imizi yapma hakk›-
na sahip olamay›z. DDoosstt ggöörrüüyyoorr--
ssaakk,, hala gerici ve düflman olarak
görmüyorsak, yap›lmas› gereken;
yer yer gerici zemine düflseler bile,
onlar› bu zeminden ç›karmakt›r. Bu-
nu zorla veya olumsuz görüntüler
yaratarak yapmam›z mümkün de¤il-
dir. Pir Sultan Abdal Kültür Der-
nekleri’nin düzenledi¤i bu gecede
de, geceyi düzenleyenler, bu olum-
suz tav›rlar nedeniyle daha olumlu
bir çizgiye gelmemifl, tersine oligar-
flinin 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› ddüüflfl--
mmaann››nn kkâârr hhaanneessiinnee yaz›lm›flt›r. ”
(Zafer Yolunda Kurtulufl, Say›: 3,
29 Temmuz 1995)

Tekrar tekrar alt›n› çiziyor; e¤er
ddoosstt ggöörrüüyyoorrssaakk,, yap›lacak olan
bellidir. Dostluk soyut bir kavram
de¤ildir. O sol içi iliflkilerde, kendi-
ni somutlamal›d›r. Day› iflte bunu
gösteriyor yukar›daki örnek üzerin-
den. Olay kendi bafl›na “büyük” ve
“önemli” görülmeyebilir, ama Da-
y›’n›n ortaya koydu¤u anlay›fl, sol
için tüm iliflkileri kapsayacak bir
anlay›flt›r. 

Bugün, bizi en çok elefltiren si-
yasi hareketlerin de, bizim en çok
elefltirdi¤imiz siyasi hareketlerin
de, bu elefltirilere ra¤men bize gü-
ven duyabilmesi, bunun sonucudur. 

Devrimci hareketi, sol içi çat›fl-
man›n d›fl›nda tutan da iflte bu anla-
y›flt›r. DDoossttuummuuzzaa ddoosstt gibi davran-
mak, bizim için ne pragmatik bir
hesap, ne göstermelik bir davran›fl
de¤il, bir aannllaayy››flfl mmeesseelleessiiddiirr.. 

‹deolojik müca-
dele zemininde yer-
den yere vurabili-
riz. Ama dostlu¤un
gereklerini yapaca-
¤›m›zdan da kimse-
nin flüphesi olmaz.

Day›, sözünü et-
ti¤imiz yaz›y› flu
tesbitlerle sonuç-

land›rm›flt›:

“Dost gördü¤ümüz güçlerin dü-
zenledikleri eylem, program ve di-
siplin anlay›fllar›na kat›lmasak da,
onlar›n bu program ve disiplinlerini
bozacak davran›fllardan uzak dur-
mal›y›z. Zorla pankart açmak, slo-
gan atmak, gösteri yapmak, kavga-
ya neden olmak, ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn vvee
ddoossttlluu¤¤uunn ggeerree¤¤ii oollaammaazz.. ... Halk
kitlelerine, devrimcilerin, birbiriyle
rekabet eden, reklam için didiflen
güçler olmad›¤›n›, tersine ddoossttllaarr››--
nn›› hheerr kkooflfluullddaa ddeesstteekklleeyyeerreekk,, yan-
l›fl olanlar› ise, uygun zeminlerde
elefltirerek göstermeliyiz. ... her ve-
sileyle kavga ç›kartma ve birli¤i
parçalamalar pahas›na, reklam pe-
flinde olanlar, devrimci iktidar bi-
lincinden uzakt›rlar. Bu nedenledir
ki, solun küçümsenemeyecek bir ke-
simi ddoossttlluu¤¤uunn iiççeerrii¤¤iinnii bbooflflaallttmm››flfl,,
eylem ve güç birliklerinin önünü t›-
kam›fl, birbirlerinin aç›¤›n› yakala-
y›p teflhir etmek için f›rsat kollayan
tav›rlar içerisine girmifllerdir.” (Za-
fer Yolunda Kurtulufl, Say›: 3, 29
Temmuz 1995)

Day›, bu noktada öylesine kesin
ve kal›n çizgilere sahiptir ki, 1 Ma-
y›s 1996’da yaflanan kimi olumsuz-
luklara ra¤men, bu olumsuzluklar›
en sert biçimde elefltiren de yine
devrimci hareket olmas›na ra¤men,
ayr›m›n bu noktada yine dost düfl-
man temelinde yap›lmas› gerekti¤i-
ne vurgu yapmaktayd›:

“1 May›s alan›ndaki kimi grup-
lar›n sorumsuz davran›fllar› sol ve
devrimci iddias›nda olan hiçbir ör-
gütü 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 ya-
parsan›z yap›n’ demektir. EP ve
ÖDP’nin 1 May›s’taki tutumu tasta-
mam budur.” (Zafer Yolunda Kurtu-
lufl, 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

““BBuu ddiiddiiflflmmeelleerrddeenn çç››kk››llmmaadd››kkççaa
nnee ddoossttlluukk,, nnee eeyylleemm vvee ggüüçç bbiirrlliikklleerrii

ggeelliiflfleemmeezz.. SSooll,, ddoossttlluu¤¤uu,, ddaayyaann››flflmmaayy››,,
bbiirrbbiirrlleerrii iiççiinn öözzvveerriiddee bbuulluunnmmaayy›› 
öö¤¤rreennmmeeddeenn bbiirrlliikkttee ssaavvaaflflaammaazz..

ÖÖ¤¤rreennmmeelliiyyiizz..””



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 kar-
gafla, rekabet, subjektivizm ve niha-
yetinde çat›flma, flu veya bu flekilde
birbirini tasfiye etme faaliyeti kaç›-
n›lmaz hale gelir. Geçmifl, bu duru-
mun 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 an-
lay›fllar nas›l afl›lacak: Asl›nda ce-
vab› çok karmafl›k de¤il. Söz yine
Day›’da:

“Bu didiflmelerden ç›k›lmad›kça
ne dostluk, ne eylem ve güç birlikle-
ri geliflemez.

Sol, dostlu¤u, dayan›flmay›, bir-
birleri için özveride bulunmay› ö¤-
renmeden birlikte savaflamaz. Ö¤-
renmeliyiz.” (Zafer Yolunda Kurtu-
lufl, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)

‹ç ddüflman-D›fl ddüflman
Day›’n›n “düflman” kavram›

içinde “iç düflman” da özel bir yer
tutar. Bu k›smen ayr› bir konu ol-
makla birlikte, bu bafll›k alt›nda k›-
saca de¤inelim. ‹ç düflman, bize
burjuvaziden kalan veya gelen, mü-
cadelemizi 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 üze-
rinde durmak zorunday›z. ... muha-
sebesini yapmazsak içimizdeki düfl-
man veya kurt, gözle görülmeyen
bir biçimde ama her gün devrimci-
li¤imizin küçük bir parças›n› al›p
götürerek bizi düzene do¤ru itecek
ve yok edecektir, içimizdeki iç düfl-
man›n büyümesi, güçlenmesi ve
düflmanla ayn› cepheden sald›r›ya
geçmesi böyle bir seyir izler.”

Kimse bu düflman› küçümseme-
melidir. Küçümsenmesinin sonuçla-
r›n› devrimci hareket, darbe döne-
minde yaflam›flt›r. Ki bu dönem, iç

düflman›n d›fl düfl-
mana dönüfltü¤ü
dönemdir. ‹flte bu
tarihsel tecrübenin
›fl›¤›nda da flu tes-
bitleri yapar Day›:

“Yüzlerce insa-
n›n küçük hata ve
zaaflar›, disiplin-
de/yaflamda, sa-
vaflta yüzlerce kural ve ilke hatas›
demektir. Dolay›s›yla, düflmana ve-
rilen yüzlerce koz demektir. ‹ç düfl-
man, önlem al›nmad›¤›nda önce bi-
reyleri, bireyler de örgütü kuflata-
rak, etkisiz hale gelmesini sa¤laya-
cakt›r. Ad›n›n iç veya d›fl düflman ol-
mas› çok önemli de¤ildir. Önemli
olan, niçin "düflman" olarak adlan-
d›rd›¤›m›zd›r. Savafl›m›z› gerileten,
disiplinimizi gevfleten, moral ve
coflkumuzu düflüren, birli¤imizi par-
çalayan, ideolojimizi geriletip sa¤a
çekmeye, günlük yaflamda yozlafl-
may› hakim k›lmaya çal›flan, küçük
burjuva yaflant›s›n› dayatanlar...
ddüüflflmmaann››mm››zz,, tteerrssii iissee ddoossttuummuuzzdduurr..
Bu yan›yla iç ve d›fl düflman aras›n-
da kal›n duvarlar yoktur. Fark flu-
dur, bilinç ve e¤itim eksikli¤inden
zaafa düflenler, içlerinde iç düflman›
yaflatanlar, do¤ru devrimci bir mü-
dahaleyle iç düflman›n etki alan›n-
dan 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› cephe-
den tav›r almak zorunludur.” (Kon-
gre Raporu’ndan)

Day›’n›n dde¤iflmeyen 
ö¤üdü: DDüflman ccephesini 
daralt, ddostlar›n› çço¤alt!

“Düzene karfl› mücadele etmek
isteyen hak ve özgürlük aray›fl› içe-
risinde olan bütün kesimleri örgüt-
leyip, düzene karfl› mücadele ettir-
me çabas› içerisinde olmal›, ddüüflfl--
mmaann cceepphheessiinnii mümkün oldu¤u ka-
dar daralt›p, saflar›m›z› genifllete-
bilme yetene¤ini gösterebilmeliyiz.”
(Zafer Yolunda Kurtulufl, Say›: 17,
4 Kas›m 1995) 

Bir baflka yerde ayn› konuda flu-
nu söylüyordu:

“‹ktidar bilincimiz her zaman-
kinden çok daha güçlü olmak zo-
rundad›r. ‹ktidar bilincimizin güçlü
olmas›, her gün varl›¤›m›za kaste-
den... düflman cephesini daraltmak
ve halk cephesini geniflletip güçlen-
direcek perspektifler ve taktiklerle
savaflmay› ö¤renmek demektir. 

Ülke genelinde bütün bölge ve
alanlarda ddoosstt kkiimm,, ddüüflflmmaann kkiimm,,
kimleri tarafs›zlaflt›rabiliriz, kimleri
yan›m›za çekebiliriz sorununu, düfl-
man cephesini mümkün oldu¤u ka-
dar 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› ta-
n›mak, dosta dost gibi, düflmana
düflman gibi davranmak, kavgada
zafere yürümenin olmazsa olmazla-
r›ndan biridir.

Solun bunlar› ne kadar dikkate
ald›¤›, alsa bile grupçuluk, rekabet-
çilik gibi hastal›klar›n› aflamad›¤›
sürece bunlar› teorik olarak kabul
etmelerinin fazla anlam tafl›mad›¤›
ortadad›r. Ama yine de flunu söyle-
yebiliriz ki, Day›’n›n bu konudaki
sürekli çabalar›, birincisi, dostluk
ve düflmanl›k kavramlar›n›n teorik
olarak daha net s›n›rlarla ortaya ko-
nulmas›n› sa¤larken, ikincisi bu ko-
nuda sol aç›s›ndan en az›ndan uya-
r›c› olmufl, devrimci hareketin kad-
rolar› ve taraftarlar›nda ise, hiç kay-
bolmayacak 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 an-
lay›fl budur. 

Say›: 172 29DAYI

Ad›n›n iiç vveya dd›fl ddüflman oolmas› ççok
önemli dde¤ildir. ÖÖnemli oolan, nniçin ""düflman"

olarak aadland›rd›¤›m›zda. SSavafl›m›z› ggerileten,
disiplinimizi ggevfleten, mmoral vve ccoflkumuzu ddüflü-
ren, bbirli¤imizi pparçalayan, iideolojimizi ggeriletip
sa¤a ççekmeye, ggünlük yyaflamda yyozlaflmay› hhakim
k›lmaya ççal›flan, kküçük bburjuva yyaflant›s›n› ddaya-

tanlar düflman›m›zd›r. BBu yyan›yla iiç vve dd›fl
düflman aaras›nda kkal›n dduvarlar yoktur. 



“7 y›ld›r sürdürdü¤ümüz, 122
flehit verdi¤imiz, içinde say›s›z des-
tanlar yaratt›¤›m›z, emperyalizmin
ve oligarflinin teslim alma politika-
lar›n› püskürterek siyasi bir zafer
kazand›¤›m›z Büyük Direnifl’i, so-
mut bir kazan›mla sona erdirdik.

20 Ekim 2000’de bafllayan ölüm
orucu direniflimiz, 22 Ocak 2007,
Saat 19.00 itibar›yla ölüm orucu di-
reniflçilerinin iradi karar›yla sona
erdirilmifltir.”

2 y›l önce bugün, Büyük Direni-
fl’in sona erdi¤i, Haklar Ve Özgür-
lükler Cephesi bildirisinde böyle
duyuruluyordu. 

Dünya ve ülkemiz tarihinde efli
benzeri görülmemifl, tan›k olunma-
m›fl bir direniflti bu. Tutsaklar ve d›-
flarda tutsak yak›nlar›, 20 Ekim
2000’de açl›k grevine bafllad›klar›n-
da 7 y›l sürecek böyle bir süreci tah-
min 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, ideal-
lerimizden vazgeçmeyi, tecritle bo-
yun e¤meyi dayatan politikalara as-
la ve asla teslim olmayacakt›k. 

Ölecek ama düflüncelerimizden,
ideallerimizden, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizmi savunmaktan
vazgeçmeyecektik.”

TTeesslliimm OOllmmaadd››llaarr!!.... 
ÖÖllddüülleerr,, VVaazzggeeççmmeeddiilleerr!!
Direniflçiler, 19-22 Aral›k 2000

günlerinde kurflunlar, bombalar al-
t›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›-

l›k ve inançt› ki, 7 y›l boyunca ikti-
dara gelen hükümetlerin kulland›k-
lar› hiçbir yöntem, direnifli k›rmaya
yetmedi.

Bomba ve kurflunlar alt›nda ge-
lindi 7 y›l›n sonuna... Yalanlar› yara
yara, sansür duvarlar›n› parçalaya-
rak gelindi... Tahliye rüflvetlerini
yere çarparak, zorla müdahale ifl-
kencesi karfl›s›na feda içinde feday›
ç›kararak gelindi 7 y›l›n sonuna...
‹ktidarlar›n her türlü yöntemine kar-
fl›, 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 büyüt-
mekti... 

““BBeenn SSoonn OOllaayy››mm””
‹çerde bafllad›¤› direniflte tahliye

olmufltu. Ancak o, direnifle d›flar›da
da devam edecekti. D›flar›da ölüme
yolculu¤unu sürdürürken ““bbeenn ssoonn
oollaayy››mm bbaaflflkkaa yyoollddaaflfl››mm ööllmmeessiinn””
diyordu. Büyük direniflin son flehidi,
Fatma Koyup›nar’d› O.

“Büyük direniflin bayra¤›n› ay-
lar önce devrald›n›z. Tahliye oldu-
nuz ve bayra¤› d›flar›da da tafl›yor-
sunuz. Art›k tutsak de¤ilsiniz, neden
devam ediyorsunuz? ” sorusuna kar-
fl›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 istiyo-
rum ki, o bayrak benimle zafer bur-
cuna dikilsin ve baflka insanlar öl-
mesin... Direniflin ya da mücadele-
nin içerisi d›flar›s› olmaz.... devrim-
cilik sonuna kadar gönüllülük iflidir.
Vatan›m›z, halk›m›z için yap›yoruz.
Bu yüzden tahliye ile direnifli b›ra-
kaca¤›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 ölü-
mün üzerine. Sözüne ba¤l› kald›...

SSoonn DDiirreenniiflflççiilleerrllee 
BBüüyyüüyyeenn SSaahhiipplleennmmee
7. y›l›na giren direnifl bafllad›¤›

andaki kararl›l›¤›yla devam ediyor-
du. 5 Nisan 2006’da Avukat Behiç
Aflc› ölüm orucuna bafllad›. 1 May›s
2006’da hapishanelerde 1133.. ÖÖllüümm
OOrruuccuu EEkkiibbii direnifl bayra¤›n› dev-
rald›. 5 May›s’ta iki çocuk annesi
Gülcan Görüro¤lu girdi s›raya.

Direniflin yükü onlar›n omuzla-
r›ndayd› art›k. Direniflin sorumlulu-
¤u büyüktü. Dile kolay tam 77 yy››ll......
ya da tam 22555555 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 ide-
olojinin asla teslim al›namayaca¤›-
n›n, yenilemeyece¤inin kan›t›.

Bunun için her zorlu¤un üstesin-
den gelinmiflti. Her türlü sald›r› bo-
fla 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 tari-
hinde ilk kez ölüm orucuna yatmas›,
bir annenin iki çocu¤unun yan›nda
ölüme yürüyor olmas›, bir kez daha
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122 fiehidi ve 
‘Söz’ü Unutmuyoruz!

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



7 y›ll›k direnifle çekti dikkatleri.
Suskunluk ve sansür duvarlar›nda
daha büyük gedikler aç›ld›. 

Temmuz 2006’da, önce sanatç›-
lar, ‹stanbul’da “HHeeppiimmiizz TTeeccrriittttee--
yyiizz”” oyunuyla tecriti protesto edip,
kendi cephelerinden sürece kat›l›r-
ken, avukatlar da, Tecrite Karfl› Da-
yan›flma Komitesi’yle eylemler
yapt›lar. Ard›ndan yüzlerce dokto-
run avukat›n ilanlar›, yürüyüflleri
gündeme geldi... Tecrite Karfl› Sa-
natç›lar, avukatlar eylemlerini art-
t›r›rken, fiiflli Pay Apartman›’ndaki
direnifl evi, o ana kadar olmad›¤› öl-
çüde genifl bir kesimin ziyaretine
sahne oluyordu.

Direniflin kararl›l›¤›, kesintisizli-
¤i, yenilmez iradesi... “Konuflul-
maz, 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 bü-
yüklü¤ü, 7 y›l boyunca tavizsiz sür-
dürülüflü, 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 ya-
k›nd› say›lar›) eylemlerinden birin-
de, ‹stiklal Caddesi’nde cüppeleriy-
le yürüyerek tecrite karfl› ç›kt›lar.
Sanatç›lar, gecekondulular yeni ey-
lemlere baflvurdular. TAYAD’l›lar,
HÖC’lüler zaten hiç durmam›flt› ve
durmuyorlard›. Eflsiz, destans› dire-
nifl 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¤ü-
nün, iradesinin teslim al›nmazl›¤›-
n›n tesciliydi bir anlamda.

DDiirreenniiflfliinn SSoonn GGüünnüü
VVee SSöözzlleerr......
7 y›l sürmüfltü direnifl... fiehitle-

rin say›s› 121’i bulmufltu... Tutsak-
lar ve yak›nlar› netti, asla boyun
e¤meyeceklerdi. Fatma bu iradenin
ad› olarak 122. fiehit olurken, Be-
hiç, Sevgi, Gülcan’la direnifl yeni-
den gündeme oturmufltu. ‹flte bu ko-
flullarda görüflmeler bafllad›. 

Direnen tutsaklar “ tecrit k›r›l-
madan direnifl bitmez” diyordu.

AKP iktidar› o güne kadar tart›fl-
mad›¤›, gündeme dahi getirmedi¤i,
dahas› kabul etmek istemedi¤i tecri-
ti tart›flmaya bafllam›fl ve ölüm oru-
cu direniflinin bitirilmesi için “tek-
lifler” 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 konu-
nun müdahili olacaklar›n› söyleye-
rek direniflçilerden ölüm orucunu
bitirmelerini istiyorlard›.

Adalet Bakanl›¤›, Ceza ve Tev-
kifevleri Müdürlü¤ü ve Baflbakanl›k
Müsteflarl›¤› devredeydi. Bakan,
müsteflar, müdür, demokratik kitle
örgütlerinin, direnifllerin temsilcile-
riyle yapt›klar› görüflmelerde sözler
vermifl, taahütlerde bulunmufllard›.

22 Ocak 2007 tarihinde yay›nla-
nan genelge ile Adalet Bakanl›¤›
taahhütlerini, sözlerini resmilefltirdi. 

Genelge 6 Bölüm’den ve her bö-
lümde yeralan onlarca maddeden
oluflmaktayd›. Ancak bunlar›n için-
de tutsaklar aç›s›ndan ve direnifl aç›-
s›ndan önemli olan tecrite iliflkin
maddelerdi. Bu noktada yeni genel-
geye göre;

1- Tutsak gruplar›na haftal›k on
saat görüflme süresi tan›nmaktad›r. 

2- Gruplar, hhiiççbbiirr ddiissiipplliinn cceezzaa--
ss›› iinnffaazz››nnaa ttaabbii oollmmaaddaann biraraya
getirileceklerdir. Yani “tretman”
flart› kald›r›lm›flt›r. 

3- Hapishanelerin Cezaevi ‹zle-
me Kurullar› toplumsal kuruluflla-
r›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 ediliyor-
du. Gerek genelgeyi, gerekse de kit-
le örgütlerinin temsilcileri huzurun-
da yap›lan taahhütleri, tecritin k›r›l-
mas›nda bir ad›m olarak de¤erlendi-
ren tutsaklar ölüm orucu direniflini
iradi olarak bitirdiler. Her ihtimali
düflünerek ““aarraa vveerrddiikk”” dediler. 

‹‹kkii yy››ll ggeeççttii.. Verilen sözler tutul-
mad›. Sözlerini, taahhütlerini hiçe
sayd›lar. Sohbet Hakk› uygulanma-
d›... Hapishanelerde tecrite, bask› ve
iflkencelerine devam ediyorlar.

Sözler veren, genelgeler yay›nla-
yan AKP iktidar› ve devletin di¤er
yetkilileri, Türkiye halklar› huzu-
runda soruyoruz: Ç›kard›¤›n›z yasa-
lar›n, yay›nlad›¤›n›z genelgelerin si-
zin için HUKUK‹ bir anlam› yok
mu? Soruyoruz: “ssöözz vveerrmmeekk” sizin
için ne anlam tafl›yor?

SÖZ, bizim için namustur; biz
verdi¤imiz sözler u¤runa ölüme git-
tik ve gideriz. Verilen sözlerin sizin
aç›n›zdan anlam› rriiyyaakkaarrll››kk mm››dd››rr,,
aallddaattmmaakk mm››dd››rr,, ssaahhtteekkaarrll››kk mm››--
dd››rr??....

Aldatt›k, direnifli bitirdik diye
düflünüyorsan›z yan›l›yorsunuz; sö-
zünüzü hat›rlatmaya hep devam
edece¤iz. Tecrite karfl› mücadeleden
hiç ama hiç vazgeçmeyece¤iz. 122
flehidimizi hiç unutmayaca¤›z ve
elbet unutturmayaca¤›z da. YYaa ssöözz
vveerrddii¤¤iinniizzee,, yyaa ssöözzüünnüüzzüü ttuuttmmaadd››--
¤¤››nn››zzaa ppiiflflmmaann oollaaccaakkss››nn››zz.. EErr yyaa
ddaa ggeeçç!!

“Sürecin takipçisi olaca¤›z”,
“biz de taahhüt ediyoruz” diyerek
tutsaklardan direnifli bitirmesini is-
teyen 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 direnir-
ler, yine düflerler zorlu yollara... Ye-
nilmez irade ve kararl›l›klar›yla at›-
l›rlar direniflin ortas›na... Gerekti-
¤inde bafl ba¤larlar direnifle.

Peki sizler, söz verip de yapma-
yanlar, takipçisi oluruz deyip de ge-
re¤i gibi takip etmeyenler, siz ne ya-
pars›n›z?

Say›: 172 31BÜYÜK D‹REN‹fi



1999 y›l›n›n 26 Eylülünde, o
puslu günde, televizyonlar 10 tutsa-
¤›n katledildi¤i katliam sonras›n›n
görüntülerini yay›nlarken, bir slo-
gan göze çarp›yordu ko¤ufl duvar›n-
da: ”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 du-
vara. 

Aradan y›llar geçti.

Bu katliam›n gerçeklefltirildi¤i
ve duvar›nda bu yaz›n›n okundu¤u
hapishane kapat›ld›, katliam› ya-
panlar sözümona “yarg›land›” ve
akland›. Mahkeme, “görevlerini
yapt›lar” diye hüküm verdi. 

Ama Ulucanlar’daki vahfleti, bu
mahkeme karar› da silemedi tarih-
ten. O hapishane orada durdu¤u
müddetçe, herkese oligarflinin kanl›
tarihini hat›rlatacakt›. Kanla yaz›lan
tarih silinemiyordu. Belki sileme-
dikleri için, bu kez farkl› bir flekilde
bu katliam ve direniflin üstünü ört-
meye çal›fl›yorlar. 

Bas›na yans›yan haberlere göre,
Ulucanlar Hapishanesi, AKP hükü-
metinin onay›yla Alt›nda¤ Beledi-
yesi taraf›ndan Kültür ve Sanat
Merkezi’ne dönüfltürülecekmifl. 

Hem de “muazzam bir merkez”.. 

Merkezin ne kadar “muazzam”
olaca¤›n› bilemiyoruz ama bunun
“muazzam” bir ttaarriihh ççaarrpp››ttmmaa,, bir
ttaarriihh ssiillmmee plan› oldu¤u kesin. 

*

Ulucanlar Hapishanesi, oligarflik
diktatörlü¤ün baflkentinin ortas›nda,
siyasi iktidarlar›n “suçlu” gördü¤ü
ayd›nlar›, halk› doldurdu¤u, her tür-
lü bask› ve iflkenceyi uygulad›¤›,

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 ya-
p›larak bütün bunlar tarihten “silin-
mifl” olarak. Öyle düflünüyor olmal›
AKP hükümeti.

Alevi halk›n›n, Sivas katliam›n›n
gerçeklefltirildi¤i Mad›mak Oteli’ni,
““HHaallkkaa vvee ‹‹nnssaannll››¤¤›› KKaarrflfl›› ‹‹flfllleenneenn
SSuuççllaarr MMüüzzeessii”” yap›lmas›n› gör-
mezden gelerek, otelin bugüne kadar
KKEEBBAAPPÇÇII olarak çal›flt›r›lmas›na
göz yuman, sonra da oray› utanmaz-
ca ççiiççeekkççii,, bbööcceekkççii yapmaya çal›flan
AKP hükümeti, Mad›mak’› çiçekçi
yaparken nas›l kanl› bir tarihi unut-
turmak istiyorsa, Ulucanlar Hapisha-
nesi için verilen kararda da ayn› zih-
niyet 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›rlan-
mas›na neden olur, bunun da kimse-
ye yarar› yok” derken, zihniyetleri-
ni aç›kça ortaya koyuyorlar. 

AKP, tarihle hesaplaflmaktan,
adaletin yerini bulmas›ndan de¤il,
herfleyin unutulmas›ndan veya yok
say›lmas›ndan yanad›r. Her vesiley-
le bu bak›fl aç›s›n› ortaya koymakta-
d›r. 

AKP, Bayrampafla Hapishanesi-
ni, Ulucanlar’›, Mad›mak’› kapat›r
veya baflka bir fleye dönüfltürürken
““ggeeççmmiiflfliinn aacc››llaarr››nn›› uunnuuttttuurrmmaakk””
gibi demagojilere baflvurmay› da ih-
mal etmiyor.  Geçmiflin o ac›lar›n›
yaratan politikalar› aynen sürdüren
bir iktidar, ac›lara yeni ac›lar ekler-
ken, Engin Çeberler, hapishanelerde
iflkenceyle katledilmeye devam edi-
lirken, bu sözün ne anlam› olabilir?!

Yar›n da s›ra Metris’in kapat›l-
mas›na gelir; öyle ya, orada da bü-
yük ac›lar yaflanm›flt›r. Metris’in Si-
biryalar›nda aylar, y›llar süren ifl-
kenceler yap›lm›fl, ölüm oruçlar›na
gidilmifl, en son Engin Çeber Met-
ris’in ko¤ufllar›nda katledilmifltir..
Kapat›rs›n Metris’i de, yerine ya bir
al›flverifl merkezi ya bir site yapar-
s›n, unutulur gider. Tarih yok olur
y›k›lan duvarlarla birlikte. 

Tarihi silip atmak bu kadar kolay
olsayd›, ne çok sevinirdi egemen-
ler? Yak›p y›karlar, soyup zulme-
derler, sonra tüm bu sömürü ve zul-
mün gerçekleflti¤i mekanlar› yoke-
dip geçerlerdi... 

*

Ne yaz›k ki bu tür sözlere soldan
“anlam” yükleyenler olabiliyor.
Mesela, Ulucanlar Hapishanesi’nin
kültür sanat merkezi yap›lmas› ha-
berini veren Birgün gazetesi, “Ulu-
canlar Cezaevi, yenilenen koridor-
lar›nda art›k kültürü, sanat› ve yeni
umutlar› a¤›rlayacak” diye yazabi-
liyor. (9 Ocak 2009)

Ulucanlar’›n koridorlar›nda kat-
ledilenler için adalet yerini bulma-
m›flken, o koridorlardaki iflkence-
lerden yükselen ç›¤l›klar hala ku-
laklar›m›zdayken, Ulucanlar’›n ko-
ridorlar›nda NNAASSIILL yeni umutlar
yeflerecek, o koridorlar, nas›l kültü-
rü, sanat› a¤›rlayacak???

Sol ad›na nas›l böyle bir aymaz-
l›k sergilenebilir?

Halk›n ac›lar›n›, devrimcilere
yönelik katliamlar›n öfkesini bir
nebze olsun duyan biri, “(Ulucan-
lar’da) restorasyon çal›flmalar›na
bafllayan Alt›nda¤ Belediyesi, 2009
Kas›m’›nda Ankara’n›n kültür ve
turizm hayat›na muazzam bir mer-
kezle katk›da bulunacak” diye nas›l
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Kanlar›m›z üzerinde ‘Kültür Sanat’!
Tarihin üzerine çarp› atmak, zalim rejimlerin iflidir.  

“KANLA YAZILAN TAR‹H S‹L‹NMEZ”



yazabilir?

Birgün yazarlar›, yöneticileri, muha-
birleri kendi içlerinde ssoorrmmaall››llaarr bbuu ssoo--
rruuyyuu.. Sorun asl›nda, sadece bir hapisha-
nenin kültür sanat merkezi yap›lmak is-
tenmesi karfl›s›ndaki tav›rda de¤il; so-
run burjuvazinin att›¤› ad›mlar› sorgula-
madan 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›labilme-
sinde. Burjuvazinin “muazzam” kültür-
sanat›n› bu kadar kolay kabul edip, tari-
himizi, de¤erlerimizi bu kadar kolay
yok sayabilmekte. Yok saymaya da öy-
lesine haz›r ki zaten Birgün’ün yazar›;
konuya iliflkin haberde Bülent Ece-
vit’ten Leyla Zana’ya, Metin Toker’den
Uçurtmay› Vurmas›nlar’a kadar Ulucan-
lar tarihine de¤inirken, 10 devrimcinin
katledilmesinden sözetmeye dili varma-
m›fl.

*

AKP’nin izledi¤i politikalar, bugüne
kadar ülkeyi yönetenlerin, Bayrampa-
fla’y›, Ulucanlar’›, Mad›mak’› yaratan-
lar›n politikalar›yla ayn›d›r. Gözalt›nda,
hapishanelerde, sokaklarda insanlar öl-
dürülmekte, hapisanelerde tecrit zulmü
sürdürülmektedir. 

“Geçmiflin ac›lar›n› unutturmak”
ad›na hapishaneler kapat›l›rken, ayn› an-
da 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; tec-
rite ve iflkencelere son vermektir. 

E¤er Ulucanlar’› kapatmaktaki
amaç, mesela “ttiiccaarrii” de¤il de, “uullvvii”
ise, Ulucanlar’› kültür ve sanat merkezi
yapmak yerine, neden tutsaklara uygula-
nan bask›lar›n, katliamlar›n teflhir edil-
di¤i bir merkeze ya da müzeye dönüfltü-
rülmüyor? Neden Ulucanlar nezdinde
devletin zindanc› politikalar› sorgulan-
m›yor? AKP ve bu düzendeki hiçbir ik-
tidar, bunu yapamaz, yapmaz. En fazla
bir iki hücreyi ko¤uflu “muhafaza” edip
bunlar› neden yapmad›klar›n› ve yapa-
mayacaklar›n›n tart›fl›lmas›n› engelle-
mek isterler. 

Onlar ancak iflledikleri suçlar›n, dök-
tükleri kanlar›n üstünü  al›flverifl mer-
kezleriyle, kültürsüzlü¤ün merkezleriy-
le, çiçekçilerle örtmeyi bilirler. 

Say›: 172 33ULUCANLAR

“Ermeniler’den Özür Dile-
me” kampanyas›n› açanlar›n
“Türk milletini alenen afla¤›la-
ma” suçunu iflledikleri gerekçe-
siyle Ankara Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤› taraf›ndan 301. madde-
den soruflturma bafllat›lm›fl.

Öncelikle “Türk Milletini”
afla¤›layan hangisi? Ermeniler-
den özür dilemek mi yoksa Er-
meniler’e karfl› soyk›r›m uygula-
yanlar m›? 

Ermeniler’den özür dileme
kampanyas›n›n bu biçimiyle po-
litik olarak ne kadar yerini bulup
bulmad›¤› iflin baflka bir yan›d›r.
Bu konudaki düflüncemizi daha
önceki yaz›lar›m›zda ortaya koy-
mufltuk. 

Soyk›r›m, ülkelerin, uluslar›n
tarihine, “utanç verici” sayfalar
ekleyen bir tutumdur. Bu tart›fl-
mas›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 katle-
den Osmanl›’n›n devamc›s› olan
TC’nin Baflsavc›s› “siz Türk hal-
k›n› afla¤›l›yorsunuz” diyor
“özür” dileyen ayd›nlara. 

Sadece Ermeni olduklar› için
bir halka mensup insanlar›, ye-
rinden yurdundan süren, yollar-
da da¤bafllar›nda aç sefil b›ra-
kan, so¤uklarda k›ran, “do-
¤a”n›n öldüremediklerini de
do¤rudan katledenler “Türk hal-
k›na” en büyük kötülü¤ü yap-
m›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. Dola-
y›s›yla halk› afla¤›layan, devletin
kendisidir. Soyk›r›mdan ç›kar
uman sömürücü egemen s›n›flar-
d›r. 

“Türk halk›n›, milletini afla¤›-
lama” suçundan bir dava aç›la-
caksa e¤er, suçlular bunlard›r. 

Ermeni kelimesini bu halk
de¤il, bu devlet, bu devletin po-
litikalar›, bir hakaret ve küfür
haline dönüfltürmüfl, bir afla¤›la-
ma unsuru olarak kabul ettirmifl-
tir. Bu devletin temsilcisi olan
savc›lar›n Ermeni kökenli dev-
rimciler için iddianamelerde
““EErrmmeennii oo¤¤lluu EErrmmeennii”” ifadesi-
ni kulland›klar› unutulmad› da-
ha. Devletin resmi yay›n organ-
lar›nda ““EErrmmeennii ddööllüü”” deyifli-
nin bir küfür olarak kullan›ld›¤›
ve bunun halk›n belli bir kesimi
içinde de bir küfür gibi yayg›n-
laflt›r›ld›¤› s›r de¤il. 

Bir halk› “afla¤›lama suçu”
iflte budur. 

Düflünün ki, bu ülkenin Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül, özür
kampanyas› ile ilgili demecin-
den dolay›, “ Onun annesini
araflt›r›n” dendi¤i için, annesi-
nin Ermeni olmad›¤›n› ispatla-
mak için yapmad›¤› kalmad›. O
da yetmedi, iddia sahibi hakk›n-
da tazminat davas› açt›. 

Tüm bunlar›n nedeni Ermeni
olmad›¤›n› ispatlamakt›. Bunla-
r›n nedeni, Ermeni sözünün bu
ülkede halen aç›k bir afla¤›lama
ve hakaret anlam›na geliyor ol-
mas›yd›.

Tüm halklar onurlu, gururlu-
dur ve tüm halklar› afla¤›lamak
suçtur.  

Bu flovenizmi egemen k›lan-
lar, hem Ermeni halk›n›, hem
Türk halk›n› afla¤›lamak suçunu
ifllemektedirler. 

TTüürrkk MMiilllleettii’’nnii SSooyykk››rr››mm mm››
AAflflaa¤¤››llaarr?? ÖÖzzüürr mmüü??
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Takiyyecinin dün dedi¤i, bugün
dedi¤ini tutmaz, yar›n ne söyleye-
ce¤i de belli de¤ildir. 

Adalet Bakan› Mehmet Ali fia-
hin’in hapishanelerdeki sorunlara
dair aç›klamalar›, iflte böyle bir du-
rumu 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 ‹s-
tanbul Milletvekili SSeebbaahhaatt TTuunn--
cceell taraf›ndan hapishanelerdeki hu-
kuk d›fl› ve keyfi uygulamalara ilifl-
kin verilen yaz›l› soru önergesine
verdi¤i cevapta, sorunlar› inkar etti. 

fiahin, hapishanelerde ssoohhbbeett
hhaakkkk›› ddaahhiill hiçbir sorunun olmad›-
¤›n› iddia ediyor üstelik. 

Engin Çeber’in hapishaneden
ölüsünün ç›kar›lmas›n›n üzerinden
henüz birkaç ay geçmemiflken, Ada-
let Bakan› fiahin, verdi¤i cevapta,

““ssoonn yy››llllaarrddaa hhaappiisshhaanneelleerrddee iinnssaann
hhaakkllaarr›› iihhllaalllleerrii iiddddiiaallaarr››nn››nn ''aarrtt››kk
yyookk'' ddeenneecceekk kkaaddaarr aazzaalldd››¤¤››nn››”” ile-
ri sürebiliyor. fiahin’e göre, varolan
hak ihlalleri de “titizlikle takip edi-
liyor”du. 

fiahin, verdi¤i cevapta en perva-
s›z yalan›n› ise ““4455//11 NNoolluu ggeenneell--
ggee””nniinn bbüüttüünn hhaappiisshhaanneelleerrddee uuyy--

gguullaanndd››¤¤››nn››”” ileri sürerken söylü-
yordu. Okurlar›m›z, hemen her haf-
ta F Tipi hapishanelerden yay›nlad›-
¤›m›z mektuplar› hat›rlayacaklard›r.
Sohbet hakk›n›n tam olarak uygu-
land›¤› hiçbir yer yoktur. Düpedüz
yalan söyleyen fiahin, bir de gerçe¤i
söyleyenleri suçlayarak üste ç›kma-
ya çal›flmaktad›r. “Genelgenin uy-
gulanmad›¤›n› iddia edenlerin ger-
çe¤i yans›tmad›¤›” suçlamas›nda

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-
lanm›yor mu?

fiahin’in hapishanelerdeki so-
runlara iliflkin kabul etti¤i(!) tek fley,
a¤›r hastalar›n varl›¤›d›r. 

Hapishanelerde 79 tutuklu ve
hükümlünün kk rroonniikk hhaassttaall››kkllaarraa
yakaland›¤›n›, bunlardan 10’unun
durumunun ise a¤›r oldu¤unu kabul

eden fiahin, onda da kabulün
ötesine geçmiyor. 

Yüze yak›n tutuklunun
kronik hastal›klara yakalan-
mas›nda tecritin pay› nedir? 

A¤›r hastalar neden tahliye
edilmemektedir?

fiahin’in bunlara da bir cevab›
yoktur. Olsa da verece¤i cevab›n
do¤ru oldu¤una inanmak için bir
neden yok. Sohbet hakk› gibi, 122
insan›n flehit düfltü¤ü bir direniflin
sonucu olan ve yaklafl›k iki y›ld›r
sürekli gündemde olan bir hakk›n
uygulanmas› konusunda bu kadar
pervas›z yalan söyleyen bir Bakan,
hapishanelere iliflkin her konuda ya-
lan söyleyebilir. 

Söz Verdiniz mi, Vermediniz mi?

Sorun Var m›, Yok mu?

YYaa ssöözz vveerrddii¤¤iinniizzee,, yyaa
ssöözzüünnüüzzüü ttuuttmmaadd››¤¤››nn››zzaa

ppiiflflmmaann oollaaccaakkss››nn››zz!!

Sultangazi’de 
Grup Yorum’la Söylefli

Sultangazi Özgürlükler Derne¤i’nde Grup Yo-
rum’la yeni albümü BBaaflflee¤¤mmeeddeenn üzerine bir söyle-
fli düzenlendi. 2 Ocak günü gerçekleflen söylefliye
kat›lanlar Grup Yorum’un yeni albümü ile ilgili dü-
flüncelerini dile getirdiler. Yorum elemanlar›n›n da
müzik tarzlar›ndan son albümlerine kadar birçok ko-
nuda düflüncelerini dinleyicileriyle paylaflt›¤› söyle-
fliye 100’ün üzerinde Yorum dinleyicisi kat›ld›.

Samsun Polisi
Neyin Peflinde

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 engel-
lenmeye 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 basa-
ca¤›z” diyerek ailelerin tedirgin edildi¤i, polisin dernek
çal›flmalar›na tahammül edemedi¤inden kaynakl› bu yön-
temleri sürekli kulland›¤› vurguland›.

Derne¤in amac›n›n “Hangi ›rk, dil ve dinden olursa ol-
sun, 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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99 OOccaakk...... ABD, ‹srail'e aç›ktan
destek verdi¤ini bir kez daha yine--
ledi. AABBDD sseennaattoossuu,, ‹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 karar›n ‹srail’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 aayynn›› ggüünn,, 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--

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.

1100 OOccaakk...... Uçaklardan at›lan
bildirilerde, halktan Gazze’yi ter--
ketmeleri “güvenli yerlere gitmele--
ri” istendi. Aksi takdirde ölecekler--
di! 

1100 OOccaakk...... ‹srail uçaklar› bütün
gün Gazze’yi bombalad›lar. 

Senato’dan sonra ABD Temsil--
ciler Meclisi’nde de “ ‹srail’i des--
teklemeyi öneren tasar›” kabul edil--
di. 

1111 OOccaakk...... 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. 

1111 OOccaakk...... Tanklar Gazze’ye gir--
di. 

1122 OOccaakk...... Televizyonlar flöyle
anlat›yordu o günkü durumu:
“Dünyaya meydan okuyan ‹srail,
orduya Gazze’nin iç kesimlerine
ilerleme emri verdi. Hamas üyeleri
ile fliddetli çat›flmalar yaflan›yor. ‹s--

rail ateflinden dolay›
sokaklardan al›na--
mayan FFiilliissttiinnllii--
lleerr’’iinn cceesseettlleerriinnee kköö--
ppeekk vvee ffaarreelleerr ssaalldd››--
rr››yyoorr.. 

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 “‹sra--
il’in sivilleri vurmamas› imkans›z”
buyurdu. 

1122 OOccaakk...... Sald›r› tüm fliddetiyle
sürüyor; BM’nin Gazze’deki yetki--
lisi taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
sadece pazartesi günkü sald›r›da 1199
FFiilliissttiinnllii ççooccuu¤¤uunn katledildi¤i be--
lirtildi. 

Bir günde 19 çocuk.. 

Emperyalizmin, siyonizmin li--
derlerine ggüünnüümmüüzzüünn DDeehhaakk’› di--
yenler, kuflku yok ki az bile söylü--
yorlar siyonist katillere. 

1155 OOccaakk...... Televizyonlar peflpe--
fle flu haberleri verdiler: ‹srail, mmeedd--
yyaa kkuurruulluuflflllaarr››nn››nn bulundu¤u bina--
y› vurdu... BBMM MMüülltteecciilleerr YYaarrdd››mm
ÖÖrrggüüttüü BBiinnaass›› vuruldu... 500 kifli--
nin oldu¤u bir hastane vuruldu. 

Vuruldu, vuruldu, vuruldu. 

Alçakl›¤›n s›n›rs›zl›¤›



Gazze’nin içinden yay›n yapan
muhabirler, sald›r›n›n bafl›ndan bu
yanaki eenn flfliiddddeettllii ssaalldd››rr››nn››nn ger--
çeklefltirildi¤ini belirtiyorlar.  

‹srail bbeeyyaazz bbaayyrraakk tafl›yanlara
da atefl açt›. 

Hamas’›n ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann››,, ak--
flam saatlerindeki sald›r›da katledil--
di.

Sald›r›lar sonras› ç›kan yang›n--
lar, ddeeppoollaannaann gg››ddaa vvee iillaaççllaarr››nn bbuu--
lluunndduu¤¤uu ddeeppoollaarr›› ttuuttuuflflttuurrdduu  ve
Gazzeler’in elindeki son g›da ve ilaç
da tükendi. 

*

Katledilen Filistinliler’in say›s›
11005500’’yyii aaflfltt››...... 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. 

‹‹ssrraaiill’’iinn YYeennii VVaahhflfleettii:: 
PPuuddrraa BBoommbbaass››
‹srail, Gazze’ye yönelik sald›r›la--

r›nda yyeennii kkiimmyyaassaall ssiillaahhllaarr kulla--
n›yor. Bunlardan biri, ppuuddrraa bboomm--
bbaass›› 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 si--
lah türü olan pudra bombas› kulla--
n›ld›¤› flüphesi tafl›yoruz...

Örne¤in vvüüccuuttllaarr›› iikkiiyyee aayyrr››ll››--
yyoorr.. UUzzuuvvllaarr›› kkooppuuyyoorr.. Ben burada
hem kad›n hem de erkeklerde kol ve
bacaklar›n koptu¤unu gördüm. BBuu--
rraaddaa ggöörrddüü¤¤üümmüüzz yyaarraallaannmmaallaarraa
nneeddeenn oollaabbiilleecceekk bbiirr ssiillaahh ttüürrüü ddaa--
hhaa öönncceeddeenn hhiiçç ggöörrmmeeddiimm.. Normal
patlay›c›larda flarapnel parçalar› da
bulunur. Bu hastalarda ise hiç fla--
rapnele rastlam›yoruz.” 

Böyle buyurun
ölüme

"Ausladen [Boflalt›n]" emri verildi. Bir S.S. karanl›ktan ›fl›kl› alana gi-
riyor. 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› -atefl-
li, 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,
bbiirraazzddaann öölleecceekklleerr......” (*)

Evet, birazdan ölecekler.. 
Birazdan onlara “bbaannyyooyyaa” gideceklerini söyleyecek Nazi askerleri ya

da onlar›n hizmetinde çal›flmay› kabul eden ötekiler... S›raya sokulmufl in-
sanlar soruyorlard› görevlilere: ““BBiizzii nneerreeyyee ggööttüürrüüyyoorrllaarr??””

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 “Ban-

yo” 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, ""HHaammaamm"" 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 ze-

hirli gaz› solumaya bafllarlar... Nazi subaylar› o arada, bir postay› içeri dol-
durmufl, d›flar›da yeni getirilen gruplar› banyo s›ras›na sokmakla meflguldür. 

*
Buras› ““GGüüvveennllii bbööllggee”” dediler siyonist askerler.
“Güvenli bölge” diyerek, 110 Filistinli’yi bir eve yerlefltirdiler. 110 Filis-

tinli o geceyi orada geçirdi “güvenli” bir flekilde... Ama sadece o geceyi.. 
Ertesi gün, Naziler, pardon siyonistler, veya belki ikisi birden, “Güven-

li Bölge” diyerek kand›r›p toplad›klar› 110 Filistinli’nin kald›¤› evi bom-
balad›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 Zey-

tun 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›: “Var-
d›¤›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›¤›, yeryüzün-
de 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 TTürlü 
Adlar›ndan BBiri DDaha:
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 kifli--
nin öldürülmesini sa¤l›yor. Menzili
düflük ama etkisi büyük. 2 metre ir--
tifada patlad›¤›nda vücudu ikiye
bölen bomba, 8 metre irtifada dahi
kol bacaklar› kopar›yor, vücudu ya--
k›yor.”

‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü,
kimyasal silah kabul edilmeyen
mermi yüzünden en az 10 Filistinli--
nin yanarak öldü¤ünü aç›klad›.

Gazze’de KK›p›rdayan 
Her fiey DDüflman
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›rak--
mamam›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› yy››llllaarrdd››rr
bboommbbaall››yyoorrdduukk.. VVeerrddii¤¤iimmiizz zzaarraarr››
hhaayyaall eeddeemmeezzssiinniizz..””

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--

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 fifiartlar›:
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:

““‹‹ssrraaiill ssaalldd››rr››llaarr››nn›› ddeerrhhaall
dduurrdduurrmmaall››,, GGaazzzzee fifieerriiddii’’nnddeekkii
aasskkeerrlleerriinnii ttüümmüüyyllee ççeekkmmeellii,, aabb--
lluukkaayy›› kkaalldd››rrmmaall›› vvee ttüümm ss››nn››rr ggee--
ççiiflfllleerriinnii aaççmmaall››!!””

‹srail Venezüella’dan 
Kovuldu

Venezuella Devlet Baflkan› Hugo
Chavez, ‹srail’in Gazze’deki sald›r›-
lar›yla ‘uluslararas› hukuku ihlal et-
ti¤i’ ve ‘devlet terörizmi’ uygulad›-
¤›n› belirterek ‹‹ssrraaiill BBüüyyüükkeellççiissii’’nnii
üüllkkeessiinnddeenn kkoovvdduu..

Bolivya, ‹srail ‹le 
‹liflkileri Kesti

Venezüella’dan sonra, siyonist
diplomasiye bir tokat da Bolivya’da
vuruldu. 

Bolivya Devlet Baflkan› Evo
Morales, Gazze’de sürdürülen katli-
am nedeniyle ülkesinin ‹srail ile
diplomatik iliflkilerini kesece¤ini
aç›klad›.

Emperyalizm’in Gazze’ye Getirdi¤i
Uygarl›k

‹ngilizce ad› ""DDeennssee IInneerrtt MMeettaall EExxpplloossiivvee"" olan "pudra bombas›" tung-
sten, kobalt, nikel veya demir gibi metallerden oluflan yo¤un bir pudra ile pat-
lay›c› kar›fl›m› içerir. Patlatmas›yla mikroskobik parçac›klar halinde insan vü-
cuduna saplanan kar›fl›m iç organlar› eritiyor. Kol ve bacak kopar›yor. 4 metre-
ye 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. 



‹srail’in katliam› dünyada ve
ülkemizde yap›lan eylemlerle pro-
testo 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...

‹‹ssttaannbbuull--OOkkmmeeyyddaann››:: 11 Ocak
günü Halk Cephesi ‹srail’in Gaz-
ze’de gerçeklefltirdi¤i katliam› pro-
testo etmek için ‹stanbul Okmeyda-
n›’nda bir eylem gerçeklefltirdi. Fi-
listin bayraklar›n›n yan›nda k›z›l
bayraklar ve meflaleler tafl›narak
Okmeydan› sokaklar›nda yap›lan
yürüyüflte sloganlar, marfllar ve ya-
p›lan konuflmalarla Filistin halk›n›n
yan›nda olundu¤u vurguland›. 

Okmeydan› Dikilitafl Park›’ndan
bafllayan yürüyüfl Okmeydan› so-
kaklar› dolafl›ld›ktan sonra Sa¤l›k
Oca¤› önünde son buldu. Yürüyüfl
esnas›nda halk pencerelerinden al-
k›fllarla destek verdi. 

Aç›klama “Diren ey Filistin.
Çünkü biz direniyoruz. Anadolu
topraklar›nda Gazze’yi kuflatan em-
peryalist zulme ve iflbirlikçilerine
karfl› direniyoruz. Gazze’de  dökü-
len her kandan sorumlu olan iflbir-

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 halk-
lar›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 Di-
renen Halklar›n Olacak” sloganlar›
at›ld›.

AAddaannaa:: Halk Cephesi Adana
Temsilcili¤i 9 Ocak Cuma günü
‹nönü Park›’nda yapt›¤› bir eylemle
‹srail’in katliam›n› protesto etti. Fi-
listin’de katledilenler an›s›na alanda
mumlar yak›larak 5 dakikal›k otur-
ma 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 in-
sanlar›n da kat›l›m›yla say›s› 400’ü
bulan kitle AKP önünde polis bari-
kat›yla karfl›laflt›. Kitlenin zorlama-
s›yla barikat geriye çekilirken yap›-
lan aç›klaman›n ard›ndan AKP önü-
ne siyah çelenk b›rak›larak eylem

bitirildi. 

fifiaakkiirrppaaflflaa:: 13 Ocak günü Halk
Cepheliler Gazze katliam› ile ilgili
Adana’n›n fiakirpafla Mahalle-
si’ndeki Sal› pazar›nda, bir eylem
yapt›. Halk›n da kat›larak veya al-
k›fllayarak destekledi¤i eylemde,
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan ‹srail
bayra¤› yak›ld›. Eylemde Halk
Cepheliler “Filistin Halk›n›n Yan›n-
day›z” yaz›l› kokartlar› pazar yerin-
de bulunan halka da¤›tt›lar.

HHaattaayy--RReeyyhhaannll››:: Hatay'›n Rey-
hanl› ‹lçesi'nde düzenlenen mitinge
kat›lan yaklafl›k 5 bin kifli ‹srail'in
Gazze'ye yönelik sald›r›lar›n› pro-
testo etti. E¤itim-Sen Reyhanl›
Temsilcili¤i ve DKÖ’ler taraf›ndan
düzenlenen mitinge çok say›da ö¤-
rencinin de okula gitmeyerek kat›l-
mas› dikkat çekti.

MMeerrssiinn--KKaazzaannll››:: Kazanl› Bel-
desi'nde Halk Cephesi'nin gerçek-
lefltirdi¤i eylemle Filistin halk›na
destek ve ‹srail'e öfke sloganlar›
yükseldi. 11 Ocak'ta düzenlenen ey-
lem öncesi Filistin bayraklar›yla bir
grup motosikletli ve arabalarla kon-
voy oluflturularak köy halk›na me-
gafonla ça¤r›da bulunuldu. 70 ki-
fliyle bafllayan eylem k›sa sürede
kat›l›mlarla 250’ye ulaflt›.

AAnnkkaarraa: ‹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 Mahal-
lesi Cumartesi pazar›nda halka da-
¤›t›ld›. 

Ankara’daki bir baflka eylem ise
11 Ocak günü yap›ld›. IMF heyeti-
nin Ankara’ya geliflini ve Filistin’de
sürdürülen ‹srail sald›rganl›¤›n›
protesto eden çeflitli sendika ve
DKÖ’ler AKP Ankara ‹l Baflkanl›-
¤›’na yürüdüler. 

MMaallaattyyaa:: 8 Ocak günü Halk
Cepheliler yapt›klar› eylemle Gaz-
ze’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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Diren Ey Filistin
Seninleyiz

Okmeydan›



terdi. 

‹‹zzmmiirr:: 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.

TTiirree:: ‹zmir E¤itim-Sen Tire Temsilcili-
¤i 6 Ocak’ta yapt›¤› eylemle Gazze katli-
am›n› protesto etti. E¤itim Sen üyelerinin
Gazze’deki vahfletin foto¤raflar›n› tafl›ya-
rak, kefenler giyerek gerçeklefltirdikleri ey-
leme 100 e yak›n kifli kat›ld›. Eylemde ‹s-
rail’le yap›lan bütün anlaflmalar›n iptal
edilmesi talep edildi. 

KKaarrss:: 9 Ocak’ta düzenlenen mitingle
‹srail katliam› lanetlenirken 10 Ocak günü
de Alevi Kültür Dernekleri Kars fiubesi ta-
raf›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›.

EEddiirrnnee:: Çeflitli sendika ve DKÖ’ler 9-
10 Ocak günlerinde Edirne postanesi önün-
de 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 Beledi-
yesi önünden postane önüne kadar bir yü-
rüyüfl düzenlendi. Eyleme yaklafl›k 200 ki-
fli kat›ld›.

AArrttvviinn:: fiehir merkezinde 10 Ocak gü-
nü direnen Filistin halk›n› selamlayan için-
de Halk Cepheliler’inde oldu¤u çeflitli sen-
dika ve DKÖ’ler ‹srail aleyhinde sloganlar
att›lar. Yürüyüfle geçen kitle Artvin polisi-
nin engeliyle karfl›laflt›. Engellemeye ra¤-
men yürüyüflüne devam eden kitle yürüyü-
flün ard›ndan aç›klama yapt›ktan sonra da-
¤›ld›.

Say›: 172 39F‹L‹ST‹N

AAvvuussttuurryyaa:: 9 Ocak’ta
Viyana’da ‹srail vahfletine
karfl› bir yürüyüfl düzen-
lendi. "Gazze Katliam›n›
Durdural›m" inisiyatifi-
nin ça¤r›s›yla düzenlenen
ve onlarca Avusturyal›,
Arab, Türkiyeli, ‹slami ve
devrimci yap›lar›n kat›ld›¤›
yürüyüfl,  operan›n önünden
bafllay›p,  Baflbakanl›k binas›-
n›n önünde son buldu. 

Halk Cephesi temsilcisinin
de konuflma yapt›¤› eyleme
3000 kifli kat›ld›. Eyleme kat›-
lan Halk Cepheliler Türkçe ve
Almanca bildirileriyle emper-
yalizm ve iflbirlikçi devletleri
teflhir etti.

‹nsbruck-Leopoldsbrun-
nen’de 10 Ocak’ta biraraya
gelen yaklafl›k 2000 kifli Land-
haus'a kadar yürüdüler. Halk
Cephesi’nin Almanca "Katil
‹srail, Filistin’den Elini çek"
yaz›l› bir pankart açt›¤› yürü-
yüfle Filistinli ve Arap ülkele-
rinden çeflitli örgütler kat›ld›. 

***

AAllmmaannyyaa:: Hamburg'ta  10
Ocak ‘ta Filistinli örgütlerin
ça¤r›s›yla miting yap›ld›. ‹sra-
il’i protesto mitingine Alman
sol gruplar›n yan›s›ra Halk
Cepheliler ve  Türkiyeli di¤er
devrimci örgütler kat›ld›.
Jungfernstieg'de Alster Gölü
etraf›nda insan zinciri olufltu-
ruldu. ‹srail'i lanetleyen konufl-
malar›n yap›ld›¤› kürsüden ay-
r›ca Grup Yorum'un “Amerika
Defol, Kalbu Falestini (Kalbi
Filistinli)” parçalar› ve çeflitli
marfllar çal›nd›. 500 kiflinin ka-
t›ld›¤› mitingde Halk Cepheli-
ler  Almanca olarak “Gazze'de
Vurulan Dünya Halklar›-
d›r/Halk Cephesi” pankart›
açarken yine ayn› bafll›kl› Al-

manca aç›klamalar›n› da¤›tt›.

Köln’de de 10 Ocak’ta Pa-
lastina Gemeinde'nin organi-
zatorlü¤ünde (Filistinli Örgüt-

ler) "Filistin
Halk› Yalniz
De¤ildir" mi-
tingi düzenlen-
di. Halk Cep-
h e l i l e r ' i n
"Gazze'de Vu-

rulan Dünya Halklar›d›r" pan-
kart›yla yer ald›¤› eyleme 3
binden fazla insan kat›ld›.

Yine ayn› gün Nürberg’de
Nürnberg Halk Kültür Evi´nin
yan›s›ra, Türkiyeli ve Alman
sol guruplar›n, Araplar›n ve
Türkiyeli islami guruplar›n›n
da kat›ld›¤› 5000'e yak›n kifli,
Israil siyonizminin Filistin'e
yönelik devam ettirdi¤i katlia-
m› yürüyüflle protesto etti.

***

‹‹nnggiilltteerree:: 10 Ocak’ta Lon-
dra’da ‹srail ve ABD’nin iflbir-
li¤iyle gerçekleflen iflgal ve
katliamlara tepki göstermek
ve direngen Filistin halk›na
destek olmak için yüzbinlerce
yürek sokaklardayd›. Yüzbin-
ler Gazze’ye at›lan bombalara
karfl›l›k ‹ngiliz konsoloslu¤u-
na yüzlerce ayakkab› atarak
cevap verdi. Halk Cepheli-
ler’in de kat›ld›¤› eylem ‹srail
konsoloslu¤u önünde son bul-
du.

***

BBeellççiikkaa:: Brüksel’de 11
Ocak günü 80 bini aflk›n göste-
rici Filistin’e sahip ç›kt›. Halk
Cephesi’nin de kat›ld›¤› eyle-
me demokratik kitle örgütleri,
siyasi partilerin yan›s›ra, Tür-
kiye ve Arap kökenli islami ör-
gütlerde kat›ld›lar.

Dünya Halklar›
Filistin’in Yan›nda

‹ngiltere

Kazanl›
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AKP yöneticileri, her kürsüye
ç›k›fllar›nda ‹srail’e veryans›n edi-
yorlar. Tüm düzen partileri, bir bi-
çimde Gazze’deki katliam nedeniy-
le 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› gör-
mek için ‹srail-Türkiye iliflkilerinin
tarihine bir göz atmakta yarar var
diye düflündük. 

*

Oligarflinin Filistin ve ‹srail’e
yönelik politikalar›, oldukça özgün-
dür; birçok emperyalist ülkeden,
Ortado¤u ülkesinden farkl› olarak
iki taraf› da ony›llarca idare etmifl-
tir. Bu politika çerçevesinde bir
yandan “Filistin’in dostu” , “Filis-
tin davas›n›n savunucusu” gözük-
müfl, ama öte yandan ‹srail ile iliflki-
lerini gelifltirmifl, ad›m ad›m ekono-
miden, askeri iflbirli¤ine kadar çe-
flitli ortakl›klar›n ve ittifaklar›n tara-
f› olmufltur.

Oligarfli, ancak Filistin’e sald›r›-
lar, katliamlar oldu¤unda Filistin’e
sahip ç›kar görünürken, belli bir dö-
nemden itibaren ‹srail’le iliflkileri
daha kkaall››cc›› vvee ssttrraatteejjiikk hale gel-
mifltir. Bu geliflime paralel olarak da
‹srail’le iliflkiler pekiflirken, Filis-
tin’e yönelik politika tamamen gös-
termelik, demagojik bir hal alm›flt›r.
Böyle olmas› da do¤ald›r; kendini
““AAmmeerriikkaa’’nn››nn ssttrraatteejjiikk mmüütttteeffii--
kkii”” olarak tan›mlayan bir sistem,
do¤al olarak siyonizmle iflbirli¤i
içinde olacakt›r.

‹srail’i ttan›yan iilk 
‘Müslüman üülke’

Filistin’in bölünmesine, ‹srail
Devleti’nin kurulufluna karfl› ç›kan
Türkiye, ‹‹ssrraaiill’’ii ttaann››yyaann 3311.. üüllkkee--
ddiirr.. Müslüman ülkeler içinde ise iillkk

ttaann››yyaann ve iillkk ddiipplloommaattiikk iilliiflflkkii ku-
ran ülke özelli¤ini tafl›maktad›r. ‹sra-
il’i tan›yan, dönemin CHP hüküme-
tidir. Ocak 1950’de Tel-Aviv’e atafle
gönderilmesiyle bafllayan gayr› res-
mî iliflkiler, 6 Mart 1950’de ‹srail’in
tan›nmas›yla rreessmmiilleeflflmmiiflflttiirr.. Bu
ad›m yeni sömürgeleflen Türkiye’nin
emperyalizm ile girdi¤i iliflkilere ve
NATO’ya girme politikalar›yla
uyumludur. MMOOSSSSAADD,, ayn› y›l Tür-
kiye’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 sür-
dürdü¤ü, ezilen halklar›n ise nefreti-
ni kazanan bu ülke ile girilen iliflkile-
rin niteli¤ini as›l belirleyen elbette
Amerika’d›r, onun dayatt›¤› politika-
lard›r. 

Amerikan emperyalizmi, Orta-
do¤u’daki her türlü ilerici geliflmeyi
ezecek bir güç oluflturmak için, ‹s-
rail ve Türkiye aras›ndaki iliflkileri-
ni gelifltirmeyi zorlad›. ‹ki ülke
1950’lerin ikinci yar›s›ndan sonra
Amerika’n›n politikalar› çerçeve-
sinde bölgedeki ulusal ve s›n›fsal
kurtulufl mücadelelerine, Sovyetler
Birli¤i’ne karfl› bir ittifak›n parças›
oldular. Aralar›nda iliflki bölgedeki
dengelere, emperyalizmin ihtiyaçla-
ra göre dönem dönem farkl› özellik-
ler gösterse de bu ittifak esas olarak
pek bozulmam›flt›r. 

‹srail’in aavukat› 
Menderes

1954 Haziran›’nda Amerika’y›
ziyaret eden Baflbakan AAddnnaann MMeenn--
ddeerreess,, burada yapt›¤› ça¤r›da Arap
ülkelerini ‹‹ssrraaiill’’ii ttaann››mmaayyaa davet
etti. Nas›r, Türkiye’nin ‹srail yanl›s›
politikalar›n›n Arap dünyas›nda nef-
retle 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 BBaa¤¤ddaatt PPaakktt›› kurulur-
ken, Türkiye, bu defa da ‹srail’in
1947 s›n›rlar›na çekilmesi karfl›l›-
¤›nda ‹‹ssrraaiill’’ii ppaakkttaa ddaavveett eettttii 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 ulusal-
laflt›r›lmas› sonucunda ‹srail, ‹ngil-
tere ve Fransa’n›n kanal bölgesini
iflgal etmesiyle bafllad›. Türkiye iki
taraf› da gücendirmeme peflindeydi.
‹srail’in 1947’deki s›n›rlar›na çekil-
mesini isterken, di¤er yandan ‹sra-
il’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 ““FFiilliissttiinn ssoorruunnuu ççöö--
zzüüllüünncceeyyee kkaaddaarr”” geri gönderilme-
yece¤i aç›klan›rken, ‹srail D›fliflleri
Bakanl›¤›’n› ziyaret eden büyükel-
çi, resmen, karar›n “‹srail’e karfl›
olmay›p taktik bir tav›r oldu¤unu”
iletmekteydi. 

Ortado¤u’daki her ilerici gelifl-
me, en baflta ‹srail ve Türkiye’ye ra-
hats›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› ku-
flat›l›rken, sar›lm›fl hissetmiflti. Tür-
kiye ise Kas›m iktidar›n›n sürgünde-
ki Molla Mustafa Barzani’nin pefl-
mergeleriyle birlikte Irak’a dönmesi-
ne izin vermesinden rahats›zd›. ‹flte
bu geliflmeye karfl›, o dönemde, CI-
A’n›n da teflvikiyle MMOOSSSSAADD ile
MM‹‹TT aras›nda anlaflmalar yap›ld›.
Daha sonra bu ittifaka ‹ran’›n gizli
polisi SSAAVVAAKK da dahil edildi. Böyle-

Türkiye - ‹srail - Filistin ‹liflkilerinin Tarihi

Siyonizm ve Oligarfli, Ortado¤u Halklar›na
Karfl› Düflmanca Bir ‹ttifak ‹çindedirler



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: fifiaahh iikk--
ttiiddaarr››,, oolliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüükk vvee ssii--
yyoonniisstt yyöönneettiimmiinn 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 destekleme-
di, 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 is-
temek oldu. 

Türkiye görünürde Filistinli-
ler’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› iste-
yen” bir bildiri yay›nlad›lar. Ard›n-
dan Demirel Sovyetler Birli¤i’ni zi-
yaret etti ve Türkiye’nin ‹srail’in ifl-
gal politikalar›na karfl› ç›kt›¤›n› tek-
rarlad›. Bu dönem, Türkiye’nin
Araplar’la ‹srail aras›nda ilk kez
ddeennggee ppoolliittiikkaass›› uygulad›¤› dö-
nemlerden 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 ol-
dukça s›k› iflbirli¤i yapm›fllard›. 

Ancak, Ecevit iktidar› dönemin-
de, Kas›m 1975’de, BM’de Arap ül-
keleri taraf›ndan haz›rlanan ‘‘ssiiyyoo--
nniizzmmiinn ››rrkkçç››ll››kkllaa eeflflddee¤¤eerr oolldduu¤¤uu--
nnuu’’ söyleyen karar tasar›s› destek-
lendi. Bir kaç ay sonra Türkiye Fi-
listin Kurtulufl Örgütü’nü (FKÖ) Fi-
listin 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 füze-
ler, Hetz tanklar› ve Uzi marka si-
lahlardan al›yordu. 

Türkiye, 1978’deki Camp David
‘Bar›fl›’ndan sonra Arap ülkeleriyle
de iliflkilerini gelifltirme politikas›

izledi. O y›l FKÖ Ankara’da büro
açt›. ‹ran Devrimi yüzünden iyice
artan petrol fiyatlar› nedeniyle oli-
garfli Arap ülkeleriyle yak›n iliflki
içinde olmak istiyordu. Onlara daha
muhtaç hale gelmiflti. Yani, FKÖ’ye
gösterilen bu yak›nl›kta, bu tür tica-
ri kayg›lar›n etkisi de az de¤ildi. 

FKÖ’yle bu yak›nlaflma sürer-
ken,  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 EEylül ssonras› iiliflkiler
1980’lere kadar oligarflinin ‹sra-

il-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 ilifl-
kiyi daha da alenilefltirdi. 

Amerikan emperyalizminin ken-
dini dünyada “tek kutup” olarak
ilan etti¤i bir dünyada, Amerikan ifl-
birlikçili¤i, ‹srail’le daha yak›n ilifl-
ki içinde olmay› gerektiriyordu. 31
Aral›k 1991’de Türkiye, ‹srail’le
diplomatik iliflkilerini Filistin’le efl
zamanl› olarak bbüüyyüükkeellççiilliikk ddüüzzee--
yyiinnee yükseltti. Yine ayn› dönemde
BM Genel Kurulu’nda oylanan si-
yonizmin bir tür ›rkç›l›k oldu¤u yö-
nündeki karar›n iptali oylamas›nda,
Türkiye daha önce onay verdi¤i ya-
saya çekimser oy kullanarak ‹‹ssrraa--
iill’’ddeenn yyaannaa tav›r koydu.

1982-83’lerde M‹T-MOSSAD
iliflkisinin daha s›klaflt›¤› görülür.
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‹slamc› Partilerin Filistin Riyakarl›¤›
MSP, RP, AKP gibi islamc› partiler “‹slam kardeflli¤i” demagojisini kul-

lanarak, ‹srail’in zulmune karfl› Filistin halk›yla dayan›flma içinde oldukla-
r›n› iddia ederler. Oysa Filistin halk›na uygulanan vahfletin sorumlular› ara-
s›nda öncelikle bu gelenekten gelen partiler vard›r. ‹srail ile Türkiye aras›n-
daki en önemli askeri, siyasi, ekonomik iflbirli¤i anlaflmalar› RP ve AKP ik-
tidarlar› döneminde imzalanm›flt›r. R. Tayyip Erdo¤an halklar›m›z›n duy-
gular›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 politi-
kalar›n›n orta¤›d›r, uygulay›c›s›d›r. ‹srail’le yap›lan tüm anlaflmalar› yürür-
lükte tutan, yenilerini ekleyen AKP iktidar› gözboyamaktan, demagoji yap-
maktan öte birfley yapmamaktad›r. Filistin halk›n›n sorunlar›na duyarl›l›k-
lar› 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, Ame-
rika’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 ala-
n›nda karfl›l›kl› bilgi ve deneyimlerin de¤iflimi, askeri akademiler ve karar-
gahlar 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›... konula-
r›n› kapsamaktad›r. ‹srail uçaklar›na, gemilerine Türkiye’nin denizlerini,
hava sahas›n› açan bu anlaflmalarla ‹srail ile iliflkilerde köklü ad›mlar at›l-
m›flt›r. Erbakan ve sonras›ndaki tüm hükümetler ‹srail vahfletinin do¤rudan
sorumlular› olmufltur.



Amaç, ASALA‘y› Lübnan’da
MOSSAD yard›m›yla etkisizlefltir-
mektir. Türkiye oligarflisi, Ermeni
meselesine iliflkin olarak, Türki-
ye’nin “soyk›r›m”la suçlanmas›n›
engellemek için  yürüttü¤ü faaliyet-
lerde de s›k s›k ‹srail’in deste¤ine
baflvurmufltur. 

‹kiyüzlülük ddiplomasisi
Türkiye, 1987’deki ilk ‹ntifada

döneminde s›k s›k Filistin’e destek
aç›klamalar› yapt›. 1988 y›l›nda da
FFiilliissttiinn DDeevvlleettii’’nnii ttaann››dd››. 

1994’te ‹srail yönetiminden Ezer
Weizman ve fiimon Peres, Türki-
ye’yi ziyaret ederek Demirel’le gö-
rüfltüler, o y›l Manavgat Nehri’nin
suyunun ‹srail’e sat›lmas› da günde-
me geldi. 

‹srail sald›r›lar›na karfl› Türki-
ye’nin yapt›¤› elefltiriler, –t›pk› bugün
oldu¤u gibi– Türkiye ‹srail iliflkilerini
etkiliyordu ama tüm bu tart›flmalara
ra¤men aasskkeerrii iilliiflflkkiilleerr vvee MM‹‹TT,,
MMOOSSSSAADD vvee CCIIAA iflbirli¤i sürekli
pekiflerek, geniflleyerek devam etti.

Yukar›da belirtti¤imiz gibi,
1990’lar ‹srail-Türkiye iliflkisi ve it-
tifak›n›n iyice pekiflti¤i y›llard›r.
1991 Körfez sald›r›s›nda, Türkiye
oligarflisinin tamamen emperyaliz-
min yan›nda yeralmas›, Türkiye ‹sra-
il iliflkisini de pekifltirmiflti do¤al
olarak. Körfez sald›r›s›n› takip eden

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 ““vvaaaatt eeddiillmmiiflfl ttoopprraakk--
llaarrddaa oottuurrmmaakk hhaakkkk››nn››zzdd››rr”” deme-
si, oligarflinin ‹srail’in yan›ndaki ko-
numunu pekifltiren bir politika oldu.
1996’da bu kez Cumhurbaflkan› De-
mirel ziyaret etti ‹srail’i. Art›k iliflki-
ler diplomatik düzeyden en üst düze-
ye ç›km›flt›. 

Bu ziyaretler s›ras›nda ekonomik,
siyasi ve askeri bir çok anlaflmalar
yap›ld›. Türkiye oligarflisi için art›k
““mmüüssllüümmaann kkaarrddeeflflllii¤¤ii””nin de pek
bir anlam› kalmam›flt›. Türkiye, em-
peryalist dünyan›n efendisi Amerika
ve onun bekçi köpe¤i olan ‹srail’in
““ssttrraatteejjiikk”” orta¤›yd›. 

Bu stratejik iliflkiye ba¤l› olarak
1996’da Genelkurmay ‹kinci Baflka-
n› Çevik Bir’le ‹srail Savunma Ba-
kan› aras›nda imzalanan ““ssaavvuunnmmaa
iiflflbbiirrllii¤¤ii”” anlaflmas›yla iliflkiler yeni
bir boyut kazand›.

Bu anlaflmalar, Ortado¤u halkla-
r›na karfl› düflmanl›klarla doluydu.
Çünkü anlaflmalar gizleniyordu.
TBMM’den bile. Milli Savunma Ba-
kan› Çakmako¤lu, bu konudaki so-
rular› flöyle cevaplam›flt›: “‹srail’le
yap›lan anlaflmalar›n tümü gizli, giz-
lilik dereceli anlaflmalar olup
TBMM’nin onay›na sunulmam›flt›r.”

Bu anlaflma uyar›nca ‹srail’den
Türkiye’ye füzeler, erken uyar› sis-
temleri, plastik ve konvansiyonel
may›nlar› belirleyen radar sistemle-
ri ve askeri mühimmat sat›fl› ger-
çeklefltirilmifltir. Yine Türkiye,
1998’de ‹srail’den Popeye 1 füzele-
rinden 100 adet alm›fl, ‹srail Türki-
ye’nin yirmi befl y›ll›k süre için ya-
paca¤› 150 milyon dolarl›k askeri
modernizasyon program›na dahil
baz› önemli ihaleleri de kazanm›fl-
t›r. Türk F- 4 savafl uçaklar›n›n mo-
dernizasyonunu öngören 670 mil-
yon dolarl›k proje iflin di¤er bir ya-
n›n› göstermektedir. Yine buna ben-
zer 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 gün-
lerde bas›nda da yerald›¤› üzere, ‹s-
rail Gazze’yi bombalarken bile, ha-
len ‹srail’e ihale verebilecek kadar
pervas›z bir ‹srail iflbirlikçisidir. 

Tüm bu ekonomik, siyasi ve as-
keri iflbirli¤i, Türkiye’yi Filistin’de
gerçeklefltirilen zulüm ve katliam›n
dolayl› de¤il do¤rudan orta¤› pozis-
yonuna yükseltmifltir.
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‹srail Gazze’de katliam›n› sürdü-
rürken, 14 Ocak akflam› bir grup si-
yonist 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 is-
tedi.  Ellerinde Filistin bayraklar› ve «
1943: Varflova Gettosu(*), 2009: Gaz-

ze », « Terörist, ›rkç›, iflgalci
‹srail devletine karfl›, Yahudi-
ler ve Araplar birlikte müca-
deleye » yaz›l› dövizler bulu-
nan göstericiler siyonistlere

yönelik «Katiller! Faflistler!» slogan-
lar› att›lar. S›k› güvenlik önlemi alan
polis eylemin uzamas›na izin ver-
meyerek 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 dire-
niş verir. 

Brüksel’de Siyonist Eylem 
ve Karfl› Gösteri

Oslo’da
Siyonist SSald›r›

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

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 ça-
t›flmalara, polis de sald›rarak
“müdahale” etti ve 27 kifli gö-
zalt›na al›nd›.  



Amerikan hayranl›¤›nda s›n›r ta-
n›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. BBuusshh gidiyor.
ABD’nin yeni baflkan› OObbaammaa 20
Ocak günü görevine bafllayacak.

Obama’n›n baflkan seçilmesine
büyük misyonlar biçenler, onun gel-
mesiyle dünyada demokrasi rüzgar-
lar›n›n esece¤i, en az›ndan di¤er ül-
kelere karfl› Amerikan sald›rganl›¤›-
n›n dizginlenece¤i gibi hayaller
içinde olanlar için 20 Ocak bekle-
nen gün.

Peki, gerçekten Obama beklenti-
lere cevap verebilecek mi? Obama
demokrat, uluslararas› hukuka, ülke-
lerin haklar›na, halklar›n iradesine
sayg›l› bir politika izleyebilecek mi?
Bir siyah olarak ABD’de ezilen si-
yahlar›n ve dünyadaki ezilen halkla-
r›n ç›kar›n› en az›ndan gözetecek mi?

Elbette hay›r! Bunlar›n hiçbiri-
nin olmayaca¤›n› daha önceki say›-
lar›m›zda da vurgulam›flt›k. Tekrar-
layal›m ki, bunlar›n hiçbiri ASGA-
R‹ ANLAMDA bile olmayacak.
Obama’dan halklar›n daha adil, öz-
gür, daha iyi yaflabilece¤i bir dünya
beklemek bofl bir hayaldir. Ne Oba-
ma’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¤dafl-
mayan bir beklentidir. Emperyalist
bir ülkenin vvaarrll››kk flflaarrtt››,, baflka ülke-
leri, halklar› sömürme, sömürüye
karfl› direndikleri noktada ise onlar›
ezip boyun e¤melerini sa¤lama üze-
rine kuruludur. Bunlar›n olmad›¤›,
yerde zaten emperyalizmden söz
edilemez.

fiimdi Obama baflkanl›k koltu-
¤una oturmakla tüm bunlara s›rt›n›
dönüp, emperyalist politikalardan

ve sömürüden vazgeçecek, öyle mi?
Bu, eflyan›n da, emperyalizmin de
tabiat›na ayk›r›d›r. En baflta Oba-
ma’n›n seçim masraflar›n› karfl›la-
yan ve ona seçilmesi için kol kanat
geren, milyar dolarlar› örtülü ve
aç›k kampanyalara döken silah te-
kellerinin ç›kar›na de¤ildir bu. 

Zaten Obama da seçim kampan-
yas› döneminde baz› demagojik va-
atlerde bulunsa da asla emperyalist
tekellere karfl› oldu¤unu aç›klama-
m›fl, onlar›n ç›kar›na ters düflecek
tek bir laf etmemifltir. Tersine daha
o zamandan bafllayarak kimlerle
birlikte nas›l bir politika izleyece¤i-
nin ipuçlar›n› vermifltir.

Örne¤in daha seçim döneminde
‹srail’e gidip ““‹‹ssrraaiill’’iinn ddaavvaass›› bbee--
nniimm ddaavvaammdd››rr”” diyen biridir Oba-
ma. Ve flu günlerde Gazze’de de-
vam eden ‹srail katliam› karfl›s›nda
da tek laf etmemifl, ‹srail’e sald›r›la-
r› durdur dememifltir. Filistin halk›
katledilirken o golf sahas›ndan ç›k-
mam›flt›r. Obama’dan büyük bek-
lentiler 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 müm-
kün de¤ildir. Sistem, buna kapal›d›r.
Çünkü orada o koltu¤a kimin otura-
ca¤›n› “özgür seçimler” de¤il, tekel-

lerin ç›kar-
lar› belirler.
Dünyaya de-
mokrasi nutuklar›
atan, her ülkeye her y›l
““ddeemmookkrraassii vvee iinnssaann hhaakkllaarr›› kkaarr--
nneessii”” düzenleyen ABD demokrasi-
si, tekellerin iki partisi üzerine ku-
ruludur; seçimler, ikisi de tekellerin
ç›karlar›na göre örgütlenmifl bu iki-
sinden birinin aday›n›n baflkan ol-
mas›yla sonuçlan›r. Ama ne politi-
kalarda 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 “sem-
patik”  k›labilmesidir. Yani katliam
ve sömürü politikalar›n› uygularken
birinin maskesi daha güleç, birinin-
ki 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 olurlar-
sa olsunlar, tüm Amerikan baflkan-
lar›n›n ortak özelli¤i, emperyalist
tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda
politika yapmakt›r. Onlar›n istedi¤i
ekonomik kararlar› ç›karmakt›r. ‹fl-
gal, sömürü, iflkence ve katliam, te-
kellerin temel ve vazgeçilmez poli-
tikalar›d›r. Bu nedenle tüm ABD
baflkanlar›n›n elleri dünya halklar›-
n›n kanlar›na bulanm›flt›r. Ve iktidar
bu kkaannll›› eelllleerriinn bbiirrbbiirrlleerriinnee ddeevv--
rriiyyllee ssüürrmmeekktteeddiirr..

Obama da bu tarihin ürünüdür
ve devamc›s› da olacakt›r. Bu tari-
hin ve emperyalizm gerçe¤inin de
ötesinde, Obama’n›n niteli¤ini orta-
ya koymak için seçim sürecinden
bu yana kimlerle birlikte hareket et-
ti¤ine bakmak da yeterlidir.

“Arkadafl›n› söyle sana kim ol-
du¤unu söyleyeyim” diye bir halk
deyiflimiz vard›r. Obama’n›n arka-
dafllar› ya da birlikte iktidar›n› pay-

HOfi GELMED‹N BAY OBAMA, 
HOfi DA G‹TMEYECEKS‹N!..

EEmmppeerryyaalliisstt bbiirr üüllkkeenniinn
vvaarrll››kk flflaarrtt››,, bbaaflflkkaa üüllkkeelleerrii,,
hhaallkkllaarr›› ssöömmüürrmmee,, ssöömmüü--

rrüüyyee kkaarrflfl›› ddiirreennddiikklleerrii
nnookkttaaddaa iissee oonnllaarr›› eezziipp bboo--

yyuunn ee¤¤mmeelleerriinnii ssaa¤¤llaammaa
üüzzeerriinnee kkuurruulluudduurr...... BBuu
flflaarrtt,, bbaaflflkkaannllaarraa ggöörree

ddee¤¤iiflflmmeezz!!
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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› MMaaddeelleeiinnee AAll--
bbrriigghhtt’t›r. G-20 zirvesinde Obama ad›na görüfl-
meler yapacak kadar ekibin önemli üyelerinden
biridir. AAllbbrriigghhtt,, Ortado¤u’daki Amerikan sal-
d›rganl›¤›n›n mimarlar›ndan biridir. Irak’ta am-
bargo nedeniyle ölen 500 bin çocuk için bir ga-
zetecinin kendisine; “Irak’ta ölen çocuklar›n
say›s›n›n Hiroflima’ya at›lan atom bombas›n-
dan ölenlerin say›s›n› geçmesi sizi kayg›land›r›-
yor mu?” diye sormas› üzerine büyük bir so-
¤ukkanl›l›k içinde ““ZZoorr bbiirr tteerrcciihh aammaa bbuunnaa
ddee¤¤eerr oolldduu¤¤uunnuu ddüüflflüünnüüyyoorruuzz..””. cevab›n› vere-
bilecek 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 bi-
ri, 500 bin çocu¤un katledilmesine ““ddee¤¤eerr””
diyen biriyle yanyana gelmez. Obama onunla
ayn› ekip içinde yeralmakta. 

Amerikan ordusunun büyütülmesini, Pakis-
tan’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: BBuusshh’’uunn Savunma
Bakan› Robert Gates, Obama kabinesinde de
Savunma Bakan› olarak görevine ddeevvaamm eeddee--
cceekk.. 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 SSuu--
ssaann EE.. RRiiccee... 

Bu kifliler bile Obama’n›n nas›l bir politika
izleyece¤ini göstermeye yeter. Bu politika
Amerikan gerçekli¤inin politikas›d›r. Bu poli-
tika emperyalist tekellerin politikas›d›r.
ABD’de baflkan olman›n baflka bir yolu yok-
tur. 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 elbet-
te hiç de hhooflfl ggeellmmeemmeekktteeddiirr.. Halklar›n kan›n›
dökmeye devam edece¤ine göre, flimdiden di-
yebiliriz ki hofl da gitmeyecektir. Bush’u sem-
bolik de olsa bir ayakkab› sald›r›s›yla u¤urla-
yan halklar, Obama’y› da hofl bir flekilde gön-
dermeyecek ona da unutamayaca¤› bir “hedi-
ye” vereceklerdir mutlaka. 
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Almanya'n›n baflkenti Ber-
lin'de polisin kay›tlar›nda ›rkç›
bir ayr›m yap›ld›¤› ortaya ç›k-
t›. 2002 y›l›ndan bu yana sür-
dü¤ü tespit edilen uygulama-
da, herhangi bir suça kar›flan
kiflinin polisiye kayd› Alman
kökenli olup olmad›¤› fleklin-
de vurgulanarak tutuluyor.

Bu gerçe¤in ortaya
ç›kmas›ndan sonra, Ber-
lin'de faaliyet yürüten
Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele
Derne¤i (IKAD) ve Av-
rupa'da örgütlü bulunan

Anadolu Federasyonu'na ba¤l›
Berlin Temsilcili¤i yapt›¤› ya-
z›l› aç›klamayla “Fifllenecek
birilerini ar›yorsan›z, gidin Na-
zileri, NPD'lileri fiflleyin” diye-
rek göçmenlerin potansiyel
suçlu olmad›¤›n› ifade edip Al-
man yöneticilerinin ›rkç› kafa
yap›s›n› protesto etti. 

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 pro-
testo edildi. Frans›z polisi yürüyüfle de gaz bombalar› ve coplar-
la sald›rd›.

Resmi Irkç›l›¤›n K›flk›rtt›¤› 
Neo Nazi Eylemleri

Almanya’da Die Welt gazetesi
Eyalet güvenlik dairelerinin verile-
rine dayanarak yay›nlad›¤› haber-
de, “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 nazi-
lerin 757 eylemi oldu¤u da belirtilmifl. 

Neo Naziler Alman devletinin himaye politikas›n›n  etkisiy-
le gelifltiler. 

Neo Nazilerin ›rkç›l›k temelinde gerçeklefltirdikleri eylem-
lerdeki 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 politi-
kay› tekelci sermaye ve devletin kendisi besliyor.

Berlin Polisinden
Irkç› Fiflleme
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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 oturumla-
r›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 görül-
dü ve 2 kez Yarg›tay mahkemesi taraf›ndan bo-
zuldu.

DHKP-C davas› Belçika bas›n›nda “kar›fl›k
ve uzun “ olarak nitelendirilirken, kamuoyunun
da dikkatini çekmeye devam ediyor. 7 Ocak gü-
nü 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 yöneticile-
rinden Stephan Galon ve ULB Üniversitesi tarih
profesörü Anne Morelli de yer ald›.

Adliye Saray› önünde yap›lan gösteride CLE-
A (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi)
sözcüsü Daniel Flinker bir konuflma yaparak y›l-
lard›r süren bir sahiplenme sürecinin ard›ndan
bir kez daha bir arada olman›n önemine dikkat
çekti ve siyasi gündeme iliflkin de¤erlendirme-
lerde bulundu. Flinker konuflmas›n›, “Brük-
sel’den Gazze’ye, Fransa’dan Irak’a, Atina’dan
Ankara’ya, hepimiz devlet terörüne karfl› müca-
dele içinde olal›m” ça¤r›s›yla bitirdi. 

Nurhan Erdem, Cengiz Oban,
Ahmet ‹stanbullu Türkiye’deki fa-
flist rejime karfl› olduklar› için Al-
manya’da yarg›lan›yorlar.

Türkiye’deki rejimin iflledi¤i in-

sanl›k suçlar›na
karfl› oldukla-
r›ndan dolay›
2003 y›l›nda
haklar›nda 129
maddesi uyar›n-
ca soruflturma
bafllat›ld›. Karl-
sruhe Savc›l›¤›

2005’e kadar Tür-
kiye ve de¤iflik Av-
rupa ülkelerinden
ald›¤› sözde belge
ve dosyalarla bir

dava dosyas› oluflturdu. 2005’den
bu yana da dosyaya yeni bir fley ek-
lenmedi. Ancak 2008’de Türkiye
hükümetinin bask›lar› sonucu hak-

lar›nda soruflturma yürütülenlerin
tutuklanmas›n› gerektirecek her-
hangi yeni bir bulgu ve gerekçe ol-
mamas›na ra¤men Anadolu Fede-
rasyonu’nun kurucular›, yöneticile-
ri 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 resimleri-
nin yer ald›¤› kartpostallar yay›nla-
d›. Özgürlük komitesi “Nurhan’a,
Cengiz’e ve Ahmet’e Özgürlük”
slogan› ile bunlar›n da¤›t›m›n› ya-
p›yor.

Nurhan, Cengiz,
Ahmet'e Özgürlük

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 ge-
len binlerce insan kortej dü-
zeninde 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 pan-
kart, döviz ve bayraklar›yla
yürüyen kitle An›t mezarl›-
¤›n kap›s›na gelindi¤inde
pankart ve bayraklar›n› top-
layarak, an›t mezarlar›n

önünden daire fleklinde ses-
sizce bir tur atarak, mezara
karanfil b›rakarak sayg›lar›-
n› ifade ettiler.

Yürüyüflte Türkiyeli’li
devrimci demokrat örgüt-
lenmelerin yan› s›ra Anado-
lu Federasyonu Berlin Tem-
silcili¤i de pankart›yla ka-
t›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 Lük-
sembug Konferans› yap›ld›. 

Berlin’de Rosa Lüksemburg
ve Karl Liebnecht An›ld›



Klasik ve kirli bir pland›r. 

Önce, halk› bölüp k›flk›rtacak
nedenler bulunur, yoksa da yarat›l›r.
Sonra, çeflitli provokasyonlarla top-
luluklar birbirine düflürülür. Yeteri
kadar kan döküldü¤üne hükmedi-
lince de, ad›na “Bar›fl Gücü” deni-
len askeri güçlerini gönderip, oray›
iflgal ederler. Say›s›z kez denenmifl
ve denenmekte olan, emperyalist
tezgah budur. 

Bu yöntem ifle yaramazsa; ko-
flullar uygun de¤ilse veya uygunsa
bile bunun yan›s›ra, uygulanan bir
baflka yöntem, halklar› liderlerinden
yoksun b›rakmakt›r. Castro’ya on-
larca ve onlarca kez suikast düzen-
lemelerinde oldu¤u gibi... 

*

Emperyalizm Kongo’da da bu
yönteme baflvurdu. Patrice Lumum-
ba’y› 17 Ocak 1961’de katlederek,
suçlar›na bir yenisini ekledi. 

Belçika’n›n bir sömürgesi olan
ve “Belçika Kongosu” ad›yla bili-
nen Lumumba’n›n ülkesi, 30 Hazi-
ran 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› iste-
miyor, bunu  ekonomik, siyasi, as-
keri, kültürel.. her alanda somutla-
may› hedefliyordu. 

Ba¤›ms›zl›k ilan› törenlerinde,
Belçika Kral› Boudouin de vard›.
Kral, yapt›¤› konuflmada sömürge-
cili¤i öyle allay›p pullad› ki, adeta
sömürgecilikten vazgeçmeyecekle-
rini de ilan etmifl oldu. ‘Kral 2. Leo-
pold’ gibi, eli kanl› sömürgecileri
öyle övdü ki, Lumumba, diplomatik
protokülü bir yana b›rak›p cevap
verdi. Öyle ya, kral, eski zaman sö-
mürgecili¤ini göklere ç›kart›rken,
asl›nda yeni-sömürgecili¤ini yere
indirip meflrulaflt›r›yordu. Ama ssöö--
mmüürrggeecciillii¤¤iinn hheerr bbiiççiimmiinnee itiraz›
vard› Lumumba’n›n. O gün o tören-
de kölecili¤i teflhir edip bu insanl›k
suçunda Belçikal› ‘beyaz adam’›n

da sorumlulu¤unu aç›kla-
yarak, yeni-sömürgecili¤i
de kabul etmeyeceklerini
ilan etmifl oluyordu. 

Lumumba’n›n bu cüretli siyasal
tavr›, ülkesinin tam ba¤›ms›zl›¤›n-
dan yana oluflu, emperyalist güçle-
rin hofluna gitmedi. Çünkü onlar
için makbul olan iflbirlikçilerdir. Bir
dediklerini iki etmeyen ve emperya-
list çark›n “yerli” difllisi olmay› ka-
bul edenlere yol verip “lider” yapar-
lar. Öyle ya, kendi ç›karlar›na hiz-
met etmeyecek olanlar› niye ‘dost’
ve ‘müttefik’ say›p desteklesin em-
peryalistler?! 

‹flbirlikçi bir baflbakan de¤ildi
Lumumba. ‹flte bu nedenle, tasfiye-
si için harekete geçtiler. Onu orta-
dan kald›rman›n ve Kongo’yu yeni-
sömürgecilik zincirine ba¤laman›n
plan›n› yapt›lar. Ki emperyalist güç-
lerin Lumumba hakk›ndaki görüflle-
rinin izi, dönemin CIA belgelerine
düflmüfltür: “...... OOnnuunn oorrttaaddaann kkaall--
dd››rr››llmmaass››nn››nn eenn öönneemmllii hheeddeeffiimmiizz
oolldduu¤¤uunnaa kkaarraarr vveerrddiikk....”” Art›k ge-
riye kalan bu karar›n uygulanmas›y-
d›. 

ABD ve Belçikal› ‘efendiler’
kendilerine boyun e¤meyen Lu-
mumba’y› yok edeceklerdi. ‹flte,
kendilerini “uygar dünya” diye pa-
zarlayanlar›n, demokrasinin temsil-
cisi olmakla övünenlerin gerçek yü-
zü 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 elbet-
te LLaahheeyy’’ddeekkii meflhur halk düflma-
n› mahkeme, ne geriye dönük ola-
rak Lumumba’n›n katillerini ne de
bu gün Irak’ta, Gazze’de... apaç›k
insanl›k suçu iflleyenleri yarg›laya-
maz. Malum ya, çakallar kendileri-
ni ›s›rmazlar. 

Lumumba’n›n kanl› tasfiyesi
için harekete geçen emperyalistler,
arad›klar› cellad› buldular. Ve aske-
ri lider Josep-Desire Mobotu’ya
darbe yapt›rd›lar. (Mobotu, fiili’de-
ki Allende Pinocehte iliflkisine ben-
zer 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 Lumum-
ba’n›n kaderi. Belçika’n›n Afrika
ifllerinden sorumlu bakan› (Yani sö-
mürgecilik iflleri bakan›) Kont Ha-
rold d’ Aspremont Lynda’in emriy-
le, bir baflka kiral›k katil olan Moise
Tshombe’ye teslim edildi Lumum-
ba. Sonuç malum: Ba¤›ms›zl›¤›n›
30 Haziran 1960’da ilan eden Kon-
go’nun ilk baflbakan›, emperyalist-
lerin emriyle 17 Ocak 1961’de kat-
ledildi.

*

Emperyalistlere göre suçu, yurt-
sever olufluydu. Ba¤›ms›zl›¤›n sa-
dece milli marfl, bayrak vb. sembol-
lerin var olufluyla var olmad›¤›n›,
esas olan›n ekonomik ba¤›ms›zl›k
oldu¤unu biliyordu. ‹flte bu bilinçle,

YYaappmmaayyaaccaakkllaarr›› hhiiççbbiirr flfleeyy 
yyookkttuurr,, iinnaann››nn!!

ÇÇÜÜNNKKÜÜ OONNLLAARR EEMMPPEERRYYAALL‹‹SSTT!!

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye
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Kongo’nun zengin do¤al kaynakla-
r›n›n emperyalistlere peflkefl çekil-
mesine itiraz› vard›. Ekonomik ba-
¤›ms›zl›¤› yitiren bir ülkede dalga-
lanan bayra¤›n asl›nda “milli” kal-
may›p, emperyalist sömürünün ör-
tüsü haline geldi¤inin fark›ndayd›.
Ve bu fark›ndal›¤›n› ülkesinin ba-
¤›ms›zl›¤›n› gerçekten kazanmas›
için kullanaca¤›n›n da, emperyalist-
ler 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 üze-
rinde oturan dilenciler ülkesi” ola-
rak bilinen Kongo’daki ç›karlar›n›
yitirmeye niyetli de¤illerdi. Önce,
iflbirlikçi ayr›l›kç› Moise Tshombe
desteklendi ve ülke bölündü (Ka-
tanga). Lumumba BM’den yard›m
istedi. O zaman da bu tarihsel iliflki
nedeniyle Avrupa askeri a¤›rl›kl›
oluflturulan BM gücünün çat›flmala-
r› önleme de¤il, ülkeyi iflgale geldi-
¤i hemen anlafl›ld›. ‹lk ifli Lumum-
ba’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 iflbir-
likçiler taraf›ndan katledilme ihti-
malinin bilincinde oldu¤unu, örnek-
lerle aktar›yorlar. Ama Lumum-
ba’y› ürkütmedi o ihtimal. Ülkesi-
nin ba¤›ms›zl›¤› için yurtseverce
çal›flt›. ABD ve Avrupal› sömürge-
ciler taraf›ndan ya¤malanan toprak-
larda, 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› subay-
lar›n bulundu¤u bir katil sürüsü ta-

raf›ndan katledildi. 

Y›llar ve y›llar sonra, bu so¤uk-
kanl› emperyalist cinayetin ayr›nt›-
lar› da aç›¤a ç›km›flt›. 39 Y›l sonra,
aç›¤a ç›km›flt› ki; KKoonnggoo’nun ilk
Baflbakan› PPaattrriiccee LLuummaammbbaa’n›n
katili, Belçika’yd›. BBeellççiikkaa aadd››nnaa
KKaattaannggaa’’ddaa ppoolliiss tteeflflkkiillaatt›› kkuurr--
mmaakkllaa ggöörreevvlleennddiirriilleenn GGeerraarrdd
SSooeettee adl› bir Belçikal› komiser ifl-
lemiflti cinayeti. 

Soete itiraflar›nda “bir beyaz ve
bir kaç Kongolu” ile Lumumba’y›
katlettiklerini, cesetleri önce orma-
na att›klar›n›, daha sonra BBeellççiikkaall››
yyeettkkiilliilleerriinn yan›nda Katanga ‹çiflle-
ri Bakan›’n›n ““cceesseettlleerrii yyookk eett””
emriyle ormandan al›p öönnccee ppaarrççaa--
llaarraa aayy››rr››pp ssoonnrraa aassiittllee eerriitteerreekk
yok ettiklerini aç›klad›. 

Katil bu “an›s›n›” flöyle anlat-
maktayd›:“Ben Bruges’lü küçük bir
komiser, üç uluslararas› flahsiyetin
cesediyle baflbafla kalm›flt›m. Bütün
Belçikal› yetkililer oradayd›, ama
hiçbir fley yapmad›lar. Önce cesare-
timizi 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 em-

peryalizminin üzerine.. 
*

Lumumba’y› asit kazan›nda eri-
tenler, insan haklar› flampiyonuydu-
lar dünyan›n tüm diplomatik kürsü-
lerinde. 

Ve fakat, Ernesto Che Guevara,
Birleflmifl Milletler’in 19. Genel
Kurulu’nda, emperyalistlerin yüzle-
rine tükürerek aç›klayacakt› ne den-
li 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 bunla-
r›n nedeni, Kongo’nun son derece
zengin bir ülke olmas›d›r, emperya-

list ülkeler bu zenginlikleri kontrol-
lerine almak istiyorlar. Fidel Castro
yoldafl Birleflmifl Milletler’i ilk zi-
yaretinin hemen ard›ndan verdi¤i
demeçte, uluslararas› bar›fl içinde
bir arada yaflamayla ilgili sorunla-
r›n, bir ülkenin baflka bir ülkenin
zenginliklerine göz dikmesinden
kaynakland›¤›n› söylemiflti. Fidel
Castro flu sözleriyle, bu inkar edil-
mez gerçe¤i dile getirmiflti: “Soy-
gun felsefesine son verin, savafl fel-
sefesi de ortadan kalkar”

Gelin görün ki, soygun felsefesi-
nin sonu gelmemifltir, hatta flimdi
her zamankinden daha güçlüdür.
Birleflmifl Milletler’in ad›n› kulla-
narak Lumumba’y› öldürenler, bu
gün beyaz ›rk› savunma ad›na bin-
lerce Kongolu’yu katlediyorlar.. 

Kimdir cinayetleri iflleyenler?
Amerika Birleflik Devletleri’nin ‹n-
giliz üslerinden havalanan askeri
uçaklar›yla götürülen Belçikal› pa-
raflütçüler..

Kongo’da ifllenen cinayetlerin
hesab› sorulmal›d›r. 

Bugün, özgür insanlar olarak
gözlerimiz yeni ufuklara aç›l›yor,
sömürge köleleriyken göremedikle-
rimizi 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 getirme-
ye gidenlere baflka bir ad verilemez.
Bunlar, silahs›z halklar› yutarak
beslenen canavarlar. ‹flte, emperya-
lizm insan› bu hale getiriyor, impa-
ratorluklar›n “beyaz adam›”n›n be-
lirleyici özelliklerini bu canavarl›k-
lar oluflturuyor...” (*)

*

Yoketmifllerdi Lumumba’n›n ce-
sedini. Bulunmayacakt› y›llarca. 

Ama Lumumba’ya karfl› düzen-
lenen komplo ve onu asit kazan›nda
eriten emperyalist gerçek, yok edi-
lemiyor... Kanl›, kirli, Nazi yüzüyle
karfl›m›zda iflte yine... 

(*) Politik Yaz›lar- E. Che Gu-
evara- Yar yay›nlar› (Syf: 210, 211,
212)
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Do¤ruya Do¤ru

“Yarg› hep böyle hoyratt›.
Siz flimdi farkettiniz.

Ergenekon ile ilgili olarak,
kamuoyunda en yayg›n eleflti-
ri, gözalt›na alma yöntemi ve
davan›n oluflturulma flekli. Ya-
flanan hoyratl›klara tepki art›-
yor Kamuoyunun büyük bölü-
mü me¤er fark›nda de¤ilmifl.
Oysa yarg› ve polis hep böy-

leydi. Hep kaba, hep afl›r›, hep
özensiz..”

M. Ali Birand

Timsah de¤il, first 
lady gözyafllar› 

Emine Erdo¤an’›n “ça¤r›s›y-
la” 10 Ocak’ta ‹stanbul’da düzen-

lenen “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 hissetme-
yince. 

Nas›l hissetsinler.. Toplant›ya kat›-
lan Suriye, Ürdün, Katar liderlerinin

eflleri “maiyetleriyle” ve mmiillyyoonn ddoo--
llaarrll››kk öözzeell uçaklar›yla gelmifller.. Mü-
barekler turistik seferde sanki.. Zaten
gelmiflken hepsi de ‹stanbul’da turis-
tik 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!!!

değin elerm

BAM TELİ çizgiler

Sözün

Özü

Oligarfli

içi 

kavgada

de¤il,

halk›n

kendi 

iktidar›

için 

kavgada

saf 

tutal›m. 
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Dergi satan bir çocu¤u
vurdum! tamam

Biip biip; Orant›l› m›?       
Tamam

varsa... 
“Ergenekon’un son dalgas› size

ne düflündürüyor?”
diye sormufllar.  Cevap vermifl:

“fieffaflaflmadan yanay›z. Huku-
kun üstünlü¤üne inan›yoruz. Gizli ör-
gütlenmeler, yasad›fl› iliflkiler varsa
bunlar ortaya ç›kmal›!”

Bu cevab› veren ÖDP Genel Bafl-

kan› Ufuk Uras (11.01.2009 tarihli
Vatan’daki röportaj›). 

“Gizli örgütlenmeler, yasad›fl› ilifl-
kiler varsa..” noktas›nda konufluyor. 

“Varsa”... diyor. Olup olmad›¤› ko-
nusunda bir kanaati yok anlafl›lan. Tam
burjuva politikac›s› üslubu.. Bir de di-
yor ki, “Hukukun üstünlü¤üne inan›yo-
ruz.” O da tam Demireller’in üslubu..
K›sa sürede iyi ö¤renmifl demek ki o
çat› alt›ndaki politika tarz›n›... 



""‹‹nnssaannllaarr bbiirr
ggüüccee kkaarrflfl›› kkoorrkkuu--
llaarr››nn›› kkaayybbeettttiikkllee--
rriinnddee,, oo ggüüçç aarrtt››kk
yyookkttuurr;; iinnssaannllaarr
kkeennddiilleerriinnii bbiirr

ffiikkrree aaddaadd››kkllaarr››nn--
ddaa,, hhiiççbbiirr ssiillaahh

oonnllaarr›› dduurrdduurraa--
mmaazz..""

FFiiddeell CCAASSTTRROO

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¤erlendiri-
lebilir belki; ama alçakça bir c›v›kl›k..  

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 kal-
mas›n', 'Eflimize ifl sofram›za afl istiyoruz', '‹fl ekmek
yoksa bar›fl ta yok', 'Yaflas›n onurlu direniflimiz',
'Tafleron sistemi istemiyoruz' sloganlar› at›ld›.
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Gözyaflart›c› duyarl›l›k
“Ergenekon soruflturmas›”nda gözalt›na al›nanlar›n hüc-

relerin so¤uk oldu¤u flikayetleri üzerine, ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü büyük duyarl›l›k gösterip, hemen internet site-
sinden “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› duyar-
l›l›¤› gösteremedi acaba ‹stanbul polisi?. Hemen foto¤-
raflarla cevaplasayd› ya iddiam›z›.. Daha yak›n zamanda,
Engin Çeber de ‹stanbul Emniyeti’nin karakollar›nda ifl-
kence gördü.. ‹flkence iddialar› da ayyuka ç›kt› de¤il mi!

Engin’e iliflkin foto¤raflar› da yay›nlay›n; Engin Çe-
ber iflte bu hücrelerde kald›, bu nezarette tutuldu diye
gösterin. Bir de nnaass››ll ggiirrddii¤¤iinnii ve nnaass››ll çç››kktt››¤¤››nn›› göste-
rirseniz iyi olacak... 

Bu ifl, öyle “s›cakl›k flu kadar derece” diye termome-
tre görüntüsü yay›nlamaya benzemiyor de¤il mi?

Lice'de asker seçmen, adres ah›r
Seçimlerle ilgili hile hurda iddialar› durmuyor.

Diyarbak›r'›n Lice ilçesinde ask›ya ç›kar›lan seçmen liste-
lerinde 2. Mekanize Tugay Komutanl›¤›'na ba¤l› bine
yak›n asker de seçmen olarak kaydedilmifl. Baya¤› bir seç-
men kitlesi. Yaln›z küçük bir yer oldu¤u için hepsine uygun
adres bulunamam›fl olacak ki, askerlerin ikamet etti¤i yer-
ler aras›nda ah›rlar da gösterilmifl.... Koskoca TSK askeri-
ne böyle bir ikametgah› uygun görmüfl, ay›p etmifl.

AKP’nin Fezleke Terörü
DTP’nin 21 milletvekilinden 20’si hakk›nda doku-

nulmazl›klar›n›n kald›r›lmas› için  bugüne kadar top-
lam 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 ha-
reket edilip Tv aç›larken öte yandan Kürtçe bir kelime
kullanan milletvekillerinin dokunulmazl›klar› kald›r›l-
mak 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 ve-
rirken, öte yandan sopas›n› göstermeyi hiç eksik etmi-
yorlar. Her milletvekili hakk›nda birden fazla fezleke
haz›rlamalar› da bunun göstergesidir.

Su Hakt›r Sat›lamaz
Suyun canl›lar için yaflam kayna¤› oldu¤u

gerçe¤inden ve yeryüzündeki kullan›labilir suyun yeter-
sizli¤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 düzen-
leyecekler.

Suyun sat›lmas›na ve ticari mal haline getirilmesine
karfl› mücadele eden, içinde Halk Cephesi’nin de bulun-
du¤u “Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu”
taraf›ndan ç›kar›lan Suyumuzu, Hayat›m›z› Sat›yor-
lar… 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 üyele-
ri suyun sat›lmas› sonuçlar› hakk›na halka ilgi vererek
500 bildiriyi da¤›tt›lar.



Direnenlerin tarihi 690'l› y›llarda
Kerbela'da yaz›l›r... Kerbela'da yüz-
y›llara, biny›llara uzanacak bir dire-
niflin tohumlar› at›l›r, zulüm daha
fazla ço¤almas›n diye. ‹mam Hüse-
yin ve yoldafllar› zalimin zulmüne is-
yan eder... Ve "Yezid'in önünde e¤i-
lirsem 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›.

BBuurrssaa’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›.

‹‹zzmmiirr-Bayrakl› ‹lçesine ba¤l›
Do¤ançay Köyü’nde, Do¤ançay Yar-
d›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i
Aflure da¤›t›m›n› 11 Ocak günü yap-
t›. Dedenin Kerbela’y› anlatan ko-
nuflmas› ve okudu¤u duadan sonra

kurulan sofrada aflureler yenildi ve
evlere da¤›t›ld›. 

‹‹ssttaannbbuull Karanfiller Kültür Mer-
kezi’nde Kerbela’n›n y›ldönümü do-
lay›s›yla aflure verildi. Kerbela'da fle-
hit düflen Hz. Hüseyin ve 72 yoldafl›-
n› anmak için yap›lan etkinlikte
“Kerbela’da ‹mam Hüseyin’i Katle-
denler Bugün Gazze’de Filistin Hal-
k›n› Katlediyorlar” pankart› as›ld›.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Sar›yer fiubesi Bo¤aziçi Cemevi ta-
raf›ndan düzenlenen aflurede Kerbe-
la olay›, Kerbela’n›n Aleviler için
önemi, Kerbela'n›n bugüne yans›ma-
s› üzerine bir konuflma yap›ld›. Se-
mahlarla devam eden etkinlik  aflure
da¤›t›lmas›yla sona erdi. 

MMaallaattyyaa Haklar Derne¤i taraf›n-
dan 10 Ocak günü  Munzur kafe de
aflure da¤›t›m› yap›ld›. Aflure da¤›t›-
m›nda yap›lan konuflmada;”Kerbe-
la’da katledilenler bugünde varlar.

Kerbela’da oldu¤u gibi bugünde za-
limler, düzenbazlar katletmeye de-
vam ediyorlar” denildi.100 kiflinin
kat›ld›¤› aflure da¤›t›m› söylenen de-
yifllerin ard›ndan son buldu.

AAnnkkaarr aa 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 mahal-
leye ev ev aflure da¤›t›ld›.

DDeerrssiimm Özgürlükler Derne¤i Gi-
riflimi taraf›ndan 10 Ocak günü aflu-
re 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‹ TTEOR‹, BBa¤›ms›zl›k
Demokrasi SSosyalizm ‹‹çin YÜRÜYÜfi

Dergisi’nde yyay›nlanan vve aayn› aad› 
tafl›yan ee¤itim bbölümündeki yyaz›lardan

derlenen bbir kkitapt›r.
Üç yy›l bboyunca ddünyada vve üülkemizdeki
güncel ggeliflmelerin ttart›fl›l›p yyorumlan-
mas›yla ooluflan bbu tteorik bbirikim, ggüçlü
ve bberrak bbir iideolojik zzemine ssahiptir. 
Bu bbirikim, hhayat›n iiçinde 440 yy›ll›k bbir 

s›nanm›fll›ktan ggeçmifltir. 

◆

‹ki ccilt hhalinde yyay›nlanan HHayat›n 
‹çindeki TTeori’nin hher iiki ccildi 6624’er

sayfad›r. 

◆

Teori, iiçine ggirildikçe iinsana 
yeni ggüzellikler, yyeni ddünyalar 

gösteren, bbilinmezlikleri bbilinene 
çeviren, iinsan›n bbeynini vve yyüre¤ini 

›fl›tan bbir ››fl›kl› dderyad›r. 
Hayat›n ‹‹çindeki TTeori, bbu ››fl›kl› dderyaya

davettir. 

◆

Kitapç›lardan, HHaziran YYay›nc›l›k’tan,
Yürüyüfl DDergisi bbürolar›ndan ttemin

edebilirsiniz.

Haziran yyay›nc›l›k
E¤itim Dizisi - 4

TTeell:: (0-212) 251 94 21

“MATEM‹M‹Z ‹SYANIMIZDIR”


