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9 kifliydiler. Hüsniye sürekli yatakta yat›yordu.
Beli ve kaburgalar› k›r›lm›flt›. Grup, zaten onu te-
davi görebilece¤i güvenli bir yere nakletmek üze-
re gelmiflti buraya. Sabah olmak üzereydi. Hava
iyiden iyiye aç›yordu. Kemal komutan evin önüne
ç›kt›. Bir süre yürüdü. "Niye bu kadar geç kald›lar"
dedi kendi kendine. Hüsniye'yi almaya gelecek
olanlar gecikmiflti. 

Oysa burada daha fazla kalmalar› riskliydi. Gündüze
kal›rlarsa akflama kadar yerlerinden ayr›lamazlard›.
Çaytafl› Köyü Hozat'a yedi kilometre uzakta ve kolay
ulafl›lacak bir ana yolu vard›. Evin etraf› da bombofl-
tu. Bir kuflatma durumunda buradan ç›k›lamazd›. 

"Hemen dönmeliyiz" diye karara vard›. Tekrar içe-
ri girdi. Yoldafllar› Hüsniye'nin etraf›na oturmufl,
sohbet ediyorlard›. 

Evdeki 9 gerilla, mücadele geçmiflleri aç›s›ndan ye-
ni say›lmazlard›. Komutan Kemal, 20 y›la varan
devrimcili¤iyle bir tarihti. K›sa süre önce Parti KKu-
rulufl KKongresi’ne kat›lm›fl ve oradan bu görevi üst-
lenerek dönmüfltü. Ahmet, Erkan, Nihat, Mehmet
Ali Elaz›¤'da mücadeleye bafllam›fl ve oradan da k›r-
daki mücadeleye kat›lm›fllard›. Mikail Malatya'da,
Hüsniye ve fienay ise Dersim'de girmifllerdi bu bü-
yük kavgaya, ordan gerillaya... Gülseren, gerilla
öncesinde hem Elaz›¤'da, hem Malatya'da faaliyet
yürütmüfltü. 

fiimdi hep birlikte Komutan Ekrem'in (Kemal Aske-
ri) komutas›nda umudun ad›n› da¤lara kaz›yorlard›. 

Birden nöbetçi yoldafllar›n›n sesini duydular. Ahmet
koflarak kap›ya gitti ve h›zla geri döndü. 

- "Komutan Yoldafl, asker" diyebildi ancak. Gerilla-
lar ayakland›lar. Evin cam›na do¤ru mevzilendiler. 

Komutan evin sahibi olan anayla konuflarak onu
yollad›. Kap›y› kapatt›lar. Art›k düflmanla karfl› kar-
fl›yayd›lar. 

Kemal önce yoldafllar›na yönelik bir konuflma yap-
t›. Gerillalar vedalafl›rcas›na birbirlerini kucaklad›-
lar. Birçok çat›flmay› birlikte yaflam›fllard›. Son ola-
rak, 13 yoldafllar›n›n flehit düfltü¤ü Emirgan çat›fl-
mas›nda birlikteydiler. Bu kez bulunduklar› alan›n
elveriflsizli¤inin ve dolay›s›yla bunun son çarp›flma-
lar› olabilece¤inin fark›ndayd›lar. 

Oligarflinin katliamc› birliklerinin bafl›ndaki subay,
elindeki megafonla "Teslim olun, etraf›n›z sar›ld›...”
anonsu yapt›. Cevap olarak evden “Dersim Faflizme
Mezar Olacak” sloganlar›, marfllar ve tilililer yük-
seldi.

Kuflatmay› bizzat Jandarma Asayifl Komutan› Kor-
general Hasan KKundakç› yönetiyordu. Dersim’deki
imha operasyonlar›n› izletmek üzere bir grup gaze-
teci de alm›flt› yan›na. Kundakç›, flöyle diyordu ga-
zetecilere:

- ""Hayat›m›z iiçin oonlar öölmeli!" 

Bu gazetecilerden biri olan Celalettin Çetin, daha
sonra gazetesinde tan›k oldu¤u Çaytafl›’n› flöyle an-

latacakt›: 

"Derken bir roket at›l›yor eve. Ve bunun ard›ndan
bir anons daha:

'Bu ilk ihtar›m›z size.. Bunun arkas› gelecek.. Ç›k›n,
teslim olun... Korkmay›n, devlet sizi affeder...”

Bu arada köyün muhtar›n› ça¤›r›yor, komutan: 'Git
konufl onlarla... Sizin köyün çocuklar›ym›fl onlar.
Konufl, gelip teslim olsunlar.' Muhtar böyle bir gö-
revi kabul etmiyor, hayret. 'Ben gitmem, gidemem'
diyor. 

Bir anons daha. Ve bu anonsun ard›ndan hiç bek-
lenmeyen bir giriflim. Birden evin penceresi aç›l›yor
ve genç kad›n (...) elindeki bayraklar›n› pencereye
as›yor, sonra flöyle ba¤›r›yor:

'Buras› bize mezar olacakt›r, mezar.'

(...) Do¤rusu flafl›r›yorum, flafl›r›yoruz. Olacak fley
de¤il bu diyorum. Bile bile ölüme gitmek. Ölüme
kucak açmak diyorum. Ve bundan sonras›n› gör-
mek istemiyorum..." (Ölüm Üçgeninde Bir Hafta,
Milliyet, 15 Aral›k 1994)

Onlar› flafl›rtan kuflatma alt›ndakilerin inançlar›yd›.
O an zafer, teslim olmamaktayd› ve zafer Cepheli-
ler’in olacakt›. Silah ve bomba sesleri aras›nda bir
ses yükseldi. Bu ses, Komutan'›n sesiydi... Kemal,
son konuflmas›n› askerlere ve halka yap›yordu. 

Çat›flma sürdü... Bombalar, roketler, kurflunlar...
Sloganlar, marfllar, dalgalanan bayrak... Ve Ke-
mal'in sesi... Bir kez daha tarihi kanla yazarak
ölümsüzlefltiler...

Kemal AASKER‹
(Ekrem)

Ahmet GGÜDER
(Turgut)

Nihat KKAYA
(Haydar)

fienay SSONAR
(Fatma)

Mikail GGÜVEN
(Mazlum)

Gülseren BBEYAZ
(Sat›)

Mehmet AAli ÖÖZTÜRK
(Ayhan)

Hüsniye AAYDIN
(Sabo)

Erkan AAKÇALI
(Özgür)

9 gerilla, Dersim Hozat Çaytafl› Köyü’nde bir evde oligar-
flinin askeri güçleri taraf›ndan kuflat›ld›lar. Halk›n kurtuluflu
için silah kuflan›p da¤lara ç›km›fllard›. Umudun bayra¤›yd› el-
lerindeki. Teslim ol ça¤r›lar›n› reddettiler. Sloganlar›na, marfl-
lar›na bir an bile ara vermeksizin katliamc›larla çat›flt›lar. 

9 kahraman›n biri Arap milliyetinden Kemal ASKE-
R‹’ydi, di¤erlerinin hepsi Kürt milliyetinden, birlikte mücade-
lenin, ortak kurtuluflun zorunlulu¤unun bilincindeki devrimci-
lerdi. Kimi DEV-GENÇ kökenliydi, kimi yoksul köylülü¤ün ve-
ya memurlar›n mücadelesi içinde yeral›p da¤lara ç›km›flt›.
Hemflire, liseli, üniversiteli, gazeteciydiler gerilla olmadan
önce. 

6 Aral›k 1994’te son nefeslerine kadar direnerek
flehit düfltüler. Tarihimize Çaytafl› Kahramanl›¤›’n› arma-
¤an ettiler. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 1 Aral›k

7 Aral›k

������������			
Çaytafl› KKahramanlar›

Feridun YYücel BBATU-1969 Mufl do¤umlu-
dur. Aslen Antalya-Finikelidir. 1990’da,
Uluda¤ Üniversitesi’nde ö¤renciyken DEV-
GENÇ’lilerin önderli¤indeki mücadelede
yerald›. 1994’te tutukland›. 19 Aral›k sal-
d›r›s›nda Ümraniye’de yoldafllar›yla birlik-
te direndi. Kand›ra F Tipi’ne sevkedildikten
sonra 2001’de tahliye oldu, ancak bir süre
sonra tekrar tutukland› ve K›r›klar F Tipi’-
ne konuldu. 

Aral›k 2001’de örgütüyle iliflkisi kesil-
mifl olmas›na ra¤men, tecrit karfl›s›nda di-
renme sorumlulu¤uyla ölüm orucuna bafl-
lad› ve ölüm orucunu kararl›l›kla, fedakar-
l›kla sürdürerek 1 Aral›k 2002’de flehit
düfltü. 

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için 
daha çok, daha yayg›n, daha kitlesel YÜRÜYÜfi
Okurlar›m›z, geçen hafta da Okmeydan› ve 1 May›s Mahallesi'nde
toplu dergi tan›t›m ve sat›fl› yapt›lar. Megafonlarla dergimizin
tan›t›m›n›n yap›ld›¤› sat›flta 1 May›s Mahallesi'nde yaflayan gecekondu
halk›n›n yo¤un ilgisi vard›. 21 Kas›m günü alt› okurumuz taraf›ndan
gerçeklefltirilen tan›t›mda yaklafl›k 2 saat içerisinde 137 dergi sat›ld›. 
Okmeydan› sokaklar›nda ise yaklafl›k 30 okurumuz, Yürüyüfl önlükleri
giyerek esnaflardan evlere kadar herkese dergimizi tan›tt›lar. Tek tek
kap›lar› çalan okurlar›m›z ev kad›nlar›na dergimizi anlat›rken bir yan-
dan da megafonla bu haftaki konular›n›n duyurusunu yapt›lar.
Bulunduklar› daireden afla¤›ya sepet indirip veya çocu¤unu
okurlar›m›z›n peflinden gönderip dergi isteyenler oldu. Halk›n ilgisinin
yo¤un oldu¤u 1.5 saatlik sat›fl sonunda 175 dergi sat›ld›. 

Çetelerin Üzerine Kararl›l›kla Gidiyorlar !!!!!

‘Yüksekova ÇÇetesi’ BBeraat EEttirildi
Çetenin ad›: Yüksekova çetesi, nam› di¤er 'üniformal› çete'. 

Çetenin suçlar›: Çete kurmak, cinayet, faili meçhuller, haraç toplama,
uyuflturucu ticareti, gasp, bombalama.

Çetenin deflifre edilebilen üyeleri: Kurmay Albay Hamdi Poyraz, Binba-

fl› Mehmet Emin Yurdakul, Üste¤men Bülent Yetüt, Korucubafl› Kemal Öl-
mez, PKK itirafç›s› Kahraman Bilgiç, Özel Harekât Polisi Enver Ç›rak ve ba-
z› belediye yöneticileri.

Sözü edilen çete, Susurluk Devleti’nin bir parças›yd›. Susurluk Devleti ad›na
kontrgerilla faaliyetleri yürütüyor, bu arada her çete gibi, infazlar› iflkenceleri
karfl›l›¤›nda uyuflturucu, haraç ifllerine gözyumuluyordu. 

Bafllar›nda ordunun subaylar› vard›. Çete, Susurluk’tan hemen sonra
1996’da deflifre oldu. Üstü örtülemeyince dava aç›lmak zorunda kal›nd›.  

‘Yüksekova çetesi’ davas›, o günden bu yana sürmekte olan tek önemli çete
davas›yd›. Sonuç: Allem ettiler, kallem ettiler ve hepsini beraat ettirdiler. 

Mahkeme, haklar›nda “yeterli delil bulunamad›¤›” için beraat ettirmifl. 

TBMM Susurluk Soruflturma Komisyonu’na verilen ifadelerle, gazetelerde
yay›nlanan çete icraatlar›n›n tefrikalar›yla haklar›nda bir külliyet bulunan bu
çete hakk›nda da “delil” yoksa, “delil” diye bir fley yok demektir.  

Çetenin asli elemanlar›ndan Binbafl› Mehmet Emin Yurdakul, bir türlü
yakalanamad›. Fakat olaydaki ilginçli¤e bak›n ki, devletin polisinin, jandar-
mas›n›n bir türlü bulup yakalayamad›¤› bu binbafl›, “aran›r” durumdayken,
resmi ifllemleri tamamland› ve emekli edildi. Türk Silahl› Kuvvetleri, kontrge-
rilla görevleri verdi¤i eleman›n›n emekli maafl›n› vermek için onu her ay buldu
ama Türk Silahl› Kuvvetleri’nin jandarmas› ve devletin polisi, onu y›llarca bir
türlü bulamad›. Yarg›lanan üste¤men bu arada yüzbafl› oldu. 

Bir çarp›c› nokta daha: Bu kontrgerilla çetesinin suçlar› aras›nda, fiemdinli’-
deki olay›n ört bas edilmemesinde halkla birlikte davranarak önemli bir rol
oynayan CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan'›n a¤abeyi Abdullah Canan'›n
öldürülmesi de vard›. 

Davan›n önceki aflamalar›nda Binbafl›ya 29 y›l, özel harekâtç›ya 4 y›l 5 ay,
üste¤mene 7 y›l 4 ay, itirafç›ya 31 y›l, korucubafl›na ise 14 y›l hapis cezas›
verilmiflti. Her ne hikmetse, bütün deliller yokoldu. Hakkâri A¤›r Ceza Mahke-
mesi 18 Kas›m’da yani fiemdinli olay›ndan 9 gün sonra, davay› bitirdi.

Hala fiemdinli’nin üzerine gidilece¤ine inanan var m›???



“fiemdinli, aç›k bir biçimde Su-
surluk’un ikinci perdesine ben-

ziyor. Do¤rusunu isterseniz pek çok
kifli gibi ‘Derin devlet Susurluk’tan
ders alm›fl ve derin iflleri art›k b›-
rakm›flt›r’ diye düflünenlerden biri-
siydim... Ama görünüfle göre yan›l-
m›fl›m.” (Türker Alkan, Radikal, 23
Kas›m 2005)

Bu yan›lg›lar›n, hayal k›r›kl›kla-
r›n›n sonu gelmez. Sorun ne-

dir? Sorun, devleti tan›mamakt›r.

Türker Alkan, böyle düflünen tek ör-
nek olsayd›, belki burada üzerinde
sözetmemiz gerekmezdi. Ama de-
¤il. Ayd›nlar›n büyük bölümünden
sol partilere, demokratik kitle örgüt-
lerinin yöneticilerine kadar böyle
düflünen genifl bir kesim var. 

Denilebilir ki, “AB’ye uyum”
süreci ifllemeye bafllad›¤›ndan

bu yana, Türker Alkan’›n aç›kça iti-
raf etti¤i bu flaflk›nl›k ve yan›lg› tek-

rar tekrar yafland›. ‹lk flaflk›nl›k ha-
t›rlan›rsa Ulucanlar Katliam› karfl›-
s›ndayd›. Sonra infazlarda, gözal-
t›nda ölümlerde, 19 Aral›k’ta, K›-
z›ltepe’de, linç sald›r›lar›nda de-
vam etti bu flaflk›nl›k hali. Bütün
bunlar “münferit” görülmek isten-
di. ‹ktidarlar›n d›fl›nda, “AB süreci-
ni sabote etmeye çal›flan” karanl›k
gruplar›n ifli olarak görülmek isten-
di. Oligarflinin kesintisiz sürdürdü-
¤ü tüm politikalar öyle olmad›¤›n›
hayk›r›yordu ama bir kez ona ina-
n›lm›flt›. 

Evet, bu kesimlerin hepsi, Türker
Alkan gibi, “yan›ld›klar›n›”

kabul etmelidirler. Yan›ld›n›z. Bu
devlete, hükümetlerdeki partilere,
Avrupa Birli¤i’ne iliflkin tüm tahlil
ve öngörülerinizde yan›ld›n›z. Em-
peryalizm-oligarfli blokuyla halk
aras›ndaki savafl›n öne ç›kan yan›
olan devrimcilere yönelik sald›r›la-

ra iliflkin tahlillerinizde yan›ld›n›z.
Kürt sorununun AB’ye uyumla çö-
zülece¤ini söylemekte yan›ld›n›z.
Mevcut faflist devlet cihaz›n›n de-
mokrasiye dönüflebilece¤ini düflün-
mekle yan›ld›n›z.  

Yan›lg›lar› kabul edebilmek bir
cesaret iflidir. Fakat sadece bi-

limsel bir cesaretten sözetmiyoruz.
Yan›lg›y› kabul etmek, faflizme kar-
fl› demokrasi için difle difl mücadele
etme görevini önünüze koyacakt›r;
yan›lg›y› kabul edenler, buna cesa-
ret edebilecek mi? Faflist devlet,

emperyalist Avrupa gerçe¤iyle
yüzyüze gelebilecek misiniz?

E¤er bu gerçekle yüzleflilirse; o
zaman herkesin aç›kça görece¤i

fludur: Bu devlet, ne Susurluk’u, ne
Kürt sorununu çözemez. Devletin
yap›s› de¤iflmeden, iktidar halk ta-
raf›ndan al›nmadan, demokrasi so-
runu çözülmez. Mücadele ve örgüt
biçimleri konusunda, nihai hedefler
konusunda farkl›l›klar olabilir; fa-
kat bugünkü aflamada, bu koflullar-
da, tüm devrimcilerin, demokratla-
r›n, Susurluksuz bir Türkiye iste-
yenlerin, Kürt sorununun çözülme-
sini isteyenlerin ortak görevi, fafliz-
me karfl› demokrasi için, oligarflinin
iktidar›na karfl› halk›n iktidar› için
mücadeledir. 

Ezberleri bozal›m, dogmatik ol-
mayal›m, de¤iflime uyal›m... di-

ye diye, devlet gerçe¤i görmezden
gelinmifl, halklar›n emperyalizme

Yan›ld›n›z. Bu devlete, hükümetlerdeki partilere, Avrupa
Birli¤i’ne iliflkin tüm tahlil ve öngörülerinizde yan›ld›n›z. 

Yan›lg›lar› kabul edebilmek bir cesaret iflidir. 
Faflist devlet, emperyalist Avrupa gerçe¤iyle yüzyüze

gelebilecek misiniz?

Bu devleti tan›mayanlar
hep yan›lacaklard›r

3   Bu devleti tan›mayanlar hep yan›lacaklard›r

5   Baflbakan›n fiemdinli’ye gidifl flekli

7   Ölenlerin hesab› yok mu?              

8   Gelmifl geçmifl tüm hükümetler Susurluk’un

içindedir

11  fiemdinli yanl›fllar› ve çarp›tmalar›

14  Oligarflinin kontrgerilla örgütlerinden biri:

J‹TEM 

19  AKP’liler TAYAD’l›lardan N‹YE KAÇIYORLAR?

20  ‘Sosyal alanlar’ aldatmacas› ve flafl›ranlar

21  Enternasyonalist dayan›flma 

22  Vatansever gençli¤in esareti sürüyor 

24  Futbol ve faflizm

26  ‘‹yi çocuklar’ ve komutanlar›     

30  Kaderimiz birdir    

31  Sistem içi iyilefltirmeler olabilir, 

ÇÖZÜM OLAMAZ!

35 AKP halka hesap vermelidir

38  Yalana, vaatlere, flovenizme, zulme son   

42  Ölüm orucunday›m, çünkü...

43  ASF Diyarbak›r haz›rl›k toplant›s› ve tecrit

44  D‹SK, mücadele diyorsa önce AB’nin

kuyru¤undan ayr›lmal› 

46  Emperyalizm neden yokolmal›?  

48  Paris isyan›yla dayan›flma

49  Politeknik  direnifli unutulmuyor

50  Adana, ‘Çukurova Halk Kültür Festivali’ne

haz›rlan›yor 
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ve faflizme karfl› tarihin süzgecin-
den geçmifl mücadele fliarlar› terke-
dilmifltir. Yar›nlar›n daha güzel ol-
mas›n› amaçlayanlar, nas›l bir za-
manda ve nas›l bir ülkede yaflad›¤›-
m›z› bir an bile unutmamak duru-
mundad›r. "Terör bitmiyorsa, hukuk
kurallar› içinde kald›¤›m›z içindir"
diyen birinin Genelkurmay baflkan›,
"hukuk içinde kalmasak terör çok-
tan biter, ama eylem bölgelerinde
tafl tafl üzerinde kalmazd›" diyenle-
rin bakan koltu¤unda oturabildi¤i
bir yerdir ülkemiz. E¤er bunlar›n
geçmiflte kald›¤›n› düflünüyorsan›z
yan›l›yorsunuz. Bugün verilen de-
meçlerin alt›n› kaz›d›¤›n›zda ayn›
anlay›fl›n geçerli oldu¤unu görürsü-
nüz. Ali Kayalar’a “iyi çocuklar”
diyen orgeneral, bugünün Kara
Kuvvetleri Komutan›, daha hiçbir
fley belli de¤ilken “olay›n Susur-
luk’la ilgisi yok” diyen bugünün
Adalet Bakan›, hala “provokatör-
ler”den, “terörün kökünü kaz›mak-
tan” sözeden ise bugünün ‹çiflleri
Bakan›’d›r.

AKP’yi olan bitenin, infazlar›n,
linç sald›r›lar›n›n, fiemdinli’nin

d›fl›nda görmek de en baflta iflaret
etti¤imiz ayn› yan›lg›l›, sakat bak›fl
aç›s›n›n ürünüdür. AB’ye uyum için
bu kadar yasa ç›karan, AB’ye üyelik
müzakereleri sürdüren bir partinin
“bu tür fleyler” yapmayaca¤› düflü-
nülmektedir herhalde. AKP, fiem-
dinli’nin tam göbe¤indedir. Tayyip
Erdo¤an “enkaz edebiyat›” yapma-
yaca¤›z demesine karfl›n enkaz ede-
biyat›na en çok baflvuran burjuva
politikac›d›r. Her fleyi eski iktidarla-
ra y›kmak bir dönem için belki ge-
çerli olmufltur ama art›k AKP ikti-
darda 3. y›l›n› tamamlam›flt›r. Siya-
seten de, fiilen de fiemdinli’nin
onun d›fl›nda olmas› mümkün de¤il-
dir. Tayyip Erdo¤an iktidar›n›n ilk
döneminde kendisine hapishaneler-
deki ölümleri hat›rlatanlara karfl›
kendisini “bizim dönemimizde ol-
mad› o olaylar” diye savunuyordu.
Oysa baflbakan o sözleri söylerken,
hapishanelerde ölümler devam edi-
yordu. fiemdinli ve J‹TEM konu-
sunda da flimdi ayn› “kurnazl›¤a”
baflvuruyor. 

Cemil Çiçek, daha fiemdinli ola-
y›n›n ertesi günü “bu olay Su-

surluk’un bir devam› de¤ildir” de-
di. Daha sonra da ›srarla bunu tek-
rarlay›p durdu. Biliyoruz ki, Cemil
Çiçek, Korkut Ekenler’in “deflifre
edilmesine” karfl› ç›kan bir Susur-
lukçu’dur. fiemdinli olay›nda da ay-
n› refleksle Ali Kayalar’›n deflifre
edilmemesi için, daha soruflturma
yap›lmam›flken, daha ortada bir yar-
g› hükmü yokken, yarg›y› da bafltan
bask› alt›na alarak “Susurluk’la ilgi-
si yok, Susurluk’la ilgisi yok” diye
ç›rp›nm›flt›r. Ancak bu da Cemil Çi-
çek’in “kiflisel” tasarrufu de¤ildir.
Oligarflik iktidar›n yap›s› budur;
oligarflinin düzeninde hükümet ola-
caksan›z, bu politikalar› sürdüre-
ceksiniz. AKP de bunu yap›yor. 

1961’de zaman›n Devlet ve Hü-

kümet Baflkan› ve eski Genel-
kurmay Baflkan› s›fatlar›n› tafl›yan
Cemal Gürsel, “Kürt sorunu” konu-
sunda verdi¤i demeçte flöyle diyor-
du: "E¤er da¤l› Türkler (Kürtler)
yola yordama gelmezlerse, rahat
durmazlarsa, ordu, flehir ve köyleri-
ni bombalay›p y›kmakta, tereddüt
etmeyecektir. Öyle bir kan gölü ola-
cakt›r ki, onlar da ülkeleri de yok
olacakt›r." ‹flte hala geçerli olan bu
kafad›r. Karfl›s›nda döviz tutulmas›-
na, “vali istifa” sloganlar›na taham-
mülsüz zihniyet, “e¤er bu yöntem-
lerde ›srar edilirse, sonu daha önce
oldu¤u gibi hüsran olur” diyor.
“Daha önce”nin ne ve nas›l oldu¤u
herkesin malumudur. Ayn› zihniye-
tin burjuva medyadaki temsilcileri,
“Kürtçüler ak›llar›n› bafllar›na al-
s›nlar”, “avucunuzu yalayacaksı-
nız! Her karıfl topra¤ı kanla sula-
nan bu toprakları öyle kolay kolay
yedirmeyiz size. Gün döner, hesap
döner... Görürsünüz!” diye yaz›yor.
“Sa¤”dan, “sol”dan “ne mozayi¤i
ulan” sesleri geliyor hala. Fakat bu-
rada hepsinden daha çarp›c› olan,
bu sözlerin sahiplerinin hepsinin
AB’ci olmas›, AB’ye uyum yasala-
r›na imza atanlar olmas›d›r. Bu söz-
lerin sahiplerinin hepsinin “AB’ci”
olmas›,  bize bir fley daha anlat›yor.
Oligarflinin çeflitli kesimlerinin
AB’cili¤iyle bu faflist politikalar

aras›nda temel bir çeliflki ve çat›flma
yoktur. 

AB’ye üyelik politikas›, ülke-
mizde ve bölgede dengeleri

sarsan bir de¤ifliklik olmad›¤› süre-
ce devam edecek; haklar verilecek
al›nacak, yasalar ç›kart›lacak prati¤i
süründürülecek, oligarfliyle Avrupa
emperyalistleri aras›nda pazarl›klar
sürecektir. Fakat bu süreçte gerçek-
leflmeyecek tek fley, Türkiye’de de-
mokrasidir. “AB üyeli¤i perspekti-
fi”, ne emperyalizm aç›s›ndan, ne
oligarfli aç›s›ndan bunu içermemek-
tedir. Dolay›s›yla, bu süreç Susur-
luk’u da, Kürt sorununu da çözme-
yecektir. AB’ye uyum yasalar›n›n
hepsini ç›karm›fl, AB’yle üyelik
müzakerelerine bafllam›fl bir ülkede
Susurluk’un hala sürüyor olmas›,
her fleyi en ç›plak flekilde anlat›yor.
Art›k bunun görülmemesi, sadece
bilinçli, iradi bir flekilde “görülmek
istenmedi¤i” anlam›na gelir. 

Devletin s›n›fsal niteli¤i, o ülke-
deki egemen s›n›flar›n s›n›fsal

niteli¤iyle belirlenir. O s›n›flar›n
egemenli¤ine son verilmedi¤i süre-
ce de, devletin niteli¤i de¤iflmez.
Oligarflik devletin faflizmle yönet-
mek d›fl›nda bir flans› yoktur. Oli-
garflinin flu veya bu kesimi, “burju-
va demokrasisini” istiyor olsa bile
bu bir istek, niyet meselesi de¤il, ül-
kenin gerçekleri meselesidir. Onun
için kimse hayal kurmas›n, hayal
kurup tekrar tekrar yan›lmas›n.
Evet, bu topraklarda er geç halk için
bir demokrasi yeflerecek. Bu top-
raklarda Kürt sorunu da, öteki so-
runlar da er geç çözülecek. Ne ka-
dar er veya ne kadar geç olaca¤›n›
ise, en baflta bu ülkenin devrimcile-
rinin, demokratlar›n›n, vatansever-
lerinin cüreti, iradesi ve politikalar›
belirleyecektir. fiimdi gündemde
fiemdinli var, dün Susurluk vard›,
yar›n baflka bir fley olacak; mesele,
bütün bunlar içinde, hedefi do¤ru
tespit etmektir. Hedefimizde üç befl
Susurlukçu, flu veya bu kesim de¤il,
“Susurluk devleti” olmal›d›r. Hede-
fimizde, iktidar olmal›d›r. O zaman
tart›flt›¤›m›z tüm bu sorunlar›n çö-
zümü daha erken olacakt›r. 
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Ziyaret büyük bir gizlilik içinde
haz›rland›. En yak›n çevresinin bile
haberi yoktu. Ankara'da hava iyice
karard›¤›nda gizlice yola ç›kt›. Ge-
ceyi Van'da geçirdi. Sabah ans›z›n
fiemdinli'ye gitti. Ayaküstü toplanan
insanlar›n karfl›s›nda, ayaküstü ko-
nuflmalar yapt›. 

Türkiye Cumhuriyeti Baflbaka-
n›'n›n, Türkiye Cumhuriyeti'nin
“misak-› milli” s›n›rlar› içindeki
fiemdinli, Yüksekova ve Hakkari
ziyareti iflte böyle gerçekleflti. 

Bir ülkenin baflbakan›, yönetti¤i
ülkenin s›n›rlar› içindeki bir yeri
böyle mi ziyaret eder?

E¤er böyle ziyaret ediyorsa, ora-
da durup düflünmek gerekmez mi? 

Orada peflpefle flu sorular› sor-
mak gerekmez mi?

Bir baflbakan neden ve niçin
kendi ülkesinde gezemez? Niçin
kendi ülkesinde z›rhl› araçlar›n
çemberine s›¤›nmadan halk›n karfl›-
s›na ç›kamaz? 

Bu baflbakan kimin baflbakan›d›r
öyleyse, nerenin baflbakan›d›r?

Kimse bu “h›rs›zlama” ziyareti
“güvenlik” gerekçeleriyle aç›kla-
maya kalkmas›n, komik olur. 

Baz› milletvekillerinin, Tayyip
Erdo¤an'›n fiemdinli'ye gidiflini,
ABD Baflkan› Bush'un iflgal etti¤i

Irak'a gidifline benzetmeleri ye-
rindedir. Ancak benzerlikler, onlar›n
sand›¤› gibi sadece “fiemdinli'ye gi-
rifl”inin benzerli¤inde de¤ildir. 

AKP; suçlu oldu¤u için, suçunun 
fark›nda oldu¤u için korkuyor!

AKP halktan korkuyor. AKP Hü-
kümeti'nin bafl› halktan korkuyor. 

Korkuyor, çünkü 80 y›ld›r sür-
dürülen ilhak, imha ve asimilasyo-
nun, bask›lar›n günümüzdeki sürdü-
rücüsünün kendileri oldu¤unu çok
iyi biliyorlar. 

Korkuyor, çünkü fiemdinli'nin,
daha önce K›z›ltepe'nin, baflka in-
fazlar›n, iflkencelerin, linç sald›r›la-
r›n›n sorumlusunun kendisi oldu¤u-
nu, halk›n da bunu bildi¤ini biliyor. 

Bildi¤i için korkuyor, korktu¤u
için tehdit ederek sindirmeye çal›fl›-
yor.

AKP, geçmifl iktidarlar›n miras-
ç›s›d›r. Soygunda, talanda, yolsuz-
lukta oldu¤u gibi, bask›da, zulümde
de, geçmifl iktidarlardan fazlas›

vard›r, eksi¤i yoktur.

AKP suçludur; bunun için fiem-
dinli olay›n›n “perde arkas›n›” aç›¤a
ç›karamaz (perde arkas›nda kendisi
de vard›r). Bunun için Susurluk'u
yarg›layamaz (çünkü Susurluk poli-
tikalar›n› ve örgütlenmelerini 3 y›l-
d›r sürdüren kendisidir.) Ve bunun
için Kürt sorununu çözemez (flove-
nist ilhakç› ve imhac› politikay› sür-
düren yine kendisidir.)

Tayyip Erdo¤an fiemdinli'ye 
ne için gitti? 

Büyük gizlilik içinde gerçeklefl-
tirilen bu “ziyaret”te ne söyledi
Tayyip Erdo¤an. 

Burjuva politikac›lar›n onlarca
kez yapt›¤›n› bile yapamay›p, gös-
termelik bir “demokratikleflme, çö-
züm paketi” bile sunmad›. Öyleyse
niye gitti?

Hemen belirtelim ki; bu ziyareti
olumlu bulduklar›n› aç›klayanlar›
büyük bir flaflk›nl›kla izledik. 

Ne söyledi, neyin güvencesini
verdi, ne yapt› ki ziyaret “olumlu”
bulunuyor? Bir baflbakan›n yönetti-
¤i bir yere gitmesi kendi bafl›na na-
s›l bir olumluluk tafl›r? 

Tayyip Erdo¤an'›n gezisinin ana
mesaj›, halk› tehdittir. 

fiemdinli olay›na iliflkin “takip-
çisi olaca¤›z” gibi birkaç sözü ya-
r›m a¤›z söylemenin d›fl›nda, sürek-

li tehdit, uyar› vard›r. Halk›n talep-
lerini dövizlerle ifade etmesine ve
“Vali ‹stifa” sloganlar›na bile ta-
hammül edemeyen bir zihniyet,
Kürt halk›n›n ulusal taleplerini din-
ler mi?

Yüksekova'da cenazesini kald›-
ran halk›n üzerinde F-16'lar›n uçu-
rulmas›na iliflkin halk›n flikayetine
verdi¤i cevap bile onun zihniyetini
göstermeye yeter: Diyor ki, “ama
cenazede de PKK bayraklar› aç›ld›,
bu bir etki-tepki meselesi”...

Devleti “etki-tepki” kanunlar›
m› yönetiyor, Anayasa’s›, yasalar›
m›?

Baflbakan’›n F-16'lar›n halk› teh-
dit etmesine getirdi¤i bu aç›klama,
onun zihniyetinin tezahürüdür; e¤er
“Kürt” kimli¤ini vurgularsan›z, e¤er
PKK'yi savunursan›z, asar›m, kese-
rim, bombalar, yak›p y›kar›m. Yani
bugüne kadar yap›lanlar savunul-
makta, bugünden sonra da ayn›s›n›n
yap›labilece¤i söylenmektedir.

Tayyip Erdo¤an'›n fiemdinli zi-
yaretinde “olumluluk” bulanlar,
bunlar› duymad› m› acaba? 

fiemdinli'de ortaya ç›kan 
Susurluk'tur. 3 y›ld›r Susurluk'u 
sürdüren de AKP'dir. 
Gerisi bofl laft›r. 

Herkes, siyaset sahnesinde ki-
min ne rol oynad›¤›n› iyi görmeli-
dir. 

AKP, fiemdinli olay›nda “olay›
çözecek” de¤il, hesap sorulmas› ge-
rekendir; hesap vermesi gerekendir.
Tayyip Erdo¤an'›n bir iki sözünü
c›mb›zlay›p “Hükümet olay›n üstü-
ne gitmekte kararl›, bu defa Susur-
luk gibi olmayacak” diyenler, ger-
çe¤i görmemekte ›srar ediyorlar. 

Bu ülkeyi 3 y›ld›r kim yöneti-
yordu?

Bu ülkede 3 y›ld›r say›s›z infaz,
linç sald›r›s›, bombalama gerçeklefl-
medi mi? 3 y›ld›r iflkence tezgahlar›
çal›flmaya devam etmedi mi? Polis,
jandarma terörü devam etmedi mi? 

Demek ki bunlar›n hiçbirinden
AKP'nin haberi yoktu, hiçbirinde
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AKP'nin sorumlulu¤u yok?

Kargalar bile güler buna; ama ne
yaz›k ki ülkemizde kendine parti di-
yenler, ayd›n diyenler, böyle oldu-
¤unu düflünebiliyor... 

Fakat bütün bunlar›n kendi d›-
fl›nda olmad›¤›n› çok çok iyi bilen
biri var. AKP ve onun genel baflkan›
Tayyip Erdo¤an. Zaten bunun için
korkuyor AKP. Tayyip Erdo¤an,
Türkiye Cumhuriyeti Bafl-
bakan› s›fat›n› tafl›mas›na
ra¤men fiemdinli'ye bunun
için “h›rs›zlama” gidiyor. 

fiemdinli'de ortaya ç›kan
Susurluk'tur. Gerisi bofl laf-
t›r. 

Olay›, s›radan bir mah-
kemeye havale edip, fiem-
dinli'de de halka “inflallah
yarg› adil bir karar ç›kara-
cak, yarg› sonucunu bekle-
yelim” diyen bir Baflba-
kan’›n, daha soruflturma sü-

reci bile tamamlanmam›flken “olay-
lar›n Susurluk'un devam› oldu¤una
dair hiçbir emare yoktur” diyen bir
Adalet Bakan›'n›n bu olay› çözebi-
lece¤ini düflünmek ise bofl laftan da
öte, safsatad›r, Susurluk savunucu-
lu¤udur. 

Susurluk bu iktidarlarla çözül-
mez. Kürt sorunu bu iktidarlarla

çözülmez. Ve en genelde, Türki-
ye'nin demokrasi sorunu bu ikti-

darlarla çözülmez. AKP'nin önceki
iktidarlardan temel hiçbir fark› ol-
mad›¤›na göre, baflka türlü düflünül-
mesi için hiçbir neden yoktur. 

AKP HESAP VERMEL‹D‹R!

23 Kas›m 2005 (Say›: 77)

Haklar ve 

Özgürlükler Cephesi

◆ Kitabevine bir de¤il iki bomba
at›lm›fl. Patlaman›n, Jandarma ra-
porunda belirtildi¤i gibi “iç böl-
mede” de¤il, birinin içeride müfl-
terilerin geldi¤i yöne bakan yer-
de, di¤erin kap› önünde patlat›l-
d›¤› belirlendi. Jandarma raporu, ‘içeride patlad›’ derken, “biz yapma-
d›k kendileri içeriden yapt›” demeye getiriyordu. YALAN SÖYLED‹⁄‹
görüldü. Ki, failin kendisine ‘olay› araflt›rma’ görevi verilirse, baflka
türlü bir rapor haz›rlar m›? Aç›n bak›n bu tür durumlarda jandarma ta-
raf›ndan haz›rlanan tüm raporlara, hepsinin YALAN ve kendilerini ak-
lamaya yönelik oldu¤unu görürsünüz. “Yasalara ve hukuka sayg›l› or-
du” böyle oluyor demek ki! Yalan söyle, hukuku yan›lt!

◆ Kitabevine at›lan bombalar ile, jandarmaya kay›tl› otomobilin baga-
j›ndan ç›kan bombalar›n ayn› cinsten oldu¤u netleflti. 

◆ Halk›n talebi olan Hakkari Valisi görevden al›nd›. AKP Hükümeti’nin
halk›n öfkesini yat›flt›rma taktiklerinden biri!

◆ Savc›l›k haz›rlad›¤› iddianame ile dosyay› Van’a gönderdi. Yani ola-
y›n “çete” kapsam›nda de¤erlendirilmesi sözkonusu. Bu da kontra tak-
ti¤inin bir parças›. Önce “bireysel” gösterip suçlular› tutuklam›yor, top-
lumda “bu kadar da olmaz” havas› yarat›yor, sonra “çeteden” dava
açarak, “yarg› olay›n üzerine gidiyor” havas› veriyor. ‘Efle¤i kaybetti-
rip bulma’ meselesi yani. Kald› ki, delillerle kimli¤i, görevi malum olan
Ali Kaya hakk›nda hala tutuklama dahi talep etmedi savc›l›k. 

◆ Kontrgerilla savafl› bir bütündür. fiemdinli’nin ard›ndan otomobili in-
celeyen savc› ve milletvekiline kurflun s›karak engellemeye çal›flan J‹-
TEM, bu gözda¤›n› daha sonra da sürdürmüfl. Hat›rlanaca¤› gibi, fiem-

dinli’nin hemen ard›ndan Silopi Savc›s›’n›n
arac› bombalanm›fl ve “terör örgütünün ifli”
oldu¤u aç›klanm›flt›. Bunun da korucu ve iti-

rafç›lar›n yerald›¤› bir J‹TEM ekibi taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i ortaya
ç›kt›. ‹tiraf eden ise, birkaç gün sonra da Silopi ‹lçe Emniyet Müdürlü-
¤ü’nü bombalarken yakalanan bir korucu! Susurluk devletinin kendi
içindeki çat›flmalar da yo¤un olarak sürüyor demek ki!

◆ fiemdinli olay›, 23 Kas›m günü TBMM’de görüflüldü ve bir komisyon
kurulmas› karar› al›nd›. ‘Mesele yarg›ya, komisyona intikal etmifltir’
oyununun ikinci perdesi de tamamland›, flimdi gerçeklerin üzerini ne
kadar örtebiliyorlarsa, o kadar örtmeye çal›flacaklar demektir. 

◆ 10 gün geçtikten sonra baflbakan›n fiemdinli’ye neden “h›rs›zlama”
gitti¤inin gerekçesini, ertesi günü kendisi ‘kurnaz baflbakan’ edas›yla
aç›klad›: “Organize bir protesto eylemi olmas›n.” Halk›n örgütlü de-
mokratik tepkisinden korkan bir baflbakan demokrasiden anlar m›?
Anlamad›¤› için sloganlara, dövizlere öfkeleniyor, üzerine bomba at›l-
m›fl halka “ülke ekonomisinin nas›l iyileflti¤inden” sözediyor, çocukla-
ra para da¤›t›yor, k›rm›z› çizgiler s›ralay›p el alt›ndan tehdit ediyor!!!

◆ Bölgeye heyet gezileri sürüyor. Bunlardan biri de TBMM insan hak-
lar› komisyonu. F tipi incelemelerinden “insan haklar›”na ne denli say-
g›s› oldu¤unu iyi bildi¤imiz komisyon, bu incelemelerin göstermelik ol-
du¤unu, daha gezi bafllarken, “yetkisizliklerini” itiraf ederek ortaya
koydular. Yetkisiz isen, söyleyeceklerinin de hiçbir hükmü olmayaca-
¤›n› bafltan biliyorsun demektir. 

fiemdinli geliflmeleri
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fiemdinli’yi protesto eylemlerin-
de; Yüksekova’da üç, Hakkari’de
bir, son olarak Mersin’de bir kifli
polis, özel tim kurflunlar›yla katle-
dildi. Adeta bu katletmeler yoksay›-
l›yor, kitlelerin üzerine atefl aç›lma-
s›, genç yafll› çocuk demeden Kürt
halk›n›n kurflunlanmas› do¤al! Bir
tek ‘ne var bunda!’ demedikleri ka-
l›yor. Bas›nda, bu gösterilere iliflkin
haberlerde ölenlerin hesab› de¤il,
panzere kaç tafl at›ld›¤›n›n hesab›
tutuluyor. Hükümet cephesinden de
tek bir cümle aç›klama yok! ‘Sar›-
k›rm›z›-yeflil bez açarsan›z böyle
olur’ diye F16’lar›n gözda¤› uçuflu-
nu savunan zihniyet, Yükseko-
va’dan Mersin’e uzanan infazlar› da
onayl›yor. Gösterinin kurflunlarla
da¤›t›lmas›n›n katliamc›l›¤›n teza-
hürü olmas› bir yana, Mersin’de ya-
fland›¤› gibi, do¤rudan niflan al›n›-
yor, sivil araçlar›n cam›ndan silah-
lar›n› uzatm›fl ölüm mangalar› genç-
lerimizi “avl›yorlar”!

Mersin: ‘‹nsan Av›’
fiemdinli ve Yükseko-

va’da yaflananlar› protesto
etmek için birçok yerde ol-
du¤u gibi, 20 Kas›m günü
Mersin’de de gösteriler
vard›. Akdeniz Beldesi'ne
ba¤l› Çelik Mahallesi Be-
kirde Yolu üzerinde yap›-
lan eyleme, polis panzer-
ler, gaz bombalar› ve kur-
flunlarla müdahale etti.

Polisin açt›¤› atefl sonu-
cu, 19 yafl›ndaki Murat De-
mir hayat›n› kaybederken,
Enver Ekinci ve 17 yafl›n-
daki Recep Ça¤lar ise kurflunlarla
yaraland›lar. Kurflunlar›n iç organ-
lar›na zarar verdi¤i Recep Ça¤lar’›n
durumunun a¤›r oldu¤u ö¤renildi. 

Yaflanan katliam esnas›nda olay
yerinde olan Ça¤lar'›n a¤abeyi

Mustafa Ça¤lar, kardeflinin yan›nda
vuruldu¤unu aç›klad›. Mustafa
Ça¤lar, kendisinin de eyleme kat›l-
d›¤›n›, polisin kitleyi hedef alarak
atefl açt›¤›n› söyledi. Ça¤lar yafla-
nanlar› flöyle anlatt›; 

“Biz yürüyüfl yaparken, birden
silah sesleri geldi. Polisle aram›zda
15-20 metre vard›. Karfl›m›zda çe-
vik kuvvet polisleri ile sivil polisler
vard›. Rastgele atefl ediyorlard›. 

Murat Demir, gözüne isabet
eden kurflunla vuruldu ve yere düfl-
tü. Kardeflim dönüp ona bakmak is-
terken, bir kurflun da ona isabet et-
ti. Kardeflim bir süre sendeledikten
sonra 'Abi ben de vuruldum' dedi.
Kardeflimden sonra Enver Ekinci de
baca¤›ndan vuruldu. Çevik kuvvet
polisleri geldi ve onu sürükleyerek,
çöp tenekesinin yan›na b›rakt›lar.
Sonra polisler gelip bofl kovanlar›
toplad›lar. Biz mahalleden uzakla-
flana kadar silah sesleri geliyordu.”

Yine delilleri yokettiler!
Mustafa Ça¤lar’›n anlat›m›nda

da yerald›¤› gibi, katil polisler ola-
y›n ard›ndan savc›ya haber verme
ya da delil toplama de¤il, tersine de-
lilleri yoketme çal›flmas›na bafllad›-
lar. Sivil polis arac›, gece karanl›-
¤›nda el fenerleri ile en önemli delil
olan bofl kovanlar› toplad›. Mer-
sin’de daha önce de benzeri bir in-
faz yaflanm›fl ve polisin yapt›¤› ilk
ifl, delilleri yoketmek olmufltu. 

Delilleri yoketme ifli, delilleri
toplamaktan sorumlu savc›n›n bilgi-
si dahilindeydi. Mersin Cumhuriyet
Savc›s› Selim Çelik, kendisine ha-
ber verilmesine karfl›n, “geç oldu-
¤u” gerekçesiyle olay yerine gitme-
di. Delillerin yokedilmesi de bu s›-
rada oldu. Düflünün ki, Ça¤lar aile-
sinin avukat› Muzaffer Akad’›n bafl-
vurusuna ra¤men, üç tan›¤›n ifade-
sini alma gere¤i bile duymuyor.
Böyle hukuk varken, ölüm manga-
lar›n›n “eli so¤ur” mu?

Binler sahiplendi
Murat Demir 21 Kas›m günü

binlerce kiflinin kat›ld›¤› bir törenle
topra¤a verildi. Mersin Çilek Ma-
hallesi'ndeki cenazede sloganlar at›-
l›rken, babas› Ömer Demir, “Bir
Murat gitti. On binlerce Murat’›m

var. Hepinizin yüre¤inden
öpüyorum. O¤lum Kürt
halk›n›n flehididir” diye
konufltu. 

22 Kas›m günü ise
Mersin Demokrasi Plat-
formu taraf›ndan bir pro-
testo düzenlendi. Mersin
‹HD önünde biraraya ge-
len 150 kifli Tafl Bina önü-
ne kadar; “fiemdinli Halk›
Yaln›z De¤ildir, Katiller
Halka Hesap Verecek” slo-
ganlar› att›. Yap›lan aç›k-
lamada, Trabzon’da, Ri-
ze’de linç giriflimleri,

fiemdinli’de patlayan bombalar ha-
t›rlat›larak, Mersin’de yaflanan infa-
z›n bu halkan›n devam› oldu¤u kay-
dedildi. 

Duyarl›l›k ça¤r›s› yap›lan eyle-
me, Mersin HÖC de destek verdi.
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“fiemdinli’yi çözece¤iz” diyenler, Kürt 

halk›n› kurflunlamaya devam ediyor

Ölenlerin hesab› yok mu?

Üzerlerine yya¤an kkurflun-
lara rra¤men KKürt hhalk›

cenazelerine ssahip çç›k›-
yor, tterörle tteslim aal›na-
mayaca¤›n› hhayk›r›yor

Mersin // MMurat DDemir’in ccenazesi
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Susurluk
AKP iile
Devam 
Ediyor

AKP  
Hesap 

Vermelidir

fiemdinli’de bir kontra çetesinin su-
çüstü yakalanmas›ndan bugüne kadarki
geliflmeleri iyi izleyenler, geliflmelerde
son derece garip bir nokta göreceklerdir.
Bu gariplik, kontrgerilla sald›r›s›ndan do-
lay›, hemen hiç kimsenin AKP hükümeti-
ne bir sorumluluk yüklememesidir. 

Öyle ki, herhangi bir iktidar›n do¤al
olarak sahip oldu¤u yönetim sorumlulu¤u,
siyasi sorumluluk tümüyle yoksay›lmakta,
AKP’ye “olay›n d›fl›nda!” imifl gibi yakla-
fl›lmaktad›r. 

Hemen akla flu soru geliyor: Hükümet
sorumlu de¤il, Genelkurmay sorumlu de¤il,
MGK sorumlu de¤il, meclis sorumlu de¤il
ise, ruhaniler mi yönetiyor bu ülkeyi? 

Kimlerin yönetti¤i belli ancak demokra-
sicilik oyununun süreklili¤ini ve kitleler
nezdindeki inand›r›c›l›¤›n› sa¤lamak için
düzen partileri, özellikle de hükümetler,
Genelkurmay, buna benzer yasad›fl›, kirli
uygulamalar›n d›fl›nda gösterilmelidir. 

Susurluk Devleti’nin tüm büyük katli-
amlar›, provokasyonlar›, “sivil” hükümet-
lerin iflbafl›nda oldu¤u dönemlerde gerçek-
lefltirilmifltir ve hükümetlerin tam onay›
vard›r. Ancak buna ra¤men burjuva med-
yadan yarg›ya kadar elbirli¤iyle bütün
bunlar iktidar›n d›fl›ndaki “odak”lar tara-
f›ndan gerçeklefltirilmifl gibi sunulmufltur. 

Bu çarp›tma y›llard›r sürüyor. 

Örne¤in 1996’daki Susurluk kazas›n-
dan sonra bir yazar flöyle yaz›yordu kö-
flesinde: “Türkiye Susurluk kazas›ndan
beri çöplü¤e döndü. ... Çöplükler son-
suza kadar beklemez. ‹çinde biriken
gaz nedeniyle bir gün gelir patlar. Ha-
la göremiyorlar m›?” diyor ve sözünü
flöyle ba¤l›yordu: “Çürüme Cumhur-
baflkan›’n›n  el koyaca¤›, devletin en
üst kat›nda çözüm bulmay› gerekti-
ren bir aflamaya gelip dayanm›fl-
t›r.” (Güngör Mengi) 

Esas sorun da burada ya. Pis-

lik, devletin en üst katlar›ndan bafll›yor.
Devletin üst katlar›ndaki tüm odalar bunun
içinde. Dolay›s›yla devletin üst katlar›na
havale edilen her pisli¤in üstü örtülüyor. 

Mehmet A¤ar, “Bütün kararlar
MGK’da al›nd›, her fleyden devletin haberi
vard›” diyordu. Peki bu MGK’da hükümet-
ler yok mu? Öyleyse nas›l olur da hükümet-
lerin bu olaylar›n d›fl›nda oldu¤u iddia edi-
lebilir?

Demirel ve Ecevit Örne¤i:

Çocuklara Masallar

Burjuva politikac›lar›n kendilerini Su-
surluk’un, kontrgerilla politikalar›n›n d›fl›n-
da göstermeye çal›flmalar›n›n iki çarp›c› ör-
ne¤i, bu ülkeyi uzun y›llar yönetmifl Ecevit
ve Demirel’dir. Yürüyüfl’ün önceki say›s›n-
da da sözedilmiflti. O gün itibariyle 20 y›l-
d›r iktidar koltuklar›nda oturan Demirel,
“derin devlet”in varl›¤›ndan 1979’da haber-
dar olmufl. Ecevit de kontrgerillay› “Özel
Harp Dairesi”nin maafl bordrosu önüne ge-
lince ö¤renmifl.   

Tayyip Erdo¤an’›n da J‹TEM’den habe-
ri yok! Bütün bunlar garip de¤il mi?

“Dicle’nin kenar›nda kaybolan kuzudan
sorumlu” oldu¤unu söyleyen Demirel, kat-
liamlar, provokasyonlar düzenleyen bir
güçten nas›l habersiz oluyor? 

Kenan Evren anılarında, “derin dev-
let”in varl›¤›ndan ancak 79’da haberdar ol-
du¤unu söyleyen Demirel'le flu an›s›n› anla-
t›yor: ''Demirel, Özel Harp Dairesi'ndeki
personeli teröristlerle mücadelede kullan-
mamızı ve onlarla çete savaflı yaparak öl-
dürmemizi, vaktiyle de bu teflkilatın böyle
kullanılmıfl oldu¤unu söyledi. 1971 sıkıyö-
netim dönemindeki Kızıldere olayında kul-
lanılan personeli kastediyordu...”

Ecevit, seçim meydanlar›nda “kontrge-
rillay› da¤›taca¤›z” diyen bir parti lideriydi.
Üstelik, kendisi de kontrgerilla taraf›ndan
düzenlenen bir suikaste hedef olmufltu. ‹kti-

Gelmifl Geçmifl 
Tüm Hükümetler

Susurluk’un ‹çindedir



dara geldi, gazeteciler bir süre son-
ra, “kontrgerilla konusunda ne gibi
geliflmeler oldu¤unu” sordular Ece-
vit’e; Ecevit, flu cevab› verdi:
“Araflt›rd›m, kontrgerilla diye bir
fley yokmufl.”

12 Eylül öncesinde Genelkur-
may Baflkan› Kenan Evren’den
“Özel Harp Dairesi’nin sivil örgüt-
lenmesinin tasfiye edilmesini” iste-
yen Ecevit, 12 Eylül’den önce de,
sonra da iktidar oldu¤unda bunu ha-
t›rlamad› bile. 

Düzen politikac›lar›n›n kontrge-
rilladan, Susurluk’tan, “derin dev-
let”ten flikayetleri, sadece “muhale-
fet” dönemleri için geçerlidir. Ken-
di emirlerinde oldu¤u sürece, kontr-
gerilladan hiç flikayetçi olmam›fl ve
tersine, onu halka karfl› sonuna ka-
dar kullanm›fllard›r. 

Susurluk hep vard› ve

hepsinin haberi vard›

Susurluk kazas› döneminde, tüm
düzen partileri, söylemlerindeki ki-
mi farkl›l›klara ra¤men ortak bir ta-
v›r gelifltirdiler. Olay› fazla büyüt-
meden, gerçeklerin daha fazla deflif-
re edilmesine izin verilmeden üstü-
nü örtmeye çal›flt›lar. Susurluk’tan
sonraki ilk aç›klamalar›, TBMM’de
oluflturulan ve her partiden millet-
vekillerinin yerald›¤› Soruflturma
Komisyonu’ndaki politikalar›, Su-
surluk mahkemesi tiyatrosu karfl›-
s›ndaki tav›rs›zl›klar›, hep bu do¤-
rultudad›r. 

Susurluk kazas› oldu¤unda ikti-
darda DYP ve Refah Partisi vard›.
Bunlar›n tav›rlar› malum. 

Çiller, Susurlukçular’› savunur-
ken, Erbakan da daha bafltan Susur-
luk olay›n› ve bu konudaki geliflme-
leri "fasafiso" diyerek nitelendir-
mifl, Susurluk'la u¤raflanlar›n "bofl

ifller" peflinde kofltu¤unu, Susur-
luk'un "suni gündem" oldu¤unu
belirtmiflti. Göstermelik olarak Bafl-
bakanl›k Teftifl Kurulu’na “olay›
araflt›rmas›” emri vermifl ve 1997 11
Ocak’›nda yani kazadan sadece 2,5
ay sonra da “araflt›rman›n” bitti¤i
aç›klanm›flt›. Adalet Bakan› fievket
Kazan taraf›ndan aç›klanan raporda

“devlet içinde çete tespit edileme-

di¤i” sonucuna var›lm›flt›. 

‹ktidar partilerinin kendi dönem-
lerinde ortaya ç›kan bir pisli¤i ört-
bas etmek istemeleri, burjuva politi-
ka aç›s›ndan normaldi belki; ancak
düzen muhalefetinin, en baflta da
CHP ve ANAP’›n tavr› da farkl› de-
¤ildi. Onlar da “Susurluk’un tüm
boyutlar›yla ortaya ç›kar›lmas›” için
ciddi bir muhalefet yapm›yorlard›. 

‹flte bu, tüm düzen partilerinin
bir flekilde Susurluk’un içinde oldu-
¤unun göstergesiydi. 

Hepsi k›sa veya uzun, bir dönem
hükümette olmufllard› ve halka kar-
fl› sürdürülen bu politikalar›n nas›l
ve kimler taraf›ndan uyguland›¤›n›
elbette biliyorlard›. 

Y›llarca bakanl›k yapm›fl Deniz
Baykal’›n, y›llarca baflbakanl›k
yapm›fl Mesut Y›lmaz’›n, partisi
do¤rudan veya dolayl› iktidar orta¤›
olmufl Bahçeli’nin bunlardan haber-
siz olmas› mümkün müydü? 

ANAP, 1983’ten 1990’a kadar
kesintisiz iktidard›. Çatl›lar’dan,
K›rc›lar’dan, bu dönemdeki tüm
kontra faaliyetlerinden elbette ha-
berdard›lar. Haberdar olman›n öte-
sinde, bu politikalar›n sürdürücü-
süydüler. Mesut Y›lmaz’›n, halk›n
muhalefetinin geliflmesi karfl›s›nda
sarfetti¤i “Susurluk’u çözmezsem
baflbakanl›k bana haram olsun”
sözlerinin demagojiden baflka bir
anlam› olabilir mi? Neyi çözecek-
sin, kendin vars›n o iliflkilerin de,
politikalar›n da ortas›nda. 

Sadece Mesut Y›lmaz de¤il, tüm
düzen partileri ve liderleri için ge-
çerlidir bu. 

Refah Partisi ve bugünkü
AKP’nin yöneticileri için de geçer-
lidir. Refah iktidardayken hat›rlana-
ca¤› gibi Diyarbak›r Hapishanesi’n-
de bir katliam olmufltu. Y›llar son-
ra RP’li fievket Kazan, bunun
“kontrgerilla” taraf›ndan gerçek-
lefltirildi¤ini söyledi. ‹ktidarday-
ken bilmiyorlar m›yd›? O gün
RP’nin yöneticileri aras›nda
yeralan Bülent Ar›nç, Abdul-
lah Gül, bunu bilmiyorlar

m›yd›? Ama ne üstüne gittiler, ne
karfl› ç›kt›lar, çünkü kontrgerilla po-
litikalar›n›n yürütücüsü kendileriy-
di. 

Çatl›, Çak›c›, Yeflil ve

düzen partileri

Düzen partileri, “Susurluk Dev-
leti”nin siyasi sorumlusudurlar.
“Kontrgerilla politikalar›”n›n kara-
r›n› al›p yürütenlerdir. Onlar›n as›l
sorumlulu¤u budur. 

Bunun ötesinde kontrgerillan›n
hangi katliam› kimlere düzenletece-
¤i, hangi provokasyonu nas›l örgüt-
leyece¤i, uyuflturucu kaçakç›l›¤›n›
kimlerle yapaca¤›, mafyay› hangi
ifllerde kullanaca¤›, normal olarak
düzen partilerinin ilgisi ve bilgisi
dahilinde de¤ildir; bu M‹T’in, poli-
sin, ordunun iflidir. 

Fakat ülkemizde düzen partileri,
kontrgerillayla o kadar içli d›fll›d›r
ki, faflist katillerle, mafyac›larla,
kontra flefleriyle do¤rudan iliflkileri
de az›msanmayacak yayg›nl›ktad›r. 

Susurluk kazas›ndan sonra
kontrgerilla fleflerinden Abdullah

Çatl›’ya iliflkin çok fley aç›¤a ç›kt›.
Bunlardan biri de Çatl›’n›n hiç de
“aranan” biri gibi olmad›¤›, ortada
oldu¤uydu. 

Bir ANAP yetkilisi flunu söyle-
miflti o zaman: "Devlet Abdullah
Çatl›'y› aram›yordu. Devlet için ça-
l›fl›yordu. O, A¤ar'la görüflen ve Çil-
ler'in masas›nda yemek yiyen biriy-
di." (Avni Çarsancakl›, ANAP
MYK Üyesi, 6 Kas›m
1996. Radikal)

Yine
b i r
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Hangisi
Susurluk’tan

sorumlu
de¤il?



çok milletvekili aç›klad› ki, Çatl›,
TBMM koridorlar›nda rahatça
dolaflan biriydi. Peki onu o koridor-
larda gören bir tek Çiller ve A¤ar
m›yd›? CHP’liler, RP’liler, ANAP-
l›lar hiç görmemifl miydi mesela? 

Bu konuda bir baflka çarp›c› ör-
nek, faflist mafyac› Alaaddin Çak›-
c›’d›r. Erol Evcil’in flu sözlerini ha-
t›rlatal›m: "Çak›c› ile arkadafll›k
yapmak e¤er suçsa, suçumu çekme-
ye raz›y›m, fakat flunu herkesin bil-
mesini isterim. Türkiye'de halen bu
suçu iflleyen en az 10 bakan, yüze
yak›n eski ve yüzlerce yeni millet-
vekili, birkaç parti lideri, yüzlerce
genel müdür devlet yetkilisi ve bir
o kadar da ifl adam› vard›r..." (9
Ekim 1998, Hürriyet)

Bir baflka örnek daha; Susurluk
döneminde, kontrgerillan›n “kilit”
isimlerinden biri olarak sunulan
“Yeflil” kod adl› Mahmut Demir’in
“telefon görüflmelerinin dökümleri”
çarflaf çarflaf yay›nlanm›flt›. “Ye-
flil”in görüfltü¤ü yerler aras›nda Jan-
darma Genel Komutanl›¤›’ndan
M‹T Merkezi’ne, milletvekillerin-
den toprak a¤alar›na kadar kimler
yoktu ki? Fakat ayn› listede mesela,
flunlar da vard›: “DYP Bingöl ‹l
Baflkanl›¤›, ANAP Bingöl ‹l Bafl-
kanl›¤›, RP Ankara ‹l Baflkanl›¤›”.

Belki düzen partilerinin liderle-
rinin Çatl›’yla, Çak›c›’yla oldu¤u
gibi onunla da ayn› masada yemek
yemifllikleri vard›r. 

Sadece verdi¤imiz birkaç örnek
bile flunu gösteriyor bize: Düzen
partileri, kontrgerilla faaliyetlerine
sadece “z›mmen” onay verme ko-
numunda de¤illerdir: Her biçimiyle
iflin içindedirler. Fakat bu yine de
tali bir yand›r. Düzen partilerinin
Susurluk konusundaki sorumlulu-
¤u, hükümetler olarak, bu politika-
lar› belirleyen ve onaylayan durum-
da olmalar›, bu politikalar›n yürü-
tülmesi için kendilerine ba¤l› güçle-
re yetki vermeleridir. 

Susurlukçular’›n hamisi,

düzen partileridir

Gelmifl geçmifl tüm hükümetler,
kontrgerilla politikalar›n› uygula-

yan güçlerin korunmas›nda ayn› po-
litikan›n uygulay›c›s› olmufllard›r.
Her hükümet, kendi döneminde zo-
runlu olarak yarg› karfl›s›na ç›kar›l-
m›fl iflkencecileri, infazc›lar›, maf-
yac›lar› himaye etmifl, onlar›n en az
cezalarla veya mümkün oldu¤unda
da beraatle kurtar›lmalar›n› sa¤la-
m›flt›r. 

Bütün hükümetler, iflkencecile-
re, infazc›lara yönelik elefltirilerin
karfl›s›na ayn› sözlerle, “güvenlik
güçlerini zaafa düflürmeyelim”,
“baflka polisimiz, baflka ordumuz
yok”, “ellerini so¤utmayal›m” di-
yerek ç›km›fllard›r.  

ANAP’tan DYP’ye, CHP’den
RP’ye, AKP’ye, MHP’den DSP’ye
kadar tüm düzen partilerinin “Susur-
luk politikalar›n›n” içinde olduklar›-
n›n bir baflka kan›t›, Susurlukçular’a
parti ve hükümet yönetimlerinde
verdikleri yerdir. Oligarfli ad›na, po-
lislerden, askerlerden, mafyac›lar-
dan, MHP’li faflist katillerden, itiraf-
ç›lardan kontrgerilla çeteleri olufl-
turma görevini üstlenen ve bu çete-
lerin halk düflman› eylemlerini yö-
neten kontra flefleri, bunun karfl›l›-
¤›nda düzen partileri taraf›ndan mil-
letvekili yap›larak hem korunmaya
al›nm›fl, hem ödüllendirilmifllerdir.

Mehmet A¤arlar, Necdet Men-
zirler, Hayri Kozakç›o¤lular, Saffet
Bedükler, Saadettin Tantanlar,
emekli generaller, korucubafl› top-
rak a¤alar›, düzen partileri taraf›n-
dan el üstünde tutulmufl, milletveki-
li yap›l›p TBMM’ye sokulmufl, hat-
ta kimilerine bakanl›klar verilmifltir. 

Kontrgerillac›l›¤›, iflkencecili¤i
tescilli General Faik Türün’ün
Cumhurbaflkan› aday› olarak gös-
terildi¤i bir ülkedir buras›. Adalet
Bakan› oldu¤u halde, “aranan” fa-
flist katillerle buluflup kontra faali-
yetler örgütleyen ve bu aç›¤a ç›kt›¤›
için istifa etmek zorunda kalan bir
kontra flefinin, daha sonra bir parti-
ye genel baflkan olabildi¤i bir ülkedir.

Tüm hükümetler Susur-

luk’tan sorumludur

Mevcut belli bafll› düzen partile-
rini bir s›ralayal›m; AKP, CHP,

ANAP, MHP, SP, SHP, DSP... hepsi,
1983’ten bu yana iktidar olmufltur.
Hepsinin iktidarlar› döneminde Su-
surluk politikalar› uygulanmaya de-
vam edilmifltir. Hepsinin dönemin-
de, oligarfli içi çeflitli çat›flmalar ne-
deniyle “çete”ler ortaya ç›km›flt›r ve
hiçbirinde “çete” soruflturmalar›,
gitti¤i yere kadar götürülmemifltir. 

“Devlet s›rr›”, “devlet politika-
s›” gibi hiçbir gerekçe, hükümetle-
rin sorumlulu¤unu ortadan kald›r-
maz, azaltmaz.

fiuras› çok aç›k ki, kontrgerilla
politikalar›n›n ony›llarca hükümet-
ler d›fl›nda uygulanmas› mümkün
olamazd›. Kontra çetelerinin ony›l-
larca varl›¤›n› sürdürmesi ve sürek-
lili¤inin sa¤lanmas› da ayn› flekilde
hükümetlerin onay› ve korumas› ol-
madan mümkün olamazd›. 

‹flte bunun için, gelmifl geçmifl
tüm hükümetler, Susurluk çeteleri-
nin, kontrgerilla sald›r›s›n›n siyase-
ten sorumlusu ve suçlusudurlar. 
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Ceylan derisi koltuklarda oturan-
lar, IMF’nin, AB ve ABD’ tekelleri-
nin, MGK’n›n, parti liderlerinin
talimatlar›yla el kald›r›p indirirler. 
Fakat hepsi bilir ki;
“Terör yasalar›”n› ç›kar›rken
A¤arlar’a, Ayhan Çark›nlar’a
öldürme yetkisi vermekte, 
itirafç›l›k yasalar› için el kald›r›r-
ken, Yefliller’i, Alaaddin Kanatlar’›,
Veysel Atefller’i yaratmakta, 
“Gereken tüm tedbirlerin al›n-
mas›” diye onaylad›klar› her
yasada, kontrgerillac›lar›n
elini serbest b›rakmaktad›rlar. 
‹flte bundan dolay›, kontrgerilla
politikalar›n› yasalaflt›ran her
el, Susurluk’un içindedir ve
Susurluk’un kanl›, kirli
ifllerinden sorumludur.  
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Susurluk
AKP iile
Devam 
Ediyor

AKP  
Hesap 

Vermelidir

fiemdinli ve Susurluk üzerine her
kesimden çeflitli yorumlar yap›l›yor.
Oligarfli cephesinden konuflanlar›n
amac›, suçüstü halini örtbas etmek. Bu-
nun için akla ziyan komplo teorileri or-
tal›¤› kaplam›fl durumda. Bu komplo te-
orilerini, aleni olay nezdinde flaibe yarat-
ma çabalar›n›, kontrgerillan›n psikolojik
savafl yöntemleri olarak görmek gerekir.
Amaç, yo¤un dezenformasyonla bilinçleri
bulund›rmak, hedef sapt›rmak. Kimi za-
man kontra eylemlerle yap›lan hedef sap-
t›rma, bazen de komplo teorileri ve yalan-
larla yap›l›yor ve beyinler bombalan›yor.

Öte yandan, yaflananlar›n sorgulanmas›-
n›, gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› isteyen
cephede de, kimi de¤erlendirme ve tespit
yanl›fllar› -Susurluk sürecinde oldu¤u gibi-
devam ediyor. Bunlar da, ister herhangi bir
kayg›yla yap›ls›n, isterse sistemi tan›ma-
maktan kaynaklans›n, sonuç itibariyle hal-
k›n yanl›fl bilinçlenmesine, oligarflik devle-
ti yanl›fl kavramas›na hizmet etmektedir. 

fiemdinli Çarp›tmalar› ve Aç›¤a
Ç›kanlar› Karartma Çabalar›

1- PKK de yapm›fl olabilir... fiem-
dinli’de yaflanan somut olay nezdinde ‘ka-
ranl›k’ hiçbir nokta yoktur. Bombalar›
atan belli, J‹TEM timinin elemanlar› bel-
li, halk› tarayan subay ve polis panzeri
belli. Binlerce tan›k, onlarca kan›t ortaya
saç›lm›fl durumda. Ki, J‹TEM’ci Ali Ka-
ya’n›n ajandas› ve kimli¤i, krokiler, isim
listeleri halk›n elinde dolaflmakta. Org.
Türkeri’nin “olay lokaldir” sözleri de,
ordu cephesinden bir ikrardan baflka bir
anlama gelmemektedir. Buna karfl›n,
kimileri “PKK’nin de yapm›fl olabile-
ce¤ini, TSK’y› y›pratmak, halk› ayak-
land›rmak için komplo düzenlemifl
olabilece¤ini” söylüyor. PKK’nin
üç J‹TEM’ciyi nas›l kulland›¤›n›
aç›klamasalar da, halk› aptal yeri-
ne koymaya devam ediyorlar.

Jandarman›n yalan raporundan

da güç alan ve Gündüz Aktanlar’dan Ertu¤-
rul Özkökler’e kadar; kendi çap›nda ‘ciddi’
köfle yazarlar›nca dile getirilen bu komplo
teorisi, ony›llard›r beyinlerde yarat›lan ‘te-
rörizm-terör örgütü’ imaj›na seslenmekte-
dir. fiovenizm ve terör demagojisiyle beyni
teslim al›nm›fl kitlelerin, “terör örgütüdür,
her fleyi yapar” diye düflünmeleri sa¤lana-
rak, katiller aklanmak istenmekte, devletin
böyle fleyler yapmayaca¤› imaj›n›n y›k›l-
mas›na engel olunmaya çal›fl›lmaktad›r. 

2- ABD yapt›rd›... Yine hedef sapt›r-
ma ekseninde geliflen bir baflka komplo te-
orisi, ABD Kuzey Irak’ta Kürtler’e ‘devlet
kurdurmufl, s›ra Türkiye’deki Kürtler’i
ayakland›rmaya gelmifl. Tüm yeni-sömür-
gelerin kontrgerillas›n›n ABD ve NATO ta-
raf›ndan oluflturulduklar› tarihsel olarak
belgelenmifl bir gerçek. Oligarflinin bütün
provokasyon ve katliamlar›, darbeleri de
Amerika’n›n bilgi, onay ve örgütlemesi da-
hilindedir. Ancak, bu teorinin sahiplerinin
amac› gerçekleri aç›¤a ç›karmak de¤il, kla-
sik “d›fl güçler” demagojisi ile TSK’y› ve
devleti kurtarmakt›r. 

3- J‹TEM bu kadar acemi olmaz

ki... Katliamc› avukatlar› al›yor kalemi eli-
ne, bafll›yorlar s›ralamaya: Bir J‹TEM timi
eyleme böyle mi gider; arabalar›nda bu ka-
dar belge var, üstelik halka yakalan›yorlar,
velhas›l ellerine yüzlerine bulaflt›r›yorlar...
Örgütlü halk›n gücünü hafsalas› almayan-
lar, bunu J‹TEM’cilerin orada asl›nda tesa-
düfen oldu¤u, olay›n bir PKK komplosu ol-
du¤una ‘en büyük kan›t’ olarak sunuyorlar.
Devleti kadri mutlak gören bu komplocula-
ra söylenecek tek fley flu: Neden acemi ol-
duklar›n› generallere sorun! Demekki iyi
e¤itmemifller, belki de e¤itmen olarak yeni
bir Korkut Eken bulamam›fllard›r! 

4- Susurluk demeyin, TSK’yi

y›pratmay›n, terör örgütünün ifline

yar›yor... Piyasadaki en geçerli aklama ar-
güman› olan bu söylem, generaller taraf›n-
dan verilen beyanatlarla tetiklenmifl ve bur-
juva bas›n ve siyasetçilerce sahiplenilmifl-
tir. Söylenen; “gerçekleri araflt›rmay›n, dile

fiemdinli Yanl›fllar›
Ve Çarp›tmalar›
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getirmeyin, adalet istemeyin”dir.
Bu nedenle de s›kça “PKK bir k›s›m
devlet görevlilerinin yanl›fllar›n›
kullanmaya çal›fl›yor” nakarat› tek-
rarlanarak, üzeri “terör” demagojisi
ile örtülmek isteniyor. 

Bu anlay›fl çok tan›d›kt›r. Sami
Türk’ün F tiplerini elefltirenlere,
an›nda ve tek cevab› fluydu: “Bun-
lar terör örgütünü güçlendiriyor.”
Nedir güçlendiren? Gerçekler! Ayn›
flekilde, “benim ülkemin hapishane-
lerinde insanlar ölüme gidiyorsa,
ilgilenmeliyim” diyen TBMM bafl-
kan› bile, flimdiki Adalet Bakan› ta-
raf›ndan “terör örgütünün ifline ya-
r›yor” diye susturulmam›fl m›yd›?

Faflizm gerçeklere düflmand›r.
Gerçe¤in hüküm sürdü¤ü yerde,
Susurluk düzeni yaflayamaz. Söyle-
necek son fley flu: ‘Kullan›lmas›n’
diyorsan›z; kontrgerilla yöntemleri-
ne, halka karfl› savafla son verin o
zaman! Hay›r, onlar Susurluk’u sür-
dürecek ama buna karfl› mücadele
edenler olursa, “terör” olacak!

5- Susurluk’u b›rak›n, PKK

sloganlar›na bak›n!.. “fiemdinli
sonras› yaflananlar› da görmek la-
z›m” diyen Org. Yaflar Büyükan›t’›n
bu uyar›s› burjuva bas›nda öylesine
ra¤bet gördü ki, solcusundan libera-
line ayn› nakarat› tekrarlamaya bafl-
lad›lar. ‘Güneydo¤u’da ne oluyor?
PKK yeni strateji uyguluyor, kalk›fl-
ma denemesi yap›yor...’ gibi ‘tahlil-
lerle’ süslenen bu çarp›tma, Kontr-
gerilla devletini unutturup, herkesi
halk›n protesto eylemlerine odakla-
may› hedefliyor. Hakkari Valisi’nin
“DEHAP’l›lar halka atefl aç›lmas›-
n› istiyorlar. Güvenlik güçlerimize
kitleden atefl aç›l›yor, hepsi silahl›,
polisimiz, askerimiz silah kullan-
makta tereddüt ediyor” aç›klamala-
r›; Ertu¤rul Özkökler’in “bir kalk›fl-
ma daha olursa...” tehdidi; protesto
gösterilerinde yaflanan ölümler;
‘PKK ile Seferi Y›lmaz ba¤lant›lar›’
haberleri; köfle yazarlar›na hakim
olmaya bafllayan ‘tamam J‹TEM’ci-
ler suçlu ama bak›n Kürtler de
ayaklan›yor’ sözleri... hepsi bu çer-
çevede.  

Peki gerçekten PKK bir “kalk›fl-

maya” m› dönüfltürmek istiyor?

Tersine, kontrol alt›nda tutuyor.
Keza, bölgede daha önce de büyük
kitle hareketleri yafland›, yani ilk de
de¤il. Onbinlerin kat›ld›¤› cenaze
üzerinden bu tahlilleri yapanlar; ne-
den bölgenin tümü aya¤a kalkm›yor
diye düflünmeli. Bunun objektif ko-
flullar› ayr› bir tart›flma, devrimi
gündeminden ç›karan PKK’nin
böyle bir stratejisi yoktur. Düzeniçi
hesaplarla devrimi gelifltirebilecek
bir durumda politik olarak düzeniçi-
ne ak›tan Kürt milliyetçili¤inin bu
tavr›, olay›n üzerinden bir hafta
geçmeden burjuva bas›n›n köfle ya-
z›lar›nda, manfletlerinde “tansiyon
düfltü” fleklinde ifadesini buluyor,
seviniyorlar. Bak›n düzen ad›na bir
“oh” çeken Milliyet Yazar› Güneri
Civao¤lu ne diyor: “Çok geniflleye-
bilecek bir sosyal yang›n olas›l›¤›-
n›n k›y›s›ndan geçtik. Derin bir ne-
fes alman›n ve ders alman›n zama-
n›d›r.” (19 Kas›m, Milliyet) 

6- Suçu, ‘teröre karfl› savafl›’

güçlendirme arac› haline getir-

me... “Terörle mücadele yaln›z as-
kerin ifli de¤il. Bütün toplumun,
devletin bütün kurumlar›n›n ifli. Bu-
nun bir merkezden yap›lmas›nda
fayda var. Terörle Mücadele Bafl-
kanl›¤› önerisi yapm›flt›k. Daha
sonra toplanan kurul bir sonuç ge-
tirmedi. Terörle Mücadele Yasas› da
bekliyor. O yasa geçse, önleyici ted-
bir almak kolaylafl›r.” (Aktaran:
Murat Yetkin 19 Kas›m Radikal)

“Üst düzey askeri yetkili” böyle
diyor. Sanki ortada J‹TEM’in bom-
balar› de¤il de, PKK’nin büyük bir
eylemi var, buna karfl› yeni yetkiler
istiyor! Yükseltilen terörizm yayga-
ras›n›n bir boyutu da bu!

7- Hükümet kararl›... Ayr›
yaz›lar›m›zda da ele ald›¤›m›z bu
söylem, gerçeklerin ortaya ç›kar›l-
mas›n›n önündeki tehlikelerin ba-
fl›ndad›r. AKP nezdinde yarat›lmak
istenen bu beklenti, halk kitlelerini
at›l b›rakmakta, tepkiyi düflürmekte
ve sürece yayarak üzerini örtmeye
hizmet etmektedir. AKP’nin niye
çözemeyece¤ini yazd›k. Bu söyle-
me sar›lanlar, hem kendilerini hem

de halk› aldat›yor. Böyle bir durum-
da Tayyip’in “nereye kadar giderse
gitsin” gibi sözde kararl›l›k d›fl›nda
baflka seçene¤i mi vard›? Mesela,
“üstünü örtece¤iz” diyemez ama ör-
ter! Fazla söze gerek yok; Yükseko-
va Çetesi beraat ettiriliyor, AKP’nin
bölgede ilk icraat› çevik kuvvet kur-
mak oluyor, istifas› istenen valiyi
görevden al›yor ama yerine ‘terör
uzman›’ ve OHAL Bölge Vali yar-
d›mc›l›¤› yapm›fl birini getirerek,
‘F16’c› generaller’ ile ayn› kafay›
tafl›d›¤›n› ve ‘teröre karfl› savafl’
ad›yla kontrgerilla politikalar›n›n
sürece¤ini hayk›r›yor. 

fiemdinli Yanl›fllar› ve 
Yan›lg›lar›

1- Devlet içindeki çete... Su-
surluk sürecinin de temel yanl›fl tes-
pitlerinden biri olan, kontrgerillan›n
“devlet içinde hukuk d›fl›na ç›kan
bir çete” gibi gösterilmesi ve yafla-
nanlar› “bu örgütlenmenin ifli” gibi
yans›tmakt›. Geçen haftaki say›m›z-
da yeralan ‘derin devlet’ konusun-
daki yaz›m›z, bu yan›lg›n›n kaynak-
lar›n› net olarak ortaya koymakta-
d›r. Ancak flunu ekleyelim; bu söy-
leme sar›lanlar, Jandarma Genel
Komutan›’n›n “olay lokaldir” yala-
n›na destek vermektedirler. 

2- PKK eylem yapt›¤› için

bunlar oluyor, PKK de silah

b›rakmal›... PKK’ye daha önce si-
lah b›rakma ça¤r›s› yapan bir k›s›m
ayd›n›n, fiemdinli’ye iliflkin aç›kla-
malar›nda, reformizmin her rengin-
de ve burjuva bas›nda olay›n üzeri-
ne gidiyormufl havas› verdikten
sonra “ama...” diyerek PKK’ye yö-
nelen burjuva liberallerinde rastla-
nan bu yaklafl›m, mücadelenin diya-
lekti¤ini, halklar›n yüzy›ld›r süren
savafl›mlar›n›n yasalar›n› inkar etti-
¤i gibi, adeta kontrgerilla  örgütlen-
melerine “terör” meflruiyeti yarat-
maktad›r. Niyetten ba¤›ms›z olarak
söylenen flu: Terör olmasa bunlar
olmaz, demokrasi gelir! Peki, PKK
daha ortada yokken yaflanan kont-
gerilla katliamlar›n› nereye oturta-
caks›n›z? Ya da Susurlukçular’›n



bölge d›fl›ndaki faaliyetlerini? Su-
surluk politikalar›n›n çeflitli biçim-
lerde tüm emekçilere yönelik uygu-
land›¤› gerçe¤ini neyle gerekçelen-
direceksiniz? Sorular uzay›p gider!

Bu anlay›fl apolitizmin doru¤u
olan, “mücadele etmezsen, böyle

olmaz” anlay›fl›n›n tezahürüdür. El-
bette halklar mücadele ettikçe, ege-
men s›n›flar sistemlerini korumak
için her yola baflvuracak. Dünya ta-
rihi bunun say›s›z örnekleriyle do-
ludur. Bu yöntemler aras›nda kontr-
gerilla da her zaman kendine yer
bulmufltur. Ayd›n›n, demokratlar›n
görevi, mücadele edene dönüp “siz
de silahlar› b›rak›n” demek de¤il,
kontrgerilla örgütlenmesine ve poli-
tikalar›na karfl› ç›kmakt›r. Bu bir!

‹kincisi, bu olay nezdinde dönüp
PKK’ye “silah b›rakma” ça¤r›s›
yapmak, yaflananlar›n “bir ucunun
da PKK oldu¤unu” söylemek, b›-
rakt›k ayd›n, demokrat olma misyo-
nunu, ahlaki olarak da “el insaf” de-
dirtmektedir. Hele, gerçeklerin aç›-
¤a ç›kar›lmas›n› silahl› mücadelenin
bitirilmesine endekslemek; bir ca-
hillik de¤ilse, f›rsat bu f›rsat diyerek
tasfiyecili¤e soyunmaktan baflka bir
anlam tafl›maz. Kontrgerillan›n en
yo¤un faaliyet gösterdi¤i ülkelere
(örne¤in Latin Amerika) bak›n, tek
bir silahl› mücadele örgütü kalma-
d›¤› süreçlerde dahi, gerçekler aç›¤a
ç›kar›lmam›flt›r. Çünkü, hükümetler
el de¤ifltirmifl, hatta kiminde ‘solcu’
hükümetler gelmifl ama devletin ni-
teli¤i de¤iflmedi¤i için, halk›n ada-
let beklentisi ask›da kalm›flt›r. fii-
li’nin Pinochet’i en çarp›c› örnektir!

3- AB süreci sayesinde... Av-
rupa Birli¤i süreci sekteye u¤raya-
cak pani¤i içindeki AB’ciler; fiem-
dinli halk›n›n katilleri yakalamas›
dahil, elefltirilebilmesini bile Avru-
pa Birli¤i sürecine ba¤l›yorlar. Ör-
ne¤in, Mehmet Altan, “AB süreci
olmasayd›, fiemdinli halk› suç üstü
yapamazd›” diyebiliyor. 

fiemdinli halk›n›n kararl› duru-
flunun kayna¤›; yaflad›klar› ac›lar ve
as›l olarak da örgütlü olufludur. Ne
ilgisi var AB ile! Kurulacak tek ilifl-
ki, belki de hükümetin “çözece¤iz”

beklentisini güçlendirmesi ve buna
kimilerinin ‘AB sürecindeyiz bu
kez kapatamazlar’ diye inanmas›d›r. 

Burada temel yan›lg›lar›ndan bi-
rincisi Avrupa konusunda. 1996’dan
bu yana 9 y›l geçti. AB onlarca ra-
por yay›nlad›, bunlar›n bir tekinde
“Susurluk örgütlenmesi da¤›t›lma-
l›” denildi¤ini gördünüz mü? Bu-
gün fiemdinli konusunda “ciddi
kayg›” dile getirmelerinin hiçbir an-
lam› yok; bu kayg›lar›n›n ciddiyeti-
ni 19 Aral›k gibi bir katliamdan bi-
liyoruz. AB sadece vitrin düzenle-
mesi ister, emperyalizm ‘istikrar’
için kontrgerillan›n tasfiyesini iste-
mez. Kimi hesaplarla Türkiye’nin
üyeli¤ini geciktirme, sürüncemede
b›rakma oyunu gere¤i fiemdinli’yi
kullanabilirler ama bu da gerçekleri
de¤ifltirmez. 

‹kinci yan›lg› ise “AB süreci de-
dikleri” sürecin sistemde görüntü
d›fl›nda hiçbir de¤ifliklik yapmad›¤›-
d›r. Yani 1996’dan bugüne pratik ve
politik olarak de¤iflen nedir ki, bu-
gün örtülmeyecek? Bu gerçe¤i gör-
meyenler hem yanl›fl tespitler yap›-
yor hem de flafl›r›yor. Bak›n ne diyor
AB’cilerin önde gidenlerinden biri:
“‹nan›l›r gibi de¤il. Bir yandan ta-
rihin en büyük ad›mlar› at›l›yor,
devlet olabildi¤ince sivillefltiriliyor,
Türkiye AB efli¤ine geliyor. Di¤er
yandan... üstü örtülü gruplar, resmi
fliddet ortal›kta kol gezmeye devam
ediyor.” (Ali Bayramo¤lu, 11 Ka-
s›m, Yeni fiafak) 

‹nan›n! ‹nan›n! Çünkü Türkiye,
siz farkl› göstermek isteseniz de,
hâlâ faflizmle yönetiliyor ve faflizm
kendini böyle hat›rlat›yor!

4- Teftifl Kurulu el koysun...
Ayd›nlar›n aç›klamalar›nda ve kimi
köfle yaz›lar›nda, hatta kendine sos-

yalist diyen partilerin aç›klamala-
r›nda dahi, çözüm için “Baflbakan-
l›k Teftifl Kurulu’nun el koymas›”
isteniyor. Yani devletin suçlar›n› yi-
ne devletin bir kurumu araflt›rs›n di-
yorlar. Olay›n failiyken soruflturma-
s›n› yapan Jandarma örne¤ine ben-
ziyor. Sendikalar, DKÖ’ler, ayd›n-
lar araflt›rs›n dahi diyemiyorlar.
Önerinin kayna¤›, 1996’da haz›rla-
nan Baflbakanl›k Teftifl Kurulu ra-
poru. K›smi gerçekleri dile getiren
bu rapor tozlu raflarda dururken,
daha bafltan “J‹TEM yok, geçmiflte
dedikodusu olmufl” diyen bir baflba-
kana ba¤l› kuruldan gerçekleri arafl-
t›rmas›n› istemek; safdilliktir, naif-
liktir, bu sistemi tan›mamakt›r.

5- Faflist devletin ‘güç kul-

lanma hakk›n›’ tan›yanlar...
Son olarak, PKK’ye silah b›rakma
ça¤r›s› yap›ld›¤› günlerden bir tar-
t›flmay› hat›rlatmak istiyoruz.
PKK’nin ateflkes yapmas›yla birlik-
te “ordu da çekilsin/operasonlara
son versin” diyenler karfl›s›nda, olur
mu öyle fley fliddet kullanma hakk›
devlete aittir, diyen solcular vard›.
Örne¤in; ÖDP’nin gazetesi Birgün
yazar› R›dvan Akar, “Diyelim ki
devrim oldu. Sosyalist bir Türkiye
kuruldu” dedikten sonra ekliyor:
“Böyle bir Türkiye’nin da¤lar›nda
rejimi devirmek için silahl› gruplar
dolaflsa, rejimin tepkisi ne olur-
du?... Böylesi empatiye ihtiyaç duy-
du¤umuz bir dönemden geçiyo-
ruz.”(21 Haziran 2005, Birgün)

Faflizmle empati kural›m diyen
R›dvan Akar ve onun gibi düflünen-
ler, bugün devlete veryans›n ediyor,
fiemdinli halk›n› ac›lar›n› paylafl›-
yorlar. Faflist devletin güç kullanma
hakk›n›n kutsall›¤› önünde secdeye
var›p, halk›n örgütlü güçlerinin flid-
detini lanetleyenler bu yaflananlar
karfl›s›nda “derin devlete” elefltiri
yöneltebilir mi; ne kadar tutarl›d›r?
Bu devletin “teröre karfl› savafl›” na-
s›l verdi¤ini bilmiyor muydunuz?
Bu “savafl” anlay›flla karfl›lan›rken,
devletin demokratikleflti¤i mi varsa-
y›l›yordu yoksa? Tutarl› olacaklar-
sa, yine ç›k›p piflkince “samimi ol-
mak laz›m... sorumlu PKK’dir” de-
meleri gerekmez mi? 
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Yalan vve ççarp›tmala-
ra iizin vvermeyelim;
yan›lg›larla ffaflist

devletin kkendini ‘‘d›-
fl›nda’ ggöstermesine
hizmet eetmeyelim!
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Susurluk
AKP iile
Devam 
Ediyor

AKP  
Hesap 

Vermelidir

“Ben böyle bir kuruluflu daha tan›-
mad›m, geçmiflte böyle dedikodular ya-
p›lm›fl olabilir. Benim dönemimde böyle
bir fley yok, tan›m›yorum.”

Böyle diyordu bu ülkenin Baflbakan›
Tayyip Erdo¤an, J‹TEM ile ilgili soruya.
Bu yalan, Susurluk kazas›n›n ard›ndan,
baflta J‹TEM komutanlar›ndan Org. Veli
Küçük olmak üzere, birçok askeri yetkili
taraf›ndan da söylenmifl, J‹TEM’in varl›¤›
inkar edilmifltir. Çünkü J‹TEM bir suç ör-
gütüdür. Hem halka karfl› savafl örgütü ola-
rak, hem de bu düzenin yasalar› nezdinde
say›s›z suç ifllemifltir. Peki nedir J‹TEM,
nas›l çal›fl›r, nas›l örgütlenir?...

Kontrgerilla Örgütlenmelerinden
Sadece Biri

J‹TEM’den sözedilirken, ço¤u zaman
düflülen yanl›fllardan biri, J‹TEM’in oligar-
flinin kontrgerilla örgütlenmesinin ‘kendisi’
oldu¤udur. Hay›r! J‹TEM, halka karfl› sava-
fl›n kontrgerilla yöntemleriyle sürdürülmesi
paralelinde oluflturulan örgütlenmelerden
sadece biridir. Polis özel timi, M‹T, T‹T vb.
birçok iç savafla göre örgütlenmifl kurum,
‘kendi alan›nda’ halka karfl› savafl›r.

Kontrgerilla, tüm NATO üyesi ülkeler-
de oldu¤u gibi, ülkemizde de emperyalizm
taraf›ndan politikalar› ve talimnameleri
belirlenmifl karfl›-devrim örgütlenmeleri-
dir. Özel Harp Dairesi’nden Özel Kuv-
vetler Komutanl›¤›’na kadar çeflitli isim-
lar alt›nda faaliyet yürüten bu örgütlen-
meler, gösterilmek istendi¤i gibi ‘devlet
içindeki devlet’ olmay›p, devletin bilgi-
si ve onay› dahilinde çal›fl›rlar. Kontr-
gerilla politikalar› ya da Susurluk poli-
tikalar› olarak ifade etti¤imiz politika-
lar ise; devletin bütün kurumlar›nca
çeflitli biçimde sürdürülen yani yöne-
tim anlay›fl›na dönüflen politikalar-
d›r. Devletin kontralaflmas› da bu
gerçeklikte ifadesini bulur. Bu ne-
denle, düzenin kendi yasalar›na

göre dahi suç ifllemifl olan ölüm

mangalar›n›n tüm devlet kurumlar›nca ko-
runmalar›, kimseye flafl›rt›c› gelmemelidir. 

J‹TEM’in Kuruluflu ve Örgütlenme
Biçimi
Kontrgerillan›n iç savafla göre örgütlen-

mesini kurumsallaflt›rd›¤› 12 Eylül sonras›
süreçte, geliflen ulusal ve s›n›fsal mücadele-
ye paralel oluflturulan kontrgerilla örgütlen-
melerinden biri de J‹TEM’di. Kontrgerilla
örgütlenmesi içindeki ‘ifl bölümü’ esas›na
göre, daha çok OHAL bölgesi ve k›rsal alan-
da faaliyet gösterse de, J‹TEM’in faaliyet
alan› tüm Türkiye’dir. 

4 fiubat 1997’de Hanefi Avc› TBMM Su-
surluk Komisyonu’na verdi¤i ifadede “Çe-
te’yi devlet kurdu” diyerek flöyle diyordu: 

“Terörle mücadelede hukuk içinde kal›-
narak bir yerlere gidilemedi¤i görüldü. Bu-
nun için hukuk d›fl› bir yap›lanmaya gidil-
di... Bu devletin üst kademelerinde al›nm›fl
bir karard›. Bu yöntemi ilk olarak J‹TEM
kullanmaya bafllad›...”

J‹TEM’in kökenleri ise daha eskiye da-
yan›r. Bir J‹TEM astsubay›, bu konuda flun-
lar› söylüyor: "Bu birim jandarmada ilk kez
1938 y›l›nda de¤iflik bir isimle kuruluyor. O
y›llarda Jandarma Teflkilat ve Vazife Ni-
zamnamesi'nin sekavetin izalesi (eflkiyal›-
¤›n ortadan kald›r›lmas›) ve ajan muhbir
tayinine dair talimat var. ‹flte bu talimat
sonraki y›llarda reorganizasyona tabi tutu-
luyor. San›yorum 1987 y›l›nda tekrar J‹-
TEM ad› ile kuruluyor.” (Aktaran: Kontrge-
rilla K›skac›nda Türkiye, Suat Parlar)

Oligarflinin halka karfl› savafl›n›n tarihi-
ne uygun olan bu geliflim içinde, J‹TEM
olarak kuruluflunun karar›, Temmuz
1987'de OHAL Valili¤i ve Jandarma Asayifl
Kolordusu’nun kurulmas›n›n ard›ndan, böl-
gedeki istihbarat faaliyetlerini merkezilefl-
tirme amac›yla al›nd›. OHAL bölgesinde
etkin bir rol oynayan Jandarma Genel Ko-
mutanl›¤›, Jandarma istihbarat birimlerini
1989'da J‹TEM ad› alt›nda örgütleyerek “iç

Oligarflinin Kontrgerilla
Örgütlerinden Biri: J‹TEM



savafla uygun” hale getirdi. “‹stih-
barat toplama amaçl›” kuruldu¤u,
ancak daha sonra iflkence, adam ka-
ç›rma, kay›plar, iflkenceli sorgu ve
infazlarda ad› geçmeye bafllad›¤›
söylense de, bafltan itibaren kurulu-
flu da zaten bu temeldeydi. Resmi
olarak varl›¤›n›n bafltan itibaren ka-
bul edilmemesi de, kurulufl amac›-
n›n istihbaratla s›n›rl› olmad›¤›n›n
bir baflka kan›t›d›r. 

J‹TEM’in kuruluflu ile k›sa süre-
de; Diyarbak›r, Siirt, Mardin, Cizre,
fi›rnak, Hakkari, Van baflta olmak
üzere jandarma binalar› J‹TEM'in
iflkence merkezleri haline getirildi
ve buralardan bölge halk›n›n ç›¤l›k-
lar› yükselmeye bafllad›. 

J‹TEM’in örgütlenme biçimine
iliflkin çeflitli kaynaklarda ve kimi
J‹TEM mensuplar›n›n anlat›mlar›n-
da bilgilere rastlanmaktad›r. Örne-
¤in, fiemdinli sonras› Sabah yazar›
Umur Talu’yu arayan bir J‹TEM
mensubu, fiemdinli’de yakalanan
araç gibi timlere “toros timi” ad›n›
vererek flöyle tarif ediyordu: 

“Jitem'de terörle mücadelede
bir Toros timi üç kifliden oluflur. Bir
floför, ya uzman çavufltur yahut mil-
liyetçi bir asker seçilir. Güvenebil-
memiz için genellikle sivilde ülkücü
olmufl gençlerden seçilir. ‹kinci ki-
fli, eski PKK'l› itirafç›d›r. Üçüncü
ise tim komutan›.” (22 Kas›m)

Buradan da anlafl›laca¤› ve orta-
ya ç›kan örneklerden de bilindi¤i gi-
bi; J‹TEM korucular›, itirafç›lar›,
MHP’li faflistleri aktif olarak kul-
lanmakta, birer ölüm mangas›na dö-
nüfltürmektedir. 

J‹TEM'in hiyerarflik yap›s›na gö-
re; T‹M’lerin ba¤l› oldu¤u J‹TEM
Grup Komutanl›¤› direk ‹stihbarat
Daire Baflkanl›¤›'na ba¤l›d›r. OHAL
bölgesinde ise do¤rudan Jandarma
Genel Komutanl›¤›’na. Jandarma
teflkilat›n›n Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› emrine verildi¤i süreçlerde
ise dolay›s›yla KKK’ya ba¤l›d›r. 

J‹TEM Grup Komutanl›¤›'n›n
bafl›nda bir binbafl› bulunmaktad›r.
‹lk kuruluflunda A. Cem Ersever bu-
lunmaktayd›. Ki, J‹TEM’in ad›n›n
yayg›n olarak duyulmas›, Erse-

ver’in iç hesaplaflma sonucu öldü-
rülmesi ve ‘Yeflil’ kod adl› Mahmut
Y›ld›r›m olay› ile olmufltur. 

Grup Komutan›’n›n alt kadro-
sunda bir veya iki subay ile birkaç
astsubay görev yapar. J‹TEM Ko-
mutanl›¤›’na ba¤l›, gerilla gibi giyi-
nen, istedikleri her türlü kimlik elle-
rine verilen, s›k s›k plakalar›n› de-
¤ifltirerek kulland›klar› araçlar› bu-
lunan, J‹TEM komutanlar› d›fl›nda
kimseden emir almayan, ‘gerilla gi-
bi  yaflayan’ timler vard›r. 

Yaflar Büyükan›t’›n ‘iyi çocu¤u’
Ali Kaya’ya iliflkin, gazetelere mek-
tup yazan kimi subaylar ayn› za-
manda J‹TEM’cilerin nas›l çal›flt›k-
lar›na iliflkin de bilgi veriyorlard›:
Bunlardan birini Nazl› Il›cak’a ya-
zan bir binbafl›dan aktaral›m: 

“Nam-› di¤er Mutkili Ali ismini
bu bölgede bilmeyen yoktur. Ali Ka-
ya'y› çözen fiemdinli'yi ve Hakkâri
merkezli bütün provoke eylemlerini
de çözmüfl demektir. Üstlerine çok
sad›k olan bu s›k› operasyoncu...
Mutkili Ali, bir astsubay olmakla
birlikte, bölgedeki neredeyse bütün
subaylardan daha itibarl›d›r. Hak-
kari Jandarma ‹l Komutan› Erhan
Kubat'la do¤rudan do¤ruya s›k› te-
mas halindedir. Kubat ise, Jandar-
ma Asayifl Bölge Komutan› Selâhat-
tin U¤urlu'ya, ba¤l›d›r.” (19 Kas›m
Bugün) 

Grup Komutanl›¤›’na ba¤l›, ‹s-
tanbul, Van, ‹zmir, Diyarbak›r’›n da
aralar›nda bulundu¤u 7 bölgede bi-
rimi vard›r. Birimler kendi bölgele-
rinde faaliyet yürütürler ve yüksek
düzeyde yetkiyle donat›lm›fllard›r.  

J‹TEM içinde itirafç›lar›n da ye-
ralmas› birçok avantaj› da berabe-
rinde getirmifltir. Bölgeyi iyi tan›-
malar› ve iyi Kürtçe konuflmalar›n›n
yan›nda bir dönem içinde kald›klar›
örgütlenmeye iliflkin bilgiler ve çok
rahat girdikleri gerilla görünümleri
ile adeta J‹TEM'in vazgeçilmezleri
haline gelmifllerdir. Ortaya ç›kan
birçok sabotaj, cinayet, faili meç-
hul, bombalama olay›nda itirafç›la-
r›n kullan›lmas› bu yan›yla tesadüf
de¤ildir. Devletin kimi zaman öldü
gösterdi¤i, kimi zaman yakaland›¤›-

n› gizledi¤i ve ço¤u zaman bizzat
generaller, binbafl›lar, albaylar tara-
f›ndan itirafç›laflt›r›lan bu unsurlar,
komplo ve provokatörlükte önemli
rol oynamaktad›rlar:

"Örne¤in Tunceli'nin Hozat ilçe-
sine ba¤l› bir köyde iki k›z kardefl
PKK'ye kat›lmak istedi¤ini belirti-
yor. (...) Bu iki k›z kardefl al›n›p Ela-
z›¤'›n Palu yak›nlar›ndaki baflka bir
özel birime teslim ediliyor. Yaklafl›k
iki ay sonra ayn› köye gittiklerinde
Yeflil, ev sahibine k›zlar›n›n flehit
düfltüklerini söylüyor...” (A. Cem
Ersever, ‹tiraflar, sf, 181)

Yap›lan çeflitli eylemlerin
PKK’ye, devrimci örgütlenmelere
maledilmesi, J‹TEM’in klasik
kontrgerilla yöntemlerinden biridir.
Bugün fiemdinli-Hakkari hatt›nda
da yakalanana kadar bu politika iz-
lenmifltir. Ersever bu konuda itiraf-
lar›nda flu örneklere yer veriyor:

“1992 y›l›n›n sonbahar aylar›n-
da ifller de¤iflti. PKK'l› olarak köy
basmaya bafllad›k. Yeflil komutas›n-
da. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine
ba¤l› Dedeba¤ köyü Ekim ay› içinde
bas›l›yor. Korucunun evi yerle bir
ediliyor. Özellikle Kars'›n Digor,
Göle, Susuz, Selim ilçeleri, Ela-
z›¤'›n A¤›n ve Palu ile Bingöl'ün
Karl›ova ve Solhan ilçelerine ba¤l›
tarafs›z köyler seçiliyor. Önce
PKK'ya yard›m etmeleri için gerilla
J‹TEM timi taraf›ndan uyar›l›yor.
‹steksiz davrananlar s›ra daya¤›n-
dan geçiriliyor. Yücel Y.'nin deyi-
miyle bunlardan bir kaç› saf d›fl›
ediliyor. Tüm bunlar ise PKK ad›na
yap›l›yor.”

‹yi Kürtçe Konuflmak, 
Komplo ‹çin Gerekli
Org. Yaflar Büyükan›t ‘iyi ço-

cuk’ dedi¤i Ali Kaya için, ayn› za-
manda “çok iyi Kürtçe konuflur”
bilgisini veriyordu. 

‹lginçtir, Binbafl› Ersever de iti-
raflar›nda J‹TEM üyeleri için “hep-
si çok iyi Kürtçe konuflur. Zaten
bunlar› birçok köylü PKK'l› san›r”
(Binbafl› Ersever’in itiraflar›, Soner
Yalç›n) diyerek, adeta Büyükan›t’›
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geri-
d e n
onay-
l›yor. 

Evet, bölgede görevli J‹TEM
elemanlar›n›n temel özelliklerinden
biridir bu. Çünkü, zaman zaman ga-
zetelerde haberine rastlad›¤›m›z gi-
bi, gerilla k›yafetleri giyerek Kürt
köylülerini aldat›p gerillaya destek
verenleri ortaya ç›karmak, sindirme
ve flafl›rtma eylemleri yapmak için
gerekiyor. Nitekim, bir gerilla gibi
köy köy, mezra mezra dolaflarak,

kontrgerilla faaliyeti yürüten J‹-
TEM elemanlar›na dair bu y›l›n ba-
fl›nda da bilgiler bas›na yans›m›flt›. 

J‹TEM üyelerinin büyük bir ço-
¤unlu¤u, devletin kirli kanl› ifllerini
yürüten tüm konrtralar gibi, uyufltu-
rucu ve silah ticareti gibi rant alan-
lar›n›n ortas›nda yeralmaktad›rlar.
Bu hafta içinde beraat ettirilen Yük-
sekova Çetesi olarak bilinen kontr-
gerilla örgütlenmesinin, uyuflturu-
cuyu panzerlerle tafl›d›klar›na dair
bilgiler, bu örgütlenme içinde yera-
lan Kahraman Bilgiç anlat›lm›flt›r. 

Türkiye’ye giren uyuflturucunun
büyük ço¤unlu¤unun, bu kadar s›k›
denetlenen bölgeden büyük kentlere
ak›fl›n›n “sorunsuz” olmas›n›n alt›n-
da da, J‹TEM ve di¤er kontrgerilla
örgütlenmelerinin rolü önemlidir. 

TBMM Susurluk Komisyonu’na
ifade veren Astsubay Hüseyin O¤uz
içinde yerald›¤› J‹TEM’den ayr›l-
mak istedi¤ini kaydederek flöyle di-
yordu: “Onlardan ayr›lmak istedim,
çünkü onlar›n pisliklerini üzerime
almak istemem.”

Resmi Belgelere Giren
Ama Hem ‹nkar Edilen

Hem De Yarg›lanamayan
J‹TEM ve Suçlar›
Elbette, Tayyip Erdo¤an’›n “ben

böyle bir fley tan›m›yorum” sözleri
masaldan öte bir fley de¤ildir. B›ra-
k›n ortaya ç›kan binlerce olay›, hal-
k›n anlat›mlar›n›, devletin resmi
belgelerinde dahi vard›r J‹TEM.

Örne¤in yeni sorgu odas› yap›m›
için ihaleler yapan J‹TEM’in bütçe-
si TBMM taraf›ndan belirlenmekte-
dir. ‘J‹TEM Bütçesi’ kalemindeki
bütçe görüflmelerine kat›lan döne-
min CHP Milletvekili Sinan Yerli-
kaya'n›n anlat›m›na göre; J‹TEM
bütçesi görüflülürken tüm milletve-
killeri, “bu konuda kamuoyuna bil-
gi s›zd›r›lmamas›” konusunda uya-
r›l›yor ve “namus ve fleref üzerine”
yemin ettiriliyor. Yani, bugün flafl›r-
m›fl gibi yapan AKP milletvekilleri
de bu yeminleri ettiler... 

Evet J‹TEM bilinir, örtülü öde-

neklerden ay da baflka biçimlerde
paralar aktar›l›r ama sistemin yasa-
lar›nca da suç iflledikleri ortaya ç›k-
m›fl olsa dahi, yarg›lanmazlar. Bu-
gün yarg›lamaktan sözedenler bu
nedenle yalan söylüyorlar. Susurluk
sonras› kurulan Faili Meçhul Cina-
yetleri Soruflturma Komisyonu'nun
raporunda J‹TEM’in birçok yasad›-
fl› olaya kar›flt›¤› kaydedildikten
sonra, “gerekli soruflturman›n yap›l-
mas› için Adalet Bakanl›¤›'na suç
duyurusunda bulunulmas›na...”
söyleniyordu. Peki ne olmufl bu suç
duyurusunun sonucu? H‹Ç!

Peki haklar›nda dava aç›lsa ne
olur diye sorulabilir? Buna da resmi
belgelere geçen bir örnek mevcut. 

Kapat›lan Diyarbak›r DGM Bafl-
savc›l›¤›'nca haz›rlanan, 1999 tarih-
li iddianamede; itirafç› ve korucu-
lardan kurulu bir örgütlenmeyle il-
gili bölgedeki birçok cinayet, bom-
balama ve suikast›n, dönemin rüt-
beli komutanlar›n›n emri veya bilgi-
si dahilinde gerçeklefltirildi¤i belir-
tiliyordu. Binbafl› Cem Ersever'in
komutas›ndaki alt› PKK itirafç›s›-
n›n, dönemin Asayifl Kolordu Ko-
mutan› Hulusi Say›n, Asayifl Komu-
tanlar› ‹smail Selen ve Hikmet Kök-
sal ile J‹TEM'in bilgisi dahilinde ci-
nayetler iflledi¤i ifade ediliyordu.
Ancak bu iddianame de görevsizlik
karar› verilerek bofla ç›kt›. Sözko-
nusu dosyada say›lan bunca cinaye-
te, provokasyona ra¤men hiçbir tu-
tuklu san›k bulunmazken, maafll›
itirafç›lar›n isimleri, kimlerden emir
ald›klar›, Binbafl› rütbeli J‹TEM ko-
mutanlar›, korucu ve afliret reisleri-
nin örgütlenme içindeki yerleri, po-
lis taraf›ndan yakaland›klar›nda na-
s›l an›nda serbest b›rak›ld›klar›,
MHP’nin bölge teflkilat› yöneticile-
rinin ayn› zamanda kontra eleman›
olduklar›, faili meçhul cinayetleri-
nin ard›ndan Jandarma ‹l Komutan-
l›kl›klar›’na ya da karakollar›na gi-
rerek kurtulduklar› gibi çok somut
bilgiler yeralmaktayd›. 

TBMM Susurluk Komisyonu
üyesi Fikri Sa¤lar, ‘Kod Ad› Susur-
luk’ isimli kitapta, J‹TEM’den söze-
derken, devlet taraf›ndan korunduk-

16

27 Kas›m 2005 / 28

Kürt hhalk›na kkarfl› iiflledi¤i
suçlardan ddolay› bbinlerce kkez
ölümü hhaketmifl oolan vve DDev-
rimci SSol ttaraf›ndan öölümle

cezaland›r›lan KKorgeneral HHu-
lusi SSay›n’›n, öözellikle MMHP’li
subaylardan kkurdu¤u JJ‹TEM

timlerinin hhalka kkarfl› iiflledi¤i
suçlar› bbugün aart›k hherkes

biliyor. MMHP’li ffaflistler JJ‹TEM
içinde rresmi üüniformal› yya dda
çeflitli bbiçimlerde ‘‘sivil’ oola-
rak, kkontra ffaaliyetlerini ppar-
ças› oolmaya ddevam eediyorlar.



lar›n›, komisyonun bu konuda hiç-
bir fley yapamad›¤›n›n özellikle alt›-
n› çizmektedir. Tu¤general Veli
KÜÇÜK’in komisyonda dinlene-
medi¤ini belirten Sa¤lar, ad› geçen
di¤er J‹TEM’cilere de ulafl›lamad›-
¤›n› kaydederek flu tespiti yap›yor-
du: “Bu yap›yla ilgili hiçbir incele-
me yap›lamama gerekçesi, Komis-
yonumuzun yönetim hatas›ndan
kaynakland›¤› gibi, ilgili kurumla-
r›n ciddi bir suskunluk ve anlafl›l-
maz bir al›nganl›k içerisine girerek
gerçeklerin ayd›nlanmas›na dolayl›
olarak engel olmalar›d›r.”

Düflünün, güya ülkeyi yöneten
TBMM’nin bir komisyonu b›rak›n
bu yap›ya yönelik herhangi bir fley
yapmay›, ifadelerini bile alam›yor!

Baflka devlet belgelerinde de J‹-
TEM kay›tlara geçmifltir: Örne¤in,
Baflbakanl›k Teftifl Kurulu Susurluk
Raporu da, “Jandarma Genel Ko-
mutanl›¤› reddetse de J‹TEM’in
varl›¤› gerçektir” diyerek, kimi
suçlar›n› s›ral›yor. 

J‹TEM’in tek bir faaliyeti

yoktur ki, generallerin bilgisi da-

hilinde olmas›n. Soner Yalç›n, J‹-
TEM’in en tan›nm›fl ismi “Binbafl›
Ersever’in itiraflar›” kitab›nda bu
konuda oldukça fazla örnek sunar-
ken; Faruk Mercan ‘Susurluk
Prensleri’ isimli kitab›nda, Erse-
ver’e “üstün hizmetlerinden” dola-
y›, 20 Kas›m 1990'da Orgeneral
Hikmet Köksal taraf›ndan verilen
takdir beraat›na yer vermektedir. El-
bette burada takdir edilen ve Erse-
ver’in “yapmak için her türlü faali-
yeti cesaret ve feragatle sürdürdü-
¤ü” faaliyetlerinin tümü kontrgeril-
la faaliyetleridir: Kay›plar, katliam-
lar, komplolar,  provokasyonlar, fa-
ili meçhuller, iflkenceli sorgular...

Bu arada, jandarma teflkilat›nda
J‹TEM d›fl›nda, özel timlerin yer al-
d›¤›n› da belirtelim. Bu ‘legal’ tim-
lere iliflkin dönemin J.Genel Komu-
tan› Org. Eflref Bitlis flu bilgiyi veri-
yor: “A timleri tamam› rütbeli olan
personelden kurulmufltur. Teçhizat›
tamamen özeldir. Egitimi özeldir.
Eskiden özel harp e¤itimi yapard›.
fiimdi jandarman›n kendi timidir. B

timleri ise yar›s› rütbeli, yar›s› as-
ker kiflilerden olufluyor. Hepsi ko-
mando e¤itimi görmüfltür. Ondan
sonra da ilave olarak özel tim e¤iti-
mi görmüfltür.” (Aktaran: Suat Par-
lar. Age.)

J‹TEM ad› alt›nda yarat›lan “es-
rarengiz” havan›n, Eflref Bitlis’in
anlatt›¤› Jandarma Özel Harekat
timlerinin gerçeklefltirdi¤i her türlü
kontra faaliyetinin üzerini perdele-
di¤inin de alt›n› çizelim. Yani oli-
garflinin bu “yasal” örgütlenmesi de
klasik bir kontra örgütlenmesidir ve
emperyalizmin kontrgerilla talim-
nameleri do¤rultusunda örgütlenen
Latin Amerika’daki bu tür özel tim-
ler, ölüm mangalar› ne yapt›larsa
Türkiye’dekiler de onu yap›yorlar. 

J‹TEM’in Kontra Eylemleri
Tüm Türkiye Genelinde
Yo¤unlaflt›¤› alan›n Do¤u ve Gü-

neydo¤u bölgesi olmas›na karfl›n,
‹stanbul baflta olmak üzere, devrim-
ci mücadelenin oldu¤u her yerde;
kaç›rma, kaybetme, iflkence, infaz,
sabotaj, hedef flafl›rtma amaçl› ey-
lemler, provokasyonlar düzenlemifl
ve halen bu faaliyetlerini sürdür-
mektedir. 

Gazi katliam› s›ras›nda da ad›
geçen J‹TEM, üniversite gençli¤i-
ne, iflçilere karfl›, gecekondulardaki
devrimci mücadeleye karfl› say›s›z
kontra faaliyette bulunmufltur. OD-
TÜ’de ö¤rencilerin yakalad›¤› üç
sivil jandarma subaylar›n›n üzerin-
den J‹TEM kimliklerinin ç›kmas›,
direnen Tuzla deri iflçilerinin karfl›-
s›na da yine J‹TEM’cilerin ç›kmas›
ve kaç›r›lan iflçilerin Maslak Jan-
darma Komutanl›¤› ve Tuzla Piyade
Okulu’nda sorgulan›p tehdit edil-
meleri vb. birçok örnek mevcuttur. 

Temmuz 1999’da Çank›r› Hapis-
hanesi’nde adli tutuklu olarak bulu-
nurken, Devrimci Halk Kurtulufl
Cephesi taraf›ndan sorgulanan ve
ölümle cezaland›r›lan J‹TEM ele-
man› Turan ÜNAL bu konuda bir
örnektir. Ünal, kontra örgütlenmesi-
ni, bu örgütlenmede yeralan isimle-
ri, kaybettikleri insanlar›, infazlar›,

iflkenceleri, uyuflturucu kaçakç›l›¤›
gibi birçok suçunu itiraf etmifltir.
(Bilgiler; Devrimci Halk Kurtulufl
Cephesi’nin cezaland›rmaya iliflkin
8 Temmuz 1999 tarihli 90 No’lu
aç›klamas›ndan al›nm›flt›r) 

1995 y›l›nda Sivas’ta askerdey-
ken Bölük Komutan› Yüzbafl› Salih
DO⁄AN taraf›ndan seçilen ve ken-
disi gibi 29 kifliyle birlikte di¤er as-
kerlerden yal›t›larak özel olarak
e¤itilen Turan Ünal, halk›m›z›n
“baba oca¤›” dedi¤i askerlik kuru-
munun oligarflinin kontra örgütlen-
meleri için nas›l kaynak teflkil etti-
¤inin de bir örne¤iydi. J‹TEM üyesi
yap›lan Ünal, askerlik sonras› kont-
ra faaliyetlerine devam eder. 

“03 Timleri” dedi¤i, gizlilik
esas›na göre oluflturulmufl kontra
örgütlenmesine iliflkin flu bilgileri
veriyordu Ünal: 

“Kay›p ve infazlar› gerçekleflti-
rirler. Merkezi Ankara Yenimahalle
‹l Jandarma Komutanl›¤› Emniyet
Hizmet Birimi. Amiri Albay Erol
BULUN. Arfliv Bilgileri Amiri Al-
bay ‹BRAH‹M'dir. ‹stihbarat ve Fi-
zibilite Amiri Albay SONER...”

“Timlerin resmi bir konumu ve
rütbesi veya statüsü bulunmuyor.
Herkes sanki normal er, onbafl›, ça-
vufl gibi resmi kay›tlar› bulunuyor.

Görev askerlikle bafll›yor, e¤itim
veriliyor. Normal askerlik süresi bi-
timinde aktif olarak enaz üç y›l de-
vam ediyor. ‹steyen s›navla M‹T,
Özel Harekat ve askeri bir konumda
kalabilir. Veya sivilde normal flart-
lar veya ifller dahilinde ve denetim
alt›nda bulunuyor.

Timler genelde üçer kifli oluyor. 

03 Grubu joker konumunda bu-
lundu¤u için ani görevler ve son da-
kika görevler ç›k›yor. Emniyet, M‹T
ve di¤er askeri kurulufllar bilgi,
malzeme ve personel alan›nda kul-
lan›l›yor. Tim'e emirler üst düzey
emniyet hizmet ve daire baflkanl›-
¤›ndan geliyor. Kolluk kuvvetlerinin
-emniyet, M‹T, askeri komutanl›k-
lar- sahip oldu¤u bütün yetkiler,
kimlikler kullan›l›yor. Çözümlenme-
nin gerekli oldu¤u kilit noktalarda
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kullan›l›yor..."
“DAL'da kaybedil-

mesi gereken biri olur-
sa, biz gidiyor, onu
DAL'dan al›yor ve sor-
gulad›ktan sonra kay-
bediyoruz.”

95'te Gazi Ayaklan-
mas› sonras› ‹stanbul
ve Ankara'da J‹TEM,
M‹T ve emniyetin ha-
z›rlad›¤› bir listede
kaybedilecek kifliler
tespit ediliyor. Liste
Turan ÜNAL'›n da
içinde bulundu¤u 03
timlerine veriliyor.

31 Mart 1998’de Çeflme’de Me-
tin Andaç, Neslihan Uslu, Mehmet
Ali Mandal ve Hasan Aydo¤an’›
kendisinin de içinde oldu¤u kontra
timinin nas›l kaybetti¤ini anlatan
Turan Ünal, dört devrimciyi, Fo-
ça'da askeri alan içerisinde olan
kontrgerillaya ait binalarda iflkence-
li sorguya ald›klar›n›, sonra Hatay
Üçkuyular semtinde kontrgerillaya
ait binada 3-4 gün tuttuklar›n›, ar-
d›ndan nisan sonunda a¤›r iflkence-
den ç›km›fl, kollar› k›r›k ve hap ile
uyutulmufl bir halde ‹zmir Seferihi-
sar k›y›s›nda küçük kamaras› olan
bir bal›kç› teknesine bindirilip tek-
neyi bat›rd›klar› bilgisini veriyordu. 

Arkas›ndan Çeflme'de bulunan
40 dönümlük arazi üzerinde kurulan
FLY-‹N ad›nda bir e¤lence yerinde
bu operasyonun kutland›¤›n› da
kaydeden J‹TEM’ci, teflkilat›n her
türlü pis iflin, uyuflturucu kaçakç›l›-
¤›n›n içinde nas›l yüzdü¤üne dair
anlat›mlarda da bulunuyordu.

J‹TEM Ad›n›n Vahfletle Yan
Yana An›lmas› Binlerce
Örne¤e Dayanmaktad›r
Baflta, J‹TEM itirafç›s› Abdülka-

dir Aygan olmak üzere, J‹TEM için-
de bulunduktan sonra, faaliyetleri,
uygulanan yöntemler hakk›nda bil-
giler veren kontra elemanlar›, ayn›
zamanda devletin vahflette nas›l s›-
n›r tan›mad›¤›n› da gözler önüne
sermektedirler. Keza, Kahraman

Bilgiç’in nisan ay›nda Ülkede Öz-
gür Gündem Gazetesi’nde yeralan
itiraflar› da, kurfluna dizilen köylü-
ler, tecavüzler, parçalanan cesetler
vb. ile bu konuda zengin örneklerle
doludur. Okurlar›m›z›n bilgisinde
olan bu itiraflar› bir yanda tutarak
21.1.1996 tarihli Evrensel Gazete-
si’nde yay›nlanan bir J‹TEM suba-
y›n›n anlat›mlar›na bakal›m:

“Öldürülenlerin ço¤u helikop-
terle ormanl›k alanlara veya sarp
kayal›klara at›l›r. Baz›lar› da yak›l›r
ve gömülür. ‹tirafç›lar operasyonla-
ra kat›l›r. Lojistik destek sa¤layan
köyler ve kifliler tespit edilir ve etki-
siz hale getirilir. (Ali Kaya’n›n ajan-
das›ndaki listeleri hat›rlay›n!) Lojis-
tik destek sa¤layan köylüler, toplu
gözalt›na al›n›r ve köy yak›l›r.”

14.11.1994 tarihinde Diyarbak›r
Da¤kap›’da eflinin yan›nda gözalt›-
na al›nan Ali Tekda¤ isimli kiflinin
sorgulan›p öldürümesine iliflkin:

“Tekda¤'la ilgili bilgiler do¤ru-

dan, kendi iste¤i üzeri-
ne OHAL Valisi Ünal

Erkan'a iletildi. Sor-
gulamaya sürekli ola-
rak üç hilalli yüzük ta-
kan 'Timuçin' lakapl›
Özel Tim Komiser
Yard›mc›s› da kat›ld›.
Te¤men lakapl› komu-
tan Tekda¤'›n cinsel
organ›nda bulunan id-
rar yoluna tel sokuyor
ve elektrik veriyordu.
Hemen ölmemesi için
sürekli i¤ne yap›l›yor.
Zaten sorgulamada sü-
rekli askeri doktorlar

bulunduruluyor. Sorgulama yerinde
bulunan tim komutanlar›n›n telsizi
Asayifl Kolordu Komutanl›¤›'na en-
dekslidir. Kolordu komutan›n›n tali-
mat›na göre sorgulama yöntemleri
de¤iflir. 

Doktor Tekda¤’›n fazla dayana-
mayaca¤›n› söyleyince 120. günün-
de buradan al›nd› ve benim de bu-
lundu¤um operasyon timi eflli¤inde,
askeri bölge d›fl›nda çöplü¤e getiril-
di. Burada Timuçin ve Bo¤a silahla
tarad›lar. Öldükten sonra timde bu-
lunan bir baflka eleman›n, Tekda¤'›n
yak›lmas› gerekti¤ini söylemesi
üzerine, benzin dökülerek yak›ld›.
Cesedi kömür haline gelmifl olan
Tekda¤'›n kemikleri ve geriye kal-
m›fl di¤er parçalar›n›, Silvan Diyar-
bak›r aras›nda bir dere kenar›ndaki
nadasl› bir tarlaya götürüp z›rhl› ba-
riyerde bulunan kazma ve kürek
arac›l›¤›yla gömdük. Tekda¤'›n ölü-
münü hem OHAL Valisi hem Asa-
yifl Kolordu Komutan› hem de Di-
yarbak›r Emniyet Müdürü biliyor.”

“Timler yakalad›klar›na her fleyi
yapmakta serbesttir. ‹nkar ederler
ama do¤rudur. Öldürülenlerin uzuv-
lar›n› keserler. Özellikle cinsel or-
ganlar› kesilir ya da cisim sokulur.
Silvan'›n k›rsal›ndan bir kad›n mili-
tan yaral› olarak yakaland›. Ona her
fley yap›ld›. Operasyon timindeki
Bo¤a lakapl› komutan tecavüz etti,
sonra da G-3 piyade tüfe¤iyle cinsel
organ›na tecavüz etti. Bütün bir flar-
jörü boflaltt›.”

‹flte Büyükan›t’›n iyi çocuklar›!
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J‹TEM’in suçlar›ndan biri de KAYIPLARDIR...

Metin Andaç, Neslihan Uslu, Mehmet Ali Mandal

ve Hasan Aydo¤an isimli Cepheli devrimcilerin

1998 y›l›nda nas›l kaybedildiklerini J‹TEM elema-

n› Turan Ünal anlatt›. Foça'da askeri alan içerisin-

de olan kontrgerillaya ait bi-

nalarda iflkenceli sorguya al-

d›lar, sonra ‹zmir Hatay Üç-

kuyular semtinde kontrgeril-

laya ait binada 3-4 gün tuttu-

lar, ard›ndan nisan sonunda

a¤›r iflkenceden ç›km›fl, kollar›

k›r›k ve hap ile uyutulmufl bir

halde ‹zmir Seferihisar k›y›-

s›nda küçük kamaras› olan

bir bal›kç› teknesine bindirip

tekneyi bat›rd›lar. 



Haberine geçen hafta
yer verdi¤imiz, 17 Ka-
s›m’daki Trabzon linç gi-
riflimi davas›n›n ard›ndan,
TAYAD’l›lar mahkeme ç›-
k›fl›nda yapt›klar› aç›kla-
mada, provokasyonlara,
linç giriflimlerine karfl› ka-
rarl› durufllar›n› sürdüre-
ceklerini ilan etmifller ve
Rize’ye giderek AKP’li-
lerle görüfleceklerini söy-
lemifllerdi. 

AKP’liler Polisin 

Arkas›na S›¤›nd›

TAYAD’l›lar söyledikleri gibi,
ayn› gün Rize’ye hareket ettiler. Ri-
ze ‹l Baflkan› ile önceden telefonla
görüflmüfller ve randevu alm›fllard›.
Belediye baflkan› ile görüflme talep-
lerini yineleyecekler ve linç girifli-
mini savunan aç›klamalar›n›, daha
sonra TAYAD’la ilgili karalamalar›-
n›, yalanlar›n› soracaklard›.

Rize'ye vard›klar›nda, polis tara-
f›ndan karfl›land›lar.  Belediye bafl-
kan› ve AKP il yönetimi, TA-
YAD’l›lar›n karfl›s›na ç›kmaya dahi
cesaret edemeyerek, “görüflmeyi ip-
tal ettiklerini” polis arac›l›¤›yla bil-
diriyorlard›. ‹ktidar partisiydi ama
bu ülkede yaflayan insanlardan kaç›-
yordu. “TAYAD’l›lar oldu¤unu bil-
seydim” tehditleri savuruyorlard›
ama TAYAD’l›lar›n ad›n› duydukla-
r›nda da ortadan kayboluyorlard›.

TAYAD'l›lar bu durum karfl›s›n-
da, kararlar›n› kendilerinden dinle-
mek istediklerini belirterek, bir he-
yet ile AKP il binas›na hareket etti-
ler. TAYAD’l›lar›n il binas›na do¤ru
geldi¤ini ö¤renen AKP’liler bir te-
laflla telefona sar›ld›lar. Anlafl›l›yor-
du ki, “görüflmeyeceklerini” dahi
TAYAD’l›lar›n yüzüne söylemeye
cesaret edecek tek bir AKP yöneti-
cisi yoktu. Heyet henüz yoldayken,
AKP ‹l Baflkanvekili Harun MER-
TO⁄LU, TAYAD Baflkan› Mehmet
GÜVEL'i arayarak, "baflkan benim
yerime randevu vermifl, kendisiyle
görüflmem laz›m ama ulaflam›yo-
rum bu nedenle sizinle görüflemeye-
ce¤im” gibi, hiç de inand›r›c› olma-
yan, klasik burjuva politikac›lar›n

kaçamak cevaplar›ndan birini verdi. 

Suç Duyurusu

Linç giriflimini savunacak, “bil-
sem ben de vururdum” diyecek ka-
dar “cesaretli” olan bu “kahraman-
lar” düflüncelerini, sözlerini savuna-
cak kadar bir cesarete dahi sahip de-
¤illerdi gerçekte.
Bu net olarak gö-
rülmüfl, anlafl›l-
m›flt›. Zaten linç
kültürünün bir
görüflü de ola-
mazd›.

Bu geliflme
üzerine, Rize
Adliyesi’ne gi-
den TAYAD'l›lar,
AKP milletvekili
A b d u l k a d i r
KART, Belediye
Baflkan› Halil
BAKIRCI ve Va-
li Enver SA-
L‹HO⁄LU hakk›nda
suç duyurusunda bu-
lundular. 

Adliye ç›k›fl›nda
bir aç›klama yapan
TAYAD’l›lar, k›rm›-
z› önlükleri, beyaz
baflörtü ve flapkalar›
ile Rize Adliyesi
önünde "Linç Giri-

flimlerinden AKP

Sorumludur" yaz›l›
pankart ve kentin
Belediye Baflkan›
BAKIRCI'y›, “veki-

li” KART'› teflhir eden dö-
vizler açt›lar. TAYAD'l›lar
ad›na konuflan Naime
KARA, TAYAD'›n yasal
bir dernek oldu¤unu, mü-
cadelesinin meflrulu¤unu
kaydederek flöyle konufl-
tu:

“Sald›r›lar ise gayri-
meflrudurlar. 120 evlad›-
m›z öldü, cenazelerini kal-
d›rmamam›z, mezarlar›n›
ziyaret etmememiz isteni-
yor. Bunu kabullenemeyiz.
Vicdanlara sesleniyorum;
ne yap›lmak isteniyor?

“TAYAD'l›lar›n arkas›nda birtak›m
güçler oldu¤u” söyleniyor. ‹flte TA-
YAD'l›lar burada, biziz! Önümüzde,
arkam›zda kimse yok! Ya bize sald›-
ranlar, onlar›n arkas›nda kim var?
Biz burday›z, bize iftiralar atanlar,
insanlar› k›flk›rtanlar nerede? Gö-
rüflmekten bile kaç›yorlar."
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AKP’liler TAYAD’l›lardan 
N‹YE KAÇIYORLAR?

TAYAD’l›lar bbir kkez ddaha RRize’deydiler.
Linci ssavunan AAKP’li BBelediye BBaflkan›
Halil BBak›rc› vve AAKP ‹‹l BBaflkan› oonlarla
görüflmekten kkaçt›lar. BBaflbakan EErdo-
¤an’›n llinç kkültürünü ssavunan ppartilileri
konusundaki ssuskunlu¤u iise ssürüyor

Soruyoruz: Sald›rganlar› koruyan; sald›ranlar› de¤il, sald›r›ya u¤ra-
yanlar› soruflturan, yarg›layan bir yönetim karfl›s›nda halk adalet
için kime baflvuracak?!

Linç halk›m›zda bir davran›fl biçimi olarak yerlefltirilmek isteniyor.
Provokasyonlar sadece halk muhalefetinin önünde basit bir tehdit
de¤ildir bugün, büyük katliamlar›n zeminini haz›rlamaktad›r! Sal-
d›r›lar›n bugün kimin üzerinden yafland›¤› tayin edici de¤ildir, sal-
d›r›lar bütün halk› sindirmeye yöneliktir. Provokasyonlar, emper-
yalizm ülkemizde daha rahat at kofltursun diyedir; bilinci çarp›t›l-
m›fl bir halk kendi kendini linç etsin diyedir. Susmak hiç kimseyi
kurtarmayacakt›r. SUSMAYALIM!

Bilinsin ki bedeli ne olursa olsun biz susmad›k, susmayaca¤›z! Pro-
vokasyonlar› bofla ç›karaca¤›z!
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Geçen hafta burjuva bas›ndan
sol bas›na kadar yeralan bir haber
iki yönden dikkat çekiciydi. 

Birincisi; habere bas›n›n genifl
yer ay›rmas›yd›. Elbette F tiplerinde
yaflanan bir hak ihlalinin teflhir edil-
mesine kimsenin itiraz› olamazd›.
Ama ayn› bas›n›n ölümleri dahi
sansürlemesi, bu konudaki ikiyüz-
lülü¤ü düflündürtüyordu. 

‹kincisi ise; bütün uyar›lar›m›za
karfl›n, F tipi zulmünü meflrulaflt›ran
sosyal alanlar› kullananlar›n, fafliz-
min F tipi politikalar›n› anlamaktan
ne denli uzak olduklar›n›n görül-
müfl olmas›yd›. 

Haber fluydu: Hapishane içinde
belli say›da tutuklular›n, tredman›
kabul etmeleri kofluluyla biraraya
getirildi¤i uygulamada saatler k›s›t-
lan›yor. Önce görüfl süreleri 5 saat-
ten 2 saate düflürülüyor. Bunun üze-
rine Kocaeli F Tipi’ndeki iki tutuk-
lu, dava aç›yor. Bu “biraz daha soh-
bet” talebi, Kocaeli ‹nfaz Hakimli¤i
taraf›ndan kabul edilerek 3 saate ç›-
kar›l›yor. Ancak Adalet Bakanl›¤›,
göstermelik olma görevini bir an
unutmufl olan mahkemenin bu ko-
nuda karar veremeyece¤ini öne sü-
rerek, Yarg›tay’a baflvuruyor. Yarg›-
tay, mahkeme karar›n› bozarak, gö-
rüfl süresini 2 saate indiriyor. 

Elefltiri flu: Adalet Bakanl›¤› tu-
tuklular›n 1 saat daha fazla sohbet
etme iste¤ini çok gördü!

Ne zannediyordunuz? Tecrit de-
di¤imiz politika tam da budur. Ama
bundan daha önemlisi, ‘Sosyal
alanlar’›n kendisi tecrit politikas›-
n›n kabul ettirilmesinin bir arac›yd›.

AB’ci çevreler de bu oyunun aleti
olarak “sosyal alanlar” propaganda-
s› yapt›klar› günlerde, bu konuda
devrimcilerin say›s›z uyar›lar›, ya-
z›lar› yay›nland›. Gelelim 5 saatten
2 saate düflürülmesi konusuna. 

Görüflme süresi, 18 Ocak 2002
tarihli genelgeyle 5 saat olarak be-
lirlendi. Oligarfli bir “umut” diye-
rek, biraz fazla tutarsak direnifli k›-
rar›z hesab› yapm›flt›. Direnifl bu
oyunlar› elinin tersiyle itti. Art›k bu
“hakk›” kullananlar, zaten tecrite flu
veya bu biçimde boyun e¤enlerdi.
Ve 5 saat böylece indi 2’ye... T›pk›
tahliyelerle direnifli k›rma politika-
s›nda oldu¤u gibi. Bak›n, flimdi bu
tür tahliyeler neden olmuyor? Çün-
kü amaç has›l olmam›fl, direnifl yo-
luna devam etmifltir. 

Sosyal alanlar› kabul edenler, di-
renmeden bu k›r›nt›lar›n dahi al›na-
mayaca¤›n›, F tipi tecriti kabul ettik-
lerinde, direnmediklerinde oligarfli-
nin kendilerine kimi haklar› tan›ya-
ca¤›n› düflünmenin ne kadar yanl›fl
oldu¤unu umar›z görmüfllerdir. 

Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

‘Sosyal alanlar’ aldatmacas› 
ve flafl›ranlar

Do¤ru bir tespit ve CHP muhalefeti
Cumhuriyet Yazar› Toktam›fl Atefl, CHP’nin muhalefet tarz›n› elefltirdi¤i 22 Kas›m tarihli yaz›-

s›nda çok yerinde bir flekilde flu tespiti yap›yor: “Do¤rusunu isterseniz, AKP'ye muhalefet
edilecek ve AKP'yi sarsacak çok konu var. Cezaevlerindeki tutum ve sokaklardaki
linç giriflimleri bile, bir iktidar› sarsmaya yeter.”

Evet! CHP, AKP iktidar›na bu konularda muhalif midir? De¤ildir, çünkü tecrit bir devlet poli-
tikas›d›r ve bu zulüm CHP yönetimi taraf›ndan da desteklenmektedir. Mesele burada. Hapishane-
lerdeki ölümler, tecrit konusunda CHP ne diyor, kimse bilmez! Çünkü bu konuda sarfettikleri tek
bir cümle yoktur. Ülkenin en önemli sorunlar›ndan biri hakk›nda, ana muhalefet misyonu tafl›yan
bir partinin tek bir kelime etmemesi do¤al de¤ildir elbette. 

Türkiye halk› merak etmektedir; CHP insan haklar›n› savunuyor mu? 120 ölüme ne diyor?
Tecrit iflkencesine ne diyor? Ölümlerin daha da artmamas› konusunda ne diyor?

NEDEN AÇLIK?

Açl›¤›m›n yüzlü günlerini
aflal› çok oldu...
Yar›n öbürgün 
150 diyecekmifliz!

Saym›yorumki günleri, bileyim.
açl›¤›m da gelmiyor akl›ma
Yok HAfiA!
Yads›m›yorum do¤an›n yasas›n›
de¤ifltirmiyorum da
Aksine
do¤a yasalar›n› hiçe sayanlara
dünyay›
memleketimi
insanlar›ma dar edenlere
ÇARES‹ZS‹N‹Z
demek için açl›¤›m

Do¤al yani!
Hem ben her do¤an gün
açl›k günlerimin de¤il
nedenlerimin hesab›n› tutuyorum
– ki saymakla bitmiyor.
Ben diyeyim milyonlarca
siz deyin milyarlarca
esasta dünya halklar›na –
Her nedenin karfl›s›nda bir umut
– umut da milyarlarca –

“Umut fakirin ekme¤iymifl”
Öyle mi?
Ama flimdi umut da çal›nmak istenmekte!
Özü özeti bu de¤il mi açl›¤›m›n?
Vermiyorum umutlar›m›!

3 Ekim 2005
Ölüm Orucu Direniflçisi Fatma Koyup›nar
(Cansuyu Dergisi, Eylül 2005 say›s›)



F tiplerinde direnen tutsaklarla, dünyan›n
de¤iflik ülkelerinde hapishanelerdeki tutsaklar
aras›nda yaz›flmalar, Uluslararas› Tecritle Mü-
cadele Platformu'nun kampanyas› do¤rultu-
sunda devam ediyor. Enternasyonalist dayan›fl-
man›n örne¤i olan bu mektuplardan ikisine yer
veriyoruz. ‹lki, ‹sviçre'de tutsak olan Marco
Carmenisch’den Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi’ndeki
Serdar Karaçelik'e...

Dayan›flma içindeyim
Türkiye'de mücadele eden yol-

dafllarım! Ben sizin ve tüm halkla-
rın, sınıf hükümdarlı¤ını sonlandır-
ma ve emperyalizme karflı mücade-
lelerini izliyorum. Bunlar bizim or-
tak mücadelelerimiz... 

‘70'li yılların sonunda birkaç ki-
fliyle birlikte kendi baflımıza hare-
kete geçtik. Sınıf savaflı ve çevre sa-
vaflı temelinde elektro endüstrisine,
kapitalist emperyalizme, da¤ları,
hayat kaynaklarımızı sömürenlere
ve tahrip edenlere karflı. Bizi tutuk-
ladılar. ‹talya'daki cezam bittikten
sonra, beni ‹sviçre'ye iade ettiler... 

‹talya'da ilk dönemler dıflında,
gerilla yoldafllarla yüksek güvenlik-
li hücrelerde kaldım. 3 kiflilik hüc-
rede yaflamak çok zordu. Her gün 4
saat havalandırmaya çıkabiliyor-
duk, yeme¤imizi piflirebiliyorduk,
alıflverifl yapabiliyorduk. O dönem-
ler ziyaretçi geldi¤inde arada cam
yoktu. ‹talya'da tecritin dereceleri
var. Biz 2. derecede tutuluyorduk.
‹talya'da çalıflmak zorunlu de¤il fa-
kat tahmin edece¤in gibi biz siyasi
tutsaklar tek saniye bile can sıkıntı-
sı yaflamadık. Burada, ‹sviçre'de hü-
kümlü oldu¤un sürece bafllangıçta
ister tavuk hırsızı ol, ister “terörist”
aynı tecrite tutuyorlar. Ziyaretlerde
arada cam ve dinleme araçları var.
‹sviçre'de pek siyasi tutsak yok za-
ten, sanırım tek benim. Bu zor.  

Bizler ifl köleleriyiz, çalıflmak
zorunlu. Çalıflmadı¤ın zaman hüc-
reye atılıyorsun ve her fleyden mah-
rum ediliyorsun. Hapishane ünifor-
ması zorunlu ve so¤uktan koruna-
cak bir fleyimiz yok. 1 saat havalan-

dırmaya çı-
k a b i l i y o -
ruz, hafta

sonları 3 saat. Yemek pifliremiyo-
ruz, gıda alamıyoruz. Ayda 4 saat
ziyaretçi hakkımız var ve en fazla
12 yetiflkin ziyaret edebilir. Bazı,
afla¤ılayıcı koflullar altında yılda 4-
5 kere, 2 veya 5 saat için aileyle, efl-
le görüflebiliyorsun. Ailenden ancak
yılda 4 kere 5 kg'l›k yemek paketle-
ri alabiliyorsun. Bizim kölelik ücre-
timiz ayda 500 Frank. Yarısını kan-
tindeki alıflverifl için harcıyoruz.

Elbette sizin durumunuzu ve
mücadelenizi takip ediyorum ve da-
yanıflma içindeyim. Bazen burada
ve ‹talya'da sizinle kıyaslandı¤ında,
iyi koflullarımızdan dolayı utanıyo-
rum. Buradan sizin mücadelenizi ve
durumunuzu anlamak zor da olsa,
özellikle de hapishanede yürütülen
kahramanca direniflinizi anlıyor ve
tamamen onaylıyorum. Batı Avru-
pa'da bunu birçok solcu, hayatını
bilinçli ve gerekli bir flekilde ortaya
koydu¤u gerçek mücadeleyi tanı-

madıkları ve böyle bir mücadeleyi
yürütmeye hazır olmadıkları için
anlayamıyor. Ben tanıyorum. Bu
yüzden yüre¤imin derinli¤inde si-
zinle, mücadelenizle, zaferleriniz ve
yenilgilerinizle birlikte üzülüyor,
seviniyorum. Belki de yafll› oldu-
¤um için, genç arkadafllarınızın fle-
hit haberini aldı¤ım zaman, yalnız-
ca bir yoldaflım de¤il de, sanki ço-
cuklarım ölmüfl gibi üzüntü ve gu-
rur duyuyorum.

Baflka bir dünya gerekli ve baflka
dünya biziz. Bu yüzden bu anti-glo-
balcilerin “baflka bir dünya müm-
kün” sloganı hiç hofluma gitmiyor.
Bu slogana bakarsan, sanki devrim;
reformistler ve devrimcilik oyna-
yanlar için, batı tüketim toplumunu
bir düzenleme seçene¤i.

Sana ve özgür tutsak olan dev-
rimci kardefllerime ve k›z kardeflle-
rime çok sevgi, saygı ve devrimci
kuvvet gönderiyorum. Siz bana
sonsuz kuvvet veriyorsunuz. Bizim
kalplerimizi ve düflüncelerimizi ha-
pis ve tecrit edemezler. 
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Enternasyonalist dayan›flma

Bir di¤er mektup ise, ‘Kübal› 5'ler’ olarak bilinen, Küba’ya karfl› komplo-
lar› aç›¤a ç›karmak için gittikleri ABD’de tutuklanan befl Kübal›’dan biri
olan Rene Gonzalez Sehwerert’ten, Kand›ra 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde
DHKP-C Davas›’ndan tutsak olan Gökhan Gündüz'e yaz›lm›fl.

Düflüncelerinizi teslim alam›yorlar
Mektubunu okurken, inanc›n gücünü kavrad›m. Sizin hayata geçirdi¤iniz kahramanca, tarihi di-

reniflin yan›nda, bizim mütevazi fedakarl›klar›m›z solda s›f›r kal›yor. Ve sizi hapsedenlerin size reva
gördükleri bunca vahflete ra¤men, siz “Masala” yapabilecek morali buluyorsunuz kendinizde. Bu da
kimsenin sizin düflüncelerinizi teslim alamayaca¤›n› gösteriyor.

Fakat emperyalizm ve iflbirlikçileri haysiyetsiz olduklar› için, bizim direniflimizin kayna¤›n› ve gü-
cünü kavrayam›yorlar. ‹kiyüzlüce kulland›klar› “Demokrasi ve Özgürlük” kisvesi alt›nda, gerçekte
dünyaya tan›d›klar› tek demokrasi, sermaye ve onun sahiplerine onlar›n “mal›” olma özgürlü¤üdür.
Bu, dünyay› tükenme tehditi ile karfl› karfl›ya b›rakan ç›lg›nl›k, sadece dayan›flmam›z›n ve düflüncele-
rimizin harekete geçirilmesi ile altedilebilinir. Onlar için temsil etti¤imiz gerçek tehlike budur. Müca-
delemizi güçlendirecek düflünceleri düflünmemiz ve savunmam›z tehlike arz ediyor. Korku ve vurdum-
duymazl›k üzerine kurulan bir sistem her daim düflüncelerden ve inançlardan korkar.

Küba da onlar için tam da bunu temsil ediyor. Benim ve 4 kardeflimin flahs›nda bunu görüyorlar.
Bizi yanl›zca gururland›ran ve daha da birbirimize kenetleyen nefretlerinin kayna¤› bu.

Mektubun ve “Masala” için teflekkür ederim. Sizin ve yoldafllar›n›z sayesinde yanl›z olmad›¤›m›-
z› düflünmek ve daha güçlü olmak için bir nedenimiz daha var.

Her zaman kurtulufla kadar!



Gençlik Federasyonu’nun “Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye! ‹fl-
birlikçili¤e Son” slogan› ile gerçek-
lefltirdi¤i kampanyan›n son eylemi
olan, 17 Ocak Ankara’da yap›lacak
eyleme sald›ran polis, 198 kifliyi gö-
zalt›na alm›fl, 6 kifli tutuklanm›flt›.
‹lk iki duruflmadan sonra tahliye
olanlar›n ard›ndan, halen iki Genç-
lik Federasyonu üyesinin tutuklulu-
¤u devam ediyordu. 

Vatansever gençli¤in iflbirlikçi
oligarfli taraf›ndan san›k sandalyesi-
ne oturtuldu¤u mahkeminin üçüncü
duruflmas›, 22 Kas›m günü Ankara
11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde gö-
rüldü. Türkiye’nin çeflitli üniversi-
telerinden ö¤renciler duruflmay› iz-
lemeye gelerek, arkadafllar›n› yaln›z
b›rakmad›lar ve yine Ankara sokak-
lar›nda “Ba¤›ms›z Türkiye” slogan-
lar›n› hayk›rd›lar. 

Devrimci Gençli¤in Sözüdür:
‘Ba¤›ms›z Türkiye’yi 
Biz Kuraca¤›z!’
‹stanbul’dan yola ç›kan grup, 21

Kas›m akflam› Galatasaray Lisesi
önünde toplanarak, TRT binas› önü-
ne kadar sloganlarla yürüdüler.
“Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yar-
g›lanamaz” pankart› ve flamalar ta-
fl›yan grup, “Ne ABD Ne AB Yafla-
s›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye” yaz›l›
önlükler giydi. Galatasaray Lisesi
önünde yap›lan aç›klamada, Genç-
lik Federasyonu olarak, Türkiye

halk›n›n her sorununda yan›nda ol-
maya devam edeceklerini, Ba¤›m-
s›z Türkiye talebine her koflulda sa-
hip ç›kacaklar›n› ve sald›r›lar› ör-
gütlü güçle püskürteceklerini kay-
deden ö¤renciler, “Bu yürüyüflümü-
zü engellemek isteyenleri b›kt›raca-
¤›z ama biz b›kmadan, usanmadan
›srarl› ve kararl› bir flekilde yolu-
muza devam edece¤iz. Nas›l ki halk-
lar›m›z›n tarihi, DEV-GENÇ’imizin
anti-faflist, anti-emperyalist müca-
dele gelene¤i bize aitse, yar›nlar da
bizim olacak. Ba¤›ms›z bir Türki-
ye’yi biz kuraca¤›z” dediler.

Aç›klaman›n ard›ndan Gündo¤-
du marfl›yla yürüyen kitle, “Ö¤ren-
ciyiz Halkl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi
Üniversite ‹stemiyoruz, Kahrolsun
Emperyalizm Yaflas›n Mücadele-
miz, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl” sloganlar› att›lar ve
otobüslerle yola ç›kt›lar.

Temel Haklar: 
Gençlerimizin Yan›nday›z
Bu arada, ba¤›ms›zl›k istedikleri

için yarg›lanan devrimci gençli¤e
bir destek de Temel Haklar Federas-
yonu’ndan geldi. ‹stanbul fiiflli Ad-
liyesi önünde toplanan Federasyon
üyeleri, “Vatansever Gençlik Yarg›-
lanamaz” pankart› açt›lar. Edip Tar-
han taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
Ankara’daki duruflma hat›rlat›larak,
“Bizler de Temel Haklar Federas-
yonu olarak yarg›lanan gençleri-
mizle ayn› talepleri savunuyor, ayn›
taleplerin mücadelesini veriyoruz.
Mücadelemiz ba¤›ms›z, demokratik
bir ülke mücadelesidir. As›l olarak
ülkemizi emperyalizme peflkefl çe-
kenler, hak ve özgürlüklerimizi gasp
edenler yarg›lanmal›d›r” denildi. 

AKP Tutuklamalarla 
Bizi Y›ld›ramaz!
Kentlerden yola ç›kan Gençlik

Federasyonu üyeleri, sabah saatle-

rinde Ankara
Toros Sokak’ta
bulufltular. “Ba-
¤›ms›zl›k ‹ste-
yen Gençlik Yar-
g›lanamaz, Ne
Amerika Ne Av-
rupa Ba¤›ms›z
Türkiye ‹flbirlik-
çili¤e Son” pan-
kartlar› tafl›yan
ö¤renciler, üze-
rinde ba¤›ms›z
Türkiye sözü-
nün bir mührü
gibi dalgalanan
D E V - G E N Ç
ambleminin ol-
du¤u flamalar›y-
la yürüdüler.  

Sloganlarla
adliye önüne ge-
len ö¤renciler
ad›na konuflan
Hasibe Çoban,
17 Ocak 2005
günü yaflananla-
r› hat›rlatt›ktan
sonra flöyle ko-
nufltu: “AKP ik-
tidar›na soruyo-
ruz! Tutuklama-
larla ö¤renci
gençli¤in hakl›
m ü c a d e l e s i n i
durdurabilece¤i-
nizi mi san›yor-
sunuz? Tutukla-
ma kararlar› ger-
çekte hangi ada-
lete hizmet ediyor? Bu davalar ar-
kadafllar›m›z›n nezdinde emperya-
lizme karfl› ba¤›ms›zl›k, bask›c›-ya-
sakç› e¤itime karfl› halktan yana, bi-
limsel e¤itim mücadelesinedir.

Tekrardan hayk›r›yoruz bu mü-
cadeleyi vermekten onur duyuyoruz
ve hiçbir bask› bizim sesimizi bo¤-
maya, bizi sindirmeye yetmeyecek-
tir. Tutuklu arkadafllar›m›z derhal
serbest b›rak›ls›n.”

‘‹yi Çocuklara’ Selam, 
Tutuklulu¤a Devam!
Saat 14.00’te bafllayan duruflma-

ya, tutuklu gençler U¤ur Eyilik,
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Vatansever gençli¤in esareti sürüyor

Bombac› ‘‹yi Çocuklar’ D›flar›da 
Vatansever Gençlik F Tipinde

Devrimci
gençli¤in yyar-

g›land›¤› hher
duruflmada

Ankara’ya ggi-
den GGençlik

Federasyonu
üyeleri, hher
duruflmay›

ba¤›ms›zl›k
fliar›n›n hhayk›-
r›ld›¤› bbir eeyle-

me ddönüfltü-
rüyorlar



Musa Kurt ile avukatlar›
kat›ld›lar. D›flar›da arka-
dafllar›n›n destek slogan-
lar› hiç susmazken, usü-
len yap›lan duruflma so-
nucunda, Mahkeme Bafl-
kan› Orhan Karadeniz
savc›n›n talebi do¤rultu-
sunda Eyilik ve Kurt'un
tutukluluk hallerinin de-
vam›na karar verdi ve du-
ruflmay› 22 Aral›k tarihi-

ne erteledi. Böylece Susur-
luk düzeninin yarg›s›, Org.
Yaflar Büyükan›t’›n “iyi
çocuktur” diyerek koruma-
s›na ald›¤› katil J‹TEM’ci-
lerle ayn› safta olduklar›n›
göstererek, bombac›lara
“selam” gönderiyordu. 

Mahkeme ç›k›fl›nda ka-
rar› de¤erlendiren Hasibe
Çoban, aylard›r adalet iste-
diklerini hat›rlatarak, “Bu
davay› sahiplenmek Su-
surluk Devleti’ne karfl›
mücadele etmek demektir,

bu davay› sahiplenmek ba¤›ms›zl›k
istemek demektir. Her koflulda sa-
hiplenmeye devam edece¤iz” dedi.
Çoban’› dinleyen 150 Gençlik Fe-
derasyonu üyesi sloganlarla bu ka-
rarl›l›¤a destek verdi. 

Bu arada Band›rma'daki Gençlik
Federasyonu üyeleri, mahkemenin
oldu¤u gün kentte bildiriler da¤›ta-
rak, yarg›lanan arkadafllar›na sahip
ç›kt›lar.
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g ençlik

Dillerinde
sloganlar,
ba¤›ms›z-
l›k ttürküle-
riyle ggeldi-
ler. Bu ttür-
künün, zza-
fer ttürküle-
ri ssöylene-
cek ggüne
kadar hhiç
susmaya-
ca¤›n›
hayk›rd›lar

Biz De Ba¤›ms›z Bir 
Ülkede Okumak ‹stedik

Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri, 20
Kas›m günü Dörtyol'da düzenledikleri ey-
lemle, 7 Kas›m YÖK protestosunda gözalt›-
na al›narak tutuklanan 20 arkadafllar›n›n
serbest b›rak›lmas›n› istediler.

Gençlik Federasyonu flamalar› ile “Ne
AKP Ne YÖK Demokratik Üniversite, Dev-
rimci Gençlik Susmayacak, Tutuklama Te-
rörüne Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z” yaz›l› dövizlerin tafl›nd›¤› eylemde ya-
p›lan aç›klamada, Ankara’daki sald›r› hat›r-
lat›larak, burjuva bas›n›n ö¤rencileri hedef
gösteren haberleri protesto edildi. “Bizler
de t›pk› tutuklanan arkadafllar›m›z gibi ba-
¤›ms›z bir ülkenin akademik- demokratik
üniversitelerinde okumak istedi¤imiz için 7
Kas›m' da Ankara’dayd›k. Bu suçsa biz de
bu suçlar› iflledik, bizi de tutuklay›n” diyen
dernek üyesi 30 ö¤renci, eylemlerini slo-
ganlar ve marfllarla bitirdiler. 

G e ç e n
hafta Mu¤la
Ü n i v e r s i t e -
si'nde yafla-
nan faflist sal-
d›r›lar ‹zmir’de
protesto edildi. Mu¤la’daki arkadafllar›na
sahip ç›kan Ege Üniversitesi Devrimci-De-
mokrat Ö¤rencileri, 17 Kas›m’da Edebiyat
Fakültesi önünde yapt›klar› eylemde, ‘Polis
‹dare ‹flbirli¤ine, Faflist Sald›r›lara ve Tutuk-
lamalara Son!’ pankart› ve ‘F Tipi Üniversi-
te ‹stemiyoruz, Polis-‹dare ‹flbirli¤ine, Faflist
Sald›r›lara ve Tecrite Hay›r’ dövizleri açt›-
lar. Linç giriflimlerine ve artan faflist sald›r›-
lara dikkat çekilen aç›klamada, bu sald›r›-
lar›n yükselen devrimci muhalefeti bast›r-
amayaca¤› kaydedildi. Ö¤renciler eylemle-
rine “Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloga-
n›yla son verdi.

Bu arada yeni bir faflist sald›r› da Kon-
ya’da yafland›. S.Ü. Beyflehir Yüksek Okulu
Ö¤rencisi Savafl Bahar, 23 Kas›m günü bir
grup faflistin b›çakl› sald›r›s›na u¤rad›. Ko-
lundan ve bacaklar›ndan b›çak darbeleri
alan Bahar'›n fiemdinlili oldu¤u ö¤renildi.

Faflist Teröre PProtesto

Mavi Ak›m’a ‹kinci Protesto
Yolsuzluklarla Türkiye gündemine gelen Mavi Ak›m Projesi, Türki-

ye’yi do¤algaz al›m›nda Rusya’ya ba¤›ml› k›larken, Samsun’da 17 Ka-
s›m’daki aç›l›fl töreni öncesi protesto gösterisi düzenleyen devrimciler, tö-
ren günü de seslerini yükselttiler. 

Rusya Devlet Baflkan› Vladimir Putin ve ‹talya Baflbakan› Silvio Ber-
lusconi’nin Tayyip Erdo¤an'›n "konu¤u" olarak geldi¤i Samsun'da, onlar›
iflbirlikçiler gibi karfl›lamayanlar da vard›. 

Durusu Köyü'ndeki aç›l›fl›n ard›ndan Samsun Büyük Otel'e geçerek bu-
rada yeni sömürü anlaflmalar›n› konuflurken, tüccar baflbakan ve emperya-
list liderlerinin planlar›n› teflhir eden HÖC, Halkevleri ve Partizan d›flar›-
da düzenledikleri ortak eylemde “bu ülke bu halk sat›l›k de¤il” fliar›n› hay-
k›r›yorlard›.

Cumhuriyet Meydan›'nda toplanan kitle, "Putin-Berlusconi-Tayyip
Emperyalist Sömürüye HAYIR" pankart› aç›larak, "Bu Ülke Bu Halk Sa-
t›l›k De¤il, Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n Mücadelemiz” slogan›yla Bü-
yük Otel'e do¤ru yürüyüfle geçti. Polisin iki kez önlerini kesmesine karfl›n
kitle yürümekte kararl›yd›. “Misafirperverliklerini” ‹sviçre maç›nda çok
iyi gösteren! oligarflinin polisinin “onlar bizim misafirimiz” demagojileri-
ne baflvurmas› komedi olufltururken, Büyük Otel yan›ndaki Atatürk Hey-
keli önüne gelen grup, burada sloganlar›n› hayk›rarak bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada, Mavi Ak›m Projesi’nin sömürü politikalar›ndaki yeri teflhir
edilirken, iktidar›n iflbirlikçi niteli¤ine vurgu yap›ld› ve ba¤›ms›zl›k müca-
delesinin yükseltilece¤i kaydedildi. 



‹sviçre-Türkiye maç›nda ve son-
ras›nda yaflanan olaylar tart›fl›l›yor.
Bafltan belirtelim ki, bu tart›flmalar -
istisnalar d›fl›nda- meselenin özüne
inmekten uzak ve yaflananlar›n sos-
yolojik bir de¤erlendirmesinden
öte, tam da olaylar›n yaflanmas›na
neden olan kültürün cephesinden
yap›lmaktad›r. Fatih Terim flunlar›
söyledi... ‘fiifo Mehmet’ flöyle efen-
diydi, ne hale geldi... ‹sviçre’de de
onlar bize yapm›flt›... Türkiye’ye
yak›flmad›... vb. vb.

Peki yaflananlar neyin ifadesi?

fiemdinli’yi B›rak 
Milli Maça Bak!
Süreç aç›s›ndan; fiemdinli’de

yaflananlarla “milliyetçi” propagan-
dan›n yükseltilmesi ve dikkatlerin
futbola yönlendirilmesi, birbirinden
ba¤›ms›z de¤ildir. Faflizmin futbolu
kitleleri uyuflturma, sorunlar›ndan
uzaklaflt›rman›n bir arac› olarak
kullanmaktaki geleneksel politikas›
en üst düzeyde yaflanm›flt›r.  

Gazete ve TV’ler bu konuda
özel rol oynam›fl, günler öncesinden
yay›nlar yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. Mese-
leyi bir spor müsabakas› de¤il, ade-
ta ‘vatan›n kurtulufl savafl›’ havas›na
sokma konusunda özel gayret sar-
fetmifllerdir. “Kitleler ülkede yafla-
nan her fleyi bir yana b›rakmal›, sa-
dece bu maç› düflünmeli” politika-
s›ndan hareketle yap›lan yay›nlar o
hale gelmifltir ki, ‘ciddiyeti’ ile tan›-
nan haber spikerleri (örne¤in M. Ali

Birand) ana haber
bültenlerini sahadan
canl› yay›nlam›fl, ayn›
günlerde fiemdinli’den
dumanlar tüterken,
Yüksekova’da halk
kurflun ya¤muruna tu-
tulurken, futbol tüm
bunlar›n önüne geçi-
rilmifltir. 

Bu konuda izle-
nen politikaya bir ör-
nek olmas› aç›s›ndan
cuma günkü gazete-
lerin öncelik verdi¤i
habere bakal›m. Tam
dokuz gazete; Radi-

kal, Sabah, Vatan, Cumhuriyet, Pos-
ta, Zaman, Yeni fiafak, Star, Bugün
gazeteleri milli maç› manfletlerine
tafl›d›lar. Yüksekova-fiemdinli ve
cenaze törenini manfletine tafl›yan-
lar ise sadece befl gazeteydi: Ak-
flam, Ortado¤u, Birgün, Evrensel,
Özgür Gündem.

Örgütlü K›flk›rt›c›l›k
Yaflanan hiçbir fley ‘o an›n psi-

kolojisi’ ile yaflanmam›fl, bafltan iti-
baren organize edilmifltir. Seyircile-
ri k›flk›rtma, istedi¤i yönde hareket
ettirme konusunda uzmanlaflm›fl ki-
mi isimlerin, maçtan birkaç gün ön-
ce özellikle görevlendirilmesi bu-
nun aç›k kan›t›d›r. Teknik direktö-
ründen spordan sorumlu politikac›-
lar›na kadar maç öncesi k›flk›rt›c›l›k
alm›fl bafl›n› gitmifltir. 

Futboldaki mafyalaflma ve fut-
bol kulüplerinin mafya örgütleri ile
iliflkileri bir s›r olmay›p, onlarca ör-
nekle ortaya ç›kan bir gerçekti. 

Ali Fevzi Bir olay›, kulüp baflka-
n› ve yönetisi olan; Oral Çelik, Hü-
seyin Kocada¤, ‹brahim fiahin ör-
nekleri, Çak›c›’n›n Befliktafl vizesi
ile yurtd›fl›na kaç›fl›, federasyon
baflkan›n›n bizzat mafya liderlerinin
kulis yapt›¤› seçimlerde o koltu¤a
oturmas›... hepsi bilinmektedir.
Kulüpler düzeyindeki bu iliflki ve
yozlaflman›n, milli düzeyde de ya-
fland›¤› görülmüfltür. Örne¤in, Fut-
bol Federasyonu Milli Tak›mlar So-
rumlusu Davut Diflli'nin ad›, mafya-

c› Sedat Peker dosyas›nda geçmek-
tedir. Bir telefon konuflmas›nda Pe-
ker’e flöyle hitap ediyor “milli ta-
k›m” sorumlusu: “Kurban olay›m
seni verene ben. Ya reisim, çok özür
dilerim. Ben senin için her fleyi ya-
par›m ya.” (Aktaran: Mustafa Mut-
lu, 20 Kas›m, Vatan)

Bas›nda olaylarda k›flk›rt›c› rol-
leriyle geçen “siyah ceketli adam-

lar” da, yine Diflli taraf›ndan “özel
güvenlik eleman›” s›fat›yla maçta
görevlendirilen Ali K›ratl› ve Yaflar
Ayd›n'd›r ki, onlar da, Peker'in
adamlar› ve ayn› dosyada yeral›yor. 

Oligarflik sistemde, spor kitlele-
rin ruhen, bedenen geliflimine hiz-
met eden bir araç de¤il, rant kap›s›-
d›r. Halter ve bokstaki dopingler,
entrikalar ve mafya arac›l›¤›yla fe-
derasyon seçimleri, kad›n sporcula-
r› taciz eden antrönerler ile bugün
futbolda yaflananlar birbirinden ayr›
de¤ildir. Rant›n oldu¤u yerde, yoz-
laflman›n kaç›n›lmazl›¤›n›n tezahür-
leridir yaflananlar. 

Ama bu yozlaflma kimilerinin
göstermek istedi¤i gibi “tribünlerle”
s›n›rl› de¤ildir. Tribünlerde yafla-
nanlar, oligarflinin halk kitlelerini
mücadeleden al›koymak, öfkesini
bu tür alanlarda boflaltmas›n› sa¤la-
mak için özel olarak gelifltirdi¤i
fleylerdir. Ve temelde, sistemdeki
yozlaflman›n yans›mas›d›r tribün.

“Konuk tak›m”, s›radan insanla-
r›n giremeyece¤i hava alan› saha-
s›nda “Cehenneme hoflgeldiniz...”

pankartlar›yla karfl›lan›yorsa; ya-
banc› dilde “Anan›z› s....” gibi sin-
kafl› pankartlar polisin gözleri
önünde ‹sviçreli futbolcular›n yüzü-
ne sallan›yorsa; orada “fanatiklerin
densizli¤i” de¤il, oligarflinin spora
bile kontrgerillan›n ‘psikolojik sa-
vafl’ yöntemleriyle bakt›¤› gerçe¤i
vard›r. 

Bak›n ayn› Milli Tak›mlar Sorum-
lusu, maçtan üç gün önce ne diyor:
“Onlar pislik yapt›ysa biz de yapa-
l›m. Sahaya odun at›n demiyorum
ama onlar› y›ld›racak her yola bafl-
vurmal›y›z. Tribünlerde seyirciden
ziyade fanatik taraftar istiyorum.” 

Keza, maç sonras› F‹FA’dan ce-

24

27 Kas›m 2005 / 28

‹sviçre maç›

Futbol ve Faflizm



za alma durumu ortaya ç›k›nca sa¤-
duyu ça¤r›s› yapan bas›n›n tan›nm›fl
yazarlar› da maç›n, “Pislik öyle ya-
p›lmaz böyle yap›l›r, dersi olmas›-
n›” istiyor, “‹sviçre tak›m›n›n ‹stan-
bul'a gelirken, geldi¤ine gelece¤ine
piflman edilmesi gerekti¤ini” vaaz
ediyor, “gümrükten otelin önüne
kadar ne gerekiyorsa yapmak duru-
munday›z'' diyordu. 

Bu söylenen ve yap›lanlar›n
sporla, sportmenlikle ne ilgisi var!
Resmen kontgerillan›n psikolojik
savafl yöntemleri! 

Sahalardaki Linç Güruhu, 
K›flk›rt›lan ‘Milliyetçilik’
Düzen, sporu her zaman milli-

yetçi, flovenist k›flk›rtmalar›n›n aleti
yapm›flt›r. Milliyetçili¤in yükseltil-
mesine ne zaman ihtiyaç duysa, sü-
rece denk gelen özellikle milli maç-
lar, bu amaçla kullan›lm›flt›r. Siya-
seti, ekonomisiyle, ordusu hüküme-
ti ile emperyalizme ba¤›ml› bir ül-
kenin insanlar›n› “fiu Ç›lg›n Türk-
ler” olduklar›na inand›rmaya çal›-
flan oligarflinin, “milliyetçilik”ten,
“ulusal gurur”dan anlad›¤›n›n, sa-
halara inen linç güruhunun fliddetin-
deki tezahürü, tesadüf de¤ildir. Bu
kültür sistem taraf›ndan pompalan-
maktad›r. Kendinden olmayan› linç
etme kültürü kendi ülkesini “cehen-
nem” ilan etmekte hiçbir sak›nca
görmemektedir. 

Bu y›l›n a¤ustos ay›nda, K›br›s
Rum Kesimi Tak›m› ile Trabzonspor
maç› öncesi, ‘prof’ ünvanl› kiflilerin
de bulundu¤u kentin ‘ileri gelenleri’
gazetelere flu ilan› veriyorlard›:

“1922'de Rumlar'› Ege Deni-
zi'ne dökenler. Haydi uflaklar!
1974'te Rumlar'› Akdeniz'in güneyi-
ne sürenler. Haydi uflaklar! 2005'te
onlar› Avni Aker'de mahkum ede-
lim. Rumlar'a bu kez Karadeniz'i
dar edelim. Allah yar ve yard›mc›-
m›z olsun.”

AKP’li flovenist islamc›lar›n di-
linin hakim oldu¤u bu güruh, spor
müsabakas›na de¤il, savafla haz›rla-
nan ruh halini aç›kça göstermekte-
dir. Ve Trabzon’da flaha kalkan bu
pespaye milliyetçilik, ‹sviçre ma-

ç›nda ülke çap›nda yarat›lmak isten-
mifltir.

Apolitiklefltirme Arac›
Futbolun kitleler nezdinde bir

çekim merkezi haline getirilmesi,
ülkemizde özellikle 12 Eylül döne-
mine rastlar. Bir yandan bask›, te-
rör, tehditle, kültürel yozlaflt›rmayla
apolitiklefltirmeyi dayatan faflizm,
“futbolculu¤u” da bu yozlaflt›rma-
n›n en etkili arac› olarak kullanm›fl-
t›r. Sonraki süreçte gelen tüm ikti-
darlar bu politikay› benimsemifl,
özel kampanyalar düzenlemifl, bü-
yük paralar ak›t›lm›flt›r. Bilinçli, ira-
di ve sistematik biçimde sürdürülen
bu politika özetle ‘kitleler politi-

kayla u¤raflaca¤›na futbolla u¤-

rafls›n’ anlay›fl›na dayanmaktad›r.
Cunta ile politik alanda ortaya ç›kan
“boflluk” böyle doldurulmufl, apoli-
tiklefltirme özellikle gençlerimizi
hedeflemifltir. Ülkesinden, halk›n
yaflad›klar›ndan, iktidar›n politika-
lar›ndan bihaber, kendisi iflsiz ama
hangi tak›m›n futbolcusu ne kadar
transfer ücreti alm›fl, kim sahan›n
neresinde oynuyormufl sektirmeden
bilen bir gençlik; tekelci burjuvazi
için tehlike olmaktan ç›kar›lm›fl bir
gençliktir. Gençlerimizin, düzene
öfkesinin rakip tak›ma ve onun ta-
raftar›na yönelmesinden zerre kadar
flikayetleri yoktur. “Stad anarflisi”
gibi laflar bu yan›yla kontrol d›fl›na
ç›kt›klar› andaki törpüleme giriflim-
lerinden baflka bir anlam tafl›maz.  

“Futbolculuk”, bir spor de¤il,
yarat›lan bir kimliktir bu yan›yla.
‹ster oyuncu ister taraftar kimli¤iyle
karfl›m›za ç›ks›n, sanki dünyan›n
merkezinde futbolun oldu¤u ruh ha-
linde yaflayan bu kimli¤e bürünen-
lerden “düzene zarar gelmeyece-

¤ini” bilen oligarfli, süreç içinde;
kitleleri uyuttu¤u stadlardan ‘futbol
çeteleri’ ç›karm›fl ve çeflitli biçim-
lerde kullanm›flt›r. 

Futbol kulüpleriyle iliflki içinde-
ki taraftar kulüplerine bak›ld›¤›nda,
istisnalar› d›fl›nda tümünün floven,
gerici, faflist kesimler, mafya çetele-
ri taraf›ndan iflgal edildi¤i görüle-
cektir. Buralar› örgütlenme ve rant

alan› olarak kullanan faflistler ve en
genelde sistem, “milli” duygular›
körüklerken, ayn› taraftarlar› bir
baflka yerde, demokratik haklar›n›
kullananlara karfl› linç güruhuna dö-
nüfltürmektedir. Örne¤in; Trabzon
ve Samsun’da yaflanan linç giriflimi
ve faflist sald›r›larda bu taraftar
kulüplerinin etraf›ndan kümelenen-
ler kullan›lm›fl, sahalara doldurulan
kitlelerin faflizm taraf›ndan nas›l
kullan›ld›¤›n›n çarp›c› bir örne¤i
yarat›lm›flt›r. 

Bu çeteler büyük kulüplerin yö-
netimlerince beslenmektedir ve po-
lisin de bilgisi dahilindedir. Saha-
larda yaflanan her olay, “taraftarlar”
ad›yla yap›lan her türlü sald›rganl›k,
-kimi zaman kendi yaratt›klar› ca-
navar kontrolden ç›ksa da- iradi ola-
rak örgütlenir. “Futbolculuk”la, bu
tür örgütlenme ve hareketlerle neler
yap›ld›¤›n›n farketmeyen, entrikala-
r›n, rant›n, oligarflinin flovenist poli-
tikalar›n›n bilincinde olmayan s›ra-
dan kitleler de, bu hareketlerin içine
çekilebilmektedir.

Susurluk ile sporun kesiflti¤i
noktay› ortaya ç›karan belgeler ya-
y›mlayan Tuncay Özkan, bu düzene
temelden karfl› olmamas›na ra¤men,
4 Mart 2002 tarihli Radikal’de, Ne-
fle Düzel’le röportaj›nda flöyle di-
yordu: “Her spor kulübünün yöne-
tim kurulunda yeralt› dünyas›ndan,
M‹T'ten, emniyetten insanlar›n ne
ifli var? Onlar› oraya sistem getiri-
yor. Sistem, spor kulüplerini halka
ulaflmada bir kontrol mekanizmas›
olarak kullan›yor. Herkes pay›na
düfleni almak, kitleleri yönlendir-
mek, onlar› bir fleylere karfl› kullan-
mak için oralara giriyor.”

Mesele bu!

Sonuç olarak; ‹sviçre maç›, fut-
bolun halk›n uyuflturulmas›nda, oli-
garflinin kendi politikalar› etraf›n-
dan kullanmalar›nda nas›l bir araç
oldu¤unu gösteren çarp›c› bir örnek
olmufltur. Ama bunca elefltiriye ba-
karak sanmay›n ki, bu gerçek de¤i-
flir. Burjuva bas›n, bundan sonra da,
bu yazd›klar›n› unutup ayn› çizgiyi
sürdürecektir. Sistemin ç›karlar› bu-
nu gerektirmektedir. 
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Susurluk kazas› ile herkesin
tan›d›¤› oligarflik devletin ‘kah-
raman’ çocuklar›, dönemin Bafl-
bakan› Çiller taraf›ndan meclis-
te flu sözlerle savunulmufltu:
“Bu ülke için kurflun atan da,
yiyen de flereflidir.”

Kimdi bunlar? 

12 Eylül öncesi halka kur-
flun s›km›fl, katliamlar organize
etmifl faflist flef Abdullah Çatl›.
Her türlü uyuflturucu, kumar
pisli¤ine batm›fl, say›s›z infaz
operasyonunda yeralm›fl Ayhan
Çark›nlar, O¤uz Yorulmazlar,
faflist özel timciler. 

Her katliamlar›ndan sonra
“gözlerinden öptüler” bu kahra-

manlar›n; katilleri, uyuflturucu ka-
çakç›lar›n›, mafyac›lar› “Türkiye

sizinle gurur duyuyor” diye
kahraman ilan ettiler. Bu kahra-
manlaflt›rman›n bir grup faflis-
tin flakflakç›l›¤› olmad›¤›, bir
devlet politikas› oldu¤u aç›kt›.
Nitekim, “devlet gazetesiyiz”
diyen Hürriyet, “bu kahraman-
lara yeniden ihtiyac›m›z olaca-
¤›”n› söylüyordu. Bin operas-
yon yapan Susurlukçular› e¤i-
ten, katliam planlar›n› bizzat
yapan Yarbay Korkut Eken de,
2002 Mart’›nda, Genelkurmay
Baflkanl›¤› yapm›fl olanlar›n da
bulundu¤u yedi general taraf›n-
dan flu sözlerle sahipleniyordu:
“Korkut Eken kahraman bir su-
bayd›r, her fleyi bilgimiz dahi-
linde yapm›flt›r.”

fiemdinli’de halka bomba
atan, kurflun s›kan J‹TEMC‹
Subay Ali Kaya içinse komu-
tanlar›n›n ilk sözü flu olmufltu:
“Tan›r›m iyi çocuktur.”

Bu bir referanst›, yarg›ya bu
kiflinin tutuklanmayaca¤› emri
ve bombalaman›n en üst düzey-
de üstlenilmesiydi. Tüm halk›
aptal yerine koymak, “siz bir
hiçsiniz” demekti. Yani, ‘devlet
ad›na kurflun s›kan kahraman’,

devletin koruma kalkan›na al›n›yordu. 

Devlet “kahramana” tüm kurumlar›yla
kolkanat gerdi. Komutanlar› sahip ç›kt›,
Alay Komutan› avukat tutup, kurflunla-
d›klar› halk›n paras›yla al›nan askeri heli-
kopterle tafl›d›, vali halk› suçlad›, mahke-
me tutuklama gere¤i bile duymad›.

◆ ◆ ◆

Bir devlet düflünün ki, o devletin
“kahramanlar›” ve “iyi çocuklar›” oluk
oluk halk›n kan›n› ak›t›yor, bombal›yor,
kurflunluyor, kaybediyor, faili meçhul ya-
p›yor, halka ac›lar yaflat›yor; Do¤u’dan
Bat›’ya nereye gitseler arkalar›nda kan ve
ak›tt›klar› kan›n karfl›l›¤›nda elde ettikleri
rant›n pisli¤i ak›yor. En kahramanlar› ise
kanat tak›p cenazesini kald›ran halk›n
üzerinden uçuyor kahramanl›¤›n› göster-
mek için! 

Yüzy›ldan bu yana “iyi çocuklar” hal-
k› katlediyor bu ülkede. Çünkü, o “iyi ço-
cuklar›n” korumay› kendilerine görev bil-
dikleri devletin âli menfaatleri, bunu ge-
rektiriyor. “‹yi çocuklar” karanl›k kuytu-
larda bu halk›n evlatlar›n› kaybettikçe,
yuvalar›na bombalar b›rakt›kça, zulümle-
rini meflrulaflt›rmak için ortaya att›klar›
“bölünmez bütünlük” pekifliyor, ‘birbiri-
mize kanla ba¤l›y›z’ demagojilerinden
kastettiklerinin, halk›m›z›n kan› oldu¤u
anlafl›l›yor. Yakt›klar› köylerin, tecavüz-
lerinin hayk›r›fllar› semalar›m›zda bir ç›¤-
l›k olup hiç dinmeden yank›lan›yor. “‹yi
çocuklar›n” tecavüzlerine u¤ramaktansa
gencecik k›zlar›m›z kendilerini toplu fle-
kilde kayalardan afla¤›ya at›yor. Onlar
döktükleri her kanla ‘kahramanlaflt›kça’,
da¤lara s›¤›n›yor halk, yaflamak için. Ko-
mutanlar kaç “iyi çocuk” e¤itmiflse, hal-
k›n kan› o kadar fazla ak›yor. “‹yi çocuk-
lar›”; muhaliflerin “makatlar›na süngü
tak›p cephelerde gezdiren”, “coplu teca-
vüze ne gerek var tafl gibi delikanl› asker-
lerimiz var” diyen generaller e¤itiyor. Al-
d›klar› bu e¤itimle, bu ahlakla dört duvar
aras›ndaki silahs›z kad›nlar› diri diri ya-
karken e¤itimin doru¤una ulafl›p kahka-
halar at›yor, yan›k et kokusuyla kendile-
rinden geçiyorlar. 

Generaller ony›llard›r bu ülkede her
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Jandarma GGenel KKomutan›
Fevzi Türkeri: AAli KKaya kkendi
kafas›na ggöre oorada dde¤ildi

‘‹yi Çocuklar’ ve Komutanlar›



türlü muhalefeti; askeri darbelerle,
“postmodern” darbelerle, katliam-
larla, iflkenceler, kay›plar, Susurluk-
lar, “terör” demagojileri ile sustur-
maya çal›fl›yorlar. Kürt halk›na, in-
kar›, asimilasyonu, imhay› dayat›-
yorlar. Birinin baflar›s›z oldu¤u yer-
de di¤erini devreye sokuyorlar.
“Bölge halk›na 500 y›ld›r Türkçe
ö¤retemediysek as›l ay›p budur”
sözleriyle asimilasyonun baflar›s›zl›-
¤›n› itiraf eden Büyükan›tlar’›n bu-
gün “iyi çocuklar›” yeniden aktiflefl-
tirmesinin alt›nda da bu yat›yor. 

Üstelik bu ‘iyi çocuklar’, ‘devle-
tin temeli’ dedikleri, kendi yasalar›-
n› çi¤neyerek kahramanlafl›yorlar. 

Komutanlar, “iyi çocuklar” ye-
tifltirdikçe; ülkemiz daha fazla kan
gölüne dönüyor. Yaflanan birçok
vahflet örne¤inde, bu vahfletin ve sa-
vafl kurallar›n› hiçe sayan, kafa ke-
sen, kulak koleksiyonu yapan kültü-
rün, özel timcilerin, ölüm mangala-
r›n›n kiflili¤inden de¤il, ald›klar›
e¤itimden kaynakl› oldu¤unu dile
getirmiflizdir. Komutanlar, Ameri-
kan kontrgerilla taktikleriyle e¤ittik-
leri “iyi çocuklar›n” beyinlerini de
faflizmin ahlak›yla flekillendirirler.
Katliamc›l›k, iflkence, yalan, dema-
goji, faflizme ait ne varsa, “iyi ço-
cuklar›n”, oligarflinin “kahramanla-
r›n›n” kiflili¤inde ç›k›yor karfl›m›za.
“‹yi çocuklar” ne yap›yorlarsa, ko-
mutanlar›ndan ö¤rendiklerini, onla-
r›n emrettiklerini yap›yorlar. 

◆ ◆ ◆

fiemdinli katili J‹TEM’cilerin
tüm halkla dalga geçercesine “loto
kuponu al›yorduk, hacet gidermek
için caminin tuvaletine gitmifltik”
gibi aç›klamalar›, “bu kadar da ol-
maz ki” tepkileri ile karfl›laflm›flt›. 

Geçen hafta yap›lan ‘Güvenlik
Zirvesi’nde, Jandarma Genel Ko-
mutan› Fevzi Türkeri AKP hüküme-
tine bilgi veriyor. “Bilgi”den öte,
nas›l davranmas› gerekti¤inin yolu-
nu çiziyor. 22 Kas›m tarihli Hürri-
yet’te yay›nlanan bu “bilgi dosya-
s›”nda özetle söylenen flunlar;
“bombalanan kitabevi sahibi PKK
Baflkanl›k Konseyi üyesi Murat Ka-
ray›lan ile telefon görüflmesi yapt›,

subaylar›m›z orada kendi bafllar›na
bulunmuyordu, bilgimiz ve iznimiz
dahilinde fiemdinli’deydiler, örgüt
kitapç›ya paket gönderecekti onu iz-
liyorlard›, örgüt bu olay› bahane
ederek TSK üzerinde flaibe yaratma-
y› hedefliyor, izin verilmemeli.”

Herfleyi tesadüflerle aç›klayan
katil J‹TEM’cilerle Org. Türkeri’nin
bu sözleri aras›nda; zihniyet olarak
hiçbir fark yoktur. 

Ancak, Hürriyet’e katilleri akla-
mak için servis yap›lan bu haber, ay-
n› zamanda bir itiraft›r. Türkeri’nin
sözlerinin Türkçesi flu: “kitapç›

PKK’li oldu¤u için bombalad›k.

‘Nereye kadar giderse...’ masal›n›

unutun!”

Tutal›m ki, Karay›lan ile telefon-
la görüflmüfl olsun, bu senin oray›
bombalaman› aklar m›? Ama bu ka-
fa, ony›llard›r infazlar›, katliamlar›
hep böyle meflrulaflt›rmaya al›flm›fl.
Tek bildi¤i susturmak, ezmek,
yoketmek! fiimdi de bildi¤ini yap›-
yor ve suçüstü yakalan›nca da halk-
la dalga geçercesine böyle zeka ku-
surlu izahatlarla savunuyor. Suçüstü
yakalanm›flken, “bombalaman›n te-
rör örgütünün ifli oldu¤unu” söyle-
mek, ancak bir katliamc› kafan›n
uydurabilece¤i bir yaland›r. 

Kald› ki, Türkeri olay›n ard›ndan
alelacele durumu (kendilerini, ordu-
yu) kurtarmak için yapt›¤› ilk aç›k-
lamada, “olay lokaldir, Susurluk
benzetmesine de yer yoktur” demifl-
ti. Yani, evet J‹TEM’ci askerleri-

miz bu ifli yapm›flt›r ama ba¤›m›z
yoktur demek istemiflti. fiimdi ise
inkar ve “terörizm” demagojisine
sar›l›yor. ‘‹yi çocuklar›n’ öyle kimi-
lerinin göstermek istedi¤i gibi,
“kendi bafllar›na hareket eden duy-
gusal askerler” ya da “devlet içinde-
ki bir çete” olmad›klar›n› itiraf eden
Org. Türkeri, bir anlamda Büyüka-
n›t’›n “iyi çocuklar” sahiplenmesine
de destek vererek, katilleri kahra-
manlaflt›rma anlay›fl›n› sürdürüyor. 

◆ ◆ ◆

Bu “iyi çocuklar›n” komutanlar›-
n›n de¤iflmez özelliklerinden biri de,
iflbirlikçilikleridir. Bu, yans›tmak is-
tedikleri “millilik” ve “kahraman-

l › k ”
edebi-
y a t › -
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Yaflar BBüyükan›t: AAli KKa-

ya’y› ttan›r›m, iiyi ççocuktur.



rünse de, de¤ildir. Aksine, kahra-
manl›klar›, emperyalizmin Türkiye
üzerindeki ç›karlar›n› korumak için-
dir. Ordu’nun, 1950’lerden sonraki
misyonu budur. Örne¤in, siz hiç
“emperyalist iflgale katk›m›z tart›fl›l-
maz” diyen bir “vatansever general”
duydunuz mu? Vatansever olmad›k-
lar› için, oligarflik ordunun general-
leri bununla övünmüfllerdir. 

Katliamc›ya “iyi çocuktur” diyen
Yaflar Büyükan›t, 2001 y›l›nda, em-
peryalizmin Afganistan iflgaline ver-
dikleri deste¤i flöyle savunuyordu:
“Türkiye ne gerekiyorsa en iyi flekil-
de yapt›. Almanya, Fransa ne yap›-
yor? Türkiye onlardan daha fazla
katk› sa¤lad›... ‹ncirlik Üssü’nün
kullan›ma aç›lmas›, oradan keflif ve
nakliye uçaklar›n›n kald›r›lmas›, ya-
k›t ikmali yap›lmas› az bir fley mi?”
(17 Kas›m 2001 Hürriyet)

Irak’ta iflgale ortak olmay› canh›-
rafl savunan, ABD’nin verdi¤i “li-
derlik görevini” yerine getiremedik-
leri için efendilerinden f›rça yedik-
ten sonra ‹ncirlik’in daha kapsaml›
kullan›m› ve ‹skenderun Liman›’n›n
askeri malzeme sevkiyat›nda kulla-
n›lmas› için iflbirlikçi iktidarla bir-

likte hareket eden de bu “milli” ge-
neraller de¤il miydi? Bugün ‘iyi ço-
cuklar›n’ arkas›nda duran Büyüka-
n›t, “Biz Somali'ye, Afganistan'a,
Bosna'ya bile asker gönderdik. fiim-
di komflumuzda bir istikrars›zl›k ve
yang›n varsa, buna gözümüzü kapa-
tamay›z” diyerek, iflgal güçlerinin
içinde bulundu¤u bata¤a koflmak
için az m› çabalad›. 

O ‘iyi çocuklar’ 19 Aral›k Katli-
am›’nda alevler içinde ‘Yaflas›n Tam
Ba¤›ms›z Türkiye’ slogan› atan dire-
niflçinin bedenini kurflunlarla doldu-
rurken, tam da komutanlar›n›n bu ifl-
birlikçi politikalar›ndan güç al›yor,
o güvenle bas›yordu teti¤e. 

ABD’nin kuyru¤una tak›l›p yok-
sul halklara kan ve gözyafl› götürür-
ler, dönüp bu topraklar için ölenlere
“vatan haini” derler... Yalan ve de-
magoji, katliamc›lar için vazgeçil-
mez bir araçt›r. Mesela, F tipi hapis-
haneleri ABD ve Avrupa ile birlikte
yapt›ktan sonra kalk›p ars›zca bun-
lara direnenlere karfl› “d›fl güçler”
demagojisi yaparlar, “ölüm oruçla-
r›n›n yurtd›fl›ndan yönetildi¤ini”
(Büyükan›t) söylerler. Devrimciler,
“ispatla” derler, “‹ddialar›n› kan›t-

layamayanlar, müfteridir, alçakt›r
ve flerefsizdir” aç›klamas› yapar
ama onlar sadece susar. Çünkü söy-
leyecek sözleri yoktur. ‘Terörizm’

ve ‘d›fl güçler’ demagojisi, general-
lerin kendi iktidarlar›n› sürdürmek
ve katliamlar›n› aklamak için kul-
land›¤› araçlard›r. 

◆ ◆ ◆

Komutanlar, iflbirlikçi ve emper-
yalist sermayenin güvenli¤i için “iyi
çocuklar›” ortal›¤a salarken, kendi-
leri de OYAK’la ihya oluyor, lüks
ve sefahat içinde yafl›yor, bekçili¤i-
ni yapt›klar› sömürüden paylar›n›
al›yor, ihalelerden “yollar›n› bulma-
y›” da ihmal etmiyorlar. Generaller
düzeyinde ortaya ç›kan ve ç›kmayan
yolsuzluklar›n üzeri, “iyi çocukla-
r›n” ak›tt›klar› kanla örtülüyor. ‹yi
çocuklar›n komutanlar› biliyor ki,
bu düzenin “son umudu” onlar. Bu
yüzden kimi zaman elefltirilseler de,
bunun gerçekleri tüm ç›plakl›¤›yla
ortaya koyacak düzeye ç›kar›lmaya-
ca¤›n›, düzenin bekaas› için “y›pra-
t›lmayacaklar›n›” biliyorlar. Ve on-
lar bu güvenle yeni “iyi çocuklar”
e¤itmeye, halk›n üzerine salmaya
devam ediyor. 
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Hürriyet Gazetesi’nin orduyu aklama
yay›nlar›ndan biri de 23 Kas›m tarihli, Org.
Yaflar Büyüan›t ile röportajd›. Peki ne di-
yordu, iyi çocuklar›n komutan›? Özetle; 

◆ Halk›n üzerinde uçan F-16’lar e¤itim
uçuflu yap›yordu. Cenaze kald›ranlara her-
halde F-16’larla taarruz yap›lmaz, Yükseko-
va’da komanda tugay›m›z var. Ama gere-
kirse uçurulur da... ◆ ‹steriz ki, sorun kan-
s›z çözülsün! ◆ Susurluk demek yarg›ya
sayg›s›zl›k. Yarg› böyle bir karar verdi mi ki!
Bu asker olarak bizi üzer. Biz yarg›ya mü-
dahale etmiyoruz. ◆ Beni elefltirenler
TSK’y› y›pratmak istiyorlar. ◆ Beni daha
çok ilgilendiren, daha sonra yaflananlard›r.
Türk bayraklar› indirildi, Atatürk büstleri
parçaland›, PKK flamalar› aç›ld›, slogan ve
molotof att›lar, ölümlere sebebiyet ver-
diler. Lojmanlara ve kentteki subaylar›n ev-

lerine sald›rd›-
lar... Bunlar›
kimlerin yapt›-

¤›, yönlendirdi¤i de aç›klans›n. Bu konulara
da hassasiyet gösterilmeyecek mi?

Bu sözler; suçüstü yakalanan bir komu-
tan›n acizli¤idir. Bombalamalar›n, kontrge-
rillan›n karfl›s›na sloganlar› birkaç molotofu
koymak dahi ne durumda olduklar›n› gös-
termektedir. ‹fadeye bak›n; “ölümlere sebe-
biyet verdiler” diyor. Yani, “gösteri yap›nca
askerimiz öldürmek zorunda kald›” diyor!
“Hukukun içindeyiz” diye yalan söyleyen
demagog kafan›n izah› bu! Röportaj bafltan
sona bas›n› yönlendirmek, terör demagojisi-
ne bo¤arak TSK’n›n savunulmas› kampan-
yas› yap›p gerçekleri karartmak, Susurluk
ba¤›n› kesmek içindir. Yarg›ya müdahalele-
ri tart›flmas›zd›r; olay yaflanm›flken “iyi ço-
cuktur... olay lokaldir” demenin ne anlama
geldi¤ini herkes bilir ama bu kafa herkesi
aptal yerine koymaya al›flm›flt›r. Keza, fiem-

dinli’nin Susurluk oldu¤unu söylemek için
yarg› karar› m› gerekiyormufl? 1996’da yar-
g› m› karar vermiflti? Bu, AKP’nin de mese-
leyi hapsetmek istedi¤i “olay yarg›dad›r, su-
sun” politikas›d›r.

Bu röportaj ve kimi köfle yazarlar›n›n
“aman PKK’ye yar›yor” histerisi ile üretti¤i
komplo teorileri biraraya getirildi¤inde, ya-
flananlar›n üzerini kapatmak için yo¤un bir
çaba harcand›¤› aç›kt›r.

Röportaj›n bir di¤er boyutu da, Kürt hal-
k›n›n tehdit edilmesidir. Bu kafan›n “kans›z
çözümden” anlad›¤›n›n, Kürt halk›n›n Türk-
leflmeyi kabul etmesi oldu¤u aç›kt›r. Yoksa,
F-16’lar, komandolar haz›r. Kafaya bak›n
ki, “cenaze kald›ranlara herhalde F-16’larla
taarruz yap›lmaz” diye güya durumu kur-
tarmak istiyor ama tehditten vazgeçemedi¤i
için ekliyor; “ona gelene kadar Yükseko-
va’da Komanda tugay›m›z var”. Neymifl; ce-
nazeye F-16’larla de¤il komandolarla taar-
ruz edilirmifl! Baflka bir fley bilmezler! 

Demagog Komutan Konufltu!
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17 A¤ustos 1999’da, 40 bin insa-
n›m›z› kaybetti¤imiz depremde,
TSK “depremzedelerin hemen ya-
n›ndayd›” yay›nlar› yap›l›rken, me-
¤er ayn› TSK deprem y›k›nt›lar›n-
dan büyük ya¤ma yap›yormufl. 

Olay›n geliflimi flöyle:

Depremde, Yalova’da kurtarma
çal›flmas› yapan askerlerden biri
olan Tarkan Okçu adl› er, y›k›lm›fl
evlerden birinden bir çanta dolusu
ABD dolar› ve ziynet eflyalar›n› ala-
rak, Yalova Meydan Harekât Ko-
mutanl›¤› bahçesine gömüyor. As-
kerli¤i süresince “ya¤malad›klar›-
n›” d›flar› ç›karamayan asker, terhis

olduktan sonra paran›n ç›kar›lmas›
için, askerin abisinin arkadafl› Bin-
bafl› Osman Özdemir, emekli Astsu-
bay Mehmet Ali Çakmak'dan “gö-
mütün” oldu¤u yere girmeleri için
Yalova Meydan Harekât Komutan-
l›¤›’ndan ‘adam bulmalar›n›’ istiyor.
Binbafl› Recep Dok’un da yard›m›y-
la, Yarbay Mümin fien’le görüflülü-
yor. 

TSK’n›n ‘flerefli subaylar›ndan
biri’ olacak ki, yarbayl›k rütbesine
kadar yükselmifl olan Mümin fien,
paray› paylaflma teklifini kabul edi-
yor. Ancak gelin görün ki, paray›
Mümin fien ve Binbafl› Osman Öz-

demir aralar›nda paylafl›yorlar, as›l
ya¤mac› ‘avcunu yal›yor’! Depremi
ya¤maya dönüfltürecek kadar düfl-
künleflen bir ahlak elbette her fleyi
yapard›. Bu tarihten sonra Yarbay
Mümin fien’in malvarl›¤›nda anor-
mal art›fl, arabalar, villalar, otomo-
bil galerileri açmas› ile birlikte olay
ortaya ç›k›yor. 

Ya¤ma bir er ile s›n›rl› kalm›fl ol-
sayd›, kuflkusuz olay›n boyutu fark-
l› olacakt›. Ancak düflünün ki, bin-
bafl›lar, yarbaylar böyle bir ac›dan
kendilerine ya¤ma ç›karacak kadar
büyük bir çürümeyi de anlatmakta-
d›rlar. TSK içinde yolsuzluklar her
zaman örtülmüfl, s›radanlaflt›r›lm›fl-
t›r. Kendi iç çat›flmalar›ndan kimi
zaman su yüzüne ç›kmas›, yarg›la-
malar›n yap›lmas› bu gerçe¤i asla
de¤ifltirmemifltir. OYAK ile, soygun
düzeninin tam ortas›nda yeralan,
katliamc›l›¤› bir politika olarak sa-
vunan bir örgütlenme (TSK), elbet-
te çürümeyi de her geçen gün daha
boyutlu yaflayacakt›r. 

Herkes düflünmelidir; yarbayl›k,
binbafl›l›k düzeyine gelecek kadar
yükselen bu subaylar hangi ahlak›
temsil etmektedirler? Kim e¤itmifl-
tir bunlar›? Nas›l bir e¤itim veril-
mifltir? Hangi ideolojinin insanlar›-
d›r bu ahlaks›zlar?

Çürüme ve deprem ya¤mas›
Yalova ddepreminde yy›k›nt›lar aaras›ndan bbir eer’in yya¤ma
yapt›¤› pparalara bbir yyarbay vve bbinbafl› eel kkoydu

Cumhuriyet Gazetesi’nin gündeminde fiemdinli yok, Susurluk
yok! Baflbakan’›n ‘ulema’ söylemi, A‹HM’in türban karar› var.
“fieriatç› kuflatmaya teslim olacak m›y›z” ça¤r›s› yapan köfle ya-
zarlar›, “Susurluk düzenine teslim olacak m›y›z” diye ça¤r› yap-
m›yor, “olay bütün iliflkiler ile ayd›nlat›ls›n” bile diyemiyor.  

Peki neden?

Bütün mesele ucunun orduya dokunmas›nda. B›rak›n ordunun
katliamlar›na, kontrgerilla yöntemlerine, orduya iliflkin hiçbir
elefltiriyi bulamazs›n›z sayfalar›nda. Genelkurmay Baflkan›’n›n
“yeterince sert olmad›¤›” fleklindeki elefltirileri elbette hariç. ‹kin-
ci neden ise flovenizmdir. fiovenizmin etkisindeki Cumhuriyet
yönetimi, Kürt halk›n›n sindirilmesi konusunda Genelkurmay ile
hemfikirdir. 

fiemdinli karfl›s›ndaki tutum bir “demokratl›k” s›nav›d›r. Fa-
flizmin karfl›s›nda olmak ya da olmamak sorunudur. Cumhuriyet
bu s›navda flimdiden s›n›fta kalm›fl ve flovenist politikalara destek
verenlerin kaç›n›lmaz olarak faflizmin destekçisi olacaklar›n›n
çarp›c› bir örne¤ini sunmaktad›r.

’in fiemdinli S›nav› Sezer Niye Susuyor?
fiemdinli karfl›s›nda susanlardan biri de “hukukçu”

kimli¤i propagandas› yap›lan Cumhurbaflkan› Sezer.
Evet Sezer niye susuyor? Laiklik sözkonusu oldu¤unda
her konuda konuflan, aç›klama yapan Sezer’in böyle
bir olayda söyleyecek sözü yok mu? 

Hani o “hukuk aflk›”? 
Hani “hukuk devleti” söylemi?
Elbette susuyor Sezer; çünkü biliyor ki; fiemdinli,

Susurluk’tur. Susurluk kararlar› “zirvede al›nm›flt›r.”
Sezer bugün o ‘zirve’nin içinde yeralmaktad›r. Hukuk-
çu kimli¤i de¤il, Susurluk politikalar›n›n kararlar›n›n
al›nd›¤›, tart›fl›ld›¤› zirvenin üyesi kimli¤i ön plandad›r.
Sezer’e AKP karfl›s›nda “demokratl›k” misyonu yükle-
yen ve kimi zaman ondan medet umanlar, tav›rlar›n›
gözden geçirmelidirler. Bu anlaml› suskunluk, görmek
isteyene çok fley anlatmaktad›r. 
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Trabzon, Eskiflehir,
Bozöyük, Rize, fiemdin-
li... Bir halkan›n, bir poli-
tikan›n devam›. Oligarflik devletin
kontra güçleri, halka karfl› savafl›,
çeflitli yöntemlerle ülkenin dört bir
yan›nda aral›ks›z sürdürüyorlar.
Nerede halk›n mücadelesi varsa,
nerede halklar haklar› olan› istiyor,
faflizmin politikalar›na direniyorsa;
oligarfli katliamlarla, linç giriflim-
leriyle, provokasyonlarla, bask›
politikalar›yla cevap veriyor. Sal-
d›r›lar›n biçimleri, boyutu de¤iflse
de özü de¤iflmiyor: Haklar›n› iste-
yen halk› sindirmek, zulmün ve sö-
mürünün olmad›¤› bir ülke müca-
delesi verenleri yoketmek! 

Oligarflik devletin kontrgerilla
örgütlenmesi tüm halk› düflman
görmektedir. Tarihsel ve siyasal
olarak kan›tlanm›fl bir gerçektir bu.
Çorumlar, Marafllar, Gaziler, 16
Martlar, 1 May›s ‘77 katliamlar›,
Lice, Dersim, 33 kurflun böyle yara-
t›ld›. Halklar sadece co¤rafi olarak,
akrabal›k ba¤lar› olarak birbirine
kar›flmad›, kanlar› da birbirine ka-
r›flt› bu topraklarda. 

Bu gerçe¤in ›fl›¤›nda bak›ld›¤›n-
da, Kürt ve Türk halk› aras›ndaki
iliflkinin bir “destek/dayan›flma”

iliflkisi olamayaca¤›, aksine “kader

birli¤i” iliflkisi oldu¤u görülecektir.
Ne Kürt milliyetçili¤inin “Türk so-
lu destek versin” aç›klamalar›n›n,
ne de kimi sol çevrelerin kendini
“Kürt halk›na destekle” ifade etme-
sinin Türkiye gerçe¤iyle, yaflanan-
larla ilgisi yoktur, oligarflik düzeni
yanl›fl tahlil etmenin sonuçlar›d›r. 

Bu topraklarda yaflayan halklar,
oligarflinin zulüm ve sömürü politi-
kalar›n› de¤iflik düzey ve biçimler-
de hep birlikte yafl›yorlar. Kürt hal-
k›na karfl› zulüm politikalar›n›n bu-
gün katmerli bir flekilde yaflama ge-
çirildi¤i, bunda flovenizmin, inkar
ve imha siyasetinin belirleyici oldu-
¤u tart›flmas›zd›r. Ancak bu gerçek,
ayr›l›¤›n de¤il birlikte mücadelenin
manivelas› yap›lmal›d›r. Halklar›n
“kader birli¤i”nin ve dolay›s›yla bu
kaderi de¤ifltirmek için gerekli olan
ortak mücadelesinin, “Botan-Zon-
guldak hatt›” gibi tespitlerle bölü-

nüp parçalanmas›, ayn› düflman kar-
fl›s›nda Kürt, Türk halk›n›n mücade-
lesinin ayr›flt›r›lmas› ve dayan›fl-
ma/destek düzeyine indirgenmesi,
k›saca; halklar›n kardeflli¤i ve bir-

likte mücadelesinin önüne politik,
pratik olarak örülen her engel, ob-
jektif olarak oligarflinin politikalar›-
na hizmet edecektir. 

Elbette Kürt halk›n›n ulusal mü-
cadelesi, talepleri için örgütlenmesi
bir hakt›r. Ancak, biz Marksist-Le-
ninistler olarak; ülkemizin tarihsel,
co¤rafi, sosyal ve siyasal özellikle-
ri, halklar›n kurtuluflunun oligarflik
devletin yerlebir edilmesi ile sa¤la-
naca¤› gerçe¤inden hareketle; ayr›
örgütlenme ve mücadeleyi de¤il,
kader birli¤ini, devrime birlikte

yürüyüflünü savunuruz. Devrimci
bak›fl budur. Aksinin halklar›n›n
kurtulufluna hizmet etmedi¤i, geçen
süre içinde görülen bir gerçektir. 

fiovenizmin zeminini yokede-
cek, Kürt halk›n›n ulusal haklar›na
kavuflmas›n› sa¤layacak olan da bu
mücadeledir. Bin y›ld›r bu toprak-
larda halklar birbirine kardefllik
ba¤lar› ile ba¤l›d›r. Bu kardeflli¤i di-
namitlemek isteyenler, flovenist po-
litikalar›na kitle deste¤i sa¤layarak
iktidarlar›n› korumak isteyenler,
egemen s›n›flard›r. Egemen s›n›fla-
r›n elinden bu silah› almak, iktidar-
lar›n› alafla¤› ederek, kaderimizi de-

¤ifltirmek, Anadolu’yu
halklar›n “hapishanesi”
olmaktan kurtararak halk-

lar›n özgürce yaflad›¤›, ulusal-kül-
türel-siyasal haklar›n› özgürce kul-
land›¤› bir co¤rafya haline getir-
mek elimizdedir. Ça¤r›m›z, dev-

rimci halk iktidar›n› kurma ça¤-

r›s›d›r. Devrimci halk iktidar› tek
bir halk›n de¤il, bu topraklarda ya-
flayan tüm halklar›n iktidar›d›r.

Türk Halk›!

Kürt halk›na ac›lar yaflatan, in-
kar eden, fiemdinli’de bombalar
patlatan devlet; hayat›n her alan›n-
da seni ezen, gecekondular›n› bafl›-
na y›kan, grevlerini yasaklayan,
sömürüyü binbir yolla her geçen
gün daha da azg›nlaflt›ran devlettir.
“Terörizm, bölücülük” demagoji-
leriyle bu gerçeklerin üzerini ört-

mek isteyenlere izin verme, aldan-
ma, bilinçli/bilinçsiz zulmün des-
tekçisi olma! Bu kokuflmufl, çürü-
yen düzenden, kontrgerilla devletin-
den kurtulmadan hiçbir sorunumuz
çözülmeyecektir. Kurtuluflumuz halk-
lar›n ortak mücadelesindedir.

Kürt Halk›!

Bu topraklarda yaflayan tüm
halklar olarak; bin y›ld›r ayn› düfl-
man taraf›ndan k›r›ld›k, ezildik,
afla¤›land›k, horland›k, sömürüldük.
Ayn› düflman›n bombalar›yla öldük,
ayn› gökyüzüne yükseldi ç›¤l›klar›-
m›z. Kimli¤imiz, kültürümüz yok
say›ld›, asimile edilmek istendi. 

Ne milliyetçi politikalar ne de
Avrupas›-Amerikas› ile emperya-
listler bize özgürlü¤ümüzü, haklar›-
m›z› veremezler. Oligarflik iktidar›n
y›k›lmas›n› savunmayan hiçbir dü-
flünce, bunun için mücadele etme-
yen hiçbir yol, kurtuluflun, özgürlü-
¤ün yolu de¤ildir.

Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir Türkiye’de ancak haklar›m›za
kavuflabiliriz. Hak k›r›nt›lar› için
de¤il, kaderini eline almak için; Su-
surluk düzenini yerlebir etmek için
birlikte örgütlenme ve mücadeleye
omuz vermelisin! Kurtuluflumu-

zun yolu, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’›,

Arap’› ile tüm halklar›n ortak ik-

tidar›n› kurmaktan geçiyor.

Kaderimiz birdir



Sevgili Yürüyüfl okurlar›, merha-
ba! Bu haftaki sohbetimizin günde-
minde “Kürt sorunu” var. Uzun za-
mand›r hiç olmad›¤› kadar oligarfli-
nin, burjuva bas›n›n da gündeminde
konu. Kimisi yine bildik sözleri tek-
rarlay›p “asal›m keselim” diyor, ki-
misi ise sanki Kürt halk gerçekli¤iy-
le yeni karfl› karfl›ya kalm›fl gibi,
flaflk›nl›k içinde soruyor: “Bu sorun

nas›l çözülecek?”

Asl›nda soru, sadece güncel de-
¤il, Türkiye Cumhuriyeti’nin tari-
hiyle yafl›t bir sorudur. 

O günden bu yana, Türkiye ve
Ortado¤u siyasetinde yeralan her
gücün Kürt sorununa iliflkin bir çö-
züm plan›, önerisi olmufltur. Bunla-
r›n bir k›sm› “Kürtlü¤ü” yokeder-
sek, sorun da çözülmüfl olur diyen-
lerdir. Kemalist iktidar, oligarflik ikti-
dar ve onun uzant›s› olarak MHP’den
tüm düzen partilerine kadar hepsi
bunun savunucusudur. 

Bunlar› bir yana b›rak›rsak, bun-
lar d›fl›nda demokratik, sol cephe-
den de iki farkl› yaklafl›m› ay›rdet-
mek mümkündür; birincisi, sorunun
mevcut sistem içinde çözülebilece-
¤ini söyleyen yaklafl›md›r. Bu esas
olarak reformist, küçük-burjuva
çevrelerin politikas› olmufltur. Me-
sela, AB’ciler de bu kategori içinde
de¤erlendirilebilir. Son olarak bu
gruba PKK de kat›lm›flt›r. Oligarflik
iktidar›n egemenli¤inin sürdü¤ü ko-
flullarda da çözümün mümkün oldu-
¤u ‹mral› savunmalar›nda teorileflti-
rilmifltir. ‹kincisi de Kürt sorununun
mevcut düzen içinde çözülemeyece-
¤ini söyleyenlerin yaklafl›m› vard›r;
tabii bunlar›n da kendi içinde çeflitli
farkl›l›klar› vard›r. 

Tabii burada farkl›l›klar›n temeli,
sorundan da, çözümden de ne anla-
fl›ld›¤›n›n her kesime göre farkl›l›k
arzetmesidir. Biz sohbetimizi bura-

dan sürdürelim: Sorun nedir, onu or-
taya koyal›m, sonra da çözümün ne
oldu¤unu ve nas›l olabilece¤ini. Sö-
zü Mazlum’a vereyim. 

Mazlum: Dedi¤in gibi, önce
sorunu tan›mlamak gerekirse; k›sa
bir tan›m yapaca¤›m bafllang›ç ola-
rak: Kürt sorunu benim yaflad›kla-
r›md›r. Bizim ailede herkes Kürtçe
konuflur. Annem halen Türkçe’yi
pek iyi bilmiyor. Ben de ilkokula gi-
derken ö¤rendim. Ben, ad› Kürt
Cumhuriyeti veya baflka bir fley olan
bir yerde de¤il de, Türkiye Cumhu-
riyeti olan bir yerde do¤dum. Bu biz
Kürtler’in tercihi de¤ildi. Yaflad›¤›-
m›z topra¤›n tarihteki, co¤rafyadaki
ad› neyse, idari, siyasi ad› da o olsun
diye kaç kez ayakland›k, bast›r›ld›k.
Yurdum, birçok ülke taraf›ndan par-
çalan›p, ilhak edildi. Ve iflte bu ne-
denle ben, bizim tercihimiz olma-
yan, bize sorulmayan, bize dayat›lan
bir ülkede do¤dum. Nüfus ka¤›d›-
ma, benim milliyetim yaz›lmad›, ait
olmad›¤›m bir ulusun ad› yaz›ld›.
Uzak bir akrabam da baflka bir ülke-
de do¤du ve onun nüfus ka¤›d›na da
baflka bir fley yaz›ld›. 

Devam edeyim; ben de do¤du-
¤umda her çocuk gibi do¤al olarak
kendi ana dilimi ö¤rendim. Ama
sonra kendi dilimde ö¤renim görme
hakk›m olmad›, okumak için baflka
dil ö¤renmek zorunda b›rak›ld›m.
Halen de kendi dilimde okuyup,
araflt›rma yapam›yorum, yak›n za-
mana kadar kendi dilimde türkü
söyleyemiyordum, kendi kültürümü
ö¤renip özgürce gelifltiremiyorum.
Katlediliyorum, göçe zorlan›yorum,
ormanlar›m, evlerim, köylerim ya-
k›l›yor. Sorunum budur iflte. Yani
bugün Kürt sorunu olarak telaffuz
edilen fley, özünde Kürtler’in ulusal
haklar›n› kullanamamas› ve tabii
bu haklar›n en bafl›nda da kendi ka-
derini tayin etme hakk›n› kullana-
mamas›d›r. 

Sorunu “Kürt gerçe¤ini kabul et-
meye” veya sadece baz› kültürel
haklara indirgemek, benim tarihimi,
yaflad›klar›m› inkar etmektir. 

Bu sorunun nas›l çözülebilece¤i-
ne gelince, bunu netlefltirmek, san›-
r›m kategorik olarak önce flu sorula-
ra cevap vermekle mümkündür. Bir,
Kürt hakim s›n›flar›n›n mevcut sis-
tem içindeki durumu nedir? ‹ki,
Kürt yoksul köylülerinin ve tüm
halk›n durumu nedir? Üç, bütün ola-
rak Kürdistan co¤rafyas›n›n siyasi
durumu nedir? Dört, özel olarak bu
co¤rafyan›n Türkiye s›n›rlar› içinde
kalan bölümü nas›l bir siyasi, eko-
nomik yap› içindedir? 

fiimdi diyeceksiniz ki, bunlar›n
hepsini genifl genifl tart›fl›rsak, bu
sohbeti bu sayfalara s›¤d›ramay›z.
Do¤ru, ancak maddeler halinde s›ra-
lad›¤›m bu sorular, genifl biçimde
tahlil edilebilece¤i gibi, bu sohbeti-
mizin s›n›rlar› içinde bu tahlilin özet
ve sonuçlar›n› ortaya koyarak da ay-
n› amaca ulaflm›fl oluruz. 

Kemal: Evet, Mazlum sohbeti-
mizin ana bafll›klar›n› ortaya koy-
mufl oldu. Ben devam edeyim. 

Ülkemizde ulusal bir bask› ve
buna ba¤l› olarak ulusal bir sorun
var. Peki bu bask›y› kim uyguluyor?
Bunu netlefltirmeden, ulusal bask›y›
ortadan kald›rmak için kime karfl›
mücadele edilece¤i bilinemez. 

Ülkemiz bugün yeni-sömürge bir
ülkedir. Bu çok bilineni flunun için
tekrarlad›m; ülkemizin yeni-sömür-
gelefltirildi¤i 45’lerden bu yanaki
ulusal bask›yla, ondan önceki ulusal
bask› biçimde, politikada büyük ay-
n›l›klar tafl›sa da siyasi, sosyal teme-
li aç›s›ndan farkl›l›k arzeder. 

Yeni-sömürgeleflme, Kürtler’in
yaflad›¤› bölgeyi de yeniden flekil-
lendirmifltir: Emperyalizmin sömürü
alan› içindeki Türkiye pazar›, Kürt
bölgesinin de dahil oldu¤u bir paza-
r› ifade etmektedir ve bu pazar›n bü-

31

27 Kas›m 2005 / 28

hayat›n
içindeki 
teori

Kürt Sorunu’nun Çözümü-1

Sistem içi “iyilefltirmeler”
olabilir, ÇÖZÜM OLAMAZ!



tününde mevcut üretim iliflkileri,
emperyalizmin ç›karlar›na uygun bi-
çimlendirilmifltir. Bölgede de kapita-
list iliflkiler, kendi iç dinami¤i ile de-
¤il, Türkiye s›n›rlar› bütününde ol-
du¤u gibi, yeni-sömürgecili¤e uy-
gun olarak yukar›dan afla¤›ya em-
peryalizm taraf›ndan gelifltirilmifltir.
Dolay›s›yla bölgede ba¤›ms›z bir
ekonomik yap›, kendi iç bütünlü¤ü-
ne sahip bir ekonomik sistem yoktur.

Ülkemizde bugün Kürtler üze-
rindeki ulusal bask›, emperyalizmle
iflbirli¤i içindeki hakim s›n›flar (ya-
ni oligarfli) taraf›ndan uygulanmak-
tad›r. Yeni-sömürgecilikle bölgede
de emperyalist üretim iliflkilerinin
hakim olmas›n›n ve Türk egemen s›-
n›flar›n›n uygulad›¤› s›n›fsal ve

ulusal bask› sonucunda, Kürt ege-
men s›n›flar› (a¤a ve fleyhler) ege-
men s›n›f bloku (oligarfli) içinde
yeralarak, ulusal bask›n›n da araçla-
r› durumuna gelmifllerdir.

Bu Kürt tarihi aç›s›ndan son de-
rece belirleyici bir geliflmedir. Kürt
hakim s›n›flar›n›n oligarflik ittifaka
dahil olmas›yla ulusal bask›, somut-
ta Kürt köylülerine, emekçilerine,
küçük-burjuvazisine karfl› uygula-
nan bir siyaset durumuna dönüfl-
müfltür. Kürt egemen s›n›flar› kapi-
talist geliflmenin daha bafl›nda oli-
garfli içinde yeralarak emperyaliz-
min iflbirlikçisi durumuna geldikleri
için, ulusal pazara sahip ç›kma ko-
numundan uzaklaflm›flt›r. Tarihsel
olarak burjuvazinin ilerici niteli¤ini
kaybetmifl olmas› ve somutta Kürt
hakim s›n›flar›n›n bu durumu, Kürt
ulusal taleplerinin savunulmas› ve
ulusal sorunun çözümü görevini de
Kürt halk›n›n omuzuna yüklemifltir.
Bu koflullarda Kürt ulusal sorunu

da, esas olarak Kürt köylü, iflçi ve

küçük-burjuvazisinin sorunu biçi-
mine bürünmüfltür. 

Yeni-sömürgecilik iliflkilerinin
yaratt›¤› bu tablonun önemli sonuç-
lar›ndan biri de fludur: Bu iliflkilerin
bütün Türkiye sath›nda egemen ol-
mas›yla, Kürt iflçi ve emekçileriyle
Türk iflçi ve emekçileri ayn› ekono-

mik ve sosyal yap› içine sokulmufl,
bunun sonucunda s›n›fsal konum ve
talepleri büyük ölçüde ayn›laflm›flt›r. 

Bu yap›ya bakt›¤›m›zda, 

Birincisi; bölgenin ayr› bir “sos-
yo-ekonomik yap›” olarak tahlil edi-
lemeyece¤i, ayr›flt›r›lamayaca¤›, gö-
rülür. Dolay›s›yla, bölgenin ayr› bir
sosyo-ekonomik yap› oldu¤undan
hareket eden her çözüm önerisi (ki
“Kürdistan Türkiye’nin sömürgesi-
dir” görüflü de buna tekabül eder),
ç›k›fl noktas› yanl›fl oldu¤u için, sos-
yo-ekonomik yap› tahlili yanl›fl ol-
du¤u için, kaç›n›lmaz olarak pratik
gerçekle çeliflkiye düflecektir. 

‹kincisi; ulusal sorunun milli
burjuvazinin önderli¤inde ve bir
“pazar sorunu” olarak çözüldü¤ü ko-
flullar› dondurarak, her duruma ve
bu arada bölgeye uyarlamaya kalk›fl-
mak da ayn› çeliflkiyi içinde tafl›ya-
cak, bu temelde üretilen çözümler de
pratikte karfl›l›¤›n› bulmayacakt›r. 

Üçüncüsü; bu sosyo-ekonomik
yap›y›, bu sosyo-ekonomik yap›da
Türk ve Kürt halklar›n›n sorun, ta-
lep ve hedeflerinin içiçeli¤ini, bu
yap›da tek, merkezi bir iktidar›n
hükmetti¤ini görmezden gelen bir
strateji, ister sadece Türk halk›n›n
kurtuluflunu, ister sadece Kürt halk›-
n›n kurtuluflunu savunuyor olsun, bu
nesnel gerçe¤in engellerine çarp›p
açmaza düflecektir. 

Özet olarak söylersem: Bu sos-
yo-ekonomik tabloya dikkatlice
bakt›¤›m›zda, görürüz ki, Türk ve
Kürt halklar›n›n, sosyal ve ulusal
kurtuluflunun, Kürt ulusunun kendi
kaderini belirlemesinin, Türk ve
Kürt köylülerinin toprak sorununun
ve demokrasi sorununun çözümü-
nün önündeki engel ayn›d›r; emper-

yalizm ve oligarfli!

Burjuva demokratik devrimini

yapamam›fl, dolay›s›yla ulusal sorun
ve köylü sorununu (genelde demok-
rasi sorununu) çözememifl yeni-sö-
mürgelerde, halklar›n önündeki dev-
rimci aflama, anti-emperyalist, anti-
oligarflik halk devrimidir. 

Bizim önümüzdeki aflama da bu-
dur. Hem ulusal, hem s›n›fsal, sos-
yal sorunlar›n çözümünü sa¤layacak
olan da budur.

Özlem: Mazlum arkadafl sorun
nedir diye anlat›rken, sorunun dil,
e¤itim, kültür gibi yanlar›n› say›p
sorun esas olarak Kürt halk›n›n ken-
di kaderini tayin hakk›na sahip ol-
mas›d›r dedik. fiimdi de Kemal ar-
kadafl, bölgeyi de içerecek flekilde
mevcut sosyo-ekonomik yap›y›
özetleyerek, böyle bir yap› içinde,
ulusal sorunu, köylü sorununu, de-
mokrasi sorununu çözecek olan an-
ti-emperyalist, anti-oligarflik halk
devrimidir dedi. Yani bu ikisini bir-
lefltirdi¤imizde, buradan flu sonucu
mu ç›karaca¤›z: Kürtler’in kendi
kaderini tayin hakk›na sahip olmas›,
anti-emperyalist, anti-oligarflik dev-
rimle mi mümkün olacak? 

Mazlum: Evet, bir ifade bo-
zuklu¤u d›fl›nda anlad›¤›n, özetledi-
¤in do¤ru. Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk›, her ulusun meflru hak-
k›d›r. Bu hak onlara kimse taraf›n-
dan bahfledilmez, tarihsel, do¤al
hakt›r. Biz, devrimle, Kürtler’in bu
hakka sahip olmas›ndan de¤il, bu
hakk› kullanabilecek koflullara sahip
olmas›ndan sözediyoruz. 

Her ulus gibi, Kürt ulusu da biz-
ce bu hakka sahiptir bugün. Ama bu
hakk› kullanam›yor. Emperyalizm
ve oligarflinin ilhak ve ulusal bask›
siyaseti bunun önünde engeldir. ‹flte
bu noktada diyoruz ki; e¤er “Kürt
sorununun çözümü”nden uluslar›n
kendi kaderini tayin hakk›n› anl›-
yorsak, o zaman sorun, bu hakk›n
kullan›lmas›na engel olan güçleri
bertaraf etmektir. Bu güçler bertaraf
edilmedi¤i sürece, Kürt sorunu çö-
zülemez. 

Sohbetimizin ilerleyen bölümle-
rinde sorunun baflka boyutlar›n› bi-
raz daha ayr›nt›land›raca¤›z ama

32

27 Kas›m 2005 / 28

ürt hakim s›n›flar›, Türk hakim s›n›flar›n›n
uygulad›¤› s›n›fsal ve ulusal bask› sonu-
cunda, onlarla ittifaka girdi¤inden, ulusal
bask›, somutta Kürt köylülerine, emekçi-
lerine, küçük-burjuvazisine karfl› uygula-
nan bir siyaset durumundad›r. ... Bu, Kürt
ulusunun kendi kaderini tayin hakk›n›n,
Kürt iflçi, köylü ve emekçilerinin ken-
di kaderini tayin hakk› biçiminde bir
içerik kazanmas›na neden olmufltur.

K



özü bu son cümlemde sakl›d›r: “Bu
güçler (yani emperyalizm ve oligar-
fli) bertaraf edilmedi¤i sürece, Kürt
sorunu çözülemez.”

Kemal: Tabii bu dedi¤imizi
pekifltirmek için “ama belki emper-
yalizm ve oligarfli bu sorunu kendi-
leri çözerler” ihtimali üzerinde de
durmak gerekir. Mesela Avrupa Bir-
li¤i çözemez mi? Mesela, TÜS‹-
AD’›n çözüm istedi¤i söylenmiyor
mu? Veya düzen partilerinden her-
hangi biri çözemez mi? Bilindi¤i gi-
bi bu “çözüm” yollar›ndan da söze-
denler var. 

Mazlum: Var da var. Hatta,
Irak’ta oldu¤u gibi, ABD’nin müda-
hale edip “Kürt sorununu çözebile-
ce¤ini” söyleyenler bile var. Baka-
l›m. Önce “oligarflik iktidar›n sür-

dü¤ü koflullarda” Kürt sorunu çö-
zülebilir mi, buna bakal›m. 

Küçük-burjuva diktatörlü¤ü so-
runu çözememifltir. Çözümden sade-
ce “Kürtlü¤ü yoketmeyi”, misak-›
milli s›n›rlar› içinde yaflayan herkesi
Türklefltirmeyi anlam›fl ama bunu da
baflaramam›flt›r. Dergimizde yay›n-
lanan yaz› dizisinde bu süreç olduk-
ça ayr›nt›l› anlat›ld›. Bunu geçelim.
Oligarflik sistem de çözemez. 

Bunun nedenlerinden biri, tarih-
sel olarak bu devletin oluflum ve ge-
liflim sürecidir. Türkiye Cumhuriye-
ti, s›n›rlar› “ilhak”la oluflmufl bir
devlettir. ‹lhak, oligarflik sistemin
bir parças›d›r. Oligarfli, ilhaktan hem
siyasal, hem ekonomik nedenlerle
vazgeçemez. ‹lhak› kal›c›laflt›rmak
için tam 80 y›ld›r “Türklefltirme”
politikas› uygulanmaktad›r. Evet, bu
politikan›n iflas etti¤i çok aç›kça or-
tadad›r. Fakat oligarfli, ne yap›p
edip, gerekirse asimilasyonu biraz
esneterek, “AB’ye uyum” için  baz›
politikalar›ndan vazgeçerek de olsa,
ilhak› sürdürmek istemektedir. ‹l-
hak›n sürmesi, Kürt sorununun çö-
zümsüzlü¤ünün sürmesi demektir.

Bir dönem hat›rlarsan›z, “Bat›
üretiyor, do¤u tüketiyor” diye burju-
va bas›nda adeta kampanya fleklinde
haberler de ç›km›flt›. Bunlar daha
çok Kürt halk›n› bask› alt›na alma-

ya, flovenizmi k›flk›rtmaya yönelik
demagojilerdi. Gerçe¤in bununla il-
gisi yoktur. ‹lhakta, oligarflinin çok
bariz ekonomik ç›karlar› vard›r. Böl-
genin yeralt› madenleri, sular›, di¤er
yerüstü zenginlikleri, bütün bunlar
bir yana, ilhak edilen bölge, sömü-
rülecek çok büyük bir nüfus demek-
tir ve tek bafl›na bu oligarflinin eko-
nomik ç›kar›n› aç›klamaya yeter. ‹l-
hak’›n son bulmas› yani iflbirlikçi te-
kelci burjuvazinin “pazar” alanlar›-
n›n daralmas› demektir.  

‹kinci olarak, oligarflinin yöne-
tim biçimi, faflizmdir; faflizmde ne
bir ulusun, ne halk›n veya halk›n
herhangi bir kesiminin ulusal, s›n›f-
sal iradesine yer yoktur. Oligarflinin
“demokrasicilik oyununun s›n›rlar›
içinde” Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk›na sayg› gösterebilece¤i-
ni düflünmek, onun yönetim biçimi-
ne terstir. 

K›sacas›, devletin varolufl biçi-
minden oligarflinin ekonomik siyasi
ç›karlar›na kadar pek çok ekonomik,
askeri ve siyasi neden, oligarflik dü-
zenin Kürt sorununu çözümeyece¤i-
ni gösterir. Oligarflinin ç›karlar› da,
siyasi rejimi de böyle bir “irade”nin
egemen olmas›na izin vermez. Bu-
güne kadar da tüm düzen partileri,
hangi söylemlere, manevralara bafl-
vurmufl olurlarsa olsunlar bu politi-
kan›n sürdürücüsü oldular. Federas-
yon tart›fl›labilir diyen Özallar’›n,
“AB’nin yolu Diyarbak›r’dan ge-
çer” diyen Mesut Y›lmazlar’›n, Kürt
realitesini tan›yoruz diyen Demirel-
ler’in yap›p ettiklerini burada tekra-
ra gerek görmüyorum. Özü fludur:
Çözümün bu sistem içinde olabile-
ce¤ini düflünmek, sistemi tahlil ede-
memektir. 

Bir çözüm, emperyalizmin mü-
dahalesiyle olamaz m›?

Olamaz!.. Avrupa Birli¤i’ne
“uyum” çerçevesinde veya ABD
emperyalizminin dayatmalar›yla
Kürtçe’nin serbest b›rak›lmas›, yerel
yönetimlere daha fazla yetki veril-
mesi ve buna benzer ad›mlar mevcut
düzen içinde at›labilir, nitekim at›lan
baz› ad›mlar da vard›r. Bunlar›n hiç-
biri, en azamisi bile, hatta “pratikte
de tamamen uyguland›¤›n›” varsay-

d›¤›m›z durumda bile, Kürt sorunu-
nun çözümü anlam›na gelmez. 

Çünkü Avrupa emperyalizmi için
Türkiye’deki Kürt sorunu, “kültürel
haklar” sorunundan ibarettir. 

Kemal: Burada araya girip bir
ek yapay›m. Kürt Sorunu Nas›l Çö-
zülür kitab›nda flöyle bir ifade vard›:
“ABD’nin politikas› ‘Kürt devleti
kurmak’tan yana da olabilir, Kürt
halk›n› ‘son ferdine kadar k›rmak’
da!” Ki, ayn› fley Avrupa emperya-
lizmi için de söylenebilir. Dolay›s›y-
la, bugün Avrupa emperyalizmi so-
runu “kültürel haklar” olarak görü-
yor, ancak farkl› konjonktürlerde,
ç›karlar›na uygun düfltü¤ünde “ayr›
devlet”ten yana da olabilirler ama
bugün için Avrupa emperyalizminin
politikas›, Mazlum arkadafl›n dedi¤i
çerçevededir. Buyur devam et sen.  

Özlem: Mazlum arkadafl›n sözü-
nü kesmiflken bu noktada bir ek de
ben yapay›m: AB standartlar›n›n
“ulusal sorun”u ne kadar çözebile-
ce¤inin yak›n zamanda yaflanm›fl ör-
neklerinden biri ‹spanya’da görül-
müfltü hat›rlarsan›z. Bu konuda iki
olguyu hat›rlatmak yeterli olacakt›r.
Birincisi, Henri Batassuna partisi,
ETA’n›n uzant›s› oldu¤u gerekçesiy-
le kapat›lm›flt› ve AB’nin buna bir
itiraz› olmam›flt›r. ‹kincisi, yine ‹s-
panya’da Katalanlar’›n, Baskl›lar’›n
kendi yerel meclisleri var. Bu ulusal
sorunun “burjuva” çözümleri aras›n-
daki biçimlerden biridir. Bask Mec-
lisi, geçti¤imiz aylarda yerel meclis-
lerinde hak ve özgürlüklerinin ge-
niflletilmesi do¤rultusunda bir karar
ald›lar; ‹spanya Parlamentosu red-
detti. Yani b›rak›n “kendi kaderini
tayin etme hakk›n›”, daha alt düzey-
de ekonomik, demokratik talepleri
konusunda bile bir iradesi yok; son
söz, ‹spanya Parlamentosu’nun yani
“hakim ve ezen ulus”un egemen s›-
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ABD’nin politikas› ‘Kürt devleti kur-
mak’tan yana da olabilir, Kürt halk›n› ‘son
ferdine kadar k›rmak’ da!” Ki, ayn› fley
Avrupa emperyalizmi için de söylenebilir. 
[Bugünkü durumda] Avrupa emperyalizmi
için Türkiye’deki Kürt sorunu, “kültürel
haklar” sorunundan ibarettir.

“



n›flar›n›n parlamentosunun. Bir ör-
nek daha geldi akl›ma. Bu y›l›n bafl-
lar›nda ‹spanya’da yap›lacak seçim-
lerde ‹spanya Yüksek Mahkemesi
“Bask bölgesindeki oylar›n geçersiz
say›laca¤›na” karar verdi. ‹flte size
“Bask Modeli”! 

Zaman zaman ülkemizdeki “ulu-
sal sorun”un çözümü için çeflitli Av-
rupa ülkelerindeki “eyalet”, “kan-
ton” sistemleri, Belçika modeli gibi
çözümler önerilir; bunlar burjuva
demokrasisinin kendi tarihsel koflul-
lar› içinde hayat bulmufltur. Bunlar›
Türkiye için bir seçenek olarak sun-
mak, faflizmi, oligarflik diktatörlü¤ü
yok saymakt›r. 

Mazlum: Siz örneklerle ta-
mamlam›fl oldunuz. Sonuç olarak bu
noktada flunu belirteyim ben. 

Egemen s›n›flar›n yüzlerce y›ll›k
prati¤inde vard›r; onlar, ancak ken-
dileri aç›s›ndan daha büyük bir teh-
likeyi bertaraf etmek için reformlar
yaparlar. Ço¤u zaman halklar›n mü-
cadelesi yükseldi¤inde, baz› haklar›
tan›mak zorunda kal›rlar. Mücadele-
nin, halk›n taleplerinin düzen d›fl›
bir kulvara yönelmesini önlemek
için, düzen içi çözümler ortaya atar-
lar ve bunlar “reform” olarak adlan-
d›r›l›r. Kürt halk›n›n düzen d›fl› dev-
rimci çözüm için mücadelesini en-
gellemek amac›yla, düzen içi çeflitli
düzenlemeler yapabilirler ama bu
düzenlemeler hiçbir zaman “Kürt
sorununun çözümü” anlam›na gel-
meyecektir. Tekrar ediyorum, “Kürt
sorununun çözümü”, tüm ulusal
haklara koflulsuz, s›n›rs›z sahip
olunmas› ve kendi kaderini tayin
hakk›d›r. 

Özlem: Israrla bunun üzerinde
duruyorsunuz ama çok dikkat çekici bir
fley var, mesela PKK “UKKTH”den
neredeyse hiç sözetmiyor. Fakat on-
lar da sürekli “Kürt sorununun çözü-
münden” sözediyor. 

Kemal: Baflta özetledi¤imiz
sosyo-ekonomik yap›, Türk milli-
yetçili¤inin neden Kürt sorununu
çözmeyip ilhak, imha ve asimilas-
yonda ›srar etti¤ini gösterdi¤i gibi,
Kürt milliyetçili¤i temelindeki bir
çizginin de neden çözüm imkan› ta-
fl›mad›¤›n› da aç›klar bize.  

Evet Özlem, hakl›s›n, art›k Kürt
milliyetçili¤i UKKTH’den sözetme-
den “çözüm”den sözediyor. ‘Peki
öyleyse nas›l bir çözümden sözedi-
yorlar’ diye sorarsan, buna net bir
cevap veremem. 

Çünkü Kürt milliyetçi hareketi-
nin bugün net, aç›k, iç tutarl›l›¤a ve
bütünlü¤e sahip bir talep formülas-
yonu yoktur. “Demokratik cumhuri-
yet” teorisiyle, Kürt sorununun bu
düzen içinde çözülebilece¤i söylen-
mifltir. Oligarflik düzen içinde yeral›-
naca¤› aç›kland›ktan bu yana da, ta-
lepler daha çok taktik ve konjonktü-
rel olarak belirlenmektedir. 

Örne¤in Öcalan, ‹mral› savun-
malar›nda asl›nda demokrasi büyük
ölçüde yerleflmifltir, demokratik mü-
cadele geçerlidir, zor’a baflvurman›n
zaman› geçmifltir vs. derken, Kürt-
ler’in en temel sorununun da “dil so-
runu” oldu¤unu söylemifltir. 

Ayn› flekilde belli bir süre boyun-
ca “AB çerçevesi bizim için yeterli-
dir” denilmifltir. Ancak bir noktada
bunlardan da vazgeçilmifltir. 

Bir dönem, ‘emperyalistler Kürt-
leri kullanabilir, kendi içimizde çöz-
meliyiz’ denilirken, sonra emperya-
listler hakimdir, boyun e¤meliyiz,
denip, ABD’nin Ortado¤u’ya müda-
halesi desteklenmifl, oligarfliye karfl›
‘ABD müdahalesi’ sopas› sallanm›flt›r.

Bir dönem, s›n›rlarla hiçbir soru-
numuz yok, biz tamamen misak-›

milli içinde bir çözüm istiyoruz de-
nilmifl, ancak daha sonra bunu yad-
s›r tarzda bu kez ortaya “demokratik
konfederalizm” diye, dört parçadaki

Kürtler’in, “mevcut devlet s›n›rlar›-
n› ihlal etmeden” (nas›l olacaksa?!)
ortak örgütlenmesi öngörülmüfltür. 

Bütün bu taleplerin çerçevesi,
yar›n yine de¤iflebilir. Burada siste-
matik bir bütünlük yoktur. Güç den-
gelerine göre hareket edilmekte, an-
cak her halükarda emperyalist sis-
tem içinde kal›nmaya dikkat edil-
mektedir. 

PKK önderli¤indeki Kürt milli-
yetçi hareketine iliflkin tutum belir-
leyenlerin birço¤u, sanki bütün bun-
lar yokmufl, sanki karfl›lar›nda “ba-
¤›ms›z Kürdistan”›, hatta “sosyalist
Kürdistan”› savunan bir hareket var-
m›fl gibi tav›r belirliyorlar. Hareketin
kendisi “biz AB’ye karfl› de¤iliz, biz
ABD’ye karfl› de¤iliz...” diye aç›k-
larken, birilerinin kalk›p bize onlar›n
ne kadar “anti-emperyalist” oldu¤u-
nu kan›tlamaya çal›flmas› abesli¤i de
buradan ç›k›yor olsa gerek. 

Bu talepler “demokratik talepler”
de¤il midir? Evet, demokratik talep-
lerdir. Fakat bu talepler, “Kürt soru-
nunun çözümü” de¤ildir. Biz, bura-
da “Kürt sorununda demokratik mü-
cadele”yi tart›flm›yoruz, biz devrim-
ci aç›dan “Kürt sorununun çözü-
mü”nü tart›fl›yoruz. Nihai hedefi, bu
ve benzeri taleplerle s›n›rl› olanlar,
Kürt sorununun çözümünden, kendi
kaderini tayin hakk›ndan vazgeçmifl,
“Kürtler’in durumunu nisbeten iyi-
lefltirme” çizgisindedirler.

Sohbetimizin bugünkü bölümü
aç›s›ndan sonuç olarak flunu söyle-
yelim: Devrimciler, Kürt halk›n›n
demokratik taleplerini desteklerler,
Kürt halk›n›n ulusal haklar›nda iyi-
lefltirmeler sa¤layacak reformlara
hay›r demezler, ancak bunun d›fl›nda
mevcut düzeni güçlendiren, emper-
yalizmin dünya düzenine boyun e¤-
meyi öngören, Kürt sorununun çö-
zümü’nü reformlara indirgeyen teori
ve taktiklerle de mücadele ederler. 

Evet, daha tart›flaca¤›m›z çeflitli
noktalar var. Mesela Barzani çizgisi
Kürt ulusal sorununda bir “çözüm”
müdür? Ulusal ve sosyal kurtuluflu
içiçe geçiren daha baflka hangi et-
kenler vard›r gibi... Haftaya bulufl-
mak üzere flimdilik hoflçakal›n.
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gemen s›n›flar›n yüzlerce y›ll›k prati-
¤inde vard›r; onlar, ancak kendileri aç›-
s›ndan daha büyük bir tehlikeyi berta-
raf etmek için reformlar yaparlar.
... Kürt halk›n›n düzen d›fl› devrimci
çözüm için mücadelesini engellemek
amac›yla, düzen içi çeflitli düzenleme-
ler yapabilirler ama bu düzenlemeler
hiçbir zaman “Kürt sorununun çözü-
mü” anlam›na gelmeyecektir.

E



fiemdinli’de yaflananlar, Ispar-
ta’dan Ankara’ya, fi›rnak’tan ‹stan-
bul’a düzenlenen eylemlerle protesto
ediliyor. Eylemlerde, fiemdinli’nin
Susurluk oldu¤u vurgusu ön plana ç›-
karken, fiemdinli halk› için, tüm Tür-
kiye halk› için adalet talebi yükseli-
yor, hesap sorma kararl›l›¤› ifade edi-
liyor. 

HÖC Hesap Sormaya
Ça¤›r›yor, Gecekondularda 
Meflaleler Yan›yor

Malatya HÖC Temsilcili¤i, 22
Kas›m günü Merkez Postanesi önünde
yapt›¤› eylemde, “fiemdinli'nin So-
rumlusu AKP'dir AKP Halka Hesap
Vermelidir” pankart› ve dövizlerle Su-
surluk Devleti’nden hesap sordu. Çi¤-
dem Da¤deviren taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “bir kez daha görüldüki;
MGK, M‹T ve iktidar halk› provokas-
yon, katliam ve iflkencelerle yönet-
mektedir” denildi. Eylem, “Provokas-
yonlara Linç Giriflimlerine Son”, “Su-
surluk Devlettir Halka Hesap Verme-
li”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,
“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücade-
lemiz” sloganlar›yla sona erdi.

Protestolar ‹stanbul’un gecekon-

dular›nda da gece yürüyüflleri ile de-
vam ediyor. 20 ve 23 Kas›m günlerin-
de ‹stanbul’un gecekondular›nda me-
flaleli yürüyüfller düzenleyen Haklar
ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, Su-
surluk Devleti’ne karfl› mücadele
ça¤r›s›nda bulundular. Eylemlerde
“Susurluk AKP ‹le Devam Ediyor
AKP Halka  Hesap Vermelidir” yaz›-
l› pankartlar tafl›nd› ve “Kahrolsun
Kontrgerilla Yaflas›n Mücadelemiz,
Yaflas›n Halklar›n Örgütlü Mücadele-
si, fiemdinli’de Ortaya Ç›kan Susur-
luk Devletidir, Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z, Susma Sustukça S›ra Size
Gelecek” gibi sloganlar at›ld›.

1 May›s Mahallesi’ndeki yürü-
yüfllerde k›rm›z› flamalar ve meflale-
ler tafl›yan HÖC’lüler, yürüyüflün ar-
d›ndan yapt›klar› aç›klama ile eylem-
lerin devam edece¤ini ilan ettiler ve
marfllar söylediler. Eylem esnas›nda
kitleye halktan kat›l›mlar yafland›. 

Ba¤c›lar HÖC’ün 20 Kas›m’daki
eylemi ise Yeni Mahalle 9. Sokak’tan
bafllayarak Ahmet Kabakl› Caddesi,
postane önüne kadar sürdü. Yar›m sa-
at süren eyleme 100 kifli kat›l›rken,
meflaleler eflli¤inde at›lan ‘Susurluk
Devlettir’ slogan›, karart›lmak istenen
gerçe¤i ayd›nlat›yordu. Yürüyüfl so-
nunda yap›lan aç›klamada, halka

fi e m d i n -
li’de yafla-
nanlar›n ne
oldu¤u an-
lat›ld›. 23
Kas›m gü-
nü de Te-
mel Haklar
Federasyo-
nu Ba¤c›lar
sokaklar›n-
dayd›. Ah-
met Kabak-
l› Caddesi
b o y u n c a
sloganlarla
bir saate

yak›n yürüyen Temel Haklar Federas-
yonu üyeleri s›k s›k Türkçe ve Kürtçe
sloganlar att›lar, halk› mücadeleye
ça¤›rd›lar. Yürüyüfl sonunda yap›lan
aç›klamada ise U¤ur Deve, meflaleli
yürüyüfllerin sürece¤ini, Cumartesi
günü yine ayn› saat ve ayn› yerde ola-
caklar›n› belirtti. 

Ayn› gün Temel Haklar Federas-
yonu'nun bir baflka eylem yeri ise
Okmeydan› idi. Dikilitafl'ta toplana-
rak pankart açan kitle, yo¤un ya¤›fla
ra¤men sloganlar ve meflalelerle yü-
rüdü. "fiemdinli'de Ortaya Ç›kan Su-
surluk Devletidir, Kahrolsun Kontr-
gerilla Yaflas›n Mücadelemiz” slo-
ganlar›n›n hiç susmad›¤› yürüyüflün
sonunda aç›klama yapan Gözde fia-
hin, fiemdinli'yi hiçbir iktidar›n çöze-
meyece¤ini kaydederek, “çünkü Su-
surluk kararlar› devletin zirvesinde
al›nm›flt›r” diye konufltu. fiahin, ko-
nuflmas›n› 24 Kas›m günü Temel
Haklar Federasyonu'nun fiiflli AKP
önünde yapaca¤› eyleme ça¤r›yla bi-
tirdi.

23 Kas›m günü Temel Haklar Fe-
derasyonu taraf›ndan 1 May›s Mahal-
lesi’ndeki meflaleli yürüyüfl Anadolu
Temel Haklar'›n önünde sonland›. Ya-
p›lan aç›klamada, “Art›k yalanlara
karn›m›z tok! diyebilirsek, gerçe¤i,
adaleti istiyoruz! diye sesimizi yük-
seltebilirsek, sorumlular›n yakas›na
yap›fl›p hesap sorabilirsek, aklaya-
mazlar” denildi. 
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Protestolar sürüyor

AKP Hesap Vermelidir!

‹stanbul // BBa¤c›lar
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Gülsuyu’ndaki ilk eylemde de,
Heykel’e kadar sloganlarla yürüyen
HÖC’lüler burada aç›klama yapt›lar.
Yap›lan aç›klamalarda, Trabzon’dan
fiemdinli’ye bu devletin halka karfl›
savaflt›¤›na ve faflistlerden kontgerilla
timlerine kadar tüm güçlerini kullan-
d›¤›na dikkat çekildi. 23 Kas›m günü
de, di¤er mahallelerde oldu¤u gibi,
Gülsuyu’nda meflaleli yürüyüfl ger-
çeklefltirildi. 

HÖC'ün  fiemdinli için eylem yap-
t›¤› mahallelerden biri de Gazi Ma-

hallesi'ydi. Gazi halk›n›n alk›fll› des-
te¤iyle gerçekleflen yürüyüfle HÖC
üyesi 150 kifli kat›l›rken, Gazi Temel
Haklar'›n önünden cemevine kadar
gelen kitle, burada aç›klama yapt›.
“Yaflas›n Halklar›n Örgütlü Mücade-
lesi, Kurtulufl Kavgada Zafer Cephe-
de, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl” sloganlar› hayk›r›lan
eylemde, HÖC ad›na konuflan Özgür
Baflkaya, Susurluk Devleti’ne karfl›
mücadele etmeden bask›n›n zulmün
ve açl›¤›n bitmeyece¤ine vurgu yapt›
ve “fiemdinli Halk›n›n Yan›nday›z”
dedi. 

“Susurluk Devleti’ni Y›kaca¤›z”

fliar›n›n yükseldi¤i yerlerden biri de
Yenibosna sokaklar›yd›. 19 Kas›m
günü yap›lan eylemde, Yenibosna
HÖC imzal› "Susurluk AKP ile De-
vam Ediyor AKP Halka Hesap Ver-
melidir" pankart› tafl›nd›. 

Devlet! ‘‹yi Çocuk’ Nerede?

19 Kas›m günü fi›rnak'›n Cizre ‹l-
çesi'nde, fiemdinli'deki olaylar› pro-
testo eden kitle ile polis aras›nda ça-
t›flma yafland›. 20 Kas›m günü, ‹stan-
bul’un Küçükçekmece Kanarya Ma-
hallesi ile Dolapdere Hac›ahmet Ma-
hallesi’nde gösteriler düzenleyen
yurtsever gençler, “fiemdinli Halk›
Yaln›z De¤ildir” dedi. Gençler, Ka-
narya Mahallesi’ndeki gösteriye mü-
dahale eden polis panzerlerine karfl›
molotoflarla çat›flt›. 

‹zmir’de DKÖ’lerin mumlu otur-
ma eylemleri sürüyor. 17 Kas›m günü
polisin engelleme giriflimleri aras›n-
da, Konak Eski Sümerbank önünde
yap›lan eylemde, "fiemdinli-Yükse-
kova Halk› Yaln›z De¤ildir" sloganla-

r› at›ld›. TKP ‹zmir ‹l Örgütü de 19
Kas›m günü Karfl›yaka Çarfl›'da, me-
flaleli yürüyüfl yapt›. Malatya Demok-
rasi Platformu ayn› gün Paflaköflkü
Mahallesi'nde, “Karanl›¤a Bir Ifl›k da
Sen Yak" slogan›yla meflaleli eylem
yapt›. 150 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
konuflan, ‹HD flube Baflkan› Mahmut
Uzun, “Hükümeti cesaretli davran-
maya” ça¤›rd›. Çeflitli siyasi gruplar-
ca oluflturulan Maltepe Halk ‹nsiyati-
fi Maltepe Meydan›’nda eylem dü-
zenlerken, 19 Kas›m akflam› Taksim
Meydan›’nda toplanan gruplar›n me-
flaleli eyleminin ard›ndan polis sald›r-
d›. 20 Kas›m günü Mersin’de
EMEP’liler parti binas› önünde aç›k-
lama yaparken ayn› gün kentte DE-
HAP’l›lar yürüyüfl düzenledi. 20 Ka-
s›m’daki bir baflka eylem de Anka-
ra’da SDP’liler taraf›ndan Yüksel
Caddesi’nde düzenlendi. 

Susurluk Devleti’nin Tetikçisi 
Faflistler Devreye Sokuldu

Bal›kesir Üniversitesi Devrimci,
demokrat, yurtsever ö¤renciler Neca-
tibey E¤itim Fakültesi kantininde
U¤ur Kaymaz ve Ahmet Kaymaz’›
anma ve fiemdinli’deki Susurluk Dev-
leti’ni protesto eylemi düzenledi. "Su-
surluk Devleti fiemdinli’de Sürüyor,
Kahrolsun M‹T, J‹TEM, Kontrgerilla"
yaz›l› kufllama yapan ö¤renciler, bildi-
riler da¤›tt›ktan sonra anma için top-
land›lar. Susurluk Devleti’nin tetikçisi
faflistleri devreye girerek ö¤rencilerin
etraf›n› çevirdi. Resmi ve sivil polisle-
rin gözü önünde gerçekleflen olaya ö¤-
rencilerin tepki göstermesi üzerine, ke-
lepçelerini göstererek gözalt› tehdidin-
de bulunan polisler, pervas›zca faflist-
leri kastederek, "Onlar› biz getirdik,
provokasyon yaratmayacaklar, e¤er
bunu -kelepçeyi- istemiyorsan›z bura-
y› boflalt›n” diye konufltu. 

18 Kas›m günü de Isparta’da ben-
zeri bir durum yafland›. Protesto eyle-
mi yapmak isteyen DEHAP'l›lara,
bayrak açan bir grup faflist müdahale
etti. Her zaman oldu¤u gibi, polis de-
mokratik hakk›n› kullananlara sald›-
ranlar› de¤il, DEHAP’l›lar› gözalt›na
ald›. Belediye ‹flhan›'n›n önünde ya-
p›lan aç›klamada, ''Devlet, '‹yi Çocuk'

istanbul // GGazi MMahallesi

istanbul // GGülsuyu

istanbul // 11 MMay›s MMahallesi

istanbul // YYenibosna

Eskiflehir

fiiflli AAKP öönü



Nerede, Hem Dem fiemdinli, Hem
Dem Serhildan'' yaz›l› pankartlar ta-
fl›nd›. Ayn› günün akflam› Isparta Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Kampü-
sü'nde Gençlik Derne¤i Baflkan› Ufuk
Bayrak ve Yard›mc›s› P›nar Duman
sivil faflistlerin taciz ve tehdidine u¤-
rad›lar. Ufuk Bayrak'› dövmeye çal›fl-
an ve kendilerinin Ülkü Oca¤›'ndan
oldu¤unu söyleyen faflist grup, "bu-
günkü eylemde siz de vard›n›z, okul
içerisinde YÖK'le ilgili eylemleri
yapmayacaks›n›z. Sizinle hesaplafla-
ca¤›z" fleklinde tehditler savurdular.
Daha sonra demokrat biri olarak bili-
nen bir ö¤renciye sald›rd›lar. Devrim-
ci demokrat ö¤rencilerin okula gel-
mesi üzerine grup da¤›ld›. Faflistler
ertesi günü de Gençlik Derne¤i üye-
lerini tacize devam etti.  

Gençlik Sesini Yükseltiyor

Zonguldak Gençlik Derne¤i’nin
de oldu¤u gençlik örgütleri, Madenci
An›t› önünde "fiemdinli Halk› Yaln›z
De¤ildir” pankart› açarak eylem dü-
zenledi. A¤ar’a dikkat çeken ö¤renci-

ler, ülkemizi Susurluk Devleti’nin ha-
la yönetmeye devam etti¤ini ifade et-
tiler. 

18 Kas›m günü ‹stanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi ve Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde ya-
p›lan eylemlerle, ö¤renciler Susurluk
Devleti’ni protesto ettiler. 

21 Kas›m günü Eskiflehir’de de
eylem vard›. “Susurluk’tan fiemdin-
li’ye Katliamlara Sessiz Kalmaya-
l›m” slogan›yla meflaleli yürüyüfl dü-
zenleyen; Gençlik Federasyonu, ESP,
Mücadele Birli¤i, Ekim Gençli¤i,
EHP, Yurtsever Gençlik ve Halkevi,
Migros önüne kadar “Faflizme Karfl›
Omuz Omuza” sloganlar›yla yürüdü.
Burada yap›lan aç›klamada, "Bugün
bütün devlet güçleri katliam› akla-
mak, pisli¤in üzerini örtmek için a¤›z
birli¤i yapm›fllard›r. Gün, bizim de
adalet talebimizi hayk›rmak için a¤›z
birli¤i, katliamlar›n hesab›n› sormak
için yürek birli¤i yapma günümüz-
dür.” denildi. Gençlik Federasyonu
üyeleri eyleme "Pisli¤i Devrim Te-
mizler, Susurluk AKP ‹le Devam Edi-

yor” dövizleriyle kitlesel olarak kat›l-
d›lar. 

24 Kas›m günü saat 13.00 de fiifl-
li AKP binas›n›n önünde toplanan Te-
mel Haklar Federasyon Üyeleri "Su-
surluk AKP ile devam ediyor AKP
halka hesap vermelidir"pankart› aç›p,
federasyon imzal› önlükleriyle  “fie-
minli’de ortaya ç›kan susurluk devle-
tidir” sloganlanlar›n› atarak  oturma
eylemine bafllad›lar. Eyleme kat›lan
75 kifli fliflli AKP önünden Osmanbey
metrosuna kadar yaklafl›k 2000 adet
temel haklar federasyonu bildirisi
150 adette höc bildiris› da¤›tt›lar  

‹zmir HÖC Temsilcili¤i 23 Kas›m
günü, saat 12;30’da Buca-fiirinyer’de
bas›n aç›klamas› düzenledi.”Susurluk
AKP ile Devam Ediyor. AKP Halka
Hesap Vermelidir” pankart› ve k›z›l
bayraklar›n aç›ld›¤› eylemde Yurda-
gül Gümüfl bir bas›n aç›klamas› oku-
du. S›k s›k “AKP Halka Hesap Vere-
cek, Susurluk Devlettir Hesap Sora-
l›m, ”sloganlar› at›ld›. Eyleme fiirin-
yer Pazar yerinde bildiri da¤›t›m›yla
devam edildi.  

Tesadüfen Paflalar!
F16’lar›n cenazenin üzerinde uçmas›, oligarflinin generallerinin katliamc› ve halka düflman kafa yap›s›n› ayan beyan ortaya ç›kard›.
Bir yandan bunu telafi etmeye çal›flan ama öte yandan tam da F16’larla yap›lmak istendi¤i gibi halk› tehdit etmekten geri durmayan
generaller konufltukça bat›yorlar. Baflbakan Erdo¤an’›n Hakkari gezisinde çok düz bir flekilde, “cenazelere sar›, k›rm›z›, yeflil örtüler sarar-
san›z böyle olur” dedi¤i olaya iliflkin bak›n generaller neler söylüyor:
Hava Kuvvetleri Komutan› Org. Faruk Cömert: “Tamamen tesadüf. Türk hava sahas›nda Türk F16’lar› uçmayacak da ne uçacak? Kald› ki, gurur duy-
malar› gerekir, korku de¤il. (Elefltirildi¤i haberleri geldi¤inde) Radardan bakt›m ve ‘uçufla devam etsinler’ emrini verdim... fiu anda hava kuvvetlerine
ihtiyaç yok. Ama ihtiyaç gösterecek olursa elbette bize düflen görevi yapar›z.”
Kara Kuvvetleri Komutan› Yaflar Büyükan›t: “Uçaklar›n uçmas› tamamen tesadüf. Cenazeler F16’larla taarruz edilmez ki! F16’lara gelene kadar Yük-
sekova’da komando tugay›m›z var. ‹htiyaç olursa F16’lar uçar da...” (Nitekim 1990’larda uçurdular ve köylerimizi bombalad›lar!)
Paflalar paflalar!... Kendinize gelin! Kendinizi dünyan›n en ak›ll›lar›, a¤z›n›zdan ç›kan›n sorgusuz kabul edilmesine bu kadar al›flkanl›k zararl›d›r ba-
zen! Koskoca anl› flanl› paflalar›n zeka seviyeleri hakk›nda flüpheye düflürmekle kalmaz, kimilerini “bu ülkeyu bu kafalar m› yönetiyor” kuflkusuna dü-
flürür. 
Komik olmay›n paflalar! Hakkarililer’in ‘savafl›n en ateflli döneminde dahi böyle bir uçufl görmedik’ dedi¤i bir gözda¤› bu kadar tesadüfle aç›klanmaz
ki! Halkla bu kadar alay edilmez ki! Kontralar›n›za da m› siz ö¤retti¤iniz bu “askeri takti¤i”! Onlar da yakalan›nca bafllad›lar “tuvaletten, loto kupo-
nundan” bahsetmeye. Eee! tesadüflerin kalitesi de rütbeye, ‘çap’a göre de¤ifliyor demek ki! Bu ucuz, basit numalar› ‘psikolojik harp’ derslerinde mi

ö¤retiyorlar acaba, çok merak ediyoruz. Ama eminiz art›k kimsenin merak etmedi¤i bir fley varsa, o da copla tecavüz
elefltirilerine “copa ne gerek var aslan gibi delikanl›lar›m›z var” diyen Turgut Sunalp’le ayn› kafay› tafl›d›-

¤›n›zd›r. O da güya elefltiri cevapl›yor ama bütün kafa yap›s›n› ortaya koyuyordu. T›pk›, cenaze-
ye komando tugay›yla taarruz etmekten sözeden, “bakt›m radara... devam dedim...” di-

yen sizler gibi... 
Konuflmaya devam edin! Edin ki, herkes tan›s›n, bu ülkeyi yöneten generalleri...
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bol bol “çö-
züm”den sö-
zedip vaat-
lerde bulu-
nurken, öte

yandan katliamlar›, bask›y› sürdür-
mesidir. Bu döneme damgas›n› vu-
ran bir baflka geliflme ise, PKK’nin
ateflkeslerle bafllayan politikalar›-
n›n, taleplerinin ve silahl› savafl›n›n
giderek s›n›rlanmas›n›n oligarfli için
geçici de olsa bir “rahatlatma” ya-
ratmas› ve oligarflinin bu durumu
kendisi aç›s›ndan bir “zafer” gibi
sunmas›d›r. Bu anlamda, ‘90’lar›n
ikinci yar›s›, oligarflinin bask›lar›
sürdürürken, ayn› zamanda siyasi,
moral üstünlü¤ü kazanmaya çal›flt›-
¤› bir dönem olmufl, bir çok politi-
kas› da buna göre biçimlenmifltir. 

Özellikle 1991’den itibaren t›r-
mand›r›lan halka karfl› savaflta böl-
gede binlerce köy yak›lm›fl, binler-
ce faili meçhul gerçeklefltirilmifl,
devlet terörü en üst düzeye ulaflm›fl-
t›. fiimdi biraz “manevra” yapma
zaman›yd›; 1995’ten itibaren devle-
tin Newroz’u resmi olarak kutlama-
ya bafllamas› bu manevralardan bi-
riydi. Hükümet yetkilileri, general-
ler “Newroz atefllerinin” üzerinden
atlayarak flov yap›yorlard› (ama bu-
nu yaparken bile, Newroz’u, Türk-
lefltirmeye çal›flmaktan geri kalm›-
yorlard›.) Mesela yine ayn› y›l, bir
mahkemenin Kürt Kültür ve Arafl-
t›rma Vakf› hakk›nda aç›lan davada
vakf›n kuruluflunu tescil etmesi,
böylelikle ilk kez bir kurumda
"Kürt" ad›n›n kullan›lmas›na izin
verilmesi, “tabular›n y›k›ld›¤›” diye

propaganda ediliyordu. 
De¤iflen yine bir fley yoktu. Oli-

garflinin politikalar›nda hiçbir de¤i-
fliklik olmad›¤›n› göstermesi bak›-
m›ndan ayn› y›l yaflanan flu olay ol-
dukça çarp›c›d›r. Hozat, Ovac›k ve
Pertek ‹lçeleri’ne ba¤l› 29 köyün
muhtar›, 95 May›s’›nda Ankara'ya
gelerek, köylerinde yap›lan bask›la-
r›, ambargoyu anlatt›lar. Muhtarla-
r›n Ankara ziyareti Dersim’de yafla-
nanlar›n ülke çap›nda duyulmas›nda

oldukça etkili oldu. Peki sonra?
Devlet, muhtarlar›n taleplerini

dikkate almak yerine kontra yön-
temlere baflvurdu. Hozat'a ba¤l› Mi-
xor Köyü Muhtar› Müslüm Kavut,
gözalt›na al›nd› ve 4 Kas›m'da cese-
di bulundu. Hozat ve Ovac›kl› muh-
tarlar›n ço¤u gözalt›na al›n›p iflken-
ceden geçirildi. 

Operasyonlarsa dizginsiz sürü-
yordu. Ama belirtti¤imiz gibi, katli-
amlar ve “çözüm” söylemleri art›k
hep yanyana olacakt›. 

95 Temmuz’unda Baflbakan Çil-
ler "Güneydo¤u Onar›m Proje-

si"ni aç›klad›. Bölgenin valilerini
Ankara'ya ça¤›rarak, onlar›n kat›l-
d›¤› bir flovla aç›klanan “mega pro-
je”ye göre, bölgeye 25 trilyonluk
kaynak aktar›lacakt›. 

Bunu 96 Mart’›nda yap›lan “Di-

yarbak›r ç›karmas›” izledi. 
M. Y›lmaz Diyarbak›r’da “Kürt

sorununa çözüm” paketi aç›klad›.
Aç›klad›¤› üç aflamal› çözüm plan›-
n›n ilk maddesi flöyle bafll›yordu:

"1- Terör tamamen ezilmeden,

ekonomi canlanmadan, sosyal ve

kültürel aç›dan bir ad›m at›la-

maz...” 

Böyle bafllayan bir “çözüm pla-
n›”n›n gerisini okumaya gerek yok-
tu elbette. Burjuva bas›n bile Mesut
Y›lmaz’›n “Diyarbak›r ç›karma-

s›”n›n sonucunun hayal k›r›kl›¤› ol-

As

lhak
mha

80 yy›ll›k
Kürt 

politikas›

Bölüm 14

Yaz› dizimizin birinci bölümü-
nün bafll›¤› “Zulmün Osman-
l›’ya Uzanan Kökleri” idi. 13
haftad›r bu zulmü anlatt›k. 80
y›ll›k bu tarihte, Osmanl›’n›n,
Kemalist yönetimin, 27 Ma-
y›s iktidar›n›n, Menderes-
ler’in, Demireller’in, Özal-
lar’›n, Çillerler’in, Erbakanla-
r’›n 12 Mart ve 12 Eylül Cun-
talar›’n›n Kürt halk› karfl›s›n-
da özde ayn› politikay› uygu-
layageldi¤ine tan›k olduk.

Bu bölümle birlikte, 90’l› y›l-
lar›n ikinci yar›s›n›n k›sa öze-
tini yaparak yaz› dizimizi biti-
riyoruz. 

80 y›ll›k bu tarih, birçok aç›-
dan tart›fl›l›p de¤erlendirme-
ye tabii tutulabilir; ama bir
fley var ki, art›k pek tart›flma-
ya aç›k de¤ildir: Bu, Kürt so-
rununun bu düzen içinde çö-
zülemeyece¤i gerçe¤idir. 80
y›ll›k tarih, bunu defalarca ka-
n›tlam›flt›r.

Böyle oldu¤u için 80 y›ll›k ta-
rih, ayn› zamanda bir vaatler,
yalanlar tarihidir. 

Kürt halk›n›n ac›larla, inkar
ve kan içinde yaz›lan tarihi-
nin ak›fl›, bu kanl› tarihi
yazanlar›n iktidar›n›n
y›k›lmas›yla birlikte elbette
de¤iflecektir. 

Yalana, vaatlere, şovenizme, zulme son!
Kürt halkı kaderini kendisi belirlemek istiyor 

milasyon



du¤unu yazarken, HADEP ad›na
yap›lan aç›klamada “Y›lmaz'dan
umutlu olduklar›, Y›lmaz'›n çözüm
istedi¤i ama DYP'nin bunu engelle-
di¤i"' söyleniyordu. 

Oynanan bütün oyunlara, aldat-
macaya ve süren katliamlara ra¤-
men, PKK 17 Mart 1993’te ilan et-
ti¤i ve ayn› y›l›n sonlar›nda bozulan
ateflkesin ard›ndan 1995 y›l›n›n
Aral›k’›nda ikinci kez ateflkes ilan
etti. 

1996’da Refah Partisi-DYP ko-
alisyon hükümeti kuruldu. Kürt hal-
k›na bol keseden vaatlerde bulunan-
lardan biri de Refah Partisi’ydi. ‹s-
teyenin köyüne geri dönebilece¤in-
den, OHAL'in, koruculu¤un kald›-
r›lmas›na kadar birçok vaatte bulu-
nuyordu. 

Ama RP yöneticileri “köye dö-
nüfl projeleri” aç›klarken, köyler
boflalt›lmaya da devam ediliyordu.
A¤ustos ay›nda Çukurca, Eruh, Var-
to, Karl›ova, Diyarbak›r, Mardin ve
köylerinde peflpefle sald›r›lar› ger-
çeklefltirildi. Köy boflaltma uygula-
malar› Sivas'a yay›ld›. G›da ambar-
gosu Dersim'den sonra Bingöl'de de
a¤›rlaflt›r›ld›. 24 Eylül'de Diyarba-
k›r Hapishanesi’nde on tutuklunun
öldürüldü¤ü katliam yap›ld›. 

Düzen, Kürt halk›n›n 

talepleriyle oynuyor

1980’li, 90’l› y›llar boyunca
Kürt halk›n›n sorunlar›na sorunlar,
taleplerine talepler eklendi. Köye
dönüfl, faili meçhullerin aç›¤a ç›ka-
r›lmas›, OHAL’e son verilmesi, g›-
da ambargosuna, mezra yasaklar›na
son verilmesi vb. vb. Kürt politika-
s› konusunda birbirinden hiçbir far-
k› olmayan tüm düzen partileri,
özellikle muhalefette olduklar› dö-
nemlerde Kürt halk›n›n taleplerini
pervas›zca istismar ettiler. OHAL
konusundaki vaatler ve gerçek, bu
konuda çarp›c› bir örnektir. 

OHAL, ilk olarak Özal baflba-
kanl›¤›ndaki ANAP iktidar› döne-
minde uygulamaya konulmufltu.
Demirel "muhalefet"teydi. OHAL
uygulamas›na karfl› ç›karak flöyle
söylemiflti; "Koordinatör valilik ve

köy korucu sistemleri son derece
yanl›flt›r. Devletin zaten valisi var-
d›r... Onun üzerine birini daha koy-
mak, s›k›nt› yarat›r. Anarfli için böl-
ge valisi ne yapacak?..”

Ama ayn› Demirel, yeniden ikti-
dara geldi¤i '91'den itibaren OHAL
uygulamas›n›n sad›k bir yürütücüsü
oldu. Bu defa muhalefette olan
ANAP't›. Meclisteki OHAL’i uzat-
ma oylamalar›nda bu defa ANAP

uygulamaya karfl› oy kullan›yordu.
SHP ve CHP de OHAL uygulama-
s›na sürekli "muhalefet" etmifllerdi.
Taa ki iktidar koltu¤una oturuncaya
kadar. RP'nin muhalefetinin en
önemli konular›ndan biri OHAL uy-
gulamas›na son verilmesiydi. ‹kti-
dar olduklar›n›n ertesi günü Çekiç
Güç'ü kald›racak, OHAL'e bir gece-
de son vereceklerdi. Ama yalanc›-
l›klar› OHAL'in uzat›lmas›n›n gün-
deme geldi¤i ilk TBMM oturumun-
da aç›¤a ç›kt›. OHAL, bu defa
RP'nin oylar›yla uzat›ld›. 

OHAL’e sürekli muhalefet eden
DSP ve Ecevit, Baflbakan Yard›mc›-
s› oldu¤unun birkaç gün sonras›nda
yap›lan OHAL oylamas›nda, uzat›l-
mas›na "evet" oyu kullan›yordu.

Oyun iflte budur. OHAL yöneti-
mi alt›nda gerçeklefltirilen binlerce
köyün yak›lmas›ndan, yüzlerce ki-
flinin gözalt›nda kaybedilmesinden,
binlerce kiflinin “faili meçhullerde”
infaz edilmesinden, flehirlerin bom-
balarla yak›l›p y›k›lmas›ndan, mil-
yonlarca insan›n yerinden yurdun-
dan sürülmesinden tüm düzen parti-
leri sorumludur. 

Tayyip’in sözleri, Amed’de

defalarca tekrarlanm›flt›

1997’de “çözüm” demagojileri
sürdü. Önce TÜS‹AD’›n "Demok-
ratikleflme Perspektifleri" raporu
aç›kland›. TÜS‹AD, ad koyma ser-
bestli¤i sa¤lanmal›d›r, dil yasaklar›
kald›r›lmal›d›r vb. diyor ama Ana-
yasa’n›n 'Türk Devleti’ne vatandafl-
l›k ba¤› ile ba¤l› olan herkes
Türk'tür.' maddesini de destekledi-
¤ini aç›kl›yordu bu raporda. Yani
ulusal baz› haklar› veriyor ama ulu-
sun "kendini" tan›m›yordu. 

1997 Haziran’›nda MGK'n›n ta-
limat›yla iflbafl›na getirilen ANA-

SOL-D hükümetinin ilk ifllerinden
biri de baflbakan yard›mc›s› eflli¤in-
de bir heyeti bölgeye göndermek ol-
du. Bölgeye giden Ecevit de vaat-
lerde kimseden geri kalmad›.
OHAL kald›r›lacak, toprak reformu
yap›lacak, köye geri dönüfl sa¤lana-
cak, büyük ekonomik, sosyal yat›-
r›mlar ve kültürel reformlarla "böl-
genin makus talihi" de¤ifltirilecekti.

Ecevit’in Diyarbak›r’daki ilk
sözlerinden biri, "Bölgenin bu ka-
dar ihmal edilmesi kabul edilemez,
ihmal etmeyece¤iz... Kalk›nmay›
buradan bafllataca¤›z..." olmufltu. 

Bundan tam 8 y›l sonra bir baflka
Baflbakan (Tayyip Erdo¤an) Diyar-
bak›r’a gidiyor ve ayn› nakarat:
“Bat› ihya edildi, do¤u ihmal”...

Bu ve benzeri sözlere özel bir
anlam yüklemek için yak›n tarihi
hiç bilmiyor olmak gerekiyor. 

ANASOL-D Hükümeti, “çö-
züm” demagojisini sürdürdü: "Do-
¤u ve Güneydo¤u illerinde Uygula-
nacak Kalk›nma Programlar›n›n
Takibi ve Koordinasyon Kurulu" ad-
l› bir kurul oluflturdu. TBMM’de
Göç Komisyonu kuruldu. 

Fakat “ikili politika” yürürlük-
teydi. Bunlar›n yan›nda K›z›ltepe
baflta olmak üzere birçok yerde so-
kak ortas›nda infazlar sürüyor, ilçe-
lere girifl-ç›k›fl yasaklar› konulup te-
rör estiriliyor, köyler boflalt›lmaya
devam ediliyor, Eruh’ta, Silvan'da,
Nusaybin'de göç ettirme bask›nlar›
yap›l›yordu. Batman'›n Sason ‹lçesi
Gundenû Köyü’nde oldu¤u gibi,
köylüler may›n aramas›nda kobay
olarak kullan›l›yordu. 

ANASOL-D Hükümeti’nin 19
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Kürt halk›n›n kade-
ri, 80 y›ll›k ilhak,

imha, asimilasyonu 
uygulayanlar›n 

iktidar› y›k›lmadan,
de¤iflmez! 



bakan›, Baflbakan Mesut Y›lmaz ve
yard›mc›s› Bülent Ecevit 1997 16
Eylül'ünde "Güneydo¤u'da uygu-

lanacak olan Teflvik Paketi"ni aç-
mak için Siirt'e gittiler. Yine ayn›
oyun sahneye kondu. Bir yanda va-
atler verilirken di¤er yanda halk g›-
da ambargolar›yla, açl›kla, yoksul-
lukla bo¤ufluyordu. 

HADEP'in bu dönemde yapt›¤›
"diyalog turlar›"n›n ilk dura¤› olan
Cumhurbaflkan›’yla görüflmede,
HADEP Genel Baflkan› Murat Boz-
lak'›n konuflmas›na Demirel'in ver-
di¤i cevap ise flöyleydi: "Türkiye'de
bir Kürt meselesi oldu¤una, iliflkin
görüflünüzü kabul etmiyorum. Tür-
kiye'de bir terör meselesi vard›r..."
'91'de "Kürt realitesini tan›yoruz"
diyen de ayn› Demirel'di. 

Oligarfli, hep ayn› yerdeydi. 

Dersim'de ‘tenis’, GAP'ta 

‘sörf’, fi›rnak’ta ‘defile’

Bu dönemde bas›nda yeni bir
furya bafllad›. "Terörün belini k›r-
d›k", "gerillay› gerilettik" propa-
gandas›na güç kazand›rmak, siyasi-
moral üstünlü¤ü ele geçirmek için,
bir yandan ordunun "sa¤l›k-e¤itim
vb. hizmetleri” öne ç›kar›l›p katli-
amc› yüzü unutturulmaya çal›fl›l›r-
ken, bu hava medya arac›l›¤›yla pe-
kifltiriliyordu. 

Bas›nda, televizyonda "c›v›l c›-
v›l" bir Kürdistan tablosu çiziliyor-
du. Bölgede huzur vard›. Erzin-

can'da bizzat devletin valisinin kat›-
l›m›yla “özgürce” rafting yap›l›yor-
du, Sar›kam›fl'ta "kayak", Dersim'de
"tenis", GAP'ta "su flenli¤i, sörf",
‹dil'de "konser"... vard›... 

MGK, "Mehmetçik gazetecileri"
toplay›p bölgeye götürdü. 30'a ya-
k›n gazeteci, generallerin rehberli-
¤indeki gezilerinin sonunda, kontr-
gerillaya, orduya, katil sürülerine,
halk düflman› generallere yönelik
övgü dolu yaz›lar yazd›lar. Yaz›lan-
lara göre, ''asker de bar›fl istiyordu.
Türk Silahl› Kuvvetleri'nde bir dö-
nüflüm yaflan›yor"du...

Her gün bir yenisi uydurulan
"Güneydo¤u'nun De¤iflen Yüzü"
haberlerine ra¤men, de¤iflen ne var-
d› acaba? 

1998 Ocak’›nda TBMM Göç
Komisyonu, raporunu yay›nlam›flt›;
bu raporda, "tüm etnik inanç ve kö-
ken farkl›l›klar›n›n önündeki yasal,
kurumsal veya toplumsal engeller
kald›r›ls›n; Kürt kimli¤i tan›ns›n,
Kürtçe e¤itim, radyo, televizyon
serbest b›rak›ls›n" denilirken, MGK
ayn› günlerde ald›¤› bir kararla, e¤i-
tim kitaplar›ndan "Kürt", "Çer-

kes" kelimelerini siliyordu. 

Oligarfli usulü de¤iflim böyleydi.

Yeni masal:

AB’yle çözülecek!

Genelkurmay "terörü" iyice ge-
riletmiflti ama sorun sadece askeri

önlemlerle çözülemezdi, eko-
nomik-sosyal iyilefltirilmeler
yap›lmal›yd›, bu da siyasilerin
ifliydi... Dönemin hakim söy-
lemi buydu. Bu söylem, Av-

rupa Birli¤i’ne de paralel bir
söylemdi. 

Baflbakan Mesut Y›lmaz'a
Kürdistan'da "Kardefllik Tür-
küsü"nü söyleten, devlet yet-
kililerine birkaç ayda Kürdis-
tan'da ona yak›n "zirve" dü-
zenleten, "paket üstüne paket"
açt›ran, fi›rnak'da defile, Di-
yarbak›r'da pop konseri dü-
zenleten yine bu politikayd›. 

Emperyalistlerin "çözüm"
politikalar›n›n as›l takipçisi ifl-

birlikçi tekelci burjuvazi ve onlar›n
yede¤indeki bas›nd›. Özellikle
1990’lar›n sonlar›ndan bafllayarak,
Kürt sorununun çözümü tart›flmala-
r›, “AB’ye uyum”a ba¤land›. 

Ancak “AB’ye uyum” paketi,
önceki paketlerden farkl› bir özellik
tafl›yordu. Çünkü bu kez sözkonusu
olan, oligarflinin kendi bafl›na yapt›-
¤› manevralar de¤ildi. 

Bir yandan emperyalizm dayat›-
yordu; di¤er yandan ise Kürt milli-
yetçi hareketi de “AB’ye uyum” çö-
zümünün kendisi için yeterli bir
çerçeve oldu¤unu aç›klam›flt›. Böy-
lelikle sorunun “AB’yle çözülece-
¤i” beklentisinin etki alan› geniflle-
tildi. 

Avrupa emperyalizmi, sömürü
ve talan› “güvenlik” içinde sürdüre-
bilece¤i daha istikrarl› bir Türkiye
istiyordu. Bunun yollar›ndan biri
ülkedeki tüm muhalif güçleri, terör
veya reform yoluyla etkisizlefltir-
mekti. Etkisizlefltirilmesi gereken
güçlerden biri de kuflkusuz Kürt
ulusal muhalefetiydi. AB bunun
için “Kürtçe serbestli¤i” gibi baz›
kültürel haklar konusunda oligarfli-
ye kendi program›n› dayatt›. 

Önce DSP-MHP-ANAP, ard›n-
dan da AKP Hükümeti taraf›ndan
da istenilen uyum yasalar›n›n tama-
m› ç›kar›ld›. 

Oyun da iflte bu noktada aç›¤a
ç›kt›. 

Uyum yasalar› ç›kar›lmas›na
ra¤men, Kürt halk› aç›s›ndan fazla
de¤iflen bir fley olmad›¤› görüldü.
Kimileri önce “uyum yasalar›n›n
pratikefltirilmemesi” nedeniyle böy-
le oldu¤unu söylerken, gerçekte
Kürtçe türkünün, dil kursunun ser-
best b›rak›lmas›n›n ötesinde somut
bir geliflme olmad›¤› gerçe¤iyle
yüzyüze kal›nd›. Oligarflinin bunun
d›fl›nda Kürt politikas›nda bir de¤i-
fliklik yoktu ve AB’nin de bu politi-
kaya itiraz› yoktu. 

Avrupa Birli¤i, “Kürtler için ge-
reken yap›lm›flt›r” tavr›yla, sürmek-
te olan bask›lara, katliamlara gözle-
rini kapatma politikas›n› gelifltirdi. 

AB için “Kürt sorunu” da sadece
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“Kürt sorunu”nun çözümü için

AB’ye büyük umutlar ba¤land›.

Ama uyum yasalar› ç›kar›lmas›na,

Türkiye’ye müzakere tarihi veril-

mesine ra¤men, iflte yine Kürt

halk›n›n gündeminde fiemdinli var,

iflte yine üzer-

lerinde savafl

uçaklar› uçu-

ruluyor ve

iflte hala ulu-

sal haklar› ve

iradesi 

yasakl›!



kullan›lacak bir konuydu. Oligar-
fliyle pazarl›klar›nda gerek görürse,
yine “Kürtler’e uygulanan bask›la-
r›” gündeme getirebilirdi ama Kürt
halk›n›n özgürlü¤ü, ulusal haklar›
diye bir derdi yoktu.  

‹lhak... sürüyor

Asimilasyon... sürüyor

‹mha... hiç vazgeçmediler

Kürt halk›n›n direnen, savaflan
güçlerini teslim alma, Kürt halk›n›
sindirerek ve asimile ederek Kürtlü-
¤ü yoketme, oligarflinin tüm güçle-
rinin "gönlünde yatan çözüm"dür.
Tayyip Erdo¤an’›n “Türkiye Cum-
huriyeti vatandafll›¤› üst kimli-
¤i”nden sözetmesi üzerine oligarfli-
nin çeflitli kesimlerinden yükselen
flovenist tepki ortadad›r. Ve unutul-
mas›n ki, bugün esas olarak Kürt
halk›n›n tepkilerini nötralize etmek
için “üst kimlik” sözlerini söyleyen
Tayyip Erdo¤an, bir süre önce
“Kürt sorununu yok sayarsan›z, yok
olur” diyendir. 

Bugün Tayyip’in yapt›¤›, dün
Çiller’in, Demirel’in, Ecevit’in,
Mesut Y›lmaz’›n yapt›¤›ndan hiç
farkl› de¤ildir.  

Avrupa (ve Amerikan) emperya-
lizminin kendi ç›karlar› do¤rultu-
sundaki dayatmalar›yla, Kürt halk›-
na bugünkünden daha fazla “ulusal
hak” k›r›nt›lar› verilebilir de. Ne ve-
rilirse verilsin, bu ancak, Kürt hal-
k›n› düzen içinde tutmak için verile-
cektir. Daha baflka bir amac› ve içe-
ri¤i olmayacakt›r. 

Bu ülkede faflizm sürdü¤ü müd-
detçe, ilhakta, asimilasyon ve im-
hada köklü bir de¤ifliklik gerçekle-
flemez. AB’ye uyum yasalar›n›n ç›-
kar›lmas›n›n, AB’nin de Türki-
ye’nin yapt›klar›n› yeterli bularak
“müzakere tarihi” vermesinin üze-
rinden alt› ay geçmeden ortaya ç›-
kan fiemdinli, son derece çarp›c› bir
örnektir. 

Türkiye genelinde ekonomik, si-
yasi yap› ayn› dururken, bölgenin
demokratikleflmesi, özgürleflmesi,
refaha ulaflmas› mümkün de¤ildir;
bunun mümkün olabilece¤ini sa-
vunmak safdillik de¤ilse iflbirlikçi-

liktir.  

OHAL yöneti-
mi sadece valilere
de¤il, polis flefi ve
komutanlara, hal-
ka karfl› yürüttük-
leri savaflta her
yöntemi uygulama
serbestli¤ini tan›-
yordu. OHAL res-
men kald›r›lm›flt›r,
ancak bu yetki ha-
la yürürlüktedir ve
bölgedeki asker-
p o l i s - M ‹ T ’ ç i
kontrgerilla flefleri
taraf›ndan kulla-
n›lmaktad›r. fiem-
dinli bunu göster-
miyor mu?

Türkiye'nin de
imza att›¤› Avrupa
‹nsan Haklar› Söz-
l e fl m e s i ' n d e
tan›nan hak ve öz-
gürlükler OHAL bölgesi için 6
A¤ustos 1990 tarihinde ask›ya al›n-
m›flt›. OHAL kalkt› ama hak ve öz-
gürlükleri “ask›ya alma” politikas›
sürüyor. 

"Gerillaya karfl›-kontrgerilla" fa-
aliyetleriyle "bal›¤›n suyunu ze-

hirleme" politikas› uyguland›.
Kontrgerilla örgütlenmnesi sürüyor.
Koruculukla “Kürt’ü Kürt’e k›rd›r-
mak” politikas› yürürlü¤e konuldu.
Koruculuk mekanizmas› sürüyor.
Cesetlere bile iflkence yapmak, te-
cavüz, “kelle” bafl›na ödül koymak,
kimyasal silah kullanmak oligarfli-
nin suç hanesine yaz›ld›. Ayn› suç-
lar ifllenmeye devam ediliyor. 

"Okul de¤il karakol, hastane de-
¤il hapishane" ilkesiyle hareket
eden devlet, karakolsuz köy b›rak-
mad›. Bölgedeki flehirlere ve köyle-
re nüfusundan çok polis, asker ve
özel tim sevkedildi. Sadece 1980-
92 y›llar› aras›nda 55 yeni hapisha-
ne yap›ld›. Yine ayn› y›llar aras›nda
353 yeni jandarma karakolu ve bir o
kadar da polis karakolu kuruldu.
Yap›lan karakollar da yetmedi. Hal-
k›n oturdu¤u evler, okullar, sa¤l›k
ocaklar› k›fllaya, karakollara dönüfl-

türüldü. Bu aç›k “iflgal” tablosu sü-
rüyor. "Yakalad›klar›n›z›n hepsini
öldürün evlad›m, sa¤ istemiyorum"
diyen Mete Sayar gibi generallerin
yerinde cenaze töreni yapan halk›n
üzerinde F-16’lar uçuranlar var. 

Milyonlarca Kürt, yerinden yur-
dundan kopar›lm›fl, büyük flehirle-
rin gecekondular›n›, naylon evlerini
doldurmufl... Ama art›k bu sadece
bir “köye dönüfl” sorunu olmaktan
ç›km›fl; Kürt sorununun çözümü,
art›k “bölgenin s›n›rlar›n›” da afl-
m›fl. 

23 Kas›m’da “fiemdinli olayla-
r›”yla ilgili bir soruflturma komisyo-
nu kurulmas› için TBMM’de yap›-
lan görüflmeleri izlediniz. Orada bir
tek politikac›dan, fiemdinli olay›yla
ilgili konuflan bir tek generalin a¤-
z›ndan, 80 y›ll›k politikan›n d›fl›nda
bir fley duydunuz mu?

Söyledikleri her fley, 80 y›ll›k po-
litikan›n bir tekrar›d›r ve o politika-
n›n hala yürürlükte oldu¤unun gös-
tergesidir. Yaz› dizimizin sonuç bö-
lümünde söyleyece¤imizi, yani bu
politikan›n hala sürdü¤ünü hiçbir
fley eklemeye gerek b›rakt›rmayacak
flekilde gösterdiler.
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Burjuva politikac›l›¤›, yalan, doland›r. Onlar halk› aldat-

mak için Newrozlar’da örsün üzerine çekiç de vurur,

ateflin üstünden de atlarlar. Her y›l bir tane “Güneydo-

¤u’ya çözüm paketi” de aç›klarlar. “Kürt realitesini ta-

n›yoruz” da derler. Ama ‘devlet politikas›’ hiç de¤iflmez.

Devletin “gizli anayasa”lar›nda Kürt halk›n›n “öncelikli

tehdit”lerden biri oldu¤u yaz›l›d›r hep.  Bu “tehdit”i

bertaraf etmek için, üzerlerinden bask› eksik edilmemeli

ve “Türklefltirme” politikas›ndan hiç vazgeçilmemeli;

kendi kaderimi tayin hakk›n› istiyorum diyen, ba¤›ms›z-

l›k diyen, devrim diyen Kürt’ün kafas› ezilmelidir!
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20 Temmuz 2004 tarihinde, tutuklu bulun-
du¤u hapishanenin doktorlar› taraf›ndan ge-
rekli müdahalenin yap›lmamas› nedeniyle, ge-
çirdi¤i kalp krizi sonucu yaflam›n› yitiren Salih
Sevinel’in cenazesinin polis taraf›ndan kaç›r›l-
mas›na iliflkin aç›lan davan›n duruflmas›, 23
Kas›m günü Fatih 3. Asliye Mahkemesi’nde ya-
p›ld›. Mahkemeye sorumlu polisler kat›lmaz-
ken, ifadelerinin al›nmas› için duruflma 3 May›s
2006’ya ertelendi.

Duruflma ç›k›fl›nda
bir aç›klama yapan TA-

YAD’l› Bülent Solgun, Sevinel’in F tipi tecrit po-
litikas›n›n sonucu olarak katledildi¤ini kayde-
derek, F tipi idaresinin cinayeti nas›l gerçeklefl-
ti¤ini yeniden hat›rlat›ld›. Devamla flöyle dedi:
“Ancak ölmesi yetmemifl, ölüsüne de tecrit uy-
gulanm›flt›. Cenazesi sevdiklerinden ve ailesin-
den alelacele kaç›r›ld›. Salih Sevinel’in ölümü
y›llard›r hayk›rd›¤›m›z gerçe¤i bir kez daha
gözler önüne sermifltir: TECR‹T ‹fiKENCEL‹
ÖLÜMDÜR!” 

Mehmet Tafl Tutukland›
Mersin HÖC’in yapt›¤› demokratik bir ey-

lemde bas›n aç›klamas› okudu¤u gerekçesiy-
le hakk›nda dava aç›lan HÖC üyesi Mehmet
Tafl, tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›-
rakt›¤› mahkemenin, hemen ard›ndan ç›kar›-
lan kararla tutukland›. 17 Kas›m günü yolda
yürüdü¤ü s›rada gözalt›na al›nan Tafl, Mersin
E Tipi Hapishanesi'ne konuldu. Konuya iliflkin
aç›klama yapan Mersin Temel Haklar;
AKP'nin yalan, bask›, linç giriflimleri, provo-
kasyon, iflkence, gözalt› ve tutuklamalarla
yönetti¤ini kayddetti.

Sald›rganlardan Özür 
16 Kas›m günü ‹dilcan Kültür Merkezi’ne sal-
d›r›nlar, 23 Kas›m günü halk önünde özür di-
lediler. Yapt›klar› yanl›fl›n fark›na vararak
‹KM çal›flanlar› ile görüflen sald›rgan gruba,
devrimcilerin ne için mücadele ettikleri, kim
olduklar› anlat›ld›. Sald›r›da bulunanlar özür
diledikten sonra olaya iliflkin flöyle konufltu-
lar: “Bizler piflman›z. Y›k›mlara karfl› müca-
delede bundan sonra yan›n›zda yeralaca¤›z.
Bizi polis yönlendirmedi. Gittiklerini san›yor-
duk. Ama öyle de¤ilmifl. Olay›n bafl›ndan so-
nuna kadar oradalarm›fl, sonra ö¤rendik. Bi-
linçsiz oldu¤umuzdan kaynakl› böyle oldu.
Yürüyüfl Dergisi’nde olay ile ilgili ç›kan yaz›-
y› burada okuduk. Tekrar özür diliyoruz.”

Fidan Kalflen Ölüm Orucu Direniflçisi Fatma Koyup›-
nar, ölüm orucu direnifline bafllamas›n›n ard›ndan 23 Ka-
s›m günü 3. kez mahkemeye ç›kt›. “Yaflas›n Ölüm Orucu
Direniflimiz" slogan›yla DGM'ye giren Koyup›nar, Be-

fliktafl 14. ACM'deki duruflmas›nda, ‘Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun’
bafll›kl› bir dilekçe okudu. 

Ölüm Orucu Savaflç›s› Koyup›nar, her sat›r› eriyen hücreleri ile tasdik-
lenmifl dilekçesinde flunlar› söyledi:

“Biz tecritin F tipleri daha aç›lmadan önce ölüm oldu¤unu söylemifltik.
Tecrit kap›lar› kanla aç›ld› ve o günden bu yana kan›m›z akmaya devam edi-
yor. 120 insan›m›z› kaybettik. Ve tecrit halen devam ediyor. Direniflimiz tec-
rit kalkana kadar sürecektir. 9 May›s 2005 günü ben, Faruk Kad›o¤lu, Ser-
dar Demirel ölüm orucu direnifline bafllad›k. Faruk Kad›o¤lu yeni C‹K ya-
sas›n› protesto etmek için kendini feda etti. 

Ölüm orucunday›m, çünkü hapishanelerden art›k tabut ç›kmas›n istiyo-
rum. Ölüm orucunday›m, çünkü daha ö¤renim aflamas›na gelmeyen çocuk-
lar›m›z›n iflkence alt›nda yetiflmelerini istemiyorum. Malatya ve birçok dev-
let yurtlar›nda çocuklar›m›za kaynar sularla iflkence yap›lmas›n› istemiyo-
rum. Ölüm orucunday›m, çünkü fiemdinli'de ortaya ç›kan Susurluk Devleti
de¤il, halk iktidar›n›n egemen oldu¤u bir devlet istiyorum. Ölüm orucunda-
y›m, çünkü halk›m›z›n bir gelene¤i olan mezar ziyaretlerimizde provokas-
yonlarla, linçlerle karfl›lafl›lmas›n› istemiyorum. Ölüm orucunday›m, çünkü
Susurluk'ta, fiemdinli'de ortaya ç›kan kontrgerillac›lar›n yarg›lanmay›p po-
lis komplosuyla vatanseverlerin tutuklanmas›n› istemiyorum. Ölüm orucun-
day›m, çünkü adalet istiyorum. Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz." 

Direniflinin 199. gününde mahkemeye ç›kan Koyup›nar'›n tutukluluk ha-
linin devam›na karar verilerek duruflma 10 Mart 2006 tarihine ertelendi. 

Koyup›nar Faflizmin Mahkemelerinde Hayk›rd›

‘Ölüm orucunday›m, çünkü...’

ZZaa ffee rr ii   kkaazzaannaaccaa¤¤ ›› zz

20 Kas›m günü  Okmeydan› Mahallesi’nin ge-
nifl bir bölgesinde; "Zaferi fiehitlerimizle Kaza-
naca¤›z Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz
DHKP-C" yaz›l› pullamalar›n yap›ld›¤› görüldü. 

Cenazemizi kaç›ranlar yarg›lan›yor

Kars Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcili¤i, Büyük Di-
renifl flehitlerinden ‹mdat Bulut’u, 20 Kas›m’da Akyaka ‹lçesi
Demirkent Köyü’nde mezar› bafl›nda and›.

fiemdinli’deki bombac›lar›n meslektafllar›, anmadan önce
köyün ve mezarl›¤›n girifl ç›k›fllar›n› kuflatm›fl, a¤›r makinal› si-
lahlarla, tam teçhizatl› ‘görev’ bafl›ndayd›lar. HÖC’lülerin bindi-
¤i araç köy giriflinde durdurularak, “patlay›c› madde bulundu-
ruldu¤u” gibi bir saçmal›kla arand›. Ard›ndan jandarma üst ara-

mas› yapmak istedi; HÖC’lülerin direnifli karfl›s›nda vazgeçti. 

Anma yap›lacak olmas› jandarmay› o kadar rahats›z etmifl-
ti ki; HÖC’lülerin arac›na 1 milyar para cezas› ve 1 hafta trafik-
ten men cezas› verildi. fioför tehdit edildi. 

Bir buçuk saatlik engellemenin ard›ndan anma yap›labildi.
‹mdat Bulut’un mezar›na giden HÖC’lüler, mezar üzerine k›z›l
karanfiller b›rakarak fliirerle, marfllarla yoldafllar›n› and›lar.
Anmaya Kars YDG de destek verdi.

‹mdat 
Bulut 
An›ld›



Avrupa Sosyal Forumu’nun
Türkiye haz›rl›k toplant›lar›n›n
ikincisi 18-19 Kas›m’da Diyarba-
k›r’da yap›ld›. 

Hat›rlanaca¤› gibi haz›rl›k top-
lant›lar›n›n bir di¤eri 23-25 Eylül
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›l-
m›flt›. 

Diyarbak›r’daki toplant›lara 70’i
aflk›n demokratik kitle örgütü ve
kurum kat›ld›. Çeflitli tart›flma grup-
lar›nda yaklafl›k 200 kiflinin yerald›-
¤› çal›flmalara, Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi içinde yeralan kurumlar
da genifl bir kat›l›m sa¤lad›lar. Te-
mel Haklar Federasyonu ve ona
ba¤l› çeflitli illerdeki dernekler,
Gençlik Federasyonu ve Urfa, Dic-
le, Dersim Gençlik Temsilcileri,
Malatya, Elaz›¤ gibi bölge HÖC ör-
gütlülükleri, ‹dil Kültür Merkezi,
TAYAD, Çorap Emekçileri Derne-
¤i’nden toplam 42 kifli kat›ld›.

Haz›rl›k toplant›lar›nda a¤›rl›kl›
olarak iki konu öne ç›kt›; bunlardan
biri Kürt sorunu, di¤eri ise art›k
hayat›n her alan›nda emperyalizmin
genel bir politikas› olarak uygu-
land›¤› konusunda genel bir hemfi-
kirli¤in oluflmakta oldu¤u tecrit’ti. 

Bu tart›flmalar, ASF'nin 16 mad-
delik konu bafll›klar›n›n belirlenme-
si ve içinin doldurulmas›na hizmet
ediyordu. Bu anlamda da öncelikle-
rin belirlenmesi önemliydi. 

Ancak bu noktada, ülkemiz so-
lunun belli kesimleri aç›s›ndan va-
him bir tablo ç›kt› ortaya. Tecritin,
olmas› gerekti¤i flekilde öne ç›kma-
s›, birkaç kurumda gayri memnun-
luk yaratt›. Bunlardan biri ifli sayg›-
s›zl›¤a kadar vard›rd›. "‹mece Ka-
d›n Dayan›flma Derne¤i" ad›na ko-
nuflan ÖDP'li konuflmac› flöyle di-
yordu: "Neden bu toplant›ya sadece
sol kat›l›yor, neden daha k›y›lardaki
örgütler kat›lm›yor, baz› sol gruplar
t›kand›¤› gündemlerini TSF'ye ha-
vale etmeye çal›fl›yor..." 

Y›llard›r b›kmadan usanmadan
anlat›lan tecrit gerçe¤i, bu toplant›-
da da bir kez daha anlat›ld›. 

Tecrit sorunu, F tiplerinin çok
ötesinde bir boyut kazanm›flt›r fakat
grupçuluk, rekabetçilik baz›lar›n›n
gözünü kör etti¤i için bunu görmez-
den gelmektedirler. Ülkemizdeki
reformizm d›fl›nda “tecrit” sözünü
duyunca “rahats›z” olan baflka bir
solculuk yok san›r›z. Benzeri ulus-
lararas› platformlardaki tart›flmalar›
izleyenlerin bildi¤i gibi, tecrit say›-
s›z platformda gündeme getirilmifl
fakat hiçbirinde böyle bir subjekti-
vizmle karfl›lanmam›flt›r. Umar›z
reformizm “tecrit” sözü karfl›s›nda
duyduklar› bu “rahats›zl›¤›n” ne-
denlerinin bir muhasebesini yapar-
lar. 

“K›y›lardaki örgütlerin kat›lma-
mas›, solun a¤›rl›kl› olmas›” konu-
sunda ise gerçekte fazla söz söyle-
meye gerek yoktu. “K›y›lardaki ör-
gütler”le kastedilen herhalde flu
malum “sivil toplum örgütleri” olsa
gerekti, sosyal forum’a veya Diyar-

bak›r’a niye gelmedikleri üzerinde
ise konuflmac›n›n düflünmesi gerek. 

Bu iki temel konunun d›fl›nda,
toplant›larda linç ve provokasyon-
lar, fiemdinli, konut sorunu-y›k›m-
lar, göç ve göçmenlik, yozlaflt›rma,
e¤itim-gençlik, TMY, kara listeler,
AB'nin emperyalist niteli¤i konula-
r›nda çeflitli çal›flmalar yap›ld›. 

Ayr›ca 2006 Kas›m ay›nda ‹stan-
bul'da yap›lacak Türkiye Sosyal Fo-
rumu'nun temel gündemleri tart›fl›l-
d›. Genifl bir kat›l›m›n sa¤lanmaya
çal›fl›laca¤› bu forumda da temel
olarak 7-8 konu ele al›nacak. 

TSF’nin illerde örgütlenmesi de
ele al›nd› ve bu konuda karar bir
sonraki toplant›ya b›rak›ld›. 

TSF Yürütme Kurulu Baflkan›
TMMOB'dan Hüseyin YEfi‹L, top-
lant› sonunda yapt›¤› konuflmada,
Diyarbak›r toplant›lar›n›n bir özeti-
ni yaparak, TSF’nin kas›m toplant›-
s› için çal›flmalara bafllan›lmas› ge-
rekti¤ine dikkat çekti. 
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ASF Diyarbak›r Haz›rl›k 

Toplant›s› ve Tecrit

Sosyalizm Semineri 
Antalya’da Yap›ld›
Temel Haklar Federasyonu Ba-

¤›ms›zl›k, Demokrasi Sosyalizm
seminerlerini sürdürüyor. Antalya
Temel Haklar binas›nda 19 Kas›m
günü düzenlenen seminerde, ko-
nuflmac› olarak Sad›k Ero¤lu yer-
ald›. “Ba¤›ms›zl›k nedir? Nas›l bir
demokrasi istiyoruz? Sosyalizmi
nas›l inflaa edece¤iz ve sosyalizm
mücadelesinin önemi” fleklinde üç
bölüm halinde yap›lan seminerin
sonunda, dinleyicilerin sorular› ce-
vapland›. Gelece¤in sosyalizmde
oldu¤u, halklar›n kurtuluflunun
sosyalizm mücadelesinde oldu¤u
ve bu gerçe¤i hiçbir fleyin de¤iflti-
remeyece¤inin vurguland›¤› semi-
ner 2.5 saat sürdü.

Apolitikleflme ve Gençlik
Bal›kesir Gençlik Derne¤i, 20

Kas›m günü E¤itim-Sen fiube-
si’nde düzenledi¤i seminerle “Apo-
litiklefltirilen Gençli¤i” tart›flt›.
Gençlik Derne¤i’nin yan›s›ra, E¤i-
tim-Sen’den de konuflmac›n›n
yerald›¤› seminerde “YÖK'ün ta-
rihçesi, YÖK protestolar› ve neden
Ankara’dayd›k, polis-idare iflbirli-
¤i ve faflist sald›r›lar, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› Genelgesi, bizler bunun
karfl›s›nda ne yapmal›y›z?” gibi
bafll›klarda gençli¤in durumu ele
al›nd›. Söylefli, sunumlar›n yap›l-
mas›n›n ard›ndan sona erdi. 
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D‹SK’in 14-15 Kas›m tarihlerin-
de yap›lan Geniflletilmifl Baflkanlar
Kurulu Toplant›s›’n›n sonuç bildir-
gesi aç›kland›. Sendikal haklar, eko-
nomik ve siyasi geliflmeler, demok-
ratikleflme, Kürt sorunu, Avrupa
Birli¤i gibi konulara yer verilen bil-
dirgede, mücadele program› haz›r-
lanaca¤› ifade edildi. 

AKP politikalar›n›n elefltirildi¤i
ve IMF anlaflmalar› nedeniyle, yat›-
r›m ve sosyal harcamalara ayr›lan
pay›n düflük tutuldu¤u vurgulanan
bildirgede, sa¤l›k ve e¤itimde özel-
lefltirmeci liberal politikalar›n yay-
g›nlaflt›¤› vurguland›. Güvencesiz,
esnek çal›flman›n en temel kamu
hizmetlerine girdi¤i ve personel re-
jimiyle bunun kal›c› hale getirilmek
istendi¤ini kaydeden D‹SK, bu ko-
nuda politika oluflturmaya karar

verdi¤ini duyurdu. 2821 ve 2822 sa-
y›l› yasalar›n çal›flanlar›n lehine de-
¤ifltirilmesi talebinde ›srar ve bu
yönde her türlü eylem ve etkinli¤in
yaflama geçirilece¤i kaydedilen bil-
dirgede, memurlara ilflikin yasaklar
konusunda KESK ile birlikte hare-
ket edilece¤i vurguland›. Tüm çal›-
flanlar›n ortak sendikal haklar yasa-
s› ve birlikte örgütlenmesi perspek-
tifinin gündemleri olaca¤›n› kayde-
den D‹SK, “bu amaçla bir yandan
ILO ve AB mekanizmalar› kullan›-
l›rken, esas olarak bu konudaki mü-
cadelemiz belirleyici olacakt›r. Bu
amaçla etkili bir eylem program›
haz›rlanacakt›r” dedi.

D‹SK’in Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’na al›nmas› talebi yer
alan bildirgede Kürt sorununa de-
mokratik çözüm istenirken, Terörle

Mücadele Yasas›’na karfl› mücade-
lenin yükseltilece¤i kaydedildi. 

D‹SK’in “mücadele” karar› al-
mas›, “öncelikli, belirleyici olan›n
mücadele” olaca¤›na vurgu yapma-
s› elbette olumluluktur. Ancak, öte
yandan bugün D‹SK’in içinde bu-
lundu¤u durumun siyasal, ideolojik
nedenleri oldu¤u gibi durmaktad›r.
Çok daha köklü bir de¤erlendirme
elbette yap›labilir. Ancak pratik ola-
rak da tav›r al›fl›n› (ya da almay›fl›-
n›) belirleyen, Avrupa Birlikçilik
vard›r. Ki, bu toplant›da da bu yön-
deki anlay›fl korunmufl, vurgulan-
m›flt›r. “Türkiye’de ifade özgürlü¤ü
sorunu yoktur” yalan›n› söyleyen
Abdullah Gül’ün yan›nda vitrin sü-
sü olan Süleyman Çelebi ve D‹SK
yönetimi, gerçekten D‹SK’in tarihi-
ne yarafl›r bir mücadeleden sözede-
cekse, bunun önündeki en büyük
engel olan AB barikat›na durmak ve
onlar›n elini s›kmak yerine, o bari-
kat›n karfl›s›na geçip, iflçi s›n›f›n›n
yumru¤unu s›kabilmelidir. 

D‹SK, ‘Mücadele’ Diyorsa, Önce
AB’nin Kuyru¤undan Ayr›lmal›

TÜPRAfi’›n ‹zmir, Kocaeli, K›-
r›kkale ve Batman Rafinerileri’nde
çal›flan Petrol-‹fl üyelesi iflçiler,
TÜPRAfi'›n özellefltirilmesini pro-
testo etmek amac›yla 23 Kas›m günü
ifl b›rakt›lar. 

‹flb›rakma eylemi nedeniyle te-
sislerde ürün sat›fl› ve akaryak›t do-
lumu yap›lmazken, iflçiler fabrika
önlerinde toplanarak özellefltirme
politikalar›n› protesto ettiler. Yap›lan
konuflmalarda özellefltirmeye karfl›
emekçilerin birlikte mücadelesinin
zorunlulu¤unun alt› çizilirken, fiem-
dinli’de yaflananlara da de¤inildi. 

TÜPRAfi iflçisi 
ifl b›rakt› SES taraf›ndan 20 Kas›m günü Düzce'de düzen-

lenen “Aile Hekimli¤i Ticarethanesine Hay›r” mitin-
ginde, 'Tüccar Baflbakan ‹stemiyoruz' sloganlar› at›l-
d›. ‘Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi' çerçevesinde pilot
bölge seçilen Düzce'de yap›lan mitinge kat›lan 1500
sa¤l›k emekçisine çeflitli DKÖ ve partiler de destek
verdiler. Yürüyüflün ard›ndan yap›lan mitingte ko-
nuflan SES Genel Baflkan› Köksal Ayd›n, kamu hiz-
metlerinin bir bir pazarland›¤›na dikkat çekerek Ai-
le Hekimli¤inin
söyledikleri gibi
paras›z olmaya-
ca¤›n› kaydetti.
Eylemde, TTB ve
KESK ad›na da
konuflmalar ya-
p›ld›. 

Sa¤l›kç›lardan miting

KESK’e ba¤l› Yap› Yol-
Sen üyeleri, Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤› bütçesini
ve ücret adaletsizli¤ini pro-
testo etmek amac›yla, 22
Kas›m günü 24 saatlik otur-
ma eylemi yapt›. Sendikac›-
lar›n Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› önünde yapt›klar›
oturma eyleminin ard›ndan
meclise yürüyen memurlar,
bütçenin emekçilerden yana
düzenlenmesini istediler.
Eyleme, KESK’e ba¤l› sen-
dikalar da destek verdi.

Bakanl›k önünde
oturma eylemi

Tüm Bel-Sen ‹zmir 1 No'lu fiube üyeleri, 18
Kas›m günü ‹ZSU önünden Büyükflehir Be-
lediyesi'ne yürüdü. Belediye'nin, memurla-
ra, yemek fifli verilmesi ve yemekhaneden
yemek ç›kar›lmaya devam edilmesi taleple-
rinin karfl›lamamas›n› protesto eden me-
murlar, “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,

Baflkan fiafl›rma Sabr›m›z› Tafl›rma” slogan-
lar› att›lar. fiube Baflkan› Yaflar Gül taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada, taleplerine cevap
verilmedi¤i takdirde, eylemlerine devam
edeceklerini kaydedildi. 

Memurlar aç›klaman›n ard›ndan Belediye
önüne siyah çelenk b›rakt›lar.

‹zmir 
Belediyesi
Önüne
Siyah Çelenk
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E¤itim-Sen’in; e¤itim sistemin-
deki sorunlar›, e¤itim emekçilerinin
ekonomik ve sendikal sorunlar›n›,
e¤itimdeki kadrolaflmalarla ilgili ta-
leplerini dile getirmek için düzenle-
di¤i ‘Büyük Ankara Yürüyüflü’ 24
Kas›m günü bafllad›. ‹stanbul'dan
Ankara'ya sloganlarla u¤urlanan
emekçiler, 26 kas›mda Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen emekçilerle
bulaflarak taleplerini hayk›racaklar. 

Kampanya çerçevesinde me-
murlar 25 Kas›m günü Türkiye ge-
nelinde sevk alarak ifl b›rakmaya
haz›rlan›rken, Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, 23 Kas›m günü yap-
t›¤› bir bas›n toplant›s›nda, emekçi-
leri tehdit etti. Eylemleri “yasad›fl›”
ilan eden Çelik, “bu eylemlere kat›-
lanlar, düzenleyenler hakk›nda ya-
sal ifllem yap›laca¤›” tehditleri sa-
vurarak, eylemlere kat›lmama ça¤-
r›s› yapt›. 

Hak arayanlar› tehdit etmeyi, ta-

leplerini dile getiren-
leri “sloganlarla ülke
yönetmiyoruz” diye
terslemeyi politika
haline getiren iktidar,

tehditlerinden hiçbir sonuç alama-
yacak. Bundan önceki iktidarlar da
memurlar› defalarca ayn› argüman-
larla tehdit ettiler, yarg›lad›lar, sür-
gün ettiler ve emekçilerin ne sendi-
kalaflmas›n› engelleyebildiler, ne de
meflru eylemlere baflvurmas›n›n
önünü alabildiler. 

AKP iktidar› istiyor ki, kimse
hakk›n› aramas›n, ne verilirse onun-
la yetinsin. Hele, sendikalar›n, me-
murlar›n demokratik talepler dile
getirmesine yaklafl›m› ise tam da
kafa yap›s›n› ele verir nitelikte.
AKP’ye göre, bu tür sorunlar - ör-
ne¤in fiemdinli’nin sorumlulular›n-
dan hesap sormak- memurlar› ne il-
gilendirir ki! Bir fley isteyeceklerse,
maafllar›na zam istesinler! Ülke
kaynaklar›n› IMF’ye aktarmaktan
memura zam da vermiyor gerçi,
ama bu yaklafl›mla, ‘bu talepler ide-
olojiktir’ söylemi ile apolitikleflme-
yi dayat›yor. Kendisi ise her konuda

burjuva ide-
olojisine gö-
re hareket
e t m e k t e n
geri durma-

sa da, her kesimi ideolojisizlefltir-
meyi yani pusulas›z b›rakmay› isti-
yor.

AKP Halka Hesap Verecek!

E¤itim-Sen üyeleri, dergimiz ya-
y›na haz›rland›¤›nda bafllayan Anka-
ra yürüyüflü öncesinde, 19 Kas›m
günü de eylemdeydiler. Birçok kent-
te bas›n aç›klamalar› düzenleyen
emekçiler, “Örgütlü toplum, demok-
ratik Türkiye ve insanca yaflam” için
mücadelelerinin sürece¤ini hayk›r-
d›lar. TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu’nda görüflülen 2006 Bütçe-
si’nden e¤itime ayr›lan pay›n ihtiya-
c› karfl›lamaktan uzak oldu¤unun
kaydedildi¤i eylemlerde, “Gün Ge-
lecek Devran Dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, Susurluk, fiemdinli
‹flte Çete Devleti” sloganlar› at›ld›. 

Bahçelievler Abidin Pak Ö¤ret-
men Evi’nde bas›n toplant›s› düzen-
leyen Alaaddin Dinçer, Ankara yü-
rüyüflüne ça¤r› yaparken, ‹zmir flu-
beleri ortak aç›klama düzenledi.
Adana’daki eylem yeri ise ‹nönü
Park› oldu. Bursa ve Kayseri fiube-
leri’nin meydanlarda yapt›klar› ey-
lemlerle seslerini duyururken, Ko-
caeli’deki eylemde konuflan fiube
Baflkan› Osman Bahçeci, bütçenin
IMF talimatlar› do¤rultusunda olufl-
turuldu¤unu kaydetti. 

E¤itim-Sen Yürüyor
Bakan Tehdit Ediyor

Hatay Temel Haklar, Aknehir,
Sinanl›, Büyükçat köylüleriyle yü-
rüttü¤ü “felaket geliyorum diyor
can›m›z› mal›m›z› koruyal›m” kam-
panyas› çerçevesinde 20 Kas›m gü-
nü yürüyüfl düzenledi. Aknehir'de
Nihat Matkap Köprüsü'nde topla-
nan üç köy halk›, flantiyeye
yürüyüfle geçerek, “fiantiye
Kapat›ls›n” sloganlar› att›.
Taleplerini içeren dövizler
tafl›yan köylüler ad›na ko-
nuflan Hasan Kutlu, valili¤e
verdikleri 1400 imzal› di-
lekçelere cevap verilmedi-
¤ini hat›rlatarak, bundan
sonra baflta flantiye sahibi
ve ‘insanlar›n haklar›n› ko-
rumakla sorumlu’ jandarman›n
köylülere gözda¤› verip korku
salmaya çal›flt›klar›n›, muhtarlar›,
azalar› karakola çekip dernek

hakk›nda flaibe yarat›lmaya çal›fl›l-
d›¤›n›, terör demagojisi yap›ld›¤›n›
kaydetti. Bunlar›n mücadelelerini
engelleyemeyece¤ini belirten Kut-
lu, “Biz çözüm istiyoruz. fiantiye
hala çal›fl›yor, nehir yataklar› sele
karfl› düzenlenmedi, bizler sonuç
alana kadar mücadelemizi sürdüre-
ce¤iz” dedi. 

Köylüler Kararl›

‹ktidar Emeklileri Dinlemedi
D‹SK Emekli-Sen üyeleri, emeklilerin sorunlar›n› bu ülkeyi yöne-

tenlere iletmek için, 22 Kas›m günü Ankara Yüksel Caddesi'nden bi-
raraya gelerek meclise yürüdü. “Özgürlük, Demokrasi ve Onurlu Bir
Yaflam ‹çin, Sadaka De¤il Toplu Sözleflme” pankartlar› tafl›yan emek-
liler, “Vekile Zam Emekliye Gam, fiemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir” slo-
ganlar› att›lar. Meclis önünde aç›klamada bulunan Veli Beysülen, ey-
lemlerinin amac›n› ve taleplerini anlatt›. Heyet meclise girerken,
emekliler d›flar›da marfllar söyleyerek beklediler. Bu ülkeye y›llarca
emek vermifllerdi, seçim meydan-
lar›nda burjuva siyasetçiler onlara
ne kadar sayg› duyduklar›ndan,
onlar› düflündüklerinden sözedi-
yorlard›. Ancak, Emekli-Sen heye-
ti, iktidar cephesinden sorunlar›n›
anlatacak hiçbir muhatap bulama-
d›. Ç›k›flta bir aç›klama yapan Bey-
sülen, bu ilgisizli¤i protesto etti. 

ÇÇööpp llüükk   ii ss tt eemmii yyoorruuzz

Trabzon ve Rize Belediyeleri’nin ald›¤›
kararla Trabzon Deliklitafl’da çöp imha
ve çöp transfer merkez istasyonlar› ku-
rulmas›na karfl› ç›kan Trabzon Çambur-
nu halk›, 21 Kas›m günü istasyonlar›n
yap›laca¤› tesisleri basarak eylem yapt›. 



� ‹nsan etini eriten
kimyasal silahlar
ABD güçlerinin, Kas›m 2004’te

Felluce sald›r›s›nda, direniflçilere ve
kent halk›na karfl› ‘beyaz fosfor’ de-
nilen bir tür kimyasal silah kullan-
d›¤› kesinleflti. ‹talyan RAI Televiz-
yonu’nun Felluce isimli belgesel
filmi, bu konuda birçok delili ve ta-
n›¤› sunarken, sald›r›ya kat›lan bir
Amerikan askeri, “bu silah› kullan-
madan önce kendilerine askeri flif-
reyle gelen emirde çok ciddi olarak
kendilerini korumalar› gerekti¤inin
bildirildi¤ini” aç›klad›. Yani silahl›
silahs›z herkes planl› ve bilinçli bir
flekilde yak›p kavruldu.

Yine bir Amerikan askeri ‹talyan
gazetesine yapt›¤› aç›klamada flöyle
diyordu: “Fosfor cesetleri yak›yor,

daha do¤rusu insan etini eritiyor.

Yanm›fl kad›n ve çocuk cesetleri

gördüm. Bu silah patlad›¤› an bü-

yük bir bulut kütlesi olufluyor ve

150 metreye kadar tüm canl›lar

yan›yor.”

Ayn› belgeselde konu-
flan Biyolog Muhammed
Tar›k, ateflten bir ak›nt›n›n
flehrin üzerine düfltü¤ünü
ve birçok renkten oluflan

bu silah›n etkisinde kalan insanlar›n
yanmaya bafllad›¤›n› söyledi. Ayr›ca
de¤iflik yaralarla ölen insanlar gör-
dü¤ünü, cesetlerin yanm›fl oldu¤u-
nu ancak elbiselerin sa¤lam kald›¤›-
n› belirtti. Tar›k, bu tür silahlar›n
BM'nin 1980 y›l›nda ald›¤› kararla
sivillere karfl› kullan›lmas›n›n ya-
sakland›¤›n› da sözlerine ekledi. 

Ortaya ç›kan bu gerçekler karfl›-
s›nda “kullanmad›k” inkar›na gide-
meyen ABD ve ‹ngiltere, “sadece
ayd›nlatma amac›yla kulland›klar›-
n›...” “sivillere de¤il savaflan düfl-
mana karfl› yang›n silah› olarak
kulland›klar›n›, Beyaz fosforun kim-
yasal de¤il, konvansiyonel bir silah
oldu¤unu” söylemeleri, durumu
kurturma çabalar›d›r. Gerçekte itiraf
olan bu aç›klamalar, resimlere yan-
s›yan, tan›klar›n anlat›mlar›yla ke-
sinleflen vahflice ölümleri aç›kla-
maktan uzakt›r. Ki, Amerika halkla-
ra karfl› savafl›rken, ayn› zamanda
gerçe¤e karfl› da savaflmaktad›r. Fel-
luce kentinin sald›r› s›ras›nda bas›-
na yasaklanmas›, o gün k›s›tl› im-

kanlar-
la kent-
ten ha-
berleri
y a n s › -
tan ba-

s›n›n “terörist propaganda yapan
Amerikan düflmanlar›” ilan edilme-
si, bu savafl›n “bombalar›”yd›. 

‹flgalcilerin kulland›¤› “yasak”
silahlar, Beyaz Fosfor ile s›n›rl› de-
¤il. Afganistan’da da kullan›lan
misket bombalar›, son olarak “Çelik
Perde” operasyonu çerçevesinde
Al-Kaim Kasabas›’nda kullan›ld› ve
katliam yap›ld›. Bu arada, ‹ngiltere
taraf›ndan kullan›lan ve çok say›da
sivilin ölümüne ve yaralanmas›na
yolaçabilecek binlerce misket bom-
bas›n›n patlamam›fl bir flekilde bu-
lundu¤u da ortaya ç›kar›ld›. ‹ngilte-
re’nin Basra içi ve çevresinde mis-
ket bombalar› kullanarak birçok si-
vili öldürdü¤ü, 2003 y›l›nda ‹nsan
Haklar› ‹zleme Örgütü raporunda
da yeralm›flt›. 

“Kitle imha silah›” yalan›yla ifl-
gal ettikleri Irak’ta, direnen kitleleri
her türlü silahla imha etmeye de-
vam ediyorlar. 

� ‘Küreselleflen’ ve
‘özelleflen’ iflkence
‹flkencenin Amerika taraf›ndan

devlet politikas› olarak uyguland›¤›
konusunda art›k kimsenin kuflkusu
yok. Irak’tan Guantanamo’ya; ABD
denetimindeki sorgu merkezleri, ha-
pishaneler birer iflkencehane duru-
munda. ‹flkence emirlerinin en tepe-
den verildi¤i konusunda son kan›t
ise, CIA eski baflkan› Stansfield
Turner’den geldi. Bush yönetiminin
“iflkenceye göz yumdu¤unu ve hatta
onaylad›¤›n›” söyleyen Turner,
Amerikan Baflkan Yard›mc›s› Dick
Cheney’i “iflkencenin baflkan yar-

d›mc›s›” olarak niteledi
ve “Biz tehlikeli bir
alanda s›n›r› aflt›k” diye
konufltu. Turner flöyle
devam etti: 

“Baflkan Bush, ifl-
kencenin Amerika Birle-
flik Devletleri'nin uygu-
lad›¤› bir yöntem olma-
d›¤›n› söylerken do¤ru-
yu söylemiyor. CIA'in ifl-
kence için kulland›¤›
gizli hapishaneler ‘si-
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Emperyalizm neden yokolmal›?
Kuflkusuz, halklar›n cephesinden bu soruya siyasi, ekonomik, askeri anlamda birçok cevap ver-

mek mümkündür. Biz böyle bir de¤erlendirme yerine, sadece 1-2 hafta içinde yans›yan ör-
nekleri s›ralamakla yetinece¤iz. Bu örnekleri okuduktan sonra, emperyalizm bir sistem ola-
rak yeryüzünden silinmeden, dünyada neden bar›fl›n olamayaca¤›, bask›n›n, zulmün neden
bitmeyece¤i kendili¤inden görülecektir. Okuyun ve bafll›ktaki soruya cevap verin!

Bilim Beyaz Fosfor’un
etkilerini flöyle aç›kl›yor:
Deride a¤›r yan›klara
yolaç›yor. Bir kez deriy-

le temas etti¤inde üzerine su dökülse bile sönmüyor. Eti tama-
men yakarak, sadece kemik b›rak›yor geride. T›pk› yandaki re-
simde görüldü¤ü gibi. Lahey Adalet Divan› nerede? Nerede o in-
san haklar› flampiyonu Avrupa, nerede BM? Bundan daha aleni
insanl›k suçu, savafl suçu olur mu? Susuyorlar, çünkü Miloseviç-
ler’i yarg›lamak emperyalist ç›karlar›n gere¤iydi, ABD’nin vah-
fletine gözyummak da ayn› emperyalist ç›karlar›n gere¤i.

bu ççocuk dda mm› ‘‘savaflç›’?



yah yerler’ olarak bilinir. fiüpheliler
Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler-
den al›narak CIA taraf›ndan özel
uçaklarla bu gizli sorgu merkezleri-
nin bulundu¤u ülkelere götürüldü.”

CIA Baflkan› Porter Gross ise,
CIA’n›n iflkence uygulamad›¤› yala-
n›n› söylerken, “Hayati bilgi topla-
mak için yasal, nadir, yenilikçi ve ifl-
kence olmayan yöntemler kullan›r”
diyerek, asl›nda iflkenceyi mazur gös-
termeye çal›flt›. 

Elbette CIA iflkenceleri Avru-
pa’n›n da bilgisi dahilinde. AB üyesi
Do¤u Avrupa ülkelerindeki sorgu
merkezleri, Avrupa'daki çok say›da
havaalan›n›n iflkence kurbanlar›n›
gizlice nakleden uçaklarca kullan›l-
m›fl olmas›, ABD'nin bu yasad›fl› fa-
aliyetlerine ‘insan haklar› kabesi Av-
rupa’ taraf›ndan verilen deste¤in so-
mut kan›tlar›d›r. Bu arada iflkence
merkezi haline getirilen bu uçaklar›n,
Türkiye’yi de kulland›¤› ortaya ç›k-
m›flt›. ‹flbirlikçi AKP iktidar› ise bu
konuda hala suskunlu¤unu koruyor. 

‹flkence ABD emperyalizminin
politikalar›nda öylesine meflru görül-
mektedir ki, bu elefltirilerden kurtul-
mak için “iflkenceyi yasaklama” ad›-
na ç›kar›lmak istenen bir yasa, Bush
taraf›ndan ‘veto’ tehdidi ile karfl›lan-
m›flt›r. Ki, bu yasa sadece sorgu yön-
temlerine iliflkin ‘s›n›rlamalar' getire-
rek, gerçekte iflkenceyi yasallaflt›r-
maktan baflka bir anlam tafl›m›yor. 

‹flkence sistematik olur da, orada
‘özel sektör’ rant sa¤lamaz m›! Evet,
emperyalistler iflkenceyi de özellefl-

tirdiler. ABD'nin en önemli silah te-
keli Lockheed Martin’in, bir süredir
Irak’ta sorgulama alan›nda faaliyet
gösterdi¤i ortaya ç›kt›. Özel flirket-
lere, 'enformasyon teknolojisi hizme-
ti' gibi adlarla yap›lan ihalelerle bütçe
aktar›l›rken, ‘sözleflmeli personel’
olarak, iflgal alt›ndaki ülkenin halk›na
ac›m›s›zca iflkenceler yaparak maafl-
lar›n› alan sorgu uzman› iflkenceciler
ABD üslerinde e¤itimden geçiriliyor.
Hat›rlanaca¤› gibi, Ebu Gureyb’teki
iflkencelerde, bu flirketlerden biri olan
CACI’n›n ad› ön plana ç›km›flt›. 

Bu arada 19 Kas›m günü ‹ngilte-
re’de bir konferansta, Guantanamo'da

kalan eski tutsaklar, ‘gizli merkezler-
de’ ve Guantanamo’da yaflad›klar›n›
anlatt›lar. Babas› UTMP’nin tecrite
karfl› çeflitli toplant›lar›na kat›lan,
Guantanamo'da üç y›l tutulan Moaz-
zam Begg, oraya gelenlerin daha ön-
ce aylarca gizli gözalt› merkezlerinde
tutulduklar›ndan sözettiklerini akta-
r›rken, bir grup Yemenli, bilmedikle-
ri bir ülkede ABD'nin yeralt›ndaki
tecrit hücrelerinde tutulduklar›n› ve
18 aydan fazla maskeli adamlarca
sorguland›klar›n› anlatt›. Bir Etiyop-
yal›, Fas'ta sorgulan›rken penisinin
defalarca jiletle kesildi¤ini kaydetti.
Begg, tüm bunlara karfl› “onurumu
alamad›lar” diye konufltu.

� fiimdi de ‘Gizli istihbarat
Merkezleri’
CIA’n›n ‘gizli hapishanelerinden’

sonra, bu kez de 20'den fazla iflbirlik-
çi ülkede, ‘ortak istasyonlar’ kurdu¤u
ortaya ç›kt›. The Washington Post
Gazetesi’nin haberine göre; CIA'n›n
Avrupa, Ortado¤u ve Asya'da kurulan
ve gizli Terörle Mücadele ‹stihbarat
Merkezleri olarak adland›r›lan istas-
yonlarda; Amerikal› ve iflbirlikçi is-
tihbarat elemanlar›n›n, “zanl›lar› na-
s›l ve ne zaman yakalayacaklar›, sor-
gulamalar, gözalt›lar” gibi konularda
günlük kararlar ald›klar› ifade edildi.

� ABD 83 bin yabanc›y›
gözalt›na ald›
Amerikan emperyalizminin, “te-

röre karfl› savafl” ad›yla halklara karfl›
bafllatt›¤› savaflta, son dört y›lda 83
binden fazla yabanc›y› gözalt›na ald›-
¤› veya tutuklad›¤› aç›kland›. ABD
resmi verilerine göre ço¤unlu¤u Af-
ganistan ve Irak’ta yaflanan bu gözal-
t› ve tutuklamalar, savafl›n boyutlar›n›
da gözler önüne seriyor. Halen 14 bin
500 yabanc›; baflta Guantanamo, Af-
ganistan’›n Bagram ve Salt Pit Hapis-
haneleri, Irak’›n Ebu Gureyb, Bucca
Kamb› ve Ba¤dat Havaalan› gibi ha-
pishaneleri ile iflbirlikçi Do¤u Avrupa
ülkelerindeki ‘gizli cezaevleri’ dahil
olmak üzere 20’yi aflk›n gizli tesiste
tutuluyorlar. 
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� Çocuklar› katlettiler

‹flgalci ABD güçleri, 21 Kas›m günü
yine bir katliam gerçeklefltirdiler. ABD
askerleri bir minibüse atefl açarak ayn›
aileden ikisi çocuk 5 kifliyi öldürdü, 2
kad›n ile bir çocu¤u yaralad›. Bir görgü
tan›¤›, cenazeye giderken ABD devri-
yesinin geçmesi için yolun öbür yan›na
geçmeye çal›flt›klar›n› ancak onlar›n
atefl açt›klar›n› söyledi. 

� Irak’tan çekilelim!

ABD'nin Irak'tan asker çekmesi
yönündeki bask›lar da gittikçe yo¤un-
lafl›yor. Artan gösterilere bu kez de
parlamentodan bir ses eklendi. ABD'de
daha önce Irak'›n iflgalini destekleyen
ve bu yöndeki tavizsiz tutumuyla tan›-
nan asker kökenli Milletvekili John
Murtha, “Irak'ta art›k askeri yönden
yapabilece¤imiz bir fley kalmad›. As-
kerlerimizi art›k eve getirmenin zama-
n› geldi” diyerek, ABD ordusunun
Irak'tan hemen çekilmesini istedi.
Kongre ise, verilen önergeye, ‘Demok-
ratlar’ dahil red oyu vererek, iflgalin
devam›ndan yana olduklar›n› beyan
ettiler. 

Anlafl›lan Murtha, batakl›ktan bir
an önce kurtulman›n, Amerika aç›s›n-
dan ne denli zorunlu oldu¤unu görmüfl. 

� ‹flkenceciler Okulu

ABD’nin Georgia eyaletinde bulu-
nan ve Latin Amerika’n›n yeni-sömür-
ge ülkelerinin asker ve polislerine ifl-
kence, katliam, darbecilik e¤itimleri
veren  “Amerikalar Okulu” (SOA) her
y›l oldu¤u gibi bu y›l da kitlesel olarak
protesto edildi. 20 Kas›m günü düzen-
lenen gösteride 20 bin Amerikal›, Latin
Amerika ülkelerindeki kontrgerilla
katliamlar›ndan, iflkencelerden bu
okulu ve ABD’yi sorumlu tutan konufl-
malar yapt›, sloganlar att›. 
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Paris isyan›yla dayan›flma

Fransa hükümetine protesto

Anadolu Federasyonu, 19 Kas›m’da Almanya’n›n Köln
flehrinde düzenledi¤i mitingle, Fransa’da göçmenlere karfl› uy-
gulanan politikalar› protesto etti ve direnenlerle dayan›flmas›n›
dile getirdi. 

Dom Meydan›'nda yap›lan mitingte, “Sorunlar›n Kayna¤›

Yabanc›lar De¤il Emperyalizmdir” yaz›l› pankart ve çeflitli
dövizler tafl›n›rken, Almanya’da “yabanc›” görülen Türkiyeli-
ler’in de benzer bask› ve kuflatmalarla karfl› karfl›ya oldu¤una
dikkat çekildi. 

***

Fransa’da Türkiyeli Derneklerden Aç›klama: ‹çlerinde
Anadolu Federasyonu’nun da yerald›¤› Türkiyeli dernekler, 19
Kas›m’da Fransa’n›n Strasbourg flehrinde ortak bir bas›n aç›k-
lamas› düzenleyerek, banliyölerdeki isyan›n hakl› ve meflru ne-
denlerine dikkat çektiler ve sorunlar›n as›l kayna¤›n› dile getir-
diler. "Tüm Sosyal Sorunlar›n Nedeni Emperyalizmdir" yaz›l›
pankart ve "Bask› ve Ayr›mc›l›k Varsa ‹syan Meflrudur", "Her-
kese ‹fl, E¤itim, Oturum ve Yaflam Hakk›" gibi dövizler aç›l›r-
ken, 'Sarkozy ‹stifa', "Yaflas›n Halklar›n Enternasyonalist

Dayan›flmas›" gibi sloganlar at›ld›. 

***

Innsburck’ta Fransa’y› proseto gösterisi: Anadolu Fede-
rasyonu 19 Kas›m’da Avusturya’n›n Innsburck flehrinde de,
Fransa'n›n yabanc›lara yönelik politikalar›n› protesto eden bir
gösteri düzenledi. 

***

Ayr›ca Almanya’n›n, Hollanda’n›n, Fransa’n›n çeflitli flehir-
lerinde de Paris isyan›yla ilgili bildiriler da¤›t›ld›. 

✔✔ TTam yyerini bbulmufl:
Kontrgerillac› general Yavuz Ertürk Kanal

7’ye dan›flman olmufl. Kendisine ayr›ca Kanal
7’nin internet sayfas›nda da “yazar” olarak bir
köfle verilmifl. Ertürk, “Bolu Komanda Tugay›”
komutanl›¤› yapm›fl bir general; Bolu Komando
Tugay› ise, onun komutas›nda Do¤u’da vahfli
katliamlara imza att›. fiimdi, bu durumda kimi,
böyle katliamc› ve flüphesiz “28 fiubatç›” bir
generali dan›flman yapt›¤› için Kanal 7’yi, kimi-
si de yoksa, y›llarca “laiklik laiklik” deyip para-
y› görünce islamc› bir kanala kapa¤› att›¤› için
Yavuz Ertürk’ü elefltirecektir; bizce ikisine de
söylenecek bir fley yok; biri tam adam›n›, biri
tam yerini bulmufl. Tencere kapak misali, bak-
may›n siz “laikçi-fleriatç›” kavgalar›na. Düzen
içi hesaplarda ve akçeli hesaplarda çok kolay
biraraya gelirler. fiekilde görüldü¤ü gibi... 

✔✔ Bush, EEl CCezire’yi dde
“özgürlefltirmeye” nniyetlenmifl!

ABD’nin Irak sald›r›s›na iliflkin gerçeklerin
k›smen de olsa dünyaya duyuruldu¤u bir tele-
vizyon kanal›yd› El Cezire. Bu nedenle, yalan-
larla dünyay› teslim almak isteyen ABD emper-
yalizminin tüm h›flm›n› üstüne çekti. Ama yine
de pek kimse, Bush’un El Cezire’yi bombalaya-
ca¤›n› düflünmemiflti. 

Fakat emperyalist pervas›zl›k o düzeydedir
ki, Bush bunu da düflünmüfl; kendisini güya ifl-
gal orta¤› Blair “çok tepki olur” diyerek vazge-
çirmifl. 

“Bas›n özgürlü¤ü”nün örnek ülkeleri, iflleri-
ne gelmeyince bas›n özgürlü¤üyle birlikte, o
özgürlü¤ü kullanma potansiyeli olanlar› bile yo-
ketmeyi düflünüyor... Ama emperyalizm yalan
konusunda da pervas›z; Irak’› bombalay›p son-
ra “Irak’› özgürlefltirdik” diye aç›klayan emper-
yalizm, El Cezire’yi bombalad›ktan sonra da
“onlar› özgürlefltirdik” aç›klamas› yapabilirdi... 

✔✔ AKP’nin bas›na

tahammülsüzlü¤ü
Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n, salonda Roj TV

muhabiri oldu¤u gerekçesiyle Danimarka Baflba-
kan›’yla birlikte yapaca¤› bas›n aç›klamas›n› ter-
ketmesinin ard›ndan, AKP hükümetinin “AB mü-
zakere bakan›” Ali Babacan da Avrupa Parlamen-
tosu’nda Mezopatamya Haber Ajans› karfl›s›nda
ayn› tahammülsüzlü¤ü sergiledi. 

Bir haber ajans›na tahammül edemeyenlerin
elinden ç›kacak “AB’ye uyum” anlaflmalar›, kimi
ne kadar özgürlefltirir dersiniz?

not düflüyoruz

“Neden AB’ye Karfl›y›z?”

20 Kas›m’da Köln Halk Kültür Evi’nde “Neden Türkiye'nin
AB Üyeli¤ine Karfl›y›z?” konulu bir panel düzenlendi.

*

Rotterdam’da da Anadolu Halk Kültür ve Sanat Derne¤i’nde
ayn› konuda bir panel düzenlendi. AB ve Türkiye konulu bir sine-
vizyon gösterimi ile bafllayan panelde Avrupa Birli¤i’ni oluflturan
kurumlar hakk›nda bilgiler verilirken, AB’nin Türkiye aç›s›ndan
ne getirip götürece¤i üzerine tart›flmalar yap›ld›.

Duisburg'ta fiemdinli Protestosu

fiemdinli'de suçüstü yakalanan Susurluk Devleti 19 Ka-
s›m’da Duisburg'ta protesto edildi. Avrupa Türkiyeli ‹flçiler
Konfederasyonu (AT‹K) taraf›ndan düzenlenen yürüyüfl ve
mitinge Anadolu Federasyonu Duisburg Temsilcili¤i ve De-
mokratik Haklar Platformu da destek verdi. 

yurtd›fl›
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Politeknik Direnifli Unutulmuyor

Politeknik direniflinin 32. y›l dönümünde, Yunanistan'da Selanik
ve Atina Politeknik Üniversitelerinde anmalar düzenlendi. Merkezi
anma Politeknik direniflinin yafland›¤› Atina Politeknik Üniversite-
si'nde gerçeklefltirildi. Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da 3 gün süresince
Politeknik Üniversitesi'nde paneller yap›ld›, standlar ve foto¤raf ser-
gileri aç›ld›. Ve flehitlerin an›s›na 7'den 70'e insanlar Politeknik Üni-
versitesi'nin bahçesindeki an›ta karanfiller, çelenkler b›rakt›.

3. gün sonunda gerçekleflen geleneksel yürüyüfle ise onbinlerce
kifli kat›ld›. Yürüyüfl boyunca ya¤an ya¤mura ra¤men kitle emperya-
lizme karfl› sloganlarla Amerikan Büyükelçili¤i'ne kadar yürüdü.

Cephe taraftarlar› da her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Politeknik'i an-
ma etkinliklerine kat›ld›lar. 3 gün süresince stand açan Cepheliler,
tecrite karfl› büyük direniflle ilgili bildiriler da¤›t›rken, tutsaklar›n
“bir zincir de siz ekleyin” mesaj›, üniversitedeki merkezi mikrofon-
dan Yunan gençli¤ine okundu. 

Asya Pasifik ‹flbirli¤i Forumu
(APEC) zirvesinde bir araya gelen em-
peryalist liderler, toplant›lar›n› Güney
Koreliler’in protesto sloganlar› aras›nda
yapmak zorunda kald›lar. 

APEC zirvesi, Güney Kore'nin Pusan
kentinde topland›. 21 emperyalist ülke-
nin liderinin kat›ld›¤› 2 günlük zirve bo-
yunca, emperyalistlerin halklara dayatt›-
¤› “ticaret anlaflmalar›” protesto edildi. 

Güney Kore polisi, emperyalist lider-
lerin “huzurunu” sa¤lamak için genifl ön-
lemler alm›fl, liderlerin topland›¤› merke-
ze giden yolu, konteynerlerle kapatm›flt›.
Ancak binlerce Güney Koreli, polisin
kurdu¤u barikatlar›n üzerine yürüdü yine
de. Polisin bas›nçl› su ve joplar› alt›nda
barikat geçilmeye çal›fl›ld›. Ç›kan çat›fl-
malarda 11 polis, kendi koyduklar› kon-
teynerlerin alt›nda kalarak yaraland›. 

Fransa’da Demiryolcular

Grevde

Frans›z demiryolu iflçileri, iktidar›n
özellefltirme program›na karfl› kararl› bir
mücadele yürütüyorlar. Bu y›l içinde da-
ha önce 5 kez greve ç›kan demiryolu ifl-
çileri, 23 Kas›m’da bir kez daha grevdey-
diler. 

Greve kat›l›m yo¤undu, tüm Fransa
çap›nda ulafl›m felce u¤rad›. Grev dolay›-
s›yla ülke genelinde tren seferlerinin sa-
dece üçte biri yap›l›rken, otoyol giriflle-
rinde de uzun araç kuyruklar› olufltu.
Banliyö trenlerindeki iflçilerin de greve
kat›lmas›yla kent içi trafi¤i de t›kand›. 

Ford’da ‹flten Atma

Amerikan otomotiv tekeli Ford, Ku-
zey Amerika'daki iflletmelerinden 4 bin
iflçiyi iflten atma karar› ald›. Bu rakam,
Ford çal›flanlar›n›n yüzde 10'unu olufltu-
ruyor. 

Ford tekelinden yap›lan aç›klamada
iflten ç›karma karar›n›n “yeniden yap›lan-
ma plan›” çerçevesinde al›nd›¤› belirtildi.

Pusan'da Emperyalist

Zirve’ye Protesto

Havana Üniversitesi'nde bir konufl-
ma yapan Castro, sosyalizmi sa¤lam-
laflt›rmak için Küba içindeki olumsuz-
luklara dikkat çekti. 

ABD'nin gücünün Küba devrimini
y›kmaya yetmeyece¤ini söyleyen Cast-

ro, ''Bu ülke kendi kendini y›kabilir, bu devrim kendi kendini y›kabi-
lir” sözleriyle, yeni zenginleri, devlet içindeki yolsuzluklar› ve ihti-
raslar› k›nad› ve “h›rs›zl›¤a, doland›r›c›l›¤a, yeni zenginlere kararl›-
l›kla son vermek” gerekti¤ini vurgulad›. 

Castro konuflmas›nda ayr›ca CIA taarf›ndan “parkinson hastas›
oldu¤una” dair yap›lan spekülasyonlar› da yalanlayarak, flöyle dedi:
''‹yi durumda olmad›¤›m› hissedersem partiyi arar, onlara 'lütfen bi-
risi komutay› devrals›n' derim.''

Castro: Devrimi savunaca¤›z 

'Ülkem için da¤a ç›kmaya haz›r›m'
Amerikan emperyalizmi, emperyalizme flu veya bu flekilde dire-

nen tüm ülkeler ve halklar üzerinde bir tehdit olmaya devam eder-
ken, Küba’dan Suriye’ye, ‹ran’dan Venezüella’ya kadar birçok ülke,
bu tehdidi daha yak›ndan yafl›yor. 

Venezüella Devlet Baflkan› Hugo Chavez, iflte bu tehdide karfl› bir
aç›klama yaparak “ABD'nin ülkesini iflgal etmesi durumunda, hal-
k›yla omuz omuza çarp›flmak için da¤lara ç›rkmaya haz›r oldu¤unu”
aç›klad›. 

Chavez yönetimi bundan bir süre önce, Rusya'dan 100 bin kalafl-
nikof silah alma karar› alm›fl ve bu karar ABD emperyalizminin Ve-
nezüalla’ya sald›r›s› için yeni bir gerekçe yap›lmaya çal›fl›lm›flt›.
Chavez, bu silahlar›n emperyalizme karfl› kendilerini savunmak için
al›nd›¤›n› belirterek gerekirse ABD’ye karfl› gerilla savafl› verebiliriz
dedi. 

Chavez aç›klamas›n› flöyle tamamlad›: “Savafltan kaç›nmak için
her fleyi yapaca¤›z. Ancak generallere ve amirallere, tüfekleri haz›r-
da tutmalar› gerekti¤ini söyledim. Kim bilir, belki bir devlet baflkan›-
n›n da¤larda haz›rlanmaya gitmesi gerekir. Haz›rlanmal›y›z.”
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Adana Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i, 1-4 Aral›k tarihleri
aras›nda Adana’da, “Yozlaflt›r›lma-
ya Karfl› Çukurova Halk Kültür
Festivali” düzenleyecek. Haz›rl›kla-
r› süren festival, ya¤mura durmaya
yüz tutmufl Adana s›ca¤›n› daha
kavruklaflt›rmaya flimdiden bafllad›.
Festivallerin e¤lenceye indirgendi-
¤i, apolitikli¤in kutsand›¤› ve icazet
ad›na politik olana set örüldü¤ü,
halk kültürü cephesinin mevzileri
olmas› gerekirken, bu özelliklerinin
büyük oranda silikleflti¤i günümüz-
de; do¤rudan düzenin bir politikas›-
n› gündem yapan bir festival kuflku-
suz önemli bir ifllevi yerine getirme-
ye de adayd›r. 

Festivali düzenleyen Adana Te-
mel Haklar’a söz vermeden önce,
Çukurova’y›, Adanal› flairimiz Ad-
nan Yücel’den dinleyelim, sonra
festivali neden düzenlediklerine
dair Temel Haklar’a kulak verelim: 

Buras› toprak ve demir ç›¤l›¤› Çukurova
Kanal köprü'den kan ak›yor tarlalara
Her akflam üstü tutuflup yanarken sular
Her biri kanat kanat süzülen sözcükler
Pamuk kozalar›na yay›lan
Yaral› bir bulut gibi devrilir Toroslar
Kan ve ter düflürür pamuk üstüne
Kanal Köprü'den geçer Akdeniz'e do¤ru
Kan bulafl›r su yüzüne

Evet, kan bulaflt› su yüzüne. Yal-
n›z su yüzüne de de¤il. Yaflam›m›-
z›n her yerine, her an›na. Bu öyle
bir kand›r ki, irin kokuyor, küf ko-
kuyor. Ve her geçen gün bizim bir
parçam›z› al›yor!

Bunun ad› yozlaflt›rmad›r. Bu
kirli kan›; yaflad›¤›m›z bu güzelim
topraklarda, kimi zaman öfkelene-
rek, kimi zaman "bana ne" diyerek
görüyoruz. Belki de s›rt›m›zdan ve
çevremizden kendi yöntemlerimizle
atmak için çaba gösteriyor, mücade-
le ediyoruz.

Biz; s›rt›m›za kene gibi yap›flt›-

r›lmak istenen yozlaflt›rmaya karfl›,
kendi kültürümüzü korumak ve ge-
lece¤e tafl›mak için mücadele edi-
yoruz. 

Yaflad›¤›m›z Adana ‹li ve Çuku-
rova yöresinden bir ses olmak, gele-
ce¤e mütevazi bir katk› da bulun-
mak için, gelin hep beraber bize da-
yat›lan, her geçen gün yaflam›m›z›n
bir parças›n› koparan yozlaflt›r›lma-

ya karfl› birlikte olal›m. Dil, din, ›rk
ay›rmadan kardeflçe yaflayaca¤›m›z
bir ülke için türkülerimizi birlikte
söyleyelim.

Halk›n kültürel yozlaflt›r›lmas›-
n›n bir politika olarak her alanda
uyguland›¤› bu dönemde sorun her
zamankinden hayati bir önemdedir.
Çürümüfl bir düzen ancak halk› da
çürüterek ömrünü uzatabilir. Böyle
bir düzenin üretece¤i politikalar
ekonomik alanda sömürü askeri
alanda terör, kültürel alanda yozlafl-
t›rma, siyasi alanda gericilikten bafl-
ka bir fley olamaz. ‹flte bunun için
kültürel alanda böylesi yo¤un bir
sald›r› vard›r.

Yozlaflma halk›n geçmiflinden
bu yana yaratt›¤› geleneksellefltirdi-
¤i olumlu gelenek kültür, ahlaki
özelliklerinin toplam› olan manevi
de¤erlerinin bozulmas›, içinin bo-
flalt›lmas› ve bunlar›n yerini emper-
yalist yoz kültürün almas›d›r.

Yozlaflt›r›lmak istenen de¤erleri-
miz neler?

Haks›zl›¤a, adaletsizli¤e karfl›
olma, eme¤i en yüce de¤er olarak
görme, hakkaniyet, adalet eflitlik
duygusu, dayan›flma ve paylafl›mc›-
l›k, küçü¤e sevgi ve himaye, büyü-
¤e sayg› sadakat, eline beline, diline
sahip olmak.

Onlar›n tek bir amac› vard›r.
"Köle" oldu¤unun fark›nda bile ol-
mayan köleler yaratmak!

Bunun için tek tip düflünmeyi,
tek tip yaflamay›, k›sacas› "tek tip"
ve tabi emperyalistlerin istedi¤i tip-
te olmam›z› istiyorlar.

B‹Z HAYIR D‹YORUZ !

Siz de hay›r diyorsan›z, gelin
birlikte olal›m! 

Karacao¤lan'›n sevdas›n› kufla-
n›p, Dadalo¤lu gibi dik durmak
için; Orhan Kemal'in bereketli top-
raklar›ndan bir ses olmak için; Y›l-
maz Güney'in "umut"uyla gelece¤e
bakmak için; Yaflar Kemal'in börtü
böce¤ine varana dek dillendirdi¤i o
güzelim topraklar›n bizim oldu¤unu
göstermek için hep bir a¤›zdan söy-
leyelim türkülerimizi, çekelim ha-
laylar›m›z›.

kültür

Adana, ‘‘Çukurova HHalk KKültür 
Festivali’ne hhaz›rlan›yor

FEST‹VAL PPROGRAMI

◆ Aç›l›fl ◆ Halk Koflusu ve Yürüyüflü 
◆ PANELLER-Söylefliler (1- Halk›z, Hakla-
r›m›z› ‹stiyoruz! 2- Çarp›k ‹marlaflman›n
Nedeni ve Çözümü Nedir? 3- Çukurova’da
Yaflayan Halklar›n Kültürü ve Yozlaflt›rma.
4- Sinema ve Dizilerin Yozlaflt›rmadaki Et-
kileri Nelerdir? 5- Müzi¤in Yozlaflt›r›lmas›) 
◆ F‹LM GÖSTER‹M‹ ◆ ÖYKÜ-fi‹‹R YARIfi-
MASI (Konu: Yozlaflt›rma ve Halk Kültürü)
◆ KÜLTÜR SOKA⁄I (Stand) ◆ ÜCRETS‹Z
SA⁄LIK TARAMASI ◆ HALI SAHA FUTBOL
TURNUVASI ◆ ‹MZA GÜNÜ ◆ T‹YATRO
◆ KAPANIfi PROGRAMI (Halk oyunlar›,
konserler, fliir dinletisi, Sinevizyon..) 
‹rtibat: Tel/Faks: 0 322 351 74 03
Mail: adanatemelhaklar_der@mynet.com
ve adanatemelhaklar@yahoo.com


