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görüflmeler yap›lacak. 
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 2 fiubat

8 fiubat

fi u b a t
1978’de Anka-
ra’ya giderken ge-
çirdikleri bir trafik
kazas› sonucu ara-
m›zdan ayr›ld›lar.Ça¤lar CCOfiKUNER Ercüment AAKSOY

Sivas Zara do¤umluy-
du. DEV-GENÇ örgütlen-
mesi içinde yeral›yordu.
fiubat 1977’de Befliktafl
Mimarl›k Yüksek Oku-
lu’nu basan sivil faflistler
taraf›ndan katledildi.Ali NNecip BBOZAL‹O⁄LU

fi u b a t
1978’de ‹stan-
bul fiehremini’de
çal›flt›¤› inflaatta
sivil faflistler tara-
f›ndan katledildi.

Memleketim sar›,
Memleketim k›z›la kesmifl,
Tarlalar› insan ekilir. 
En güzelinden, en olgunundan
Bereketli olsun diyedir topra¤›.

Ve zafer biçilir
En görkemlisinden 
Zafer tarlalar›n›n 
Boy veren baflaklar›ndan...

‹brahim EERLER

Fikret KKARA

Y a k a l a n d › ¤ ›
amans›z hastal›ktan
kurtulamayarak 8
fiubat 1991’de
aram›zdan ayr›ld›.

Ali ‹‹NAN

Amasyal›’yd›.
12 Eylül öncesin-
de mücadeleye
kat›ld›. 12 Eylül
sonras› baflka bir
davadan y›llarca
cunta  hapishane-
lerinde tutsak

kald›. 
Sonraki y›llard› gitti¤i Almanya’da

mücadelesini Devrimci Hareket içinde
sürdürdü. Yakaland›¤› ölümcül hastal›k
sonucu 6 fiubat 2002’de aram›zdan
ayr›ld›.

Ali KKILIÇ

1968 y›l›nda
Amasya Gümüflha-
c›köy’de do¤du.
DEV-GENÇ’li olarak
mücadeleye kat›ld›.
‹stanbul Üniversitesi
Difl Hekimli¤i Fakül-
tesi’nin 3. s›n›f›n-

dayken, okuldan ayr›larak tüm yaflam›n›
ve zaman›n› devrimcili¤e adad›. Pek çok
görev üstlendi, çeflitli birimlerde sorumlu-
luklar yapt›. 6 fiubat 1992’de Ada-
na’da devrimci bir eylemi gerçeklefltirir-
ken çat›flmada flehit düfltü.

Ali AAYGÜL

Haftal›k SSüreli YYerel YYay›n

Kar aalt›nda Yürüyüfl 
Okurlar›m›z; kar, tipi demeden bu
hafta da iki ayr› yerde dergimizin
sat›fl›n› sürdürdüler. Okurlar›m›z›n
gerçekleri hayk›rd›¤› ilk yer Sul-
tanahmet’ti. Sultanahmet Meyda-

n›’ndan bafllay›p Aksaray’a kadar
süren tan›t›mda, havan›n olumsuzlu-
¤una ra¤men, tipi alt›nda durup der-
giyi inceleyen çok say›da insan›m›z
vard›. Ki, 1,5 saat içinde o havaya
ra¤men 66 dergi sat›ld›. 
Kad›köy’deki okurlar›m›z ise a¤›r-
l›kl› olarak esnaflar› dolaflarak yap-
t›klar› tan›t›m s›ras›nda 35 dergi sa-
tarken, dergideki yaz›lar›n bafll›kla-
r›n› seslendirerek, s›k s›k  “Ba¤›m-
s›zl›k Demokrasi Sosyalizm için Yü-
rüyüfl okuyal›m gerçekleri ö¤rene-
lim!” ça¤r›s›n› tekrarlad›lar. 
Yurtd›fl›ndaki okurlar›m›z da,
Köln’de, Duisburg’da Türkiyeliler’in
yo¤un olarak yaflad›¤› semtlerde,
dergimizin tan›t›m ve sat›fl›n› yay-
g›nlaflt›r›yorlar. Yürüyüfl yayg›nlafl-
t›kça, gerçekler yayg›nlafl›yor. 

Konser

Çekilecek HHalay›m›z VVar
Tarih: 04 fiubat 2006 / Saat: 20.00
Yer: Yeni Melek Gösteri Merkezi

kimse aç kalmayacak,
korkmayacak kimse kimseden, 

emretmeyecek kimse kimseye, 
yermeyecek kimse kimseyi, 

umudunu çalmayacak kimse kimsenin?

iflte ben komünistim bu soruya karfl›l›k
verdi¤im için.

26 A¤ustos 1959 / Naz›m Hikmet

Aya gidilecek 
daha da ötelere,
teleskoplar›n bile 

görmedi¤i yere. 
Ama bizim dünyada
ne zaman  

Ali, akrabas›  Hamdi Aygül ve Ali R›za
Kurt’la ayn› evde kal›yordu ilk zamanlar.
Sonra hepsi h›zla geliflti mücadelede,
farkl› görevler ald›lar. 

Ali’yle ‹stanbul’da tan›flm›flt›m. Tan›fl-
t›¤›m›z gün ya¤mur ya¤›yordu. Birlikte
oldu¤umuz süre içerisinde yapt›¤› uzun
konuflmalar beni bir hayli etkilemiflti. Ali
gözlük kullan›yordu ve ya¤murlu hava-
larda gözlükleri ›sland›¤›ndan dolay› gö-
rüfl mesafesi bozuluyordu. Islanmamak
için bir yere otural›m diye önerdiysem de
bunlar› s›cak esprileriyle geçifltirdi. Onu
ilk gördü¤ümde dikkatimi çeken fley
onun çok do¤al ve o an bulundu¤u or-
tamda çevreyle olan uyumu, s›radanl›¤›
olmufltur. Daha sonralar› onu yak›ndan
tan›d›¤›mda görecektim ki bu özellikleri
her yerde, en riskli çal›flma ortamlar›nda
dahi gösterebiliyordu. Do¤all›k yaflam›n›n
bir parças›yd›. 

‹lk görüflmede yaklafl›k iki üç saat ka-
dar birlikteydik. Ve bu süre içinde kendi-
ne güven ve birikimiyle, konuflmas›n›n
düzgün ve ak›c› olmas›, anlat›mlar›n›n sa-
de anlafl›l›r olmas›yla beni etkilemiflti.
Gerçekten de sorunlar› çözümleyici yete-
ne¤i ve ikna kabiliyeti övgüye de¤erdi. Ali
devrimcili¤i, devrimci yaflam› her fleyiyle
özümsemifl biriydi. Mücadele içinde ilke

ve kurallar›n nas›l olufltu¤unu, ne anlama
geldi¤ini, ilkesizliklerin neye mal oldu¤u-
nu bilen, olumsuzluklara taviz vermeden
prati¤i ustal›kla flekillendiren tutarl› ve il-
keli bir yoldafl›m›zd›. Planl› ve programl›
olmas›, pratik zekas› ve üretkenli¤iyle
e¤iten, ö¤reten, örgütleyen biriydi.

Onunla birlikte mücadele etmek, gü-
zel bir duygu, önemli bir ayr›cal›kt›. Çün-
kü o, gelece¤in yeni insan›yd›. Öyle ki
onunla oldu¤um anlarda devrimcili¤i,
kendi misyonumu, savaflç›l›¤› daha iyi
kavr›yordum. Ali’nin bir di¤er özelli¤i de
do¤aya olan sevgisi ve ba¤l›l›¤›yd›. Do¤al
güzelliklere, tarihi yerlere, eserlere olan
ilgisini devrime ve halka olan sevgisiyle
bütünlefltirmiflti. Hemen her konuda va-
rolan birikimini insanlara böbürlenmeden
severek aktar›rd›. Devrimci mücadelenin
incelikleri, savaflma sanat› üzerine olan
yo¤un çal›flmas›n›, teknik, askeri, siyasi
konulardaki deney ve tecrübe birikimini
yoldafllar›yla paylafl›r, zaman›n›n büyük
bir bölümünü insanlar›m›z›n geliflmesine
sarf ederdi.... 

Alçakgönüllü, mütevazi bir kiflili¤i
vard›. En küçük bir çal›flmadan en büyük
eylemlere kadar her türden pratikte
eme¤i vard›. Bir de 'hayat ayr›nt›larda
sakl›d›r' deyifliyle devrimci mücadelede,
eylemlerde ayr›nt›lar›n ne kadar önemli
oldu¤unu vurgulard›. 

Devrim an›n›n düflüyle savafl›r. Ali.
Emirgan'da Sabanc›'n›n Atl› Köflk'ünü her
görüflünde "O büyük günümüzde ben Sa-
banc›'n›n at›na binece¤im. Bizim diyece-
¤im, halk›m›n diyece¤im. Beni o at›n üze-
rinde gördü¤ünüzde bilin ki devrim ol-
mufltur" derken ondaki s›n›f kininin de-
rinli¤ini ve iddias›ndaki büyüklü¤ü gör-
mek zor de¤ildir. Dünyas› büyüktür
onun. Devrim, iktidar iddias›yla savafl›r
ve bunun için bedel ödemesini de bilir.
Bizler halk›m›z›n çekti¤i ac›lar, her katliam
ve terör karfl›s›nda ayn› öfkeyi, ayn› kini
duyabildi¤imiz oranda savafl gerçekli¤ini
kavrar ve o bilinçle savafl›r›z. ‹flte o za-
man t›pk› Ali Aygül yoldafl gibi her yerde,
dostu da düflman› da bilerek, tan›yarak,
savrulmadan yolumuza devam edebiliriz.
Bu ayn› zamanda Ali Aygül gibi Sabanc›lar’›n,
Koçlar'›n, Eczac›bafl›lar'›n halk› sonuna
kadar sömüremeyece¤ine, devrimle buna
son verece¤imize inanarak savaflmakt›r.

������������			
Ali AAYGÜL



Emperyalizmin ideolojik sald›r›s›
devam ediyor... 1990’lar›n bafl-

lar›nda “elveda proletarya”, “sos-
yalizm öldü”, “devrimler ça¤› ka-
pand›” söylemleriyle bafllat›lan,
halklar›n anti-emperyalist, anti-oli-
garflik mücadelesini “terör” ilan
ederek devam ettirilen sald›r›, bu-
gün komünizmi ve komünistleri
suçlu masas›na oturtmaya çal›flarak
sürüyor. Avrupa Komisyonu Parla-
menterler Meclisi Genel Kurulu’na
verilen bir öneriyle faflizm ve ko-
münizm ayn› kefeye konulmak ve
gerek eski sosyalist rejimler, gerek-
se de bugünkü sosyalist rejimler
yarg›lanmak istenmifltir. 

Sözkonusu öneri reddedildi. Red-
dedilece¤i de belliydi. Böyle bir

tasar›n›n kabul edilmesi, fiilen bur-
juvazinin kendisi aç›s›ndan da prob-
lemlidir. Burjuvazi kürsülerde,
halklar›n gözü önünde böyle bir he-
saplaflmay› yapabilecek siyasi güce
sahip de¤ildir. Ancak tasar› buna
ra¤men gündeme getirilmifltir. Çün-
kü, faflizmle komünizmi “eflitleyen”
bir düflünceye toplum al›flt›r›lmaya,

faflizm ve sosyalizmin “ayn› kate-
goride” tart›fl›lmas› kan›ksat›lmaya
çal›fl›l›yor bugün için. Hiç kuflku
yok ki, yar›n bu sald›r› daha de¤iflik
biçimlerde sürecektir. Benzer tasa-
r›lar, projeler ortaya sürülecektir.
Burjuvazi, tüm dünyan›n mahkum
etti¤i Hitler’i, Nazi faflizmini kulla-
narak Stalin’e ve komünizme darbe
vurmak peflindedir. 

Burjuvazinin sald›r›s›n›n tarihsel
bir intikam boyutu olsa da sal-

d›r› esas olarak bugüne ve yar›na
dairdir. “21. yüzy›l ayaklanmalar
yüzy›l› olacakt›r” tespiti yapan em-
peryalizmin ayaklanan halklar›n ne-
reye yönelece¤i konusunda da mut-
laka bir öngörüleri vard›r. Kapita-
lizmin sosyalizm d›fl›nda bir alter-
natifi yoktur. Bugün milyonlar›n
a¤z›ndaki “baflka bir dünya” özlem-
lerinin er geç sosyalist bir dünya öz-
lemine dönüflece¤ini öngören em-
peryalizm, bu nedenle komünizme
karfl› ideolojik sald›r›s›n› kesintisiz
sürdürmektedir. Komünizm düflün-
cesini, onun önceki aflamas› olarak
sosyalist alternatifi hem maddi ola-

rak, hem ideolojik olarak yeryüzün-
den silemedikleri sürece, burjuvazi-
nin rahat ve huzur yüzü göremeye-
ce¤i aç›kt›r. Öyleyse diyebiliriz ki,
burjuvazi asla alternatifini beyinler-
den tamamen sildi¤i bir dünyan›n
huzurunu tadamayacakt›r. Komü-
nizm ideolojisi yokedilemez. Ko-
münizmi yokedemezler derken, da-
yand›¤›m›z maddi temel son derece
basittir. Komünizmi yoketmek, hal-
k›, s›n›flar› yoketmektir. Bunu ya-
pamayacaklar›na göre, komünizmi
de yokedemezler. 

Onlarca ülkede sosyalist yöne-
timleri y›kt›lar; sosyalist siste-

mi parçalad›lar, ama komünizm dü-
flüncesinin korkusundan kurtulama-
d›lar. Komünizm ideolojisi, kapita-
lizmin tek alternatifi olarak, herhan-
gi bir ülkeden, örgütlerden ba¤›ms›z
olarak kendi bafl›na maddi, tarihsel
bir güçtür. Yeryüzünde flu anda ko-
münizmle yönetilen tek bir ülke
yokken, burjuvazi komünizme ne-
den sald›r›yor? Cevab› iflte bunda-
d›r. Hayali bir fleye sald›rm›yor bur-
juvazi. Halklar›n, s›n›flar›n tarihsel
belle¤inde yaflayan ve her an maddi
bir güce dönüflebilecek bir olguya
sald›r›yor.

Emperyalizmin ç›¤›rtkanlar›
“sosyalizm öldü!” diye salyala-

r›n› ak›t›rken, sosyalizmin yaflad›¤›-
n› ve yaflamaya devam edece¤ini
söyledik. Emperyalizmin komüniz-
me, sosyalizme, Marksizm-Leniniz-
m’e karfl› sürdürdü¤ü sald›r›lar, bizi

Sömürüyü ve Naziler’i insanl›¤›n bafl›na kapitalizm ve emperyalizm
bela etti. Sömürüden ve Naziler’den ise sosyalizm kurtard›. 

Komünizmi yarg›lamak, emperyalizmin haddi ve hakk› de¤ildir.
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kan›tl›yor. Öldüyse neye, kime sal-
d›r›yorlar? Emperyalizm ve halklar
aras›ndaki savafl, ayn› zamanda ka-
pitalizm ve sosyalizm aras›ndaki sa-
vaflt›r. ‹ki sistemin savafl›d›r. Di¤er
çeliflki ve çat›flmalar tali veya geçi-
cidir. 

Emperyalizmin “küreselleflme”
politikalar› içinde tüm muhalif

güç ve düflünceler tehlikelidir ve
yokedilmelidir. Ama en tehlikeli
olan› ve en baflta yokedilmesi gere-
keni elbette komünizmdir. Komü-
nizm ideolojisinin tafl›y›c›s› olan
Marksist-Leninistler’dir. Emperya-
lizmin ve iflbirlikçilerinin “ya dü-
flünce de¤iflikli¤i ya ölüm” politika-
s›n›, iflkenceli ölüm hücrelerini en
baflta Marksist-Leninistler’e yönelt-
mesi de bunun sonucuydu. 

Emperyalizm, sosyalist sistemin
da¤›lmas›yla birlikte bir anda

yeni, çok genifl pazarlar›n sahibi ol-
du. Sosyalist sistemin yaratt›¤› den-
ge içinde emperyalizme karfl› belli
ölçülerde direnen ülkeleri çökertip
onlar›n pazarlar›na vahfli bir haydut
sürüsü gibi dald›. Son 25 y›l içinde
tarihte efli görülmedik bir ya¤ma ve
talan gerçeklefltirdiler. Bunu da sür-
dürmek istiyorlar. Ama bu pervas›z
sömürünün geçen yüzy›l›n bafl›nda,
ortas›nda oldu¤u gibi, er geç isyan-
lar›, direniflleri, ayaklanmalar› do-
¤uraca¤›n›n korkusunu da iliklerin-
de hissediyorlar.   

Emperyalizm, kendi üretti¤i hiç-
bir sorunu çözememektedir.

BM’ye ba¤l› kurumlar›n veya em-
peryalizmin çeflitli araflt›rma ku-
rumlar›n›n açl›k, g›da, çevre, sa¤l›k,
e¤itim, konut ve benzeri onlarca ko-
nuda haz›rlad›¤› raporlara bak›n;
hepsi on y›l sonra, yirmi y›l sonra,
dünyan›n ve halklar›n durumunun
daha kötü olaca¤›n› söylüyor. Ve
emperyalizmin bu gidiflat› önleye-
cek bir kudreti yoktur. Tüm tekno-
lojik geliflmelere ra¤men böyledir.
Çünkü bu gidiflat› önlemek, emper-
yalizmin do¤as›na terstir. ‹syanlar›,
ayaklanmalar› törpülemek için za-
man zaman “tepkileri yumuflat›c›”
politikalar uygulayabilirler ama bu
süreci tümden durduramazlar. Bu

süreci tümden durdurmalar› için ka-
pitalistin kapitalist olmaktan, em-
peryalistin emperyalist olmaktan
ç›kmas› gerekir. Yani gidiflat› dur-
durmak, kapitalizmin iflleyifl kural-
lar›na da, emperyalizmin do¤as›na
da ayk›r›d›r. 

Gidiflat böyle sürecekse, emper-
yalistler aç›s›ndan yap›labile-

cek tek fley, alternatif ideolojileri,
alternatif örgütlülükleri, halklar›n
önderlerini ve önderli¤e aday güçle-
ri yoketmek, en az›ndan etkisizlefl-
tirmek, tecrit edip bo¤makt›r. ‹de-
olojik sald›r›n›n amac› budur. Avru-
pa Parlamentosu’na verilen öneri,
bu sald›r›n›n cüretli bir giriflimidir,
ama sadece bir parças›d›r. Emperya-
lizmin komünizme yönelik ideolo-
jik sald›r›s›, hayat›n her alan›na, her
an›na yay›lm›fl olarak sürdürülmek-
tedir. Avrupa Parlamentosu’na veri-
len önerge ve benzeri giriflimlere
tepki göstermek kadar ve hatta on-
dan daha önemli olan, her ana ve
her yere sinmifl olarak sürdürülen
bu sald›r› karfl›s›nda dik durmak,
uyan›k olmak ve sald›r›ya ideolojik
bir cüret ve kararl›l›kla cevap ver-
mektir.  

Komünistlerin, sosyalistlerin,
devrimcilerin, Marksist-Leni-

nistler’in bugünkü öncelikli görev-
lerinden biri budur. Burjuvazinin
anti-Stalinist kampanyalar›na kat›l-
mak, “özgürlükçü sosyalizm”, “de-
mokratik sosyalizm” gibi söylem-
lerle burjuvazinin sosyalist rejimle-
re yöneltti¤i “totaliter rejim” suçla-
malar›na kat›lmak, komünistlik,
sosyalistlik, devrimcilik de¤ildir.
Mahir Çayan’›n y›llar önce iflaret
etti¤i flu gerçe¤i hat›rlamal› herkes:
“... ‘Revizyonizme evet devrimci
sosyalizme hay›r!..’Bu burjuva par-
lamentarizminde burjuvan›n ana fli-
ar›d›r.” Emperyalizmin sosyalizm,
komünizm ideolojisine karfl› tarih-
sel bir sald›r›ya geçti¤i bu dönemde,
emperyalizmin kabul edebilece¤i
“sosyalizm” tarifleri yapmak, em-
peryalist sald›r›ya kat›lmakt›r. 

Evet, Sovyetler Birli¤i’nde 70
y›l, sosyalizmin inflas› yolunda

yürüyerek insanl›¤a çok fley kazan-

d›rd›k ve yenildik. Evet, baflka ülke-
lerde de yenildik. Fakat dünyan›n
onlarca ülkesinde bütün emperyalist
kuflatmaya ra¤men sosyalizmi ya-
flatmak ve yeni yeni sosyalist ikti-
darlar kurmak için savaflmaya, di-
renmeye devam ediyoruz. Tarihin
en zorlu aflamalar›ndan biridir sos-
yalizmi infla etmek ve komünizme
geçmek. Önceki toplumsal geçifller-
den farkl› olarak geriye dönüfllerin,
baflka deyiflle kapitalizmin restoras-
yonunun mümkün oldu¤u bir afla-
mad›r. Savafl, sosyalist infla boyun-
ca içte ve d›flta tüm fliddetiyle sürer.
Yeneriz, yeniliriz, tekrar aya¤a kal-
kar›z; ama tarih komünizmden yana
akmaya devam eder. Bunu hiçbir
güç de¤ifltiremez. Emperyalistler de
kuflkusuz de¤ifltiremeyeceklerini bi-
liyor. Zaten de¤ifltirmeye de¤il, sa-
dece yavafllatmaya, kendilerini bek-
leyen sonu, biraz daha geriye itele-
meye çal›fl›yorlar. Güçler dengesi
kimilerine tersini düflündürse de,
umutsuzca sald›ran ve umutsuzca
komünizme karfl› savaflan emperya-
listlerdir. Komünizm karfl›s›nda za-
fer flanslar› milyonda bir bile de¤il-
dir. 

Sömürüyü ve Naziler’i insanl›¤›n
bafl›na kapitalizm ve emperya-

lizm bela etti. Sömürüden ve Nazi-
ler’den ise sosyalizm kurtard›. Ko-
münizmi yarg›lamak, emperyaliz-
min haddi ve hakk› de¤ildir. “‹n-
sanl›¤›n kurtuluflu” gibi bir ideal,
mevcut ideolojiler aras›nda yaln›zca
komünizmde sözkonusudur. Em-
peryalizmin insanl›¤a ne verdi¤i,
nas›l bir dünya yaratt›¤› ise gözler
önündedir. Güncel, tarihsel, siyasi,
ahlaki tüm gerçekler ve nedenler,
emperyalizmi mahkum ediyor. Ayn›
gerçekler ve nedenler, insanl›¤›n
kurtuluflunun yaln›z komünizmle
gerçekleflebilece¤ini gösteriyor. Biz
Marksist-Leninistler, tarihin göster-
di¤i yönde ilerlemeye, emekçi s›n›f-
lar›n, ezilen tüm halklar›n ve insan-
l›¤›n kurtuluflu için savaflmaya de-
vam ediyoruz, devam edece¤iz. Her
mücadele siperinde komünizmin k›-
z›l bayra¤› hep bafl›m›z›n üstünde
olacak. 
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Orak-çekiçli 
bayra¤›n

bir ggün 
emperyalizmin 

ve ffaflizmin 
tüm 

baflkentlerine 
dikilecek 

olmas› 
ihtimali 

onlar› 
korkutuyor.

Korkunun 
ecele 

faydas› yyok.
Çarlar›n,

burjuvalar›n,
faflist 

diktatörlerin
tahtlar›n› 

yine ssarsacak
yeni SSovyetler

yeni KKübalar
yeni VVietnamlar

yeni ÇÇinler 
yarataca¤›z.

Hiç ggitmedik vve
daha ggüçlü ggelece¤iz.

Avrupa sa¤ partileri taraf›ndan, Av-
rupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Genel Kurulu gündemine getirilen anti-
komünist tasar›, ço¤unluk sa¤lanamaya-
rak reddedildi. Bir baflka deyiflle, alt›nda
kalkamayacaklar› bir hesaplaflmay› -en
az›ndan flimdilik- gündeme alamad›lar. 

34. say›m›zda ele ald›¤›m›z gibi, söz-
konusu tasar›, “komünizmin de faflizm gi-
bi insanl›k suçu oldu¤unu” savunuyor;
“geçmiflteki totaliter komünist rejimlerin
ve insan haklar› ihlallerinde bulunan mev-
cut komünist iktidarlar›n k›nanmas›n›; üst
düzey yöneticilerin Nazi yetkilileri örne¤in-
de oldu¤u gibi yarg›lanmas›n›” istiyordu.

Yine, ayn› yaz›da söyledi¤imiz gibi; Av-
rupa’n›n tarih çarp›t›c›l›¤›nda ulaflabilece¤i
noktay› göstermesi aç›s›ndan çarp›c› oldu¤u
kadar, kendi meflru çocuklar› Hitler’i akla-
may› da amaçl›yor, ayd›nlar cephesinden
onurlu bir ç›k›fl yapan Yunanl› sanatç› The-
odorakis’in dedi¤i gibi, “Kurbanlar sald›r-
ganlarla, kahramanlar suçlularla, kurtar›-
c›lar iflgalcilerle, komünistler Naziler’le
ayn› kefeye konulmak” isteniyordu.

Peki, bu giriflim salt bir “tarihi hesaplafl-
ma” olarak görülebilir mi? Tek neden, te-
kellerin temsilcilerinin “intikam›” m›?

Böyle görmek tasar›n›n ideolojik ve
güncel boyutunu atlamak olur.

Hani komünizm ölmüfltü;
bu korku niye? 

Tasar›daki; “geçmiflteki totaliter ko-
münist rejimler” ve “mevcut komünist
iktidarlar” vurgusu dikkat çekicidir.
Yani, salt tarihi bir hesaplaflma de¤il,
bugün Küba’y›, Kuzey Kore’yi tecrit
etmeyi de amaçl›yor. 

Peki neden? Ne Kuzey Kore ne de
Küba ekonomik, askeri güçleri ile
emperyalist sistemi, tekelleri tehdit
edecek bir güç mü? Elbette de¤il. 

Emperyalizmin korkusunun
as›l kayna¤› da burada ortaya

ç›kmaktad›r.

Küba, Kuzey Kore gibi ülkeler onlar aç›-
s›ndan “kötü örnek” olmalar›n›n yan›s›ra,
bugün dünyan›n dört bir yan›nda mevcut
durumdan hoflnutsuz, alternatif aray›fllar›
içinde olan halk kitleleri için de “baflka bir
sistemin mümkün olabilece¤inin” örnekle-
ridir. Küçük bir “ada”ya, Amerikan emper-
yalizminin 45 y›ld›r boyun e¤dirmeye çal›fl-
mas›n›n alt›nda da bu yat›yor. 

“Komünizmin öldü¤ü” ve bu söyleme
paralel olarak “tarihin sonunun” ilan edil-
di¤i günler daha dün gibidir. Ama ayn› bur-
juva ideologlar, bu saçma tezlerini geri çek-
mek zorunda kalm›fllard›r. Çünkü, emperya-
listler aç›s›ndan, 1990’lar›n zafer sarhofllu-
¤u sürecinin sonuna gelinmifltir. “Teröre
karfl› savafl” ad›yla tüm dünyada muhalifle-
ri yoketme savafl›n› da bu gerçeklikten ba-
¤›ms›z düflünemeyiz. Bugün a¤›rl›kl› olarak
islamc› güçlerle çat›fl›yor olmalar› geçici bir
durumdur. Halklar›n aya¤a kalkt›¤› yerde,
yönelebilecekleri zeminin, aray›fllar›n›n
akaca¤› kanal›n “din” olmad›¤›n› tekeller
çok iyi bilirler. Konjoktürel olarak yaflanan
bu durumun geçici oldu¤unu da bilirler.
Halklar›n aray›fllar›n›n er ya da geç yönele-
bilece¤i tek kanal, bilimsel ve tarihsel ger-
çeklerle ispatlanm›flt›r ki, sosyalizmden
baflkas› de¤ildir. Toplumlar›n geliflim seyri
de bu zorunlulu¤un alt›n› çizmektedir. 

Bugün için bir aray›fl biçiminde ortaya
ç›kan ve “geçilmesi gereken bir aflama” ola-
rak de¤erlendirilmesi gereken Latin Ameri-
ka’da yaflananlar da, onlar için ders olmufl-
tur. Parlamenter yolun çözümsüzlü¤ü ve
mevcut durumun esasen onlar› rahats›z et-
memesi bir yana, halklar›n isyan etti¤i em-
peryalist politikalard›r. As›l korku buradad›r
ve halklar do¤ru olan› mutlaka bulacakt›r. 

Açl›k, adaletsizlik, iflgaller;
elbette korkacaklar! 

Emperyalizmin komünizm korkusu,
özellikle “küreselleflme” sürecinde a¤›rla-
flan dünya tablosu ile büyümüfltür. Yaratt›k-

Emperyalistlerin

Komünizm Korkusu



lar› dünyadan sat›rbafllar›:

◆ En büyük 300 emperyalist te-
kel, tüm dünya üretici potansiyeli-
nin dörtte birini (5 trilyon dolar)
kontrol ediyor. Royal Dutch/Shell
isimli tekelin y›ll›k geliri ‹ran'›n
milli gelirine eflit. Mitsui ve General
Motors tekellerinin sat›fllar›n›n top-
lam› Danimarka, Portekiz ve Türki-
ye'nin milli gelirinin toplam›ndan
daha büyük, tüm bir Kara Afrika ül-
kelerinin milli gelirlerinin topla-
m›ndan da 50 milyar dolar fazla. 

◆ Dünyada açl›k, 1984’ten bu
yana en yüksek düzeye ç›kt›. 35 ül-
kede açl›k çekiliyor. 33 ülkede yi-
yecek k›tl›¤› ürkütücü boyutlarda. 

◆ Afrika ülkelerinde her üç ço-
cuktan biri 5 yafl›na gelmeden ölü-
yor. Sadece sömürge ve yeni-sö-
mürgelerde, yafllar› 5 ila 14 aras›nda
260 milyon çocuk bo¤az toklu¤una
çal›flt›r›l›rken, 5 ila 11 yafllar›nda 60
milyon çocuk da hayati tehlike içe-
ren ifllerde çal›flt›r›l›yor. 

◆ 3 milyardan fazla insan günde
2 dolardan daha az, 1.5 milyar insan

da 1 dolardan daha az bir gelirle ya-
flamaya çalıflıyor. Yani dünyan›n
yar›dan fazlas› aç ve yoksul. Buna
karflılık dünya nüfusunun yüzde
10’u, dünya toplam gelirinin yüzde
70’ine el koyuyor. Bu yüzde 10’luk
kesim, sadece köpek mamas›na y›l-
da 17 milyon dolar, kozmeti¤e 12
milyon dolar harc›yor. 

◆ Afganistan, Irak, Filistin, Çe-
çenistan aç›k iflgal alt›nda. Haiti ve
Fildifli Sahili gibi kimi Afrika ülke-
leri, Balkanlar’da parçalanan Yu-
goslavya topraklar› BM arac›l›¤›yla
yar›-iflgal alt›nda. Suriye, ‹ran,
Kuzey Kore, Küba, Venezuella,
Zimbabve gibi onlarca ülke tehdit,
ambargo ve kuflatma alt›nda, tec-
ritle karfl› karfl›ya. Avrupa emper-
yalistleri Afrika’da kabile çat›flma-
lar›n› körükleyerek kan dökmeye
devam ediyorlar.

◆ Emperyalistler kendilerinin
alt›na imza att›klar› “uluslararas›
hukuku” çoktan terk ettiler. ABD
askerleri dünyan›n her yerinde suç
iflleme özgürlü¤üne sahip. Ve bu öz-
gürlüklerini sonuna kadar kullan›-

yorlar. Katliamlar, iflkenceler, teca-
vüzler, sabotajlar... Sadece “flüphe”
üzerine infazlar›n, köylerin tepesine
ya¤d›r›lan bombalarla gerçeklefltiri-
len katliamlar›n sözü bile edilmiyor,
meflru gösteriliyor. 

◆ Emperyalistler iflkenceyi yay-
g›n olarak kulland›klar› gibi, “terör-
le mücadele” ad› alt›nda sürdürdük-
leri halklara karfl› savaflta, yasal ha-
le getirmeyi aleni tart›flacak bir ge-
ricili¤in bayraktarl›¤›n› yap›yor. 

◆ Türkiye’den Ortado¤u’ya, Af-
rika’dan Latin Amerika ve Asya’ya
onlarca ülkedeki iflbirlikçi bask› re-
jimleri emperyalistler taraf›ndan
destekleniyor. Bu rejimlere karfl›
özgürlük için savaflanlar AB ve
ABD’nin “terör listeleri” ile hedef
gösterilip imha kararlar› al›n›yor. 

◆ Baflta Avrupa kökenli tekeller
olmak üzere, büyük tekeller kitleler
halinde iflçi ç›kar›yorlar. Fabrikalar›
eme¤in ucuz oldu¤u ülkelere tafl›-
ma, sendikal örgütlülükleri tasfiye
etme, haftal›k çal›flma saatlerini ar-
t›rma, sosyal haklarda korkunç bo-
yutlara ulaflan hak gasplar›, sosyal
güvenlik sistemlerinin tahrip edil-
mesi; metropol ülkelerin iflçi s›n›f›-
n› da giderek güvencesizlefltiriyor,
sömürüyü yo¤unlaflt›r›yor. Bir bü-
tün olarak, sosyalizmin bask›lanma-
s› alt›nda kabul etmek zorunda kal-
d›klar› haklar h›zla tasfiye ediliyor.

◆ Temel hak ve özgürlükler fiili
olarak ve ç›kar›lan onlarca gerici
yasa ile yokediliyor. Bu durum sa-
dece bizim gibi faflist rejimleri de-
¤il, sözde “demokratik” Avrupa ül-
kelerini ve Amerika’y› da kaps›yor.

Veriler uzat›labilir. K›saca; em-
peryalizmin dünyas›; açl›¤›n, yok-
sullu¤un, iflgallerin, bask› ve zul-
mün, adaletsizliklerin dünyas›d›r. 

Kapitalist sistemin, kendi yarat-
t›¤› hiçbir soruna çözüm bulma
gücüne sahip olmad›¤› görülmüfl-
tür. Sa¤l›ktan konut sorununa, e¤i-
timden yaflam güvencesine, çevre
sorunlar›ndan ›rkç›l›k ve ayr›mc›l›-
¤a... hiçbir sorunu çözememektedir.
B›rak›n çözümünü, her geçen gün
daha da a¤›rlaflt›rmaktad›rlar. Artan
›rkç›l›k, Avrupa merkezlerinde pat-
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Önergeyi haz›rlayan, Avrupa Halk Parti-
si/Hristiyan-Demokratlar üyesi ‹sveçli Göran
Lindblad taraf›ndan oluflturulan “uzmanlar
komisyonu”, giriflimin siyasi yap›s›n› da gös-
teriyor. Uzmanlar komisyonunda yeralan-

lardan baz›lar›: 
Estonya Cum-

hurbaflkan› Toomas
Hiio’nun bafldan›fl-
man› Michael Gorsh-
kov: Nazi Alman-
yas›’nda Do¤u Av-
rupa’da 3000 ya-
hudinin katledil-
mesinde do¤ru-
dan rolünden do-
lay› 2002’de ABD
vatandafll›k haklar›
elinden al›n›p s›n›r-

d›fl› edildi.

Janis Kazocinu: 2. Paylafl›m Savafl›’n-
dan hemen sonra ABD ve ‹ngiltere Litvanya-
l› Naziler’i kullanmak için ajan olarak dev-
flirmifllerdi. 1989’da Berlin Duvar›’n›n y›k›l-
mas›ndan sonra ise bu ajanlar geldikleri ül-
kede kullan›lmaya baflland›. ‹ngiliz ordusun-
da general rütbesine gelmifl olan Kazocinu
Litvanya Anayasay› Koruma Bürosu’nun ba-
fl›na getirildi.

Vaira Vike-Freiberga Kanada: 1999’da
dönerek yeniden Litvanya vatandafll›¤› ald›
ve Cumhurbaflkan› seçildi. Ocak 2005’te
yapt›¤› bir aç›klama ile; Naziler’in t›bbi de-
neme kamp› olarak kulland›klar› ve 90 bin
insan›n katledildi¤i Salaspil Kamp›’n›n s›-
radan bir gençlik ›slah kamp› oldu¤unu ve
SS subaylar›n›n da Sovyet iflgaline karfl›
savaflan kahramanlar oldu¤unu söyledi.

Uzmanlara bak›nca, giriflimin ruhu ve
as›l olarak hangi ideolojiye ait oldu¤u daha
net görülüyor. Bakmay›n “insan haklar›”
yaygaralar›na, Naziler’le hiçbir zaman ide-
olojik-fiili ba¤lar›n› koparmad›lar.

Nazi iflbirlikçileri, insan

haklar› havarilerinin 

uzmanlar komisyonunda

Hitler’i yyaratan tte-
keller, OO’nu ttarih
sahnesinden ssilen
komünistlerden vve
Stalin’den oony›l-
lard›r iintikam aal-

mak iistiyorlar



layan yoksullar›n isyanlar›na kay-
nakl›k eden sefalet ve ayr›mc›l›k,
“modernli¤in” ortas›nda yüzbinler-
ce evsiz, nükleer silahlardaki art›fl
ve tekellerin do¤ay› giderek ve bi-
linçli bir flekilde yoketmeleri, insan
haklar›n› dilinden düflürmeyenlerin
“elveda insan haklar›” ç›¤l›klar›
alt›nda “art›k oyunun kural›n›n de-
¤iflti¤ini” ilan etmeleri vb. 

Oysa, “sürdürülebilir tek siste-
min” kapitalizm oldu¤u nutuklar›n›
atanlar onlard›. Kendi hatalar›ndan
dolay› y›k›lan komünist iktidarlar›n
baflar›s›zl›¤›n› komünizmin baflar›-
s›zl›¤› olarak göstermek için her
türlü yalan propagandaya baflvuran-
lar onlard›. Dünya daha adaletli ola-
cak, küreselleflmeden halklar›n da
ç›karlar› olacak, bilgiye, teknoloji-
ye, e¤itime, sa¤l›¤a herkes ulaflabi-
lecekti. Böyle diyorlard›. Kimi re-
formist solcular›, küçük-burjuva ay-
d›nlar› da bu sürecin ideolojik ajan-
lar› haline getirmifl olsalar da, bu-
gün en genifl kesimde küreselleflme
iflas eden bir süreçtir. Küresellefl-
menin, cilalanan emperyalizm oldu-
¤u, ç›karlar› olan›n sadece bir avuç
tekel oldu¤u görülmüfltür. O hale
gelmifltir ki, birkaç yüzü geçmeyen
emperyalist tekel, tüm dünya eko-
nomik sistemini ç›karlar›na göre
yönetir durumdad›r. Savafllar, iflgal-
ler, sömürü her fley onlar›n ç›karlar›

içindir. Irak iflgali Amerikan enerji
ve petrol tekellerinin ç›karlar›ndan
ba¤›ms›z düflünülebilir mi?

Üzerlerinde bir bask› olmad›¤›,
emekçi halk kitleleri büyük oranda
örgütsüz ve önderliksiz oldu¤u için
pervas›zca sürdürdükleri böyle bir
dünya tablosuna halklar›n ilelebet
seyirci kalmas› ve bu tablonun sür-
mesi için uygulanan bask›ya boyun
e¤mesi mümkün mü?

Böyle düflünmek bilime, tarihe
ve diyalekti¤e terstir. Nitekim, em-
peryalizmin küreselleflme politika-
lar›na karfl› yükselen protesto dalga-
s› ve aya¤a kalk›fllar; Irak iflgali kar-
fl›s›nda dünya tarihinin gördü¤ü en
büyük gösteriler, Sosyal Forum-
lar’da ortaya ç›kan devasa potansi-
yel ve aray›fl; bu dünya tablosunun
sonucudur. Avrupa’n›n kendi içi de
kaynamaktad›r. Ve ak›llar›ndan ata-
mad›klar› flu soru sürekli gündemle-
rine gelip oturmaktad›r:

Ya bu potansiyel sosyalizme
yönelirse! Yönelmemesi için be-
yinlerden komünizm düflüncesini
silmek istiyorlar. 

Bugün daha çok “Amerikan kar-
fl›tl›¤›” fleklinde ortaya ç›kan bu ka-
bar›fl›n giderek anti-kapitalist, an-
ti-emperyalist bir nitelik kazanma-
ya bafllad›¤›n› görüyorlar. Avrupa
emperyalistleri de çok iyi bilirler ki,

ABD emperyalizmine karfl› yükse-
len her öfke, ABD’nin ald›¤› her
darbe, kendilerinin de içinde bulun-
du¤u sisteme yönelir kaç›n›lmaz
olarak. Bu nedenle, Irak’ta ABD ye-
nilgisinin tüm bir kapitalist sisteme
zarar verece¤i tespitleri yapmakta
ve iflgalin baflar›s› için destek ver-
mektedirler. 

Avrupa emperyalizmi, sosya-
lizm korkusunu hiçbir zaman üze-
rinden atamam›flt›r. 

Bu nedenle e¤itim sistemlerin-
den, okullar›ndan bafllayarak komü-
nizm karalanmakta, bunu da büyük
bir riyakarl›k ve tarih çarp›t›c›l›¤›
ile Stalin üzerinden yapmaktad›rlar.
Çünkü, komünizme karfl› ideolojik
olarak aç›k bir mücadele yürütebil-
meleri mümkün de¤ildir. Neyi sa-
vunacaklar; kapitalizmin sömürü
çarklar›n›n ne kadar insanc›l oldu-
¤unu mu? Emperyalizme evrilerek
iflgallere, yay›lmac›l›¤a baflvurma-
s›n›n halklar›n ç›kar›na oldu¤unu
mu? Stalin ile Hitler’in ad›n› sürek-
li bir biçimde ony›llard›r birarada
anma, Avrupa dahil dünyay› Hitler
faflizminden Stalin önderli¤indeki
Sovyet ordular›n›n kurtard›¤› gerçe-
¤ini tarihi tersyüz ederek gizleme
ve “Avrupa’y› Amerika kurtard›”
yalanlar›n›n propagandas›n› yap-
ma... Tüm bunlar, sosyalizme yöne-
liflin önünü kesmek içindir. 
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Tasar› görüflmeleri öncesi, birçok ülkede
ve AB binalar›n›n bulundu¤u Fransa ve Belçi-
ka’da gösteriler düzenlendi. 

Bu gösterilerden en görkemlisi ise, Yuna-
nistan’da gerçeklefltirildi. 19 Ocak günü, Yu-
nanistan Komünist Partisi’nin (KKE) düzenle-
di¤i miting ve yürüyüfle kat›lan onbinler,
meydanlar› doldurdu ve Amerikan Büyükel-
çili¤i’ne yürüyüfl düzenlendi. Yürüyüfl güzer-
gah› üzerindeki Avrupa Birli¤i binas› önünde
de emperyalizmin katliamlar›n› anlatan sine-
vizyon gösterisi yap›ld›. Yürüyüfl ve mitingte
emperyalizmin insanl›¤a karfl› iflledi¤i suçlar
dile getirilerek komünistlerin tarihlerinden

gurur duyduklar› ve yürüyüfllerine devam
edecekleri vurguland›.

Ayn› saatlerde meclis d›fl› sol gruplar›n
organize etti¤i miting ise Klatmonos Meyda-
n›’nda gerçeklefltirildi ve AB’nin
anti-komünist ad›mlar›n›n müca-
deleyi engelleyemeyece¤ine vur-
gu yap›ld›. Cephe taraftarlar› her
iki mitingte de yerald›. Ayn› gün
Yunanistan’›n birçok ilinde pro-
testo yürüyüflleri yap›ld›.

Sonraki günlerde de kitlesel
eylemler devam etti. 24-25
Ocak günü meydanlar yine do-

larken  Selanik, Larisa, Patra, Trikala, Agrin-
yo, Arta, Kavala, Midilli gibi kentlerde ve
adalarda orak-çekiçli k›z›l bayraklar binlerin
elinde dalgaland›. Patra ve Girit Teknik Üni-
versiteleri’nden de 90 ö¤retim üyesi, tasar›y›
k›nayan bir metne imza atarken, ayn› metin
80’den fazla sendika ve kitle örgütü taraf›n-
dan da imzaland›. 

Komünistler tarihinden onur duyuyor



Emperyalizmin kendi
varl›¤›, sosyalizmin

zorunlulu¤udur
Solun önemli bir kesimini dü-

zeniçilefltirmeleri, kitle hareketlerini
yedeklemek için çeflitli politikalar
gelifltirmeleri (sivil toplumculuk gi-
bi), s›k›flt›klar›nda bask› ve teröre
baflvurmalar›, geliflen hareketin yö-
nünün kaç›n›lmaz olarak sosyalizme
dönece¤i gerçe¤ini de¤ifltiremez.

Çünkü; kapitalizmin ideolojik
olarak tek alternatifi vard›r. Ara du-
raklar, ad› üstünde geçicidir. Bu ne-
denle, Avrupa emperyalist gericili-
¤inin, “diktatörlük” vb. demagojile-
re s›¤›narak yürüttü¤ü savafl, fiili ol-
maktan çok ideolojik zemindedir. 

Hiçbir sorunu çözemeyen kapi-
talizmin, “yine gelecekler” korku-
su yaflamas› kadar do¤al bir fley
yoktur. Bakmay›n siz burjuva de-
magoglar›n “komünizmin öldü¤ü”
yaygaralar›na. Onlar, k›z›l y›ld›zl›
yumru¤u enselerinde hissettikçe
mezarl›ktan geçerken ›sl›k çalan
korkak misali, daha fazla “öldü öl-
dü” diye ba¤›r›yorlar. 

Oysa, emperyalizmin yok olma-
d›¤› bir dünyada, komünizm alter-
natif olmay› sürdürür. Bir baflka de-
yiflle, emperyalist sistemin kendi
varl›¤›, sosyalizm alternatifini orta-
ya ç›karmaktad›r. Tarihsel geliflim
içinde s›n›flar›n ortaya ç›k›fl›yla bir-
likte, toplumsal sistemlere bak›n;

her toplumsal sistem kendisini yo-
kedecek s›n›f› ve onun ideolojisini
ba¤r›nda yetifltirmifltir. Kölecilikten
feodalizme, feodalizmden kapitaliz-
me hep böyledir. Komünizm düflün-
cesi de Marks istedi diye de¤il, bu
gerçekli¤in bir ürünü olarak ortaya
ç›kt›. Bir baflka deyiflle komünizm,
emek-sermaye çeliflkisinin olgun-
laflmas› ve bu çeliflkinin çözümü,
yani sömürünün ortadan kalkaca¤›
bir dünya aray›fl›n›n sonucudur. Ve
emekçi s›n›flar›n biricik ideolojisi
komünizm düflüncesi, Marks ve En-
gels taraf›ndan sistematiklefltirile-
rek kapitalizmin mezar kaz›c›s› s›-
n›f›n (proletarya) eline kurtulufl yo-
lu olarak verilmifltir. 

Emperyalist kapitalizm yo¤un
sermaye birikimi yaratmadan, ya-
y›lmac› politikalar olmadan yaflaya-
maz. Yay›lmac›l›¤›n yeni-sömürge-
ci yöntemlerle ya da aç›k iflgallerle
olmas› ayr› bir konudur ve özünü
de¤ifltirmez. ‹çte ise, emekçi s›n›fla-
r›n örgütlülük durumuna da ba¤l›
olarak, sürekli ve daha fazla sömü-
rüyü dayatmak zorundad›r. 

Çünkü tekellerin dünyas›nda bü-
yüyemeyen yokolur. Tekellerin bir-
leflmeleri fleklinde karfl›m›za ç›kan
durum da budur. Büyüme ise, eme-
¤in yo¤un sömürüsü, sömürgelerin
talan› ve yeni pazarlar›n, hammade
kaynaklar›n›n elde edilmesinden ge-
çer. Bugün, tekellerin büyümesi de-
mek, küresel çaptaki sömürü a¤› de-

mektir. Yukar›da örnek olarak ver-
di¤imiz Royal Dutch/Shell Tekeli,
50 ülkede petrol aramas› yapan,
34 ülkede rafinerileri olan ve üret-
ti¤i petrolü 100 ülkenin pazar›nda
satan bir güç durumundad›r.

Hal böyle olunca, emperyalist
yay›lmac›l›k ve buna paralel ola-
rak halklara daha fazla bask›, zu-
lüm ve sömürünün dayat›lmas›
bir tercih sorunu olmay›p, tekeller
sisteminin do¤as›n›n sonucudur.
Örne¤in, bugün ABD’yi yöneten
Bush de¤il bir baflkas› da olsa,
-söylem ve yöntem farkl›l›klar›
bir yana- bugün yaflad›¤›m›z sü-
reç yine yaflanacakt›. (Bu nedenle
‘Kahrolsun Bush’ slogan› de¤il,
‘Kahrolsun Emperyalizm’ sloga-

n › d › r
d o ¤ r u
olan.)

“Te-
k e l l e r,
oligar-
fli, öz-
g ü r l ü k
e¤ilimi
y e r i n e
e g e -
men l i k
e¤ilimi,
say›lar›
gitgide
a r t a n
küçük ya da zay›f uluslar›n zengin
ya da güçlü birkaç ulus taraf›ndan
sömürülmesi bütün bunlar, emper-
yalizme, onu asalak ve çürümüfl bir
kapitalizm haline getiren ay›rdedici
özellikler kazand›rm›flt›r.” (Lenin,
Emperyalizm) 

Bu özellikleri, bugün daha aç›k
hale gelmifltir. “Cançekiflen kapita-
lizm” olan emperyalizm elbette
“kendili¤inden” yok olmayacakt›r.
O, yaflayabilmek için hep daha faz-
la geniflleme, sömürüyü yo¤unlafl-
t›rma, zulmü katmerlefltirme e¤ilimi
tafl›yacak ve “kendi mezar kaz›c›la-
r›n›” da kendisi büyütmeye devam
edecektir. 

Kapitalizm nas›l ki, tarih sahne-
sine ç›k›fl›yla birlikte proletaryay›
yaratarak kendi “mezar kaz›c›s›n›”
da yaratm›flsa, bugün de emperya-
list kapitalizmin mezar kaz›c›s› ezi-
len bütün dünya halklar›d›r. 

Ve ezilen halklar› ve emekçileri
kurtaracak tek ideoloji komünizm-
dir. Halklar›n nihai kurtuluflu komü-
nizmle gelecektir. Tam bir ikiyüzlü-
lük içinde emperyalist sald›r›n›n
tüm dünya halklar›na büyük ac›lar
yaflatt›¤› bugünlerde gündeme getir-
di¤iniz anti-komünist yasalar ve ya-
saklar, karalama kampanyalar› ne
de daha fazla askeri-polisiye yön-
temler; hiçbir fley tarihin bu yönde-
ki ak›fl›n› durduramayacak. 

Ve biz komünistler; 70 y›ll›k de-
neyimin ›fl›¤›nda orak çekiçli bay-
raklar›m›z› tüm ülkelerin baflkentle-
rine mutlaka dikece¤iz. 
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Moskova’da so¤uk bir k›fl günü. K›z›l Meydan’da uzay›p
giden bir kuyruk, ellerde orak çekiçli bayraklar, karanfil-
ler. Komünizmle yaflad›klar› refah›, insan yerine konul-
may›, kendileri üretip kendilerinin yönetebilmelerinin
mümkün oldu¤unu bilen yafll›lar; yüzünü sosyalizmin ay-
d›nl›k ufkuna dönmüfl gençleri ile Rus halk›, geçen hafta
Lenin’in ölüm y›ldönümünde mozalisinin bafl›ndayd›lar. 

Lenin yafl›yor

Parça parça dünyan›n 
her co¤rafyas›nda bütün sömürücü-
leri, diktatörleri, krallar›, tekelleri,
gericili¤i devrimlerle söküp ataca¤›z.
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Orak-çekiçli 
bayra¤›n

bir ggün 
emperyalizmin 

ve ffaflizmin 
tüm 

baflkentlerine 
dikilecek 

olmas› 
ihtimali 

onlar› 
korkutuyor.

Korkunun 
ecele 

faydas› yyok.
Çarlar›n,

burjuvalar›n,
faflist 

diktatörlerin
tahtlar›n› 

yine ssarsacak
yeni SSovyetler

yeni KKübalar
yeni VVietnamlar

yeni ÇÇinler 
yarataca¤›z.

Hiç ggitmedik vve
daha ggüçlü ggelece¤iz.

Burjuvazi, sosyalizm düflüncesi orta-
ya ç›kt›¤›ndan bu yana sosyalizme sald›-
r›yor. Bu sald›r› ço¤u kez sosyalist önder-
ler üzerinden yap›lm›flt›r. Marks “ac›ma-
s›z”, Lenin “diktatör”dür. Fakat ideolojik,
propagandif sald›r› esas olarak 2. Emper-
yalist Paylafl›m Savafl› sonras›nda “so¤uk
savafl” ad› verilen dönemde yo¤unlaflm›fl-
t›r. Sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›n-
dan iddialardan biri de “so¤uk savafl”›n so-
na erdi¤iydi. Hay›r, “so¤uk savafl” sona er-
memifltir; çünkü emperyalizmin ideolojik,
propagandif sald›r›lar›, tüm h›z›yla sürmek-
tedir. Bugün gelmifl geçmifl ve halen süren
sosyalist rejimlerin tümünü “insanl›k suçu
iflleyen” rejimler olarak ilan etmek için ya-
p›lan giriflimler, aynen “so¤uk savafl” döne-
minin söylem ve argümanlar›yla sürdürül-
mektedir. 

Sosyalist rejimler, “totaliter rejim”ler-
mifl. Hitler diktatörlü¤üyle, “Stalin dikta-
törlü¤ü” aras›nda hiçbir fark yokmufl. 

Marksist-Leninistler, teorik ve ideolojik
aç›dan bunu tart›flmaya bile de¤er bulmaz-
lar. Çünkü, proletarya diktatörlü¤ü, ezilen
ço¤unlu¤un demokratik iktidar› oldu¤u
için, en geliflmifl burjuva demokrasisinden
daha demokratiktir. Burjuva demokrasi-
siyle, proletarya demokrasisi aras›nda,
“hangisi daha demokratik?” diye bir k›-
yas yap›lamaz. Fakat sözkonusu olan
burjuvazinin demagojilerinin cevaps›z
b›rak›lmamas›d›r. 

Emperyalizmin sosyalizme karfl› sür-
dürdü¤ü “so¤uk savafl”›n temel söy-
lemleri "hür dünya" ve "demir per-
de/komünist diktatörlük" demagoji-
leridir. 

2. Paylafl›m Savafl› sonras›nda,
Naziler’in yapt›klar› vahfletler, uy-
gulad›¤› faflist diktatörlük, tüm can-
l›l›¤›yla hâlâ halklar›n gözü önün-
dedir. Faflizme nefret, dünyay› fa-

flizm belas›ndan kurtaran sosya-

lizme sempatiye dönüflmektedir. Emperya-
lizm iflte bu geliflmenin önünü kesmek için,
halklar›n faflizme karfl› nefretini, sosyalist-
lerin üzerine yöneltmeyi denemifl ve bunun
için de “faflist ve komünist diktatörlükler”,
“Hitler ve Stalin gibi diktatörler” söylemini
propagandas›n›n oda¤›na yerlefltirmifltir. 

Stalin-Hitler benzetmeleri, Auswitch,
Dachau gibi Nazi toplama kamplar›yla
“Gulag Tak›madalar›, Sibirya” aras›nda ku-
rulan paralellikler, “Hitler de, Stalin de mu-
laliflerini bo¤durmad› m›” demagojisi, top-
lu katliamc›l›k benzefltirmesi (“Hitler'in Ya-
hudiler’e yapt›¤›n›, Stalin de K›r›m Türkle-
ri’ne ve Ukrayna Kazaklar›’na yapmad›
m›?) tarz›ndaki benzefltirmeler, o dönemin
en s›k kullan›lan propagandalar›d›r. 

‹flte Avrupa Parlamentosu’na sunulan
öneride de bunlar var. 

Bu sald›r›larda Stalin hedeftir; çünkü,
sosyalist politika Stalin flahs›nda somutlan-
m›flt›r; Stalin önderli¤inde Sovyetler’de
sosyalizm gelifliyor, sosyalist geliflme kapi-
talizmin yüzünü aç›¤a ç›kar›yor, dünya ça-
p›nda ulusal ve sosyal kurtulufl savafllar›
yayg›nlafl›yordu. 

Sald›r› sosyalizmeydi, Stalin’in hedef
seçilmesinde belirleyici neden, sosyalizmin
onun kiflili¤inde somutlanmas› oldu¤u ka-
dar, bir etken daha vard›. O da dünya solu
içinde “Stalin karfl›t›” bir muhalefetin varl›-
¤›yd›. Böyle bir muhalefetin varl›¤›, emper-
yalizme büyük bir avantaj sa¤l›yordu. 

Stalin’e ister sa¤dan, ister emperyalizm
cephesinden yöneltilen sald›r›lara bak›n;
önce Stalin hedeflenir ama hemen arkas›n-
dan Lenin’e sald›r›l›r, arkas›ndan Marks’a
ve bizzat sosyalizmin kendisine. Burjuvazi-
nin sosyalizme sald›r›lar›yla, “anti-Stalinci-
lik’in” sald›r›lar›, ayn› noktalara yönelmifl-
tir hep. Bunlar›n bafl›nda “proletarya dikta-
törlü¤ü” gelir.   

Böyle oldu¤u için, anti-Marksist/Leni-

Marksizm-Leninizm’den

sapmalar›n, burjuvaziyle

bulufltu¤u nokta



nist sapmalar›n, Stalin düflmanl›¤›
ve proletarya diktatörlü¤ü reddiye-
si, burjuvazinin sald›r›lar›yla çak›fl-
m›flt›r. Öyle ki ço¤u zaman burjuva-
zi sald›r› malzemesini bu kesimler-
den toplam›flt›r. Çak›flma noktas›n›n
ad› da ço¤unlukla Troçkizm’dir.  

Anti-Stalinizm, 1925'lerden iti-
baren, uluslararas› sosyalist hare-
kette Troçkizm denen (ama asl›nda
bir çerçevesi de olmayan) sapma
içinde varl›¤›n› sürdürmüfltür. An-
cak anti-Stalinizm, asl›nda Troç-
kizm'in anti-Marksist, anti-Leni-
nist ve anti-Bolflevik tutumunun o
günkü maskesidir. Do¤rudan Marks’a
veya Bolflevizm’e yönelmeyi prag-
matik bulmayan Troçkizm, Stalin’e
yönelmifltir. 1925'e kadar yürüttü¤ü
anti-Marksist, anti-Leninist, anti-
Bolflevik muhalefetini anti-Stalinist
bir maskeyle sürdürmeye bafllam›fl-
t›r. 

Ne var ki, Troçkizm’in bu prag-
matik hesab› tutmam›flt›r. Tam tersi-
ne, gerek Stalin önderli¤inde sosya-
lizmin inflas›n›n devasa mesafeler
katetmesi, gerekse de faflizme karfl›
mücadelede Stalin önderli¤inde bü-
yük zaferler kazan›lmas› nedeniyle,
“anti-Stalincilik” Troçkizm'e fazla
bir yarar sa¤lamam›fl, sadece çeflitli
ülkelerde anti-Stalinistlikleri’nin
karfl›l›¤›nda emperyalizmin, burju-

vazinin icazetini kazanm›fl-
lard›r. 

Bu nedenle Troçkizm, on-
y›llarca, dünyada sesi solu¤u
kesilmifl, hiçbir geliflme kay-
dedemeyen bir halde, sosya-
list hareket içinde de ciddiye
al›nmayan bir ak›m durumun-
da kalm›flt›r. (Ülkemizde de
bir varl›klar› olmam›flt›r.)

Troçkizm’i yeniden gün-
deme tafl›yan iki dönüm nok-
tas› vard›r; birincisi, emper-
yalizmin 2. Paylafl›m Sava-
fl›’ndan sonraki “so¤uk sava-
fl›”, ikincisi, sosyalist siste-
min y›k›lmas›ndan sonraki
ideolojik sald›r›s›. Emperya-
list sald›r›n›n yaratt›¤› ortam,
ideolojik kaos, Troçkizm’e
do¤rudan ve dolayl› geliflme
imkan› sa¤lam›flt›r. Birçok

yerde Troçkizm, burjuvazinin dev-
rimci geliflmeyi engellemek için hi-
maye etti¤i, alan açt›¤› bir güç hali-
ne gelmifltir. 

Avrupa Parlamentosu’na verilen
son öneride oldu¤u gibi, emperya-
listlerin do¤rudan sosyalizme, ko-
münizme yönelik sald›r›lar› karfl›-
s›nda Troçkistler’in ve g›das›n›
Troçkizm’inden alan sol kesimlerin
hiçbir tepki göstermeyifli, çarp›c› ve
anlaml›d›r. 

Troçkizm uzun dönemler boyun-
ca kendisi bir güç olamam›flt›r ama,
her türlü y›lg›nl›k, düzeniçileflme,
ideolojik g›das›n› Troçkizm’den al-
m›flt›r. 

Stalin’e yönelik sald›r›lar, ülke-
miz solunda da daha 12 Eylül önce-
sinde yans›mas›n› bulmufltur. Sta-
lin'e yönelik sald›r›lar›n ülkemizde-
ki bayraktarl›¤›n› yapanlar›n bafl›n-
da Birikim, Aybar'›n güleryüzlü
sosyalizmcileri ve az say›daki Troç-
kist vard›r. Bunlar›n içinde etki ala-
n› en genifl olan› amac› güya
“Marksist birikim sa¤lamak” olan
Birikim’dir. Baflta Devrimci Yol ol-
mak üzere, çeflitli hareketleri etkile-
mifltir. DY’nin 12 Eylül öncesi sa-
vunmaya bafllad›¤›, Sovyetler Birli-
¤i’ne iliflkin “nüfuz alanlar› teorisi,
revizyonist diktatörlük” gibi görüfl-

leri Birikimciler ve Troçkistler’in
görüflleridir.

Fakat anti-Stalincilik yine de 12
Eylül öncesinde pek popülerlefle-
medi. Ülkemizde anti-Stalincilik’in
revaçta hale geldi¤i süreç, 12 Eylül
sonras›n›n yenilgi ve bozgun sürecidir. 

‹deolojik olarak teslim olanlar,
anti-Stalincilik’i keflfettiler. Tabii
bunun ard›ndan proletarya diktatör-
lü¤ünün reddedilmesi, Leninist ör-
gütlenme modelinin reddedilmesi,
“özgürlükçü sosyalizm” gibi tan›m-
lar birbiri ard›na sökün etti. Hep ol-
du¤u gibi, Stalin’le bafllayan eleflti-
riler, devrimin, sosyalizmin, Mark-
sizm-Leninizm’in külliyen inkar›na
vard›. 

12 Eylül öncesinin tescilli refor-
mist ve revizyonistlerinin kulland›-
¤› "hürriyetçi ve güler yüzlü sos-
yalizm", "demokratik sosyalizm"
deyiflleri, ÖDP’lilerin a¤z›nda "öz-
gürlükçü sosyalizm" olarak yeni-
den üretildi. Özgürlükçü sosyalizm,
anti-Stalincilik’in söylemidir. Ve
ayn› zamanda burjuvazinin empoze
etti¤i bir söylemdir. Özgürlükçü
sosyalizm deyimi, sosyalist rejimle-
ri “totaliter rejim” olarak ilan etme-
nin baflka bir biçimidir. Ve iflte bu
noktada “sol”dan emperyalizmin 70
küsür y›ld›r sosyalizme karfl› sür-
dürdü¤ü sald›r›ya yedeklenilmekte-
dir. 

Bu yedeklenme de “kendili¤in-
den” de¤il, asl›nda siyasi tercihle-
rin, baflka deyiflle düzeniçileflmenin
sonucudur. Bu tercihle birlikte 70
y›ll›k Troçkist tezler, sanki sosyaliz-
me dair çok yeni fleyler söyleniyor-
mufl gibi, keflfedildi. Daha o zaman-
lar flunu söyledik: “Bütün anti-
Stalinistler bir noktada birleflir-
ler: Hepsinin görüfllerinin teme-
linde ‘devrim’ diye bir sorunlar›-
n›n olmamas› yatar.” 

Bugün soldan “anti-Stalinizm”
korosuna kat›lanlara bak›n; hepsi-
nin devrim diye bir sorunlar›n›n ol-
mad›¤›n› göreceksiniz. Proletarya
diktatörlü¤ünün reddedildi¤i, Leni-
nist örgütün reddedildi¤i yerde,
devrim ve sosyalizm de reddedil-
mifltir zaten.
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Türkiye devrimci hareketi, ola-
¤anüstü bir iradeyle direniyor; sar-
s›lmaz bir inançla umudu yaflat›yor
ve iktidar alternatifi olmakta, kapi-
talizmin alternatifini infla etmekte
›srar ediyor. Emperyalizm, “küre-
selleflme” politikalar›n› dizginsizce
uygularken, onu s›n›rla-
yan, onun önünde engel
olan güçler vard›; ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm fliar›yla sava-
flan Marksist-Leninistler
ve emperyalizm önünde boyun
e¤meyen 3-5 ülke. Emperya-
lizm onlar› yoketmek için
peflpefle “fler ekseni” liste-
leri, “kara liste”ler ya-
y›nlad›. E¤er bu engel-
ler, bu düflünceler “te-
mizlenebilirse”, art›k em-
peryalist tekellerin vahfli,
dizginsiz ve insafs›z sö-
mürüsünün önünde hiçbir
engel kalmayacakt›. 

Serdarlar da o “kara lis-
te”lerin içindeydi. “Terör örgüt-
leri listesi” ad›n› verdikleri o “kara
liste”lerde yeralanlara, ya emperya-
lizme direnmekten vazgeçmek ya
da ölüm seçene¤i sunulmufltu. Ser-
darlar direnmekten vazgeçmediler.
Bu alçak ve afla¤›l›k dünya düzeni-
nin bir alternatifi oldu¤unu savun-
maktan vazgeçmediler.   

Ve e¤er bugün emperyalist tekel-
ler, bugünkünden daha pervas›z de-
¤ilse, bu Türkiye’deki, Irak’taki, Fi-
listin’deki, Kolombiya’daki, Ne-
pal’deki Serdarlar’›n direniflinin so-
nucundad›r. Hala bir lokma ekmek
bulan, hala baz› hak ve özgürlükle-
re sahip olan herkes bilmelidir ki,
onlarda Serdarlar’›n pay› vard›r. 

6. y›l›ndaki Büyük Direnifl, Ser-
dar Demirel’le, 121. flehidini verdi.
Serdar Demirel, 1964 do¤umlu. Ya-
ni 42 yafl›nda. Yani düzende yaflasa,
çoktan “çoluk çocu¤a” kar›flm›fl,
hatta “torun torba sahibi” olacak
yafltayd›. Kimsenin onun sözlerine
ve onun eylemlerine “gençlik” he-
vesi, “cahillik”, “macerac›l›k” diye
bakamayaca¤› ortadad›r. 

Serdar Demirel’in aylard›r bu

dergide yay›nlad›¤›m›z röportajlar›-
n›, mektuplar›n› okuyanlar görecek-
tir ki, att›¤› her ad›m, ald›¤› her ne-
fes bilinçlidir, yüzlerce günlük açl›-
¤›, bilgecedir. Halk ve vatan sevgisi
nedir, özgürlük nedir, ölüm ve
ölümsüzlük nedir? Bunlar›n en yet-

kin cevaplar› vard›r on-
lar›n söz ve yaz›lar›nda.
Devrimcili¤inde, açl›-
¤›n›n her gününde, be-
denini tutuflturan alev-
lerde, halk›na tafl›mak

istedi¤i bir bilinç, bu ülkenin ilerici
ayd›n insanlar›na ulaflt›rmak is-

tedi¤i bir ça¤r› vard›r. Türkiye
devrimcili¤inin mayas›nda
destans› direnifller yeral›r.
Zulüm karfl›s›nda diren-
mek devrimci kültürün,
halka, devrime ba¤l›l›¤›n
en önemli ifade biçimidir.
En reformist, revizyonist

örgütlerin bile, halka sesle-
nirken Denizler’le Mahirler’ le

propaganda yapmas›, 12 Eylül
y›llar›n›n hapishaneleri sözkonu-

su oldu¤unda, içinde olmasalar da
süreci ölüm oruçlar›yla anlatmalar›
bunun sonucudur. Direnmeyenin
halka söyleyecek sözü yoktur. Em-
peryalizmin ve oligarflinin devrim-
cili¤i yoketmek için sald›rd›¤› gü-
nümüzde, bu daha da fazla böyledir. 

Direnifli gündemine almayanlar,
gündemsiz kal›r. Direnifle dair söz
söylemeyenler, sözsüz kal›r. Vars›n
yazmas›nlar gazetelerinde ve dergi-
lerinde. Serdarlar’›n ›fl›¤› yine de
›fl›ldatacak umutsuzluk, karamsarl›k
dolu o sayfalar›. Söz, Anadolu’yu
›fl›tmakta kararl› Serdarlar’dad›r.
Onlar›n tecrit hücrelerinde olmas›,
onlar›n bu mücadeledeki rollerini
azaltm›yor, tersine onlar direniflle-
riyle görevlerini herhangi bir yerde
oldu¤undan daha büyük bir etkin-
likle yerine getiriyorlar. “‹nsan 8
metrekareye s›¤ar m›?” sorusu, tec-
ritin fiziki, mimari ifadesiydi. Ama
as›l tecrit, bu mimariyi kullanarak
veya kullanmaks›z›n ruhsal, moral,
siyasal oland›r. Ve en kötüsü de bu-
dur. Serdarlar bu tecriti parçalaya-
rak ayd›nlat›yorlar hepimizi. 

11

29 Ocak 2006 / 37

“Karanlıkları 120
kez yarmışız 

yıldızlarımızla...
Yeryüzü aydınla-

nana, karanlık
tek bir nokta 

kalmayana kadar
yıldızları çoğalt-
maya devam ede-

ceğiz. Ve hepsi 
insanlığın güneşi

olup ısıtacak,
ışıtacak 

Anadolu’yu.”

Serdar Demirel

Serdarlar Var!

121 y›ld›z... 121 Serdar.
Kim diz çöktürebilir

bu halka, kim 
bu halk› yenebilir? 
Biz kazanaca¤›z...

Çünkü



Ankara Numune
Hastanesi’nde zorla mü-
dahalenin ard›ndan flehit
düflen Serdar Demirel
için anma etkinlikleri ve
eylemler devam ediyor. 

Bu kapsamda, Anka-
ra Tuzluçay›r Meydan›,
20 Ocak günü saat
13.00’te zincirlenerek, temsili hücre
ile yol kesildi. Tuzluçay›r Lisesi
parmakl›klar›na Temel Haklar Fe-
derasyonu imzal›, “AKP Tecritle ve
Sa¤l›k Politikas›yla Öldürüyor” ya-
z›l› pankart as›ld› ve “Tecriti Kald›-
r›n Ölümleri Durdurun, Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz, Serdar
Demirel Ölümsüzdür, Halk›z Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Temsili hücre içine girerek, tec-
riti protesto eden Ali Sinan Ça¤lar,
federasyon ad›na aç›klamay› da
yapt›. Serdar Demirel’in, 7 Ocak’ta
zorla müdahale iflkencesiyle katle-
dildi¤ini hat›rlatan Ça¤lar,
“AKP’nin ve emperyalizmin kanl›
elleri, F Tipi hapishanelerin hücre-
lerinde can almaya devam ediyor”
diye konufltu. AKP iktidar› döne-
minde 24 insan›n katledildi¤ini dile
getiren Ça¤lar, tecrit ile yaflam›n
her alan›nda halklara yönelik süren
politikalar›n birbirinden ayr›la-
mayaca¤›na dikkat çekerek, “Zul-
medenler zulme son vermedikçe
karfl›s›nda hep Serdar’lar› bula-
caklar” diye konufltu.

Çevrede bulunanlar da alk›fl ve
sloganlarla eyleme destek verirken,
Ça¤lar, gözalt›na al›nana kadar,
hücre içinde ölüm oruçlar›n›, tecriti,
F Tipi uygulamalar› 40 dakika bo-
yunca anlatmaya devam etti. 

Hücre ile birlikte gözalt›na al›-
nan Ça¤lar, götürülürken de “Tecri-
ti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” slo-
gan›n› att›. Slogana çevrede bulu-
nan halk›n da kat›ld›¤› görüldü ve
polisin halk› da¤›tmaya çal›flmas›na
karfl› ç›kt›lar ve da¤›lmad›lar. 

“Ölümleri Durdurun” 

Diyen Ça¤lar Tutukland›

Sansürle tecriti gizleyenler, bu
gerçe¤in hayk›r›lmas› karfl›s›nda da

tahammülsüzlüklerini gösterdiler. 

Tecrit gerçe¤ini hücre maketinin
içine girerek anlatan ve bu anlamda
en demokratik haklar›ndan birini
kullanan Ali Sinan Ça¤lar, ç›kar›ld›-
¤› mahkemede tutukland›.

Ayn› mahkemelerin, fiemdin-
li’de bir insan› katletti¤i, onlarca-
s›n› yaralad›¤›, kitlenin üzerine
açt›¤› sabit olan ve kendisinin de
inkar etmedi¤i Uzman Çavufl Tan-

ju Çavufl’u serbest b›rakan mahke-
meler olmas›; bu ülkede yasalar›n
kime karfl› oldu¤u, neyin suç neyin
suç olmad›¤› konusuna da çarp›c›
bir örnek teflkil etmektedir. 

***

Serdar Demirel için düzenlenen
bir baflka etkinlik de, Elaz›¤’da dü-
zenlenen anmayd›. Elaz›¤ HÖC
üyeleri, 22 Ocak günü gerçeklefltir-
dikleri anma program›na Serdar De-
mirel nezdinde 121 flehit için yap›-
lan sayg› durufluyla bafllad›lar. Ser-
dar Demirel’in yazd›¤› mektuplar›n
ve O’nu anlatan yaz›lar›n da okun-
du¤u anma, fliirler ve müzik dinleti-
si ile sona erdi. 

***

Almanya’n›n Berlin
kentinde ise, 21 Ocak
günü Türkiyeliler’in yo-
¤un olarak yaflad›¤›
Kreuzberg merkezine
as›lan pankartta, Alman-
ca “Ölüm Orucunda
121. fiehit Serdar Demi-
rel Türkiye Oligarflisi ve

Avrupa Birli¤i Sorumludur!” sloga-
n› yaz›yordu. 

***
fiehitler, ‹stanbul Anadolu yaka-

s›nda da as›lan Cephe bayra¤› ve
yaz›lamalarla selamland›.

22 Ocak akflam›, 1 May›s
Mahallesi’nde 16 ayr› yere;
"Yaflas›n Halk›n Adaleti,
Tek Yol Devrim, Umudun
Ad› DHKP-C" ve "DHKC"
yaz›lamalar› yap›ld›. Ayn›
gün; Gülsuyu Köprüsü, Gül-
suyu minübüs yolu güzerga-
h›nda, Esenyol ve Gülsuyu
yol ayr›m› kavflaklar›na çok
say›da “DHKP-C" imzal›
"Tek Yol Devrim” yaz›lama-

lar yap›ld›. 
17 Ocak günü Kartal-Maltepe E-

5 yolu üzeri Esenkent üst geçidine
Cephe bayra¤› as›ld›. 
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Serdar Demirel’i anma eylemleri

‘Tecriti kald›r›n

ölümleri durdurun’

AKP ilçe binas› molotofland›

Dergimize, Cepheliler taraf›ndan
telefonla yap›lan bir üstlenmeye
göre; 25 Ocak akflam› 21.45'te
Ümraniye 1 May›s Mahallesi AKP
‹lçe binas› molotofland›. Eylemin,
ölüm orucu flehidi Serdar Demirel
için yap›ld›¤› ifade edilen üstlen-
mede, Serdar Demirel’in Devrimci
Halk Kurtulufl Cephesi’nin kavga-
s›nda yaflad›¤› belirtilerek, “Yafla-
s›n Halk›n Adaleti, Yaflas›n
DHKP-C” denildi.



Temel Haklar Federasyonu üye-
leri, AKP iktidar›n›n gündemden ç›-
karmaya çal›flt›¤› iki konuyu; kufl
gribi ve tecriti hat›rlatmaya ve ikti-
dar›n insana de¤er vermeyen politi-
kalar›n› teflhir etmeye devam edi-
yor. Bu hafta da ‹zmir, Ankara, Ha-
tay, Mersin ve Antalya’da yap›lan
eylemlerle, iktidar›n sa¤l›k politika-
s›yla, tecritle öldürdü¤ü hayk›r›ld›. 

‹zmir’de Tepecik SSK Hastane-
si önünde toplanan Ege Temel Hak-
lar üyeleri, iktidar› teflhir etti. 20
Ocak günü yap›lan eylemde konu-
flan Gülflah Mersin, AKP’nin kufl
gribine karfl› önlem alma-
yarak insanlar›m›z›n ölü-
müne neden oldu¤unu ve
tecrit politikas›yla da   F Ti ple-
ri’nde direnen devrimcileri
katletti¤ini söyledi. Her iki
politikan›n da özünde ayn›
oldu¤unun ifade edildi¤i
aç›klamada, iktidar›n tek
düflündü¤ünün, “emperya-
listlere daha iyi nas›l hizmet
edebilirim” oldu¤u kayde-
dildi.

Serdar Demirel’in re-
simleri, “AKP Tecrit ve Sa¤l›k Poli-
tikas›yla Öldürüyor, Hükümet ‹stifa
Etmelidir” pankart ve dövizleri ile
oturma eylemi yapan dernek üyele-
ri halk taraf›ndan destek görürken,
engel olmak isteyen polisle de çev-
rede toplananlar tart›flt›lar. 

Mersin, halka flöyle seslendi:

“Halk›m›z !
Kufl gribi neden var? F Tipi ha-

pishanelerde tecrit neden uygulan›-
yor? Her ikisi de tekellerin ç›kar›
için uygulanan politikalar›n sonu-
cudur. Emperyalizmin istedi¤i,
AKP ‘nin uygulad›¤› sa¤l›k politi-
kas› Kufl gribinin yay›lmas›na ve
ölümlere neden olmufltur. Tecrit po-
litikas› ise emperyalizmin istedi¤i
AKP’nin uygulad›¤› politikalara

karfl›, halka öncülük eden devrimci-
lere uygulanmaktad›r. Her iki flekil-
de de öldüren AKP’dir.”

Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan
oturma eylemi ve “Kufl Gribi De¤il
AKP Ödürüyor, Halk ‹çin Bilim
Halk için Sa¤l›k, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar›yla
eylem sona erdi. 

Bir baflka protesto eylemi de
Antakya’da yap›ld›. 23 Ocak günü
Antakya Ulus Meydan›’nda topla-
nan Temel Haklar Federasyonu üye-
leri, ölümlerden iktidar›n sorumlu
oldu¤unu dile getirdiler. 

“AKP Sa¤l›k ve Tecrit Politika-
s›yla Öldürüyor Hükümet ‹stifa Et-
melidir” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemde, kufl gribinden ölen çocuk-
lar›n foto¤raflar›yla, Serdar Demi-
rel’in foto¤raflar› tafl›nd›. 

Aç›klamay› yapan Deniz Özçel-
lik, “Haklar›m›z› korumak için bir-
lik olmad›¤›m›z sürece fabrikadan
at›lmaktan, kufl gribinden, deprem-
de enkaz alt›nda kalmaktan, ceza-
lardan, açl›k ve sefaletten kurtula-
may›z! Bu kapitalist batakl›k düze-
nine karfl› sosyalizmi savunuyoruz.
Yoksulluktan, sefaletten, ezilmekten,
horlanmaktan kurtuluflumuz müca-
deleden geçer. Halk için bilim, halk
için sa¤l›k mücadelesine tüm halk›-
m›z› ça¤›r›yoruz” diye konufltu. 

Antalya’da ise, Temel Haklar
taraf›ndan 24 Ocak günü Atatürk
Devlet Hastanesi önünde bir eylem
düzenlendi. “Ölümlerin Sorumlusu
AKP’dir, Halk›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
leme, doktorlar ve hasta yak›nlar›
da alk›fllayarak destek verdiler. Ya-
p›lan aç›klamada iktidar›n sa¤l›k ve
tecrit politikas› teflhir edildi. 

Ankara’da da, Temel Haklar
üyeleri, Serdar Demirel’in katledil-
di¤i Numune Hastanesi önündeydi-

ler. Yo¤un kar ve afl›r› so-
¤uk alt›nda 24 Ocak günü
yap›lan eylemde, “AKP
Tecrit ve Sa¤l›k Politikas›y-
la Öldürüyor! Hükümet ‹s-
tifa Etmelidir” pankart› ve
“Öldüren Kufl Gribi De¤il,
Düzenin Sa¤l›k Politikas›-
d›r!, Öldüren Düzenin ‹nsa-

na De¤er Vermeyen Zihniyetidir!”
yaz›l›, Serdar Demirel ile gripten
ölen dört çocu¤un foto¤raflar›n›n
yerald›¤› dövizler tafl›nd›. Dernek
ad›na aç›klamay› yapan Nazl›gül
Aktafl, öldürenin tekellerin politika-
s› oldu¤unu kaydetti. AKP’nin kufl
gribine iliflkin yalanlar›n› da teflhir
eden Aktafl’›n konuflmas›n›n ard›n-
dan, “Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
Sa¤l›k, Serdar Demirel Ölümsüz-
dür” sloganlar› at›ld›. 

Mersin’de ise, Temel Haklar Fe-
derasyonu üyeleri, 26 Ocak günü
AKP il binas› önünde bir araya ge-
lerek, “AKP Tecrit ve Sa¤l›k Politi-
kas› ile Öldürüyor Hükümet ‹stifa
Etmelidir” pankart› açt›lar. Aç›kla-
may› yapan Hasan Biber, “ölümler-
den iktidar sorumludur” dedi.
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AKP’nin sa¤l›k ve tecrit 

politikas› öldürüyor

‹zmir

Ankara
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Adana TEKEL’in, ya-
banc› sigara tekellerinin
ç›karlar› için kapat›lmas›
karar›na karfl›, iflçilerin
fabrikay› terketmeme dire-
nifli sürerken, Malatya
TEKEL iflçileri de fabrika-
ya kapand›. ‹flçiler sadece
fabrikaya kapan›p kalm›-
yor, ayn› zamanda her gün
de¤iflik eylemler gerçek-
lefltiriyorlar. 

Bu eylemlerden bi-
ri de, 19 Ocak günü ya-
p›lan yürüyüfltü. CHP
Adana ‹l binas› önün-
den TEKEL’e yürüyü-
fle geçen CHP yöneti-
cilerine, D-400 kara-
yolunun TEKEL Bafl-
müdürlü¤ü önündeki
bölümünde iflçiler de
kat›ld›. Burada polis,
iflçilere “Yolu kapat›-
yorsunuz” diye müdahale etmek is-
tedi. Yaflanan arbedeye karfl›n iflçi-
ler kararl›l›kla yürüyüflü sürdürdü.
500 metre boyunca fabrikaya kadar
yürüyen iflçiler, sloganlarla TEKEL’in
kapat›lmas›na izin vermeyeceklerini
hayk›rd›lar. 

‹flçiler ve Temel Haklar’›n da ol-
du¤u çok say›da sendika ve DKÖ
üyesi 2 bin kifli, 25 Ocak’ta yürüyüfl
düzenledi. D-400 karayolunu kapat-
mak isteyen kitleye polis sald›rd›.
Yaflanan arbedenin ard›ndan, fabri-
ka önünde aç›klama yap›ld›. 

Türk-‹fl Göreve Genel Greve

21 Ocak günü ise, Mersin Emek
Platformu ve Özellefltirme Karfl›t›
Platform iflçilere destek verdi. Plat-
form üyeleri, “TEKEL ‹flçisi Yaln›z
De¤ildir” sloganlar›yla fabrikaya
gelirken, iflçiler de “Yaflas›n S›n›f
Dayan›flmas›” sloganlar› att›lar.
Fabrika bahçesinde toplanan 500
kifli, coflkulu bir flekilde “‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, IMF Emre-
der AKP Zulmeder, Türk-‹fl Göreve
Genel Greve” sloganlar›n› atarken,
Tek G›da-‹fl fiube Baflkan› Gürsel
Diliç›k›k ile Mersin Özellefltirme
Karfl›t› Platformu ad›na SES fiube
Baflkan› Y›lmaz Bozkurt birer ko-

nuflma yapt›lar. Bozkurt, “Gün ör-
gütlenme, gün mücadele günüdür”
diye konufltu. Eyleme Adana Temel
Haklar, E¤itim-Sen, DHP ve BDSP
de destek verdi. 

22 Ocak günü de, Emek Platfor-
mu Adana Bileflenleri, Tek G›da-‹fl
önünde yapt›klar› eylemle, direnifle
destek verdiklerini aç›klad›lar. 

Adana Temel Haklar, destek ey-
lemlerini 23 Ocak günü fabrika d›-
fl›na tafl›yarak, fiakirpafla Mahalle-
si'nde meflaleli yürüyüfl düzenledi.
Direnen iflçilere destek sloganlar›-
n›n at›ld›¤› yürüyüflün ard›ndan
“TEKEL iflçilerinin direniflini sa-
hiplenelim" ça¤r›s› yap›ld›. 

Malatya TEKEL ‹flçileri De 

Direnifle Geçti

Adana’n›n ard›ndan, Malatya’da
bulunan TEKEL sigara fabrikas›nda
çal›flan 500 iflçi de, 19 Ocak’tan iti-
baren fabrikay› terk etmeme eylemi
bafllatt›lar. Tek G›da-‹fl Bölge fiube
Baflkan› Servet Akbudak, “eylemi,
fabrikan›n kapat›lma karar›ndan
vazgeçilmesine kadar sürdürecekle-
rini” ifade etti. 

Adana’da oldu¤u gibi, Malat-

ya’da da Temel Haklar Fe-
derasyonu üyeleri, direni-
flin yan›nda yerlerini ald›-
lar. Dernek üyeleri, 19
Ocak akflam› fabrika önün-
de meflaleli eylem gerçek-
lefltirdiler. “TEKEL ‹flçisi
Yaln›z De¤ildir” pankart›-
n›n aç›ld›¤› eyleme, iflçiler
de destek verirken, Tek-G›-
da-‹fl yönetiminin eyleme
iflçilerin kat›l›m›n› engelle-

me çabalar› ise yine
dikkat çekti.

‘‹flçiyiz Hakl›y›z
K a z a n a c a ¤ › z ,
TEKEL ‹flçisi Yaln›z
De¤ildir’ sloganlar›-
n›n at›ld›¤› eylemde,
iktidar›n halk›n tüm
kesimlerine, emekçi-
lere yönelik sald›rgan
politikalar›na dikkat
çekilerek, “‹flçinin eme-

¤ini yerli-yabanc› tekellere satan AKP
iktidar›, bir yandan fabrikalar› ka-
patarak halk› köle haline getiriyor,
di¤er yandan Ba¤›ms›zl›k  Demok-
rasi ve Sosyalizm için mücadele
edenleri F Tipleri’nde tecritle kat-
letmeye devam ediyor” denildi.

18 Ocak günü de KESK fiubeler
Platformu üyeleri meflalelerle E¤i-
tim-Sen önünden fabrikaya yürür-
ken, 21 Ocak günü ise, Malatya Te-
mel Haklar üyeleri iflçileri ziyaret
ettiler. ‹flçilerle emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerinin politikalar› hakk›n-
da sohbet eden dernek üyeleri, dire-
niflin sonuna kadar yan›nda olacak-
lar›n› ifade ettiler. 

SONUÇ ALMAK ‹Ç‹N 

NE YAPMAK GEREK‹R?

Tek G›da-‹fl, 20 Ocak günü “dört
haftal›k kesintisiz eylem” karar› al-
d›. AKP binalar› önünde eylemler,
yürüyüfller, protestolar, açl›k grev-
leri ve Ankara mitingi gibi eylemle-
rin yerald›¤› takvime bütün iflçilerin
kat›lmas› için de “tedbirlerin al›nd›-
¤›”, sendika taraf›ndan verilen bil-
giler aras›nda.

Bu eylemler elbette yap›lmal›d›r,

emek

‘‘ SSüürree ll ii   eeyy ll eemmllee rr ’’

ve mevcut destekle 

sonuç al›nabilir mi?
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Avrupa Birli¤i ülkelerindeki limanlarda
yükleme boflaltma ifllemlerinin özellefltirilmesi-
ni öngören ve binlerce iflçinin iflsiz kalmas›na
da yol açacak olan tasar›, binlerce iflçinin dire-
nifl ve çat›flmalar› sonras›, 120'ye karfl› 532

oyla redde-
dildi. Hat›r-

lanaca¤› gibi, parlamentonun bulundu¤u Fran-
sa'n›n Strasbourg kentinde, Marsilya, Hollan-
da’n›n Rotterdam, Belçika'n›n Antwerpen, Al-
manya'n›n Hamburg limanlar›nda binlerce ki-
flinin kat›ld›¤› ve polisle çat›flmalar›n yafland›¤›
protestolarda iflçiler kararl›l›klar›n› ortaya koy-
mufllard›. 

Hakl› talepleri do¤rultusunda radikal dire-
nifli göze alan iflçilerin istedi¤i oldu ve tekelle-
rin tasar›s› flimdilik reddedildi. “fiimdilik” diyo-
ruz, çünkü 2003’te de benzeri bir tasar› AB
gündemine gelmifl ve yine direniflle karfl›lafla-

rak reddedilmiflti. Üç y›l sonra yeniden denedi
egemen s›n›flar. Yine deneyeceklerdir. Ancak
iflçi s›n›f› direniflte mevzisinden tutunmakta ka-
rarl› davrand›¤› sürece, sömürücülerin üreten
ve yaratanlardan daha güçlü olmad›klar› yine
görülecektir. 

Avrupa liman iflçileri direndi, kazand›

‹flçiler;‹flçiler; Avrupa çap›nda ifl b›rakma,Avrupa çap›nda ifl b›rakma,

yürüyüfller ve AK binas› önünde çat›flyürüyüfller ve AK binas› önünde çat›fl--

mal› eylemlerle geri ad›m att›rd›larmal› eylemlerle geri ad›m att›rd›lar

Gram G›da iflçisi kazand›

TEKEL ürünlerinin Ankara'da da¤›t›m›n› yapan,
TÜMT‹S üyesi Gram G›da iflçileri, iflten at›lan üç
arkadafllar›n›n geri al›nmas› için bafllatt›klar›
direnifli 19 Ocak günü, kazan›mla bitirdiler. 

her gün AKP binalar› önünde iflçile-
rin sesi duyurulmal›, yürüyüfller mi-
tingler yap›lmal›d›r. Ancak, bunun
daha bafltan bir süreye ba¤lanmas›
ve eylemlerin niteli¤i; özellefltirme
sald›r›s›n›n boyutunu görememenin
ya da görülse dahi, buna karfl› D‹-
REN‹fi yerine PROTESTO tutu-
mu tak›n›lmas›n›n göstergesidir. 

Bu tutumun alt›nda yatan; özel-
lefltirmenin kendisine de¤il, flu bu
fabrikadaki sonuçlar›na karfl› olun-
mas›d›r. Bu tarz protestolarla, asga-
ri ekonomik kazan›mlar elde edil-
mesi temel amaç haline getirilmek-
tedir. SEKA bu konuda çarp›c› ör-
nek olmufltur. ‹flçilerin -hak kay›p-
lar›yla birlikte- ifl güvencelerinin
sa¤lanmas› karfl›l›¤›nda direnifl biz-
zat sendikalar ve onlar›n aldatt›¤›
iflçiler taraf›ndan k›r›lm›flt›r. 

Ayn› bak›fl›n sonucudur ki; bir
fabrikan›n iflçileri özellefltirme (ya
da ayn› politika kapsam›nda kapa-
t›lmas›) karfl›s›nda eylemler yapar-
ken di¤erleri seyretmekte, sonra s›-
ra onlara gelince de bu kez o fabri-
kan›n iflçileri “feryat” etmektedirler.
AKP iktidar›n›n pervas›zl›¤›n› be-
lirleyen ana halka da, ne parlamen-
todaki ço¤unlu¤u ne de emperya-
listler taraf›ndan bu konuda gördü-
¤ü büyük destektir. As›l olarak sen-
dikalar›n bu tutumu ve iflçileri bu
yönde çarp›k e¤itmeleridir. 

Bu çarp›kl›k sonucunda, iflçi
özellefltirme politikas›n›n özünü
kavrayabilmifl de¤ildir. Özellefltir-
menin sadece K‹T’lerin sat›fl› olma-
d›¤›, hayat›n tüm alanlar›na yönelen

bir sald›r› oldu¤u, emperyalizmin
bu süreçte özellikle sömürge ülkele-
re yönelik ekonomi politikalar›n›n
özünü oluflturdu¤u ve bu yan›yla
ba¤›ms›zl›k mücadelesinden kopa-
r›lamayaca¤› gerçe¤i, sendikalar ta-
raf›ndan iflçilere e¤itim konusu ya-
p›lmamaktad›r. Buna, devlet kapita-
lizmini ifade eden sloganlar› da ek-
ledi¤imizde, çarp›kl›k daha da bo-
yutlanmakta ve “vatand›r sat›la-
maz” denilen fabrikalar›n sat›fl›, is-
tihdam güvencesi karfl›l›¤›nda an›n-
da sat›labilmektedir. 

Sendikalar›n bu suça, iflçileri or-
tak ederek oylama yapmalar› vb.
onlar›n sorumluluklar›n› de¤ifltir-
mez. ‹flçilere; özellefltirmeye karfl›
mücadelenin anti-emperyalist te-
melde olmas› gerekti¤ini, halk›n
tüm kesimleriyle bütünleflmeyi he-
deflemeyi, sald›r›n›n boyutu düflü-
nüldü¤ünde direniflin de radikal ve
gerçek anlamda “gemileri yakma”
anlay›fl›yla yaflama geçirilmesinin
gereklili¤ini kavratmak sendikala-
r›n sorumlulu¤udur. 

Dikkat edin, direnifller özellefl-
tirmeye karfl› ama yap›lan aç›kla-
malarda özellefltirmenin emperya-
lizmin sald›r›s› oldu¤u, ideolojik
boyutu neredeyse yoktur, mu¤lakt›r.
Düzenin “ideolojik olmay›n” bask›-
lanmas›n›n etkisiyle de ortaya ç›kan
bu durum, özellefltirmeye karfl› ol-
ma bilincinin de olmad›¤›n› göster-
mektedir. Karfl› olunan, “ifl, ekmek”
gasp›d›r. Bu ekonomist talepler an-
cak hareket noktalar›ndan biri ola-
bilir. Ekme¤i, ifli gaspedenin em-

peryalistler ve iflbirlikçileri, kapita-
list sistem oldu¤u tüm iflçilere kav-
rat›lmal›d›r.

Direnifller, sonuçsuz kald›ysa,
bunlar yap›lmad›¤› içindir. Eylem-
ler protesto niteli¤ini aflamad›ysa,
“gemiler yak›lmad›¤›” içindir. 

Burada, “sonuç almak için ne
yapmak gerekir” sorusu da kendili-
¤inden cevaplanmaktad›r. Biçimsel
olarak nas›l bir direnifl örgütlenece-
¤i bu anlay›fl›n üzerine oturacakt›r.
Destek eylemleri, ziyaretler de bu
çerçevede ele al›nmal›d›r. Bu ülke-
nin hiçbir emekçisi, devrimcisi, de-
mokrat› özellefltirme politikalar›na
karfl› mücadelenin destekçisi de¤il-
dir. Kendisini direniflin parças› ola-
rak gördü¤ü oranda, “deste¤in” de
biçimi/içeri¤i de¤iflecektir. 

Sonuç al›nmak isteniyorsa; ça-
t›flma, bedeller göze al›nmal› ve
özellefltirme politikas›n›n kendisine
karfl› ideolojik temelleri güçlü bir
direnifl, tüm emekçilerin, iflsizlerin,
köylülerin k›saca tüm halk›n ve
devrimci güçlerin kat›l›m› ile ger-
çeklefltirilmelidir. 

Malatya Temel Haklar da, kendini direniflin parças›

görerek, ilk günden itibaren iflçilerin yan›nda
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Dünya Bankas› Türkiye Direk-
törü Andrew Vorkink, Türkiye’nin
“yat›r›mc›lar aç›s›ndan” uygun
hale geldi¤ini aç›klad›. Türkiye
ekonomisi üzerine 2006 beklentile-
rini aç›klayan Vorkink, Türkiye’nin
Uluslararas› Para Fonu IMF’ye
olan borçlar›n› Brezilya ve Arjantin
örne¤indeki gibi, erken ödememesi
gerekti¤ini de kaydetti.

Sendikalar, emekçiler taraf›n-
dan protestolara neden olan ve sos-
yal güvenlik sisteminin tasfiyesini
amaçlayan “sosyal güvenlik refor-
munun” ç›kar›lmas› gerekti¤ini de
dile getiren Vorkink, “Sosyal gü-
venlik reformu, Türkiye'nin en
önemli reformlar›ndand›r. Bu re-
formun çok fazla gecikmeden ancak
toplumun tüm kesimleriyle, üzerin-
de tam bir uzlaflmayla ç›kar›lmas›
büyük önem tafl›yor” diye konufltu.

Bir ülkenin emperyalist tekeller

aç›s›ndan “yat›r›ma uygun hale gel-
mesi” demek; o ülkede eme¤in
ucuz olmas›, iflçilerin örgütlenme
hakk›n›n yokedilmifl olmas› ve hü-
kümetlerin kendi yasalar›n› hiçe sa-
yarak buna destek olmas›, ham-
madde kaynaklar›na yak›n ve ucuz
olmas›, vergi indirimi ya da muafi-
yeti, ucuz fabrika arsas› gibi alan-
larda hükümetlerce büyük kolayl›k-
lar sa¤lanmas› vb. demektir. 

Bir baflka deyiflle, azg›n bir sö-
mürüyü gerçeklefltirme zemininin
olgunlaflt›r›lmas› gereklidir.

Türkiye’nin özellikle son y›llar-
da tam da böyle bir ülke haline ge-
tirildi¤i do¤rudur. “Yabanc› yat›-
r›mc›y› çekme” ad›na, say›s›z yasal
düzenleme yap›ld›, vergi kolayl›k-
lar› sa¤land›. Eme¤in de¤eri hiç ol-
mad›¤› kadar ucuzlad›. Türkiye,
bizzat baflbakan› taraf›ndan “pazar-
lanan” bir ülke haline geldi.  

Peki tüm bunlar› nas›l yapt›lar?
Öncelikli olarak muhalif güçleri
sindirme, etkisizlefltirme yoluna
gittiler. Bu amaçla F Tipleri yap›ld›.
Tecrit politikas› hayat›n her alan›na
yay›larak halk güçlerinin birlikte
hareketi engellendi. Sendikalar,
DKÖ’ler ideolojik ve fiili olarak
kuflatma alt›na al›nd› ve itiraz ede-
mez/etmez noktaya getirildiler. O
hale geldi ki, “IMF’ye hay›r” de-
mek dahi büyük suç gibi yans›t›ld›.
Hak arama ve örgütlenmenin önüne
say›s›z engel ve sald›r› ç›kar›ld›.  

“AB süreci” denilen süreç de,
bu sald›r›lar›n parças›yd›. Nitekim
Vorkink, “yat›r›m için zeminin ol-
gunlaflmas›nda” AB üyelik süreci-
nin önemli katk›s›n›n da alt›n› çiz-
mektedir. Elbette tekellerin dünya
çap›nda ç›karlar›n› savunan Dünya
Bankas› sözcüsünün kastetti¤i “AB
demokratikleflmesi” de¤il, sömürü-
yü katmerlefltiren, tekellerin önünü
düzleyen düzenlemelerdir. “Siyasi
ve ekonomik istikrar” olarak ifade
edilen de bunlard›r; tekellerin sö-
mürü istikrar›d›r. 

Deri-‹fl’in Tuzla Deri Sanayii’n-
de örgütlenmesine yönelik sald›r›lar
bitmek bilmiyor. Patronlar›n silahl›,
sopal› adamlar›nca sendika yöneti-
cileri ve direniflçi iflçilere yönelik
21 ve 23 Ocak günlerinde iki ayr›
sald›r› gerçeklefltirildi. 

21 Ocak günü Deri-‹fl Tuzla fiu-
be Sekreteri Mustafa Yi¤it, Cevahir
Deri patronunun adamlar›n›n sald›-
r›s›na u¤rad›. Sald›r›da, tafleron iflle-
rini yapan Fuat Özalp’in de yerald›-
¤› ö¤renildi.

28 iflçinin iflten at›lmas›n›n ar-
d›ndan fabrika önünde bafllayan di-
renifli k›rmak, dolay›s›yla sendika-
laflma hakk›n› sopayla gaspetmek
isteyen patronun ikinci sald›r›s› 23
Ocak günü gerçekleflti.

Cevahir Deri patronunun taflero-
nuna ba¤l› 50 kiflilik grup, fabrika
önünde direnen iflçilere ve sendika-
c›lara sald›rd›. Jandarman›n gözeti-

minde gerçekleflen sald›r› sonras›,
jandarma sendikan›n fiube Baflkan›
Hasan Sonkaya, fiube Sekreteri
Mustafa Yi¤it ve 5 iflçiyi, gözalt›na
ald›. 

Patronun yasad›fl› sald›r›lar›n›n,
iflçiler üzerinde estirdi¤i terörün ve
sendikalaflmay› engelleme çabas›-
n›n oligarflik devletin onay›yla ger-
çekleflti¤i bir kez daha görüldü.

Sald›r›lar, ayn› gün Tuzla Deri
Organize Sanayi Bölgesi’nde 300
kiflinin kat›l›m› ile protesto edildi.
Jandarma fabrika önüne yürünmesi-
ne izin vermezken, yak›n bir nokta-
da yap›lan aç›klamada, “Sendika
yoksa üretim de yok” sloganlar›
atan iflçilere seslenen Deri-‹fl Genel
Baflkan› Yener Kaya ve Musa Servi,
sald›r›lar›n jandarma gözetiminde
gerçekleflti¤ine dikkat çektiler ve
örgütlenmenin iflçinin yasal hakk›
oldu¤unu hat›rlatt›lar. 

Eyleme, çeflitli sendi-
kalar ile grevdeki Serna-
Seral iflçileri de destek
verdi.

Deri iflçileri 24 Ocak günü de iki
saat ifl b›rakt›lar. 

Jandarma gözetiminde patron terörü

CHP’li belediyenin 

emekçi düflmanl›¤›

Çankaya Belediye Baflkan› Muzaffer Er-
y›lmaz'›n, d›flar›dan getirdi¤i özel güvenlik
görevlileri, Tüm Bel-Sen üyelerine sald›rd›. 20
Ocak günü yaflanan sald›r› ertesi günü, KESK
ve Tüm Bel-Sen yöneticilerinin de kat›ld›¤› bir
eylemle protesto edildi. Tüm Bel-Sen Genel
Baflkan› Vicdan Baykara, Ery›lmaz'›n emekçi-
lere olan düflmanl›¤›n› anlayamad›klar›n› be-
lirterek, “belediyede çal›flanlar›n mutlaka
CHP'li olmas› zorunlulu¤u mu vard›r? Di¤er
yandan kimi partilerin meflru ve yasal görül-
memesi anlafl›l›r de¤ildir” diye konufltu.

KESK Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul da,
konfederasyon olarak olay›n arkas›n› b›rak-
mayacaklar›n› ifade etti. 

Ucuz iflgücü, vergi indirimi, k›yaklar, s›n›rs›z kaynaklar...

“Türkiye yat›r›ma uygun hale geldi”
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Bal›kesir’de bir yandan faflist
sald›r›lar yo¤unlafl›rken, ayn› süreç-
te soruflturmalar da devreye giriyor.
Faflist sald›r›lara karfl› direndikleri
ya da çeflitli dönemlerde demokra-
tik eylemlere kat›ld›klar› gerekçe-
siyle, haklar›nda soruflturma aç›lan-
lar›n say›s› 30’u aflt›.

Faflist terörün amac› ne?

Gençli¤i sindirmek!

En meflru demokratik haklar›n
dahi kullan›lmas›n›n karfl›s›na ç›ka-
r›lan soruflturmalar›n amac› ne?

Gençli¤i sindirmek!

Faflist sald›r›lar kimin icazetinde
sürdürülüyor?

Rektörlükler ve polisin!

Soruflturmalar› kim aç›yor?

Polisin haz›rlad›¤› listelerle rek-
törlükler!

Tüm bunlar herkesin gözleri
önünde yaflan›yor ve sözde demok-
rasiden, hak ve özgürlüklerden ya-
na olanlar, gençli¤in apolitikleflti-
rilmesinden yak›nanlar, faflist terö-
re karfl› olanlar sadece susuyor ve
izliyorlar.

Bal›kesir Üniversitesi’nde hak-
lar›ndaki soruflturma tamamlanarak
okuldan at›lan iki ö¤rencinin suçla-
r›na bak›n flimdi.

Bal›kesir Gençlik Derne¤i üyesi
Sedat Karakafl ve Cengiz Karaca, 7
Kas›m’da Ankara’da YÖK’ü pro-
testo ettikleri için tutuklanan arka-
dafllar›n›n serbest b›rak›lmas› için
14 Kas›m’da yap›lan bir bas›n
aç›klamas›na kat›lm›fllar. Her iki
ö¤renci de bu büyük suçtan dola-
y› iki yar›y›l uzaklaflt›r›l›yor. 

Ayn› ö¤renciler, gözlerini ül-
kede yaflananlara kapatmama ko-
nusunda o kadar ›srarc›lar ki, tüm
gençli¤in sürülefltirilmek istendi-
¤i üniversite tablosuna uymuyor-
lar. Bu nedenle, fiemdinli’de ya-
flanan olaylarla ilgili olarak 13
Kas›m 2005 tarihinde yap›lan ba-

s›n aç›klamas›na kat›ld›klar› için de
Yüksek Ö¤retim Kurumu’ndan at›-
l›yorlar. Yani, o üniversiteden de
at›lma de¤il, yeniden s›nava girip
kazansalar dahi Türkiye’nin hiçbir
yerinde hiçbir üniversitede okuma-
ma cezas› veriliyor. Öyle ya, halk›n
katledilmesine karfl› ç›kan ba¤›m-
s›z, demokratik bir ülke isteyen
gençlik bu üniversiteler için tehlike!

Demek ki, gençlerimiz ya susup
oturmal› ya da “yaflas›n kontrgeril-
la, kahrolsun halk” demeliydiler. 

fiemdinli’den bu yana, ülkenin
dört bir yan›nda binlerce eyleme
onbinlerce insan kat›ld›. Ama hay›r
diyor YÖK’çü rektörler ve polis;
fiemdinli’de patlayan bombalar
gençli¤i ilgilendirmemeli, onlar bu
flahane bilim adam› rektörlerin bira
firmalar› sponsorlu¤unda düzenle-
di¤i e¤lencelere kat›lmal›, nereden
ne yapar›m da köfleyi dönerim,
Amerika’ya ya da Avrupa’ya ‘kapa-
¤› nas›l atar›m’ diye düflünmeli. 

‹zleyin, takip edin! ‹ddia ediyo-
ruz ki, Bal›kesir Üniversitesi yöne-
timi de günü gelecek, “ah flu gençler
ne kadar apolitik” diye flikayet ede-
cekler. Org. Tuncer K›l›nç gibi, Ma-
latya ‹nönü Üniversitesi Rektörü ve
daha niceleri gibi. Çünkü o zaman
ç›kar hesaplar›, oligarfli içi güçlerle
çat›flmalar› için arkalar›na gençleri
almak isteyecekler. Ama asla “bu
gençli¤i bu hale getiren biziz” diye
namuslu davran›p özelefltiri dahi
vermeyecekler. Hep kendi d›fllar›n-

da bir suçlu arayacak ve yine genel-
likle gençleri suçlayacaklar. Böyle
gençlik olmaz diye ba¤›r›p, belki
Malatya’da oldu¤u gibi, “flenli¤i
hak etmiyorsunuz” diye etkinlikleri
yasaklayacaklar.

Yüzlerce örnekte de görülen, ba-
s›n aç›klamas› gibi en demokratik
hakka dahi bu denli tahammülsüz-
lü¤ü, kendi düflüncelerinin d›fl›nda
herkese, her düflünceye düflmanl›¤›
ise, sadece alt›n› çizerek geçiyoruz.

Ha Sat›r, Ha Soruflturma!

Dedi¤imiz gibi, faflist sald›r›larla
soruflturma terörü aras›nda dolayl›
de¤il do¤rudan ve kör gözlere soku-
lan bir iliflki vard›r. Faflistlerin elin-
deki sat›rlarla rektörlüklerin elinde-
ki soruflturma silah› ayn› hedefe yö-
neliyor. Bal›kesir’de oldu¤u gibi,
Elaz›¤’da yaflanan son örnek de bu
gerçe¤i bir kez daha kan›tl›yor. 

Gençlik Federasyonu’nun ‘Ö¤-
renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’ kam-
panyas› dahilinde Elaz›¤ F›rat Üni-
versitesi’nde çal›flma yürüten ö¤-
renciler, 13 Aral›k 2005 tarihinde,
faflistlerin sald›r›s›na u¤ram›flt›. 

Adeta ezberlenmifl Brezilya dizi-
leri gibi, bir sonraki sahneye geçil-
di. Sald›ranlar de¤il, sald›r›ya u¤ra-
yan Efkan›l Atasever ve Serkan Örs
isimli ö¤renciler hakk›nda, “ideolo-
jik kavgaya kar›flmak ve okul içinde
yasad›fl› bildiri da¤›tmak” gerekçe-
leri ile polisin direktifleriyle sorufl-
turma aç›ld›.

Federasyon üyeleri, 22 Ocak gü-
nü Postane Meydan›’nda yapt›klar›
eylemle, faflist sald›r›lar› ve sorufl-
turmalar› protesto ederken, “Bask›-

lar Bizi Y›ld›ramaz, Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz” dövizleri
tafl›d›lar ve “F Tipi Üniversite ‹s-
temiyoruz” slogan› att›lar. 

Aç›klamay› yapan Serkan
Örs, sald›r›ya u¤rayan arkadaflla-
r›n›n dekanl›k taraf›ndan polis
sorgusunu aratmayacak sorular›-
na maruz kald›klar›n› hat›rlatarak
flöyle konufltu:

“Ortada kavga yoktur faflist

YÖK’çü rektörlere göre gençlik,

‘Yaflas›n kontrgerilla’ demeliydi

Elaz›¤
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sald›r› vard›r. Düzen bizlerden, sor-
gulamayan, düflünemeyen, kendi so-
runlar›na çözüm üretmeyen, bencil,
boyun e¤en bir robot yaratmaya ça-
l›fl›yor. Bizler bu ülkenin vatansever
gençleri olarak on y›llard›r hiçbir
soruna duyars›z kalmad›k. Ama, ne
zaman bir soruna yönelip çözmeye
çal›flt›ysak, paras›z, bilimsel e¤itim
istediysek, suçlu bulunduk. 

Yine yan›lacak bizleri y›ld›rma-
ya çal›flanlar, hakl› ve meflru talep-
lerimizi dile getirmemizi hiçbir güç
engelleyemeyecek.”

Suç flu: “Ö¤renci haklar›m›z› is-
tiyoruz” diyorlar. Yurt, yemekhane
vb. her ö¤rencinin yaflad›¤› sorunla-
r›n çözümünü talep ediyorlar. 

Faflistler diyor ki, “ne ö¤rencisi
ulan, ne hakk›”! Ve sald›r›yorlar.
Polis devreye giriyor; “bu masum
ö¤renci taleplerini biliriz biz, bunlar
terörist” diye malum listeleri haz›r-
lay›p rektörün eline tutuflturuyor. Ve
flu utanca bak›n ki, koskoca rektör-
ler, sanki mahalle bekçisi polisin
karfl›s›nda selam çak›p “emredersi-
niz” diyerek soruflturmalar aç›yor. 

Me¤er en do¤al ö¤renci haklar›
ne tehlikeli fleymifl. Öyle olmasa, bu
kadar güç böyle seferber olur mu?

***
Ayn› kampanya kapsam›nda,

Samsun’da da Karadeniz Temel
Haklar Gençlik Komisyonu üyeleri
taraf›ndan, 21 Ocak günü, Çiftlik
Caddesi’nde stand aç›larak imza
topland›. Faflistleri ve üniversite yö-
netimlerini rahats›z eden talepler,
özellikle dershane ö¤rencilerinin ve
velilerin ilgisiyle karfl›laflt›, kimisi
de imza toplanmas›na kat›ld›. 

gençlik

22 Ocak tarihli Zaman Gazetesi’ndeki; “Samsun
Ondokuz May›s Üniversitesi Halk Bilim Kulübü’nün,
Samsun Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin ve
Samsun Gençlik Derne¤i’nin DHKP-C taraf›ndan ku-
ruldu¤u, örgütün, kulüp ad› alt›nda üniversiteden sa¤-
lad›¤› olanaklarla faaliyetlerini sürdürdü¤ü, Hüseyin
Aktafl ve di¤er kulüp yöneticilerinin örgütün Karade-
niz bölgesindeki çal›flmalar›n› kulüp bünyesinde yü-
rüttü¤ü...” fleklindeki kontra haberi, Karadeniz Temel
Haklar taraf›ndan yap›lan bir aç›klama ile protesto
edildi. 23 Ocak günü dernek binas›nda yap›lan bas›n
toplant›s›nda konuflan Hüseyin Aktafl haberde, ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasi mücadelesinin hedef al›nd›¤›n›
belirterek, “bu sald›r›lar mücadeleyi bo¤amayacak”
dedi. Zaman’›n kontra muhabirine de seslenilen aç›k-
lamada; “Soruyoruz; nerede ‘belgeler’? Hangi mah-
kemenin karar›na göre bu insanlar› ‘yasad›fl› örgüt
üyesi’ ilan ediyorsunuz?” denildi.

Zaman’›n iktidar›n borazan› oldu¤u vurgulanan

aç›klamada, haberdeki yalanlar
tek tek teflhir edilirken, flu ifadele-
re yer verildi:

“Kontral›¤› alenileflmifl bu ga-
zetenin, kontra bir muhabirinin
yapt›¤› bu haberle, iflbirlikçi ikti-
dar gibi düflünmeyen, muhalif olan her kesime karfl›
iktidar›n tutumu bir kez daha görülmüfltür. ‹flbirlikçi-
ler, efendilerinin ve kendilerinin ç›kar› için yalan ve
demagojiyle sald›rmaktan çekinmezler. Bu kontra ha-
berle, ülkemizde ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi
verenler hedef gösterilerek, mücadele karalanmak is-
tenmektedir. Sald›r›, tüm devrimci demokrat, ilericile-
redir.”

Haberde hedef gösterilen, Temel Haklar üyesi Hü-
seyin Aktafl, 24 Ocak günü de Samsun Adliyesi’ne gi-
derek Bas›n Savc›l›¤›’na, haberi yazan kontra muhabir
Fatih Atik ve gazetenin di¤er sorumlular› hakk›nda
suç duyurusunda bulundu.

TKP üyelerine 
faflist sald›r›

Ba¤c›lar'da bildiri da¤›-
tan TKP'liler, bir grup
MHP’li faflistin sald›r›s›na
u¤rad›. 22 Ocak günü ö¤-
len saatlerinde Ba¤c›lar tra-
fi¤e kapal› caddede yafla-
nan sald›r›da, 2 TKP'linin
kafas›ndan yaraland›¤› ö¤-
renilirken, polis faflistlerin
olay yerinden uzaklaflma-
s›ndan sonra geldi.

Gaziantep Üniversitesi Besni Mes-
lek Yüksekokulu ö¤rencileri, 23 Ocak
günü bir aç›klama yaparak, üzerlerin-
deki bask›lar› protesto ettiler. Kayma-
kaml›k önünde “Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz - Üniversiteli Ö¤renciler” pankar-
t› aç›larak yap›lan eylemde, okul yö-
netimi, polis ve faflistler taraf›ndan
bask› ve tehditlere maruz kald›klar›n›
ifade eden ö¤renciler, yaflad›klar› bas-
k›lar› flu flekilde s›ralad›lar:

Yurttan at›lma tehditleri, kald›klar›
evlerin sahiplerine polisler taraf›ndan

bask› uygulanmas›, düflük
not tehdidi ve dersten b›-
rakma tehditleri, ö¤renci-

ler aras›nda ›rkç›l›k yap›lmas›, sivil fa-
flistler taraf›ndan geçen aylarda bir ar-
kadafllar›na silahl› sald›r›da bulunul-
mas›, saç›na sakal›na, giyimine müda-
hale edilerek ö¤renciler üzerinde bas-
k› uygulanmas›, polisin faflistler ve
idare ile iflbirli¤i içinde okula girerek
uygulad›klar› bask›lar...

Bask›lara son verilmesini isteyen
ö¤renciler, “Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz!, Faflizme Karfl› Omuz Omuza”
sloganlar› att›lar. 

Besni’de ö¤rencilere bask›lar

Kontra Gazete Zaman’a Suç Duyurusu



F Tiplerinde tecrite karfl› direnifl-
te verilen 121. flehidin ard›ndan,
Ankara Tabip Odas› (ATO), 19
Ocak günü yaz›l› bir aç›klama yapa-
rak, tecritin kald›r›lmas›n› istedi. F
Tiplerinde tecrit uyguland›¤›n› be-
lirten ATO, çözüm için ad›m at›lma-
d›¤›n› ve Serdar Demirel’e zorla
müdahaleyi kastederek, hekimlik
meslek ilkelerini yoksayan uygula-
malar›n dayat›ld›¤›n› aç›klad›.

F Tipi hapishanelerde yaflanan
sorunlar›n çözülmesi ça¤r›s›nda bu-
lunan ATO, “Kaç›nc› ölümde ölüm-
ler önemsenir?” diye sordu. Serdar
Demirel'in, 2000 y›l›nda bafllayan
ölüm orucunda hayat›n› kaybeden
121. insan oldu¤unu vurgulayan
ATO Yönetim Kurulu, sorunun çö-
zümünün t›bbi de¤il, siyasi oldu¤u-
nu belirtti. 2000 y›l›nda “kaç›nc›
ölümde ölüm önemsenir” sorusu-
nu ortaya att›klar›n› ifade eden
ATO, aç›klamas›nda, “Üzülerek ve
kayg› ile görüyoruz ki hala 121.
ölümde ölüm hala önemsenmi-
yor” dedi.

“Sorunun çözümü yönünde hiç-
bir ad›m at›lmad›¤› gibi hekimlik
meslek etik ilkelerini yoksayan uy-
gulamalar dayat›lmaya çal›fl›lmak-
tad›r" denilerek, sorunun kayna¤›
olarak, “F Tipi Cezaevlerinin ve ge-
tirdi¤i tecritin, insan beden ve ruh
sa¤l›¤› üzerine olan olumsuz etkile-
ri” gösterildi. “Ölümlerin önemsen-
mesi” ça¤r›s›nda bulunan ATO, so-
runun çözümü yolunda ad›m at›l-
mas› için ilgilileri göreve ça¤›rd› ve
121. ölümün son ölüm olmas› dile-
¤inde bulundu. 

F Tiplerinin beden ve ruh
sa¤l›¤› üzerindeki etkileri 
bugün ortaya ç›k›yor
ATO’nun 21 Ocak günü ‹bni Si-

na Hastanesi Hasan Ali Yücel Kon-
ferans Salonu’nda düzenledi¤i
“Güncel Geliflmeler Ifl›¤›nda Mah-
kum Muayenesi ve Adli Raporlar”
konulu e¤itim seminerinde de tecrit
ve zorla müdahale gündeme geldi. 

Seminerde konuflan Adli T›p Uz-
man› Dr. fiebnem Korur Fincanc›,
hiçbir hastan›n ba¤l› flekilde, zincir-
le muayene edilemeyece¤ini vurgu-
layarak, yasalar›n farkl› oldu¤u du-
rumlarda dahi etik ilkelerden vazge-
çilmemesi gerekti¤ini söyledi. Fin-
canc›, hekimlerin özgür iradesiyle
ald›¤› bir karar sonucu açl›k grevi
yapan ve bilinci aç›k olarak, beslen-
meyi reddeden bir hasta ile intihar
girifliminde bulunmufl bir hasta ara-
s›ndaki fark› iyi de¤erlendirmesi
gerekti¤ini de sözlerine ekledi.

Ard›ndan sözalan Baflkent Üni-
versitesi’nden Dr. Özge Yener Du-
man ise iflkencenin fiziki ve ruhsal
etkileri bulundu¤unu kaydederek,
bunlar›n Adli Muayenede dikkate
al›nmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. 

Zorla müdahale 
tart›flmas›
ATO ‹nsan Haklar› Komisyonu

Baflkan› Ça¤r› Timuçin, verilen ara-
n›n ard›ndan yapt›¤› bas›n aç›kla-
mas›nda, flunlara de¤indi: 

“T›bbi uygulamalarda, tetkik ve
tedavi kadar, insan beden ve ruh
sa¤l›¤›n›n bozulmas›ndan önce ko-
runmas› ve hastal›klar›n önlenmesi
de önemlidir. Hekim meslek örgütle-
rinin tüm t›bbi uyar›lar›na ra¤men
2000 y›l›nda aç›lan F Tipi cezaevle-
rinde uygulanan tecrit ve izolasyo-
nun insan beden ve ruh sa¤l›¤›
üzerine olan olumsuz etkileri bu-
gün ortaya ç›kmaktad›r. Dün he-
kimlerin uyar›lar›n›n dikkate al›n-
mamas›, bugün cezaevlerinde ciddi

sa¤l›k sorunlar›n› da açmaktad›r.”
Aç›klamadan sonra Dr. Ümit Bi-

çer, cezaevlerinde sa¤l›k hizmetleri
ile ilgili Avrupa Konseyi ‹nsan Hak-
lar› ‹flkenceyi Önleme Komitesi’nin
kararlar›ndan sözetti. 

Bu kararlarda yeralan, “Doktor
hastan›n iradesine ayk›r› da olsa
hastay› yaflama döndürmek zorun-
dad›r. Son karar hekimin inisiyatifi-
ne b›rak›lmal›d›r” maddesi ise tar-
t›flma konusu oldu. Maddeyi hat›r-
latan dinleyiciler Biçer’e, bu mad-
deye dayan›larak 600’e yak›n insa-
n›n sakat b›rak›ld›¤›n›, birçok kifli-
nin yaflam›n› yitirdi¤ini hat›rlatarak,
“Sadece Ankara Numune Hastane-
si’nde en az 200 kifli sakat b›rak›l-
m›fl, birçok kifli katledilmifltir. 7
Ocak’ta Serdar Demirel’e zorla mü-
dahale edilmifl annesine bu madde-
ye dayan›larak müdahale edildi¤i
belirtilmifltir. Bu madde de bir çelifl-
ki yok mu?” sorusu yöneltildi. 

“Yaflamdan yana” oldu¤unu be-
lirten Biçer ise, “ama böyle bir du-
rumda kal›rsam ne yapaca¤›m› bi-
lemiyorum” cevab›yla yetinirken,
sözalan Dr. Özge Yener Duman, ya-
flam›n› kaybedenlerin müdahale so-
nucu yaflam›n› yitirmediklerini, An-
kara Numune’de bu tür bir olguya
rastlanmad›¤›n› iddia etti. 

Bunun üzerine sözal›narak An-
kara Numune’de yaflanan iki örnek
anlat›ld›. Fatma Tokay Köse’nin el-
leri kollar› ba¤lanarak yap›lan mü-
dahalenin ablas›n›n gözleri önünde
gerçekleflti¤i kaydedildi. Bir baflka
örnek olarak da, Ali Koç verildi. 

Verilen aradan sonra seminerin
son bölümünde “‹flkence ve Kötü
Muamelenin De¤erlendirilmesi”
konusunda Dr. fiebnem Korur Fin-
canc› konuflma yapt›. Fincanc›, “19
Aral›k Operasyonu’ndan önce Ulu-
canlar’da bir katliam yap›ld›. Ulu-
canlar pilot bir sald›r›yd›. Tantan 19
Aral›k’tan sonra bu sald›r› için bir
y›ld›r haz›rlan›yorduk demiflti” diye
konufltu. ‹flkence olaylar›n›n foto¤-
raflar› eflli¤inde yapt›¤› konuflma-
s›nda Fincanc›, polisin eylemlerde
kulland›¤› biber gaz›n›n “ölüm risk-
leri” tafl›d›¤›n› kaydetti. 
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ATO: Sorunun çözümü t›bbi de¤il,

siyasidir; tecrit kald›r›lmal›d›r

Sorunun çözümü yolunda ad›m at›lmas› için ilgili-
leri göreve ça¤›r›yoruz. 121. ölüm son ölüm olmal›.



Kontrgerilla-
n›n faflist tetik-
çisi Mehmet Ali
A¤ca, Adalet
Bakanl›¤›’n›n
Yarg›tay’a yapt›-
¤› baflvurunun

ard›ndan, yeniden tutuklanarak
Kartal Hapishanesi’ne konuldu. 

Tutuklama karar›n›n ç›kart›lmas›
ve birkaç saat içinde polis taraf›n-
dan yakalanmas›, burjuva medya ta-
raf›ndan alk›fllan›rken, h›z›n› ala-
may›p “yaflas›n devletimiz, Devleti-
mizi tebrik ederiz...” diyenler oldu.
Bas›n›n genel tavr› ise, “zafer ka-
zanm›fl” bir edada, karardan duyu-
lan memnuniyetti. (Elbette faflist ar-
t›¤› islamc› Vakit d›fl›nda; O hala
yalanlarla döfledi¤i devrimcileri he-
def alan haber ve yorumlar›yla A¤-
ca’n›n avukatl›¤›n› sürdürüyor.)

Kontrgerillan›n Geri 
Tepen Operasyonu

A¤ca’n›n tahliye edilmesi,
kontrgerilla devletinin geri tepen
baflar›s›z bir operasyonu olarak tari-
he geçmifltir. 

Yarg›tay karar›n› ve Adalet Ba-
kan›’n› alk›fllayanlar, dolay›s›yla
devleti ve hükümeti, özelde de Ada-
let Bakan›’n› aklamaya çal›flanlar,
A¤ca’y› tahliye edenin de ayn› me-
kanizma oldu¤unu unutuyor ya da
unutturmak istiyorlar. 

Kontrgerilla devleti, yarg›s›, or-
dusu, hükümeti ile harekete geçerek
tetikçilerine sahip ç›km›flt›r. Bu, so-
nuç ne olursa olsun tart›fl›lamaya-
cak bir gerçektir. Ancak karfl›lar›nda
büyük bir tepki ortaya ç›km›flt›r. 

Burjuva bas›n, birço¤u ‹pekçi ci-
nayeti nedeniyle, kimileri ise buna
ilaveten hükümetle, Genelkurmay’la
özel hesab› nedeniyle bütünlüklü
olarak tahliye karar›na karfl› ç›km›fl,
günlerce süren yay›nlar› ile “muha-

lefet” etmifltir. Burjuva bas›n›n bu
tavr›nda, halk›n ezici bir ço¤unlu-
¤unun tahliye karar›na karfl› ç›k›fl›n-
dan güç ald›¤› da unutulmamal›d›r. 

Böyle bir “muhalefet” sözkonu-
su olmasayd›, oligarflik devletin
“yanl›fl” hesab› düzeltmeyece¤i
aç›kt›. Örne¤in; A¤ca’n›n “silah ar-
kadafllar›” kontra tetikçileri Haluk
K›rc›’da, Alaattin Çak›c›’da düzelt-
memifl, takip halinde ülkeden kaç›fl-
lar›n› izlemekle yetinmifl, adeta
kendi elleriyle kaç›rm›flt›r. Tüm
bunlar belgeleriyle ortaya ç›kt›¤›
için burada tekrar etmeyece¤iz. 

Kontrgerilla Devletinin 
Gücü ve Güçsüzlü¤ü

Kontrgerilla operasyonunun (tah-
liye) geri tepmesinden ç›kar›lacak
bir baflka sonuç da, oligarflik devle-
tin istedi¤i her fleyi istedi¤i gibi ya-
flama geçiremeyece¤idir. Bu olayda
karfl›s›nda halk›n aç›k ve fiili olarak
kendini gösteren bir muhalefeti
yoktur. Böyle bir muhalefetin varl›-
¤› koflullar›nda çok daha zorlanaca-
¤›, halk›n gücü karfl›s›nda bu kadar
rahat hareket edemeyece¤i aç›kt›r. 

Kontrgerilla devleti, halka karfl›
savafl›n›n bütün aflamalar›nda istis-
nas›z olarak yan›nda burjuva med-
yay› bulmufl, onun arac›l›¤›yla halk
kitlelerini etkilemeyi (aldatmay›,
beynini zehirlemeyi) baflarm›flt›r.
Bir anlamda burjuva medya, bu sa-
vafl›n ideolojik, psikolojik cephesini
tamamlayan bir unsurdur. ‹stisnai
tav›r al›fl›nda, devletin geri ad›m at-
mak durumunda kalmas›, bu içiçe
geçmiflli¤inin de bir sonucudur. 

Ayn› günlerde fiemdinli katilinin
serbest b›rak›lmas›n›, küçük haber-
lerle geçifltiren, önemsiz bir olay-
m›fl gibi yans›tan ve kontrgerillan›n
aç›k bir sald›r›s›n›n sorumlular›n-
dan birinin pervas›zca serbest b›ra-
k›lmas›na “hukuk ad›na” dahi karfl›

ç›kmayan bas›n›n
bu tavr› da, tam tersi
bir örnek olarak
kaydedilmifltir.

Burada, bas›n›n
“muhalif” tavr›n›n
alt›nda yatan neden-

leri geçen hafta ele alm›flt›k, ancak
k›saca birkaç noktay› hat›rlamakta
fayda var. 

Özel hesaplar› bir yana, bas›n
‹pekçi cinayetini kendisine yönelen
bir sald›r› olarak görmektedir ve
kontrgerilla devletine, “halka karfl›
savaflabilirsin ama bize dokunma!”
mesaj› vermektedir. Linç giriflimle-
ri, fiemdinli vb. olaylar›n ard›ndan
bu kesimlerin, Avrupa Birlikçi libe-
rallerin “bize de yönelebilirler” te-
melinde yaflad›¤› panik hat›rland›-
¤›nda, tav›rlar› daha bir netlik ka-
zanmaktad›r. 

A¤ca’n›n tahliyesine karfl› ç›-
kanlar, gerçekte Susurluk mekaniz-
mas›na, kontrgerilla devletine karfl›
de¤ildir. fiemdinli katillerinin tahli-
yesini geçifltirmeleri, A¤ca’y› tahli-
ye ettirenleri çok iyi bilmesine kar-
fl›n meseleyi bir mahkeme karar› ile
s›n›rlamalar›, MHP’nin kanl› sicili-
ni ve devletin yard›mc› güçleri ola-
rak döktükleri kan›, birkaç istisna
d›fl›nda, neredeyse hiç gündeme ge-
tirmemeleri bunun sonucudur.

Muhaliflikleri s›¤d›r. “Onlar›n
derdi, A¤calar› yaratan, kullanan
as›l gücü, devleti mahkum etmek de-
¤il, tam tersine, devleti zan alt›nda
kalmaktan kurtaral›m yaklafl›m›n-
dad›rlar. Tekelci burjuvazinin uzun
vadeli ç›karlar›n›n, kitlelerin ‘dev-
lete güvenini’ sürdürmekten geçti¤i-
ni görüyorlar.”

Yaflanan bunca fleye karfl›n “Yar-
g›ya güvenmek istiyoruz...” diyen
M. Ali Birand bu kesimlerin bak›fl›-
n› net olarak ortaya koymaktad›r: 

“Adalet eflit flekilde da¤›t›ld›¤›
zaman toplum rahatlar... A¤ca ola-
y›nda iflte bu kavram çok a¤›r bir
yara ald›. Adaletin farkl› da¤›t›ld›¤›
izlenimi do¤du. Hiçbirimiz, A¤-
ca'n›n serbest b›rak›lmas› karar›n-
da kötü niyet aramamal›y›z.
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“A¤ca tutukland›, yaflas›n devletimiz...”

B›rakan da ayn› devletti



fiimdi, sorumlu aray›p cezalan-
d›rma ç›¤l›klar› yerine, böyle bir
hatan›n nas›l yap›labildi¤ine bak-
mal›y›z.” (25 Ocak, Posta) 

“Nas›l yap›ld›¤›na” da bak›yor
Birand ve ortaya ç›kard›klar› sonuç-
lara bak›n: E¤itim eksikli¤i... Dosya
yo¤unlu¤u... Maddi imkans›zl›klar.”

Asla, olay›n arkas›nda Susurluk
devletini aramay›n, soruflturmay›n,
devletimizi y›pratmay›n! Bak›fl aç›-
s› budur. Türkiye’de yarg› kurumu-
nun Susurluk mekanizmas›n›n en
önemli halkalar›ndan biri oldu¤u-
nun binlerce kan›t› orta yerde durur-
ken, yaflananlar› hakimlerin “e¤itim
eksikli¤i” ile aç›klamak, komik ol-
du¤u kadar halkla alay etmektir. 

Birandlar’›n korkusu, halk›n dü-
zenin yarg›s›na olan güveninin tüm-
den yokolmas› noktas›ndad›r. Çün-
kü bunun yokolmas› düzenle çat›fl-
man›n keskinleflmesinde en önemli
aflamalardan biridir. Ya bir de ada-
letli bir düzen için örgütlenir müca-
dele ederse halk! Zinhar bu olma-
mal›! “Adalet reformu” gibi aldat-
macalarla halk oyalanmal›, adalet-
sizli¤in kayna¤›n›n sistemin yap›-
s›nda oldu¤u gizlenmelidir. 

Cemil Çiçek, A¤ca’n›n 
Hamisidir

Tahliyeye karfl› Yarg›tay’a bafl-
vuru Cemil Çiçek’in tercihi de¤il,
bir zorunluluk olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Üzerindeki bask› karfl›s›nda bafl-
ka çaresi yoktu. Çiçek’in ilk aç›kla-
mas› olan, “Yarg› karar›d›r. Yap›la-
cak bir fley yoktur” sözleriyle tahli-
ye karar›n› savunmas›, O’nun as›l
düflüncesini yans›tmaktad›r. 

Biraz geriye gidildi¤inde, Çi-
çek’in kontrgerilla devletinin bu ba-
flar›s›z operasyonunun tam ortas›n-
da yeralan isimlerin bafl›nda oldu¤u
daha net görülecektir. 

A¤ca'n›n erken tahliyesini sa¤la-
yan “hatal›” müddetnameye esas
oluflturan karar, 2003 y›l›nda Üskü-
dar 2. A¤›r Ceza Mahkemesi tara-
f›ndan verilmifltir. O tarihte, Kartal
Baflsavc›l›¤›, bu karar›n, yaz›l› emir
yoluyla bozulmas› talebiyle Adalet

Bakanl›¤›’na baflvurmufltur. Adalet
Bakan› Cemil Çiçek ise bu talebi
reddetmifl ve dosyay› Yarg›tay'a
götürmemifltir. 

Çünkü bu olay bas›na o gün yan-
s›mam›fl ve üzerinde bir bask› duy-
mam›flt›. Nitekim bugün, ayn› tavr›-
n›, karar› veren sorumlular hakk›n-
da soruflturma açmas›, hesap sorul-
mas› yönündeki talepleri, olay hiç
de s›radan hafifsenecek bir olay ol-
mad›¤› halde, “Soruflturma aç›lma-
s›n› do¤ru bulmuyorum. Her yanl›fl
yapana soruflturma açarsak yarg›y›
y›pratm›fl oluruz...” diye cevaplaya-
rak sürdürmektedir. 

Elbette neyi soruflturacak. So-

ruflturman›n gelip dayanaca¤› yerin
kendisi olaca¤› aç›kt›r. Çiçek, A¤-
ca’n›n tetikçili¤ini yapt›¤› devletin
has adamlar›ndan biridir. 

Susurluk ‹tirafç›s›n›n 
ve fiemdinli Tetikçisinin 
Serbest B›rak›lmas› 
A¤ca’n›n Tahliyesinden 
Daha m› Az Vahim?

A¤ca’n›n tahliyesi manfletlere
tafl›n›rken, kontrgerilla devleti bofl
durmuyor, iki tetikçisini kurtar›yor-
du. Bunlardan biri, haberine geçen
hafta yer verdi¤imiz; fiemdinli’de
halk›n üzerine atefl açan, Uzman
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13 y›l geçti; 11 hükümet, 7 baflbakan, 14 içiflleri bakan› de¤iflti. Her ge-
len, U¤ur Mumcu’nun katillerini bulman›n “namus borcu” oldu¤unu söyle-
di. Say›s›z fail ilan edilmesine karfl›n, hiçbiri as›l sorumlular de¤ildi. Çün-
kü, Mumcu cinayeti, Bahriye Üçok gibi, bir kontrgerilla eylemiydi. Susur-
lukçu A¤ar’›n Mumcu’nun efline söyledi¤i, “tu¤lay› çekersek herkes alt›n-
da kal›r” sözleri, bir anlamda cinayetin devlet taraf›ndan üstlenilmesiydi.  

Y›ldönümünde bugünlerde an›lan Mumcu cinayetinden baz› çarp›c› nok-
talar› hat›rlayal›m:

- TBMM Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araflt›rma Komisyonu üyesi
Mustafa Y›lmaz, Mumcu'nun öldürülece¤ini M‹T'in bildi¤ini; M‹T'çi Yavuz
Ataç da, M‹T’in soruflturmayla bilinçli flekilde ilgilenmedi¤ini aç›klad›. 

- Ankara DGM Savc›s› Ülkü Coflkun, “Olay› devlet yapm›flt›r. Siyasi ik-
tidar isterse çözülür” dedi. 

- ‹slami Hareket Örgütü üyesi ve olay›n sorumlular›ndan diye lanse edi-
len fiefik Polat önce yakaland›, ard›ndan serbest b›rak›ld› ve Almanya'ya il-
tica etti. ‹çiflleri Bakan› ‹smet Sezgin ayn› süreçte “Mumcu'nun katilinin
‹HÖ üyesi ‹rfan Ça¤r›c› oldu¤unu” aç›klad›. Dönemin Ankara Emniyet
Müdürü Mehmet Cansever ise, ‹HÖ diye bir örgütün olmad›¤›n› söyledi. 

- ‹tirafç›lar Murat Demir ve Murat ‹pek, Susurlukçular› iflaret ederek
isimler sayd›lar. Astsubay Hüseyin O¤uz da, J‹TEM’in gerçeklefltirdi¤ini
ifade etti ve Çak›c›, Korkut Eken ve Cem Ersever’in isimlerini sayd›. 

- M‹T’e çal›flan faflist Tevfik A¤ansoy, Mumcu’nun Alaattin Çak›c› tara-
f›ndan öldürüldü¤ünü söyledi ancak, belgelerini aç›klayamadan öldürüldü.
Mumcu dosyas›nda ad› geçen ya da “konuflurum” diye aç›klama yapt›ktan
sonra öldürülen ya da flüpheli flekilde ölü bulunan sadece A¤ansoy de¤ildi.
Soruflturmay› yürüten savc› Kemal Ayhan, tetikçi Velid Hüseyin, Org. Eflref
Bitlis, Cem Ersever, Muzaffer Da¤deviren’in akibetlerinde oldu¤u gibi.

- Her ne kadar mahkeme belgeleri, ‹HÖ’yü fail olarak ifade ediyor olsa
da, operasyonlar› yürüten dönemin ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan'›n dahi
“çözülmüfl say›lmaz” sözleri, A¤ar’›n “tu¤la” benzetmesiyle örtüflmektedir. 

Mumcu olay›; bu ülkede kontrgerillan›n suçlar›n›n düzeninin kurumla-
r›nca soruflturulamayaca¤›n›n çarp›c› bir örne¤i olmaya devam etmektedir.

U¤ur Mumcu cinayeti: Bu düzen 
kontrgerilla cinayetlerini çözmez



Çavufl Tanju Çavufl’tu.

J‹TEM eleman›n›n tahliyesi,
fiemdinli’de 3 bin kiflinin kat›ld›¤›
bir yürüyüflle protesto edilirken, es-
naf kepenklerini kapatarak protesto-
ya kat›ld›. DTP ‹lçe binas› önünde
toplanan halk, ilçe ç›k›fl›na kadar,
“Ali Y›lmaz'a kurflun, A¤ca'ya çi-
çek, Tanju Çavufl'a madalya" ya-
z›l› dev pankart ile “Ölmeyi Yakala-
may› ‹fade Vermeyi Bekliyoruz”
dövizleri eflli¤inde yürüdü. 

Ayn› günlerde bir baflka tahliye
ise, Susurluk’ta ad› geçen ve ON
YILDIR aranan itirafç› Hayrettin
Toka oldu. Susurluk’ta ad› geçen eli
kanl› tetikçi Toka, bundan bir ay ön-
ce Kocaeli’nde yakaland› ve Diyar-
bak›r’a götürülerek 16 Ocak’ta gö-
rülen ilk duruflmada serbest b›rak›l-
d›. Susurluk’un içinde yer alacak-
s›n, muhalif gazeteleri bombalay›p,
infazlar gerçeklefltireceksin ve bir
ay lütfen yat›p ç›kacaks›n; çünkü,
Toka da oligarflinin “iyi çocuk”la-
r›ndan, binlerce cinayet ve katliam-
da tetikçi olarak kulland›¤› onlarca
itirafç›dan sadece birisidir. 

A¤ca’y› manfletlerine tafl›yanlar,
tahliyesine itiraz edenlerin, her iki
kontra tetikçisinin de tahliyesini ge-
çifltirmeleri, neye muhalif oldukla-
r›n›, neye olmad›klar›n› da göster-
mektedir. Oysa, biri binlerce ope-
rasyonun yap›ld›¤›n›n bizzat Susur-
luk fleflerinde ifade edildi¤i bir sü-

recin eli kanl› katili, ötekisi aleni fle-
kilde halk› kurflunlam›fl ve halk ta-
raf›ndan yakalanm›fl bir J‹TEM ele-
man›. Suçlar› düzen hukuku aç›s›n-
dan da sabit olan bu tetikçilerin tah-
liyesi, A¤ca’n›n tahliyesinden daha
m› az vahimdir? Hay›r de¤ildir, ay-
n› devlet taraf›ndan, tetikçilerin eli-
ni so¤utmamak için kurtar›lm›fllar-
d›r. Riyakarl›k da buradad›r. 

Gerçek Sorumlular
Hesap Vermelidir

Sanki A¤ca’y› tahliye eden ayn›
devlet de¤ilmifl; ‘bravo’ denilen po-
lis “kaçarsa biz sorumlu de¤iliz” di-
ye aç›klama yapmam›fl gibi; A¤-
ca’n›n yeniden tutuklanmas›, oli-
garflik devletin parlat›lmas›, köhne-
mifl yarg› mekanizmas›na ve Susur-
luk hukukuna güven tesis etme ope-
rasyonuna dönüfltürülmek isteniyor.
Böylece, A¤ca’y› tahliye ettirenler
“devlet içindeki çürük elmalar”a
indirgenip iflin içinden ç›k›lacak. 

Bu durum, düzeniçi kesimlerin
ve burjuva bas›n›n, tahliye operas-
yonunun as›l sorumlular›n›n üzerine
bafltan beri gitmeme fleklindeki tu-
tumlar›yla da örtüflmektedir. Hiçbir
zaman, A¤ca’y› tahliye ettiren me-
kanizmay› tart›flmak istememifller,
yaflananlar› “kiflilerle” aç›klamay›
tercih etmifllerdir. Çünkü, “derin
devlete olan ihtiyaç” konusunda
hemfikirdirler. Sömürü sistemleri,

kontrgerillan›n terörü olmadan, hal-
ka karfl› savafl sürmeden ayakta du-
ramaz. 

A¤ca’y› tahliye karar› veren ha-
kim ve savc›lar da görevden al›na-
bilir, haklar›nda soruflturmalar aç›-
labilir. Ancak bu da gerçekleri de-
¤ifltirmeyecektir. Tahliyeyi bir “ha-
ta” olarak de¤erlendirmek ne kadar
yanl›flsa, flimdi “hesap düzeldi” de-
mek de o kadar yanl›flt›r. 

A¤ca’y› kurtarmaya çal›flan as›l
sorumlular aç›¤a ç›kar›lmal›, hesap
sorulmal›d›r. Ama biliyoruz ki, yap-
mayacaklard›r. Hala, “‹pekçi’yi A¤-
ca m› vurdu, A¤ca baflka ne bili-
yor?” gibi sorular›n tart›flt›r›ld›¤› ve
M‹T ve ordu baflta olmak üzere dev-
letin ‘güvenlik kurulufllar›’n›n ‹pek-
çi cinayetindeki rollerine iliflkin ka-
n›tlar›n›n karart›ld›¤›, ony›llard›r
as›l sorumlular›n yarg›lanmad›¤› bir
ülkede; katillerin elini so¤utmama
politikas›n› sürdürenler de halka
aç›klanmayacakt›r. 

Tahliye operasyonuyla hesaplafl-
mak, kontrgerilla devletiyle, A¤ca-
lar’› tetikçi olarak kullananlarla, eli-
ne silah verip ‹pekçi’yi katlettiren-
lerle, binlerce operasyon yapanlarla
hesaplaflmakt›r. Böyle bir hesaplafl-
may› ise, sadece örgütlü halk yapa-
bilir; ne düzeniçi kesimler, Susur-
luk’u sürdüren hükümetler ne de
burjuva medya yapamaz.
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Avrupa Konseyi verilerine da-
yanarak haz›rlanan bir rapora göre;
çocuk tutuklular›n say›s›nda Türki-
ye, Avrupa ülkeleri aras›nda Ukray-
na ve ‹ngiltere'nin ard›ndan 3. s›ra-
da yeral›yor.

Türkiye, hapishanelerdeki top-
lam tutuklu say›s› içinde çocuk tu-
tuklular›n oran›n›n en yüksek oldu-
¤u ülke s›ralamas›nda ise 2. s›rada
ve oligarflinin hapishanelerinde tam

2672 çocuk ve genç var. 

Ayn› raporda bir de ‘hapishane-
lerde katledilen insanlar’ s›ralamas›
yap›lm›fl olsayd›, bu konuda Türki-
ye’nin birincili¤i kimseye b›rakma-
yaca¤› kuflkusuzdu. 

Yaratt›¤› açl›k ve yoksullukla
durmadan suç üreten bir sistem, bu-
nun çaresini de sadece cezaland›r-
mada buluyor. Çocuklar›n› ve genç-
lerini e¤itmek asla bu sistemin yö-
neticilerinin akl›ndan geçmez. Bu
konuda yap›lan her fley gösterme-
liktir. Çocuk yuvalar›n› “muhbirle-
ri” ile yönetmeye çal›flan, kapkaç›n
sosyolojik ekonomik nedenlerini

yoketme yerine cezalar yetersiz di-
ye yak›narak a¤›rlaflt›ran bir zihni-
yet yönetiyor ülkemizi. 

Çocuklar›m›z hapsediliyor, va-
tansever gençlerimiz, düflünen ör-
gütlenen insanlar›m›z hapsediliyor;
ama ayn› düzen hortumcular›, h›r-
s›zlar›, devlet ad›na halk› katleden-
leri, iflkence yapanlar› soka¤a sala-
rak, hapishanelerin ve ceza yasala-
r›n›n asl›nda halka karfl› oldu¤unu
her gün yeniden itiraf ediyor. 

Ve halka karfl› yap›lan bu hapis-
hanelere hiçbir fleye ayr›lmad›¤›
kadar büyük bütçeler ayr›l›p yenile-
ri ekleniyor.

Aferin Türkiye’ye!
çocuklar› hapsetmekte 

en üst s›ralarda



Yeniden meclise girme hesa-
b› yapan MHP, ad›n›n M. Ali
A¤ca ile an›lmas›ndan rahats›z
olmufl, Genel Baflkan› Devlet
Bahçeli bas›n toplant›s› düzen-
leyerek, “Bunlar›n MHP için-
de yeri olamaz” dedi. Ayr›ca
“1968'den bu yana yaflananla-
r›n tüm yönleriyle ortaya konulup
herkesin tarih, millet önünde aç›k
bir vicdan muhasebesi yapmas›na
ve geçmiflle yüzleflmesine biz haz›-
r›z” diye konufltu.

MHP’de ‘yeri olanlar’

A¤ca’n›n MHP ile ilgisi durup
dururken ortaya ç›km›yor, onlarca
kan›t orta yerdedir. Bunlar› yeniden
s›ralamayaca¤›z. A¤ca ile birlikte
ad› an›lan bir tek kifli yoktur ki,
MHP ya da Ülkü Ocaklar› üyesi ol-
mas›n. Tutal›m ki, bu demagoji do¤-
ru olsun; peki MHP’de A¤calar’a
yer yoksa kime var?

MHP yönetimine ve geçen dö-
nemde parlamentoya giren millet-
vekillerine bak›n; 12 Eylül öncesin-
de “devletin yard›mc› güçleri” mis-
yonuyla halk› katledenler, kitle kat-
liamlar› içinde yeralanlar, “iflsiz”
kald›klar›nda çek senet tahsilat› ya-
panlar oldu¤unu görürsünüz. 

MHP Genel Baflkan Yard›mc›s›
Sefa fievkat Çetin, faflist hareketin
üst düzey yöneticilerinden biri ola-
rak birçok sald›r›n›n karar›n› alan-
lardan biridir. MHP Eski Milletve-
kili Ahmet Tanr›kulu, 1986'da Fran-
sa'da eroin yakalat›p hapse at›lm›fl,
iade edildi¤i ‹sviçre’de Abdullah
Çatl› ile birlikte firar etmifltir. MHP
A¤r› Milletvekili Nidai Seven, Ne-
nehatun Yurdu’ndan Bahçelievler-
Emek- Befltepe Bölgesi’ne say›s›z
sald›r›lar›n bafl sorumlusudur, Çat-
l›’ya ba¤l› olarak cinayetler ifllemifl-
tir. Bu cinayet çetesinin ikinci bafl-
kan› ise, Uflak Milletvekilli¤i yapan
Arma¤an Y›lmaz’d›. 16 Mart Katli-
am›’n›n organizatörlerinden Meh-
met Gül halen MHP yönetiminde-
dir. Ayn› katliam›n faillerinden Ah-
met Çakar milletvekilli¤i yapm›flt›r. 

Sadece milletvekilli¤i yapm›fl
olan birkaç ismi daha sayal›m: 

Kalpazan ve katil Mustafa Ver-
kaya; katillerin ak›l hocas› Sadi So-
muncuo¤lu; Necdet Güçlü’nün kati-
li faflist teorisyen Ali Güngör; Ero-
inci kontrac› Muzaffer Çakmakl›;
katiller Arma¤an Y›ld›z, Mehmet
fiand›r, ‹smail Hakk› Cerraho¤lu;
CIA eleman› Nazif Okumufl, Yusuf
K›rkp›nar, Osman B›çakç›o¤lu, Na-
m›k Hakan Durkan, Fahri Yüksel,
Recai Y›ld›r›m, Bahçelievler Katli-
am› san›¤› Mehmet Kundakç›...

MHP, A¤calar’la doludur. A¤-
ca’n›n y›pranm›fll›¤› nedeniyle ya-
p›lan bu aç›klama MHP’nin son dö-
nem baflvurdu¤u klasik taktiklerden
biridir. Örne¤in, bir yandan linç gi-
riflimlerini örgütlerken, öte yandan
“ülkücüler soka¤a inmesin, silah
de¤il elinize bilgisayar al›n” türü
aç›klamalar yap›lmaktad›r. Ancak
ayn› Bahçeli’nin “gerekirse silah
da al›r›z” aç›klamalar› da bilinir. 

“Hesaplaflma” Yalan› ve 

Ayd›n Aymazl›¤›

Gelelim, MHP’nin geçmifliyle
hesaplaflma aç›klamas›na. 

Marafl, Çorum, Sivas, 16 Mart,
Bahçelievler katliamlar›, binlerce
cinayet, okullara ve mahallelere ya-
p›lan bask›nlar, komando kamplar›,
grevlere sald›r›lar, kontrgerillaya te-
tikçilik, ayd›n cinayetleri... Tüm
bunlarla yüzleflebilir mi? Kimin ç›-
karlar› için kan döktüklerini, halk›n
kan›n› dökerken s›rtlar›n› kimlere
dayad›klar›n› anlatabilirler mi? Ör-
ne¤in Sabanc›lar’dan, Alman ve
ABD istihbarat servislerinden çan-
talar dolusu gelen paralardan, Özel
Harp Dairesi ile iliflkilerinden söze-

debilirler mi? Ya mafya, uyufl-
turucu, çete iliflkilerini bütün
ç›plakl›¤›yla ortaya koyabilirler
mi? MHP’nin geçmifliyle he-
saplaflmas›, faflist kimli¤ini terk
etmesi demektir; ›rkç›, faflist
ideolojiyi terkedebilir mi? 

Elbette hiçbirini yapamaz.
“De¤iflti” safsatas›na güç vermek
için yap›lan bu aç›klamalar›n hiçbir
önemi yoktur. Ancak tehlikeli olan,
faflist hareketin gerçek yüzünü giz-
lemesine imkan verilmesi, bunun
propagandas›n›n yap›lmas›d›r. 

18 Nisan 1999 seçimlerinin ar-
d›ndan “MHP’nin de¤iflti¤i” yö-
nündeki tüm propagandalar buna
hizmet etmiflti. Ve ayn› kesimler,
linç giriflimlerinde MHP’nin ad›n›
anmamak, y›pratmamak için özel
gayret sarfetmifller, terörlerini “va-
tandafl tepkisi” diye meflrulaflt›rma-
ya çal›flm›fllard›.

Bugün yine Bahçeli’nin aç›kla-
malar›na misyon biçenler var. Örne-
¤in, “Bahçeli'nin uyar›s›, kamuoyu-
nu rahatlatt›” diyen M. Ali Birand;
“MHP ve Ülkücü Hareket'in bir ka-
tili desteklemesinin sözkonusu ol-
mad›¤› anlafl›ld›. Bahçeli ince ayar
yapt›” diyor ve bu aç›klaman›n çok
önemli olmas›na karfl›n medya tara-
f›ndan yeterince öne ç›kar›lmamas›-
n› elefltiriyordu. (19 Ocak, Posta)

Can Dündar ise Bahçeli'nin “net
tavr›” ile “Katillere güven veren
hiç de¤ilse-siyasi deste¤in kesil-
mekte oldu¤un”dan söz ediyor, “he-
saplaflma”n›n da “ülkenin ufkunun
aç›lmas›na hizmet edebilece¤ini”
söylüyordu. (21 Ocak, Milliyet)

Haddini aflarak ve sol hareketi
MHP’nin yan›na koyup, “madalyo-
nun solunda da bir vicdan muhase-
besine ihtiyaç var” diyen Can Dün-
dar ve Birandlar elbette bu aç›kla-
malar›n, burjuva politikas›n›n de-
magojileri oldu¤unu çok iyi bilirler.
Ayn› Bahçeli’nin, 1999’da oldu¤u
gibi, defalarca “MHP'nin 33 y›ll›k
çizgisinden bir de¤ifliklik olmad›”
aç›klamalar›n› da iyi hat›rlarlar. 

“Yönlendirme” gibi bir amaçla,
AB önünde engel olmaktan ç›kara-
bilir miyiz hesab›yla yaz›l›yorsa bu
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MHP Kanl› Tarihi

ile Yüzleflemez!



yaz›lar ya ciddi bir safl›k vard›r, ya
da faflist hareketi hiç tan›mam›fllar
demektir. En iyi ihtimalle hayal
dünyas›nda yaflamaktad›rlar, olma-
s›n› istediklerini gerçekmifl gibi pa-
zarlamaktad›rlar. 

Faflist hareket bugün oluk oluk
kan ak›tm›yorsa, halk›n mücadele-
sinin geri olmas›ndand›r. Bu müca-

delenin yükseldi¤i noktada oligar-
flik devletin yeniden onlar› piyasaya
sürece¤inden kimsenin kuflkusu ol-
mas›n. Özel timcilerden A¤ca, Çatl›
gibi kontrgerillaya do¤rudan tetik-
çilik yapmaya kadar resmi ve gayri
resmi olarak kan dökmeye devam
ettikleri de unutulmamal›d›r. 

Terör, faflist hareketin varl›k ko-

fluludur. “Sen de¤ifltin... Bahçeli uz-
laflmac› lider” gibi safsatalarla bunu
de¤ifltirece¤ini düflünenler yan›l-
maktad›rlar. Faflist hareketin panze-
hiri, gerçek yüzünün halk kitleleri
nezdinde en genifl flekilde teflhir
edilmesidir. Ayd›nlar›n sorumlulu¤u
da, kanl› yüzünü perdelemeye çal›fl-
makta de¤il, burada olmal›d›r. 
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‹spanyol General Jose Mena
Aguada, Katalonya özerk bölgesine
daha fazla hak verilmesinin tart›fl›l-
d›¤›, bu yönde iktidardaki Sosyalist
Parti’nin yasal düzenleme haz›rl›k-
lar› yapt›¤› bir süreçte, “Anayasan›n
s›n›rlar› afl›l›rsa müdahale zorunlu-
¤u do¤aca¤›n›” söyleyerek darbe
tehdidinde bulundu. Faflist General
Franco’dan darbecilik kültürünü
devralan general tutukland›, görev-
den el çektirildi. Ona destek veren
bir grup rütbeli subay hakk›nda da
soruflturma bafllat›ld›. 

Konu, ülkemizde iki cephede
gündeme geldi. Birinci kesim, ‹s-
panya hükümetinin demokrasiye sa-
hip ç›kt›¤›n› savunarak, Türkiye’de
de bu tür tehditlerin bolca yap›ld›¤›
göndermeleri ile, biz de böyle yap-
mal›y›z diyordu. “Dar›s› bafl›m›za”
diyen ve genelde AB’cilerden olu-
flan bu kesimin karfl›s›nda ise, Hür-
riyet Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Öz-
kök gibi “Derin devletin gereklili¤i-
ni” savunanlardan Cumhuriyet Ga-
zetesi’ne kadar uzanan bir kesim
vard›. Özkök ile, O’nunla daha dü-
ne kadar holding medyas› diye kav-
ga eden ‹lhan Selçuk’un orduyu sa-
vunmak için buluflmufl olmalar›, dü-
zeniçindeki çat›flmalar›n s›n›rlar›n›n
nerede bafllay›p bitti¤i konusunda
ö¤retici bir örnekti. 

Selçuk 21 Ocak tarihli yaz›s›nda
“dar›s› bafl›m›za” diyenleri “asker

düflman›” diye elefltirerek flöyle di-
yor: “‹spanyol askeri bizimkine hiç
mi hiç benzemez... ‹spanya'da or-
du sömürgeci ve faflist tarihiyle ün
yapm›fl; geçmiflinde hep kilisenin
ve kral›n yan›nda yeralm›flt›r... As-
ker bizde sivil ayd›nlarla birlikte
Ayd›nlanma devriminin mimarl›¤›-
n› üstlendi...”

AKP Karfl›tl›¤› Ad›na 
Generaller Aklanamaz

Bizim generaller, ‹spanyollar’a
benzemezmifl! Niye? Daha m› az
kan döktüler, daha m› az darbe yap-
t›lar? ‹spanyol sömürgecilik tarihin-
de milyonlarca ezilen halklar›n kan›
var da, Osmanl›’dan Cumhuriyet’e
bu topraklarda az m› kan ak›t›ld›?

Oligarflinin ordusunun general-
lerinin sicilinde kaç darbe, kaç kat-
liam›n yerald›¤›n› ‹lhan Selçuk da
çok iyi bilir. En az›ndan 12 Mart’›n
iflkence merkezi “Ziverbey Köfl-
kü”nden de tan›r kendilerini. Türki-
ye tarihinde hiçbir kitle katliam›
yoktur ki, generallerin bilgisi, ör-
gütlemesi ya da onay› d›fl›nda ger-
çekleflmifl olsun. Sadece Susur-
luk’ta ak›tt›klar› kan bile, bu ordu-
nun akl› bafl›nda kimse taraf›ndan
savunulamayaca¤›n›n ibretidir. 

Ama “fleriatç›lara karfl› laikli-
¤in güvencesi ordu” çizgisine öy-
lesine büyük bir sadakat duyulmak-

tad›r ki, “AKP karfl›s›nda askeri
y›pratmama” ad›na her türlü suçuna
gözyumulmakta, kontrgerilla faali-
yetleri bile elefltirilmemekte, hatta
darbeler dahi defterden silinebil-
mektedir. “12 Eylül’ü yapan as-
kerle bugünkü ordu bir de¤ildir”
safsatas›na kimsenin inanmas›n›
beklemesin ‹lhan Selçuk. Darbeci-
lik ve en genelde ülkeyi zulümle
yönetme politikas›, Kenan Evren-
ler’e ait bir politika de¤ildir. 

Selçuk’un dilinden düflürmedi¤i
“Ayd›nlanma devriminin mimar-
l›¤›” konusu ise emperyalizmle giri-
len iliflkileri gözard› etmektir. 1923
Kurtulufl Savafl›’nda Kemalist asker
ayd›n zümrenin oynad›¤› rol,
1940’lar›n sonuyla birlikte de¤ifl-
mifltir. Kurtulufl Savafl› veren ordu-
dan, emperyalizmin Türkiye üzerin-
deki ç›karlar›n›n bekçili¤ini yapan
ve bu amaçla kendi halk›na karfl› sa-
vaflan, devrimcilerin ba¤›ms›zl›k
mücadelesini bo¤maya çal›flan ordu
gerçe¤i bu dönüflümün sonucudur.
ABD’den al›nan milyon dolarlarla
yürütülen bu savafl, “ayd›nlanmac›”
de¤il, gerici bir savaflt›r. Çünkü,
emperyalizm ça¤›nda, gericili¤in
kalesini feodal unsurlar, dinci ide-
olojiler de¤il emperyalizm olufltur-
maktad›r. Bugünkü dünya tablosu,
bu gerici merkezler taraf›ndan aske-
ri, siyasal, kültürel her alanda yürü-
tülen savafllarla doludur. NATO’ya
ba¤l›l›¤› ile, ABD ile s›k› iliflkileri
ile Türkiye Cumhuriyeti ordusu, bu
gericili¤in hizmetindedir.

“Laiklik” konusundaki tutumu,
iktidar kavgas›n›n bir parças› ve yu-
kar›da ifade etti¤imiz ordu gerçe¤i-
nin üzerini örtmenin, konumunu
meflrulaflt›rman›n arac›d›r.

“Bizim generallerimiz iyidir”

‹spanya’da darbe tehdidinde bulunan generalin görevden
al›nmas› üzerine AB’ciler “dar›s› bafl›m›za” derken, kimi-
leri de “bizim generallerimiz farkl›” edebiyat›na bafllad›.



Darbecileri Yarg›lamak

“Dar›s› bafl›m›za” diyerek, dar-
becileri yarg›lamaktan, a¤›zlar›n›
her açt›klar›nda birilerini tehdit
eden generalleri cezaland›rmaktan
sözedenler ise tam bir tutars›zl›k ve
samimiyetsizlik içindedirler.  

Arkalar›na AB’yi almadan tek
kelime laf edecek cesarete sahip ol-
mad›klar› ispatl› olan bu kesimlerin
amac›, darbecileri yarg›lamak de¤il,
en fazla generallerle sürdürdükleri
iktidar kavgas›nda mevzi kazan-
makt›r. Üzerinden 26 koca y›l geç-
mesine karfl›n, 12 Eylül Cuntac›lar’› -
n›n cezaland›r›lmas›ndan sözetmeyi
b›rak›n, gazeteleri ve TV’leri arac›-
l›¤›yla cunta flefine “sevimli tonton
ressam dede” imaj› vermeye çal›-
flanlar da bunlard›r. 

Bugün özellikle devrimci müca-
deleye yönelik 12 Eylül’den miras
kalan politikalar›n sürdürülmesine

hiçbir itirazlar›n› duya-
mazs›n›z. Avrupa Birli¤i
d›fl›nda hiçbir fleyi ken-
dine dert etmeyen, de-
mokrasi ve hak ve özgürlükleri de
bu çerçevede alg›layan bu kesimler,
b›rak›n cuntac›lar› yarg›lamay›,
böyle bir ortam olufltu¤unda ilk kar-
fl› ç›kacaklar aras›na kat›lacaklard›r. 

Çünkü, cuntac›larla hesaplafl-
mak, iflçisi, memuru, ö¤rencisi, ka-
d›n›, erke¤i, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’›
Arap’› ile tüm Türkiye halk›na bü-
yük ac›lar yaflatan generalleri haket-
tikleri flekilde cezaland›rmak, bu
düzeniçinde, bu düzenin kurumla-
r›nca yap›labilecek bir fley de¤ildir.
Böyle bir hesaplaflmay› ancak ör-
gütlü halk kitleleri yapabilir. 

Bugün, “kuflaklar” edebiyat› ya-
pan bir kesimin ve reformizmin de
dilinde “darbecilerden hesap sor-
ma” sözleri vard›r.

Cuntac›lardan hesap sormak, bu-

gün emperyalizme ve oligarfliye
karfl› savaflmakt›r; bu kesimler bu
savafl›n neresindedirler?

Cuntac›lardan hesap sormak, ra-
dikal, örgütlü bir mücadeleyi gerek-
tirir, bedeller ödemeyi göze almak
demektir; bu kesimler nas›l bir ör-
gütlenmeyi savunuyor, hangi bedel-
leri ödemeye haz›rlar... 

Cuntac›lardan nas›l hesap soru-
laca¤› üzerine, bu sayfalarda çok sa-
y›da yaz› yaz›ld›. Bu nedenle son
olarak flunu belirterek noktalayal›m: 

Elbette cuntac›lar, halk›n kan›n›
döken generaller de yarg›lanacaklar.
Ancak biz bunu, ne düzeniçi güçle-
re dayanarak ne de bu düzenin ku-
rumlar›nda yapaca¤›z. Devrim bay-
ra¤› alt›nda birleflen örgütlenmifl
halk›n gücüyle baflaraca¤›z. 
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12 Eylül Cuntas›’ndan bu yana bütün iktidarlarca ve YÖK
taraf›ndan uygulanan, gençli¤i apolitiklefltirme politika-
s›ndan, zaman zaman bu politikan›n sorumlular›ndan da
flikayetler gelir. YÖK’çü rektörlerden, politikleflen genç-
li¤e “terörist” diyen burjuva bas›na; Avrupa Birlikçi-
ler’den flovenistlere kadar; tüm bu kesimlerin apolitik-
leflmeden flikayet ettikleri nokta, gençli¤in dinamizmine
ihtiyaç duyduklar› süreçlerdir. 

Bu elefltirilere, eski MGK Genel Sekreteri, emekli Orge-
neral Tuncer K›l›nç da eklendi. Kendi icraatlar›n› çok
iyi bilen K›l›nç, 'Yeni Çizgi' Dergisi’nde yay›mlanan
söyleflisinde, apolitiklefltirmenin kayna¤›n› da do¤ru tes-
pit ederek, “Günün getirdi¤i s›k›nt›lardan bir tanesi,
üniversite gençleri siyasetten uzak kalmaya bafllad›lar,
12 Eylül'ün etkisini görüyorum orada. Bu halden genç-
lerin kurtulmas› ve siyasete de sahip ç›kmas› gerekiyor”
diye konufltu. 

“Üniversite gençli¤inin siyasetten kopmas›n›n en önemli
nedeninin 12 Eylül oldu¤unu” söylemesi çok yerinde bir
tespit! Bu ülkenin düflünen üreten gençli¤inin apolitik-
lefltirilmesi yo¤un olarak 12 Eylül ile bafllad›. Bir politi-
ka olarak çeflitli araç ve biçimlerde uyguland›. Bask›,
gözalt›lar, tutuklamalar, yozlaflt›rma, soruflturmalar ve
okuldan uzaklaflt›rmalar, faflist sald›r›lar vb. her yola
baflvuruldu ve halen de baflvurulmaktad›r. 

Peki, sorulmaz m›; bu cuntay› kim yapt›? Bu general bafl-
ka bir ordunun generali mi? Cunta politikalar›n›n sürdü-
rülmesinde, cuntac›lar›n iflledikleri tüm bu suçlardan
dolay› yarg›lanmas›n›n karfl›s›nda, K›l›nç’›n mensubu
oldu¤u TSK durmuyor mu?

Oligarflinin bütün halk kesimlerine yönelik politikalar›n›n
kararlar› MGK içinde al›nd› ve K›l›nç’›n görev yapt›¤›
Genel Sekreterli¤in organizasyonu ile yaflama geçirildi.
Toplumla ‹liflkiler Baflkanl›¤› baflta olmak üzere, sekre-
terli¤in tüm birimleri, halk›n ve elbette gençlerimizin ör-
gütlenmesini, mücadele etmesini engellemek için çal›fl-
t›lar. Bir sorumlu aran›yorsa, Org. K›l›nç kendi ad›n› da
bafl s›ralar›na yazmak zorundad›r. 

Sanmay›n ki, bu sözlerin sahibi gerçekten gençli¤in bu-
gün politikleflmesinden yanad›r. Onun istedi¤i politik-
leflme, gençlerin kendi politikalar› çerçevesinde hareket
etmesi, flovenist, milliyetçi politikalar›n›n ard›ndan kofl-
mas›d›r. Ama, ellerindeki bütün araçlara, bedel ödeme
gibi bir risk olmamas›na karfl›n, baflaram›yorlar. Çünkü,
apolitiklefltirme, bireycilefltirme tek bir ideolojiyi, solu
hedefliyor olsa da, sonuçlar› bununla da s›n›rl› kalma-
maktad›r. Ve flimdi kendi eserlerinin karfl›s›na geçip a¤›t
yak›yorlar. 

Gençli¤in kitlesel olarak yeniden politikleflmesi karfl›s›n-
da olanca güçleriyle “terör” yaygaras› yapacaklar›n ba-
fl›nda da yine generaller gelecektir. Çünkü; politikleflen
gençlik, gericili¤in de¤il ilericili¤in potas›na akacakt›r.
Generallerin gerici faflist ideolojileri hiçbir dönem genç-
li¤e çekim merkezi olamaz. S›n›rl› bir kesimi aldatm›fl
olmalar›, bu gerçe¤i de¤ifltirmez. ‹lericili¤i temsil eden
tek ideoloji ise, devrimci ideolojidir. 

Org. K›l›nç: “Darbeler

gençli¤i apolitiklefltirdi”



2000’in bafllar›ndan bu yana,
ekonomik ve siyasal alanda halka
yönelik say›s›z karar uygulamaya
konuldu, haklar gasbedildi. Bu sal-
d›r›lar›n hemen hiçbirinin püskürtü-
lemedi¤i, hiçbirinde güçlü bir dire-
nifl örgütlenemedi¤i herkesin bildi¤i
bir gerçektir.  

Emperyalizmin ve oligarflinin
tüm kesimlerinin deste¤iyle, bask›
ve terör eflli¤inde sürdürülen böyle
bir sald›r›n›n karfl›s›nda güçlü bir
direnifl hatt› örülebilmesinin iki ko-
flulu vard›: Birincisi, halk›n tüm ke-
simlerinin birlikte mücadelesini
sa¤lamak ve bunun için de ikincisi,
devrimci demokratik muhalefetin
tüm örgütlü güçlerini kapsayan bir
birlikteli¤i gerçeklefltirebilmek. 

‹kisi de sa¤lanamam›flt›r. Hak-
lar ve özgürlükler mücadelesinin
uzun y›llard›r en temel zaaf› budur. 

Böyle kapsaml› bir birlikteli¤in
12 Eylül sonras›ndaki en kapsaml›
örneklerinden biri 3 Ocak genel
greviydi. Ancak halk›n mücadelesi,
bu çizgide gelifltirilememifltir. 

Bunun neden gerçekleflemedi¤i-
ni do¤ru olarak tespit etmek, müca-
delenin bundan sonraki geliflimi
aç›s›ndan da belirleyicidir.  

*

Emperyalist tekellerin ve iflbir-
likçilerinin son sald›r›s› olarak flim-
di gündemde Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS) ile
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Kanun Tasar›lar› var. Sözkonusu
kanunlar›n, sadece sa¤l›k emekçile-
rini de¤il herkesi ilgilendirdi¤i de
bir baflka gerçektir. Bu kanunlarla
emekçilerin varolan haklar› gasbe-
dilecek, sigortal›, sigortas›z, sendi-
kal›, sendikas›z, iflçi veya de¤il, tüm
halk bu sald›r›dan etkilenecektir. 

O halde bu durumda yap›lmas›
gereken aç›kt›r: Halk›n ve tüm dev-
rimci demokratik güçlerin birlikte
mücadelesini örgütlemek. 

Nitekim 21 Ocak’ta Petrol-‹fl

Genel Merkezi’nde ‹stanbul’daki
çeflitli DKÖ’lerin kat›l›m›yla yap›-
lan toplant›da "Herkese Sa¤l›k,
Güvenli Gelecek ‹çin Birleflik Mü-
cadeleye" fliar› ortaya at›lm›flt›r.

Slogan do¤rudur, ancak alt›n›n
doldurulabilmesi, bugüne kadar ki
icazetçi anlay›fllar›n afl›lmas›na
ba¤l›d›r. 

Evet, halk›n çeflitli kesimlerinin
mücadelesi bugüne kadar neden bir-
lefltirilememifltir? Devrimci demok-
ratik güçlerin birli¤i neden sa¤lana-
mam›flt›r? Sorular›n cevab› bu ica-
zetçiliktedir. 

Oligarfli, sald›r›lar› gerçekleflti-
rirken, ayn› zamanda halk güçlerini
bölüp parçalama yöntemlerini de
devreye sokar. Nitekim bu süreçte
oligarflinin mücadeleyi, örgütlen-
meleri bölme politikas› baflar›l› ol-
mufltur.

Ona bu baflar› imkan›n› sunan-
lar, mevcut iflçi memur konfederas-
yonlar›n›n, odalar›n yönetimleri ve
onlarla ayn› anlay›fltaki siyasal ör-
gütlenmelerdir.  

Oligarfli, devrimcileri tecrit ede-
cek, onlardan uzak duracaks›n›z di-
ye dayatm›flt›r. Bu dayatmaya bo-
yun e¤ilmifltir. 

Oligarfli, “herkes kendi ifline ba-
kacak”, baflka sorunlarla ve baflka-
lar›n›n direniflleriyle ilgilenmeye-
cek diye dayatm›fl, bu dayatmaya da
yine düzeniçi hesaplarla boyun e¤il-
mifltir. 

Yine bu süreçte kurulan Emek
Platformu da, içinde yeralan güçle-
rin oligarflinin dayatmalar›na boyun
e¤mesini perdeleyen bir rol oyna-
m›flt›r. Gerçekte ortada tüm kitle ör-
gütlenmelerini ve siyasal güçleri
birlefltirmeyi hedefleyen bir plat-
form H‹Ç OLMAMIfiTIR. 

Emek Platformu, halk›n hoflnut-
suzlu¤unu ve tepkilerini dizginle-
menin ve devrimcileri tecrit etme-
nin bir arac› haline gelmifltir. ‹ktidar
iflbirlikçisi Türk-‹fl’i, Hak-‹fl’i “mü-

cadeleye çekme” ad›na mücadele-
sizlik statülefltirilmifltir.  

Sonuç ortadad›r. “Emek Platfor-
mu”nu esas alarak izlenen çizginin
bundan sonra da sald›r›lar karfl›s›n-
da bir direnifli örgütleyemeyece¤ini
bilmek için kahin olmak gerekmi-
yor. 

‹flçi, memur konfederasyonlar›,
odalar y›llard›r izledikleri çizgiyi
gözden geçirirlerse, bu ç›plak ger-
çekle karfl› karfl›ya kalacaklard›r.
Hiçbir ekonomik, demokratik, siya-
sal sonuç yarat›lamad›¤› gibi, bir di-
renifl gelene¤i de oluflturamam›fllar-
d›r.  

“Solun güçsüzlü¤ü” üzerine pek
çok fley söylenebilir, ancak sendika-
larda, odalarda ve tüm di¤er demok-
ratik kitle örgütlerinde ve yoksul
gecekondu semtlerinde as›l dinamik
gücün hâlâ devrimciler oldu¤u da
bir gerçektir. 

O halde, sald›r›lar karfl›s›nda
gerçekten ciddi bir mücadele ve di-
renifl gelifltirilecekse, ilerici konfe-
derasyonlar ve odalar, bir; halk›
birlefltirme sorumlulu¤undan kaç-
mamal›, iki; radikallikten, militan-
l›ktan korkmamal› ve üç; yüzlerini
devrimcilere dönmelidirler. Halk›n
mücadelesi, bu üç temelde gelifle-
cektir. Bunlar yap›lmad›¤›nda tüm
“birlikte mücadele” ça¤r›lar›n›n alt›
bofl kalmaya mahkumdur. Bunlar
yap›lmad›¤›nda, oligarflinin çizdi¤i
s›n›rlar›n d›fl›na ç›k›lamaz ve sald›-
r›lar püskürtülemez. 

*

Yeni sald›r›
kanun tasar›la-
r›yla ilgili yap›-
lan toplant›larda
bir konuflmac›,
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halk›n
Cephesi Birleflik MMücadele



“Sermaye bu haklar› indirebilece¤i
en asgari düzeye indirmeye karar-
l›d›r” diyordu. 

Do¤rudur ve bu bafltan beri aç›k
olan bir s›n›fsal politikad›r. Ve bü-
tün mesele, sermayenin bu kararl›l›-
¤›n›n karfl›s›na ayn› kararl›l›kla ç›-
k›p ç›kamamaktad›r. Sermayenin bu
kararl›l›¤›n› bilenlerin hükümetle
diyaloglara, AB müdahalelerine,
uyum yasalar›na bel ba¤lamas›n›n,
gelece¤ini sermayenin ete¤inden
kopamayacak kurumlara tabi k›lma-
s›n›n bir mant›¤› yoktur.  

Emek Platformu veya bileflenle-
rinin toplant›lar›nda hâlâ “Tasar›
meclise gelirse, geldi¤i gün...” flek-
linde “programlar” konufluluyor.
E¤er sermayenin bu konudaki ka-
rarl›l›¤›ndan eminsek, sözkonusu
kanunlar›n meclise hangi gün geldi-
¤inin bir önemi yoktur. Gelece¤i ke-
sindir. Tecrübelerle sabit ki, bu tür
“eylem programlar›”nda, iktidar›n
manevralar› karfl›s›nda, emekçiler
adeta eli bö¤ründe kalmaktad›r. O
zaman bugünün görevini yar›na er-
telemenin anlam› nedir? 

Bunun bugüne kadar ki anlam›,
emekçileri oyalama olmufltur. O
ana kadar emekçiler bekletilmifl, o
gün yap›lan bir eylemle de yasak
sav›lm›flt›r. Sald›r›y› püskürtmeyi
amaçlayan bir mücadele program›
öyle olamaz. 

*
Yoksullu¤a, hak gasplar›na, IMF

programlar›na, bask›lara karfl› dev-
rimci demokratik muhalefetin bir-
leflmesine ne gibi bir engel var? 

Kimse somut ve hakl› bir gerek-
çe söyleyemez. O halde niye yapa-
m›yoruz? Kim engel oluyor? Bunun
üzerinde herkes düflünmeli. 

En genifl halk kesimlerinin bir-
li¤i, halk›n somut talepleri çer-

çevesinde bir mücadeleyle
sa¤lan›r; Somut ta-

lepler zaten hep
g ü n d e m -

dedi r.

Sald›r› kanunlar›yla ilgili kitle örgüt-
leri toplant›s›nda bir konuflmac›, “‹s-
tanbul’un iflçi ve emekçileri olarak
Türkiye’yi k›fl uykusundan uyand›r-
mal›y›z” diyor. Burada iyi niyetli bir
dilek ancak yanl›fl bir teflhis vard›r. 

Evet, genifl kitlelerin bir çok
fleyden habersiz b›rak›ld›¤›, iktida-
r›n, burjuva medyan›n demagojile-
rinin etkisi alt›nda oldu¤u do¤rudur;
bu nedenle de gerçekleri aç›klama
do¤rultusundaki faaliyetler önemli
ve gereklidir. Fakat burada, ayn› za-
manda bu yasalar›n neler getirip gö-
türece¤ini bilen ÖRGÜTLÜ ke-
simler sözkonusudur. Sorun onlar›n
ne yapaca¤› veya yapmad›¤›d›r.
Sald›r› kap›ya gelmiflken “imza
kampanyas›” diye ortaya ç›kan ve
belirsiz ifl b›rakmalardan sözetmek-
ten baflka da bir fley yapmayan bir
sendika, aç›kça ‹fiÇ‹LER‹ ALDA-
TIYOR, OYALIYOR, UYUTU-
YOR demektir. 

‹flte bu nedenle, uyand›r›lmas› ve
uyar›lmas› gerekenler en baflta, bu
çizgiyi y›llard›r sürdüren sendika ve

DKÖ yöneticileridir. Her devrimci,
demokrat iflçi, memur, doktor, mü-
hendis, bulundu¤u kitle örgütünde
önce bu çizgiyi sorgulatmal›d›r. Bu-
güne kadar neden böyle oldu¤unun
hesab›n› sormal›d›r. ‹flçi, memur
sendikalar›n›n, konfederasyonlar›-
n›n, odalar›n yöneticileri, baflar›s›z-
l›klar›n›n hesab›n› vermelidirler.
Her platformda en baflta bu tart›fl›l-
mal›d›r. De¤ilse, güya mücadele ka-
rarlar› almak için yap›lan her top-
lant› da bir oyalama arac›na dönü-
flür. Oligarflinin yukar›da s›ralad›¤›-
m›z dayatmalar›na karfl› ç›k›lmadan
halk›n birleflik ve militan mücadele-
sinin gelifltirilemeyece¤i aç›kt›r. 

Devrimciler, ekonomik demokra-
tik hak ve özgürlük gasplar›n›, fiem-
dinli’den tecrite zulüm politikalar›n›
püskürtmekten 1 May›slar‘› örgütle-
meye kadar hayat›n her alan›nda hal-
k›n birleflik mücadelesini örgütleme-
yi savunuyor. Ve bunu gerçeklefltir-
mek için de bir kez daha her kurumu,
bugüne kadarki çizgilerinin muhase-
besini yapmaya ça¤›r›yor.
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SSGSS ve SGK Tasar›lar› Protesto Edildi
Çeflitli demokratik kitle örgütleri, 18 Ocak’ta Galatasaray Lisesi önün-

de yapt›klar› aç›klamayla Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
(SSGSS) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanun Tasar›s›'n› protesto
ettiler.

‹stanbul Tabip Odas›, Eczac› Odas›, Difl Hekimleri Odas›, Veteriner He-
kimler Odas›’n›n, KESK, Türk-‹fl ve D‹SK fiubeleri’nin, Dev Sa¤l›k-Sen
ve TMMOB’un kat›ld›¤› aç›klamada "Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek
‹çin Birleflik Mücadeleye" yaz›l› pankart aç›ld›. Yap›lan aç›klamada ve
IMF’ye verilen niyet mektubuna göre, bu yasalar›n 2006 Ocak ve fiubat ay›
ortas›na kadar TBMM’de kabul edilece¤i belirtilerek, halk›n her kesiminin
bu yasalardan ma¤dur olaca¤› vurguland›. 

Aç›klamada, sözkonusu tasar›lar›n meclisten geçmesine izin verilmeye-
ce¤i belirtildi. "Herkese sa¤l›k, güvenli gelecek hakk› için birleflik müca-
deleye" bafll›kl› bildiriler da¤›t›larak, eylem bitirildi. 

***

18 Ocak’ta Galatasaray Lisesi önünde SSGSS ve SGK’yi protesto eden
örgütler, 21 Ocak’ta da Petrol-‹fl Meclis Salonu’nda, “Sosyal Güvenlik ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Tasar›s›'na Karfl› Birleflik Mücadeleye" toplant›s›
düzenledi. 

Burada yap›lan konuflmalarda, kurum yöneticileri, sözkonusu kanun ta-
sar›lar›n›n içeri¤i hakk›nda bilgi verirken, söz alan çok say›da konuflmac›
da, birlikte mücadelenin örgütlenmesi gere¤ine dikkat çekti. Toplant›da
halk›n en genifl flekilde bilgilendirilmesi, kitlesel yürüyüfller, imza kampan-
yalar›, bölge toplant›lar› yap›lmas› yönünde çeflitli kararlar al›nd›.



Vietnam Devrimi, halk›n en yayg›n biçimde seferber
edildi¤i devrimlerin bafl›nda gelir. Vietnam’da halk ade-
ta “büyük bir gerilla gücü” halinde örgütlenmifltir. Bu
sonucu yaratan esas olarak –Giap’›n sözleriyle ifade
edersek– ‘Tüm halk› düflmanla savaflt›ral›m’ fliar›nda
ifadesini bulan politik ve askeri çizgidir. Emperyalist ifl-
gallere karfl› ulusal kurtulufl savafl›na önderlik eden Vi-
etnaml› komünistler, bafl›ndan itibaren bu çizgide ›srar-
l› olmufllard›r. Emperyalizmin tarihteki en büyük askeri
y›¤›naklarla gerçeklefltirdi¤i iflgaller karfl›s›nda, zafer
baflka türlü kazan›lamazd› zaten.  

***
Vietnam: ‘Her yerde 
tüm halk›n direnifli’
1920’lerin sonlar›nda Vietnaml› komünistler üç ayr›

örgüt içinde örgütlü durumdayd›. Komintern’in ve Ho
Chi Minh’in çabalar› sonucunda fiubat 1930'da bu grup-
lar›n birleflmesiyle Viet Nam Cong San› Dang (Vietnam
Komünist Partisi), illegal olarak kuruldu. 

Birleflme, komünistleri güçlendirdi ve daha sonra
Çin Hindi Komünist Partisi ad›n› alacak olan parti, her
alanda örgütlenme at›l›m›na giriflti. ‹lk kitle örgütleri de
bu dönemde komünistlerin öncülü¤ünde kuruldu. Kuru-
lan belli bafll› örgütlenmeler flunlard›: K›z›l ‹flçi Birli¤i,
K›z›l Köylü Birli¤i, Komünist Gençlik Birli¤i, Kad›n
Özgürlü¤ü Birli¤i, K›z›l Yard›m Toplulu¤u, Anti-
Emperyalist Birlik.

Parti taban›n› oluflturan sendikalar ve Köylü Birlik-
leri de yeralt› örgütlenmesi durumundayd›lar. Yeralt›
sendikalar›, iflgal koflullar›na ra¤men kendi içinde yöne-
timlerini seçen, dayan›flma oluflturan bir iflleyifle sahip-
tiler; birçok fabrikada örgütlendiler, pek çok grev ger-
çeklefltirdiler. 

Köylü Birlikleri arac›l›¤›yla oluflturulan Çiftçi Ko-
miteleri ve Öz Savunma Birimleri, kitle örgütlenmesi-
ni tabana yayarken, silahl› örgütlenmenin de ad›mlar›n›
at›yordu. Köylü Birlikleri’nin ça¤r›s›yla 1930’lar›n bafl-
lar›nda bölgesel ayaklanmalar gerçeklefltirildi. 

1932'de parti, ilk kez "legal olarak örgütlenme ve
mücadele" karar› ald›. Tarafs›zl›k ve Mücadele ad›nda

iki gazete ç›kar›ld›. 1936'da iflgalci Fransa’da Halk Cep-
hesi'nin iktidara gelmesi, Çin Hindi'nde de k›smi bir ra-
hatlamaya yol açt›. Parti aç›kça faaliyet göstermeye bafl-
larken, yeralt›ndaki kitle örgütlenmelerini de yasallafl-
t›rma karar› al›nd›. Sendikalar ve Köylü Birlikleri, Yar-
d›m ve Dostluk Dernekleri’ne; Komünist Gençlik Bir-
likleri, Çin Hindi Demokratik Gençlik Birli¤i’ne; K›-
z›l Yard›m Derne¤i, Halk Yard›m Derne¤i’ne dönüfltü-
rülerek, bu isimler alt›nda yasal olarak faaliyet sürdür-
meye bafllad›lar. Ne var ki bu dönem uzun sürmedi,
Fransa’da Halk Cephesi’nin iktidardan düflüflü ile birlik-
te, parti yeniden illegaliteye geçti, tabii ayn› durum kit-
le örgütlenmeleri için de geçerliydi. 

Vietnam’da komünist parti, 1930’dan 1975’e kadar
süren savaflta, legal imkanlar› da de¤erlendirmekle bir-
likte, bu dönemler uzun süreli olmam›fl, hem bar›flç›l
mücadele biçimleri, hem silahl› mücadelede, esas olarak
iflgal koflullar›ndaki yeralt› örgütlenmeleri taraf›ndan
gelifltirilmifltir. Bu anlamda Vietnam, özellikle halk ör-
gütlenmelerinin yasall›k de¤il, meflruluk temelindeki
yayg›n, kitlesel örgütleniflleriyle önemli bir örnektir. 

Cephe örgütlenmesi ve Viet Minh: 2. Em-
peryalist Paylafl›m Savafl› döneminde, Vietnam bu kez
Japon iflgaline u¤rar. Bu dönemde, ba¤›ms›zl›k yanl›s›
tüm güçlerin harekete geçirilmesi amac›yla bir cephe
örgütü olan Vietnam Ba¤›ms›zl›k Birli¤i (Viet Minh)
kurulur. O güne kadar partiye ba¤l› olarak kurulan ör-
gütlenmeler, cephe örgütlenmesine göre flekillendirildi. 

Çeflitli alanlardaki çal›flmalar;

Ulusal Kurtulufl ‹flçi Birli¤i, Ulusal Kurtulufl
Köylü Birli¤i, Ulusal Kurtulufl Gençlik Birli¤i, Ulu-
sal Kurtulufl Kad›nlar Birli¤i, Ulusal Kurtulufl Eski
Halklar Birli¤i,  Ulusal Kurtulufl Asker Birli¤i, Ulu-
sal Kurtulufl Rahipler Birli¤i ad›yla sürdürülmeye
baflland›. Cephe politikas›, kitle örgütlenmelerinin de
h›zla yay›lmas›n› sa¤lad›. 

Ayn› dönemde, k›rsal bölgelerin ve köylülü¤ün dev-
rimdeki öneminin daha net görülmesiyle, Çin s›n›r›na
yak›n bölgelerde devrimci üsler oluflturmaya baflland›.
Üs bölgelerinde Viet Minh'e ba¤l› yerel komiteler olufl-
turuldu. Birlikler, bu bölgelerde afyon, tuz, alkol tekel-
lerinin kald›r›lmas›, arazi vergilerinin azalt›lmas›, oku-
ma yazma seferberli¤i, a¤alardan el konulan topraklar›n
yoksul halka da¤›t›lmas› gibi uygulamalar› hayata geçi-
rerek halk›n deste¤ini kazand›lar. 

1944’e gelindi¤inde Viet Minh k›rsal bölgelerde iyi-
ce kitleselleflir. Viet Minh güçlerinden Silahl› Propa-
ganda Birlikleri oluflturulur. Bu birliklerin kuzeyden
güneye sürekli hareket edip sald›r›lar düzenlemesiyle
Viet Minh'in ad› tüm ülkede duyulur.

1945'te, bir yandan Frans›z sömürgecileriyle, Japon
sömürgecileri aras›ndaki kavga k›z›fl›rken, büyük bir
k›tl›k yaflan›r. Viet Minh halk› yiyecek depolar›na ve
konvoylar›na el koymaya ça¤›r›r. K›tl›¤a karfl› mücade-
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le içerisinde Ulusal Kurtulufl Komitesi'ne ba¤l› olarak
fabrika, köy, mahalle ve eyaletler düzeyinde Kurtulufl
Komiteleri ve Savunma Birimleri kurulur. Savunma
Birimleri, Milisler ve Silahl› Propaganda Birli¤i ile bir-
leflerek halk ordusuna dönüflürken, Kurtulufl Komitele-
ri grevler, mitingler ve çeflitli protesto gösterileri düzen-
leyerek h›zla büyürler.

16 A¤ustos 1945'te çeflitli partiler ve halk›n de¤iflik
kesimlerinin temsilcilerinin kat›l›m›yla Ulusal Kongre
toplan›r. Kongre Ho Chi Minh baflkanl›¤›nda yeni bir
Ulusal Kurtulufl Komitesi seçer. Komite ulusal ba¤›m-
s›zl›k için iç ve d›fl flartlar›n olgunlaflt›¤›n› tespit ederek
halka ayaklanma ça¤r›s› yapar. Bu ça¤r› sonucu Halk
Ordusu, Savunma Birimleri ve halk örgütlülükleri her
yerde harekete geçerler. Japon ve Frans›z iflbirlikçileri
yurtd›fl›na kaçarken Viet Minh tüm ülkeyi denetimi alt›-
na ald›. Ho Chi Minh 2 Eylül 1945'te ülkenin ba¤›ms›z-
l›¤›n› ilan etti. 

Ne var ki, Vietnam halk›n›n emperyalizme karfl› di-
renifl ve savafl› henüz bitmeyecektir. 

Yeniden iflgal: 1945 sonlar›nda 2. Paylafl›m Sava-
fl›'n›n bitmesiyle emperyalistlerin Vietnam'› yeniden ifl-
gal etmesi ayn› döneme denk gelir. Frans›z birlikleri gü-
neydeki liman kenti Saygon’a ç›karak iflgale bafllad›lar. 

1946 bafllar›ndan itibaren Frans›z sald›r›lar› yo¤un-
laflarak sürer. Vietnam halk› bu sald›r›lara karfl› özellik-
le k›rsal bölgelerde etkili olan direnme harekat›n› baflla-
t›r. Giap önderli¤indeki halk ordusu Frans›z ordusuna
büyük kay›plar verdirir. Esas olarak Vietnam'›n güney
bölgesinde süren savafl boyunca Frans›zlar büyük kent-
lerin d›fl›nda hakimiyet kuramazlar. Frans›zlar kendi de-
netimindeki bölgelerde kukla bir Vietnam hükümeti
kurarak iflgali kal›c›laflt›rmaya çal›fl›rlar. 

1947’den itibaren Vietnam halk ordusu Frans›zlar’a
karfl› sürekli sald›r›lar yapar. 1954 Mart'›ndaki bir sald›-
r›da Dien Bien Phu'da 16.500 Frans›z askerinin
yokedilmesiyle Frans›zlar art›k savafl› kazanamayacak-
lar›n› anlarlar. Cenevre Anlaflmas›’yla Kuzey Viet-
nam'›n ba¤›ms›zl›¤› tan›n›rken Fransa’n›n güneyden iki
y›l içinde tamamen çekilmesi ve yap›lacak referandum-
la kuzey ve güneyin birlefltirilmesi kararlaflt›r›l›r. 

Ülke bölünmüfltür. Vietnam'da çekilmek zorunda ka-
lan Frans›z emperyalizmi, güneyi ABD emperyalizmine
devreder. Art›k düflman ABD emperyalizmidir. Viet-
nam’›n 1955'ten bafllayarak Amerikan emperyalizmine
karfl› 20 y›l sürecek olan direnme savafl› böyle bafllar.

Güney Vietnam'da iflgal alt›nda yeniden
örgütlenme; Cenaze Kald›rma, Domuz Kes-
me Dernekleri: Ülkenin kuzeyi kurtulmufl, ancak
güneyinde Diem rejiminin bask›s› alabildi¤ine artm›flt›r.
Frans›zlar’a karfl› savafla kat›lan tüm eski direniflçiler iz-
leniyor, tutuklan›yor ya da katlediliyorlard›. Bu dönem-
de da¤lara çekilen eski direniflçiler üsler oluflturmaya

bafllad›lar. Direniflçiler bir süre sonra köylere inmeye,
ajitasyon çal›flmalar› yapmaya bafllad›lar. 1959'a kadar
mücadele silahl› olmayan biçimlerde sürdürülür. Ancak
Diem polisinin bask›s› daha da artar. K›rsal bölgelerde
halk etraf› dikenli teller ve may›nlarla çevrilerek olufltu-
rulan stratejik köylere hapsedilir.

1959'da silahl› mücadeleyi bafllatma karar› al›n›r. Si-
lahl› propaganda için ekipler oluflturulur. 1960'ta Ulusal
Kurtulufl Cephesi (NLF) kurulur. NLF içinde, çeflitli
partiler, çeflitli mezheplerinin üyeleri, da¤l› kabilelerin
temsilcileri, Köylü Birlikleri, Diem rejiminin bask›la-
r›yla yasad›fl› konuma düflmüfl kifli ve topluluklar yeral›-
yordu. Cephe bir yandan silahl› mücadeleyi gelifltirir-
ken, di¤er yandan halk örgütlülüklerini gelifltirmeye
önem verdi.

Diem rejiminin ajanlar›n›n her köye yerleflti¤i koflul-
larda, NLF ulaflabildi¤i her köyde muhbir ve ajanlara
yönelik cezaland›rmalar yapt›. Muhbirlerin cezaland›r›l-
mas› iflbirklikçi rejimin otoritesini k›rarken, halk örgüt-
lenmelerinin de önünü açt›. 

Diem rejiminin “On Vietnaml›’n›n biraraya gelme-
sini yasaklad›¤›” ve halk›n büyük ço¤unlu¤unun stra-
tejik köylerde yaflad›¤› a¤›r bask› koflullar›nda, Güney
Vietnam'da kurulan ilk örgütlenmeler, Cenaze Kald›r-
ma Derne¤i veya Domuz Kesme Derne¤i gibi çok s›-
radan amaçlar çerçevesinde kurulmufl derneklerdir.

Cenaze Kald›rma Derne¤i köyde veya flehirde biri
öldü¤ünde cenaze giderlerini tüm toplulukla birlikte
karfl›lamak için kurulmufltu. Domuz Kesme Derne¤i ise
eski bir gelene¤in devam› olarak, “domuz bir aileye faz-
la gelir” ilkesinden hareketle birkaç ailenin s›rayla do-
muz kesip aralar›nda paylaflmalar› fleklinde iflletiliyor-
du. Bu ve benzeri örgütler halk›n birli¤ini sa¤lay›p da-
yan›flma duygusunu güçlendirirken, NLF için de kitlele-
ri biraraya toplamak, halkla ba¤ kurmak için uygun ze-
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lar›nda 12’fler
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mufltu. Art›k iflgalci Frans›z güçleri için sald›r›n›n nere-
den ve nas›l geelece¤i hiç belli de¤ildi. Fransa askeri
güçlerini art›rmas›na, Amerikan yard›m›na ra¤men bu
büyük halk gücü karfl›s›nda çaresiz kald›. 

Devrim sürecinde tüm dünyada “general” olarak
an›lmaya bafllanan General Vo Nguyen Giap, düzenli
bir ordunun atanm›fl generali de¤il, halk›n generaliydi.



minler oluflturuyordu. Bu derneklerde yap›lan toplant›-
larda cephenin politikalar› tart›fl›l›yor ve halka aktar›l›-
yordu. Vietnam Devrimi her koflulda halk iliflkilerini
canl› tutmak için mutlaka bir yol bulmufltur.

1962’de y›l›nda Diem rejiminin asker toplama kam-
panyas› s›ras›nda gerçeklefltirilen kitlesel gösteriler, iflte
bu örgütlenmeler arac›l›¤›yla örgütlenmiflti. 

1963'te NLF, halk› stratejik köyleri terkederek kendi
köylerine dönmeye ça¤›rd›. Bu ça¤r› stratejik köylerde
yar› köle biçiminde yaflamaya mahkum edilen halktan
güçlü bir karfl›l›k buldu. Stratejik köylerin tel örgüleri
parçalanarak kitlesel kaç›fllar gerçeklefltirildi. NLF baz›
stratejik köylere sald›rd›, sald›r› düzenlenen köylerde
halk› ayakland›rarak buralar› denetimine ald›.

NLF taraf›ndan ele geçirilen köylerde s›ras›yla flun-
lar yap›l›yordu: Köye girildi¤inde önce ajanlar tutukla-
n›p halk›n gözünün önünde cezaland›r›l›r. Tüm vergiler,
borçlar kald›r›l›r. Kurtulufl Cephesi'ne yak›n gönüllüler-
den Öz Savunma Birimleri kurulup, bafllang›çta birkaç
silah NLF taraf›ndan verilerek halk kendi silah›n› yap-
maya yöneltilir. Bu "Savunma Birimleri" üretimden
kopmadan savafl›n bilfiil içinde yeralarak, savafl›n halk-
laflmas›nda önemli bir örgütlenme ifllevi görmüfllerdir.

Askeri birimin yan› s›ra cepheye ba¤l› bir organ ola-
rak çal›flan Yerel Yönetim Komitesi oluflturulur. Yerel
Komite, halk›n günlük ihtiyaçlar› do¤rultusunda E¤i-
tim, Halk Sa¤l›¤›, Ekonomik ‹fller, Savunma ve Güven-
lik Komiteleri gibi çeflitli alt komiteler kurar. 

Yerel Yönetim Komiteleri’nin oluflturuldu¤u yerler-
de, her evde yeralt› s›¤›na¤› yap›lmas›, köyler aras› ha-
berleflme için siper ve tüneller kaz›lmas›, köylerin etra-
f›na tuzaklar haz›rlanmas› organize edilir. 

***

NLF’nin halk örgütlenmeleri
1965'e gelindi¤inde NLF savafl içinde giderek kitle-

selleflmifl, büyümüfl bir güçtür. Ülkenin dörtte üçü
NLF'nin denetimindedir. 30 bini aflan gerilla, 80 bine
ulaflan milisi ve kitlesel halk örgütlülükleriyle, Güney
Vietnam'da as›l iktidar gücüdür. NLF denetimindeki
bölgelerde oluflturulan örgütlenmeler flunlard›:

NLF’ye ba¤l› Merkez Komisyonlar›, birer bakanl›k
gibi çal›fl›yor, iktisattan asayifle kadar tüm ifllere bak›-
yorlard›. Cephede yeralan tüm siyasal, dinsel, etnik
gruplar komisyonlarda temsilci bulunduruyordu. 

Cephenin Ulusal E¤itim Komisyonu'nun önderli-
¤inde “Cehalete Karfl› Savafl Komiteleri” kurulmufltu;
çocuklara aç›k havada ya da barakalarda e¤itim verili-
yor, bombard›man olas›l›¤›na karfl› her s›ran›n alt›na bir
siper kaz›l›yordu.

Halk Sa¤l›¤› Komisyonu köylülerin yard›mc› dok-
tor, ebe, hasta bak›c›, hemflire olarak yetifltirildikleri
okullar kurmufltu. Ülkede salg›n hastal›klar çok yayg›n
oldu¤undan komisyon kampanyalar düzenleyerek halka

hastal›klardan korunma yollar› ö¤retiliyordu. 

Orman Atölyeleri (Halk Atölyeleri): Bu atölyeler-
de, otomobil lastiklerinden batakl›k ve ormanlarda yü-
rümeye elveriflli ayakkab› yap›l›yor, hem gerilla ordusu-
na hem de halka da¤›t›l›yordu. Atölyelerde ayr›ca silah
üretimi ve tamiri, düflmandan ele geçirilen patlamam›fl
bombalardan daha küçük bombalar›n üretilmesi de ya-
p›l›yordu. 

Avc› ve bal›kç› mangalar›: Baflta atölyelerde çal›-
flanlar›n olmak üzere, halk›n ve gerillalar›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak amac›yla oluflturulan bu mangalar, a¤›rl›kl›
olarak çocuklardan ve yafll›lardan kurulmufltu. 

Bas›m Evleri: Bas›m evlerinde hem cephenin, hem
de cepheye üyesi parti ve örgütlerin gazete ve dergileri
ve çocuklar›n e¤itimi için gerekli materyaller bas›l›yor-
du. ‹lk dönemler, bas›m evlerinde s›k›flt›r›lm›fl bambu
fleridinden yap›lan ka¤›tlar kullan›l›yordu. 

NLF'nin denetimi d›fl›ndaki bölgelerde ise, örgüt-
lenmeler daha farkl›yd›. ‹llegalite temelinde örgütlenen
‹flçi Birlikleri, Köylü Birlikleri gibi örgütlenmelerin d›-
fl›nda, daha özgün karakter tafl›yan baz› örgütlenmeleri
flunlard›:

Topuzlar Ordusu: Gönüllü kad›nlardan oluflur. Ey-
lem tarzlar› daha çok kitlesel protesto gösterileridir. Fe-
lakete u¤rayanlar için yard›m toplamak, kimsesiz ço-
cuklara bakmak, tazminat ödenmesi için protesto göste-
rileriyle hükümeti zorlamak, askerleri etkileyip kimya-
sal savafla karfl› imza toplamak Topuzlar Ordusu'nun çe-
flitli faaliyetlerinden baz›lar›d›r. 

ABD bombard›manlar› sonras› Topuzlar Ordusu,
ölenleri sedyelere koyup k›rm›z›lar giyerek karakollara
kitlesel yürüyüfller düzenleyerek düflman üzerinde bask›
oluflturuyor, asker toplayan araçlar›n yolu üzerine toplu-
ca yatarak asker al›m›n› engelliyorlard›. Topuzlar Ordu-
su üyeleri gece karakollar›n yan›na giderek yurtsever
flark›lar söyleyip askerlere halk ordusuna kat›lmalar›
için ça¤r›lar yapar, cephenin amaçlar›n› anlat›rlard›. Bu
propagandalar›n etkisi ile iflbirlikçi ordu saflar›n› terke-
den binlerce asker oldu.

Asker Analar› Örgütü: Yaral›lara bakmak, o¤lunu
k›z›n› savaflta kaybetmifl yafll›larla dayan›flma içinde ol-
mak bafll›ca görevleriydi. Ayn› zamanda iflgalcilere kar-
fl› gösteriler düzenlemek, iflbirlikçi ordu askerlerine si-
lah b›rakt›rmak için çal›flma yürütmek de mücadele
yöntemleri içindeydi. 

Emperyalizmin ‘böl ve yönet’ politikas›na
karfl› NLF’nin ‘Birlefl ve Diren’ politikas›:
Vietnam çok çeflitli etnik ve dinsel gruplar›n birarada
yaflad›¤› bir ülkedir. ABD özellikle da¤l›k kesimlerde
yaflayan kolonileri NLF'ye karfl› kullanmak istemifltir.
Emperyalizmin temel slogan› “böl ve yönet”tir. NLF
buna karfl› “Birlefl ve Diren” slogan›yla halklar›n ortak
mücadelesini örgütleme politikas›n› gelifltirmifltir. 
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NLF yönetiminde de belli bafll› az›nl›klar, dini grup-
lar ve mezhepler güçlü bir flekilde temsil edilirler. Cep-
henin kitle örgütlerinde de etnik ve dinsel eflitlik politi-
kas› iflletilir. Kabilelerin, dinsel topluluklar›n yaflad›kla-
r› yerlerde di¤er bölgelerde oldu¤u gibi cepheye ba¤l›
yerel yönetim organlar› oluflturulmufltur. Bu yerel yöne-
tim birimlerinin sorumlular› ve yöneticilerinin öncelik-
le o kabileden, topluluktan olmas› tercih edilir. 

NLF’nin bu politikas› sonucunda, kabileler ve mez-
hepler aras›ndaki eski düflmanl›klara, kültürel farkl›l›k-
lara ra¤men, Vietnam’›n her köyüne, flehrine yay›lan
halk örgütlenmeleri gerçeklefltirilebilmifltir. 

Vietnam Devrimi “örgütlü halkla birlefl-
mifl devrimci fliddet yenilmez” gerçe¤inin
ifadesidir: Gerçekten de Vietnam’da halk örgütlülük-
leri öylesine yayg›nlaflm›flt›r ki, emperyalistler sonuçta
flu sözleri söylemek durumunda kalm›flt›r: "Tüm Viet-
naml›lar düflman›m›zd›r." Halk›n en genifl flekilde ör-
gütlenmifl olmas›, iflte bu sözlerde somutlanmaktad›r. 

Vietnam Devrimi’nin önderlerinden Giap, halk ör-
gütlülüklerini ve gerilla savafl›n› nas›l ele ald›klar›n›
flöyle ifade eder:

“Partimizin askeri çizgisi, devrimci fliddeti y›¤›nla-
r›n fliddeti, devrimi y›¤›nlar›n eseri olarak anlayan dev-
rimci fliddetin Marksist-Leninist kavran›fl›n›n yarat›c›
bir uygulamas›d›r. Devrimci fliddet, kitlelerin politik
güçleriyle halk›n silahl› güçlerini, silahl› mücadeleyle
siyasi çal›flmay›, genel ayaklanma ve halk savafl›nda
son bulacak flekilde birbirine ba¤lamal›d›r. fiiddet anla-
y›fl›n›n böyle derinden ve do¤ru kavran›fl›, tüm halk›n
ve ulusun güçlerini harekete geçirmeyi ve örgütlemeyi
mümkün k›lar. Düflmanla sadece silahl› güçlerle de¤il
mevcut her araç kullan›larak tüm toplumca savafl›l›r.

... Vietnam halk savafl›n›n karakteri, ... tüm ülkede mü-
cadelenin s›k› ve bilimsel örgütlenmesi ve mücadelenin es-
nek yöntemleri sayesinde 30 milyondan fazla Vietnaml›n›n
ulusal kurtuluflun cesur savaflç›lar› haline gelmesidir.”

Vietnam’a iliflkin bu yaz›da aktarmaya çal›flt›¤›m›z
örgütlenmeler, onlarca y›ll›k mücadele boyunca baflvu-
rulan örgütlenme biçimlerinin yar›s› bile de¤ildir. Viet-
nam Devrimi’nde çarp›c› olan, halk›n her kesimini dev-
rime seferber edecek bir örgütlenme yarat›c›l›¤›d›r. Tüm
halk yafl›na, cinsine, e¤itim düzeyine, mesle¤ine, inanç-
lar›na, politik seviyesine göre çok çeflitli biçimlerde
mutlaka savafla kanalize edilmifltir. Yaral›lara, savflç›la-
r›n çocuklar›na bakmak, savafla gidenlerin evlerinde ye-
mek yapmak için komiteler halinde örgütlenmifl yafll›
analar, gönüllü kad›nlardan kurulan ve say›lar› 1 mil-
yonu bulan "Topuzlular Ordusu", düflman›n güçlü ol-
du¤u yerlerde flok eylemler yapan gençlerden oluflan
"Kent Savaflç›lar›", tuzaklar›n haz›rlanmas›nda, istihba-
ratta görevlendirilen çocuklar... gönüllü ayd›nlar› sefer-
ber eden “Cehalete karfl› savafl komiteleri”, ‘Tüm halk›
düflmanla savaflt›ral›m’ fliar›n›n gerçekleflmesidir. 

‹flte Vi-
e t n a m
D e v r i m i
böyle ör-
gütlü bir
güce da-
y a n d › ¤ ›
için, zafere
ulaflabildi. 

N L F ,
1 9 6 5 ' t e n
i t i b a r e n
karfl› sald›-
r› harekat-
lar›na giri-
flerek tüm ülkeyi düflmandan temizlemeye giriflti. Bu, 30
bin gerilla ve 80 bin milis kuvvetinden oluflan halk or-
dusunun 500 bin ABD askeri ve say›s› 900 bine ulaflan
iflbirlikçi ordu güçlerine karfl› giriflti¤i bir harekatt›. Gö-
rünüflte düflman›n büyük bir say›sal ve askeri üstünlü¤ü
sözkonusuydu. Ancak yine de güçlü olan NLF idi. Çün-
kü halk örgütlüydü ve NLF'den yanayd›. 

NLF, 30-31 Ocak 1968'de ülke çap›nda 80 yerleflim
birimine birden sald›rd›. TET sald›r›s› olarak adland›r›-
lan bu sald›r› ABD ordusu ve iflbirlikçi hükümet için
tam bir floka dönüfltü. Art›k Vietnam halk›n›n tamamen
NLF'ye destek verdi¤i çok aç›k biçimde görülmüfltü.
Savafl› kazanma umudunu yitiren ABD, verdi¤i a¤›r ka-
y›plar›n da etkisiyle kendi kamuoyunda prestij yitiriyor,
Vietnam'dan ABD askerlerinin çekilmesi ilk defa gün-
deme geliyordu.

Karada savafl› kaybetti¤ini gören ABD, 1970'ten iti-
baren Vietnam'› havadan sistematik olarak her gün bom-
balamaya bafllad›. ABD uçaklar› yerleflim birimlerini, or-
manlar›, da¤lar›, akarsular› bombalayarak halk› y›ld›rma-
ya çal›fl›yordu. Karada ise, durmaks›z›n ya¤an bombalar
alt›nda Güney Vietnam'›n dörtte üçünden fazlas›n› elinde
tutan NLF, halk›n kendi iktidar›n› oluflturma çal›flmala-
r›n› h›zland›rd›, kurtar›lm›fl alanlarda seçimler yap›ld›.
Güney Vietnam Geçici Devrim Hükümeti kuruldu. 

Savafl bundan sonra NLF'nin artan sald›r›lar›, ABD
ve iflbirlikçi iktidar›n ad›m ad›m gerileyifli fleklinde de-
vam etti. Mart 1975'te iflbirlikçi hükümetin baflkenti
Saygon d›fl›ndaki tüm ülke kurtar›lm›flt›. Nisan›n orta-
s›nda Saygon'un kuflat›lmas› harekat› bafllat›ld›. Say-
gon'daki NLF örgütlenmesi de kuflatmayla birlikte hare-
kata geçti. Saygon'da NLF'ye ba¤l› savaflç›lardan kuru-
lu 60 özel eylem hücresi, Budist Rahipleri ve binlerce
Saygonlu’yu içinde bulunduran illegal kitle örgütlenme-
si vard›. 29 Nisan'da nihai sald›r› bafllat›ld›. Sald›r› ile
birlikte halk da içerden ayaklan›p askeri birimlere
bask›nlar düzenlerken, fabrikalara, iflletmelere el konul-
du. 30 Nisan'da Saygon düfltü. Savafl bitmifl, zafer Viet-
nam halk›n›n olmufltu.

- devam edecek -
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Vietnam halk›n›n iradesinin, 
yarat›c›l›¤›n›n ve örgütlülü¤ünün 
ifadesi olan bir “orman atölyesi”



Öyle bir düzen ki, neresine do-
kunsan›z pislik ak›yor. Hangi tafl›
kald›rsan›z alt›ndan, düzenin yasa-
lar›nca da suçlu olmas› gerekenlerle
devletin en üst düzey yöneticileri-
nin birlikteli¤i karfl›m›za ç›k›yor.
Bir de ç›kmayanlar, deflifre olma-
yanlar, daha do¤rusu bas›n›n gün-
dem haline getirmedikleri var ki, or-
taya ç›kanlarla k›yaslanamaz bile. 

Bu iliflkilerden biri daha, geçen
hafta Milliyet Gazetesi’nin ›srarl›
manfletleri ile teflhir oldu. Önce, 20-
22 Ocak tarihleri aras›nda Milli-
yet’te yeralan bilgilere bakal›m.

Katil soyguncunun flahidi 

baflsavc› ve polis müdürü

Tefecilik yaparak toplad›¤› çek
ve senetleri Turan Çevik'e satan Ha-
c› Erdo¤an, 9 Kas›m 2005'te Kara-
köy’de bir çat›flmada öldürüldü.
Olaya iliflkin; U¤ur Zorba, Murat
‹nce, Ahmet Hilmi Çevik, Erkan
Y›ld›z ve Turan Çevik tutukland›lar.
Dosya, Beyo¤lu Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›'na gönderildi. Önce Savc›
Faysal Akpolat, serbest b›rak›lmala-
r› için mahkemeye yaz› yazd›, an-
cak mahkeme reddetti. Savc› karara
itiraz ettiyse de mahkeme
ikinci kez red karar› verdi.
Savc›ya bu görevi veren
Baflsavc› Ünal Canpolat,
bu kez bizzat devreye gir-
di ve yetkisini kullanarak
Turan Çevik, A. Hilmi
Çevik, Erkan Y›ld›z, Mu-
rat ‹nce ve U¤ur Zorba'y›
resen tahliye etti.

Aral›k ay›nda yaflanan
bu geliflmelerin ard›ndan,
Milliyet’te kokuflmufllu-
¤un resmi yay›nland›. Si-
lahl› çat›flma san›¤› ve
Türkiye’nin ilk hayali ih-
racatç›s› ünvan›n› tafl›yan
tefeci Turan Çevik’in o¤-
lu Ahmet Hilmi Çevik’e

ait dü¤ünün resmiydi bu. Resimde,
Çevik’in damad› olan ve çat›flmada
11 kurflun s›kan Erkan Y›ld›z da bu-
lunuyordu. Çarp›c› olan ise, tahliye
karar›n› veren Baflsavc› Canpolat’›n
nikah fladihi olmas›yd›. Üstelik,
baflsavc›n›n o¤lu Berkay Canpolat
da damad›n ifl orta¤›yd›. 

Çevik'in k›z›n›n nikâh›ndaki
ikinci flahit, Olay Yeri ‹nceleme ve
Kriminal fiube'den Sorumlu ‹stan-
bul Emniyet Müdür Yard›mc›s› Ha-
san Adak’t›. Bununla da bitmiyor-
du. Karaköy'deki çat›flmada ilk kur-
flunun at›ld›¤› ve 8 kez atefllenen ta-
banca kaybolmufltu. Beyo¤lu Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤›’n›n, cinayet
mahallinde keflif iste¤ini ise, habe-
rin Milliyet'te yay›mlanmas›n›n ar-
d›ndan, yani olaydan 57 gün sonra
istedi¤i de ortaya ç›kt›.

Tüm bu geliflmelerin ard›ndan,
Adalet Bakanl›¤› baflsavc› hakk›n-
da, ‹çiflleri Bakanl›¤› da polis mü-
dürü hakk›nda soruflturma bafllatt›,
savc› görevinden al›nd›. 

Ya manflet yap›lmasayd›?

Soruflturmalar›n sonucu ne ola-
cak henüz belli de¤ildir, ancak Ada-

let Bakan› Cemil Çiçek’in “Birkaç
kiflinin böyle davran›fllar›na baka-
rak bir genellemeye gitmek yanl›fl-
t›r" sözleri, bu iliflkileri yaflatan as›l
zeminin korunaca¤›n› flimdiden
göstermektedir. 

Bu tür ortaya ç›kan her olayda
“münferit, çürük elmalar...” aç›kla-
malar› yap›lmas› gelenektir. ‹stan-
bul DGM’de, Abuzer U¤urlu dahil
birçok uyuflturucu kaçakç›s›n› rüfl-
vetle tahliye eden U¤ur Çorumluo¤-
lu ve Saim Ekinci isimli hakimler
ile savc› ‹sa Geyik... Sar›yer Cum-
huriyet Savc›s› Ertaç Giray’›n hak-
k›nda kesinleflmifl hapis cezas› bu-
lunan ve “Banker Bako” diye bili-
nen Baki Cengiz Aygün’ü evinde
saklamas›... ‹stanbul DGM Baflsav-
c›s› Oktar Çak›r’›n “ifladam›” Melik
Giray’›n son model BMW otomobi-
li ile Ankara’ya giderken kaza ge-
çirmesi ile cinayet dahil birçok suç-
tan adliyelerde dosyas› bulunan Gi-
ray ile ortaya ç›kan iliflkileri... Bu
ikilinin para dolu çantay› Ankara’da
dönemin Hakimler ve Savc›lar Yük-
sek Kurulu üyesi Engin Do¤u’ya
götürmesi... Uyuflturucu kaçakç›s›
Urfi Çetinkaya’y› tahliye eden ‹s-
tanbul 3 No’lu DGM Baflkan› Ah-
met Duymaz ve Hakim Mustafa Er-
sin’in Çetinkaya ile iliflkileri... Ve
daha say›lamayacak birçok örnek
hakk›nda da bu aç›klamalar yap›l-
m›flt›r. 

Politika fludur; ortaya ç›kana ka-
dar görmeyeceksin, duy-
mayacaks›n. Ortaya ç›kt›-
¤›nda da münferit diye-
cek, soruflturma açacak
geçifltirip gündemden dü-
flüreceksin. Sadece, ülke-
nin en üst yarg› kurumu
Yarg›tay’›n Baflkan› Eras-
lan Özkaya ile mafyac›
Çak›c› iliflkisi dahi kokufl-
mufllu¤un “çürük elma”
meselesi olmad›¤›n› orta-
ya koymaktad›r. 

E¤er Milliyet manflet
yapmasayd› Ünal Canpo-
lat olay›nda da bir fley ol-
mayacakt›. Polis, savc›-
l›klar, Adalet Bakanl›¤›,
bilmiyor muydu bu iliflki-
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Baflsavc› hayali ihracatç› ve polis kolkola

Çürüyen düzende bir klasik

Halk›n kkarfl›s›na ddevletin ggüvenlik ggüçlerinin vve
adaletinin ttemsilcileri oolarak çç›kanlar, TTürki-

ye’nin iilk hhayali iihracatç›s› iile kkolkola. BBir tterslik
yok bbu ggörüntüde. BBu ddevlet nne zzaman ssoy-
guncuyla, hh›rs›zla ççat›flt›? NNe zzaman hhalk› sso-

yanlar› vve kkatledenleri kkorumad› kki! 
Çünkü ddevlet, oonlar›n ddevleti



leri. Biliyordu elbette. Ama deflifre
olmad›¤› sürece mahsuru yoktu.
Çünkü hepsinin zaten benzer iliflki-
leri yok muydu? Resmen aranan fa-
flist katil Haluk K›rc›’n›n nikah›n›n
flahidi de Erzurum Valisi Mehmet
A¤ar de¤il miydi?

‹ddia ediyoruz; “istisna” olan,
bu örnekte ortaya ç›kan iliflkile-
rin içinde olanlar de¤il, olmayan-
lard›r. 

Çürümenin kayna¤› 

sistemin kendisidir 

fiu gerçe¤i herkes bilir;
Mafyac›lar, hayali ihracatç›lar,

hortumcular, uyuflturucu tacirleri,
kaçakç›lar ve bilimum pis iflin çar-
k›n› döndürenler, devletin bilgisi ve
icazeti d›fl›nda bu iflleri yapamazlar.
fiöyle bir haf›zan›z› yoklay›n; orta-
ya ç›kan neredeyse tüm uyuflturucu
çetesinde ya bir polisin ya da bir su-
bay›n oldu¤unu görürsünüz. Kimi
zaman da her ikisi birden. Yarg› ku-
rumu da bu iliflkilerin d›fl›nda de¤il-
dir ve “vicdan›m›zla cüzdan›m›z ara-
s›nda s›k›flt›k” denilerek bu durum
teorize de edilmifltir.

Çünkü kokuflmuflluk meselesi,
bir iki kurumla ya da kifliyle s›n›rl›
de¤ildir. Çürümenin dinami¤i, sis-
temin kendisindedir.

Soygun ve sömürüde dizginsiz,
halka karfl› fliddetten bask› ve zu-
lümden baflka bir politikas› olma-
yan bir sistem, kaç›n›lmaz olarak
yozlaflacak çürüyecektir. Çürüme
kendini en baflta, ceberrut devletin
gücünü elinde bulunduran ve o gü-
cü temsil edenlerde baflgösterir. Po-
lisi, ordusu, yarg›s› ve bir bütün ola-
rak bürokratik mekanizma bunlar›n
bafl›ndad›r. 

Çürüme giderek toplumsal yap›-
ya da nüfuz eder. Toplumsal yap› ya
de¤iflecektir böyle bir durumda ya
da yozlaflma dizginsizleflecek, ahla-
ki yap›, de¤erler sistemi tahrip ola-
cak, ç›karlar için “her yolun mubah
oldu¤u” anlay›fl› egemen olacakt›r.

De¤iflim ise, kendili¤inden de-
¤il, örgütlü bir halkla, onun öncü
güçleriyle mümkündür. Çürüyen

sistemde suyun bafl›n› tutanlar da bu
subjektif flartlar›n oluflmamas› için
bask›y›, terörü art›r›rlar, halk›n ör-
gütlenmesini engellemeye çal›fl›rlar. 

Yani, devletin bask›c› niteli¤i
ile yozlaflm›fll›¤› birbirinden ba-
¤›ms›z de¤il, tam tersine birbirini
etkileyen, tetikleyen özelliklerdir.

Bu bilimsel ve tarihi gerçek, bu-
gün ülkemizde had safhada yaflan-
maktad›r. Karfl›m›za ‘skandal’ diye
ç›kanlar, cerahatin patlad›¤› örnek-
ler ve ç›kar çat›flmalar› sonucu iffla
edilenlerdir. “Benim memurum iflini
bilir” sözünün bir baflbakan taraf›n-
dan sarfedilebilmesi de bu zemin-
den güç almaktad›r. Susurlukçu-
lar’›n bir yandan halk›n kan›n› dö-

kerken, öte yandan uyuflturucu da-
hil her türlü rant iliflkisinin, pis iflin
içinde bulunmalar› bu yap›n›n orta-
ya ç›kard›¤› bir durumdur. 

Böyle bir düzen elbette meflru
olamaz. Bu nedenle ortaya ç›kan
her olay, münferit diye kapat›larak,
halk nezdinde sistemin y›pranmas›-
n›n önüne geçilmek istenir. Güçlü
bir halk muhalefetinin ve ayd›n ya-
p›s›n›n bulunmad›¤› koflullarda, de-
mokrasicilik oyunu sayesinde bunu
yapmalar› mümkün olabilmektedir.

Böyle bir düzen halka adalet da-
¤›tamaz. Baflsavc›lar›n, polis flefle-
rinin suçlularla kolkola oldu¤u bir
düzende, halk kimden, nereden
adalet bekleyecek?
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Devrimciler, tüm yönleriyle çürüyen
böyle bir düzene karfl› mücadele ediyorlar.
Türkiye halk›n›n bu kokuflmufllu¤a mahkum
olmad›¤›n›, bunlar›n kaderimiz ve de¤ifltiri-
lemez olmad›¤›n› anlat›yor, bunun için be-
deller ödüyorlar. Ve bu bedelleri ödetenler;
halk› soyan ve katledenlerle kolkola olanlar-
dan baflkas› de¤ildir. 

Bu polis flefleri de¤il midir, devrimcileri
sorgulayan, iflkenceler yapan, sahte belge-
lerle mahkemelere sevk edenler? 

Bu savc›lar ve hakimler de¤il midir, dev-
rimcileri tutuklayan, gayri-meflru yarg›lama-
lar yaparak F Tipleri’nin hücrelerinde y›llar-
ca kalmaya mahkum edenler? Bunlar de¤il
midir, ölüm mangalar›n›, iflkencecileri korumalar›na alarak “ellerini so¤ut-
mayanlar?”

Sadece, “devlete hizmet” aflk›yla yapm›yorlar tüm bunlar›. Bu kokufl-
mufl devletin bekas›n›n ayn› zamanda kendi sömürü ve rüflvet çarklar›n›n
da döl yata¤› oldu¤unu biliyorlar. Bu düzenin de¤iflmesini istemiyorlar
çünkü bu pislik yuvas›ndan nemalan›yorlar. Devrimci düflünceleri ve ey-
lemleri fliddetle cezaland›rmak için ellerinden gelenleri yaparken h›rs›zla-
r›, katilleri kendi elleriyle koruyor, onlarla ortakl›klar kuruyorlar.

fiimdi düflünelim; böyle bir çark›n içinde bulunanlar›n kararlar› adalet-
li, meflru olabilir mi?

Her yan›ndan pislik akan düzenden ç›kar› olmayan herkesin verece¤i
cevap “hay›r” olacakt›r. 

Çürüyen düzene karfl› savaflan

devrimcileri bunlar yarg›lad›, 

bu polis flefleri sorgulad›lar

Hayali iihracatç›larla, kka-
tiller vve hh›rs›zlarla kkolko-
la oolan ppolis flflefleri, yyar-
g› mmensuplar›; devrimci-

leri yyarg›layamazlar



Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordi-
nasyonu'nun düzenledi¤i ‘Emper-
yalizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak’ sempozyumu, 21-22
Ocak günlerinde, Birleflik Metal-‹fl
Genel Merkezi’nde yap›ld›. 

Koordinasyon ad›na Selma fia-
hin’in aç›l›fl konuflmas›n›n ard›n-
dan, emperyalizmin yüzy›llard›r uy-
gulad›¤› terörü ve halklar›n direnifl-
lerini anlatan bir sinevizyon gösteri-
mi sunuldu ve dünya devrim flehit-
leri için sayg› duruflu gerçeklefltiril-
di. ‹lk gün birinci oturumun baflkan-
l›¤›n› HÖC'lü Eyüp Bafl yaparken,
Koordinasyon ad›na Hakan Dilmeç,
Eyüp Bafl, Irak'a canl› kalkan olarak
gidenler Grup Yorum eleman› Ci-
han Keflkek ve Ethem Tepeli konufl-
mac› olarak yerald›lar. 

Hakan Dilmeç, ‘emperyalist
sald›rganl›k ve dünya’ konulu bir
konuflma yaparak, milyarlarca insa-
n›n sürekli açl›k çekti¤ini, milyon-
larca insan›n emperyalistlerin eko-
nomi politikalar› sonucu hayat›n›
kaybetti¤ini, savafllar›, iflgalleri ör-
neklerle anlatt›.

Direnifl büyük bir co¤rafyada

Eyüp Bafl ise, ‘emperyalist sal-
d›rganl›k ve Türkiye’ konusunu
ele ald›. Bafl, emperyalizmin iflbir-
likçi iktidarlar arac›l›¤›yla sald›r›la-
r›n› sürdürdü¤ünü ve Ortado¤u'da
da Türkiye devletinin Amerikan ifl-
birlikçisi rolüyle halklar›n üzerine
bombalar ya¤d›r›lmas›nda suç orta-
¤› oldu¤unu ifade etti. "Elbette bu
onursuzluk bu ülkenin insanlar›na
ait de¤ildir. Bu onursuzluk iflbirlik-

çilerindir” diyen Bafl, em-
peryalist sald›rganl›¤›n ül-
kemizdeki yans›malar›ndan
birinin de özellefltirmeler
oldu¤una vurgu yapt›. Em-
peryalizmin dayatt›¤› bu
sald›r› dalgas›na iflbirlikçi

iktidar›n da muhalif kesimleri sus-
turmaya yönelik yasalarla kat›ld›¤›-
n›, yeni TMY'nin bu do¤rultuda ç›-
kar›ld›¤›n› belirten Bafl, tecrit ve F
Tipleri’ne de de¤inerek flöyle dedi: 

"Hapishaneler, dünyan›n her ye-
rinde, emperyalizmin ve iflbirlikçi
iktidarlar›n kendilerine karfl› dire-
nen devrimcilerin, yurtseverlerin,
anti-emperyalistlerin teslim al›nma-
s› gereken yerler olarak görülmüfl,
buna göre dizayn edilmifl ve buna
göre politikalar belirlenmifltir.” 

Eyüp Bafl, tecrite karfl› direniflin
bu anlamdaki öneminin alt›n› çizdi-
¤i konuflmas›n›, dünyada büyük bir
co¤rafyada emperyalizme karfl› mü-
cadelenin sürdü¤üne ve Irak direni-
flinin en ön planda oldu¤una vurgu
yaparak flöyle bitirdi: 

“Dünyay› zindana çevirmeye
çal›flanlara, havada iflkence uçakla-
r›yla dolaflanlara, denizde iflkence
gemileriyle gezenlere, karada ülke-
leri iflgal edenlere bizim de söyleye-
cek sözümüz var. Halklar emperya-
lizme teslim olmayacak, sonuna ka-
dar direnecek ve kazanacakt›r.”

Cihan Keflkek ve Ethem Tepeli
de, canl› kalkan olarak gittikleri
Irak'ta yaflad›klar›n› anlat›rken, Kefl-
kek, feda eylemlerinin meflrulu¤una
dikkat çekti. Keflkek’in okudu¤u,
devrimci tutsak Ümit ‹lter'in gön-
derdi¤i ve Amerikal›lar’a hitaben
bir Irakl›’n›n dilinden yaz›lm›fl mek-
tup ise yo¤un alk›fllara neden oldu.  

‹lk günün ikinci oturumunun ko-
nusu ise, ‘Dünyada ve Ortado-

¤u'da anti-emperyalist mücadele-
nin durumu’ idi. Baflkanl›¤›n Ha-
san Ali Sönmez’in yapt›¤› oturu-
mun ilk konuflmac›s› DHP'li Hakan
Güngör oldu. Güngör konuflmas›n-
da emperyalist sald›rganl›¤›n perva-
s›zl›¤›na ve ülkelere yap›lan sald›r›-
lara de¤inerek, halklar›n emperya-
lizme karfl› verdi¤i mücadelenin,
emperyalistlerin “tarihin sonu” pro-
pagandas›n›n yalan oldu¤unu kan›t-
lad›¤›n› ve direnen halklar›n tarihi
yeniden yaratacak güce sahip oldu-
¤una vurgu yapt›. 

Irak direniflinde komünistler

Araflt›rmac› yazar Temel Demi-
rer ise, özellikle Latin Amerika'da
devrimci mücadele ve sosyalizm
üzerinde durdu. “Latin Amerika'da
esen devrimci, halkç›, özgürlükçü
rüzgarda bizim pay›m›z var, Orta-
do¤ulular'›n pay› var” diyen Demi-
rer'in ard›ndan sözalan Irak Yurtse-
verler Birli¤i Temsilcisi Moham-
mad J. Jabar Faris ise, Irak'›n hedef
al›nmas›n›n nedenlerini anlatarak,
ABD askerleri taraf›ndan talan edi-
len yerlerin ve kimi eylemlerin dire-
niflçilere mal edilip, halk› direniflçi-
lere karfl› so¤utmaya çal›flt›klar›n›
dile getirdi. Faris, Irak direniflinde
devrimcilerin, komünistlerin rolü-
nün önemine dikkat çekti ve yafla-
d›klar› ac›lar› da de¤inerek, "Ebu
Gureyb'te kad›nlar› ve çocuklar›
dünyan›n en i¤renç iflkencelerinden
geçiriyorlar" dedi. 

Sorular›n ard›ndan ilk gün sona
ererken, program dahilinde Grup
Vardiya'n›n dinleti sunaca¤› bekle-
nirken, yap›lmad›. ‹lk gün sempoz-
yum, yar›s› HÖC’lü 200 kifli tara-
f›ndan izlendi. 

Tek Filistinli kalana kadar 

direnece¤iz

Sayg› durufluyla bafllayan ikinci
gün, mesajlar›n okunmas›yla sürdü.
Sempozyumun ikinci günkü oturu-
muna Cihan Kaplan, Koordinasyon
ad›na Figen Yüksekda¤, Irak Yurt-
severler Birli¤i Temsilcisi Moham-
mad J. Jabar Faris, Birleflik Filistin
Kad›nlar Birli¤i Baflkan› ve
FHKC'li Mar›am Abu  Dagga kat›l-
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Anti-emperyalist mücadele 

tüm dünyada yükseliyor



d›. ‹lk olarak sözalan Figen Yük-
sekda¤; koordinasyonun anti-em-
peryalist bir çizgide ilerlemeye de-
vam edece¤ini belirterek flöyle ko-
nufltu; 

“Dünyada anti-emperyalist mü-
cadele gelifliyor. Ortado¤u'da Fi-
listin ve Irak, emperyalizmin Orta-
do¤u politikas›n› bozuyor, emper-
yalizmin yenilmez olmad›¤›n› gös-
teriyor. Fransa'daki halk isyan›,
emekçilerin direniflleri art›yor. Bu-
gün dünya çap›nda anti-emperya-
list bir merkez oluflturulmam›fl olsa
da konuflulan dil, direnifldir.”

FHKC'li Mar›am Abu Dagga,
Filistin'de direnenlerden selam ge-
tirdi¤ini söyleyerek bafllad›¤› ko-
nuflmas›nda, "Emperyalizm bir re-
çete yaz›p onu ‘demokrasi’ olarak
dayat›yor halklara. Oysa bu bir
kültür ve hiç kimseye uymad›¤› gibi
bize de uymaz. Emperyalizm bu ya-
n›yla saçmal›yor. Uluslararas› hu-
kuka göre Filistin direnifli meflru.
Ancak bunu ABD kabul etmiyor ve
direnifli terör olarak niteliyor” de-
di.

Emperyalizmin Ortado¤u'da
kulland›¤› güçlerden birinin de is-
lamc›lar oldu¤unu belirten Dagga,
Sovyetler'in y›k›lmas›yla emperya-
lizmin sald›r›s›n›n daha da artt›¤›na
dikkat çekti ve flöyle sürdürdü ko-
nuflmas›n›: 

“Filistin'deki iflgal dünyan›n
herhangi bir yerinde yok. Çünkü
Filistin'i y›k›p yerine ‹srail yapmak
istiyorlar. Buna karfl› tek Filistinli
kalana kadar direnecek. Medya on-
lar›n elinde ve ‹srail mazlum, Filis-
tinliler zalim. ‹srail uygar, Filistin-
liler barbar gösteriliyor. Filis-
tin'deki politikayla Irak'taki politi-
ka ayn›. Ancak ABD'nin hesaplar›
bofla ç›kar›ld›. Ve Ba¤dat düfltü¤ü
gün direnifl bafllad›. ABD Irak'ta
çamura sapland› ve Filistin direni-
fli daha da güçlendi.”

Bugün Filistin’de toprak birli¤i-
nin bulunmad›¤›n›, parçal› oldu¤u-
nu ifade eden ve ‹srail’in katletme
politikalar›n› anlatan Dagga, ko-
nuflmas›n› siyasi tutsaklar› daha
fazla sahiplenme ça¤r›s›yla bitirdi. 

Arap devrimci hareketler 

birlik aray›fl›nda

Bir baflka direniflin tem-
silcisi, Mohammad J. Jabar
Faris ise, Marks'›n kapita-
lizm için yapt›¤› tespitlerin
geçerlili¤ini korudu¤unu
söyledi. Emperyalizmin sald›rgan
politikas›ndan bahseden Faris, "Fi-
listin'in kendi topraklar›n› sahip-
lenmesi hakl›d›r. Kazanacaklar›na
inan›yorum. Onlarla dayan›flma
içinde oldu¤umuzu belirtmek isti-
yorum" diyerek, yapt›klar› çal›flma-
lara iliflkin bilgi verdi. 

"fiu an Arap ilerici, devrimci-
sosyalist-komünistleri (silahl› mü-
cadele yürütenler öncelikli olmak
üzere) tek bir çat› alt›nda toplama-
ya çal›fl›yoruz. Bu çal›flman›n en
çok emekçisi FHKC ve direnen
Irakl› komünistler oldu. Bu birli¤in
içinde Fas ve Cezayirli kat›l›mc›lar
var. Bu birkaç ay içinde fiam'da
toplan›p genel kurulumuzu yapaca-
¤›z. Yine uluslararas› anti-emper-
yalist mücadele yürütenlerle de da-
ha genifl bir birlik oluflturma çaba-
lar›n›n içinde yeral›yoruz.”

Sempozyumun sonunda ise, çe-
flitli kurumlar ad›na k›sa konuflma-
lar yap›ld›. Halk Kültür Merkezleri
ad›na Betül Alt›ndal, Odak Dergisi
ad›na Hasan Ali Sönmez, HÖC ad›-
na Yasemin Karada¤, Partizan ad›-
na Arzu Özdemir ve DHP ad›na
Bar›fl Erden emperyalizm ve dire-
nifli içeren tebli¤lerini sundular. 

HÖC ad›na konuflan Yasemin
Karada¤, Türkiye'de emperyaliz-
min içsel bir olgu haline geldi¤ini,
anti-emperyalist anti-oligarflik dev-
rimle bu sürecin afl›laca¤›n›, bugün
dünyan›n içinde bulundu¤u duru-
mu ve buna karfl› mücadeleyi anlat-
t› ve koordinasyonun bu süreçteki
önemine de¤inerek, BAK’›n ayr›l-
mas›n› elefltirdi. 

Sempozyum, direnen tüm dün-
ya halklar›n›n sesini türkülerine ta-
fl›yan Grup YORUM’un marfllar›
ve halaylarla sona ererken, tasla¤›
okunan sonuç deklerasyonunun
önümüzdeki günlerde ilan edilmesi
bekleniyor. 
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izlenimler...
‹flgale karfl› mücadelenin öncülü¤ünü yapan Ko-

ordinasyon’un, tüm üyeleri ile tam bir uyum
içinde çal›flt›¤› görüldü. Sorularla canl› bir ha-
vada geçen sempozyumdan baz› sorular flu fle-
kildeydi.  

Filistin direniflinde islamc›lar›n hakimiyetinin so-
ruldu¤u Dagga, bu sürecin Sovyetler’in da¤›l-
mas› ve ‹ran devrimi ile bölgedeki islami etki
ile aç›klayarak, flu cevab› verdi: 

“Yenilenler, inançs›zlaflanlar aray›fl içine girdi.
Ortado¤u islamc›lar aç›s›ndan uygun bir ze-
mindi. Bizim de hatalar›m›z var. Bizler kadro
hareketleriydik. Yine emperyalizmin islamc›-
lar›n önünü aç›p komünistlere karfl› savafl aç-
mas› ve islamc›lar› kullanmas›n›n da pay› var.
Bizim için temel ölçü anti emperyalist, anti si-
yonist olmas›. Bu yan›yla savaflanlar islamc›y-
sa onlarla birlikteyiz. Ancak onlara karfl› ide-
lojik mücadelemiz kesintisiz sürüyor. Bize dü-
flen temel görevlerden biri de halk› e¤itip bi-
linçlendirmektir. Çünkü bilinçsiz insan› etkile-
meleri daha kolay oluyor islamc›lar›n.”

Hem Faris hem de Dagga, direnifllerin tecrit
edilmek istendi¤ine dikkat çekerek, Irak ve
Filistin direnifllerinin sesinin Türkiye’de duyu-
rulmas›n› istediler. 

Irak’ta Kürt milliyetçi önderliklerin rolüne ilifl-
kin bir soruya ise Faris, “Kürt halk›n›n yurtse-
verli¤inden flüphemiz yok. Direniflte de yeral›-
yorlar. Barzani’nin ise flimdiye kadar uflakl›k
yapmad›¤› kimse kalmad›. fiimdi de ABD’lile-
re uflakl›k yap›yor. Onlarla görüflüldü ve uya-
r›ld›. ‘Gelin Irak’› hep birlikte yeniden kura-
l›m’ dendi. Yine ABD tanklar›yla Ba¤dat’a gi-
renler vard›. Uyard›k. Bir k›sm› iflbirlikçilikten,
ihbarc›l›ktan vazgeçtiler. Bir k›sm› ise devam
ediyor. ‹flbirlikçiler kurfluna diziliyor. Hainin
cezas› ölümdür çünkü” cevab› verdi.

Bu konuflma alk›fllarla karfl›lan›rken Dagga, Fi-
listin direniflinin enternasyonalist yan›na, “Ja-
ponya’dan L.Amerika’ya dünyan›n her yerin-
den Filistin’de flehit var. Savaflanlar var” söz-
leriyle vurgu yapt›.



Venezuella- Dünya
Sosyal Forumu, bu y›l üç
ayr› k›tada gerçeklefltiri-
liyor. Afrika’da yap›lan
foruma kat›lan onbinler,
açl›k ve yoksullu¤a dikkat çekerken,
25 Ocak günü Venezuella’da topla-
nan DSF, yüzbin kiflinin kat›ld›¤› bir
yürüyüflle bafllad›. Irak ve Filis-
tin’deki iflgalin, emperyalist sald›r-
ganl›¤›n protesto edildi¤i yürüyüflte,
binlerce Irak, Filistin ve Küba bay-
raklar› tafl›nd›. ‹lk gün forumlar›nda
‘küresel emperyalizm ve halklar›n
direnifli” konulu Latin Amerika halk-
lar›n›n birleflmesinin yeni yollar›,
‘neoliberalizme karfl› küresel direni-
flin gelece¤i’ gibi konular ele al›nd›.
Chavez taraf›ndan da desteklenen ve
alt› gün sürecek DSF kapsam›nda, 2
bini aflk›n büyük etkinlik, konser dü-
zenlenecek. 

Pakistan- Irak’ta direnifl yük-
seldikçe katliamlar›na h›z veren em-
peryalistler, Afganistan’da da darbe-
ler almaya bafllay›nca, yeniden kitle
katliamlar›na yöneldi. 13 Ocak’ta
Pakistan’›n Afganistan s›n›r›ndaki
bir köye “Zevahiri toplant› yap›yor”
yalan›yla düzenlenen ve 18 köylü-
nün katledildi¤i sald›r›ya, Pakistan
halk›n›n öfkesi dinmiyor. 

20 Ocak günü 8 bin kifli, Pefla-
ver'de soka¤a dökülerek Bush'un
kuklas›n› yakt›. Yürüyüflte “Ameri-
ka'ya ölüm” slogan› at›ld›. Pakistan
hükümetinin, köyde El Kaide liderle-
rini bulundu¤una iliflkin ne önce ne
de sonra hiçbir istihbarat bulunmad›-
¤›n› aç›klad›klar› katliam, 22 Ocak
günü de yine binlerce kiflinin kat›ld›-
¤›, bombalanan köyün yak›n›nda dü-
zenlenen bir eylemle protesto edil-
meye devam edildi. 

Fildifli Sahili- Afrika ülkesi
Fildifli Sahili'nde, emperyalistlerin
Birleflmifl Milletler “Bar›fl Gücü”
flemsiyesi alt›ndaki varl›¤›, öfkeyi
büyütüyor. Fildifli Sahili Parlamento-
su’nun feshedilmesini isteyen em-
peryalistlerin bu ça¤r›s›, 18 Ocak gü-
nü binlerce kifli taraf›ndan protesto
edildi. BM Bar›fl Gücü’nün ülkeden
ayr›lmas› için Guiglo'daki BM Aske-
ri Üssü’ne giren halk, Devlet Baflka-

n› Laurent Gbagbo'yu desteklerken,
ertesi günü süren gösterilerde, BM
Bar›fl Gücü askerleri ile ç›kan çat›fl-
mada 4 sivil katledildi. Guiglo ve
Duekoue kasabalar›ndaki BM üsleri-
ne giren göstericiler kamplar› tahrip
ederken, “Bar›fl Gücü” askerleri üs-
lerini terketmek zorunda kald›lar. 

Filipinler- Filipinler’de binler-
ce kifli, ABD askerlerinin askeri tat-
bikat için ülkeye gelmesini protesto
etti. 17 Ocak günü sokaklara dökülen
halk, hükümeti de protesto ederken,
4 ABD askerinin bir süre önce Fili-
pinli bir k›za tecavüz olay› hat›rlat›l-
d› ve Devlet Baflkan› Arroyo’nun
ABD askerlerinin Filipin topraklar›-
na girmesine izin vermesinin bir
utanç oldu¤u kaydedildi. Hat›rlana-
ca¤› gibi, sözkonusu olayda, ABD
tecavüzcü askerlerini korumufl, yar-
g›lanmas› için teslim etmemiflti. 

Göstericiler, özellikle Mindanao
Adas›’na, ABD’nin zengin do¤al
kaynaklar› ve stratejik askeri üsleri
nedeniyle “göz dikti¤ini” belirtir-
ken, iflgalciler topraklar›n› terkede-
ne kadar ABD askerlerine yönelik
protestolar›n sürece¤i kaydediliyor. 

Almanya- Yar›ya yak›n›n› Tür-
kiyeli emekçilerin oluflturdu¤u
Elektrolux-AEG Fabrikas›’nda grev
bafllad›. Patronlarla IG-Metall Sen-
dikas› aras›ndaki görüflmelerin an-
laflmazl›kla sonuçlanmas›n›n ard›n-
dan iflçilerin % 96.35’inin onay›yla

bafllayan greve 1733 iflçi
kat›l›yor.  Grev ilk gün-
den itibaren yo¤un ola-
rak destek görürken, “di-
renifliniz direniflimizdir”

slogan›, en s›k at›lan sloganlardan
oluyor.

Küba- Havana'daki ABD Tem-
silcili¤i binas›na, ‹nsan Haklar› Ev-
rensel Beyannamesi'nden cümlele-
rin yerald›¤› ›fl›kl› bir panonun as›-
larak emperyalizmin sahte “insan
haklar›” propagandas› yapmas›na
cevap, 24 Ocak günü yüzbinlerce
Kübal› taraf›ndan verildi. Bir gün
önce televizyonda konuflarak, “bir
avuç haydut taraf›ndan yönetilen
ABD’nin insan haklar›ndan bahset-
meye hakk› olmad›¤›n›” söyleyen
Fidel Castro’nun ça¤r›s› ile soka¤a
dökülen halk, ABD'yi protesto etti.
Yürüyüfl öncesi halk›na seslenen Fi-
del, ''‹mparatorlu¤un provokasyon-
lar› karfl›s›nda Küba'n›n tutumu ta-
mamen bar›flç›d›r, ancak bütün mo-
ral gücümüzle sald›raca¤›z, bizi
tehdit eden kaba imparatorlu¤un
her türlü savaflç› eylemine karfl› gel-
mek için kan›m›z› son damlas›na ka-
dar ak›tmaya haz›r›z'' dedi. 

Fidel’in “Ya zafer ya ölüm” fli-
ar›yla konuflmas›n› bitirmesinin ar-
d›ndan bir sel gibi akan Kübal›lar,
ABD’nin tüm dünya halklar›na yö-
nelik terörist sald›r›lar›n›, Küba
uça¤›n› düflürerek 76 insan›n öldü-
rülmesinden sorumlu CIA ajan›na
sahip ç›kmas›n› teflhir etti.

Türkiye- Irak'ta ‹flgale Hay›r
Koordinasyonu, ‹ngiltere D›fliflleri
Bakan›’n›n ülkemize geliflini ve
‹ran'a yönelik sald›rgan politikalar›,
26 Ocak günü ‹ngiltere Konsoloslu-
¤u önünde protesto etti. "‹ran Halk›
Yaln›z De¤ildir Kahrolsun ‹ngiltere
Emperyalizmi” sloganlar›n› atan
Koordinasyon üyeleri ad›na konu-
flan HÖC’lü Yasemin Karada¤,
“Emperyalizmle iflbirli¤i yapmak
onursuzluktur” dedi. 

Eylemde “Afganistan, Irak
fiimdi ‹ran Emperyalist Sald›r-
ganl›¤a Geçit Vermeyece¤iz” pan-
kart› aç›ld›.

36

29 Ocak 2006 / 37

Halklar cephesinden
adalet, özgürlük, eflitlik, ba¤›ms›zl›k için direnifl



Avrupa devletleri

›rkç›l›¤› yay›yor- Al-
manya’da müslüman ül-
kelerden gelen göçmen-
lere ‘vicdan testi” denilen ›rkç› sor-
gulama tart›flmalar› devam ederken,
bu kez de Hessen Eyaleti’nde ben-
zeri içerikteki “Bilgi ve De¤erler”
ad› alt›nda bir testin yürürlü¤e ko-
nulaca¤› aç›kland›. 

Öte yandan, Berlin’deki bir
okulda, çocuklar›n teneffüslerde bi-
le Almanca konuflmas› zorunlu hale
getirildi. 

Benzeri bir uygulama, Hollan-
da’da da çok daha genifl çapl› gün-
deme geldi. Göçmenlerle ilgili
Uyum Bakan› Rita Verdonk, sokak-
ta Hollandaca d›fl›nda bir dilin ko-
nuflulmas›n›n yasaklanmas›n› istedi.
Rotterdam kentinde ise, “Davran›fl
Rehberi” isimli kitapç›k, sokakta
Hollandaca konuflulmas›n› istiyor. 

1800’lü y›llar›n sömürgeci Avru-
pas› iflgal etti¤i ülkeleri korkunç bir
talana tutmas›n›n ve katliamlar ger-
çeklefltirmesinin yan›s›ra, “medeni-
yet götürme” ad›na dilini, kültürü-
nü, dinini dayatt›. fiimdi sömürü
çark›na katt›¤› yabanc›lara “mede-
niyet” ö¤retiyor. Peki ne bu “mede-
niyet”; “bizim gibi yaflayacak, bi-
zim dilimizi konuflacak, kültürü-
müze angaje olacaks›n›z!” Tam da
‘Uyum Bakanl›¤›’n›n alan› yani!

Avrupa’da artan Nazi örgütlen-
meleri, ›rkç›l›¤›n yükselifli nereden
kaynaklan›yor dersiniz? ‹deolojik
politik zemini, devletlerin iflte bu
uygulamalar› ile haz›rlan›yor.

Nükleer tehdit savuran

Fransa, ABD’nin yolunda-
Bush, “teröristlere nükleer silah-
larla karfl›l›k verebileceklerini”
aç›klad›¤›nda, “Bush’un ç›lg›nl›¤›”
denilmifl ve Avrupa dahil olmak
üzere elefltirilmiflti. Avrupa’n›n iki-
yüzlülü¤ü ve bu politikan›n Bush’a
has olmad›¤›, Fransa Cumhurbaflka-
n› Jacques Chirac’›n aç›klamalar›
ile bir kez daha görüldü. 

Chirac, ABD ile birlikte ‹ran'a
bask›y› yo¤unlaflt›rd›klar› bir dö-

nemde, “bir devletin ülkesine karfl›
terör sald›r›s›nda bulunmas› halin-
de, nükleer karfl›l›k verme haklar›-
n›n bulundu¤unu” söyledi.

Tehdit edilen sadece ‹ran de¤il-
di. Tüm dünya halklar›, emperyalist
politikalara karfl› ç›kan, ç›kmay› dü-
flünen tüm ülkelerdi. ‹ran’› nükleer
silah yapacak diye kuflatmaya çal›-
flan emperyalistler, kendileri b›rak›n
bu silahlar› yapmay›, depolar›na is-
tifledikleri ölümcül silahlar› kullan-
maktan sözediyorlar. 

Avrupa, Amerika ne yaparsa bir
ad›m gerisinden mutlaka takip edi-
yor. AB ile ABD aras›nda bir ayr›m
yapmaya çal›flanlar›n yan›lg›lar› da
buradad›r. Emperyalist politikalarda
de¤iflen sadece söylemdir, yöntem-
lerdir; yoksa özü ayn›d›r. Ve görül-
dü¤ü gibi, kimi zaman söylem ve
yöntemler de ayn›lafl›r. Çünkü
amaçlar› ayn›d›r; sömürge a¤lar›n›
geniflletmek, tüm dünyaya hega-
monyalar›n› kabul ettirmek. 

‹flte bu nedenle, Chirac’›n aç›k-
lamalar›na ilk elefltiri, Fidel Cast-
ro’dan geldi. Fidel, “korku sal›n-
mak isteniyor” diye konufltu. ‹ran
da, konuflmay› elefltirerek, “Fran-
s›zlar, Cezayir’de bir milyon insan›
katletmenin tarihi lekesini silmek
için y›llarca çal›flmal›lar” dedi.

‹flkence ABD stratejisi- ‹n-
san Haklar› ‹zleme Örgütü (HRW)
yay›mlad›¤› 2005 y›l› raporunda, ifl-
kenceye dikkat çekti. 19 Ocak günü
aç›klanan raporda, Amerikan yöne-
timinin, “terör zanl›lar›n›n” sorgula-
malar›nda “insan haklar›n› bilerek
ihlal etme stratejisine sahip oldu-
¤u” kaydedilerek, iflkencenin
ABD’nin stratejisi oldu¤u vurgula-
nd›. Bush'un “iflkence yap›lmad›¤›”
konusunda verdi¤i güvencelerin
gerçek d›fl› oldu¤unu de¤erlendiren
HRW, ABD’nin baz› zanl›lar› Fas,
Ürdün ve M›s›r gibi iflkencenin kul-
lan›ld›¤› ülkelerde sorgulad›¤›n› ha-
t›rlatt› ve “2005'te ortaya ç›kan ye-
ni kan›tlar Do¤u Avrupa ve birçok

Ortado¤u ülkesinde,
ABD taraf›ndan ‘gizli
tesisler’ kullan›ld›¤›-
na iflaret etmektedir”
dedi.

CIA iflkencelerini Avrupa

biliyordu- CIA iflkence uçaklar›-
n›n Avrupa ülkelerinin hükümetle-
rince bilindi¤ine iliflkin tart›flmalar
sürüyor. ‹ddialar› araflt›ran ‹sviçreli
Parlamenter Dick Marty, Avrupa
Komisyonu Parlamenterler Mecli-
si’ne sundu¤u raporunda; kan›tla-
r›n, ABD'nin, ülke d›fl›nda iflkence
sisteminin mevcut oldu¤una iflaret
etti¤ini, Avrupa hükümetlerinin du-
rumdan büyük olas›l›kla haberdar
oldu¤unu kaydetti.

ABD'nin “iflkenceyi tafleronlara
havale etti¤i” konusunda pekçok
kan›t oldu¤unu söyleyen ve kan›tla-
r›n bir noktada bulufltu¤unu ifade
eden Marty, “flah›slar›n zorla al›n-
d›¤›, özgürlüklerinden mahrum b›-
rak›ld›¤›, nakledildi¤i, iflkence gör-
dü¤ü kan›tland›” dedi. Raporda, bu
flekilde 100'den fazla kiflinin kaç›r›-
larak baflka ülkelere götürüldü¤ü-
nün tahmin edildi¤i kaydedildi.

Konuya iliflkin Avrupa Konseyi
soruflturmas› kapsam›nda, CIA’n›n
kulland›¤› ülkelere yöneltilen soru-
lara cevaplar istendi. Bu kapsamda,
yerlerden biri de Türkiye’ydi. Tür-
kiye'nin henüz bu konuda bir cevap
vermedi¤i ortaya ç›kt›. 

Tekellerin gözü doymuyor-
Emperyalist tekeller her zaman “da-
ha fazla kâr” anlay›fl›yla hareket
eder. Bunun için eme¤in de¤eri dü-
flürülür, daha az iflçiyle daha fazla
üretim yapman›n zemini haz›rlan›r. 

Amerikan otomobil tekeli Ford,
2012 y›l›na kadar, 25 bin ile 30 bin
aras›ndan çal›flan›n ifline son verme-
yi amaçlayan plan›n› aç›klad›. Niye,
“zarar” m› ediyormufl? Hay›r! Sade-
ce 2005 y›l›n›n son üç ay›nda yüzde
19,2 ilerleme yaflad›. Amaç, fabri-
kalar› emek ucuz bölgelere tafl›mak,
daha az emekle daha çok üretemi,
esnek çal›flmay› dayatmak. Soka¤a
at›lan 30 bin emekçi ve onlar›n aile-
leri mi; tekellerin umurunda m›?
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daha fazla sömürü için iflkence, ›rkç›l›k, savafl...



‘Emperyalizm
Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak

Sempozyumu’na kat›lan Filistin Ka-
d›n Örgütleri Baflkan› ve FHKC Yö-
netim Kademesi Üyesi Mariam
Abu Dagga ve Irak Yurtseverler Bir-
li¤i Temsilcisi Mohammad J. Ja-
bar Faris ile görüfltük.

Filistinliler y›llarca vatanlar›n-
dan ayr› yaflad›lar, neler hissettiniz
ve Filistinliler için vatan nedir?

Abu Dagga: Çok farkl› bir tecrü-
be yaflad›k, çünkü vatanlar›m›zdan
zorla sökülüp at›ld›k. Filistin'in iflgal
edilmesi de kendi türüne has bir ifl-
gal çeflidi. Bundan dolay› da Filistin
sorununun çözümü de kendine has
bir tarzda olmal›d›r. 

Her insan›n bir vatan› vard›r.
Ama sürgündeki Filistinliler'in vata-
n› kalbinde. Ülkemden sürgün edil-
di¤im an› unutmam asla mümkün
de¤il. ‹dam benim için çok daha ba-
sit kal›rd›. ‹nsan›n kendi vatan›ndan
ayr› yaflamas›, a¤ac›n köksüz olmas›
gibi bir duygudur. Vatan›ndan ayr›
yaflayan bir insan onurundan, güçle-
rinden, özgüveninden de yoksun kal-
m›fl olur. Filistinli flehit yazar Kene-
feni'nin dedi¤i gibi, “ülkesi olmayan
mezar› olmayan gibidir.” Benim vü-
cudum vatan›m›n d›fl›ndayd› ama ru-
hum kalbim ve tüm hislerim Filis-
tin'deydi. 

Vatan, tafllar topraklar de¤il sevi-
len her fleydir. De¤erlerdir, an›lard›r,
ailedir ve köklerdir, koruma duyusu-
dur, ayn› flekilde kültürdür, medeni-
yettir ve ahlaki de¤erlerdir. Bundan
dolay›d›r ki, döndü¤ümde yaflad›¤›m
mutluluk anlat›lamaz. Birçok Filis-
tinli döndüklerinde yo¤un duygudan
ve heyecandan dolay› kalp krizi ge-
çirerek öldü. 

Sürgünde oldu¤umda; analar›m›-
z›n çektikleri ac›lar› an›ms›yor, ayn›
flekilde direnen bir halk›n üyesi ola-
rak onur duyuyordum. Hiçbir gün

bir psikolojik y›k›nt›, ümitsizlik, y›l-
g›nl›k ve zay›fl›k yaflamad›m. Zor-
luklar s›k›nt›lar artt›kça zaferin ve
ülkeme dönüflün de yaklaflt›¤›n› gö-
rüyordum. Ben ve di¤er mülteci Fi-
listinliler, rahat bir ortama girdi¤i-
miz anda zaferin de Filistin'e dön-
memizin de uzayaca¤›n› farkediyor-
duk. Ben Filistinli Meryem olarak
bütün Filistinliler benim ailemdir di-
yordum. Filistinliler'in sorunu derdi
benim flahsi sorunum ve derdim ha-
line gelmiflti. Tüm Filistinliler'e kar-
fl› bir sorumluluk hissi uyanmaya
bafllad› ve buna göre davranmaya
bafllad›m.

Arafat Filistinliler için neyi tem-
sil ediyordu? Filistin ve Irak'taki di-
reniflleri nas›l karfl›laflt›r›rs›n›z?

Abu Dagga: Her fleyden önce
Yaser Arafat Filistin için tarihi ve
sembolik bir flahsiyetti. Politikalar›-
m›z de¤iflikti, onunla bu konuda ihti-
lafa tutufltuk, ama flahs›yla de¤il. ‹s-
rail devleti, siyonistler, zehirlenip
ölünceye kadar O'nun peflini b›rak-
mad›lar, u¤raflt›lar. 

Irak ve Filistin direnifllerine ge-
lince. Kuflkusuz kendi flartlar›nda
kendine has özellikleri ve ayr›ld›kla-
r› noktalar var. Ortak noktalar› ise ifl-
gale karfl› verilen direnifl olmalar›. 

Filistin'i Irak iflgalinden ay›ran
yönü, kendine has bir iflgal tarz› olan
siyonistlerin, Filistinliler'i sürme ve
Yahudiler'i yerlefltirme yan›. Ve bu,
emperyalistlerin bafl› ABD taraf›n-
dan destekleniyor. Yine Filistin dire-
niflinin tarihi 100 y›la yaklaflt›. Kar-
defl Irak halklar› ise ABD’nin ve
onun müttefiklerinin fiili iflgaline
karfl› bir direnifl gösteriyorlar. 

Amerika'n›n Ortado¤u'daki üssü
konumunda olan ‹srail siyonizmine
karfl› biz en ön safta mücadele veri-
yoruz. Irak ise do¤rudan bir direnifl
gerçeklefltiriliyor ve yeni bafllam›fl
olan bir direnifl. Yine Suriyeliler ve
Lübnanl›lar da Amerika'ya ve ‹srail'e

karfl› mücadelede ön saflarda.
Irak'taki direniflin gücü, Filistin dire-
niflinin de gücüdür ayn› zamanda. Ki
Amerika'n›n deste¤i olmasayd› ‹sra-
il sürdüremezdi. 

Yine dünyan›n çeflitli yerlerinde-
ki halklar›n yapm›fl oldu¤u eylem-
lilikler, Amerika'n›n ve siyonizmin
sald›rganl›¤›na, iflgaline karfl› göste-
rilmifl olan bir tepkidir. Tüm bu orta-
ya konulan direnifller, eylemlilikler
ayn› hedefe, emperyalizme ve siyo-
nizme karfl› duruflu gösteriyor, bu
aç›dan da önemlidir. 

Sempozyumu nas›l de¤erlendirdi-
niz? 

Abu Dagga: Sempozyuma kat›l-
mak benim aç›mdan da çok yararl›
oldu. Farkl› gruplar› tan›ma imkan›
buldum. Bana ayr›ca bir güç verdi.
fiunu farkettim; siyonist iflgale karfl›
verdi¤imiz mücadelede yaln›z olma-
d›¤›m›z›... Yine flunu farkettim; em-
peryalizm halklar üzerinde bir kader
de¤ildir. Biz ‹srail'e karfl› direndi¤i-
miz gibi dünyan›n çeflitli yerlerinde-
ki halklar da emperyalizme karfl› di-
reniyorlar. Ve biz bunlardan çok bü-
yük destek de görüyoruz. Türkiye'de
tan›d›¤›m gruplar nedeniyle çok bü-
yük umuda kap›ld›m. Türkiye hal-
k›yla iflbirli¤i kurabilece¤imiz, çok
iyi diyaloglar gelifltirebilece¤imiz
yönünde ciddi umutlar tafl›yorum. 

Biz Filistinliler olarak her fleyden
önce siyasi destek bekliyoruz. Çün-
kü kendimizi Arap ba¤›ms›zl›k hare-
ketinin bir parças› olarak görüyoruz.
Arap özgürlük hareketi, uluslararas›
özgürlük hareketinin de bir parças›-
d›r. E¤er biz onlar› Ortado¤u’da dur-
duramazsak Amerikan emperyalizmi
tüm dünyada yay›lacak. Biz siyasi
deste¤in yan›nda Türkiye ve dünya
halklar›ndan ‹srail zindanlar›nda tu-
tulan Filistinli esirlerin b›rak›lmas›
için destek istiyoruz. Bunlar›n bafl›n-
da da ‹srail zindanlar›nda tutulan
FHKC lideri Ahmet Saadat geliyor. 

fiunu da eklemek istiyorum; dire-
nifl ne pahas›na olursa olsun kazana-
cak, zafere ulaflacakt›r. Ve biz bafl-
kenti Kudüs olan ba¤›ms›z, demok-
ratik, özgür Filistin’i kuraca¤›z.
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Özgür Filistin’i Kuraca¤›z



Irak’ta direni-
flin seyri hakk›nda
bize bilgi verebilir
misiniz? 

Jabar Faris:
Direnifl savafl›n ilk gününden itiba-
ren bafllad›. Amerika'ya hem insan
hem de ekonomik boyutta çok ac›t›-
c› zararlar veriyor. Irak direnifli; es-
ki Irak ordusu mensuplar›ndan, BA-
AS'ç›lardan, Arap milliyetçileri ve
Nas›rc›lar’dan, ayr›ca ‹slami güç-
lerden olufluyor. 

Irak'›n onurlu direniflinin progra-
m› flunlardan olufluyor: Kay›ts›z ve
flarts›z olarak iflgalin sökülüp at›l-
mas›. ‹flgal güçlerinin ne hareketli
ne de daimi hiçbir güçlerinin Irak'ta
bulunmamas›. Irak ordusunun yeni-
den teflkil edilmesi. Irak ulusal ser-
mayesinin oluflturulmas› ve yeniden
yap›lanmas›. Tüm esirlerin serbest
b›rak›lmas›. Hiçbir ahlaki ve kanuni
gerekçesi bulunmadan Irak'› iflgal
eden iflgalcilerin Irak halk›ndan
özür dilemesi, y›kt›klar›n› yeniden
yapmalar›, verdi¤i zararlar›n birebir
tazmin edilmesi. Ulusal bir hükü-
metin kurulmas› ve bu hükümetin
içinde de, Irak halk›n› oluflturan tüm
unsurlar›n yeralmas› ve demokratik
bir yönetimin kurulmas›. Bu hükü-
met Irak için kal›c› bir anayasay›
haz›rlamal›. 

fiii ve Kürtler niye direnifl d›fl›n-
da?

Jabar Faris: Bu konuda yanl›fl
bilgiler var. fiiiler'in önemli bir k›s-
m›n›n direnifle destek verdi¤inin en
büyük delili, ilk günden itibaren
Umr Kasr'da bafllayan direnifltir. fiu
an direnifl hem Orta Irak'ta hem de
Güney Irak'ta devam ediyor. Gü-
ney'deki fiii kentleri Necef, Kerbela
ve Amudiye'de direnifl sürüyor.  

Ama maalesef Orta ve Güney
Irak'taki direniflle ilgili bas›n›n san-
sürü sözkonusu, yans›m›yor. Bunda
da amaç fiiiler ve Sünniler aras›nda
bir düflmanl›k ve ihtilaf yaratmak.
Irakl›lar ise bu mezhebe dayal› ayr›-

l›¤› tan›m›yorlar. Biz, yurtsever
Irakl›lar ve hain iflbirlikçi Irakl›lar
d›fl›nda hiçbir ayr›m› tan›m›yoruz. 

Kürt kardefllerimize gelince.
Yurtsever Kürtler de var; ülkelerini
satmayan, yurtsever, iflgale karfl›
duran ve mücadele veren. KYB ve
KDP’nin Amerika'yla iflbirli¤i yap-
t›klar›n›, iflgal edilmemize yard›mc›
olduklar›n› da biliyoruz. Bunlar tam
olarak Kürt halk›n› temsil etmiyor-
lar. Bu iki parti Irak'›n parçalanma-
s›n› istiyor. Ama bu gerçekleflecek
bir talep de¤il. ‹flgal kesinlikle son
bulacak ve Irak kesinlikle bir bütün
olarak ba¤›ms›zl›¤›n› koruyacak. 

Direnifl güçlerinin bir liderli¤i
var m›? Sivil halka yönelik sald›r›-
lar düzenlendi¤i söyleniyor, do¤ru-
lu¤u var m›?

Jabar Faris: Direniflçi tüm
gruplar aras›nda bir iflbirli¤i ve orga-
nizasyon sözkonusudur. Bu iflbirli-
¤inin sonucu olarak bahsetti¤im gibi
bir program ortaya konmufltur. Yine
ortak bir komuta da vard›r. Bu dire-
nifl komutas›n›n isimleri aç›klanm›-
yor. Musul'dan Basra'ya kadar uza-
nan genifl bir alan› da içine al›yor. 

Direnifl; iflgalcileri, iflbirli¤i ya-
panlar›, Irakl› olup da iflgalcilerle ifl-
birli¤ine girenleri, iflgale lojistik
destek veren flah›s, flirket ve kurum-
lar› da hedef al›yor. 

Masum sivilleri hedef alan sald›-
r›lar (ki bu masum siviller bizim
halk›m›z›n çocuklar›), Amerikan
CIA's›ndan ‹srail'in MOSSAD'›na
kadar çeflitli istihbarat örgütlerinin
Irak’ta bulundu¤unu hepimiz bili-
yoruz. ‹ngiltere'nin, hatta ‹ran'›n da
baz› uzant›lar› var. Bu tür istihbarat
teflkilatlar›n›n sivillere yönelik sal-
d›r›lar düzenlenmesinde rolleri var.
En büyük kan›t› da Basra'da yan›n-
da patlay›c›yla yakalanan iki ‹ngiliz
subay›d›r. Bunlar sivillere yönelik
sald›r›y› planl›yorlard›. 

Suriye ve ‹ran'a yönelik sald›r›
haz›rl›klar›na ne diyeceksiniz?

Jabar Faris: Amerika Irak'ta
çok sert bir ders ald›. Bu deneyimi
bir de Suriye ve ‹ran'da yaflamak is-
temeyecektir. Belki buralarda iç
karmafladan, iç dengelerden yarar-
lanmak isteyecektir. Büyük Ortado-
¤u Projesi, Irak'taki direnifl sayesin-
de gerçekleflmedi, gerçekleflmeye-
cek de. Kardefl Suriye'ye sald›r›, di-
renifli geniflletecektir ve Mezopo-
tamya'dan Filistin'e kadar uzanan
bir bölgeye yayacakt›r. Ve Amerika
çok büyük bir bedel ödeyecektir. 

Saddam'› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 

Jabar Faris: fiu anda Saddam
ve partisi emperyalizme ve iflgale
karfl› ön safta mücadele ediyorlar.
Tarih de buna flahitlik edecektir. 

Sempozyumu nas›l de¤erlendir-
diniz? 

Jabar Faris: Her fleyden önce
bu sempozyumu düzenleyenlere
çok teflekkür ediyorum. Sempoz-
yum “emperyalizme hay›r” sözünü
pratikte gerçeklefltirmifltir. Önemli
vurgular yap›lm›flt›r. Emperyalizme
karfl› halklar›n iflbirli¤i ve direniflin
gereklili¤i üzerinde durulmufl, sade-
ce Irak'ta de¤il dünyan›n her yerin-
de emperyalizme karfl› duruflu des-
tekleyici aç›klamalar yap›lm›flt›r. 

Yine bu sempozyumdan yola ç›-
karak Ba¤dat'dan, Suriye'den, Vene-
züella'ya, Latin Amerika'ya kadar
büyük bir dünya co¤rafyas›nda em-
peryalizme karfl› duruflun gelifltiril-
mesi gerekir. Ezilenlerin cephesi
oluflturulmal›. Ve halklar için ger-
çek bir demokrasi oluflturulmal›.
Soyk›r›m, katliam ve küreselleflme
demokrasisi de¤il. Biz bu sempoz-
yum arac›l›¤›yla tüm devrimci güç-
lere ve direnen halklara güçlerini
birlefltirmeleri, iflbirli¤i yapmalar›
ça¤r›s›nda bulunuyoruz.

Biz Türkiye halklar›ndan; Filis-
tin, Lübnan ve Irak'taki direnifle
destek olmalar›n› istiyoruz. Ameri-
ka'n›n bask›lar›na karfl› direnen Su-
riye'nin konumunu da destekleme-
lerini talep ediyoruz. 

Biz flunu sürekli ifade ediyoruz.
Irak kal›c›d›r iflgal ise gidicidir. 
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Sevgili Yürüyüfl okurlar›, mer-
haba. Güncel ama ayn› zamanda
stratejik bir konuyu ele alaca¤›z bu
sohbetimizde. Konumuz “devrimin
yolu”dur. Devrim, bar›flç›l yoldan,
parlamenter yoldan m›, yoksa
“zor”a dayal› bir biçimde mi ger-
çeklefltirilebilir? Stratejik soru bu-
dur. Soruyu güncellefltiren ise, son
zamanlarda Latin Amerika ülkele-
rinde yaflanan geliflmelerdir. 

Konumuzun güncelli¤inin bir
boyutu daha var. Asl›nda Avrupa
Parlamentosu’na “totaliter komü-
nist rejimlerin mahkum edilmesi”
do¤rultusunda verilen öneri de ko-
numuzla yak›ndan ilgili. “Totaliter
rejim” olarak adland›rd›klar› prole-
tarya diktatörlü¤üdür ve sohbetimi-
zin ileriki bölümlerinde daha iyi gö-
rülece¤i gibi, “bar›flç›l geçifl” teori-
siyle “proletarya diktatörlü¤ünün
reddedilmesi” her zaman yanyana
bulunan siyasal tav›rlard›r. Evet,
Latin Amerika’daki geliflmeler ve
bu geliflmelerin dünya solundaki,
ülkemiz solundaki yans›malar›yla
konumuza bafllayal›m. Kim bunu
özetlemek ister? Evet buyur Özlem.  

Özlem: Latin Amerika ülkele-
rindeki geliflmeleri, bu konuda ülke-
mizde yaz›l›p çizilenleri ilgiyle izli-
yorum. Latin Amerika’daki “sa¤”
iktidarlar birbiri ard›na devriliyor ve
yerine “sol”un adaylar›, sosyalist
adaylar seçiliyor. Chavez darbe giri-
flimini püskürttü¤ünde veya Boliv-
ya’da Morales kazand›¤›nda, elbette
seviniyorum. Dünya halklar› cephe-
sinde bir kazan›md›r çünkü bunlar.
Ülkemizdeki yans›malar›nda ise, en
az›ndan bir kesimde, geliflmeleri
emperyalizm ve halklar aras›ndaki
savafl aç›s›ndan de¤erlendirmekten
çok, ülkemiz için bir “model” ç›kar-
ma gayreti ön planda. “Niye bizim

Lulam›z yok”, “dar›s› bafl›m›za”
söylemleriyle bafllayan bu öykün-
meler, daha uç noktaya vard›¤›nda
“iktidar› almakta”, “sosyalizme ge-
çiflte Latin Amerika modeli” türü
tespitlere uzan›yor.

Sosyal-demokrat çizgide diyebi-
lece¤imiz ayd›nlar›n “bizim de bir
Lulam›z olsun” deyiflleri normaldir.
Neticede onlar›n istedi¤i düzen içi
bir de¤iflikliktir. Fakat bu geliflme-
ler, bir “devrim modeli”, iktidar ol-
ma modeli olarak sunuldu¤unda ifl
de¤ifliyor. 

Mesela biri diyor ki,  

“Lula'ya sald›ranlar muhalif ol-
man›n dayan›lmaz hafifli¤ini yafl›-
yorlar, Neoliberalizmin gerçeklerini
bilmiyorlar. Lula do¤rusunu yap›-
yor, geliflmekte olan ülkeler hareketi
kurulmas›na aktif destek veriyor.
Böyle bir hareket yavafl yavafl da ol-
sa WTO kurallar›n› delmeye baflla-
yabilir, tabii kendi aras›nda bütün-
lük sa¤layabilirse ki bu da çok zor.
WTO kurallar› delinir ve Chavez de
tarih yazarsa yeni bir Latin Ameri-
ka modeli uç vermeye bafllayabilir.”

Bu aktard›¤›m al›nt› Birgün Ga-
zetesi’ndendi. Bir baflkas› flöyle:

“Kimbilir belki de, Chavez'in
geçen hafta dedi¤i gibi "art›k dev-
rim bafllad›; Latin Amerika'n›n gü-
zel insanlar› ayaklan›yor."

Son bir örnek de burjuva bas›n-
dan aktaray›m: Milliyet’te Ece Te-
melkuran yazm›fl. fiili’de cumhur-
baflkanl›¤›n› “sosyalist” Michelle
Bachelet’in kazanmas› üzerine flöy-
le diyor: “bu kad›n.... düflünen ço-
cuklar›n öldürüldü¤ü bütün o tarihi
günlerin, 11 ya da 12 Eylül’lerin in-
tikam›n›n seçim zaferleriyle al›na-
bilece¤ini gösteriyor.”

Ortada al›nm›fl bir intikam falan
yok ama böyle diyor, bununla da
kalmay›p devam ediyor: “‹nsanl›k
yeni bir ça¤a giriyor... bu ça¤da her

ülke kendi 11 Eylül’ünün intikam›n›
almay› deneyecek, iflkence gören,
idam edilen çocuklar›n›n intikam›-
n›. Bu intikam k›l›çs›z olacak.”

Sözler, sözlerin sahipleri farkl›
farkl›, ama hepsinden ayn› söz çal›-
n›yor kula¤›m›za: “art›k devrimler
zaman› geçti, parlamenter yolla, se-
çimlerle savunun düflüncelerinizi..”

Kemal: Son vurgu önemli. La-
tin Amerika’daki geliflmeler yeni
ama o geliflmelerden hareketle bize
önerilen, söylenen çok eski bir hika-
ye. K›rk y›ll›k da de¤il, yüz y›ll›k
eski teoriler bunlar. Ezilenlerin na-
s›l iktidar olabilece¤i, sosyalizme
nas›l geçilebilece¤i yüzy›ldan fazla-
d›r tart›fl›l›yor ve yüzy›ld›r da refor-
mistler bu tezleri tekrarlay›p duru-
yorlar. Dedi¤im gibi, geliflmeler sü-
reç aç›s›ndan yenidir ama söylenen-
lerde yeni bir fley yoktur. Her fley-
den önce, Latin Amerika’daki gelifl-
melerin, bu seçim zaferlerinin  nite-
li¤i nedir, onu netlefltirmek gerek.
Bunu da sen aç Mazlum. 

Mazlum: Bu aç›dan öncelikle
flunu belirtmeliyiz: Latin Ameri-
ka’daki bu iktidar de¤ifliklikleri,
dünyan›n bugünkü güç dengeleri
içinde halklar cephesinde bir ilerle-
medir. Emperyalizmi zay›flatan,
halklara ise maddi, manevi güç ve-
ren bir niteli¤e sahiptir. 

Bu ilerleme, devrimlerin önünü
açan sonuçlar yaratabilece¤i gibi,
devrimlerin önünü t›kayan bir biçi-
me de dönüflebilir. ‹kisi de ihtimal
dahilindedir... Belirtti¤im bu olgu,
s›n›flar mücadelesi tarihindeki tüm
reformlar ve reform için mücadele-
ler aç›s›ndan geçerlidir. Herhangi
bir konudaki reformlar için yap›lan
mücadele, kimseyi reformist yap-
maz. Bir hareketi reformist veya
devrimci yapan, o reforma yükledi-
¤i anlamd›r. 
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Latin Amerika’daki sol, sosya-
list liderler, toplumsal hareketler,
çeflitli reformlardan sözediyorlar.
E¤er bu reformlar onlar için “nihai
amac›” ifade ediyorsa, orada elbette
ne bir devrimden, ne de devrimci-
likten sözedilemez. 

S›n›flar mücadelesi özünde ikti-
dar mücadelesidir. Devrim, ezilen-
lerin iktidar›n› kurmak için yap›l›r.
Peki, Latin Amerika’da sosyalistle-
rin seçim zaferleri kazand›¤› ülke-
lerde iktidar sorunu çözülmüfl mü-
dür? Lulalar’›n, Moralesler’in ikti-
dar›, ezilenlerin iktidar› anlam›na
m› gelmektedir? 

Latin Amerika’daki bu geliflme-
leri de¤erlendirirken hem kullan›la-
cak kavramlara dikkat etmek, hem
de düzeniçi solun abart›lar›ndan
uzak durmak gerek. Mesela, biraz
önce Özlem’in aktard›¤› al›nt›da ol-
du¤u gibi. fiili’de “sosyalist” Mic-
helle Bachelet’in seçimi kazanmas›
üzerine söylenenler bu abart›c›l›¤›n
tipik bir örne¤idir. Bachelet, zaten
önceki dönemde de iktidar›n için-
deydi, hükümette bakand›, partisi
hükümetin orta¤›yd›, flimdi cum-
hurbaflkan› oldu. Yani, fiili’deki bu
de¤iflim mesela bir Morales’in se-
çilmesi kadar bir de¤ifliklik bile de-
¤il, ama abart›n›n ölçüsü yok. Bu
ülkelerin hiçbirinde henüz at›lm›fl
hiçbir köklü ad›m yoktur. Bu dalga-
n›n bafllang›c› olarak kabul edilen
ve ilk seçilen “sol” lider olan Lula,
aradan geçen zamanda, büyük ölçü-
de sistemle bütünleflmifltir.

Parlamenter yolla iktidar olma
imkan› ç›km›flsa, iktidara gelip bir
tak›m reformlar yapmak kötü bir
fley mi? Elbette de¤il. Ama bu poli-
tikalar›n do¤rulu¤unu, yanl›fll›¤›n›
söyleyebilmek, o iktidar de¤ifliklik-
lerinin ad›n› koyabilmek için o re-
formlar›n nas›l bir bak›fl aç›s›yla ya-
p›ld›¤›na da bakmam›z gerekir. 

fiu hepimizin çok iyi bildi¤i bir
gerçektir: Reformlar devrimciler
için amaç de¤il, devrim mücade-
lesinin gelifltirilmesi için bir araç-
t›r. Reformlar için mücadele amaç
olmaya bafllad›¤› noktada devrim-
den, devrimcilikten uzaklafl›lm›flt›r;

iflte orada reformizm sözkonusudur. 

Lenin’in dedi¤i gibi, “... Kapita-
lizm varoldu¤u sürece reformlar›n
ne sürekli, ne de ciddi olabilece¤ini
bilerek, iflçiler iyilefltirmeler için
savafl›rlar ve ücret köleli¤ine karfl›
savafl›n› daha da sert biçimde sür-
dürmek için iyilefltirmelerden ya-
rarlan›rlar. Reformcular, sadaka
yard›m› ile iflçileri parçalamay›, on-
lar› aldatmay› ve onlar› s›n›f sava-
fl›m›ndan döndürmeyi düflünürler.”
(Lenin, ‹flçi S›n›f› Partisi Üzerine,
syf. 260) 

Bu, reformcunun niyetinden ba-
¤›ms›z olarak böyledir. ‹flte bu an-
lamda, bugün emperyalizm karfl›-
s›nda ileri bir ad›m olarak ortaya ç›-
kan bu geliflmeler, ayn› zamanda
devrimci geliflmenin önünü t›kayan
bir biçime de dönüflebilirler. Bunu
belirleyecek olan hem iktidar olan
partilerin emperyalizm karfl›s›ndaki
cüreti, hem de o ülkelerdeki halk
hareketinin nas›l bir geliflim göste-
rece¤idir. 

Kemal: Dolay›s›yla, daha he-
nüz bafllang›ç aflamas›nda, daha na-
s›l flekillenece¤i, geliflece¤i bile bel-
li olmayan bir süreç sözkonusu. Bu
anlamda, modelden, halklar›n inti-
kam›n›n k›l›çs›z, seçim zaferleriyle
al›nabilece¤inden, devrimden söze-
denler asl›nda biraz da kendi kendi-
lerine güvey oluyorlar san›r›m. Ne-
den böyle yapt›klar›n› anlayabiliyo-
ruz gerçi; kendilerinin düzeniçi po-
litikalar›n›, parlamenterizm bata¤›-
na batm›fll›klar›n› hakl›, mazur gös-
terecek bir örnek olarak sar›l›yorlar
Latin Amerika’daki geliflmelere. 

fiili örne¤i, “sosyalizme bar›flç›l
geçifl” konusunda uzun y›llar üze-
rinde tart›fl›lan tek örnekti. fiili, ba-
r›flç›l geçiflin mümkün olmad›¤›n›
gösteren bir örnekti. Seçimle iflbafl›-
na gelen sosyalist Allende, bir dar-
beyle devrildi. Bugün Latin Ameri-
ka’daki “sosyalist” iktidarlar böyle
bir sonuçla karfl›laflmad›lar. Peki bu
örnekler sosyalizme parlamenter
yoldan geçiflin “olabilirli¤ini” mi
gösteriyor flimdi? Hay›r, çünkü bu-
gün emperyalizm karfl›s›nda halkla-

r›n cephesini güçlendiren bir gelifl-
meden sözedebiliyoruz sadece. Bu-
nun d›fl›nda devrimden, sosyalizme
geçiflten, modelden sözedilebilecek,
bunlar›n tart›flmas›na zemin olabile-
cek herhangi bir geliflme yoktur. Sa-
dece Latin Amerika halklar›n›n uy-
gulanan politikalara karfl› tepkileri,
gelifltirdikleri hareketler, sol, sosya-
list adaylar›n seçilebilmesini sa¤la-
yan bir ortam oluflturmufltur. 

Fakat ayn› zamanda bu bir “t›-
kanma”n›n da göstergesidir. Arjan-
tin’de, Brezilya’da, Bolivya’da ge-
liflen halk hareketleri, devrimci bir
alternatif, ba¤›ms›z ve s›n›fsal nite-
li¤i net bir önderlik, örgütlenme
oluflturamad›klar› için, sonuçta tep-
kilerini, çözümlerini mevcut parti-
lere, onlar›n liderlerine yöneltmek
durumunda kalm›fllard›r. Baflka de-
yiflle “varolanla yetinmek” gibi bir
alternatifsizlik sözkonusudur. 

Biz bu geliflmeler karfl›s›nda,
“bakal›m, geliflmeleri izleyelim,
sosyalizme geçebilecekler mi?” de-
miyoruz. Birincisi, mevcut iktidar
de¤ifliklikleri, bir DEVR‹M de¤il-
dir. ‹kincisi, bu biçimdeki bir iktidar
de¤iflikli¤inden sosyalizme geçile-
meyecektir. Mevcut de¤iflikliklere
devrim demek, sosyal devrimin içi-
ni boflaltmak, onu herhangi bir ikti-
dar de¤iflikli¤ine, hatta hükümet de-
¤iflikli¤ine indirgemek demektir.
Sosyalizme bu flekilde geçilebilece-
¤ini düflünmek ise, sözkonusu ülke-
lerdeki oligarflik iktidarlar›n, em-
peryalizmin bu ülkelerdeki varl›¤›-
n›n niteli¤inden bihaber olmakt›r. 

Mazlum: ‹sterseniz bu nokta-
y› biraz daha açal›m. Kemal arkada-
fl›n ilk konuflmas›nda belirtti¤i gibi,

M odelden, halklar›n intikam›n›n k›l›ç-
s›z, seçim zaferleriyle al›nabilece¤in-
den, devrimden sözedenler asl›nda
biraz da kendi kendilerine güvey olu-
yorlar san›r›m. Neden böyle yapt›kla-
r›n› anlayabiliyoruz gerçi; kendileri-
nin düzeniçi politikalar›n›, parlamen-
terizm bata¤›na batm›fll›klar›n› hakl›,
mazur gösterecek bir örnek olarak sa-
r›l›yorlar Latin Amerika’daki geliflme-
lere. 



bar›flç›l geçifl veya zora dayal› dev-
rim tart›flmas› eskidir. Ülkemizde
de yap›lm›fl ve esas›nda afl›lm›fl bir
tart›flmad›r. Bu tart›flma 60’l› y›lla-
r›n ideolojik mücadelelerinin ana
konular›ndan biridir. “Bar›flç›l, par-
lamenter geçifl” teorisinin o zaman-
ki temsilcisi T‹P’tir. Bugün bir sürü
“T‹P” var. 

Kemal: Araya girip bir ek ya-
pay›m. Bugün birçok T‹P var dedin.
Ama bir farkla. O günün T‹P’i, sos-
yalizme parlamenter yoldan geçifli
aç›k olarak savunan bir partidir. Bu
anlamda da onlarla yap›lan ideolo-
jik mücadele, çok somut ve aç›kt›r.
Oysa bugün T‹P’in konumunda
olan birçok partinin devrim, sosya-
lizm konusunda ne dedikleri belir-
sizdir. fiimdi ÖDP veya EMEP ve-
ya SDP “sosyalizme parlamenter
yoldan geçifl”i mi savunuyor, yoksa
baflka bir fleyi mi? Belirsizdir. Bu-
günkü reformistlerin ço¤u, halk sa-
vafl›, sovyetik ayaklanma stratejile-
rinden parlamenterizme dönüfl yap-
t›klar› için, yeni siyasi konumlar›-
n›n aç›k teorisini pek yapmazlar.
Hatta devrim, sosyalizm tart›flmala-
r›n› Marksist-Leninist literatürle de
yapm›yorlar. Strateji, taktik gibi
kavramlar› kullanm›yorlar. Çünkü,
sorunu bu kavramlarla ele al›p dü-
flüncelerini resmilefltirdiklerinde,
inkarc›l›klar›n› da resmilefltirmifl
olacaklard›r. Ama dolayl› biçimler-
de her türlü parlamenterizmi, bar›fl-
ç› geçifl düflüncelerini, emperya-
lizmle, kapitalizmle uzlaflma teori
ve politikalar›n› pompal›yorlar...
Yani diyece¤im o ki, bugünkü
T‹P’lerin resmen ifade edilmifl böy-
le görüflleri olmasa da, siyasi ko-
numlar› öyledir. Buyur sen devam et. 

Mazlum: Dedi¤i gibi, parti
programlar›nda “devrimin yolu”,
“sosyalizme geçifl” gibi somut stra-
tejik belirlemeler olsayd›, onlar›n
üzerinden tart›flsayd›k tabii ki daha
somut olurdu. Fakat günümüz re-
vizyonizminin, reformizminin ka-
rakteristik özelliklerinden biri de
ideolojik mücadeleden kaç›flt›r.
Neyse, biz kovalamaya devam ede-
lim yine de.   

Mahir, bu tart›flmada bar›flç› ge-
çifl meselesini flöyle ortaya koyu-
yor: “Bar›flç› yollardan sosyalizme
geçmek ne demektir? K›saca aç›kla-
yal›m.

Bar›flç› yollardan sosyalizme
geçmek burjuva parlamentosu ara-
c›l›¤›yla sosyalizme geçmeyi müm-
kün görmektedir. Ve bar›flç›l yollar-
dan sosyalizme geçmek proletarya
diktatoryas›n› ön görmez. S›n›flar
aras› parlamenterist yar›fl› ve bu
yolla nihai olarak sosyalizme geçi-
lebilece¤ini kabul eden bütün parla-
mentocu sosyalist partiler, iktidara
geldiklerinde proletarya diktatorya-
s›n› kurmayacaklar›n› aç›kça ilan
etmifllerdir.” (Bütün Yaz›lar, syf. 57)

Kemal arkadafl›n aç›fl konuflma-
s›nda sözünü etti¤i “bar›flç›l geçifl”
ve “proletarya diktatörlü¤ünün red-
di” aras›ndaki iliflki görece¤iniz gi-
bi, Mahir’in de¤erlendirmesinde de
kuruluyor. Bu zaten, 20. yüzy›l›n
bafl›ndaki II. Enternasyonal refor-
mizminden bu yana böyledir. Tüm
parlamenterist, bar›flç›l geçiflçi par-
tilerin sosyalizme geçmekten kas-
tettikleri, asla proletarya diktatörlü-
¤ü de¤ildir. “Sosyalizme bar›flç›l
geçifl” teorilerinde tarif edilen sos-
yalizm, asl›nda kapitalizmle bar›flt›-
r›lm›fl, burjuvazinin tasfiye edilme-
di¤i bir sosyalizmdir. Yani sosya-
lizm de¤ildir. 

Rosa Lüksemburg da, Kautsky
ile Bernstein’›n reformizmini eleflti-
rirken ayn› noktaya dikkat çekiyor:

“... Siyasal iktidar› ele geçirme
ve toplumun de¤iflmesini gerçeklefl-
tirme yerine -ve ona karfl› olarak-
yasal reform yolunu benimseyenler,
ayn› amaca götürecek sakin, emin
ve yavafl bir yol de¤il, baflka bir

amaç seçmifl olurlar. Baflka bir de-
yiflle, yeni toplumsal düzen getir-
mek yerine eski düzen içinde bir ta-
k›m önemsiz de¤ifliklikleri gerçek-
lefltirirler. ... elde edilen sonuç, sos-
yalist düzenin gerçeklefltirilmesi ye-
rine kapitalist düzende reformlar›n
yap›lmas›d›r. Ücret sisteminin kal-
d›r›lmas› yerine, sömürünün daha
az ya da daha fazla olmas› sözko-
nusu edilmektedir. K›sacas›; kapita-
lizmin içinde zararl› otlar yok edile-
cek, ama kapitalizmin kendisine do-
kunulmayacakt›r.”

Reformizmin, sosyalizme “flid-
dete dayanmayan bir yoldan” geçifli
öngörenlerin tüm tarihinde görebili-
riz bunu. Hepsinde flu veya bu flekil-
de kapitalizmle bir uzlaflma vard›r.
Marks-Engels öncesi döneminin
sosyalistleri olarak da tan›nan Üto-
pik Sosyalistler, denilebilir ki, ilk
reformistlerdir. Ütopik sosyalistlere
göre, burjuvaziyi ikna ederek eflit-
likçi bir düzen kurulabilirdi; yani
devrim yapmadan, burjuvaziyi yö-
netimden tasfiye etmeden, kapita-
lizmi ortadan kald›rmadan düzen
içinde sosyalist toplum(cuklar) ku-
rulabilirdi onlara göre. Fakat onla-
r›n reformizmi masumdur; çünkü
s›n›flar mücadelesinin geliflimi, üre-
tim biçimleriyle üretim güçleri ara-
s›ndaki iliflkiler, üretim biçimlerinin
dönüflümü gibi birçok konu henüz
çok net olarak anlafl›lm›fl, çözüm-
lenmifl de¤ildir. 

Yine ayn› dönemin ilk reformist
örgütlerinden biri de “‹ngiliz Fabi-
anlar›”d›r. Sözkonusu topluluk,
1883’de Londra’da kuruldu. ‹ngiliz
iflçi s›n›f› içinde oldukça etkili oldu.
Fabian ismi Romal› Fabius’tan geli-
yordu; Fabius eski Roma’da bir si-
yasetçiydi ve “›l›ml›, bar›flç›l yön-
temlerle daha ileri bir toplum olufl-
turma” düflüncesiyle tan›n›yordu. 

‹ngiliz Fabianc›lar’› da kapita-
lizme karfl› ç›km›yorlard›. Karfl›
ç›kt›klar›; burjuvazinin iflletmecili¤i
bizzat yürütmeyip bunu ücretli yö-
neticilere devretmesi nedeniyle asa-
laklaflmas›, bu nedenle haks›z ka-
zanç elde ediyor olmas›yd›. Fabian-
c›lar, kapitalizme, burjuvaziye de-
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üm parlamenterist, bar›flç›l geçiflçi 
partilerin sosyalizme geçmekten 
kastettikleri, asla proletarya diktatörlü¤ü
de¤ildir. “Sosyalizme bar›flç›l geçifl” 
teorilerinde tarif edilen sosyalizm, 
asl›nda kapitalizmle bar›flt›r›lm›fl, 
burjuvazinin tasfiye edilmedi¤i bir 
sosyalizmdir. Yani sosyalizm de¤ildir. 
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¤il, bu haks›z kazançlara karfl› ç›k›-
yor, devletin bu haks›z kazançlar›
engellemesini istiyorlard›. K›sacas›,
Fabianc›lar da kapitalizme karfl›
ç›km›yor, onun baz› kötü sonuçlar›-
n›n düzeltilmesini istiyorlard›. Ayr›-
ca onlara göre devrime gerek yoktu;
çünkü kapitalizm gelifltikçe zengin-
lik tüm topluma yay›lacak, sosya-
lizm kendili¤inden oluflacakt›. Bu-
rada fluna da dikkat çekeyim; sonra-
ki yüzy›l boyunca Avrupa’da refor-
mizmin, burjuvaziyle uzlaflman›n
odaklar›ndan biri olacak olan ‹ngi-
liz ‹flçi Partisi, iflte bu örgütlenme
içinden ç›km›flt›r. 

1800’lü y›llar›n sonlar›ndaki re-
formizmle, 2000’li y›llardaki refor-
mizmin bir fark› yok görüldü¤ü gi-
bi. Sohbetimizin ileri bölümlerinde
görece¤iz, daha farkl› dönemlerin
reformizminin de fark› yok. Olmas›
da mümkün de¤il zaten; e¤er dev-
rimden yüz çevirmiflseniz, proletar-
ya diktatörlü¤ünden yüz çevirmifl-
seniz, kapitalizmin flu veya bu ver-
siyonundan baflka bir fley üretile-
mez.  

Özlem: Reformizm bir flekilde
her dönem var ama, reformizmin,
özel olarak da bar›flç›l geçifl teorile-
rinin zaman zaman daha revaçta ha-
le geldi¤i, zaman zaman da geri pla-
na düfltü¤ü dönemler vard›r. Benim
gördü¤üm kadar›yla, ki mant›ki ola-
rak, ulusal ve sosyal kurtulufl savafl-
lar›n›n yo¤unlaflt›¤› süreçlerde re-
formizm, parlamenter geçifl hayal-
leri zay›fl›yor, tersine olarak da
devrimci mücadelelerde flu veya bu
nedenle zay›flama oldu¤unda lega-
lizm güçleniyor, parlamentoculuk
öne ç›k›yor. 

Fakat burada dikkat çekici olan
flu: Bugüne kadar yani 20. yüzy›l
boyunca devrimin “zor”a dayan›la-
rak gerçeklefltirildi¤i ve sosyalizme
bu yoldan geçildi¤i onlarca örnek
olmas›na ra¤men, reformistlerin
“bar›flç›l geçifl” teorilerinin bugüne
kadar kan›tland›¤› tek bir örnek bile
yaflanmam›fl. 1800’lerde de,
2000’lerde de “bar›flç›l geçifl” teori-
leri özü aç›s›ndan ayn› oldu¤una
göre, bundan sonra böyle bir örnek

yaflanabilmesinin maddi temeli ola-
bilir mi?

Kemal: 'Bütün gerçek halk
devrimlerinin ilk flart›' (...) 'haz›r
devlet makinas›n›' k›rmak, parça-
lamakt›r” der Lenin.

Lenin’in tarihsel deneylerden,
burjuva devlet ve emperyalizm çö-
zümlemelerinden ç›kard›¤› sonuç
budur. Biz Latin Amerika’daki ge-
liflmeleri de¤erlendirirken, tered-
dütsüz “DEVR‹M DE⁄‹LD‹R”
derken bu tarihe, bu teoriye ve önü-
müzdeki somut gerçekliklere baka-
rak söylüyoruz bunu. 

Reformizmin, bar›flç›l geçifl te-
orilerinin açmaz› budur. “Haz›r dev-
let makinas›n›” k›rm›yorsan›z, –ki
Latin Amerika ülkelerindeki durum
böyledir– orada bir devrimden sö-
zedilemez. Keza, Marks elbette
“yeni bir toplumun ebesinin zor
olaca¤›n›” söylerken, bu s›n›fsal
gerçeklikten hareket ediyordu. 

fiöyle diyor Marks: “... Ancak,
art›k s›n›flar›n ve s›n›f çeliflmeleri-
nin bulunmad›¤› bir düzendedir ki
sosyal evrimler, art›k siyasi devrim-
ler olmaktan ç›kacaklard›r. O zama-
na kadar toplumun her yerinden de-
¤ifltirilip, düzeltilmesinin arifesinde
sosyal bilimin son sözü flu olacak-
t›r: Ya mücadele ya ölüm, ya kanl›
savafl ya da yokolma.” (Felsefenin
Sefaleti, s: 195). 

Ne kapitalizmde, ne burjuva ve
sömürge iktidarlar›nda, ne emper-
yalizmde bu sloganlar› de¤ifltiren
özsel bir de¤iflim sözkonusu de¤il-
dir. Bunlar› yok say›p Latin Ameri-
ka’ya veya baflka yerlere dair “se-
çim zaferleriyle” sosyalizme geç-
me, halklar›n intikam›n› ‘k›l›çs›z’
alma hayalleri kuranlar›n elinde yi-
ne hayal k›r›kl›¤›ndan baflka bir fley
kalmayacakt›r. 

Mazlum: Emperyalizmin,
egemen s›n›f devletlerinin en temel
özelliklerinin unutuldu¤u bu tarz
acelecilikler, hemen her zaman hüs-
ranla sonuçlanm›flt›r. 

Hat›rlay›n, daha 1990’lar›n so-
nunda ülkemizdeki her türden refor-
mizm, “emperyalizm de¤iflti” tes-

pitleri yap›yordu. Emperyalizm ar-
t›k eskisi gibi sömürgeci de¤ildi.
Di¤er ülkelere müdahaleleri de-
mokrasi ve insan haklar› içindi...
Tabii böyle olunca da “zor” art›k
gereksizleflmiflti. Sosyalizme parla-
menter yollardan, sivil toplumcu bi-
çimlerden geçilebilirdi... Günümüz
reformizminin, gerek Avrupa’da,
gerek Latin Amerika’da bu örgütsüz
halk hareketleri, sivil toplumculuk
ve devrimsiz sosyalizme geçifl te-
orilerini savununlar›n  teorik g›das›-
n› ald›¤› isimlerden biri olan Tony
Negri de “emperyalizmin geride
kald›¤›n›... post emperyalist bir dö-
neme girildi¤ini... son emperyalist
savafl›n Vietnam savafl› oldu¤u-
nu...” söylüyordu. 

Bütün bu teoriler bir anda çöktü.
Latin Amerika ülkelerindeki seçim
zaferlerini “model” haline getiren-
lerin, bu seçim zaferleriyle sosyaliz-
me geçme teorileri yapanlar›n ak›-
betinin de ayn› olaca¤› aç›k. Sadece
bunlar›n de¤il, emperyalizm ve
devlet üzerine çözümlemeleri yanl›fl
olan herkesi bekleyen ak›bet bu-
dur. Emperyalizmi ve devleti do¤ru
çözümlemiyorsan›z, buna uygun bir
örgütlenmeniz, program›n›z yoksa,
devrime, sosyalizme do¤ru ilerle-
meniz sözkonusu de¤ildir. Kon-
jonktürel baz› baflar›lar elde edilebi-
lir, reformlar yap›labilir, ama gidi-
len yer yine devrim olmaz. 

Kemal: Konu kapsaml›. Soh-
betimize önümüzdeki hafta bar›flç›l
geçifl teorilerinin çeflitli dönemler-
deki biçimlenifllerini, teorik formü-
lasyonlar›n› ve ülkemizdeki yans›-
malar›n› ele alarak devam edece¤iz.
fiimdilik hoflçakal›n. 
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eformizmin, bar›flç›l geçifl teorile-
rinin açmaz› budur. “Haz›r devlet
makinas›n›” k›rm›yorsan›z, –ki La-
tin Amerika ülkelerindeki durum
böyledir– orada bir devrimden
sözedilemez. 
Keza, Marks elbette “yeni bir toplu-
mun ebesinin zor olaca¤›n›” söy-
lerken, bu s›n›fsal gerçeklikten ha-
reket ediyordu. 
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2005 Kas›m ay›n›n bafllar›n-
da Diyarbak›r Dicle Üniversite-
si'nde Yurtsever Özgür Gençlik
Hareketi (YÖGEH) ile Gençlik
Derne¤i üyeleri aras›nda ortaya ç›-
kan gerginlik, bir süre sonra YÖ-
GEH'in Gençlik Derne¤i üyeleri-
ne fliddet uygulamas›yla t›rman-
m›fl ve endifle verici bir noktaya
ulaflm›flt›r.

Olaylar›n bafllang›c›ndan iti-
baren durumdan kayg› duyan plat-
formumuz devreye girmifl, kendi
ilkelerine uygun olarak bir yandan
fliddeti k›nam›fl, Diyarbak›r ola-
y›yla ilgili olarak YÖGEH'i elefl-
tirmifl, di¤er yandan da sorunun
diyalog yöntemiyle çözümü için
çaba göstermifltir.

Bu süreçte, bafllang›çta t›kal›
olan diyalog yollar› platformumu-
zun çabas›yla bir ölçüde aç›lm›fl,
bu do¤rultuda YÖGEH ile bir dizi
görüflme gerçeklefltirilmifl, hatta
özgül olay›n yerinde incelenmesi
için Diyarbak›r'a gidilmifltir.  

Ancak sonuç olarak, bütün
çabalara karfl›n görüflmelerin YÖ-
GEH taraf›ndan kesilmesi sonucu
sorun halen bir çözüme ba¤lanm›fl
de¤ildir. Yaln›zca Diyarbak›r öz-
gülünde de¤il bir bütün olarak flid-
det ortam› ortadan kald›r›lama-
m›flt›r. 

Dahas› platformumuzun yap-
t›¤› görüflmelerde YÖGEH, "ön-
derliklerine ve de¤erlerine hakaret
edildi¤i"ni öne sürerek uygulad›k-
lar›n›n fliddet de¤il "meflru savun-
ma" oldu¤unda ›srarc› olmufl, flid-
det uygulayaca¤›n› beyan etmifl,
özellikle K›z›l Bayrak ve HÖC'e
karfl› böyle bir tutumlar›n›n oldu-
¤unu, olaca¤›n› dile getirmifltir. 

Diyarbak›r özgülündeki flid-
det ortam› çözülemedi¤i gibi,
ocak ay›nda Lavrion'da yaflanan
vahim geliflmeler fliddetin üniver-

siteleri ve gençlik örgütlerini aflan
yayg›n bir boyuta tafl›nd›¤›n› gös-
termifltir.

Bugün gelinen noktada;

Platformumuz, son derece
aç›kça ve hiçbir tereddüt göster-
meksizin, bafl›ndan beri oldu¤u gi-
bi, flimdi de devrimci demokratik
yap›lar aras›nda her çeflit fliddeti
kesin bir biçimde kabul edilemez
bulmaktad›r. Hangi gerekçe ile
olursa olsun, kim taraf›ndan yap›-
l›rsa yap›ls›n platformumuzun bu
konudaki tutumu nettir.

Ayr›ca platformumuz, dev-
rimci ve demokratik yap›lar ara-
s›ndaki fliddeti meflrulaflt›ran, onu
"meflru savunma" ya da baflka bir
adland›rma ile savunan bir söyle-
mi de hiçbir biçimde kabul ede-
mez. Ve yine platformumuz, hangi
gerekçe ile olursa olsun devrimci
demokratik yap›lar›n önceden
"gerekirse fliddet uygulanacak"
yap›lar olarak ilan edilerek hedef
seçilmesini de kabul edemez.

Sonuç olarak, bizim ne do¤-
rudan fliddeti, ne de "fliddet tehdi-
di"ni hiçbir gerekçeyle hakl› ve
mazur görmemiz düflünülemez.
Biz son derece aç›k bir biçimde,
devrimci ve demokratik yap›lar
aras›ndaki sorunlar›n diyalog yo-
luyla çözümlenmesi noktas›nda
durmakta ›srarl›y›z. Bu konudaki
ilkesel kararlar›m›zdan biri olan
"Devrimci ve demokratik yap›lar,
yaz› ve yay›nlar›nda halka, devri-
me ve devrimciler aras› dayan›fl-
ma-sayg› zeminine denk düflmeyen
bir dil ve üsluptan kaç›n›rlar"
maddesi bu konudaki yaklafl›m›-
n›n net bir ifadesidir.

Bugün gelinen noktada, flid-
det ortam›n›n devam ediyor olma-
s› ve daha da tehlikeli boyutlara
t›rmanma e¤ilimi, yaflad›¤›m›z
co¤rafyan›n politik koflullar› nede-

niyle son derece
kayg› vericidir.
Olaylar›n t›rman-
mas› aç›kt›r ki,
bir bütün olarak

co¤rafyam›zdaki mücadeleye ona-
r›lmas› güç zararlar verecek ve
son tahlilde kesin bir biçimde halk
düflmanlar›n›n, egemenlerin ifline
yarayacakt›r. YÖGEH'in, Kürt
Hareketi'nin bu gerçe¤i görerek
bir an önce bu tutumu sona erdir-
mesi ve ortada her ne sorun varsa
bunlar›n önkoflulsuz diyalog orta-
m›nda çözümlenmesi tarihsel bir
sorumluluktur. Kürt Hareketi'nin
önderli¤i duruma müdahale etme-
li ve bu tehlikeli gidifli durdurma-
l›d›r.

Platformumuz, olaylar›n bu
flekilde devam› halinde, kendi il-
kelerine uygun olarak davranmak
zorunda kalacakt›r. Ki bu da, yine
co¤rafyam›z›n özgün politik ko-
flullar›nda belli aç›lardan mücade-
leyi zay›flatan, gerileten bir du-
rum olacakt›r.

Son derece aç›k olarak yeni-
den söylüyoruz:

Mevcut fliddet ortam› bir an
önce sona erdirilmeli ve hiçbir bi-
çimde fliddet tehdidi içermeyen
koflullarda sorunlar diyalogla ele
al›nmal›d›r. fiiddetsiz, önflarts›z ve
fliddet tehdidinin olmad›¤› bir or-
tamda her türlü sorun tart›fl›labilir
ve platformumuz dün oldu¤u gibi
bugün de bu noktada görev üstlen-
meye haz›rd›r.

9 Ocak 2006

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K
YAPILAR ARASI D‹YALOG VE

ÇÖZÜM PLATFORMU
(BDSP, DEVR‹M DERG‹S‹, DEV-

R‹MC‹ HAREKET, DHP, EHP, HÖC,
‹fiÇ‹ MÜCADELES‹, KALDIRAÇ,

ÖDP, ODAK, PROLETER DEVR‹M-
C‹ DURUfi, SODAP, SDP, SOSYA-

L‹ST BAR‹KAT, SEH, TKP, TÖP)
ve SINIF MÜCADELES‹,

EZ‹LENLER‹N KURTULUfiU
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DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K 
YAPILARA;



Hat›rlanaca¤› gibi, 1 Ocak
2006’da, Yunanistan’daki Lavrion
Mülteci Kamp›’nda PKK’liler, Cep-
he taraftarlar›na sald›rm›fllar,
DHKC panosunun indirildi¤i, Cep-
heliler’in kulland›klar› odadan ç›ka-
r›lmak istendi¤i, molotoflar›n kulla-
n›ld›¤› bu sald›r›da Cepheliler yara-
lanm›flt›. 

Cepheliler’in ve Yunan solunun
sald›r›n›n geçifltirilmemesi ve mut-
laka çözümlenmesi ›srarlar›yla, ni-
hayet 23 Ocak’ta PKK’nin de kat›l›-
m›yla Lavrion’daki sald›r›n›n görü-
flüldü¤ü bir toplant› yap›ld›. Yunan
solu, sol içi fliddet konusunda so-
rumlu ve duyarl› bir tav›r göstererek
toplant›ya genifl bir kat›l›m sa¤lad›.
Toplant›da sol içi fliddete karfl›
önemli belirlemeler ve ça¤r›lar ya-
p›ld›. 

Toplant›ya Yunan Solu’ndan PA-
ME (Radikal ‹flçi Cephesi), SiNAS-
PiSMOS (Sol Birlik Partisi), NAR
(Yeni Sol Ak›m), KOE (Yunanistan
Komünist Örgütü), DEA (Uluslar
aras› Emekçi Sol), KOMÜNiSTiKi
ANANEOS‹ (Komünist Yeniden
‹nfla Örgütü), AKUA (Komünist Sol
Çevreciler), Stalin Komitesi,
OKED (Komünist Uluslararas›
Emekçi Örgütü), EKKE (Yunanis-
tan Komünist Emek Partisi), DiK-
TiO, Kesaryani Bar›fl Derne¤i, Sol
Vatandafl Müdahalesi, EPOH‹, Tür-
kiye ve Kürdistan’da Politik Tut-
saklarla Dayan›flma Komitesi. 

Toplant›ya Türkiyeli örgütlerden
de PKK, DHKC, MKP, TDP ve
MLKP kat›ld›. 

Toplant› Yunan Solu’ndan bir
temsilci taraf›ndan yönetildi.

Toplant›y› yöneten PAME Tem-
silcisi, yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda,
sol içinde görülen hangi örgüt olur-
sa olsun fliddet olay›n›n kabul edile-
mez oldu¤unu ifade ederek, sald›r›-

y› gerçeklefltiren taraf›n, olay her ne
biçimde ve kimler (taraftarlar, halk
vd.) taraf›ndan gerçeklefltirilirse
gerçeklefltirilsin, fliddetin politik so-
rumlulu¤unu almak zorunda oldu-
¤unu vurgulad›. Temsilci ayr›ca, AB
ile Türkiye aras›ndaki iliflkilere da-
yan›larak, Yunanistan’daki Türkiye-
li politik mültecileri s›n›rd›fl› etme
planlar› yap›ld›¤›na dikkat çekerek,
her ne biçimde olursa olsun böyle
bir amaca hizmet edecek tav›rlardan
kaç›n›lmas› gerekti¤ini belirtti. Aç›-
l›fl konuflmas›, ortak düflman emper-
yalizmdir. Anti-emperyalist müca-
dele gelifltirilmelidir ça¤r›s›yla so-
nuçland›r›ld›. 

Toplant›n›n bundan sonraki bö-
lümlerinde Yunan Solu’ndan kat›-
l›mc›lar, DHKC ve PKK sözcüleri
sözalarak geliflmeler üzerine de¤er-
lendirmelerini belirttiler. 

Yunan Solu’ndan yap›lan konufl-
malarda PKK sald›r›s› elefltirilerek,
benzer sald›r›lar›n sürmesi halinde,
bunun dayan›flmay› kesmeyi de be-
raberinde getirece¤i uyar›lar› yap›l-
d›. 

PKK Temsilcisi, “sald›r›n›n ken-
di hiyerarflileri d›fl›nda geliflti¤i”
fleklindeki savunma mekanizmas›na
tekrar baflvurmaya çal›flsa da, so-
nuçta, “Bu olay› yarg›l›yoruz,
do¤ru bulmuyoruz. ... Zoru tabii
ki kabul etmiyoruz. Ve bundan
sonra da olmamal›” fleklinde so-
rumlulu¤u üstlenen ve özelefltirel
bir aç›klama yapt›. 

Toplant› sonucunda, toplant› yö-
neticisi, yap›lan elefltiri ve özeleflti-
rileri ve gündeme getirilen çeflitli
önerileri toparlayarak, “Hepimiz sol
içi fliddeti k›n›yoruz. Sorumlulu¤u
almas› gerekenler ald›. Bundan
sonra ne yapabilece¤imize bakmal›-
y›z. ... As›l olan ortak düflman olan
emperyalizme karfl› mücadeledir.

Politik olarak sorumluluk almal›y›z.
Tekrar olmas›na izin vermemeliyiz”
diyerek hemfikir olunan noktalar›
özetledi. Bu özetten sonra, toplant›-
da bulunanlara “bu ortak noktalar›
herkes kabul ediyor mu?” sorusu-
nu yöneltti ve toplant›ya kat›lan tüm
örgüt temsilcilerinin el kald›rmas›y-
la bu sonuçlar›n kabul edildi¤i ira-
desi ortaya konuldu. 

Toplant›da üzerinde hemfikir
olunan ve 10 gün sonra yap›lacak
toplant›da ortak metine dönüfltürül-
mesi benimsenen noktalar flunlar-
d›r:

- Sol içi fliddeti ve Lavrion’da-
ki sald›r›y› k›n›yor ve mahkum
ediyoruz. PKK kendi taraftarla-
r›n›n yapt›¤› sald›r›y› k›n›yor,
mahkum ediyor ve olay›n siyasi
sorumlulu¤unu üstleniyor. 

- Her örgütten  birer temsilci-
nin kat›l›m› ile bir iletiflim komi-
tesi oluflturulacakt›r. Bu iletiflim
komitesi; 

- Herhangi bir olay olmadan
yani fliddet boyutuna varmadan
müdahalede bulunmal›d›r. E¤er
bir olay, sald›r› yaflan›rsa olaya
hemen müdahale edilmelidir. Ve
tüm komite, sald›r›y› gerçekleflti-
ren taraf› mahkum etmelidir. Sal-
d›r›n›n tekrar› durumunda bu,
örgütler aras› dayan›flmay› balta-
lar ve dayan›flman›n kesilmesi gi-
bi bir sonucu do¤urur. 

Bu sald›r›lar her kimden –ister
üyelerden ister taraftarlardan–
gelmifl olsun, de¤iflmez. Sald›r›n›n
yenilenmesi demek, sald›r›y› ya-
pan örgütün Yunanl› örgütleri
karfl›s›na almas› demektir. 

- Bu toplant›dan ç›kan sonuç-
lar 10 gün kadar sonra gerçeklefl-
tirilecek olan toplant›da yaz›l› bir
metin haline dönüfltürülecektir.
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Yunanistan’da Lavrion sald›r›s›yla ilgili toplant› yap›ld›:

“Sol içi fliddeti ve Lavrion’daki sald›r›y›
k›n›yor ve mahkum ediyoruz.” 



26 Eylül
1999’da Belçi-
ka’n›n Knokke
kentinde ger-
çeklefltirilen ve
Fehriye Er-
dal’›n da içinde
yerald›¤› devrimcilerin bir
süre tutsak edildikleri ope-
rasyonun davas›, 23 Ocak
günü bafllad›. Duruflmalar,
kesintisiz flekilde 27 Ocak
gününe kadar sürdü.

Duruflmalar›n ilk günü,
Federal Baflsavc› Delmulle
ve Türkiye rejimini temsilen
kat›lan avukat sözalarak he-
men hemen ayn› içerikte
suçlamalarda bulundular. Tüm suçlamalar›n temelinde
Türkiye gibi ‘demokratik’ bir ülkede devrimci mücade-
lenin yanl›fll›¤› ve faflist rejime karfl› mücadelenin ‘te-
rör’ oldu¤u düflüncesi vard›. Federal Baflsavc›’n›n Cep-
he’ye karfl› düflmanl›¤›na hukuki bir k›l›f bulmak için
baya¤› zorland›¤› gözlenen duruflmada, somut bir suçla-
ma gündeme gelmedi.

Gerekçe bulmakta zorlanan savc›l›k özetle; “zaten
burada iflledikleri suçlar pek bir önem tafl›m›yor, as›l
olarak bu örgüt Türkiye’de silahl› mücadele veriyor, biz
bunu terör olarak nitelendiriyoruz. Ve burada yarg›lanan
insanlar da ayn› örgütün insanlar›d›r, yöneticileridir. An-
ti terör yasam›za göre zaten terör örgütünden yarg›lan-
mak için illa da bir terör eyleminde yeralmak gerekmi-
yor...’ diyerek devrimci örgüte karfl› subjektivizmini di-
le getirdi. Elbette sadece devrimci örgüte yönelik tavr›-
na yön verenin de ideolojik bak›fl aç›s› ile ilgili oldu¤u-
nu da DHKP-C’nin Marksist-Leninist ideolojik yap›s›-
na vurgu yaparak aç›¤a vurdu.

25 Ocak günü ise, Fehriye Erdal savunmas›n› verdi.
Devrimci oldu¤unu ve devrimci olmaya devam edece¤i-
ni ifade eden Erdal, savc›l›¤›n suçlamalar›n› reddederek,
özgürlü¤ünü talep etti. Bu s›rada polis, duruflmay› izle-
mek üzere gelen, Belçika Anadolu Halk Kültür E¤itim
Merkezi üyesi Yusuf Karatafl’› gözalt›na alarak, davay›
terörize etmeye çal›flt›. 

Devrimcilerin avukatl›¤›n› üstlenen Paul Bakaert ise,
Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi’nin meflru bir
siyasal güç oldu¤u üzerine savunma yapt›. Bu çerçeve-
de, Türkiye’den birçok isim, Türkiye rejiminin yap›s›n›,
Susurluk’tan infazlara, bask›lardan faflist uygulamalara
gözlem ve yaflad›klar›yla anlatmak üzere davaya tan›k
olarak bildirildi. 

Knokke Davas›’n›n Niteli¤i

Bu davan›n gündem olmas›, tutuklananlar aras›nda

Fehriye Er-
dal’›n da bu-
lunmas› ile ol-
mufltur. Bir
baflka deyiflle,
davada Er-
dal’›n isminin

geçmesi, Türkiye devletinin
davaya do¤rudan müdahale-
sini gündeme getirmifl, Bel-
çika üzerinde herkesin ma-
lumu olan çeflitli biçimlerde
bask› kurulmak istenmifltir. 

“Hukuk devleti”, “yarg›
ba¤›ms›zl›¤›” gibi kavram-
lar› sadece demagojik ola-
rak kullanan bir devlet için
bu müdahalelerin elbette

hiçbir önemi yoktur, baflka ülkelere de bu kapsamda
sayg› göstermez. Hele, arkas›na Amerikan emperyaliz-
minin terörizm demagojisini ald›ktan sonra, bu konuda
daha da pervas›zlaflm›flt›r. 

Faflist devletin ve Sabanc› Center bask›n›ndan bu ya-
na bütün iktidarlar›n kendilerini iflbirlikçi tekellere is-
patlamak için “Fehriye Erdal av›na” ç›kt›¤›; tutsak düfl-
mesinin ard›ndan ise, neredeyse her vesile ile, ilgili ilgi-
siz Belçika hükümeti yetkilileriyle herhangi bir konuda
yap›lan görüflmelerde, “terörizm” demagojisinin her
gündeme geliflinde “Belçika bize Fehriye’yi vermedi”
teranelerine baflvuruldu¤u bilinmektedir. 

Bu müdahaleler daha bafltan davan›n siyasi boyutu-
nun da göstergesi olmufltur.

Davan›n Seyri ve Temelsiz Suçlamalar

K›saca davan›n sürecini hat›rlatal›m.

Knokke’de tutuklananlar 6 ay sonra serbest b›rak›l-
d›. Fehriye aleyhine de Türkiye devletinin iade talebiy-
le bafllayan bir süreç yafland› ve iade talebi Belçika
mahkemelerince reddedildi. Bu karar da Dan›fltay tara-
f›ndan onayland›.

Ancak buna ra¤men, Türkiye devletinin yukar›da sö-
zünü etti¤imiz bask›lar› sonucu, Belçika devleti hukuki
de¤ifliklik yaparak, Fehriye’yi yasalara ve al›nm›fl huku-
ki kararlara ra¤men Türkiye’deki iflkenceci rejime ver-
meye çal›flt›. Bu da bofla ç›kart›ld›.

Hukukun, siyasi-ekonomik ç›karlara kurban edilme-
sinin bir göstergesi olan bu davan›n bir yans›mas› olarak
sonuçta Fehriye’nin siyasi iltica talebi Belçika hüküme-
ti taraf›ndan reddedildi ve bu dava sürecine gelindi.

Peki devrimciler, neyle suçlan›yorlar bu davada?

“Çete”, “kriminal örgüt” ve “terör örgütü” gibi içerik
ve kapsam olarak birbirinden farkl› üç ayr› suçlama yö-
neltilerek, ‘hangisi tutarsa’ mant›¤›yla hareket edilmek-
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Knokke Davas› Bafllad›
Yalanlar, Gerçekler ve Davan›n ‘Taraflar›’



tedir. 

Çete suçlamas›n›n hiçbir zemini, buna delil gösteri-
lecek hiçbir faaliyet yoktur ortada. Davada ad› geçen
hiçbir devrimcinin Belçika’da bu tarz bir suç ifllemiflli¤i
bulunmamaktad›r.

“Kriminal örgüt” suçlamas›na temel teflkil eden Bel-
çika yasas› ise, özel olarak mafyac›lar ve suç örgütleri
tabir edilen yap›lara karfl› haz›rlanm›fl bir yasad›r. Siya-
si örgütlere yönelik kullan›lmas›n›n büyük bir çarp›tma
olaca¤›, hukuka sayg›s› olan herkes taraf›ndan kabul
edilecek bir durum olmas›na karfl›n, bugün bu gerçekler,
Federal Savc›l›k taraf›ndan aç›kça ihlal edilmektedir.

Savc›l›k, bu yasa kapsam›na uydurabilmek için, on-
y›llard›r savunduklar›, mücadelesi bilinen DHKP-C
için, “bu örgüt siyasi örgüt de¤ildir” diyebilmektedir.
Oysa ‘kriminal örgüt’ suçlamas›, sözkonusu örgütün
üyelerinin finansal ç›kar için bunu yapm›fl olmalar›n› da
beraberinde getiren bir durumdur. Hiç kimse devrimci-
lerin para-pul için devrimcilik yapt›¤›n› iddia edemez.

“Terör örgütü” suçlamas› ise, savc›l›¤›n, “bu davay›
mutlaka Türkiye devletinin lehine sonuçland›rmal›y›m”
düflüncesiyle hareket etmesinin sonucu, en son kulland›-
¤› sald›r›d›r. 

Oysa, bu dava bafllad›¤›nda Belçika’da ne “anti-terör
yasas›” vard›, ne de terörizmin tan›m›. 2003’ün sonun-
da yürürlü¤e giren Belçika Anti-terör Yasas›’n› bu dava-
ya do¤rudan uygulamak mümkün de¤ildi. Ama suçla-
malara hukuk de¤il de siyaset yön verdi¤inde her fley
mübah hale gelmektedir. Bunun en aç›k örne¤i, davada
yarg›lanan baz› devrimcilere, “Bildiri Da¤›tmak ve ‹zin-
li-Bar›flç›l Gösteri Yapmak”tan dolay› terör örgütü suç-
lamas› getirmesi olmufltur. Faflist bir devletin ç›karlar›-
n›n savunuldu¤u yerde, o devletin kavramlar›na sar›l-
mak, burjuva hukuku aç›s›ndan da san›r›z en hafif de-
yiflle ‘utanç’t›r.

Federal Savc›l›k tüm bu suçlamalarda örneklemeler
yapmak, kan›tlar sunmak yerine, öz olarak flunu tekrar-
lay›p durmaktad›r:

“Bu örgüt Türkiye’de suç say›lan faaliyet yürütüyor,
Belçika’da ne yap›p yapmad›klar› ve burada yarg›lanan
san›klar›n kendilerinin de Türkiye’deki bu suçlara kar›-
fl›p kar›flmad›klar› önemli de¤ildir, mahkum edilmelidir-
ler”...

Suç ne?

Faflist niteli¤i bilinen Türkiye rejimine karfl› müca-
dele etmek. Örne¤in; Susurluk’un bin operasyonuna, ifl-
kencecili¤e, katliamc›l›¤a karfl› mücadele edilmesini
suç say›yor savc›l›k. Bu kapsamda da Türkiye devletini
davaya ‘müdahil’ s›fat›yla dahil ederek, böyle bir devle-
ti “ma¤dur” konumuna sokmaya, aklamaya çal›fl›yor.

Dedi¤imiz gibi, hedef faflist bir devlet lehine davay›
sonuçland›rmak olunca, savc›l›k, kendi ülkesinin mah-
kemelerinin verdi¤i; “Fehriye Erdal iade edilemez, yurt-
d›fl› edilemez, Türkiye’deki suçlamalardan dolay› Belçi-

ka’da yarg›lanamaz” fleklindeki karar›n› da hiçe saya-
rak, bu davan›n “Fehriye davas›n›n geniflletilmifl deva-
m›’ oldu¤unu söyleyebilmektedir.

Bu Davan›n Taraflar› Kim?

Asl›nda buraya kadar özetledi¤imiz tablo, bu soruya
aç›kl›k getirmektedir. 

Bu davan›n birinci “taraf›”; Türkiye faflist rejimi-
dir. Peki kimdir bu oligarflik rejim, ne yapm›flt›r? 

Kürt, Ermeni, Rum az›nl›klara karfl› katliamlar›, k›-
y›mlar›, sürgünleri hâlâ savunan bir rejimdir. 

Tarihi, onlarca kitle katliam› ile doludur. Sadece Su-
surluk’ta ak›tt›¤› kan bile onun niteli¤ini anlatmaya ye-
terlidir. Anlamak istemeyenler için ise, son olarak fiem-
dinli’yi yaratm›flt›r. ‹flkenceler, infazlar, köy boflaltmalar
baflka bir yerde yaflanmad›. Demokratik haklar›n› kulla-
nanlar›n sindirilmesi, düflüncenin cezaland›r›lmas› ve
daha birçok bask› türünde, Türkiye’yi üst s›ralarda gör-
mek mümkündür. Darbeleri, s›k›yönetimleri ise hiç say-
m›yoruz. Ki, bu darbelerde yüzbinler tutuklanm›fl, ülke-
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Knokke Davas›,
burjuva bas›n
taraf›ndan da,
tam anlam›yla
kendilerini Sa-
banc›lar’a, oli-
garflik devlete
ispatlama malzemesi yap›lmaya çal›fl›ld›. Kim daha
“keskin” bafll›klar atacak; kim devrimcilere daha “ok-
kal›” küfürler edecek; kim en iyi terör demagojisine
baflvuracak... ‹stisnalar d›fl›nda bütün haber ve yorum-
lar bu çerçevede ele al›nd›. 

Devrimci hareketin önderli¤i hakk›nda, Fehriye Erdal
hakk›nda say›s›z asparagas, yalan üretildi. Öyle ki,
mahkemelerde söylenmeyen, savc›lar taraf›ndan iddia
edilmeyen fleyler, Türkiye bas›n›nda söylenmifl gibi
yerald›. Öyle ya, koskoca savc› söyleyince “kan›tl›
belgeli” oluyordu bu psikolojik savafl yalanlar›. 

Vakit Gazetesi gibi, Sabanc› Center bask›n›n› hat›rlat›p,
bayatlam›fl komplo teorilerini yeniden ›s›tmaya çal›-
flanlardan tutun da, Fehriye’nin ayakkab› markas›n› ha-
berinin bafll›¤› yapan acizlere kadar; devrimcilere karfl›
psikolojik savafl›n uydurmalar› ile dolup taflt› sayfalar.

Devam edin; bakal›m Sabanc›’dan madalya almay› han-
giniz hak edeceksiniz! Ama unutmay›n ki, tüm bu ha-
ber ve yorumlar “bas›n ahlak›, gerçeklere sadakat”
hatta “habercilik” gibi kavramlar›n›z üzerine çökmek-
tedir. Zaten “objektif habercilik” gibi fleylerden sözet-
menin hiç mümkün olmad›¤›n› çok iyi biliyoruz; bur-
juva bas›n Türkiye emekçi halk› ile, oligarflik devlet ve
iflbirlikçi sermaye aras›ndaki bu savaflta saf›n› çoktan
seçmifl ve ona uygun davranmaktad›r.



lerini terketmek durumunda kalm›fl, katledilmifltir. Ha-
pishaneleri kan gölüdür bu ülkenin. ‹nsan, hapishanele-
rinde resmi kolluk güçleri taraf›ndan, d›flar›da devletin
kulland›¤› gerici faflist güçler taraf›ndan diri diri yak›l›r
bu ülkede. Kay›p ailelerinin feryatlar› ise hâlâ kulaklar-
da yank›lanmaktad›r.

Böyle bir rejimi savunmak kolay olmasa gerek. Ki,
faflizmi savunmak Belçika dahil her yerde suçtur. 

Davan›n ikinci taraf› Devrimci Halk Kurtulufl
Cephesi (DHKC). Ne istiyor DHKC? Ba¤›ms›z, de-
mokratik, sosyalist bir Türkiye. Bu amaçla, iflçi, memur,
köylü, gençlik, gecekondu yoksullar›, her alanda örgüt-
lü, Türkiye halklar›n›n siyasi, ekonomik, ideolojik ola-
rak mücadelesinin sürdürücüsü. Cephe’ye önyarg›s›z,
düflmanca yaklaflmayan herkes, onun faflizme karfl› dire-
niflin sembolü oldu¤unu da çok iyi bilir. Bu davada yar-
g›lanmak istenen de faflizme karfl› direnme hakk›d›r.
Türkiye halklar›n›n ba¤›ml›l›ktan kurtulma, sömürü zin-
cirlerini k›rma, bask› ve zulümden kurtulma mücadele-
sidir. Yarg›lanmak istenen özgürlük savaflç›lar›d›r. 

Davadaki ‘üçüncü’ taraf ise, Belçika Hukukudur.
DHKC’nin do¤rudan ya da dolayl› olarak Belçika kamu
güvenli¤i konusunda bir tehlike oluflturmad›¤›ndan do-
lay›, Belçika hukukunun taraf olmas›n›n gerçekte hiçbir
meflrulu¤u yoktur. 

Bu dava arac›l›¤›yla Türkiye faflist düzenini aklama-
ya çal›flmak Belçika hukukunun görevi olamaz. Belçika
halk› ad›na hareket etti¤ini söyleyen bir hukuk sistemi
iflkencecili¤i, katilli¤i ile ün yapm›fl olanlar› savunamaz.
Faflist devletin bask›lar›na boyun e¤erek, siyasi ve eko-
nomik ç›karlar gözetilerek, kendi hukukunu faflizmin
önüne sermek, en baflta Belçika halk›na hakarettir.  

Düflüncelerimizin Bedelini Öderiz

DHKC Brüksel Enformasyon Bürosu taraf›ndan da-
vaya iliflkin yap›lan aç›klamada, davan›n de¤erlendiril-
mesinin ard›ndan flöyle deniliyordu:

“Bugüne kadar hak ve özgürlükleri için katledilme-
yi, hapsedilmeyi, iflkence görmeyi göze ald›k. Bundan
sonra da düflüncelerimizin bedelini öderiz. Ama bu da-
va ile ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lan faflizme karfl› di-
renme hakk›m›z, sadece bizimle s›n›rl› de¤ildir. Bu dava
bundan sonras› için de bir ölçü olacakt›r ve sadece biz
‘Yabanc›larla’ da s›n›rl› kalmayacakt›r. Çünkü burada
damgas›n› vuran düflünce ve örgütlenme özgürlü¤üne
yönelik ihlaldir. Biz bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da ülkemizde rejimin yapaca¤› tüm katliamlar›,
iflkenceleri, insan haklar› ihlallerini cezaland›r›lma pa-
has›na kamuoyuna tafl›maya devam edece¤iz. Yetmifl
milyon halk›m›z›n temel hak ve özgürlüklerini savunma-
ya devam edece¤iz. Faflizme karfl› mücadele etmek suç-
sa, biz bu suçu ifllemeye devam edece¤iz.

Talebimiz; DHKC nezdinde Türkiye halklar›na karfl›
aç›lan bu davan›n tüm sonuçlar›yla düflürülmesidir.”
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✔✔ AABD yyolunda ‹‹ran’› ttehdit
‹flbirlikçi AKP, ‹ran konusunda ABD’ye angaje olur-
ken, bunun devlet politikas› oldu¤u, MGK Genel
Sekreteri Yi¤it Alpogan’›n aç›klamalar› ile görüldü.
ABD ile yürütülen ‹ran pazarl›klar› çerçevesinde
Washington'a giden Alpogan, “‹ran’›n nükleer silah
elde etmesi bizim için de tehlikeli” çerçevesindeki
aç›klamalar› ile, efendilerine yaranmak için gezi ön-
cesi bafllad›¤› ‹ran'› tehditlerini, görüflmeler s›ras›n-
da da sürdürdü. 

✔✔ Demokrasi mmi ggeldi flflimdi?!
Adalet Bakanl›¤›, fiiflli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne
gönderdi¤i yaz›da, Yazar Orhan Pamuk hakk›nda-
ki dava ile ilgili yeni TCK’ya göre izin yetkisi olma-
d›¤› yönündeki eski yaz›s›n› yineledi. Ard›ndan,
mahkeme davan›n düfltü¤ünü aç›klad›. 

Türkiye’yi AB nezdinde “zor durumda” b›rakan dava
ortadan kalkt›! Pamuk kurtuldu! AB “olumlu gelifl-
me” dedi! AB’ciler sevindi! Hükümet düflünce öz-
gürlü¤üne ne kadar büyük bir sayg› duydu¤unu
gösterdi!

Ne oldu flimdi; demokrasi mi geldi ülkeye? 301.
madde iktidar›n elinde tehdit olarak duruyor mu;
duruyor. Tek tek örneklerle AB ve iktidar demok-
ratl›k oyunu oynad› ve oyunun bu perdesi “yaflas›n
demokrasi” alk›fllar›yla kapand›. Bir dahaki örnekte
yine ayn› fleyler yaflanacakt›r. Çünkü, ülkemizde
gerçek bir demokrasi, halk›n demokrasisi kurulma-
d›kça bu oyun, bu riyakarl›k sürdürülecektir. 

✔✔ Generaller ‘‘iyi ççocuklar›’, 

TBMM ggeneralleri kkoruyor
TBMM fiemdinli Komisyonu, Org. Yaflar Büyüka-
n›t’›n kontra eleman› için “tan›r›m iyi çocuktur” söz-
lerinin yarg›ya müdahale oldu¤u yönündeki eleflti-
rileri raporundan ç›kard›. Raporun taslak halinde
yeralan elefltiri, komisyonun CHP’li üyelerinin iti-
razlar›na neden oldu. Faflizmin kontra faaliyetleri-
nin avukatl›¤›n› üstlenen CHP’lilere, baflka konular-
da yapt›klar› gibi, AKP’liler hiçbir itirazda bulunma-
d›lar ve hemen kabul ederek ç›kard›lar. 

Tabloya bak›n; kontra elemanlar› halk› bombal›yor.
General aleni flekilde sahip ç›karak “tan›r›m iyi ço-
cuktur” diyor ve kontra eleman›n› korumas›na al›yor.
Ülkenin “sivil” yöneticileri, hükümeti muhalefeti ile
bu generale kol kanat gererek, dolayl› flekilde onlar
da “tan›r›z iyi çocuktur” diyorlar. Mahkeme ise, hal-
k› kurflunlayan astsubay› ilk duruflmada b›rak›yor.

Peki fiemdinli halk›n›n adalet iste¤i böyle bir tablo-
da mümkün olabilir mi? Faflizm bütün kurum ve
kurulufllar› ile kendini yarg›lamayaca¤›na göre,
onun bu düzende mümkün olmad›¤› görülmüfltür.

not düflüyoruz
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Abdi ‹pekçi’deki TAYAD’l›lar
mevsimleri birer birer devirirken,
son y›llar›n en sert k›fl›nda da dire-
nifl mevzilerinde kalmaya devam
ediyorlar. Analar›n, babalar›n, eflle-
rin, kardefllerin buz tutmufl ‘el’in al-
t›ndaki görüntüsü, ayn› zamanda
vicdanlara bir ç›¤l›k olarak ulaflm›-
yorsa, o vicdan›n sahipleri oturup
düflünmek zorunda de¤il midir?

“Evlatlar›m›za, halk›m›za duy-
du¤umuz sevgi bizi burada tutan.
So¤uktan, açl›ktan, yoksulluktan,
flimdi kufl gribinden insanlar ölüyor.
Evlatlar›m›z tecrit hücrelerinde gün
gün erirken; Ankara’n›n so¤u¤u,
polisin bask›s›, faflist sald›r›lar, linç
giriflimleri hiçbir fley y›ld›ramaya-
cak bizi” diyorlar. 

Parka ziyaretçiler gelmeye de-
vam ediyor. Aileler ya¤maya baflla-
yan kara ald›rmadan tecriti, ölüm
oruçlar›n› anlatmay› sürdürüyorlar.
Bu hafta ziyarete gelen bir simitçi,
Türkiye gerçe¤inin bir dersi gibiy-
di. Yaflad›klar›ndan bir k›sm›n› ken-
di anlatt›klar›ndan dinliyoruz;

Bir simitçinin ziyareti
“Ben çok fakir bir ailenin çocu-

¤uyum. Ad›m Do¤an, yafl›m 19. Ai-
lem 17 yafl›nda evlendirdi, evlendi-
¤im k›z›n yafl› da küçüktü. Birçok
iflte çal›flmak istedim ama ifl verme-
di kimse. Eflim hamile kal›nca h›r-

s›zl›k yapt›m.
Elmada¤ Isla-
hevi’ne att›-
lar. 6 ay kal-
d›m. Burada
paras› olma-
yana her fley
yap›l›r. Süb-
yan ko¤uflun-
da kal›yor-
dum. Benden
yatak, yemek,
su, elektrik
paras› istedi-
ler. Yeflil kart
ç › k a r d › ¤ › m
için verme-
dim. Tespih

yaparak sigaram› alabiliyordum.
Eflime para gönderemiyordum, beni
terketti. Burada küçük çocuklara
elektrik veriyorlar, dövüyorlard›.
Bir gün küçük bir çocuk delirmifl
gibi sa¤a sola sald›rmaya bafllad›.
Susturmak isteyince kavga ç›kt›.
Çocu¤a vurdular. Dolaba çarpt› ve
dolap üzerine düflünce öldü. Biz
korkudan söylemedik. Kendini ast›-
¤›n› söyledik. Ama otopside ç›kt›.
Kimin yapt›¤›n› korkudan söyleme-
yince bütün ko¤ufla 45 gün daha ce-
za verdiler. 

fiimdi simit ve ka¤›t toplayarak
sat›yorum. 300 kilo ka¤›t 10 mil-
yon. Eflim ve çocu¤um olmad›¤›
için kendi karn›m› doyurabiliyo-

rum. Bir kardeflim flu an ›slahevin-
de. Bir abim askerde. Babam öldü.
Annem de çal›fl›yor. Yükseltepe’de
yaflamaya çal›fl›yoruz.”

TAYAD’l›lar; açl›ktan, yoksul-
luktan ve sorumlular›ndan bahsetti-
¤i s›rada, birisi gelerek simit fiyat›-
n› soruyor. Do¤an, “al abi para is-
temez” diyor. Aileler neden paras›n›
almad›¤›n› sorunca, “ne bileyim o
kadar açl›ktan bahsettiniz ki para
almak içimden gelmedi” diyor.

Baflka bir gün toplad›¤› ka¤›tlar-
la geliyor, aileler sobay› tutufltur-
mak için u¤rafl›yorlar. Ekmek para-
s›n› kazanmak için toplad›¤› ka¤›t-
lar› veriyor. Almak istemeyince,
“Benim de bu flekilde bir katk›m ol-
sun” diyor.  Kimilerinin destek ver-
meye gelmekten kaç›nd›klar› düflü-
nüldü¤ünde, ‘simitçi’nin tavr› daha
bir anlam kazan›yor. 

Bu hafta aileleri ziyarete gelen-
ler aras›nda Ezilenlerin Sosyalist
Platformu üyeleri vard›. “Üç Kap›
Üç Kilit” kampanyas› ile yapt›klar›
görüflmelerden sonra hem aileleri
ziyaret etmek hem de yeni kampan-
yaya destek istediklerini belirttiler.

Pir Sultan Abdal Derne¤i’nden
gelerek ailelere desteklerini sunan-
lar ise, ailelerin ihtiyaçlar› için kat-
k›da bulundular ve her zaman des-
tek olmaya devam edeceklerini, tec-
rite kendilerinin de karfl› olduklar›n›
belirttiler. 

TAYAD’l›lara Dava Aç›ld›
‹stanbul Sultanahmet Adliyesi önünde 16 Ocak günü F Tipi hapishaneler-

deki tecriti protesto eden TAYAD üyesi 25 kifli hakk›nda dava aç›ld›. ‹stan-
bul Cumhuriyet Savc›l›¤›'nca haz›rlanan iddianamede, polisin grubu "kamu
binas›ndan 100 metre ileride" bas›n aç›klamas› yapmalar› konusunda uyar-
d›¤› ileri sürülerek, buna karfl›n TAYAD'l›lar›n toplu halde pankartlarla adli-
ye binas›na girmek istedi¤i savunuldu. Gözalt›na al›narak haklar›nda dava
aç›lan TAYAD’l›lar›n 3 y›la kadar hapsi isteniyor.

Dersim’de Meflaleli Yürüyüfl
Dersim Haklar ve Özgürlükler Cephesi Temsilcili¤i 24 Ocak günü yapt›-

¤› meflaleli yürüyüfl ile fiemdinli’de yaflanan kontrgerilla sald›r›lar›n› protes-
to etti. Yürüyüflte “Susurluk AKP ile Devam Ediyor, AKP Hesap Vermeli-
dir” dövizleri tafl›nd›, sloganlar at›ld›.

‘Sibirya So¤u¤u’nda Abdi ‹pekçi



1 fiubat 1997 - Susurluk kaza-
s›ndan sonra devletin gerçek yü-
zünün aç›kça görülmesiyle halk
tepkisini çeflitli biçimlerde göster-
meye bafllad›. Tepkilerin birikimi
noktas›nda, kazadan üç ay sonra,
kendilerini “Yurttafl Giriflimi” ola-
rak adland›ran çevrenin önerisi ve
burjuva medyan›n “yo¤un” deste-
¤iyle “Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Da-
kika Karanl›k” eylemi bafllat›ld›. 

Eylem, burjuvaziden, küçük
burjuvaziden yoksul halk kitlele-
rine, düzen partilerinden sola ka-

dar pekçok kesimin flu veya bu
biçimde yerald›¤› bir eylem oldu.
Tabii tekellerin, düzen partilerinin
amac› eylemin amac›n› sapt›rmak,
kitlelerin tepkilerini yumuflatmak
ve her fleyden önemlisi bir parça-
s› olduklar› Susurluk pisli¤indeki
paylar›n› örtbas etmekti. Cephe
halk› “Susurluk Devlettir” fliar›yla
gerçek hedefe yöneltti. 

Eylemin oda¤›na as›l olarak ‹s-
tanbul'un yoksul gecekondu
semtleri oturdu. Halk Meclisleri
halk›n sokaklara dökülmesinde
büyük rol oynad›. Eylemler 9 Ni-
san'da sona erdi.
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◆◆  1 fiubat 1979 - Milliyet
Gazetesi Baflyazar› Abdi ‹pek-
çi, ‹stanbul'da faflistler taraf›n-
dan katledildi. 

◆◆   2 fiubat 1991 - Silopi ve
Cizre'ye gazetecilerin girmesi
yasakland›.

◆◆  6 fiubat 1968 - Zongul-
dak ve Kozlu'da 10.000 ma-
den iflçisi greve gitti.

◆◆   7 fiubat 1966 - ‹zmir Ku-
la ve Yün Mensucat Fabrika-
s›'ndaki greve polis sald›rd›;

◆◆   7 fiubat 1998- Okmeyda-
n› Halk Meclisi bar ve pav-
yonlar›n kapat›lmas› için gös-
teri düzenledi.

◆◆   8 fiubat 1990- Yeniçeltek
Madeni’ndeki patlamada 68
iflçi öldü. Devrimci Sol Güç-
ler, yurt çap›nda eylemlerle
katliam› protesto etti. 15 fiu-
bat’ta da 35 bin belediye iflçi-
si katliam› protesto etmek
amac›yla ifl b›rakt›. 

◆◆ 10 fiubat 1969 - ABD 6.
Filo'sunun ‹stanbul'a gelifli
ö¤renciler taraf›ndan protesto
edildi. 16 fiubat’ta devam
eden eylemlerde gericilerin
ve polisin ortak sald›r›s›nda
Ali Turgut Aytaç ve Duran Er-
do¤an flehit edildi.

◆◆ 13 fiubat 1967 - D‹SK
kuruldu. 

◆◆   23 fiubat 1928 - SSCB’de
K›z›l Ordu kuruldu.

◆◆   24 fiubat 1995 - Teks-
til'de grev; 17 bin 500 tekstil
iflçisi, ‹stanbul, Adana, Bursa
ve Yalova'da greve ç›kt›lar.

◆◆   27 fiubat 1998 - DHKC
Küçükköy Jandarma Karako-
lu’na silahl›, bombal› sald›r›da
bulundu. Sald›r›da 29 asker
yaraland›.

Halk Adaletsiz Kalmaz

6 fiubat 1981 - Mahmut
Dikler öldürüldü - Dikler eyle-
mi, Devrimci Sol’un cunta koflul-
lar›nda sürdürdü¤ü “Faflist cunta-
n›n terör ve iflkencesine karfl›
mücadele kampanyas›”n›n bir
parças›yd›. Mahmut Dikler, ‹stan-
bul Emniyet Müdürlü¤ü’nde siya-
si flubeden sorumlu emniyet mü-
dür yard›mc›s›yd› ve onlarca dev-
rimcinin iflkencede, infazlarda
katledilmesinden sorumluydu. 

6 fiubat 1992 - 12 Mart ve 12
Eylül dönemlerinin s›k›yönetim
savc›s›,  ‹stanbul DGM Baflsavc›s›
Yaflar Günayd›n ve iki korumas› 6
fiubat 1992'de Devrimci Sol tara-

f›ndan ölümle cezaland›r›ld›lar. 

19 fiubat 1992 - Bursa Cum-
huriyet Baflsavc›s› Nural Uçu-
rum korumalar›yla birlikte 19
fiubat 1992'de DEVR‹MC‹ SOL ta-
raf›ndan cezaland›r›ld›. Uçurum
halk›n adaletinden a¤›r yaral› ola-
rak kurtuldu. 

fiubat 1980 - Devrimci Sol ta-
raf›ndan düzenlenen “Karakollar-
daki ‹flkence ve Tarifl Direnifli’n-
deki Polis Bask›s›na Karfl› Kam-
panya”da, Karagümrük, Tahtaka-
le, Yedikule karakollar› bas›ld›. 

fiubat 1991- ‹ncirlik Üssü’nde
görevli CIA Ajan› Bobie Eugene
Mozelle Devrimci Sol taraf›ndan
cezaland›r›ld›. 

◆◆

◆◆ 13 fiubat 1990- TÜTÜNDE
D‹REN‹fi... Tütün emekçileri ta-
ban fiyatlar›n› baflta Manisa'n›n
Akhisar ‹lçesi olmak üzere birçok
yörede eylemlerle protesto ettiler.
ANAP binas› ve tüccarlara ait ifl-
yerleri tahrip edildi, yollar kesildi. 

◆◆ 14 fiubat 1980 - KEPENK
KAPATMA... Devrimci Sol flubat
bafl›nda “24 Ocak Kararlar›’n› ve
Zamlar› Protesto Kampanyas›"
bafllatt›. Bu kampanyan›n doruk
noktas›nda ise ‹stanbul'da ve

Anadolu'nun baz› flehirlerinde es-
naf Devrimci Sol’un ça¤r›s›yla ke-
penk kapatt›. Eylem ‹stanbul ça-
p›nda yüzde 90'l›k bir kat›l›mla
gerçeklefltirildi. 15 fiubat tarihli
gazeteler ‹stanbul'un “ölü flehir”
haline geldi¤ini yaz›yordu. 

◆◆ 25 fiubat 1991 - MAGA D‹-
REN‹fi‹... Maga Deri iflçileri fabri-
kay› iflgal ettiler. Direnifl sürerken
Ali fien'e ait helikopterler Dev-
rimci Sol taraf›ndan bombaland›.
‹flgal 75 gün sürdü ve iflçilerin ta-
leplerinin karfl›lanaca¤› anlaflma-
s›yla kazan›mla bitirildi.

‹flçi, köylü, esnaf

tarihte 
bu ay

fiubat ‘1 Dakika Karanl›k’


