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Bu gün 6 Mayıs 2012..
Acımız, yüreğimizin kızıl mahzenlerinde hiç dinmeden yıllanmakta..
Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan.. “3 Fidan” ın idam edildiklerinin 40. yılı..
6 Mayıs 1972 sabaha karşı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan,
Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nin verdiği kararı Yüce Meclis'in onaylamasıyla idam edildiler.
TBMM, “3’e 3, intikam” çığlıkları boğuntusunda mahkemenin idam ilamının infazını oyladı, onayladı.
Deniz 24, Yusuf 23, Hüseyin 22 yaşındaydılar.
Onlar katıksız birer yurtsever, yılmaz birer anti-emperyalist, “istiklal-i tamme” diye boğazını
yırtarcasına haykıran Yüce Atatürk’ün öz evlatları olarak özgür birer TAM BAĞIMSIZLIKÇI idiler..
Ve harman yürekli yiğitlerdi..
Deniz'in 'Eyvallah arkadaşlar' diyen gür sesi koridorlarda yankılandı. O’nu idama götürüyorlardı.
Çift kat ilmik boynuna geçirildikten sonra, üzerine çıkarıldığı tabureyi bizzat kendisi tekmeledi!
Sıradaki öbür 2 kurbana infaz, -nasıl bir vicdan ise- sıkılmadan, utanmadan.. seyrettiriliyordu.
Emperyalizm 27 Mayıs'ın (1961) intikamını alıyordu..
TBMM'de "3'e 3" intikam çığlıkları histerisi içinde, yargının idam kararının infazı jet hızıyla onandı..
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın bir tür, 11 yıl beklemiş intikamı alındı..
Onlar ki, 1958'de ülkeyi moratoryuma = iflasa sürüklemişlerdi!
14 Mayıs 1950 seçimleri ile iktidarı CHP'den aldıklarında, Hazine'de 200 ton dolayında altın vardı.
Yoksul Cumhuriyet, Osmanlı'dan kalan “aykırı” borçları 1923 Lozan'dan beri 27 yıldır ödüyordu..
Kimi yıllar bütçenin % 30’u bu iç kanatan onursuz borçlara gidiyordu.. 3 yıl kalmıştı bitmesine..
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Bu koşullarda aldılar ülkeyi.. Ölçüsüz ve hesapsız borçlanma başlattılar.
Borçları har vurup harman savurdular.
Göstermelik tüketim alanlarında popülistçe hatta hoyratça kullandılar.
Üretken yatırımlara yönlendirmediler.
Sonuç, 5 yılda (1953-58) koca ülkenin İFLASI oldu! 58 yazında memur aylıkları verilemiyordu neredeyse.
ABD’den / maşası IMF’den ivedi “kredi” (=borç!) kaçınılmazdı! Karşılığı ise, Hazine’deki yaklaşık 200 ton
altının Londra Merkez Bankası’nda rehin alınması idi. Türk Hava Kuvvetleri pilotları, yüklerini bilmeden
bu onursuz göreve koşuldular.1
1938'de Yüce Atatürk öldüğünde Türkiye yoksul ama borçsuz, başı dik ve onurlu bir ülke idi.
15 yılda ortalama % 9 kalkınma hızıyla, borç almadan, üstelik çok ağır 1929 ekonomik bunalımıyla
Dünya küçülürken Türkiye büyüdü. Dünyada 3. hızlı büyüme temposu idi bu. İstikrarlı ve reel idi.
Hem tarımda hem sanayide gerçekleştirilmişti.
“Deli Kemal” in “Kılıç artkları”,2 emperyalizme meydan okuyarak on bin yıllık özyurtları
Anadolu topraklarına tutunuyor ve yaşama tarihe asılıyorlardı..





Öz kaynaklarıyla..
Yurtseverlikle
Çalışkanlıkla..
İyi önderlikle..

Batı'lılar, bu ilginç Anadolu eylemini-direnişini derinlemesine incelediler büyük merakla ve adını koydular :
ATATÜRK'ÜN EKONOMİ MUCİZESİ !
Anatomisini-fizyolojisini irdelediklerinde de yukarıdaki 4 temel olgu ortaya çıktı..
Temmuz 1958'de iflas ettirilerek havlu atan Atatürk'ün Türkiye'si, IMF'nin kucağına oturtuldu..
Geldi Batı sermayesinin tefecisi IMF; ilk olarak, 2.80 TL olan ABD Dolarını % 320 devalüasyonla
9.15 TL'ye çıkardı.. Ülkemiz 3 kat birden yoksullaştırıldı, kam emicilerin vahşi kurgularıyla, iliği-kanı dışarı
akıtıldı.. Bir daha da küresel sermayenin maşası IMF'nin, ikizi DB’nın (Dünya Bankası) kucağından
kalkamadı..
SömürgeleşTİRme süreci yeniden başlatıldı. Tıpkı Osmanlıya 1854 borçlanmasıyla başlatıldığı gibi..
Tüm bunları yapan gaflet, dalalet, hıyanet öznelerini 27 Mayıs Devrimcileri idamla cezalandırdı..
Ne var ki, dış güdümlü 12 Mart 1971 darbesi ilkel ve acımasız bir rövanş düzenledi :
6 Mayıs 1972'de, günümüzden tam 40 yıl önce, 3 mazlum fidan darağacına çekildiler..
Aziz anılarını unutmadık, kahir acılarını ruhumuzun derinliklerinden silemedik, hiç silinmeyecek..
Yaşatacağız ve bir gün elbet, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da şaşmaz öngörüsüyle vurguladığı üzere,
İnsanlık onuru emperyalizmi yeryüzünden kazıyacak.. Ali Elverdi’ler tarihin çöplüğünde çürüyecek..
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Yazar, o dönem Türk Hava Kuvvetleri’nde pilot yüzbaşı Sayın Hüseyin Avni Güler ile konuşarak
bu bilgiyi edinmiştir. Sn. Güler’in ses kayıtları vardır elimizde.
2
“Kılıç artığı” sözü çok önemlidir. Batı emperyalizminin 7 düvelle Anadolu’yu işgal eyleminin salt bir
“Doğu Sorunu” olmadığı, Anadolu’da yaşayan halka dönük planlı ve sistemli bir “soykırım” tasarlandığının
kendi ağızlarıyla itirafıdır. Açıkça, doğradık doğradık bitiremedik, eciç-bücüş Türkleri.. Kılıçlarımızın artıkları,
Anadolu’da (kutsal Doğu Roma-Bizans topraklarında!) “Deli Kemal”in ayartmasıyla başımıza bela oldular..
Bizleri sözde “Ermeni soykırımı” ile utanmadan suçlayanlar ne denli pişkin, ne denli yavuz -hırsızlar- değil mi?

2



“Bizi mahvetmek isteyen Emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı

heyet-i milliyece savaşımı gerekli gören bir mesleği izleyen insanlarız.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (1 Aralık 1921, TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, c. 14)
 “Sömürgecilik ve yayılmacılık (emperyalizm) yeryüzünden yok olacak

ve yerlerine uluslar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen
yeni bir işbirliği ve uyum çağı egemen olacaktır.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
“3 Fidan”, 5 Mayıs 2010 günü, Ulu Çınarları ile buluştular.. Kadim hukukçu, “3 Fidan’ın”
soylu savunmanı, bilge insan Av. Halit Çelenk, evlatlarıyla hemhal oldu 38 yıllık yürek yangınından
sonra... Ruhları harmanlandı, Ankara Karşıyaka gömütlüğünde bir hazin vuslat yaşandı ki;
Mevlana’nın, piri Şems-i Tebrizi ile dillere destan görkemli vuslatı sanal Şeb-i Aruz halt etmiş..

Sonuç

:

Onlar ki; yaşamlarının baharında, henüz 24-25 yaşlarında idam sehpasında 11 yıl öncesinin
kör intikam güdülerine kurban edilen 3 mazlum gençti ve bir tek kişinin bile canına kıymamışlardı.
Bu vahşet, Türkiye aydınlanmacılarının anti-emperyalist bilinçlerini daha da bilemiştir, bu biiir;
İki : Çeliğe su verilmiştir adeta, tarihin inişli çıkışlı kulvarları olağandır;
son çözümlemede, Yüce Atatürk’ün kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek onurlu,
başı dik, tam bağımsız yaşatılacak ve yüceltilecektir..

Büyük devrimci, Köy Enstitülerinin hamisi Hasan Ali Yücel’in oğlu, gezgin Milli Eğitim Müfettişi
babasına hasret Can Yücel Baba’nın dizeleri, eminim sizin de ruhunuzda fırtınalar estiriyordur..
Mare Nostrum
En uzun koşuysa elbet
Türkiye'de de Devrim,
O, onun en güzel
yüz metresini koştu
En sekmez lüverin
namlusundan fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi...
Acıyorsam sana anam avradım olsun,
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!
Son söz Pir Sultan Abdal’ın olsun..
Yürü bre Hızır paşa
Senin de çarkın kırılır
Güvendiğin padişahın
O da bir gün devrilir..
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