
www.yuruyus.com
H a f t a l › k D e r g i / S a y › : 9 1

11 fiubat 2007
F i y a t › : 1 Y T L
( k d v d a h i l )

info@yuruyus.com

Büyük Direnifli

omuzlayanlar, anlat›yor,

de¤erlendiriyor:

“Tecrite karfl› sars›lmaz, çelik bir

devrimci irade ve karfl› koyufl vard›.

Direniflin kazan›m› bize özgüven kazand›rd›.”

Tecrite karfl› direniflte flehit düfltüler
Tecrite karfl› mücadele sürecek!

M‹LL‹YETÇ‹L‹K MASKES‹ ‹LE
FAfi‹ZM‹ KORUMAK ‹Ç‹N

C‹NAYETLER ‹fiLER,
KATL‹AMLAR VE

PROVOKASYONLAR
DÜZENLERLER

6-7
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1 Mayıs

77’ler
Mara�lar
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Gaziler
�nfazlar
Kayıplar

Faili
Meçhuller

�pekçiler
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Hangisi
devletten

habersiz ve
ba�ımsızdı?



13 ve 19 fiubat’ta üst üste iki çat›flma-
ya girmiflti Ulafl.

‹kisinde de tavr› ayn›yd›. ‹kisinde de ay-
n›yd› coflkusu, cüreti ve kararl›l›¤›.

13 fiubat’ta ‹stanbul Levent’teki bir ev-
deydi Ulafl. Yan›nda kadrolardan Ziya
Y›lmaz ve Ülkü Ahmet vard›.

Ülkü Ahmet, o geceyi flöyle anlat›r:

“Tevkifat›n bafllad›¤› haberi geldi¤inde
evde Ulafl, Ziya ve ben vard›k. Haberi
getiren arkadafllar ev arama çabas›na
girifltiler. Sonunda 13 fiubat günü bir
yer bulunmufltu ama oraya ancak ak-
flam hava karard›ktan sonra gidebile-
ceklerdi. Ulafl'la Ziya eflyalar›n› toplad›-
lar. Bekledi¤imiz arkadafl biraz gecik-
miflti. ... Kap›ya ç›kt›m. Merdivenlerin
önünde on onbefl kadar sivil giyimli fla-
h›s alçak sesle bodrumu göstererek ko-
nufluyorlard›. Hepsi birden kap›ya do¤-
ru koflmaya bafllad›lar. Ellerindeki silah-
lar› o s›rada gördüm. Hemen kap›y› ka-
pad›m. Ulafl ve Ziya saks›l›kta duruyor-
lard›. 'Geldiler' dedim sadece. Onlar da
kimin geldi¤ini sormad›lar. Zaten bu s›-

rada d›flar›dan biri 'Kap›y› kapatt›' diye
ba¤›rd› ve içeriye atefl etmeye bafllad›-
lar. Ziya ve Ulafl atefle karfl›l›k verdi-
ler... Ziya ve Ulafl yatak odalar›nda ve
sahanl›kta sürekli dolaflarak atefl edi-
yorlard›. Bu arada bir iki el bombas› at-
t›lar. Hatta yatak odalar›ndan birinin
panjurunun kapal› oldu¤unu farketme-
den att›klar› bir bomba panjura çarp›p
odaya düfltü. OOdada patlar diye Ulafl ko-
flup benim üzerime kapanm›flt›, koru-
mak için. Bereket patlamad›. Çat›flma
s›ras›nda Ziya çevresiyle pek ilgili de¤il-
di. Ulafl ise s›k s›k benim tutukluk yapan
silah›mla u¤raflmak zorunda kal›yor-
du... Bir ara evden ç›kmaya karar ver-
diler san›r›m. Önce Ulafl yola bakan ya-
tak odas›n›n penceresinden atlad›. Bu
s›rada 'yand›m anam' diye bir ses duy-
duk. Çat›flmada a¤›r yaralanan polisti.
Ulafl atlad›¤›nda onunla yüzyüze gel-
mifl..."

Alt› gün sonra:

Bu kez ‹stanbul Arnavutköy’de bir ev-
dedir Ulafl.

Kuflat›lm›fllard› yine.

Onun tavr›, onun cüreti, coflkusu ve ka-
rarl›l›¤› ayn›yd› yine. Sonras›n› yine o
günün tan›klar› anlat›yor:

"Sabah yediye geliyordu. Evin çevresi
askerlerle çevriliydi... bizim evin kap›s›-
n› çald›lar. Kap›y› açt›m bir y›¤›n adam
girdi içeriye. Evde kimsenin olup olma-
d›¤›n› sordular! 'Yok' dedim. Tam gi-
derlerken polisin birisi Ulafl'›n paltosunu
ve ceketini gördü... Kuflkuland›lar ve
tekrar eve girdiler. An›nda silahlar pat-
lamaya bafllad›. ‹çeriye giren polisler
bunun üzerine d›flar›ya kaçt›lar. Çat›fl-
man›n 15-20 dakika sürdü¤ünü san›yo-
rum..."

Belki 15, belki 20 dakika sürmüfltü,
ama o 15-20 dakikaya bir tarih s›¤d›r-
m›flt› Ulafl. 6 gün arayla tekrarlanan o
dakikalara, devrimci hareketin tarihi
boyunca yaflayacak ve sürecek olan ge-
lenekleri s›¤d›rm›flt›.

Onlara dair...
Ulafl BARDAKÇI
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Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 15 fiubat

21 fiubat

Ü l k e s i -
nin ba-
¤ › m s › z l ›-
¤›, halk›-
n›n öz-
g ü r l ü ¤ ü
için dev-
rimci ha-
r e k e t i n

saflar›nda mücadeleye kat›l-
m›flt›. ‹flkenceciler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›¤› o gün de
emperyalist savafla karfl›
bildiri da¤›t›yordu. 13 fiu-
bat’ta gözalt›na al›nd›, ayn›
gün Beyo¤lu Emniyeti’nin 3.
kat›ndan afla¤›ya at›ld›. Kald›-
r›ld›¤› hastanede 16 fiubat
1991’de flehit düfltü. 1971
Dersim Ovac›k do¤umlu Ali
R›za, halk›n›n mücadelesinde
ölümsüzleflti.

�Ç a ¤ r ›
‹ l a n

19 fiubat 1972’de ‹stanbul
Arnavutköy’de kuflat›ld›¤› ev-
de oligarflinin katilleriyle çat›-
flarak flehit düfltü.

ULAfi BARDAKÇI, THKP-C'nin
önder kadrolar›ndand›r. 1947,
K›rflehir ili, Hac›bektafl ilçesi,
Bala Mahallesi do¤umludur.
Bafl›ndan itibaren THKP-C'nin
oluflum sürecinde yeralm›flt›r.

O daha çok gerilla yan›yla ta-
n›n›r. Ancak THKP-C'nin ortaya
ç›kt›¤› ideolojik mücadele süre-
cinin bütününde yeralan, süre-
ce siyasal katk›lar›yla da yön
veren bir önderdir.

Geliflen süreçte daha çok askeri
örgütlenme içinde yeralm›flt›r.

6 Ocak 1969'da ABD Ankara Büyükelçisi Robert Kommer'in OD-
TÜ'de arabas›n›n yak›lmas› eyleminde görürüz onu.

Ayr›flmalar›n daha belirgin bir karakter kazanmaya bafllad›¤›
1969 FKF Kurultay›'nda devrimci bir partinin gereklili¤ini ortaya
koyanlardan biridir Ulafl Bardakç›.

ODTÜ'de Ulafl Bardakç›, Münir Aktolga ve ‹rfan Uçar, SBF'de Ma-
hir Çayan, Yusuf Küpeli ve Hüseyin Cevahir, “düzen d›fl›” bir ör-
gütlenmeye sahip olmak gerekti¤inde netleflmifllerdir. THKP-
C'nin önder kadrolar›n› oluflturacak olan bu isimler, bu süreçte
birlikte olduklar› çeflitli çevrelerle de ayr›flmay› ve netleflmeyi de-
rinlefltirerek 1969 k›fl›nda THKP-C'nin ilk çekirde¤ini oluflturdu-
lar. Ulafl Bardakç› bu "çekirde¤in" içindedir ve flehit düflünceye
kadar da o çekirde¤in en diri, dinamik, kararl› parçalar›ndan bi-
ri olacakt›r.

‹lk büyük askeri eylemlerden biri Küçükesat Ziraat Bankas›'ndan
yap›lan kamulaflt›rmad›r. Ulafl bu eylemin içindedir. Ulafl THKP-
C'nin ilk Genel Komitesi'nde de yeral›r.

1971'de Ulafl da içlerinde olmak üzere THKP-C önderlerinin bir
k›sm› tutsak düflerler. Ulafl tutsakl›¤›n›n bafl›ndan itibaren firar
çabas› içinde olur. Ve çeflitli giriflimlerin baflar›s›z kalmas›ndan
sonra 29 Kas›m 1971 günü Mahir Çayan, Ziya Y›lmaz, Cihan Alp-
tekin, Ulafl Bardakç› ve Ömer Ayna Kartal-Maltepe Askeri Cezae-
vi'nden firar eylemini gerçeklefltirirler.

Firarlardan sonra Genel Komite yeniden düzenlenir. Ulafl Bardak-
ç› bu Genel Komite'nin de üyesidir. Ve flehit düflünceye kadar bu
görevini sürdürür.

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

...................................

6-7 Eylül Katliam ve Ya¤mas›

12 Temmuz Katliam›

Vedat Ayd›n’›n Katledilmesi

Bülent Ülkü’nün
Katledilmesi

Sedat Simavi’nin
Mezar›n›n
Bombalanmas›

ÖZAL'a Suikast

16-17 Nisan Katliam›

1993 Kad›köy/Moda
Katliam›

PERPA Katliam›

Mehmet Sincar’›n
Katledilmesi

1992 Ankara Dikmen
Katliam›

Agit Salman'›n
Katledilmesi

Kanl› Pazar Katliam›

Atatürk Kültür
Merkezi’nin ve Marmara
Feribotu’nun yak›lmas›

30 Mart K›z›ldere Katliam›

1 May›s 1977 Katliam›

Bahçelievler Katliam›

16 Mart 1978 Katliam›
Çorum Katliam›

Balgat Katliam›

Piyangotepe Katliam›

Abdi ‹pekçi, Bedreddin Cömert,
Bedri Karafakio¤lu, Prof. Cavit
Orhan Tütengil, Prof. Ümit

Do¤anay, Doç. Orhan
Yavuz, Prof. Dr. Necdet

Bulut, Ö¤retim
Görevlisi Ümit
Kaftanc›o¤lu, Kemal
Türkler’in...
Katledilmesi

Doktor Hasan Kaya ve
Av. Metin Can’›n Katledil-

mesi

Hasanpafla Katliam›

fiaban Budak ve
Remzi Basalak'›n
Katledilmesi

Diyarbak›r’da 4 TÖDEF’li
Ö¤rencinin Katledilmesi

fieyh Mehmet Emin Bin-
göl'ün Katledilmesi

U¤ur Mumcu’nun,
Muammer Aksoy’un,
Çetin Emeç’in,

Bahriye Üçok’un...
Hrant Dink’in

Katledilmesi

Gazi Katliam›

fiemdinli bombalamalar›

Yüzlerce kay›p

Binlerce faili meçhul

..................................

Bunlar Olurken DEVLET Neredeydi ???

Bunlar Olurken DEVLET ‹flbafl›ndayd› !!!
Çünkü bunlar, devletin “ifl”lerinden biriydi

l Adana’da Grup Yorum

Konseri

Tarih: 24 fiubat Cumartesi

Saat: 18.00

Yer: fii rin Müzikhol

l T a v › r

Dergisi’nin
fiubat 2007

Say›s› Ç›kt›!

Bayilerde!

l Adres De¤iflikli¤i

Ege Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i yeni adresi:
fiair Eflref Caddesi No: 100
Emlakbank Bloklar› A. Blok
Daire.1 Alsancak/ ‹zmir
Tel: 0232 463 86 49
Faks: 02324638779

Tohumlar düfltü topra¤a
Dokundum yeflil yapra¤a
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan topra¤a

Ulafl
BARDAKÇI

Ali R›za
A ⁄ D O ⁄ A N



H
rant Dink’i kim katletti, katille-

rini kim koruyor, cinayetin ko-

flullar›n› kim yaratt›, bunlar kimin

kahramanlar›?.. Bu sorular›n hepsi-

nin cevab›, gelip ‘‘devlet’te dü¤üm-

lenir. Tam bu noktada “ama bir ta -

ne devlet yok ki, hangi devleti kaste -

d i y o r s u n u z ? ” diyor demagoglar.

Hay›r, bir tane devlet var. Susurluk

sonras›nda da, oligarfli “Susur-

luk’un devlet” oldu¤unu gizleme

üzerine kurmufltu politikas›n›... Dü-

zeniçi tüm güçler de “devletin” d›-

fl›nda baflka tan›mlar buldular Su-

surluk’a... Tart›flma o günden bugü-

ne sürüyor. Kimileri bu tart›flmadan

ne kadar kaçsa da, geliflmeler tekrar

tekrar bu tart›flmay› önümüze getiri-

y o r. Hükümetin, Genelkurmay’›n

ayr› ayr› sorumluluklar›, suçta ayr›

ayr› paylar› vard›r, fakat ülkemiz

gerçe¤inin bütününe bak›fl, ppolis-

jandar ma-katil tablosunda bize

devleti gösterir. Bu tabloda, her dö-

nem, burjuva politikac›lar, bürok-

ratlar, yarg›, burjuva medya ve dü-

zenin baflka kesimleri de vard›r. Fa-

flist örgütlenmelere ve faflist teröre

karfl› mücadele, iflte bu ülke gerçe¤i

içinde bir iktidar mücadelesi olarak

flekillenmek durumundad›r.

G
erçekte derin devlet diye bir

fley yok. “Derin devlet” denen

devletin kendisi’dir. Devletin “de-

rin” denen yan›, asl›nda hiçbir yasa

ve kuralla s›n›rl› olmayan halka ve

devrimcilere karfl› uygulanan bask›

cinayet ve katliamlard›r. Bütün ci-

nayetler, katliamlar, provokasyon-

lar, linçler, her türlü bask› ve zulüm,

bu yap› taraf›ndan düzenlenmekte-

dir. Bütün iktidarlar, devletin bu ya-

p›s›n› yak›ndan bilmektedirler; çün-

kü bütün iktidarlar, iktidarda kala-

bilmek ve sistemi korumak için

devletin bu yan›n› hep kullanm›fllar-

d›r. Hiçbir düzen partisi iktidar›,

‘derin devlet’ denilen bu bask›, zu-

lüm, katliam mekanizmas›na tav›r

alamaz. Çünkü tüm düzen partileri-

nin varl›k flart› bu devlettir ve ikti-

darlar›n görevi onu korumakt›r. Gö-

revleri sisteme karfl› ç›kanlar› yok

etmektir. Bütün burjuva iktidarlar›

bunun için çal›fl›rlar. Devlet de buna

göre flekillenmifltir. Bu çerçevede

de esas›nda devletin bu yap›s›yla

oligarflik iktidarlar aras›nda temelde

bir çeliflki yoktur.

1
945’lerden itibaren yukar›dan

afla¤›ya infla edilen ve kurumsal-

laflt›r›lan faflizmle birlikte, halka

karfl› faflist politikalar› hayata geçi-

recek legal, yar›-legal, illegal, kitle-

sel veya askeri çeflitli örgütlenmeler

hayata geçirilmifltir. Sivil faflist ha-

reketten Özel Harp Dairesi’ne kadar

uzanan bu örgütlenmeler, oligarfli-

nin sonraki dönemlerde gündeme

getirece¤i kontrgerilla politikalar›-

n›n da uygulay›c›s› oldular.

1960’lar›n sonlar›ndan itibaren hal-

k›n devrimci mücadelesinin gelifl-

mesiyle birlikte de, bu tarz örgüt-

lenmeler çok daha kapsaml› bir bi-

çimde devreye sokuldu. Bu yap›,

devletin M‹T, emniyet müdürlü¤ü,

jandarma, Genelkurmay gibi yasal

militarist ve bürokratik örgütlenme-

leriyle, sivil faflist hareketin, çeflitli

islamc› örgütlerin, mafyac›lar›n, iti-

rafç›lar›n içiçe geçti¤i, birlikte veya

ayr› ayr› kullan›ld›¤› karmafl›k bir

iliflkiler a¤›d›r. ‹liflkilerinin karma-

fl›kl›¤›na karfl›n, yapt›klar› ifl son de-

rece basittir; devletin bekas› için

halka karfl› savaflmak...

Düzen partileri ‘faflist
devlet’i tasfiye edemez

Hiçbir düzen partisi iktidar›, ‘derin devlet’ denilen bu bask›,
zulüm, katliam mekanizmas›na tav›r alamaz. Çünkü, tüm düzen

partilerinin varl›k flart› bu devlettir ve iktidarlar›n görevi onu
korumakt›r. Görevleri sisteme karfl› ç›kanlar› yoketmektir. Bütün

burjuva iktidarlar› bunun için çal›fl›rlar.

3 Düzen partileri ‘faflist devlet’i

tasfiye edemez

5 Devlet katletti

8 Derin devlet safsatas› ve devlet gerçe¤i

12 Milliyetçilik yar›fl›

15 ‹flte bunlar!

16 Bir cinayetin yarg› aya¤›

18 Milliyetçilik diye diye...

19 Zafere de, direniflin bedellerle

devam›na da haz›rd›k

20 122 flehidimiz kavgam›z›n bayra¤›

olarak yaflayacaklar

23 Röportaj: “Direniflin kazanmas› solun

özgüvenini art›rd›”

26 301. Madde

28 Hayat›n ‹çindeki Teori: Devletin niteli¤i

ve baz› yan›lg›lar

33 Halk›n can güvenli¤i böyle bir

sorumsuzlu¤a emanet!

34 Küresel ›s›nma emperyalizmin eseridir

36 Sultanbeyli’de direnifl kazand›

38 Y›k›m ve direnifl

40 Vatan, bayrak, Türklük

42 Burjuva bas›n›n ikiyüzlülü¤ü ve

flaflk›n ayd›n

44 Kapitalist batakl›k: Kurtlar Vadisi’nde her

fleyden vazgeçilir kârdan vazgeçilmez

45 Emek: ‘Torba yasa’ sa¤l›k skandallar›na

zemin haz›rlayacak

46 Kazan›m›n coflkusu yurtd›fl›nda da

yaflan›yor

47 Almanya’da tecrit

48 Almanya’da ›rkç›l›k ve asimilasyon

49 Dünya: Meksika’da mücadele sürüyor

50 Not düflüyoruz

‹ ç i n d e k i l e r



Hrant Dink’in cans›z bedeni

yerde yatarken, neden katledildi

sorusunun cevab› aç›kt›; Çünkü

o bir Ermeni’ydi, üstelik bu kim-

li¤ini gizlemeyen, asimilasyona

boyun e¤meyen, do¤ru bildi¤ini

söyleme cesaretine sahip olan,

milliyetçili¤e, flovenizme karfl›

kendi çizgisinde mücadele yürü-

ten bir Ermeni’ydi. Olay›n ard›n-

dan konuya iliflkin yazd›¤›m›z

yaz›larda tüm bunlar› detayl›

olarak ele alm›flt›k.

Kimin katletti¤i sorusu ise,

teti¤i çekenin ötesinde cevab›

aranan bir soruydu. Çeflitli yo-

rumlar yap›ld›, siyasi sorumlu-

¤u olanlar ortaya konuldu. A n-

cak o günün “toz duman›” ara-

s›nda görülmeyenlerin, henüz

bilinmeyenlerin her geçen gün

ortaya ç›kmas› ile birlikte, o te-

ti¤i çeken kalleflin ard›ndaki

“güç” de ayd›nlanm›fl oldu.

Hrant Dink devlet taraf›ndan

o rganize bir flekilde katledil-

m i fl t i r. Afla¤›da s›ralayaca¤›m›z

geliflmeler bu konuda hiçbir

kuflkuya yer b›rakmayacak fle-

kilde bu gerçe¤i ortaya koy-

m a k t a d › r.

DEVLET ADIM ADIM
C‹NAYET‹ HAZIRLADI

1- YAS‹N HAYA L’ E

POL‹S VE YARGI KORU-

M A S I : Yasin Hayal ve Erhan

Tuncel isimli faflistler Ek i m

2004 tarihinde Trabzon’da Mc

Donalds’› bombalad›lar. Baflka

bir yaz›da ele ald›¤›m›z gibi,

y a rg› bu olay› ne “terör” kapsam›-

na ald› ne de “örgüt”ten yarg › l a d › .

Hayal k›sa süre sonra sal›verilir-

ken, bombalamada yaralana nl a r

bask› ile flikayetçi olmaktan vaz-

g e ç t i l e r, ne polis ne de mahkeme

neden vazgeçtiklerini sormad›. Er-

han Tuncel ise, dönemin Tr a b z o n

Emniyet Müdürü Ramazan A k y ü-

rek taraf›ndan muhbir yap›ld› ve

dosyadan tümüyle ç›kar›larak hu-

kuk, yarg› bir kenara at›ld›. Art›k o

bir “haber eleman›” idi.

2- C‹NAYET HAZIRLANI-

YOR, DEVLET DÖRT GÖZ-

LE BEKL‹YOR: Yasin Hayal,

tahliye olduktan sonra futbol oyna-

d›¤› Yeni Pelitlispor'un internet say-

fas›nda "Bombac› aram›zda" sözle-

riyle kahraman gibi karfl›lanm›flt›.

Yerel bas›nda da ç›kan bu türden

övgülere karfl›n, devlet hiçbir “ga-

riplik” görmemiflti bu durumda,

çünkü devletin Trabzon Valisi ve

emniyetine göre de o bir kahraman-

d›, “bizim çocuktu.” Do¤al olarak

da Dink suikastini önleyecek et-

kinlikte izlenmedi. Bu süre için-

de at›fl talimleri yapt›rd›¤› genç-

lere, Tuncel’in de dahil oldu¤u

mekanizma içinde cinayet örgüt-

lendi.

3- D‹NK’‹N KATLED‹LE-

CE⁄‹ RESMEN B‹LD‹R‹L‹-

YOR, DEVLET K AT L ‹ N ‹

BEKL‹YOR: Asl›nda takibe bi-

le gerek kalmam›flt›. Zira, “haber

eleman›” Erhan Tuncel, Dink’in

katlinden tam 11 ay önce Trab-

zon Emniyeti’ne, Yasin Hayal ve

Ogün Samast’›n Hrant Dink’i öl-

dürecekleri bilgisini verdi. ‹hba-

r›nda bir tek gün ve saat yoktu

neredeyse, bütün ayr›nt›lar mev-

cuttu. Bilgi, Ankara Emniyet Ge-

nel Müdürlü¤ü’ne ve ‹stanbul

Emniyeti’ne ulaflt›. Ne Hrant

Dink haberdar edildi bu konuda,

ne en küçük bir koruma tedbiri

al›nd› ne de Yasin Hayal ve

Ogün Samast sorguland›. Tun-

cel ve enifltesi ayn› zamanda J‹-

TEM’in “haber eleman›” idiler.

Ayn› bilgiler, Dink’in katlinden

dokuz ay önce J‹TEM’e de ve-

rildi. Onlar da “biz gerekeni

yapt›k, tamam” dediler. Evet ge-

reken yap›l›yor, cinayet ad›m

ad›m haz›rlan›yordu.

4- DEVLET KORUMADI-

⁄I D‹NK’‹ VA L ‹ L ‹ K T E

TEHD‹T ETT‹, MAHKEME

ÖNLER‹NDE L‹NÇ ETT‹R-

MEK ‹STED‹: Koruma verme-

yen, Dink’i uyarmayan devlet,

Hrant Dink’i 24 fiubat 2004 tari-

hinde ‹stanbul Valili¤i’ne ça¤›r-

d›. M‹T elemanlar›, vali yard›m-

c›s›n›n makam›nda “Agos böyle

haberler yapmaya devam ederse,

sen böyle konuflmaya devam eder -

sen bafl›na bir fleyler gelir” diye

tehdit etti. Bununla da bitmedi, hak-

k›nda as›ls›z yere Türklük’e hakaret

davas› açt› ve mahkeme önlerinde

faflistlerin ona yönelik sald›r› ve

linç giriflimlerini sadece izledi.

Kimse, devletin polisinin üç befl fa-

flistin sald›r›s›n› engelleyemedi¤i

masal›n› anlatmamal›d›r.

5- DEVLET K AT‹L‹ KAH-

RAMAN ‹LAN ED‹YOR: Hrant

5
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ARTIK KES‹NLEfiT‹
“ihmalle, kusurla, koru-

ma verilip verilmemesi”

ile de¤il, bilerek, isteye-

rek, planlayarak

DEVLET
KATLETT‹
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önünde vurularak katledildi. Beyaz

bereli tetikçi Samast, görüntülerinin

yay›mlanmas›n›n ard›ndan babas›-

n›n ihbar› ile yakaland›. A n c a k ,

devletin gözünde o bir katil de¤il,

bir kahramand›. Jandarma ve polis

devletin kahraman evlad› ile bera-

ber resimler, videolar çektirdiler.

Katille fikri birliklerini gizlemeyen

Samsun Jandarmas› ve Samsun Em-

niyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele

fiubesi’nin üst düzey görevlilerinin

bu tavr›, “baflar›lar›n› kutluyorlar”

gibi komikliklerle aç›klanmaya ça-

l›fl›lsa da, katile oluflturulan bayrak-

l› fon, afifl düzenlemesi ve daha

sonraki geliflmeler böyle olmad›¤›n›

gösterdi. Samast onlar için bir Er-

meni’yi daha yokeden “aslan”d›!

Polis jandarma birbirlerini suç-

larken, görüntülerin vehameti çeflitli

biçimlerde örtülmeye çal›fl›l›yor,

tart›flmalar›n yönü de¤ifltiriliyordu.

Örne¤in, kurumlar aras› çat›flma,

y›pratma tart›flmas› böyle kullan›ld›.

Evet, oligarflinin bütün kurumlar›n›n

kendi aras›nda rant savafl› her zaman

v a r d › r, ancak o görüntülerde yans›-

yan bu çat›flma de¤il, aksine bir Er-

meni’yi, bir muhalifi katleden Sa-

mast’› birlikte kucaklama vard›r. Za-

ten hep böyle olmam›fl m›d›r; k e n d i

aralar›nda çat›fl›p halka, muhaliflere,

devrimcilere karfl› birlikte olurlar.

6- KELLE VEREREK KUR-

T U L M A TA K T ‹ ⁄ ‹ : Olay›n ortaya

ç›kmas›n›n, video ve resimlerin ya-

y›nlanmas›n›n ard›ndan zorunlu ola-

r a k ; Samsun ‹l Emniyet Müdürlü¤ü

Güvenlik fiube Müdürü Yakup Kur-

taran, Samsun ‹l Emniyet Müdürlü-

¤ü Terörle Mücadele fiube Müdür-

vekili Metin Balta, Samsun ‹l Emni-

yet Müdür-

lü¤ü T E M

fiube Mü-

d ü r l ü ¤ ü ' n d e

k o m i s e r

Ahmet Çe-

t i n e r ve p o-

lis memuru

‹smail T ü r k ,

g ö r e v l e r i n-

den uzak-

l a fl t › r › l› r k e n ,

Samsun ‹l Jandarma Komutanl›¤›

Olay Yeri ‹nceleme Tim Komutan›

J. Bçvfl. Yüksel Avan, J. Kd. Üçvfl.

Soner Turan, Uzm. J. Çvfl. Savafl

Ö n e r, Uzm. J. Çvfl. Ahmet Y › l-

m a z’ › n ise görev yerleri de¤ifltirildi.

Bu ayn› zamanda faturay› sadece

orada olanlara kesip, “sorumlular›

cezaland›rd›k” havas› da yaratmay›

amaçl›yordu. Daha sonra görevden

al›nanlara, ‹stanbul Emniyeti ‹stih-

barat fiube Müdürü de eklendi.

7- DEVLET‹N SUÇÜSTÜ YA-

KALANAN ORDUSU GERÇE-

⁄‹N ÜZER‹N‹ ÖRTMEYE, SUS-

T U R M AYA Ç A L I fi I Y O R : P o l i s

sözcüsü olay› “fl›k olmad›” diye

aç›klarken, Genelkurmay cephesin-

den görüntülere yönelik yap›lan

aç›klama ise, tümüyle manipilasyon

ve gerçekleri tart›flt›rmama amaçl›

oldu. Genelkurmay, video kayd›n›

servis yapan TGRT’yi cezaland›r›r-

ken, Jandarma Genel Komutanl›¤›,

bu görüntüleri aç›klamak yerine,

“bize komplo kuruluyor, hedef al›-

n›yoruz, y›prat›l›yoruz” ç›¤-

l›klar› att›. fiöyle deniliyordu

aç›klamada;

“ Görüntülerin kaynak

belirtilmeden ve jandarma

karakolunda çekildi¤inin

ifade edilmesi, bu tertibin

arkas›nda olanlar›n niyet ve

maksatlar›n› göstermesi aç› -

s›ndan son derece düflündü -

rücü ve endifle vericidir. . .

Türk Silahl› Kuvvetleri'nin

ayr›lmaz bir parças› ve kka -

nun ordusu olan Jandarma

Genel Komutanl›¤›, bugüne

kadar oldu¤u gibi bundan

sonra da yyasalarla kendisine

verilen görevleri yyine yasa -

lar›n verdi¤i yetkiler çerçevesinde

ve tam bir ttarafs›zl›k ve adalet duy -

gusu içerisinde yerine getirme azim

ve kararl›l›¤›ndad›r... Bu itibarla

kamuoyunu bilgilendirme görevini

yerine getiren bas›n yay›n kurulufl -

lar›n›n, bas›n meslek ilkelerine uy -

gun hareket etmeleri ve Türk Silah -

l› Kuvvetleri'ni y›pratmaya yönelik

maksatl› giriflimlere karfl› daha faz -

la hassasiyet göstermeleri beklenti -

mizdir. ”

Hani nerede o görüntülerdeki su-

baylar›n durumunu aç›klayan ifade-

ler? Yok! Adalete, yasalara, kanuna

ilginç bir flekilde bu kadar vurgu ya-

p›lmas› suçüstü halinin bir yans›ma-

s›yd›. O resim karelerine giren jan-

darma subaylar›n› görevden dahi al-

may›p, sadece yerlerini de¤ifltire-

rek, t›pk› fiemdinli katillerini sahip-

lendi¤i gibi sahiplendi TSK.

Video nerede çekildi? Bas›na

kim s›zd›rd› gibi sorulara bo¤makt›r

as›l maksatl› olan. “Derin devlet”li,

“milliyetçilik”li tart›flma enflasyo-

nunun ortas›na her gün yeni gün-

demler ekleyerek neredeyse

Dink’in katlini unutturmaya çal›fl-

maktad›r maksatl› olmak.

Bu arada CHP de beklendi¤i gi-

bi, bu aç›klamaya paralel olarak sa-

f›n› tuttu ve olay›n kendisini bir ya-

na b›rakarak “vay jandarmam›za

sald›r›yorlar” yaygaras›na bafllad›.

8- ÜZER‹N‹ ÖRTME OPE-

R A S Y O N U N A VAL‹LER, PO-

6
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Nas›l ‘Poz’ Verilece¤ini

A¤ar Bilir!
Susurlukçu Mehmet A¤ar, jandarma ve

polisin Samast’la birlikte çektirdi¤i resimle-

ri, “böyle poz kabul edilemez” diye de¤er-

lendirmifl.

Hâlâ “demokrat A¤ar” oyunu oynamaya de-

vam ediyor, ancak keflke bu

arada kendisinin, Bahçeliev-

ler’de silahs›z, savunmas›z 7

ö¤renciyi telle bo¤arak katle-

den Haluk K›rc›’yla bir masa-

n›n etraf›nda nikah flahidi ola-

rak verdi¤i “mutlu” pozlar› da

hat›rlasayd›.



L‹S fiEFLER‹, SAVCILAR KA-

T I L I Y O R : Samast’›n yakalan›fl›-

n›n ikinci gününde, Trabzon Valisi

ve Emniyet Müdürü, tetikçi ve az-

mettiricisi d›fl›nda arkas›ndan bir

fley ç›kmayaca¤›n› aç›klad›lar. ‹s-

tanbul Emniyet Müdürü Cerrah,

“bizim çocuklar” edas› ile “örgüt

yok milliyetçi duygular var” aç›kla-

mas› yapt›. Bu yetkisiz ve yarg›ya

müdahale içerikli aç›klamalar bofl

yere yap›lmam›fl, bu soruflturman›n

“nereye kadar gidece¤ini” ilan et-

miflti. ‹stanbul Baflsavc›s›’n›n geçen

hafta, “bilgi kirlenmesine” iliflkin

yapt›¤› aç›klama da, karartma ope-

rasyonunun bir parças›d›r. Yo¤un

bir dezenformasyon oldu¤u do¤ru-

dur ancak, devletin savc›s› en

önemli ayr›nt›lar› deflifre eden bir

gazetenin ad›n› vererek aleni flekil-

de ceza ile tehdit etmifltir.

9- KAT‹LE KORUMA JAN-

DARMA VE POL‹STE SÜRÜ-

YOR: Bir baflka ayr›nt› ise, Ogün

Samast’›n cep telefonu. Telefon ilk

önce Samsun Jandarmas›’nda kayda

g e ç i r i l i y o r, ancak bu telefon Sa-

mast’a ait de¤il, bunun yerine bir

üste¤men ad›na kay›tl› telefon ko-

nularak ‹stanbul’a gönderiliyor. Ka-

tilin üzerindeki iki adet sim kart ise,

‹stanbul polisi taraf›ndan da bulun-

muyor. Polis böylesine önemli bir

cinayetin failinin üzerini dahi do¤ru

dürüst aram›yor, gitti¤i her yerde

“zanl›” de¤il misafir gibi a¤›rlanan

Samast’›n kartlar› ancak hapishane

giriflinde bulunuyor.

10- HÜKÜMET‹N DERD‹

GERÇEK SUÇLULAR DE⁄‹L,

‹KT‹DAR KAVGASI: AKP ikti-

dar› cephesinde ise, yine bildik “ne-

reye kadar giderse gidilecek” aç›k-

lamalar› yap›l›rken ayn› anda da

milliyetçilik yar›fl› sürüyordu ve bu

bile hiçbir yere gidilmeyece¤ini

gösteriyordu. O, meselenin kendi

iktidar›na yönelik boyutlar›yla ilgi-

li, gerçekle de¤il.

Susurlukçular’›n deflifre edilme-

sine karfl› ç›kan zihniyet, bu kez de

muhbirin deflifre olmas›na karfl› ç›-

k›yordu. Adalet Bakan› CCemil Çi-

ç e k , “Bundan sonra güvenlik bi -

rimleri kolay kolay ‘haber eleman›’

kullanabilir mi?! ‹stihbarat bu fle -

kilde zaafa u¤ray›nca suçla nas›l

mücadele edilebilir?” (5 fiubat Mil-

liyet) dedi. O istihbaratlar›n ne ifle

yarad›¤›, hangi amaçla kullan›ld›¤›

ortada iken, güvenlik birimleri “ha-

ber eleman›” dedi¤i muhbir arac›l›-

¤›yla bir cinayetin tam ortas›nda

yer al›rken sarfedilen bu sözler, aç›k

ki, “nereye kadar giderse gitsin”

mant›¤›ndan oldukça uzakt›r.

A K P için alt› çizilmesi gereken

bir baflka nokta ise fludur. A K P h ü-

kümeti bu olay nezdinde adeta ken-

dini ma¤dur gösterme gayretindedir.

Hükümete karfl› komplo kuruldu¤u,

bu cinayetin hükümete, AB sürecine

yönelik oldu¤u vb. vb. söylemler bu

m i n v a l d e d i r. Cenazeyi sahiplenme,

kullanma giriflimi bu yöndedir. De-

rin devlet tart›flmas›n› açmak, kontr-

gerillay› gündemlefltirmek de¤il, bu

ma¤dur havas›na güç vermek ve ik-

tidar çat›flmas›nda ön almak içindir.

A K P hiçbir flekilde sorumlulu¤unu

unutturamaz, aff e t t i r e m e z .

Lam› Cimi Yok! Katili Belli!

Buraya kadar s›ralad›¤›m›z ge-

liflmeler, en temel noktalardan baz›-

lar›d›r. Aç›k olan flu: Devletin vali-

si, jandarmas›, polisinin aylard›r

katledilece¤ini bildi¤i bir insan,

“günü geldi¤inde” katledilmifltir.

Katil devlet taraf›ndan kucaklan-

m›flt›r. Daha ötesi teferruatt›r. Arka-

lar›ndan; Susurluk’tan bu yana Ge-

nelkurmay taraf›ndan aç›kça koru-

nan Veli Küçük mü ç›kar; faflist bir

çete mi derler; “milliyetçi duygu-

lar” masal›na devam m› ederler;

tüm bunlar temel olan› de¤ifltirme-

yecektir. Temel olan, sorumlusunun

devlet oldu¤udur.

Yeniden alt›n› çizmekte fayda

var; bu sorumluluk, hedef al›nan bir

insan› korumaman›n, güvenlik zaaf›

ya da ihmalin ötesinde, do¤rudan

bir sorumluluktur. Trabzon’dan An-

kara’ya, oradan ‹stanbul’a kadar

devletin bütün mekanizmalar› Hrant

Dink’in katlini neredeyse dört gözle

beklemifllerdir.

7

11 fiubat 2007 / 91

Trabzon: Panelde faflist

tahammülsüzlük

Trabzon’daki faflist flovenist yükselifl ve kentin “suç-
lu kent” gibi sunulmas› üzerine, Trabzonlu olup kentin
d›fl›nda yaflayan ayd›nlar, yazarlar, siyasetçiler 2 fiu-
bat’ta, “Trabzon Buluflmas›’’ ad›yla biraraya geldiler.
Atapark Haluk Ongan Devlet Tiyatrosu’nda 750 kifli-
nin izledi¤i panele; Yaflar Miraç, Nihat Genç, Sunay
Ak›n, fiinasi Haznedar, Seyfi Erbafl, Nuray Mert gibi
isimler kat›ld›lar.

Panel iddias›ndan uzak konuflmalara sahne olurken,
milletvekilleri ve belediye baflkan› baflta olmak üzere
konuflmac›lar›n ço¤u Trabzon’un milliyetçili¤iyle övü-
nen konuflmalar yapt›. Muhalif durufllar›yla bilinenlerin
yuvarlak ifadelerle geçifltirmeleri de dikkat çeken bir
baflka noktayd›.

Panelde kentteki flovenist milliyetçili¤e iliflkin can al›-
c› noktalar›n üzerinden atlan›rken, Yaflar Miraç’›n yafla-
d›klar›, bu havan›n hakimiyetinin kan›t› oldu. Miraç
“Cenazede ‘Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz Hrant’›z’diye
b a ¤ › rd›m, ne Ermeni oldum ne baflka bir fley’’ demesiy-
le salondan bir kifli aya¤a kalkarak “At›n flunu d›flar›, in-
dirin flunu fluradan!’’ diye ba¤›rd›, küfürler savurdu. A n-
cak salondan bu kifliye tek müdahale, tan›nm›fl bir faflisti
oldu¤unu deflifre eden TAYA D ’ l › l a rdan geldi. Düz e n l e y i-
ciler ise, faflisti susturm a k
yerine, Yaflar Miraç’› kür-
süden indird i l e r.

Miraç kürsüden indiri-
lirken “Trabzon karanl› -
¤a mahkûm olmayacak!
Ayd›nl ›k günler Tr a b -
zon’u bekliyor!” diye ba-
¤›rd›.



‹
ktidarlar, devletin bu yan›n› kulla-

n›r ve ifline gelmedi¤i zaman da

“derin devlet”ten flikayet ederler.

Daha önce Demirel de, Ecevit de

hem bu yap›dan flikayetçi olmufllar,

hem de bu yap›y› kullanm›fllard›r.

Bugün AKP de böyle yapmaktad›r.

D
üzen partilerinin bu yap›y› kul-

lan›rken, bu yap› arac›l›¤›yla

halka karfl› katliamlar, infazlar, faili

meçhuller, kaybetmeler, sabotajlar

gerçeklefltirirken gerekçeleri hep

ayn›d›r. Her fleyi “devlet ve millet”

için yapmaktad›rlar. ““Millilik” ve

“milliyetçilik” maskesi, tüm yasa-

d›fl›l›klar›, tüm gayri meflruluklar›,

tüm pis iflleri “mazur” gösterecek

bir gerekçe olarak hep a¤›zlar›nda-

d›r. AKP de iktidar› boyunca uygu-

lad›¤› bask› ve zulmü, mmilliyetçilik

maskesi ile savundu. Milliyetçili¤i

kullanarak, linççileri sahiplendi.

Sonuçta bu milliyetçi zeminde üre-

tilen politikalar›n kendi iktidar›n› da

zay›flatabilece¤ini görmeye baflla-

d›¤›nda, araya bir mesafe koymaya

çal›flsa da, temelde ideolojik olarak

o zemindedir hâlâ. ‹deolojik ve po-

litik olarak linç politikalar›yla, flo-

venist politikalarla, faflist katliam-

larla hesaplaflma çizgisinden çok

uzakt›r.

A
KP derin devlet, linç, milliyet-

çilik, Kürt sorunu gibi tüm ko-

nularda tamamen pragmatik dav-

ranmaktad›r. Yeri geldi¤inde “derin

devlet” var derken, bir baflka za-

manda da “eskiden varm›fl öyle fley-

ler, bizim zaman›m›zda yok” diye-

bilmektedir. Fakat AKP’nin Susur-

luk Devleti’yle esas›nda ittifak ha-

linde oldu¤u aç›kt›r. Hat›rlan›rsa,

A K P hükümetinin Adalet Bakan›

Cemil Çiçek, iktidara ilk geldikleri

günlerde kontgerilla fleflerinden

Korkut Eken’i sahiplenip, Susur-

lukçu katillerin deflifre edilmesine

karfl› ç›km›flt›. Ayn› Çemil Çiçek,

Hrant Dink’in katledilmesi olay›nda

da, olay›n tüm boyutlar›yla aç›¤a

ç›kmas›n› isteyece¤ine Erhan Tun-

cel adl› faflistin “deflifre” edilmesine

karfl› ç›km›fl ve “Bundan sonra gü -

venlik birimleri kolay kolay ‘haber

eleman›’ kullanabilir mi?! ‹stihba -

rat bu flekilde zaafa u¤ray›nca suç -

la nas›l mücadele edilebilir?” flek-

linde bir aç›klama yapabilmifltir. (5

fiubat 2007, Milliyet) Hukuku ve

adaleti temsil etme konumunda ol-

mas› gereken bakan›n derdine ba-

k›n! Bu aç›klamada AKP’nin “derin

devlet”le ittifak› tüm ç›plakl›¤›yla

görülmektedir. Bu tür durumlarda

s›k s›k yap›ld›¤› gibi, sanki CCemil

Çiçek, Abdulkadir Aksu gibi isim-

ler AKP çizgisi d›fl›nda gibi gösteri-

lerek AKP onlar›n yapt›klar›n›n so-

rumlulu¤undan kurtar›lmaya çal›fl›l-

maktad›r. ‹ktidar›n›n dördüncü y›l›-

na ayn› isimlerle giren bir hükümet

için bu tür spekülasyonlar geçerli

bir mazeret oluflturmayaca¤› gibi,

AKP’nin “derin devlet” politikalar›-

n›n uygulay›c›s› oldu¤u gerçe¤ini

de de¤ifltirmez.

fi
emdinli bunun aç›k bir örne¤iy-

di. AKP, fiemdinli olay›nda daha

çok, bombac›lar›n halk taraf›ndan

yakalanmas›ndan sonraki sorufltur-

ma sürecinde “sonuna kadar gitme -

mekle” elefltirildi. Ama as›l eleflti-

rilmesi ve tart›fl›lmas› gereken,

AKP’nin kontrgerilla elemanlar›

halk taraf›ndan yakalan›ncaya kadar

fiemdinli’de halka karfl› kullan›lan

onlarca bombalama olay›n›n üzeri-

ne H‹Ç gitmemesidir. Gerek bölge-

deki askeri yetkililer, gerekse de

A K P hükümeti taraf›ndan yap›lan

resmi aç›klamalarda da bu bomba-

lamalar “bölücü örgüt”ün üzerine

y›k›lm›flt›r. Y›llard›r “derin devlet”

politikalar› diye hayata geçirilen za-

ten bu yöntem de¤il miydi? Kontra-

c›lar yakalanmasayd›, AKP bu poli-

tikay› sürdürmekte hiçbir mahsur

görmemekteydi... Baflka bir deyiflle

“aç›¤a ç›kmad›¤› sürece”, kontra

politikalar›n›n AKP için bir mahsu-

ru yoktur. fiemdinli’de asl›nda bu

görülmüfltür.

H
rant Dink’in katledilmesi de

A K P hükümetini sarsan siyasi

sonuçlar yaratmasayd›, AKP’nin bu

sald›r› karfl›s›ndaki tavr›n›n da, me-

sela bir Cumhuriyet Gazetesi’ne,

Dan›fltay’a yönelik sald›r›larda oldu-

¤u gibi “lakayt”, “s›radan adli olay -

lara indirg e y e n ” bir tutum fleklinde

cereyan etmesi, flafl›rt›c› olmazd›.

Hrant Dink’in katillerinin nas›l bir

ideolojiyle beslendi¤inin aç›¤a ç›kt›-

¤› noktada “kafatas› milliyetçili-

¤i”nden sözetmesi, AKP’yi yine kur-

t a r m › y o r. Çünkü linç sald›r›lar›nda

da sald›rgan güruh ayn› ideolojiden

besleniyordu, Trabzon’daki rahibin

öldürülmesinde de katil ayn› ideolo-

jiden besleniyordu. Ama A K P b u n l a-

r› onaylam›fl veya sessiz kalm›flt›r.

H
rant Dink’in katledilmesinden

“derin devlet” de¤il, DDEVLET

ve devlet’in yürütmesini oluflturan

A K P s o r u m l u d u r. Devletin genifl

kitlelerin gözünde meflruiyetini

kaybetmesi, kendi hukukunu bile

tan›mamas›, egemen s›n›flar için

önemli bir tehlikedir. Egemenler ifl-

te bu tehlikeyi önlemek, en aza in-

dirmek için, “demokrasicilik oyu-

nunu” esas al›p, halk düflman› poli-

tikalar›n en az›ndan bir bölümünü

yine devletin yönetim ve denetimin-

deki çeflitli örgütlenmelere havale

ederler. Burada bir yasad›fl›l›k, giz-

lilik, karanl›kl›k vard›r ancak bu

gizlilik, karanl›kta olma durumu

devlete karfl› de¤il, halka karfl›d›r.

Dolay›s›yla devlet için ve iktidarlar

için gizli olan bir fley yoktur. Politi-

ka, oligarflik devletin politikas›d›r

ve hükümetler de esas olarak bu po-

litikan›n yürütücüsüdürler. MGK

kararlar›, “k›rm›z› kitap”lar, bunun

güvencesidir. AKP de bunlara uya-

rak hükümet ediyor. Bu anlamda,

Tayyip Erdo¤an’›n “derin devlet”le

ilgili sözlerinden “derin devlete”

karfl› bir politika bekleyenler,

AKP’den kontrgerillan›n veya Su-

surluk’un tasfiyesini bekleyenler,

bugünden bilinmelidir ki, büyük bir

hayal k›r›kl›¤› yaflayacaklard›r.

Y
az›m›z›n bafl›nda dedi¤imiz gi-

bi, bu tart›flma Susurluk’tan be-

ri sürüyor ve Susurluk’tan beri, her

geliflme, sözkonusu bu yap›n›n dü-

zen partileri taraf›ndan tasfiyesinin

imkans›z oldu¤unu, “derin devlet”

diye mu¤laklaflt›r›lan faflist devletin

ancak bir devrimle tasfiye edilebile-

ce¤ini gösteriyor. Ülkemizde de-

mokrasinin yolu ancak böyle bir

tasfiyeyle aç›l›r.
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Ne

zaman bir

ayd›n katledilse, ne zaman hal-

ka karfl› büyük bir katliam gerçek-

lefltirilse, ne zaman provokasyonlar

yap›lsa, gündeme “derin devlet” di-

ye bir kavram geliyor. Hrant

Dink’in katledilmesinde de böyle

oldu. Sadece Hrant Dink olay› de-

¤il, “karanl›klara” maledilen tüm

olaylara yak›ndan ve derinlemesine

bak›ld›¤›nda “Derin devlet yapt›”,

“derin devletin ifli, derin devletin

politikas›” denilen her fleyin, asl›n-

da devletin tüm kurumlar›n›n ol-

dukça iyi organize edilmesiyle ger-

çeklefltirildi¤i görülür.

Cinayetler, katliamlar, provokas-

yonlar, sabotajlar için kullan›lacak

elemanlar›n organizasyonu ve ör-

gütlenme biçimleri, kullan›lan ele-

manlar›n nitelikleri döneme göre

de¤iflebilir; politikan›n yürütüldü¤ü

merkez bazen ÖÖzel Harp Dairesi,

bazen TToplumla ‹liflkiler D a i re

Baflkanl›¤›, bazen M‹T veya do¤ru-

dan MGK olur, ama bunlar, yap›lan

iflin niteli¤ini de¤ifltirmez.

fiimdi dünle bugün aras›nda gi-

dip gelerek, haf›zalar›m›z› biraz ta-

zeleyerek bakal›m bunlara.

Halen süren ‘Bin
Operasyon’
Mehmet A¤ar "bin operasyon

yapt›k” demiflti. Hiç kimse A¤ar’a

"bu bin operasyon, nerede, nas›l,

kimlere karfl› gerçeklefltirildi" diye

bir soru sormad›. Süleyman Demi-

rel, “devlet rutin d›fl›na ç›kabilir”

dedi¤inde de, kimse Demirel’e

“devlet nerede, nas›l rutin d›fl›na

ç›kt›?” diye sormad›. Devletin hiç-

bir kurumu, bu sözler üzerine “iflte

derin devletin kuyru¤unu yakala -

d›k” diye harekete geçmedi. Çünkü

sözü edilen kuyruk zaten kendi kuy-

ru¤uydu. Kedi gibi kendi kuyru¤u-

nu yakalamaya çal›flacak de¤ildi...

A¤ar ve Demirel’in sözleri

önemlidir. Çünkü, "Bin operasyon"

bir bak›ma ülkemizin 1945’lerden

bu yanaki yeni-sömürgecilik tarihi-

dir. Devletin rutin d›fl›na ç›kmas›

ise, bütün bu dönem boyunca bir is-

tisna de¤il, bir yönetim tarz›d›r. Bu

anlamda bin operasyon da, devletin

rutin d›fl›na ç›kmas› da halen sür-

mektedir.

Kontrgerilla elemanlar›n›n dök-

tü¤ü kan henüz yerdeyken ve kuru-

mam›flken, Cumhurbaflkanlar›n›n

"Polisimizin elini so¤utmay›n" de-

meleri, baflbakanlar›n infazlar›, faili

meçhulleri, kay›plar› onaylarcas›na

"Her fley hukukun s›n›rlar› içinde

olup bitmektedir" demeçleri, bakan-

lar›n infazlar› bizzat yerinde izle-

meye bafllamalar›, tüm katliam, in-

faz, iflkence davalar›nda faillerin

yarg› taraf›ndan korunup kollanma-

s›, bbin operasyona devlet onay›n›n

aç›k göstergeleridir. Baflka bir de-

yiflle, "Bin Operasyon", bbir grup

tetikçinin de¤il, düzenin tüm ku-

rumlar›n›n ddo¤rudan ve dolayl›

kat›l›m›yla gerçeklefltirilen ortak

operasyonlard›r.

‘Bir grubun’ de¤il,

devletin iflleri

Mesele burada elbette fludur:

Mehmet A¤ar bu bin operasyonu

tek bafl›na yapmad›¤›na, bunlar›n

karar›n› tek bafl›na alacak durumda

olmad›¤›na göre, operasyon karar-

lar› nerede al›n›yor ve kimler tara-

f›ndan uygulan›yordu?

A¤ar, bir baflka konuflmas›nda

bunun da cevab›n› vermiflti: “Her

fley MGK’nin bilgisi dahilindedir.”

“Çetelerin kullan›lmas›na”, flu

veya bu muhalif güçlerin “her türlü

imkan kullan›larak susturulmas› -

na” MGK’da karar verilmifl ve uy-

gulanm›flt›r.

Zaten A¤ar’›n yapt›¤› etti¤i so-

nuçta gizli de¤ildi. Onu bu özelli-

¤iyle polis flefi yapt›lar, bu özelli-

¤iyle Adalet Bakanl›¤›’na getirildi.

Bu özelli¤iyle milletvekili seçtirdi-

ler. Ve ayn› ifli görmek üzere baflka

A¤arlar istihdam edildi.

K›sacas›, "Bin Operasyon", eli

silahl› asker ve polisin, baflbakan,

bakan, milletvekili s›fat›n› tafl›yan-

lar›n, hukukçu cüppelilerin, medya-

n›n... ortak operasyonlar›d›r.

Onlarca infazda, devrimcilerin

“çok yak›ndan s›k›lan kurflunlarla”

katledildi¤i raporlarla kan›tland›.

Devlet yetkilileri “Operasyonlara

yerinde infaz, yarg›s›z infaz denme -

si, polisi y›pratmaya yöneliktir”,

“ölenlerin hepsi teröristtir”... aç›k-

lamalar›yla her türlü elefltiriyi, sor-

gulamay› ve araflt›rmay› bast›rmaya

ç a l › fl t › l a r... Ölüm mangalar›,

kontrgerilla flefleri taraf›ndan “göz -

lerinden öpülerek” kutland›...

12 Temmuz katliam›nda oldu¤u

gibi, polisin “kendimizi korumak

için taciz at›fl› yapt›k" fleklindeki

kargalar› güldürecek ifadeleri, yarg›

taraf›ndan kabul gördü.

‹nfazlar›n birço¤unda “her fley

3-5 dakika içinde olup bitmesine"

ra¤men, katiller "sa¤ yakalamak

için ellerinden gelen her fleyi yap -

t›klar›" demagojisini yapt›lar ve

burjuva politikac›lar, burjuva med-

ya ve yarg›, bu demagojiyi gerçek

kabul etti.

Operasyonlar öncesinde telsiz-

lerden “Vurun aslanlar›m”, “bel -

den afla¤›ya s›kmak yok”, “teslim

almak yok” diye anonslar yap›lan

bir ülke buras›. Üç befl, on devrim-

cinin katledildi¤i bu operasyonlar-
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Devlet,
ü l k e m i z d e

dökülen kan ve gözyafl›n›n
tek sorumlusudur.

Oligarflik devletin halen
devam eden ‘binlerce ope -
rasyon’unda, s›r olan bir
fley yoktur; ancak üzerine
gitmeme, gidememe vard›r.

Derin Devlet Safsatas›
v e

DEVLET GERÇE⁄‹



da, o telsiz anonslar› kaydedilmifl

olmas›na ra¤men, kimsenin sorgu-

lanmad›¤› ve yarg›lanmad›¤› bir ül-

ke buras›.

4 May›s 1992’de Ankara Dik-

men’de dört Devrimci Solcu’nun

katledildi¤i operasyonda oldu¤u gi-

bi, devrimciler katledildikten sonra

“teslim olun” ça¤r›s› yap›ld›¤›n›n

gazeteci Hasan Uysal gibi tan›klar›

olmas›na ve bu tan›kl›¤›n› bas›nda

dile getirmesine ra¤men, infazc›la-

r›n yarg›lanmad›¤› bir ülke...

Her fley bu kadar aleniyken,

sorumlulu¤u “derin devlet”e, “ka -

ranl›k güçler”e havale etmek, dev-

leti aklamaktan baflka neye yarar?

‘S›r’ yok, ‘karanl›k’ yok

Üzerine gitmeme var!

Hat›rlanaca¤› gibi, 1992’de

Cumhurbaflkan› Özal’a bir suikast

yap›lm›flt›. Daha sonra yap›lan aç›k-

lamalardan anlafl›ld› ki, “Özal ken -

disine yönelik suikast› araflt›rm›fl,

ancak araflt›rmalar› gelip ‘‘bir nok -

t a y a ’ dayan›nca orada b›rakm›fl,

daha fazla üzerine gitmemiflti.”

Tayyip Erdo¤an’›n geçen haftaki

sözleriyle çarp›c› bir paralellik var

de¤il mi. Tayyip Erdo¤an da “Derin

devlet gelenek haline gelmifl... Bu

tür bir yap› var... Yürütme olarak

belirli bir yere kadar gidebiliyo -

ruz...” diyordu.

Özal’›n ve Erdo¤an’›n “Belirli

bir yer” diye tarif ettikleri noktadan

sonras›, asl›nda karanl›k bir nokta

de¤ildir, ama onlar›n düzenle çat›fl-

maya girmeye cesaret edemedikleri

noktad›r.

“Bin operasyon”un en yak›n dö-

nemdeki örneklerinden fifi e m d i n-

li’deki bombalamalardan kimlerin

sorumlu oldu¤u “iyi çocuklar” aç›k-

lamas›yla belli olmam›fl m›yd›?

Ama onda da “bir yerden sonra-

s›”na gitmedi iktidar.

Çünkü; bbirincisi, düzenle bu ko-

nuda çat›flma içine girmek, koltu¤u

tehlikeye atmakt›r. Özallar’›n, Tay-

yipler’in ise zaten tek amaçlar› o

koltukta oturmakt›r. ‹‹kincisi, o me-

kanizma, halk›n mücadelesini bas-

t›rmakta, sindirmekte zaten kendile-

rinin de kulland›¤› bir mekanizma-

d›r. Ve elbette üüçüncü olarak flunu

da eklemek laz›m ki; oligarflik dev-

let, e¤er politikalar›n›n uygulanma-

s› aç›s›ndan pürüz ç›kart›rsa, bir

baflbakana, cumhurbaflkan›na karfl›

da suikast veya baflka provokasyon-

lar düzenlemekten geri durmaz.

Bu yüzdendir ki, hiçbir düzen

partisi iktidar›, bugüne kadar “gitti-

¤i yere kadar” gitmemifl, hiçbir “ka-

ranl›¤›” ayd›nlatmam›flt›r. Düzen

partileri iktidar olmay› sürdürdükçe

de bu durum böyle sürecektir.

Özal’a suikasta de¤inmiflken,

flunu da hat›rlatmadan geçmeyelim.

Özal’a suikast› gerçeklefltiren tetik-

çi KKartal Demira¤’›n portresi ince-

lendi¤inde karfl›m›za YYasin Hayal,

Ogün Samast benzeri biri ç›kar.

Demira¤, Afyon Dazk›r›’daki

k o n t rgerilla teflkilat›nda yetifltiril-

m i fl t i r. Ogün Samastlar’a bomba

at›fl e¤itimi veren Erhan Tuncel ve

Yasin Hayal gibileri orada da vard›r.

Demira¤’›n ayn› zamanda MM‹T’le

de iliflkisi var. Ayn› Erhan Tuncel’in

polis ve J‹TEM iliflkisi gibi... Za-

man zaman M‹T’e gidip, “baz› ufak

tefek ifller” yapan biri oldu¤u belir-

tiliyor ifadelerinde. Dink’in katille-

ri gibi yine... Sima, tan›d›k de¤il

mi?!

Her seferinde yeniden

flafl›rmak, haf›zas›zl›kt›r

Samast olay›nda jandarma, polis

ne kadar iyi davrand› diye tart›fl›l›-

yor. Bunda bir yenilik yok.

Güya y›llard›r aranan faflist katil

Abdullah Çatl› Susurluk kazas›nda

aç›¤a ç›kt›¤›nda, ne polis ne de sav-

c›l›k, y›llard›r aranan bu kaçak kati-

lin evinde arama yapmad›... Düflü-

nebiliyor musunuz, en s›radan ne-

denlerle gözalt›na al›nanlar›n evi

bas›l›rken Çatl›’n›n evi aranm›yor.

Veya bir baflka örnek: Ömer To-

pal’› öldürmekten dolay› gözalt›na

al›nan özel timciler, olay›n görgü ta-

n›¤›yla yüzlefltirilmemifllerdi.

Kenan Evren'in Ermeniler’e kar-

fl› operasyonlar yap›lmas› için Hi-

ram Abas arac›l›¤›yla Çatl›lar’a gö-

rev verdi¤i, görüflmenin hangi gün

yap›ld›¤›yla, görüflmeye kimlerin

kat›ld›¤›yla birlikte aç›¤a ç›km›flt›r.
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‘sivil-asker’ oyunu!
Halka karfl› ifllenen ve aç›¤a ç›kan suçlarda,

düzenin kendini kurtarmak için baflvurdu-

¤u manevralardan biri de, “sivil”lerin

suçu askere, “asker”in de sivillerin üs-

tüne y›kmas›d›r. Böylelikle suçu orta-

da, sahipsiz b›rakm›fl olurlar.

Susurluk’ta ortaya ç›kan tüm ger-

ç e k l e r, kontrgerilla politikalar›n›n

uygulanmas›nda sivil asker ayr›m›

diye bir fleyin olmad›¤›n› herkese gös-

termifltir. Generaller, polis flefleri, vali-

ler, kaymakamlar, “sivil” faflist katiller,

resmi M‹T’çiler, üniformal› J‹TEM’ciler,

hep biraradad›r.

Burjuva politikac›larla, üniformal›lar aras›nda sürek-

li bir çeliflki ve çekiflme vard›r. ““Sivil” ve ““asker” diye

de adland›r›lan bu kesimler aras›nda, ‹ktidar gücünün

kullan›m› ve gücün paylafl›m› konusunda, sömürü pasta-

s›ndan al›nacak pay konusunda fliddeti zaman zaman ar-

tan veya azalan bir çeliflki oldu¤u aç›kt›r. Fakat en az

bunun kadar aç›k ve kesin olan gerçek, onlar›n halka

karfl› her zaman tam bir ittifak içinde bulunmalar›d›r.

Bu anlamda ülkemizde “sivil asker çeliflkisi” üzerine

üretilen politikalar›n sonu ço¤u zaman hüsran olmufltur.

“Sivil” hükümetlere ba¤l› “bürokrasi” ile, devletin

militarist kurumlar›, halka karfl› savafl›, 80 küsur y›ld›r,

benzeri görülmemifl bir “uyum”la sürdürüyorlar. Bu

zulüm, 80 küsur y›ld›r böyle sürüyor.



Ancak bundan dolay› da ülkemizde

bir sorgulama yarg›lama olmad›.

Reflat A l t a y’›n 1978'deki 16

Mart katliam›n› gerçeklefltiren faflist

katillerin yakalanmas›n› bizzat en-

gelleyen kifli oldu¤u mahkeme ka-

y›tlar›na geçmifl bir gerçektir. Geçti

de ne oldu? Reflat Altay terfi etme-

ye, kilit görevlere atanmaya devam

edildi. Bütün bunlar bilinmesine

ra¤men, en son A K P t a r a f › n d a n

Trabzon’a atanm›flt›.

Bütün bunlar da bir yana, bizzat

Baflbakanl›k emriyle haz›rlat›lan

Susurluk Raporu’nda, devletin ge-

rekli gördü¤ünde cinayet iflleyebile-

ce¤i, “bu nevi [cinayet, katliam,

bombalama, adam kaç›rma, kaybet-

me, silah, uyuflturucu kaçakc›l›¤›

vb. vb.] ifller yapabilece¤i... ama

bunlar› bu flekilde aya¤a düflürme -

mesi, deflifre etmemesi gerekti¤i”

söyleniyordu.

Hukuk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,

sözkonusu raporda savunulan bu

anlay›fllar›n kendisi zaten bir suç

oluflturuyordu. Fakat, bu anlay›fl

hiçbir düzen partisi taraf›ndan, dü-

zenin yarg› kurumlar› taraf›ndan

tart›fl›lmad›, bu anlay›fla itiraz edil-

medi. Devlet, bbugün de bu anla-

y›flla yönetiliyor. Bu anlay›flla ör-

gütleniyor. Böyle bir devlet her fleyi

yapar. Bunda flafl›labilecek bir fley

olamaz.

‘Derin devlet’

halka karfl› savafl›n

‘kod ad›’d›r

fiuras› aç›k: “Derin devlet” diye

perdelenmek istenen, oligarflik dev-

letin halka ve devrimcilere karfl› sa-

vafl›d›r. Bu anlamda da, devrimcile-

re yönelik infazlar, katliamlar,

komplolar, sabotajlar, provokasyon-

lar, kaybetmeler tart›fl›lmadan “de-

rin devlet” tart›fl›lamaz.

Çok çarp›c› bir gerçektir: Ülke-

mizde, halen, say›lar› kesin olma-

makla birlikte 6600’ü aflk›n kay›p

vard›r, onlar›n nas›l öldürüldükleri,

nereye gömüldükleri bilinmiyor.

Daha do¤rusu, bbiz bilmiyoruz.

De¤ilse ddevlet biliyor. Onlar› kaç›-

r a n l a r, kaybedenler, biliyorlar ve

hâlâ polis teflkilat›nda, jandarmada,

orduda “görevleri”nin bafl›ndalar.

Keza, binlerce –ki son yap›lan

bir aç›klamada 17 binin üzerinde ol-

du¤u belirtilmektedir– ffaili meçhul

için de ayn› durum geçerlidir. Yüz-

lerce insan›n kaybedildi¤i, b›rak›n

bunlar› kaybedenlerin yarg›lanma-

s›n›, bu olaylar›n adeta yok say›ld›-

¤›, 17 bin insan›n katledilmesinin

resmen “meçhul” b›rak›ld›¤›, bir ül-

kede nas›l demokrasiden, hukuktan,

adaletten bahsedilebilir??? Bu ka-

y›plar tart›fl›lmadan “derin devlet”

tart›fl›labilir mi?

HEP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Ve-

dat Ayd›n polisler taraf›ndan gözal-

t›na al›nd›, üç gün sonra Diyarbak›r

yak›nlar›nda iflkence yap›lm›fl, ka-

fas› parçalanm›fl ve kurflunlanm›fl

olarak cesedi bulundu.

“Devletin polisi böyle bir fley

yapmaz” deyip ç›kt›lar iflin içinden.

‹çiflleri Bakanl›¤›, OHAL Valili¤i

yapt›klar› aç›klamada devleti eleflti-

renler, “töhmet alt›nda” b›rakanlar

sert flekilde suçlan›yor ve “olay›n

sorumlular›n›n bir an önce yakala -

naca¤›ndan kimsenin flüphe etme -

mesi gerekir” deniyordu.

Vedat Ayd›n’› kaç›r›p katleden-

ler hâlâ bulunamad›. Niye? Çünkü,

kaç›r›p katledenlerle, dosyan›n üs-

tünü kapat›p cinayeti "Faili-Meç-

hul" b›rakanlar AAYNI MEKAN‹Z-

MANIN parçalar›, AAYNI ÇAR-

KIN difllileriydiler.

DEP’li bir milletvekili, Mehmet

Sincar, kontrgerilla taraf›ndan kat-

ledildi. TBMM, öldürülen kendi

üyesi olmas›na ra¤men, bir sorufl-

turma bile açmad›. Çünkü cinayeti

devletin iflledi¤i çok aç›kt›.

Hatta sonraki y›llarda T B M M

bünyesinde “faili meçhul cinayetle-

ri soruflturmak” için kurulan komis-

yon bile “Güvenlik güçlerinin titiz

soruflturmas› nedeniyle Mehmet

Sincar olay›n› soruflturma gere ¤ i

duymad›¤›n›” aç›klad›.

12 Temmuz 1991’de, polis kim-

liklerini bile bilmedi¤i insanlar› kat-

lediyor ve hiçbir savc›, katilleri göz-

10

11 fiubat 2007 / 91

Demeçler, derin
devleti de¤il,
devleti anlat›yor:

Necdet Menzir 17 Nisan
operasyonunun ard › n d a n
yapt›¤› aç›klamada flöyle di-
yordu: "Çok iyi bir hava ya -
kalad›k. Hükümetin deste¤i
tam. Parlamento arkam›zda.
Bas›n deste¤imiz var..."

Bu sözler "Bin Operas-
yon"un sorumlular›n›, aktif
destekçilerini en aç›k biçim-
de ortaya koymaktad›r.

*
1992 y›l›n›n ‹‹çiflleri Baka-

n› ‹smet Sezgin: "Olaylar in -
san haklar› boyutunu çok -
tan aflm›flt›r. Yani art›k insan
haklar›ndan söz ederek ope -
rasyonlar›n h›z›n› kesmeye ça -
l›flman›n gere¤i yoktur."

*
Türkiye Cumhuriyeti’nin

Cumhurbaflkan› Turgut Özal:
“Hiç kimse, devlet terörü ya -
k›flt›rmas›, iflkence iddialar› ve
insan haklar› ihlali gibi isnat -
lara arka ç›kamaz ve destek
veremez... ‹flkenceden söz et -
meyin, polisin rahat çal›flmas› -
n› önlüyorsunuz.”

*
1991'in ‹‹çiflleri Bakan› Ab-

dülkadir Aksu, Hasanpafla
katliam›na iliflkin aç›klamas›n-
da flöyle demiflti: “Onlara çi -
çek mi verseydik?..”

*
Gözalt›nda kaydedilen Hü-

samettin Yaman ve Soner
Gül’ün ak›betini ö¤renmek için
Ankara’ya giden bir heyete,
‹nsan Haklar› Bakan› Mehmet
Kahraman flöyle demiflti.
“Keflke bu kay›plar kamu -
oyuna yans›masayd›.”

*
Cumhurbaflkan› ve Baflba-

kan Süleyman Demirel: “Yük -
sek menfaatleri icap ettirdi¤i
zaman, devlet rutin d›fl›na ç› -
kabilir.”



lerinden öpen polis flefine,

kimliklerini bile bilmedi¤i

insanlar› hangi yetkiye da-

yanarak öldürdü¤ünü sor-

mad›... 16-17 Nisan katli-

am›yla ilgili suç duyurula-

r›n› savc›lar ancak üç y›l

sonra iflleme koydular. Düflü-

nebiliyor musunuz, ‹stanbul gi-

bi bir flehirde, herkesin gözleri

önünde 11 insan katlediliyor ve bu

konuda savc›lar kendili¤inden hare-

kete geçmeleri bir yana, suç duyu-

rular›n› bile üç y›l iflleme koymu-

yor.

Kad›köy Moda’da silahs›z, sa-

vunmas›z iki ö¤renci katledildi, üs-

telik ilk kez bir katliamda geriye ta-

n›k kald›, ama katiller yine kurtul-

du. Perpa’da 5 kifli katledildi, üçü-

nün, örgütle, devrimcilikle ilgisi bi-

le yoktu. Katliamc›lar yine kurtul-

du... Ve yüzlerce benzer katliamda,

infazda hikayeler, senaryolar ve so-

nuç hep ayn›yd›.

Sonuç:

6-7 Eylül katliamlar›ndan baflla-

yan bir zincir, yüzlerce halkan›n

birbirine eklenmesiyle, bugüne

Hrant Dink’e kadar uzanm›flt›r. Bu

zincir, kontrgerilla katliamlar›, pro-

vokasyonlar› zinciridir. Hiçbir dö-

nemde kesintiye u¤ramam›flt›r. Oli-

garflik yönetim, iktidarda hangi par-

ti olursa olsun veya iflbafl›nda cunta-

lar›n oldu¤u dönemler de dahil ol-

mak üzere, Türkiye’nin her döne-

minde s›n›flar mücadelesine

kontrgerilla politikalar› ve yöntem-

leriyle müdahale etmifl ve bu “mü-

dahaleler” sonucunda da iflte bu

kanl› ve kirli zincir ortaya ç›km›flt›r.

Türkiye tarihini kana ve gözya-

fl›na bo¤mufllard›r. Bu kan ve göz-

yafl›n›n sorumlusu, kimilerinin söy-

ledi¤i gibi “karanl›k güçler” de¤il-

dir, kimilerinin söyledi¤i gibi kan

ve gözyafl›n›n sorumlusu sadece

“askeri yönetimler” ve “askeri güç-

ler” de de¤ildir.

Faflist politikalar›n uygulan›fl›n-

da bir kesintisizlik vard›r. 1980’li,

90’l› y›llar›n “sivil” iktidarlar›, fa-

flist cuntay› kat be kat geçen kanl›

uygulamalar›n mimarlar› olmufllar-

d›r. Demirel 1992’de, darbe söylen-

tileri üzerine yapt›¤› aç›klamada za-

ten bunu aç›kça ortaya koymufltu:

“Darbeyi yapacak kifli ne yapacak -

m›fl? Ne de¤iflecek? Biz bugün her

türlü mücadeleyi en iyi flekilde, en

kararl› flekilde veriyoruz... DDarbe

oldu¤unda ne yap›lacaksa biz de

elimizden geldi¤ince yap›yoruz, ya -

par›z..."

Böyle bir ülkede “derin devlete”

gerek var m›? Hat›rlan›rsa ayn› dö-

nemin Genelkurmay Baflkan› Do¤an

Gürefl, Baflbakan Çiller’in emirlerini

harfiyen yerine getirdi¤ini anlatmak

için “Baflbakan tak diye emre d i y o r,

flak diye yap›yoruz” d e m e k t e y d i . . .

Yapt›klar› infazlar, kaybetmeler, fai-

li meçhuller, kontrgerilla için yasa-

d›fl› silah al›mlar›, uyuflturucu ka-

çakç›l›¤› ve benzerleri idi.

Bütün bunlar›n yap›ld›¤› meka-

nizma son derece aç›k de¤il mi?

Halka karfl› uygulanan bütün sindir-

me planlar›, MGK’da aç›k biçimde

tart›fl›lm›fl, kay›t ve karar alt›na al›n-

m›flt›r.

Bu politikalar› uygulayan bir

devlet mekanizmas›d›r. Bunun için-

de flu polis, bu subay, flu bürokrat m›

kontrgerilla, iflin beyni kim gibi tar-

t›flmalar, öze dair bir tart›flma de¤il-

dir. Bu mekanizma içinde A¤ar ge-

lir o yapar, gider, Gürefl gelir o ya-

par, o gider Büyükan›t gelir... Yeflil-

ler’in yerini Ali Kayalar, Haluk K›r-

c›lar’›n yerini Yasin Hayaller, Ogün

Samastlar al›r... Devlet ve devletin

politikalar› “ kiflilerle kaim de -

¤il”dir. Bu yüzden Hrant Dink kat-

ledildi¤inde, biz Ogün Samast’›n

kimli¤ine tak›l›p kalamay›z. Arka-

s›ndaki DEVLET’i görmeliyiz.
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‘Susurluk
Devlettir’in
En Yeni
Kan›t›
NTV’de 6 fiubat’t a

yay›nlanan ve Can Dün-

dar’›n sundu¤u “Neden” adl› prog-

ram›n konuklar›ndan biri 1960-

70’li y›llar›n M‹T ‹stanbul Bölge

Baflkan› olan Nuri Gündefl’di.

Programda tart›fl›lan konu “de-

rin devlet”ti. Gündefl, pervas›zca,

uyuflturucu mafyas›n›, faflist ka-

tilleri nas›l istihdam ettiklerini, on-

lara nas›l görevler verdiklerini an-

latt› uzun uzun. Mafyac› Çak›-

c›’n›n “gözlerinden öptü”, faflist

katil Abdulah Çatl›’dan ise “bizim

Abdullah” havas›nda sözediyordu.

Program›n öteki kat›l›mc›lar› bir

anlamda flaflk›nd›lar, ama asl›nda,

Gündefl, maskesiz, Türkiye gerçek-

leriyle ortadayd›.

“Derin devlet” diyenleri tekzip

ediyordu adeta her cümlesinde.

Çünkü o zaten, aç›k, yasal devletin

kendisiydi. Yasal bir görevliydi ve

sözü edilenlere devlet ad›na görev

veriyordu.

Biraz da bunam›fl oldu¤u görü-

len Gündefl, “‹çeride adam öldür -

meseler iyi olur ama d›fl operas -

yonlarda epey ifl yapt›k” derken,

devlet ad›na cinayetler ifllediklerini

de itiraf ediyordu.

Asl›nda benzeri itiraflar ülke-

mizde daha önce de olmad› de¤il.

Ama hiçbir savc› o itiraflar›n sa-

hiplerini sorgulay›p, yarg › l a y › p ,

onlara bu görevleri ve emirleri

kimin verdi¤ini soramad›.

Bunlar burjuva anlamda dahi

bir “hukuk devleti”nde kabul edile-

mezdi elbette. Ama devlet onun da

teorisini yapm›fl, “rutin –yani as-

l›nda hukuk– d›fl›na ç›k›labi-

lece¤i bir devlet politikas›

olarak tüm düzen partileri

ve bürokrasisince kabul

edilmifltir.

Eskaza bu yap›lanlar›

sorgulayacak bir savc›, ha-

kim ç›karsa, o da “devlet s›rr› -

d›r” cevab›na çarpacakt›r.

Yarg› bu cevab› hiçbir da-

vada aflamaz zaten. Oligarfli

onun da önlemini alm›fl. Bu

devletin yasalar›, yapt›¤› ifl-

lerin hesab›n› yarg› önünde

vermekten kaç›nmas›n› mümkün

k›lan yasalard›r...



Hrant Dink’in katledilmesi ile

yükselen milliyetçilik aras›nda ilifl-

ki kurulmas›, özellikle de ‘‘Hepimiz

Ermeniyiz’ slogan› ve beraberinde

geliflen ‘derin devlet’, katilin devle-

tin güvenlik güçleri ile sarmafl dolafl

görüntüleri, oligarfli içi kesimler

aras›nda iktidar ve rant savafllar›n›

da aç›¤a ç›kard›. A K P ve MHP

odakl› olarak yaflanan ve CHP ile

di¤er burjuva düzen güçlerinin de

kat›ld›¤› milliyetçilik tart›flmas› da

bu çat›flmada önemli yer tutuyor.

fiovenizmde Birlefltiler,

Rant ‹çin Savafl›yorlar

MHP, AKP ve CHP, ‘‘Hepimiz

Ermeniyiz’ slogan›na karfl› ç›ka-

rak, bu topraklarda yaflayan halkla-

r›n kardeflli¤i noktas›nda farkl› bir

yerde durmad›klar›n› göstermifller-

di. Karfl› ç›karken kulland›klar› ar-

gümanlar›n farkl›l›¤›n›n hiçbir öne-

mi yoktur. fiovenizmde birleflmifl-

lerdir, ç›plak gerçek budur.

MHP hemen cenazenin ard›ndan

100 bin kifliyi “garabetlikle” suçlar-

ken, Baflbakan Erdo¤an sanki ‘He -

pimiz Ermeni'yiz’ demek suçmufl,

“kötü niyet”mifl gibi “yapanlar iyi

niyetli olabilir ama” diyerek, sloga-

n› elefltirdi. CHP ise bir süre suskun

kalmas›n›n ard›ndan, bu tart›flman›n

milliyetçilik yar›fl›, bu tabana yöne-

lik bir rant savafl› oldu¤unu görerek,

o da slogan› elefltirenler aras›na ka-

t›ld›. Elefltirilerle de kalmad› ya-

r›fl. MHP, BBP gibi faflist partilerin

ö rgütledi¤i gösteriler düzenlendi,

Ogün Samast’›n simgesi haline ge-

len beyaz bere tak›p gövde gösteri-

leri yap›ld›, futbol maçlar›nda “he-

pimiz Türküz” sloganl› ›rkç›l›k ay-

yuka ç›kt›, h›z›n› alamayanlar, mil-

liyetçili¤in katillik oldu¤unu tescil-

lercesine ‘hepimiz Ogün’üz’ diye

b a ¤ › r d › l a r.

M H P t e fl-

k i l a t l a r ›

‘ h e p i m i z

T ü r k ü z ”

p a n k a r t l a r ›

a s a r k e n ,

g ü y a

M H P ’ y i

›rkç›l›kla suçlayan AKP de, “hepi-

mizli” yar›fla, 'Biz Hepimiz Osman-

l›y›z' (Zonguldak il teflkilat›) pan-

kart› ile kat›ld›.

Görülece¤i üzere, ortaklaflt›klar›

flovenist ›rkç› milliyetçilik, ayn› za-

manda tüm bu kesimlerin REKA-

BET alan›d›r. En basit haliyle “ben

daha milliyetçiyim” ya da “benim

milliyetçili¤im daha iyidir, makul-

dur” temelinde yürüyor bu rekabet.

Kafatasç› Milliyetçilik,
‘Makul Milliyetçilik!

Bu rekabet en aç›k haliyle AKP

ile MHP aras›nda yaflanmaktad›r.

‹lk olarak Baflbakan Erdo-

¤an, milliyetçili¤in “vatana hizmet”

oldu¤unu vurgulad› ve MHP’yi kas-

tederek, " bunlar milliyetçi filan

de¤il. Bunlar ›rkç›, ayr›mc›, kafa -

tasç›" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise,

Baflbakan’›n “k›flk›rt›c› aç›klamala -

r›yla Hrant Dink cinayetinin azmet -

tiricisi haline geldi¤ini, cumhuriyet

döneminin TTürklük de¤erlerine

karfl› alerji duyan ilk ve tek baflba -

kan oldu¤unu, kin ve husumet cep -

hesinin bafl› oldu¤unu, DDink cina -

yetini Türk milliyetçilerine y›kmak

i s t e d i ¤ i n i” söyledi. MHP G e n e l

Baflkan Yard›mc›s› Mehmet fiand›r

da, Türk milliyetçili¤ini ‘bu millete

mensubiyet duymak’ olarak tan›m -

lay›p, “Bu millete mensubiyet duy -

man›n cani oldu¤unu, katillik oldu -

¤unu söylemek hhiç kimsenin hakk›

ve haddi de¤ildir” diye tehdit etti.

MHP’nin “a¤›r” denebilecek

elefltirilerinin nedenleri malumdur.

Milliyetçili¤in faflist terör oldu¤u

bir kez daha görülmüfltür, suç üstü

yakalanm›fll›¤›n telafl›ndad›r MHP.

Milliyetçilikle Dink cinayetinin ara-

s›nda ba¤ kurulmas›na, “›rkç›l›k”

ba¤lam›nda bir Ermeni’nin katlinde

sorumluluklar›n›n hat›rlat›lmas›na

fliddetle karfl› ç›kmas›, hep bu yüz-

dendir. Öte yandan, milliyetçilik fa-

flist hareketin oy avlamakta kullan-

d›¤› en önemli “yem”, halk kitleleri-

ni aldatma arac› ve faflist yüzünü

maskeleme söylemidir. Bu arac›n

toplum nezdinde deflifre ve dejene-

re olmas›na karfl› direnirken, AKP

ve di¤er burjuva politik güçler tara-

f›ndan kullan›lmas›n›, rant›n payla-

fl›lmas›n› da engellemeye çal›flmak-

tad›r. Bir baflka deyiflle ‘‘milliyetçi-

lik benden sorulur’ havas›ndad›r.

Peki nedir ondan sorulan milliyetçi-

lik; en özet haliyle ‘‘ya benim iste-

di¤im gibi sev ya da terk et!’

MHP; Cumhuriyetin ilk y›llar›n-

da filizlenen, 1950-60’l› y›llarda et-

kili olup k›smen kitleselleflen, 2.

Paylafl›m Savafl›’nda Nazi Alman-

yas› iflbirlikçili¤i ve Hitler hayranl›-

¤›nda ifadesini bulan, 1960’lar›n

sonundan Susurluklar’a ve bugüne

kadar halka karfl› savafl›n aktif gücü,

‘devletin yard›mc› kuvvetleri’ ola-

rak konumlanan, dün ‘komünizm

umacas›’ ile kitleleri korkutup ye-

dekleyen, bugün ‘ülkeyi bölecekler’

ç›¤›rtkanl›¤› ile paranoya duygulara

seslenen siyasi çizginin temsilcisi-

dir. Bu çizgiye karfl› ç›kan, ›rkç›l›¤›,

faflizmi elefltiren hiçbir düflünceye,

kesime de tahammülü yoktur.

Tayyip Erdo¤an’›n “kafatasç›”

ya da “negatif” milliyetçilik tan›m-

lamalar› yapmas›n›n ise, kimi libe-

ral solcu ayd›nlar›n görmek istedi¤i

gibi, bu zihniyete karfl› ideolojik bir

mücadele vermesiyle, toplum üze-

rindeki etkisini k›rmaya çal›flmakla

hiçbir ilgisi yoktur. Aksine, Erdo-

¤an “onlar›n milliyetçili¤i kafatas›

milliyetçili¤i” derken de hâlâ milli-

yetçilik yar›fl›ndad›r. Hâlâ ‘‘en iyi

milliyetçi benim’ p r o p a g a n d a s › n ›

yap›yor. K›z›lcahamam’da kendisi-

ne “son söylemlerinizde milliyetçi -

li¤e daha çok kaç›yorsunuz” diye

elefltiren MKYK üyesi Ayfle Böhür-

ler'i nas›l azarlam›fl, milliyetçili¤e

daha fazla sar›lmay› savunmuflsa,

burada da ayn›s›n› yapmaktad›r.

Özellikle son y›llarda oligarflinin
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Milliyetçilik yar›fl›
- Rant savafl› ve k›flk›rtma -



politik ihtiyaçlar› odakl› yükselti-

len, kimi ‘d›fl’ etkenlerle körüklenen

milliyetçili¤in tüm burjuva düzen

partilerinin a¤z›n›n suyunu ak›tan

bir oy rant› alan› oldu¤u aç›kt›r. Bu

temeldeki milliyetçilik yar›fl›n›n ay-

n› zamanda ›rkç›l›¤›, milliyetçili¤i

körükleyen bir ifllev gördü¤ünün de

pekâla fark›ndad›rlar, bunun top-

lumsal sonuçlar›n›n neler olabilece-

¤i ise, dün linçlerde, bugün Dink ci-

nayetinde görülmüfltür. Ama, burju-

va partilerin oy, iktidar u¤runa ya-

pamayacaklar› hiçbir fley yoktur,

toplumda yarataca¤› tahribat, dökü-

lecek kan, ayd›n cinayetleri onlar›n

umurunda de¤ildir.

Samastlar iflte bu milliyetçili¤i

körükleme zemininde yetifliyorlar.

“Makûlü”, “azg›n›” ile milliyetçili-

¤i bir biçimde körükleyen, gündem-

lefltiren, soka¤a indirenler bu yafla-

nanlarda do¤rudan pay sahibidirler.

Milliyetçilik Yar›fl› ve

AKP’nin “Kimli¤i”

Sa¤ liberal, islamc›, faflist burju-

va düzen partileri ve devlet partisi

CHP, hem oligarflinin halka karfl›

savafl›n›n bir parças›, iktidar›n› ko-

ruman›n ideolojik manipülasyon

arac› olarak milliyetçili¤i yükselt-

mesine katk› sunarken, ayn› zaman-

da bu yükselifli kendine havale ede-

rek sand›¤a yans›tmaya çal›fl›yorlar.

Bu durum, bu partilerin milliyetçi,

floven söylemlerini yo¤unlaflt›rma-

lar›n› beraberinde getiriyor. Deyim

yerindeyse bugün burjuva partileri

“en milliyetçilik” yar›fl› içine gir-

mifl durumdalar.

AKP, kendi iktidar›n› da tehdit

eden, alt›n› oymay› amaçlayan bu

k›flk›rtmalar karfl›s›nda, flovenist

milliyetçi dalgan›n önünde durmak

yerine, onu daha da yükselterek, flo-

venist milliyetçi kesimlerin provo-

kasyonlar›na hoflgörü ile yaklafl-

makta, Trabzon vb. örneklerde ol-

du¤u gibi bizzat provokasyonlar›,

linç giriflimlerini örgütleyen olmak-

tad›r. Çeliflki gibi görülen bu duru-

mun birkaç nedeni vard›r.

Birincisi; AKP “islamc›” kimli-

¤ine karfl›n, gerçekte kendine ait bir

ideolojisi olmayan bir partidir. Bü-

tün politikalar› kapitalizmi yaflatma

üzerine kuruludur. Koltu¤unu koru-

man›n garantisi olarak bunu gör-

mekte, emperyalistlerin isteklerini

harfiyen yerine getirerek yönetmek-

tedir. Öte yandan politika yapaca¤›,

oy kazanaca¤› alanlar dar oldu¤u

için her konuda tutars›zd›r. Aç›kla-

malar›na bak›n, bir gün yapt›klar›

laiklik tan›m›n› üç ay sonra pekâlâ

tam tersini de yaparlar, ya da bir

baflka konuda izledikleri politikan›n

tam tersini uygulamaya kalkarlar.

Örne¤in, hükümet siyasal çizgisi

paralelinde ümmetçilik yapam›-

yor. Sonra dönüyor rant elde edebi-

lece¤ini düflündü¤ü milliyetçili¤e.

Bafll›yor milliyetçili¤i körükleme-

ye, flovenizmi, linç giriflimlerini al-

k›fllamaya, “Kürt sorunu vard›r”dan

çark ediyor “tek devlet tek bayrak”

nutuklar›na... Ancak bu dalga dö-

nüp kendini vurmaya bafll›yor. fio-

venist, milliyetçi yükselifl, yürüdü-

¤ü çizgiyle çat›fl›yor ve panikleyip

kendine göre milliyetçilik tan›mlar›

yap›yor, bizimkisi ›rkç› de¤il deme-

ye bafll›yor. Bu tutars›zl›klar; sis-

temle çat›flmaktan kaçman›n ve

devlet mekanizmas›n›n A K P ’ n i n

politik alan›n› daraltmas›n›n getirdi-

¤i tutars›zl›klard›r.

‹kincisi; bu çeliflki ve tutars›z-

l›klar›na karfl›n AKP, milliyetçilik

silah›n›, bu kesimlerin elinden ala-

rak kendi potas›na ak›tma, yani oya

dönüfltürme hesab› yapmaktad›r.

Dink cinayetini de bu çerçevede de-

¤erlendirmektedir. MHP’ye yapt›¤›

vurufllar›n kendine oy olarak döne-

ce¤ini hesap etmektedir.

Üçüncüsü, bu zeminde geliflen

provokasyonlar›n, linç sald›r›lar›-

n›n, faflist terörün as›l olarak halk›n

mücadelesini hedeflemesinden do-

lay›, bu konuda farkl› bir düflünce

tafl›mamaktad›r. Birçok noktada ça-

t›flan bu güçlerin birlefltikleri temel

de buras›d›r; halk muhalefetini,

devrimci mücadeleyi sindirmek,

susturmak. Birçok yerde yaflanan

linç giriflimleri içinde AKP’lilerin

de yeralmas›, Rize’de yaflanan sal-

d › r › d a

A K P ’ l i

B e l e d i-

ye Bafl-

kan› ve

m i l l e t-

v e k i l l e-

r i n i n

aç›kça linci sa-

vunmalar›, “biz

de yer al›rd›k”

demeleri, yine

Tayyip Erdo-

¤an’›n Tr a b-

zon’da yaflanan

ilk linç girifli-

mine “ v a t a n -

dafl›n milli has -

sasiyetleri” di-

ye onay verme-

si, denetimin-

deki polisin ayd›nlar›n mahkemele-

rinde yaflanan provokasyonlara gös-

terdi¤i hoflgörü vb. vb. hep bu çer-

çevede yaflanan geliflmelerdi. Bu-

gün Dink cinayetine gösterdi¤i

“tepki” de bu anlamda ikiyüzlüdür,

olay›n kendisiyle de¤il, iktidar›n›

etkileyen boyutlar› ile ilgilidir.

Dördüncüsü ise, milliyetçili¤i

kendini devlete kan›tlama araçlar›n-

dan biri olarak görmesidir. Düzenin

resmi ideolojisi olan milliyetçilikle

bütünleflti¤i oranda “fleriatç›” teme-

lindeki elefltirilerin etkisini k›raca-

¤›n›, oligarflik devletin kurumlar›-

n›n güvenini kazanaca¤›n› düflün-

mektedir.

Faflist ›rkç› milliyetçili¤in kendi-

ni politik olarak “AB karfl›tl›¤›” te-

melinde konumland›rmas› ve halk›n

AB’nin politikalar›na karfl› tepkile-

rini kanal›na ak›tmaya çal›flmas›

karfl›s›nda iktidar›n, “AB’ye rest çe-

ken” tav›rlara girmesi de izledi¤i

politikan›n yans›malar›ndan biri

olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. ‹ktidar

koltu¤unu koruyabilmek için hem

s›rt›n› AB’ye ve ABD’ye dayamaya

devam etmek istemekte, hem de AB

ve ABD’ye karfl› milliyetçi temelde

geliflen tepkiyi kendine havale et-

meye çal›flmaktad›r. Hem demokra-

si, hukuk gibi kavramlar› koltu¤un

dayanak noktalar› olarak kullanmak

istemekte, hem de flovenist milliyet-
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Bu resmin alt›nda,
milliyetçilik yar›fl›na
girip, flovenizmi kö-

rükleyenlerin de im-
zas› var. Hiç kimse

“makul milliyetçilik”
diye demagoji yap-
mas›n, milliyetçilik

tam da Samast’ta ifa-
desini bulmufltur!



çilikle ayn› yata¤a girip bu kesimle-

ri MHP’ye kapt›rmamaya çal›flmak-

tad›r.

“Hangisi gerçek AKP” sorusu-

nun ortaya ç›kmas› dahi, ideoloji-

sizli¤in göstergesidir. Ancak aç›k

olan flu ki, takiyye anlay›fl› her türlü

k›l›¤a girmesinin kendisi aç›s›ndan

meflruiyet zeminini oluflturmakta-

d›r, birbiriyle çeliflen çizgilere ani

dönüfl yapabilme “yetene¤i” biraz

da buradan gelmektedir.

Öte yandan, gerçekte flovenist

milliyetçili¤in bayra¤›n› en yüksek-

lerde dalgaland›rmas› ülkemiz dü-

zen islamc›l›¤›yla çat›flma halinde

de¤ildir. Bu çizgide politika yapan-

lar›n, ayn› zamanda milliyetçi, flo-

ven yanlar› her zaman a¤›r basm›fl-

t›r. AAnti-komünizm, her iki kesi-

min de ortak paydas›d›r. Düzen po-

litikac›lar›n›n “milliyetçi mukadde-

s a t ç › ” söyleminde ifadesini bulan,

teorik deyiflle ‘‘Türk-‹slam Sente-

zi’nde somutlanan bu ittifak, y›llar-

ca Amerikan emperyalizminin ve

iflbirlikçilik politikalar›n›n hizme-

tinde oldu. Ba¤›ms›zl›k isteyen dev-

rimcilerin üzerine hep birlikte yürü-

düler, ayn› derneklerde örgütlene-

bildiler. AKP içindeki kimi kadrola-

r›n Komünizmle Mücadele Dernek-

leri, Milli Türk Talebe Birli¤i gibi,

hem faflistlerin hem de islamc›lar›n

yerald›¤› örgütlenmelerde yeralm›fl

olmalar›, bu yan›yla anlafl›l›rd›r.

CHP, ‘Ben Sol De¤ilim’

Diye Ba¤›r›yor

Elbette milliyetçilik yar›fl›na gi-

renler sadece MHP ve AKP de¤il.

Genç Parti’den BBP’ye tüm faflist

parti ve oluflumlar, ‘Ça¤dafl K›z›l

Elma’ söylemiyle ranttan pay alma-

ya çal›flan sözde liberal ANAP’tan

k o n t rgerilla fleflerinin partisi

DYP’ye kadar tüm sa¤ partiler bu

yar›fla bir yerinden dahil olmaya ça-

l›flmaktad›rlar.

Düzenin “sol”u dahi olamayan

CHP için de durum farkl› de¤ildir.

Geleneksel olarak resmi Türk milli-

yetçili¤inin, devletçili¤in temsilcisi

CHP, bu gerici, faflist çizgisini son

y›llarda daha da kal›nlaflt›rm›fl, gös-

termelik olarak dahi sosyal demok-

rat bir partinin yapmas› gerekenler

yerine, “devleti koruma”ya, milli-

yetçili¤e seslenmeye odaklanm›flt›r.

Çok fazla örne¤e girmeden,

Doç. Dr. Umut Özk›r›ml›’n›n, CHP

Genel Baflkan› Deniz Baykal’›n on

befl grup konuflmas›na dair bilimsel

incelemesine bakal›m. Özk›r›ml›

CHP’nin bu söylemlerinin tam da

“r adikal milliyetçi bir p a r t i ’y e

(faflist diye de okuyabilirsiniz) denk

düfltü¤ünün alt›n› çizmektedir.

Baykal bu on befl grup toplant›-

s›nda; ‘sosyal demokrat bir parti’

olduklar›n› sadece yedi kez söylü-

yor. Sol... Solcu.. gibi kavramlar sa-

dece bir kez geçiyor. ‘‹lericilik’,

‘evrensel de¤erler’ gibi kavramlar

bir kez bile Baykal’›n dilinde yer

bulam›yor. ‘‹nsan haklar›’ kavram›

ise üçü Van Rektörü için olmak üze-

re toplam dört kez kullan›l›yor.

‘Eflitlik’ kavram›n› iki kez kulla-

nan Baykal, bak›n en çok hangi

kavramlarla konufluyor; 19 kez ‘re-

jim tehlikesi’, 96 kez ‘karfl› karfl›ya

oldu¤umuz tehlikeler’, 52 kez ‘te-

rör’, 11 kez ‘ulusal duyarl›l›k’, 15

kez ‘ulusal bütünlük’, 191 kez ‘dev-

let’, 162 kez ‘Türk’ kavramlar›n›

kullan›yor. (Aktaran Mehmet Altan)

Bu kavramlarla halktan, emek-

ten, yoksullardan, özgürlüklerden

yana de¤il, flovenizme, ›rkç›l›¤a, fa-

flist politikalara boylu boyunca yat-

t›¤› yoruma gerek b›rakmayacak ka-

dar aç›kt›r. TMY’yi, 301. Maddeyi

savunan, Kerkük’ü iflgal edelim

ç›¤l›klar› atan zihniyetin dilidir bu!

Özetle; 1999 seçimlerinde, yani

“MHP’nin de¤iflti¤i” teorilerinin

yap›ld›¤› günlerde, faflist hareketin

“merkeze kayd›¤›” söyleniyordu.

Buradan hareketle söylersek, bugün

sa¤›-solu ile “merkez” düzen parti-

leri MHP’lileflmifl ya da bu yolda

h›zla ilerlemektedirler.

‹zahat Derdindeki

‘Ulusalc›lar’ ve ‘Pozitif

Milliyetçilik’ Teranesi

Milliyetçilik de¤iflik boyutlar›y-

la tart›fl›l›rken, bu gerici dalgaya

karfl› ç›kanlar dahi bir biçimde mil-

liyetçili¤in propagandas›na hizmet

etmektedirler. Örne¤in, MHP çizgi-

sini, bugün egemen olan sald›rgan

›rkç› milliyetçili¤i elefltirenler “po-

zitif milliyetçilik”ten söz ediyorlar.

Böyle bir milliyetçilik yoktur, Türk

milliyetçili¤i faflizmdir. “Milliyetçi

de¤ilim” demenin adeta suç say›ld›-

¤› bir siyasal gericilik ve bask› orta-

m›nda yap›lan “zorunlu” tan›mla-

malar de¤ilse bunlar, ya bugün dev-

rimcilerin temsil etti¤i vatansever-

likle kar›flt›r›lmakta ya da bir safl›k,

cehalet sözkonusudur.

Samast ile “empati” kurmaya

çal›flan ve milliyetçili¤in iyi bir fley

oldu¤unu, bugün yaflananlar›n kay-

na¤›n›n milliyetçilik de¤il, bunun

varofllardaki “radikal” yans›malar›

oldu¤unu söyleyen ve “milliyetçili-

¤i ehlilefltirip kullanal›m yoksa sol

vatanseverlik geliflir” uyar›lar› ya-

pan Ertu¤rul Özkökler; deflifrasyon

karfl›s›nda “ bu mariz psikolojiyi

'milliyetçilik' diye nitelemek, hem

onlar›n kendilerinin hem karfl›tla -

r›ndan baz› kimselerin yapt›¤› müfl -

terek bir hatad›r!" buyuran Taha

Akyollar ve bir k›s›m liberal solcu-

lar, her ne kadar “bana milliyetçiler

cinayet iflliyor dedirtemezsiniz” çiz-

gisinde ›srar etseler de, bofltur. Türk

milliyetçili¤i tam da Samast’ta ifa-

desini bulmufltur!

Bir de, “katil ile ulusalc› kavra-

m›n› yan yana getirmek için yo¤un

çaba oldu¤unu” iddia ederek, “biz

onlardan de¤iliz” savunmas›na gi-

renler var. Demokrat, solcu kimlik-

leri ile tan›nan köfle yazarlar›, kimi

ayd›nlar ‘gerçek ulusalc›l›¤›’ anlat-

ma derdine düfltüler.

Melih Afl›klar, Erol Manisal›lar

ve Cumhuriyet Gazetesi; kendileri-

ni katillerden, faflistlerden ay›rmak

istiyorlarsa, b›raks›nlar MHP’yi,

her fleyden önce Genelkurmay’›n

kuyru¤undan ayr›ls›nlar. “fieriatç›-

lara karfl›” olmak ad›na faflist hare-

ketle ittifak aray›fllar› ve ony›llard›r

‘ m i l l i y e t ç i l i k ’ hamaseti ile halk›

katleden ve iflbirlikçi politikalar›

sürdüren orduya s›¤›nanlar, do¤al-

d›r ki, kirlenecektir.
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Bu polis ve M‹T flefle-

rine bakarak, Türkiye’de

polis ve di¤er “güvenlik

güçleri” ne ifl yapar, ne ifl

yapmaz sorusunun ceva-

b›n› görebilirsiniz.

‹flte bunlar katlediyor

devrimcileri. Bunlar takip

ediyor, bunlar iflkenceler-

den geçiriyorlar. Bunlar

sahte belgeler düzenleyip

tutuklatt›r›yor, bunlar a¤›r

cezalar verdirtiyorlar.

Hepsi milliyetçidir.

Hepsi mafyac›larla içli

d›fll›d›r. fiu veya bu dere-

cede, kumarbaz, alkolik,

psikopatt›rlar.

‹flkenceyi “normal” görürler.

‹nfazlar› da. ÇÇünkü hiçbirinin

hukukla, adaletle ilgisi yoktur.

Görevden al›nan iki polis flefi, ne

ilginçtir ki, bir faflist katilin cinayeti

konusunda “gerekeni yapmad›klar›”

için görevden al›nd›lar.

Onlar›n faflistlere karfl› hiçbir za-

man öyle bir engelleme faaliyeti ol-

mam›flt› ki!

Ne onlar›n ne de Türkiye’nin 81

ilindeki emniyet müdürlerinin, istih-

barat müdürlerinin böyle bir faaliye-

ti bugün de yoktu zaten.

E¤er faflist çetelere, o çetelerin

olas› cinayet ve katliamlar›na karfl›

karfl› önlemler almamak suçsa ve

görevden almay› gerektiriyorsa, bir

an bile durulmaks›z›n 81 ilin tüm

polis flefleri, tüm M‹T sorumlular›

görevlerinden al›nmal›d›rlar.

Çünkü polisin, M‹T’in tarihi bo-

yunca bütün ifli ““solla” u¤raflmak

olmufltur. Bu polisin özel bir tercihi

de¤il, ddevletin politikalar›n›n do-

¤al sonucudur.

Bu devlet, tekelci burjuvalar›yla,

toprak a¤alar›yla, tefeci tüccar›yla

oligarflik diktatörlük, kendisi için sa-

dece solu tehlike olarak görmüfltür.

“ S a ¤ ”, bu düzen taraf›ndan hiçbir

dönem tehlike ve tehdit olarak gö-

r ü l m e m i fl t i r. Tersine yedek güçtür.

Dolay›s›yla da devletin tüm “gü-

venlik” kuvvetleri, esas olarak sola

karfl› istihdam edilmifltir.

Motivasyonlar› devrimci, komü-

nist düflmanl›¤›d›r.

Faflist devletin avukatlar›, cina-

yetin “devletin ifli” olmad›¤›n›, dev-

letin sorumlu olmad›¤›n› kan›tlamak

için ç›rp›n›yorlar.

“Devlet gazetesi” Hürriyet, s›fa-

t›na uygun olarak bu konuda bafl›

çekiyor. Ertu¤rul Özkök “Üçüncü

defa tekrarl›yorum: Önümüzdeki

vaka, derin devlet de¤il, mahalle çe -

teleri sorunudur. Okey masalar›,

stad tribünleri sorunudur...” derken,

iktidardan polise, M‹T’e kadar uza-

nan düzenin tüm kurumlar›n›n so-

rumlulu¤unu gizlemeye çal›fl›yor.

Gazetenin baflyazar› Oktay Ekfli

de bak›n polisi aklamak için nas›l

bir demagojiye baflvuruyor: “ BB u

polis devletin polisi de¤il, bu iktida -

r›n polisi... Birço¤u devletin yasala -

r›ndan ve teflkilat›n emirlerinden

çok kendi cemaatlerinin kurallar›na

ba¤l›. Onu uyguluyor. ... Polisi dev -

letin polisi yapmad›kça, siyaset ile

cemaatlerin etki alan› d›fl›na ç›kar -

mad›kça Türkiye’de ne soruflturma -

n›n selameti söz konusu olabilir, ne

bilgi kirlili¤i önlenebilir...” (4 fiubat

2007, Hürriyet)...

Oktay Ekfli’nin “Bu polis devle -

tin polisi de¤il, bu iktidar›n poli -

si...” iddias›na ‹smet ‹nönü’nün flu

sözleriyle cevap verebiliriz: “Hadi

can›m sen de!”

Bu polis, bal gibi de DDEVLE-

T‹N POL‹S‹’dir.

Sanki, AKP’nin polisi, Ogün Sa-

m a s t l a r’la hat›ra foto¤raf› çekip, onu

a¤›rl›yor da, senin devletinin polisle-

ri, Haluk K›rc›lar’›, Çatl›lar’›, Çak›-

c › l a r’› öyle a¤›rlam›yorlar m›yd›?

Oktay Ekfli, hayatlar› boyu sa-

vunduklar› devletin polisinin gerçek

yüzünün bu kadar aleni biçimde de-

flifre olmas›ndan rahats›z olmufl,

korkmufltur.

Korkular›nda haks›z de¤il. Taha

Akyol’un yazd›¤› gibi, “Katile kah -

raman muamelesi yapmak, güvenlik

güçlerine duyulmas› gereken güven -

de büyük sars›nt›ya yol açm›flt›r. ...

Art›k vatandafllar›m›z›n önemli bir

yüzdesi güvenlik kuvvetlerine daha

zor güvenebilecektir. ” (5 fiubat Mil-

liyet)

B u n l a r, Reflat A l t a y l a r, A h m e t

G ü l e r l e r, Ramazan A k y ü r e k l e r,

A ¤ a r’›n “ ... Deflifre olmayan kahra -

manlar var, onlar ifllerine devam

e d i y o r l a r ” dedikleri polislerdir. Ve

iflleri A¤ar gibi, sola karfl› katliamla-

ra, provokasyonlara devam etmektir.

B u n l a r, Hrant Dink’in katledilmesi-

n e y o l a ç t › l a r. Peki bbaflka ne yapt›lar

ve yap›yorlar, as›l önemli soru da bu.

Katillikleri tescilli polis flefleri,

devam edin yapt›klar›n›za. Devam

edin ki, herkes sizin gerçek yüzünü-

zü görsün.
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‹fiTE BUNLAR!

‹stanbul Emniyet ‹stih-
barat fiube Müdürü
Ahmet ‹lhan Güler

Trabzon Emniyet
Müdürü Reflat Altay

Emniyet Gen. Müd.
‹stihbarat Dairesi Bflk.
Ramazan Akyürek

M‹T ‹stanbul
Bölge Baflkan›
Nuri Gündefl

Görevden Al›nd› Görevden Al›nd› Terfi Ettirildi Emekli

Halka Düflman,

Halk Düflmanlar›na Dost
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Polisin, faflist katilleri, Susurluk-

çular’›, “devlet hizmeti”ndeki maf-

yac›lar› gözalt›na almak zorunda

kald›¤›nda, onlara nas›l “ k o ç u m ,

aslan›m” muamelesi yapt›¤›, nas›l

özel misafir gibi a¤›rlad›¤› herkesin

malumu. Hrant Dink’in katillerinin

“a¤›rlan›fl›” bunun son örne¤i oldu.

Asl›nda bir k›s›m –san›ld›¤›ndan

da büyük bir k›s›m– savc›lar, ha-

kimler de böyle yapacak belki, ama

konumlar› elvermiyor. Onlar da

aç›ktan yapamad›klar› “koçum, eli -

ne sa¤l›k aslan›m” muamelesini,

yazd›klar› iddianamelerle, ald›klar›

kararlarla yap›yorlar. Verdikleri tah-

liye kararlar› ve vermedikleri ceza-

larla “hukuk” cephesinden s›rtlar›n›

okfluyorlar faflist kurtçuklar›n.

*

Hrant Dink’in katledilmesinde

ad› geçenlerden YYasin Hayal v e

Erhan Tuncel’in ad›, daha önce

Tr abzon A ¤ › r Ceza Mahkeme-

si’nde görülen bir baflka davada da

geçiyor. Görelim bakal›m Trabzon

A¤›r Ceza Mahkemesi, onlara nas›l

muamele yap›yor:

*

25 Ekim 2004'te Trabzon’da bu-

lunan Mc Donalds’a bomba konul-

du. Bombalama sonucu iflyeri tahrip

olurken 6 çocuk yaraland›.

*

Bombalamadan dolay› Ya s i n

Hayal yakaland› ve hakk›nda dava

aç›ld›. “Yarg›”n›n özel muamelesi

iflte bundan itibaren bafll›yor:

- Mc Donalds’a att›¤› bomba için

iki kez ‘‘öldür ücü ve yaralay›c›’ o l-

du¤u raporu verilmesine ra¤men,

Yasin Hayal, ‘‘öldür meye teflebbüs’

suçundan YA R G I L A N M A D I .

- Davan›n san›klar›ndan biri de

Erhan Tuncel’di. Mahkeme, önce

Erhan Tuncel’in polis zoruyla geti-

rilmesine karar vermiflti. A n c a k

sonra ne

olduysa, na-

s›l olduysa,

mahkeme ald›-

¤› bu karar›

unuttu, kendi

karar›n› yok sayd›. Tuncel hiçbir

duruflmaya ç›kmad› sonuçta.

- Mc. Donald’s’›n bombalanma-

s›nda yukar›da belirtildi¤i gibi, 6

çocuk yaralanm›flt›. ‹LG‹NÇT‹R;

Ne 6 çocu¤un ailesi, ne de Mc. Do-

nald’s’›n sahibi, flikayetçi olmad›lar.

Ve, ne polis, ne de savc›, onlar›n nne-

den flikayetçi olmad›klar›n› sor-

mad›, araflt›rmad›.

Aç›k ki, faflistler, flikayetçi du-

rumdaki ma¤durlar› tehditle, zorba-

l›kla vazgeçirmifllerdi bundan. Ya-

sin Hayal’le ilgili hâlâ “bireysel te-

rörist”, “varofl psikopatlar›” teorile-

ri yapanlar, acaba o ma¤durlar›n na-

s›l ve hangi ba¤lant›lar arac›l›¤›yla

susturuldu¤unu aç›klayabilirler

mi?.. Neyse, bu ayr› bir bahis; biz

tekrar “yarg›”ya dönelim.

*

Yarg›’n›n Yasin Hayal’e yapt›¤›

“k›yak”lar bunlarla s›n›rl› de¤ildi.

6 kifliyi yaralamas›na karfl›n,

öldürücü nitelikte bomba kullan-

mas›na karfl›n, bombalamay› birlik-

te gerçeklefltirdi¤i kifliler olmas›na

karfl›n, Yasin Hayal'in dosyas›, terör

ve örgüt soruflturmalar›n› yürüt-

mekle yetkili Erzurum Baflsavc›l›-

¤›'na H‹Ç GÖNDER‹LMED‹.

Yeni TCK’ya göre, bu tür eylem-

lerin yarg›lanmas› Erzurum'daki

özel yetkili 2. A¤›r Ceza Mahkeme-

si’ne sevkedilmeliydi.

Trabzon'da "belediye ihalelerine

teflekkül halinde fesat kar›flt›rmak"

iddias›yla aç›lan davaya bile, Erzu-

rum'daki özel yetkili 2. A¤›r Ceza

Mahkemesi bakarken, Yasin Hayal,

“himaye edilmesi gereken bir sa -

n›k” oldu¤u için, polis, yarg›

himayesinde Trabzon’da tu-

tuldu.

*

Durun bitmedi. Yasin Ha-

yal hakk›nda “örgüt”ten dava

da aç›lmad›... Öyle ya, “ör-

güt”ten dava, aç›lsa aç›lsa

solcular hakk›nda aç›l›rd›.

Herhangi bir solcu tek bafl›na

gidip bir pankart assa bile

“örgüt” olurdu.

Bir molotof atsa bile, bu,

Yasin Hayal’in att›¤› bombadan da-

ha a¤›r bir suç say›l›rd›.

*

Çünkü, ayn› polis gibi, ayn› M‹T

gibi, ayn› J‹TEM gibi, yarg› da as-

l›nda tümüyle “sola karfl›” flekillen-

miflti. En a¤›r cezalar sol içindi, tüm

hafifletici ceza maddeleri ise, “dev-

let için hizmet edenler”eydi.

*

Yasin Hayal, henüz çok k›sa bir

süre tutuklu kalm›flken tutuklulu¤u-

nun 10. ay›nda mahkeme karar›yla

tahliye ediliyor. Mahkeme Ya s i n

Hayal hakk›nda “kaçma flüphesi

yoktur, delilleri karartmas› sözko-

nusu de¤ildir” diyerek faflist bom-

bac›ya BÜYÜK B‹R GÜVEN bes-

ledi¤ini gösteriyor.

*

Trabzon A¤›r Ceza gibi, Yarg›tay

da eziyet çekmesini istemiyor Yasin

Hayaller’in. Hrant Dink’in dosyas›-

n› acele öne çekip hakk›nda verilen

cezay› onaylayan ayn› Ya rg › t a y,

Yasin Hayal’in dosyas›n› 8 ay geç-

mesine ra¤men bekletiyor, ki Yasin

Hayal’in d›flar›daki özgürlü¤ü ke-

sintiye u¤ramas›n...

*

Ayn› Yarg›tay, Hrant Dink’in ya-

z›s› için bilirkifli raporlar› ve Yarg›-

tay Baflsavc›l›¤›, “suç yoktur” de-

mesine ra¤men, Dink’in ““ T ü r k

düflman›” oldu¤una karar veriyor.

Benzeri tüm kararlarda bozma kara-

r› verirken, Hrant Dink’in cezas›n›

onayl›yor. Dink’in Avukat› Fethiye

Çetin ““bir hukuk cinayeti” diyor

Yarg›tay’›n onama karar› için. Do¤-

rudur ve hukuk cinayeti, fiiflli’de bir

Bir Cinayetin
Yarg› Aya¤› ✗
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kald›r›m üzerinde üç kurflunla iflle-

nen cinayetle tamamlan›yor.

*

Ya rg›, Ogün Samastlar’›, Ya s i n

H a y a l l e r’i seviyor. A r k a l › y o r, kollu-

y o r, güveniyor, akl›yor... Ayn› Tr a b-

zon’daki linç davas›nda oldu¤u gibi.

6 Nisan 2005 ‘de Tr a b z o n ' d a

TAYAD 'l›lara karfl› linç girifliminde

bulunan on bir kifli, 27 A r a l › k

2006'da yarg› taraf›ndan akland›.

Ayn› mahkeme, linç sald›r›s›na ma-

ruz kalan TAYAD’l›lardan Çetin

Güven’i ise, polislere ""Faflist polis-

ler" dedi¤i için 8 ay hapis cezas›na

mahkûm etti.

*

Herhangi bir düzen, yarg› aya¤›

olmadan sürebilir mi? Elbette hay›r.

Faflizmin de bir aya¤›n› yarg›

oluflturuyor. Baflka ve daha düz bir

deyiflle, faflist politika ve uygulama-

lar, kendini faflizmin hukukunu uy-

gulayan bir yarg› arac›l›¤›yla mefl-

rulaflt›r›yor.

*

Böyle olmasayd›, bu ülkede

1980’den bu yana gerçeklefltirilen

binlerce infaza, iflkencelere, katli-

amlara, kaybetmelere, faili meçhul-

lere ra¤men, bir tek iflkencecinin,

infazc›n›n hapishanede olmamas›

nas›l aç›klanabilirdi?

Böyle olmasayd›, katliamc›lar,

infazc›lar, Susurlukçular, nas›l terfi

eder, nas›l TBMM’ye milletvekili

olarak girebilirlerdi?

*

Hâlâ düzenin yarg›s›ndan umu-

dunu kesmek istemeyenler, “bütün

savc›lar›, yarg›çlar› sat›n alm›fl ola -

mazlar ya” derler mesela.

Hâlâ “iyiler” olabilece¤ine, hâlâ

bu cüppeliler aras›nda hukuku savu-

nanlar bulunabilece¤ine inanmak

isterler tüm safl›klar›yla.

Ya rg›tay baflkanlar›n›n her y›l

Yarg›tay aç›l›fllar›nda yapt›¤› beylik

ve asl›nda içi olmasa da alt› bofl ko-

nuflmalardan kendi beklentilerini

hakl› ç›karacak kan›tlar bulmaya

çal›fl›rlar. Beyhudedir.

*

29 Eylül 1992'de ‹stanbul Emni-

yet Müdürlü¤ü bünyesindeki ölüm

mangalar›, ‹çerenköy ve Beylerbe-

yi'nde operasyona ç›kacakt›. Ope-

rasyon için "görüntüyü kurtarmak

ve prosedüre uydurmak aç›s›ndan"

bir savc›ya da haber verildi. Haber

verilen Fatih Cumhuriyet Savc›s›

onlara "siz gidin, ne gerekiyorsa

yap›n, müsterih olun" c e v a b › n ›

verdi.

Hukuksuzlu¤un ölüm mangala-

r›na aaç›k çek veriyordu hukuku sa-

vunmas› gereken savc›.

*

Yüzlerce infaz, ölüm mangalar›

yüzlerce infaz› gerçeklefltirdikten

sonra, katlettiklerinin eline bir silah

tutuflturup ondan sonra da ça¤›rd›k-

lar› savc›lardan olay›n “kanuna uy-

gun” cereyan etti¤ine dair raporlar

düzenlemesini istediler.

Peki bu istek karfl›s›nda “hukuk”

ne yapt›?

Ölüm mangalar›n›n iflini tamam-

lad› hukuk. “Teslim ol ça¤r›s› yap›l-

m›flt›r” diye yazd› her seferinde tu-

tana¤a. Katledilenlerin elbiselerinin

kaybedilmesine göz yumdu her se-

ferinde. Ve eskaza, katledenler hak-

k›nda bir dava aç›lm›flsa, onlar› be-

raat ettirmek için elinden geleni

yapt›.

*

Ülkemizdeki hukukçular›n belli

konularda ola¤anüstü uzmanlaflt›¤›-

n› kabul etmek laz›m.

Mesela, halk›n tepkisi veya m›z-

ra¤›n çuvala s›¤mamas› sonucunda

e¤er bir iflkence, infaz sonucu ölüm

olay›yla ilgili dava açmak zorunda

kalm›fllarsa, savc›lar›n yapt›klar› ilk

ifl, suçu, yani öldürme fiilini “faili

belirsiz” hale getirmek olmufltur.

Sonras› kolayd›r art›k.

Zorluklar ç›ksa bile, “zaman afl›-

m›” diye bir fley vard›r ve bu yolla

tüm iflkenceciler, katliamc›lar kur-

tarmak konusunda da uzmand›r oli-

garflinin yarg›s›..

*

“ D e m o k r a s i l e rde çare tüken -

mez”! E¤er gerçekten bir demokra-

si ise. Diyelim alt mahkemelerde

yanl›fl kararlar ç›kt›, ama bir üst

mahkeme var diye düflünürsünüz...

Ve öyledir: Ülkemizde de yanl›fl

kararlar› bozsun diye bir Yarg›tay

vard›r. Ama oras› da faflist hukukun

m e v z i s i d i r. Kontrgerilla icraatleri

orada da aklan›r... ‹nfaz, iflkence,

kaybetme davalar› dosyas›n›n kapa-

¤› bile aç›lmadan reddedilir.

Bafl›nda Yekta Göngör Özden

gibi, “devletçili¤inden sual olun-

maz” isimler olur çünkü. O Özden,

yüksek yarg›n›n bafl› olarak,

1992'de iflkencelerin, infazlar›n ay-

yuka ç›kt›¤› günlerde flöyle diyordu.

“‹flkence yap›ld›¤›na ve insan hak -

lar›n›n› ihlal edildi¤ine dair yap›lan

aç›klamalar devleti y›pratmak için

bilinçli olarak yap›lmaktad›r. ”

*

Yarg›n›n bafl› böyle diyorsa, ar-

t›k geriye ne kal›r de¤il mi?!

*

Bir devrimci, Mete Nezihi Alt›-

nay, ‹stanbul DGM'de yarg›land›¤›

bir davada savunmas›nda flöyle di-

yordu: “Kontrgerilla hukukunun tek

bir yasas› vard›r: Bask› ve sömürü

düzeninin devam› için her yol mü -

baht›r.”.

Hukukun, hukuk kurumlar› tara-

f›ndan yokedildi¤i bir ülkeyiz iflte

bu yüzden.

‹flte bu yüzden, katillerle kimile-

ri yanyana resim çektiriyor, kimile-

ri tüm hukuk bilgilerini ve yetkileri-

ni, onlar›n suçlar›n› hafifletmek için

kullan›yor.

*

Ondan sonra da, haks›z, yanl›fl,

adaletsiz mahkeme kararlar›na ya-

p›lan itirazlar karfl›s›nda, oligarflinin

sözcüleri nas›rlar›n› bas›lm›fl gibi,

“ba¤›ms›z yarg›ya müdahale” di-

ye ba¤r›fl›yorlar.

Hangi ba¤›ms›zl›k?

Yasin Hayaller’in hamisi olmufl,

iktidarlar›n emir kulu, MGK’n›n ic-

raatç›s›, cüzdanlar›n›n kölesi olmufl

bir yarg›n›n hangi ba¤›ms›zl›¤›ndan

sözedilebilir ki?!
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Marafl’la birlikte, kitle katliamla-
r›n› alevi-sünni halk›n birarada ya-
flad›¤› yerlerde yo¤unlaflt›ran faflist-
ler, böylece emperyalizmin ve oli-
garflinin yükselen devrimci müca-
deleyi güçsüzlefltirme, halk› bölüp
parçalama plan›n› yürürlü¤e koyar.
S›rada Çorum vard›.

Katliama onay Amerikan büyü-
kelçili¤i’nden geldi. Büyükelçilikte
görevli CIA Ajan› Robert Alexan-
der Peck Çorum'a gelerek incele-
meler yapar. Parti baflkanlar›yla
görüflür, Alevi Sünni halkla ilgili
bilgiler al›r. Emperyalistler devrim
tehlikesi karfl›s›nda bofl durmuyor,
iflbirlikçileri ve ajanlar› ile katliam
planlar› yap›yorlard›. Plan MHP’li-
lerce yürürlü¤e konuldu. Haz›rl›k-
lara günler öncesinde baflland›, en
eli kanl› faflistler Çorum’da toplan-
d›, silah sevkedildi.

‹lk sald›r› 27 May›s 1980’de
gerçekleflti, ancak Çorum sokakla-
r›nda kurulan barikatlara çarpt›.
S a l d › r › l a r, Al e v i -Sünni çat›flmas›
yaratmaya yönelik provokasyonlar
artt›. 1 Temmuz'daki sald›r›lar›nda
4 CHP'liyi katlettiler. 2 ve 3 Tem-
muz'da soka¤a ç›kma yasa¤› ilan
edildi. Ama yasak faflistler için de-
¤il Çorum halk› içindi. Faflistler so-
kaklardayd›lar. Bombalar ve silah-
larla sald›r›yorlard›. Bu iki günde
halktan 5 kifliyi katlettiler, 11 kifliyi
a¤›r yaralad›lar, 50 iflyerini kun-
daklad›lar. 4 Temmuz Cuma pro-

v o k a s y o n
için uygun
g ü n d ü .
F a fl i s t l e r,
Cuma va-
az› s›ra-
s›nda bü-
tün cami-
lere girdi-
l e r, " K o -
m ü n i s t -
l er Al a -
a d d i n
Ca m i s i’-
ni bom -
b a l a d › -
l a r, n e
d u r u -

yo r sunuz " diye Sünni halk› gale-
yana getirmeye çal›flt›lar. Oysa bu
s›rada camide bir fley yoktu. Faflist-
ler caminin yand›¤› izlenimini ya-
ratmak için çevresindeki baz› bina-
lar› atefle vermifllerdi.

Güruh, demokrat-Alevi mahal-
lelerine sald›r›ya geçti. Silah ve
bomba sesleri susmak bilmiyordu.
Askerler, polisler, gazeteciler herk-
es olan bitene tan›kt›. Polis ve as-
kerlerin bir k›sm› katillere yard›mc›
oldu. Özellikle katliamla ilgili bütün
ifadelerde bir polis panzerinin fa-
flistlerin korumas›n› ald›¤› ve halka
atefl açt›¤› söylendi. Vali, gözalt›na
al›nan faflistleri kabul etmiyordu;
onlar› getire n l e re "götür bunlar›
bana Milönü Semti’nde soka¤a ç›-
kanlar› getir" diyordu. Milönü dev-
rimcilerin a¤›rl›kta oldu¤u, direni-
flin güçlü bir flekilde sürdü¤ü ve fa-
flistlerin giremedi¤i bir mahalleydi.

Vahflet esir alm›flt› kenti. “Tanr›
da¤› kadar Türk, Hira Da¤› kadar
müslüman” MHP’liler, iflkenceler-
le, suratlar›n› keserek insanlar› kat-
l e d i y o r l a rd›. 26 insan hunharc a
katledilirken, önceki günlerd e k i
sistemli sald›r›larla birlikte ölen de-
mokrat, ilerici, Al e v i l e r’in say›s›
50’yi buldu.

ÜYD Çorum Baflkan› Seydi
Esenyel, 'Baflkan, Aleviler’e ait
30'u aflk›n ev ve iflyerini tahrip et-
tirdim. Bir yandan da devam edi-
yoruz ve 8 tane rehinemiz var' di-
ye rapor veren faflistlere, köylüler
ve rehinelere flöyle sesleniyordu:
' Yap›lan her hareket, Türk
mil let inin bölünmezl i¤ i ve
parçalanmamas› içindir. Köylü-
lerle birlikte gideceksiniz bu ifli biti-
receksiniz. Öldüreceksiniz.'

"... Ölüm mangas› Çorum'a
geri döndü¤ünde ÜYD baflkan›
kendilerine, 'Türk mil liyetçili¤i
ad›na yap›lan eylemler için min -
nettar oldu¤unu' söyledi." (8 Ha-
ziran 1986, Nokta)

Devletin planl› katliam›nda, mil-
liyetçi faflistler, Çorum’u, Marafl
y a p a m a d › l a r. Halk devrimcilerin
öncülü¤ünde barikatlarda direndi.

Milliyetçilik diye diye...

1960’l› y›llar, devrimciler Ba¤›m-
s›z Türkiye sloganlar›yla anti-
emperyalist mücadeleyi yük-
seltmektedir. Gündemde, Ame-
rikan 6. Filo’nun ülkemize geli-
flinin protestosu vard›r. 19 fiu-
bat 1960 günü Taksim alan›n-
da yap›lacak miting de bu ey-
lemlerden biridir.

Gerici, faflist kesimler, yükselen
anti-emperyalist mücadelenin
karfl›s›nda, Amerikan emper-
yalizminin saflar›nda devrimci-
lere sald›r› haz›rl›klar›na günler
önceden bafllar. Amerikan ‘so-
¤uk savafl” politikas› çerçeve-
sinde oluflturulan Komünizmle
Mücadele Dernekleri ve Milli
Türk Talebe Birli¤i gibi kurum-
l a rda hem islamc› gericiler,
hem de faflistler biraraya getiril-
mifltir. Katliam zemini bu ke-
simlerin sözcüsü bas›nda haz›r-
lan›r.

Anti-emperyalist dalgay› k›rmak
isteyen oligarfli, Amerikanc› M.
fievki Eygi gibilerini kullanarak,
“Komünist lerin ülkemizi
Amerika’ya, Rusya’ya sataca -
¤›... Ezanlar›n susturulmama -
s› için Müslümanlar›n komü -
nizmle çarp›flan devlet kuv -
vetlerine yard›mc› olmas› ge -
rekti¤i” ça¤r›lar› yapt›rd›. So-
palar, b›çaklar, silahlar önce-
den alana polisler taraf›ndan
yerlefltirildi. ‹badete kapal› olan
Dolmabahçe Cami o gün aç›la-
rak, oradan ç›kar›lacak kitle ha-
z›rland›. 30 bin iflçi, emekçi,
vatansever emperyalizmi lanet-
leyen, “Ba¤›ms›z Türkiye” iste-
yen sloganlarla Taksim’e henüz
giremeden, ön taraftan bomba-
lar patlar. Polis araçlar›ndan
da¤›t›lan silahlar, b›çaklarla sal-
d›r›ya geçen faflistler ve gerici-
ler Duran Erdo¤an ve Turgut
Aytaç isimli vatanseverleri kat-
leder, yüzlerce insan yaralan›r.

“Ba¤›ms›z Türkiye”

sloganlar›na kanl› hançer
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Merhaba

Coflkuyla kucakl›yorum ve bura-

daki tüm arkadafllar›n sevgilerini,

selamlar›n› iletiyorum.

Biz hepimiz iyiyiz.

Bugün Sevgi'den ayr›l›fl›m›z›n

üçüncü günü... Yoklu¤una al›flabil-

mifl de¤iliz henüz ama yine de diyo-

ruz ki, bütün ayr›l›klar böyle olsa

keflke. Zira 7 y›ll›k direniflimizin so-

nuçlar›n› al›yor olman›n sevinci,

coflkusu var bu ayr›l›kta...

Haberleri çoktan alm›fl, zaferle

gelen o ilk heyecan›, coflkuyu yafla-

m›fls›n›zd›r mutlaka. Ki hepimiz

vard›k zaten o coflkuda... 122'leri-

mizin halay›na kar›flm›flt›k, ‹stan-

bul'dan, Adana'dan, Uflak'tan... tüm

hücrelerden ve ülkemizin dört bir

yan›ndan.

‹lk anlar›m›z› anlatay›m.

22 Ocak Pazartesi günü ö¤leden

sonra saat 16.00'a geliyordu. Gün-

düz çal›flma saatlerimiz d›fl›nda ha-

berleri kaç›rmamaya çal›fl›yoruz.

TV'yi açt›k. Böylece NTV'nin dört

haberlerinde Behiç Aflç›'n›n ölüm

orucu eylemine ara verdi¤ini ö¤ren-

dik. Bakanl›¤›n genelgesi, tecrit-ta-

leplerimiz konusunda somut bir

at›lm›fl olmas›... Gencay Gürsoy'un

aç›klamas›...

Böylece ilk büyük haberi alm›fl

olduk. Biz birkaç gün öncesinde,

geldi¤imiz süreçte direniflimiz, di-

reniflimizin yaratt›klar› ve bundan

sonras›na dair neler düflündü¤ümü-

zü konuflmufltuk topluca. Ve özgür

tutsaklar olarak, zafere de, direniflin

bedellerle devam›na da haz›r oldu-

¤umuz sonucunu bir kez daha teyid

etmifltik kendi duygu ve düflüncele-

rimizin diliyle. Aram›zda bir dire-

niflçimizin olmas› ayr› onurdu tabi

ki. Ve her ad›mda ö¤reticili¤i de

vard› bu yürüyüflün.

O ilk haberle

birlikte Sevgi'nin

sevinci, coflkusu

öncelikle Behiç

ad›nayd›. A k fl a m

da de¤iflik kanal-

larda izledik habe-

ri. Onurla bafllad›¤›

yolculu¤una, 294

gün boyunca bü-

yüttü¤ü onurla ara

veriyordu Behiç...

Bizleri Behiç ad›-

na kucaklamak is-

tedi Sevgi. Ve biz

de Sevgi'nin flah-

s›nda Behiç'i ku-

caklad›k tek tek...

Aln›ndan öptük.

Ayr›nt›lara dair

bilgimiz yoktu ve

Sevgi hala bir

ölüm orucu dire-

niflçisiydi. Birkaç

kez personel ara-

cal›¤›yla nab›z

yoklamas› yap›ld›. Bizde durum

neydi, Sevgi'de bir de¤ifliklik var

m›yd›, devam m› ediyordu... Tabi ki

devam cevab› ald›lar Sevgi'den. De-

di¤im gibi do¤rudan haber alama-

m›flt›k daha... Geliflmeler hangi

noktadayd›, talepler konusunda ne

denmiflti, ayr›nt›lardan habersizdik.

O gece -ki art›k 23 Ocak olmufl-

tu- saat iki civar›nda avukat›m›z

geldi, Sevgi'yle görüflmek üzere...

Haberler bildi¤iniz gibi... Bakanl›-

¤›n tecrit uygulamalar›n› kald›rmak

üzere att›¤› somut ad›mlar ve bu

ad›mlar›n devam edece¤ine dair ta-

ahhütleri. Bu konudaki ayr›nt›l› ge-

liflmeler.

Sonuçta Sevgi de bu geliflmeler

üzerine ölüm orucuna ara verdi¤ine

dair Adalet Bakanl›¤›'na bir dilekçe

yazd› ve üç civar›nda O'nu hastane-

ye u¤urlad›k.

Tilililerle...

Gitmeden önce, k›saca

duygular›n›, düflüncelerini

almak istedik.

"Akl›mda hep

F iden ve F atma

v a r " dedi. Fidan

ilkti... Kahramanl›-

¤›na tan›k olmufltu

ve gözünün önün-

de flehit düflmüfltü.

Fatma ile uzun y›l-

lar süren beraberli-

¤i olmufltu. fiehitli-

¤inden birkaç gün

sonra yola ç›km›flt›

Sevgi. Kendisinin

de yola ç›kt›¤›n›

görmesini çok iste-

miflti. Sonuçta yü-

rekler birdi, yürü-

nen yol birdi.

Umut ayn› umuttu.

Çok uzun ko-

nuflamad›k gidera-

yak. Ama anlad›k

ve paylaflt›k duy-

gular›n›. 122 flehi-

dimizde akl›nda ve

yüre¤indeydi Sev-

gi'nin. Bu yüzden

sevincinin, zafer

coflkusunun kaç›-

n›lmaz buruklu¤una da de¤indi.

Bu duyguyu ikinci kez yafl›yor-

du üstelik. 1996'da da flehitlerimizin

onurunu aln›nda tafl›yarak zaferi

karfl›layanlar›m›zdand› Sevgi... Bu-

günkü gibi...

Ve... Daha nice zaferlere diye-

lim.

Sohbetlerimizde Sevgi, Behiç,

Gülcan a¤›rl›klar›n› koruyorlar yi-

ne.. Ve elbette direniflimizin sonuç-

lar›; kendi pay›m›za yaflad›klar›m›z-

dan en do¤ru, en verimli sonuçlar›

ç›karmak düflüyor bize de. Biliyo-

ruz ki, bunu içimize ne kadar sindi-

rebilirsek, bundan sonraki ad›mlar›-

m›z da o oranda güçlü olacak.. Zira

nerede olursak olal›m, durmak yok!

Hülya'n›n dedi¤i gibi, hep ileri,

hep ileri!..
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Zafere de, direniflin bedellerle
devam›na da haz›rd›k

Uflak’tan mektup var! Direniflin kazand›¤›n› ö¤renince;

Sevgi ne düflündü, ne söyledi, neler yaflad›lar...

‹lk haberle birlikte Sevgi'nin

sevinci, coflkusu öncelikle

Behiç ad›nayd›. Onurla bafl-

lad›¤› yolculu¤una, onurla

ara veriyordu Behiç. Bizleri

Behiç ad›na kucaklamak is-

tedi Sevgi. Ve biz de Sev-

gi'nin flahs›nda Behiç'i ku-

caklad›k tek tek. Aln›ndan

öptük.



Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›

genelge ile tecriti kabul edip geri

ad›m atmas›n›n ard›ndan, direniflin

zaferi çeflitli etkinliklerle kutlan›r-

ken, Büyük Direnifl’i bugünlere tafl›-

yan kahraman flehitler, 4 fiubat günü

düzenlenen bir etkinlikle an›ld›lar.

Büyük Direnifl’in çok say›da fle-

hidinin yerald›¤›, Gaziosmanpafla'da

bulunan Cebeci Mezarl›¤› giriflinde

toplanan TAYAD'l›lar, kortej olufltu-

rarak flehitlerin mezarlar› bafl›na ka-

dar yürüdüler.

En önünde çiçeklerle yap›lm›fl sa-

r› bir y›ld›z yol gösteriyordu. Siyah

bere, beyaz gömlek, siyah pantolon

giyen, ellerinde k›z›l sancak tafl›yan

70 kiflilik temsili milislerin ard›ndan

ellerinde, ölüm oruçlar›nda flehit dü-

flen 122 devrimcinin resimlerini tafl›-

yan TAYAD’l›lar ve “122 fiehidimiz

Kavgam›z›n Bayra¤› Olarak Yaflaya-

caklar” pankart› arkas›ndan yürüyen

bafl› dik 600 insan.

7 Y›ld›r Onlara Müjde

Vermek ‹çin Bekledik

Yürüyüfl boyunca flütle Boran

F›rt›nas›’n›n müzi¤i çal›n›rken, ezgi

yüreklere iflledi, direnifl yüreklerde

yaflad›.

“Zaferi fiehitlerimizle Kazand›k,

Ölüm Orucu fiehitleri Ölümsüzdür”

sloganlar›yla flehitlere do¤ru yol al›r-

ken, ad›mlar h›zl› h›zl› flehitlere ye-

tiflmeye çal›fl›yordu bir an önce. Me-

zartafllar› görünmüfltü ki, k›rm›z› du-

manlar yükseldi mezarlar›n aras›n-

dan, k›rm›z› bir sis havas› aras›nda

kald› beyaz mezartafllar›. Bafllar›n›z-

da sayg› nöbetinde duran sancakl›lar,

mezarlara dikili k›rm›z› bayraklar ve

her birine ayr› ayr› yerlefltirilmifl, el

ifllemeli sar› y›ld›zlar›yla devrimin

simgeleriydiler.

Zeybek oynayan iki efe karfl›lad›

kitleyi, TAYAD’l›lar, z›lg›tlar çeke-

rek karfl›l›k verdiler.

Anmada 122 kahraman nezdinde

tüm devrim flehitleri an›s›na yap›lan

sayg› duruflunun ard›ndan, Büyük

Direnifl’te k›zlar› Canan ve Zehra’y›

flehit veren Ahmet Kulaks›z söz ald›

ve flöyle konufltu:

“Ülkemizde devrimcilerin yenile -

meyece¤ini kan›tlad›k. 122 kez öldü -

nüz, 122 kez kalbimize gömüldünüz.

Tabutlar›n›z›n ard›nda ölümsüzsünüz

diye sloganlar att›k. Ölüm afl›kl›s›

dediler kimileri ard›n›zdan, kimileri

de sizi yarg›lamaya suçlamaya çal›fl -

t›. Ama siz dönüp bakmad›n›z ard›n› -

za. Anadolu halklar›n›n inanc› umu -

du oldunuz. Ölümü yere çald›n›z ço -

cuklar. Ölümü rezil ettiniz. Ve bizi

o n u r l a n d › rd›n›z. Ülkemiz insanlar›

ülkemizin emekçileri ülkemizin halk -

lar› sizinle ne kadar gurur duysa az -

d›r. Siz hep devrim tarihinin alt›n

yapraklar›na birer çelik gibi saplan -

d›n›z. Ve hiçbir gücün sizi ordan ç› -

karmayaca¤›n› bilin. Bilesiniz ki siz

hiç yaln›z kalmayacaks›n›z. Sizin ar -

d›n›zda yürüyenler, analar›n›z, baba -

lar›n›z, yoldafllar›n›z bugün oldu¤u

gibi hep peflinizde hep ard›n›zda ola -

cak. Çünkü siz iyiyi savundunuz. Ah -

lâkl› sömürüsüz bir dünyay› savun -

dunuz. Siz bu direniflinizle Anadolu

halklar›na umut oldunuz. Ve ben Ca -

nan’›n ve Zehra’n›n babas› olarak 7

y›ld›r bir sözü hayk›rmay› çok isti -

yordum. Burda sizlerin an›s› önünde

hayk›rmay› istiyorum. Siz kazanmay›

haketmifltiniz çocuklar. En sonunda

kazand›n›z, kazand›n›z...”

Tüm analar›n tüm babalar›n ve

büyük ailemizin duygular›n› dile ge-

tiriyordu Ahmet Kulaks›z. O bu söz-

leri söylerken kaç kez sözcükler bo-

¤az›nda dü¤ümlendi. Yutkundu, göz-

yafllar›n› yutkunmaya çal›fl›rcas›na.

Konuflmak belki de ilk kez böylesine
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Yürek... Kor atefl düflüverdi
mi, bilinçle yo¤rulmuflsa he-
le, durulamaz önünde. Ney-
lersen kâr etmez, buyru¤u
reddedilemez. Neler yapabi-
lece¤ini kul bilemez.
Seyre dalm›fl›m kocaman
yürekli, gül yüzlüleri, can fe-
da edilesi yollar›na sevdala-
r›n›n. Onuru, yüz ak›, kahra-
manlar› halklar›n›n...
Ölüm ve zulüm,/ So¤uk ve
karanl›k,/ Atefl ve yürek,/
Özgürlü¤ü hayk›rmak ge-
rek./ Bir tek kibrit çöpüdür
heybetin ölüm,/ Bedenimin
külünde / ‹flte yine yeniksin
kahpe zulüm...

122 flehidimiz kavgam›z›n
bayra¤› olarak yaflayacaklar



a¤›r gelmiflti O’na. Konuflmas›n› bi-

tirir bitirmez Zehra’n›n resmini al-

d›, s›ms›k› sard› k›z›n›.

Sözlefltik, Halaylara

Durmak ‹çin Geldik

Kulaks›z’›n ard›ndan, K›v›lc›m

Müzik Grubu, ‘Bir Mevsim’ isimli

parçay› seslendirdi. Müzik dinletisi-

nin ard›ndan Tülay Eski TAYAD

ad›na söz ald›.

“fiunu da iyi biliyoruz ödedi¤i -

miz, ödedi¤iniz a¤›r bedeller sonu -

cu bugün yedi y›ld›r süren ölüm

orucu eylemimizi zafere ulaflt›rd›k.

Umutlar›n›z-umutlar›m›z, hayal -

leriniz-hayallerimiz, idealleriniz-

ideallerimiz olacak, söz size. Bu za -

fer sizin zaferinizdir. Bu zaferi bu -

günü biz ailelerinize, yoldafllar›n› -

za, dostlar›n›za yaflatt›rd›¤›n›z için

sizin önünüzde bir kez daha sayg›y -

la e¤iliyoruz” sözleri üzerine, “Ya-

flas›n Direnifl Yaflas›n Zafer, Zaferi

fiehitlerimizle Kazand›k” sloganlar›

›sl›klar ve alk›fllar eflli¤inde at›ld›.

fiehitlere verilen “zafer halayla-

r›nda buluflaca¤›z” sözünü hat›rla-

tan Eski, “‹flte o sözümüzü tutmaya

geldik... zafer halaylar›n› çekmeye

geldik... Dostlar, yoldafllar, karanfil

kokulu yavrular... Kavilleflti¤imiz

gibi biz geldik...” dedi.

K›z›l Bayraklar›m›z

Dalgalan›yor

Bafluçlar›nda

Aç›klaman›n ard›ndan ‘Atefl ve

Yürek’ isimli fliir okundu ve Grup

K›v›lc›m marfl ve türkülerini Büyük

Direnifl’in kahraman flehitleri için

söylediler.

Anma pr o g r a m › n› n b i t i m i n d e,

anmaya kat›lan herkes mezarlar› zi-

yaret ederek karanfiller, sar› y›ld›zl›

ifllemeler b›rak›rken, bafluçlar›na

u¤runa can verdikleri sosyalizmin

k›z›l bayraklar› dikildi.

P›nar ve Erdem analar› fienay

Hano¤lu’nun mezar›na gelip öptü-

ler annelerini, beyaz mermeri öptü,

okflad› P›nar. Yan›nda Gül-

can’›n çocuklar› Müge ve

Betül vard›, sevgiyle bakt›-

lar P›nar’a; biri kazanmak

için hayat›n› veren, öteki-

ler kazanmak için ölümün

k›y›s›na kadar yürüyen iki

anan›n çocuklar›.

Anma etkinli¤i, "Zaferi

fiehitlerimizle Kazand›k,

Kahramanlar Ölmez Halk

Yenilmez, Ölüm Orucu fie -

hitleri Ölümsüzdür" s l o-

ganlar› ve çekilen z›lg›tlar-

la sona erdi.

Kaç Kez Öfke

‹le Ad›mlad›lar

Bu Yollar›

TAYAD’l› analar, baba-

lar, Büyük Direnifl’in flehit-

lerinin kardeflleri, yoldaflla-

r›, direniflin dostlar›, devri-

min s›ra neferleri, kim bilir

kaç kez ad›mlad›lar Cebeci

Mezarl›¤›’n›n yollar›n›.

Dalgalanan k›z›l bayraklar›-

na, havada savurduklar› s›-

k›l› yumruklar› efllik etti, en

öfkeli sloganlar›n› hayk›rd›-

l a r, özlem dolu gözlerle

bakt›lar, peflinden yürüdük-

leri tabutlara. Umutla ›fl›lda-

d› gözleri, tabutun üzerinde-

ki k›z›l y›ld›zla.

Her flehidin ard›ndan da-

ha bir sar›ld›lar tecrite karfl›

mücadeleye, “ölüyoruz du-

yan yok” demediler, “ölerek

hiçbir fley elde edilemeyece-

¤ini” söyleyenlere, direnme

kültürünü kitab›ndan silen-

lere ald›rmadan; “direnece¤iz, ölüm

bu yürüyüflte kaç›n›lmazsa, ölece-

¤iz ama asla teslim olmayaca¤›z”

d e d i l e r. Bedenleriyle, yal›n k›l›ç

inançlar›yla direnenlerden ö¤rendi-

ler umudu yitirmemeyi, yitirmediler

umutlar›n›, ad›m att›klara yere

umudu tafl›mas›n› bildiler.

Ve sab›rla, inatla, kararl›l›kla

sürdürdükleri mücadelenin baflar›ya

ulaflmas›n›n ard›ndan bafllar› dik,

onurla, geldiler flehitlerinin yan›na.

Bu kez öfkelerine, ac›lar›na sevinç-

leri bask›n geldi, sloganlar› daha bir

coflkuluydu.

fiehitlere verilen “biz kazanaca-

¤›z” sözünü tuttular, bugün de “siz-

leri unutmayacak, unutturmayaca-

¤›z” sözünü verdiler her bir flehidin

baflucunda. Ve unutmayacaklar›, her

direniflte, her çat›flmada, her bari-

katta, her hak alma eyleminde yafla-

yacaklar›, yol gösterecekleri kesin-

dir, o büyük güne dek!
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Hücre hücre eriyen, alev alev tu-
tuflan bedenleri ile barikat oldular
zulmün karfl›s›nda. Düflman, poli-
tikalar› aç›s›ndan “stratejik” sald›-
r›y› yürürlü¤e koydu¤unda, onlar
f›rlad›lar en öne. Yedi y›l direnifl
onlarla ayakta durdu, her takti-
¤in, her sald›r›n›n karfl›s›nda y›l-

madan, tökezlemeden yoluna de-
vam etti. Onlarla kazand›k, tecri-
tin varl›¤›n› y›llard›r inkar edenle-

re geri ad›m att›rd›k. Ve bugün
k›z›l bayraklar dalgaland› flehitle-
rin baflucunda; karanfiller süsledi
‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-

mez’ yaz›l› mezartafllar›n›; yang›n
yeri yüreklerine sevinç düflmüfl

analar ve babalar “Siz kazand›n›z
evlatlar” dedi.



F Tipi hapishanelerde uygulanan

tecritin k›r›lmas›nda ad›m at›l›rken,

bu politikaya tümden son verilmesi

do¤rultusunda aç›klama ve eylem-

ler de sürüyor.

Bunlardan biri, belki de en an-

laml›lar›ndan biri de, ruh sa¤l›¤› ça-

l›flanlar›n›n yay›nlad›¤› deklerasyon

oldu. Tecritin son bulmas› için 23

akademisyen, 235 psikolog, 47 psi-

kolojik dan›flman, 33 psikiyatrist ve

73'ü ö¤renci olmak üzere toplam

316 ruh sa¤l›¤› çal›flan› ve bilim in-

san›, yay›nlad›¤› bildiride, “F Tipi

cezaevlerinde vücut bulan ve insan

olman›n temel niteliklerine yönelen

tecrit temelli bir infaz rejimini ka-

bul edemeyeceklerini” söylediler.

‘ F Tiplerinde yaflananlar

ruh sa¤l›¤› çal›flanlar›

için utanç tablosudur’

Yay›nlanan bildiride, tecrit soru-

nunun bir an önce çözülmesi isten-

di. Cezaevinde bir süre kalmak du-

rumunda olan kiflinin al›fl›k oldu¤u

sosyal çevreden ve toplumun gene-

linden yal›t›lm›fl ve kurallar›, me-

kânlar› çok daha kat› bir flekilde be-

lirlenmifl bir “kapat›lma” yaflad›kla-

r›n›n alt› çizilen bildiride, flu ifade-

lere yer verildi:

“F Tipi cezaevleri ise, bu kapa -

t›lma ile yetinmeyip kiflinin zaten ol -

dukça s›n›rlanm›fl olan sosyal çev -

resiyle etkileflimini, özel ve afl›r› bir

mahrumiyet rejimine tabi k›lmakta -

d›r. Alg› ve duyu kaynaklar›n›n s› -

n›rland›r›lmas› ile oluflan psiko-

sosyal yoksunluk, insan›n benlik al -

g›s›n›, kiflili¤ini tehdit etmekte, bire -

yi, kendisini var eden fikri ve yaflan -

t›sal de¤erleri kaybetme riski alt›n -

da b›rakmaktad›r. Ruh sa¤l›¤› ala -

n›nda çal›flanlar, mesleki duyarl›l›k -

lar› ve etik sorumluluklar› itibariy -

le, F-Tipi cezaevlerinde vücut bulan

ve insan olman›n temel niteliklerine

yönelen tecrit temelli bir infaz reji -

mini kabul edemezler.”

Bilimsel çal›flmalar bir kültür

için ideal olabilecek iliflki miktar› -

n›n baflka bir kültür için yaln›zl›k ve

yal›t›lm›fll›k deneyimine neden ola -

bilece¤ini kan›tlamaktad›r. Te c r i t

temelli cezaevlerindeki infaz rejimi -

nin, her kültür mensubu için ciddi

zorluk yaratmas› beklenir; ancak

Türkiye gibi daha fazla sosyal iliflki

ihtiyac›n›n belirgin oldu¤u kültürel

havzalarda bu tarz bir tecrit rejimi -

nin yarataca¤› insani ve toplumsal

tahribat çok daha a¤›r olacakt›r. Biz

afla¤›da imzas› bulunan ruh sa¤l›¤›

çal›flanlar›, tecrit tipi mahkûmiyet

sisteminin psikolojik ve bedensel

tahribatlara neden oldu¤unu, tecrit

alt›nda tutman›n bilimsel bak›fl aç› -

s›ndan ‘iflkence’ olarak kabul edil -

di¤ini, F Tiplerinde yaflananlar›n

ruh sa¤l›¤› çal›flanlar› için utanç

tablosu oldu¤unu beyan ediyor; ka -

muoyunu bu konuda sesini yükselt -

meye, yetkilileri de acilen tecriti

sonland›rmaya ça¤›r›yoruz.”

Tecrit kalkana kadar

mücadele sürecek

S a m s u n ’ d a , E ¤ i t i m -Se n ,

Tüm Bel-Sen, SES, Emekli-Sen,

D‹SK, HÖC, Halkevleri, 78’liler

Derne¤i, SDP, EMEP, TKP, Ö¤-

renci Kolektifi, BDSP, ESP, TÖP

taraf›ndan oluflturulan TTe c r i t

Kar fl›t› Pla tform, 3 fiubat’t a

yapt›¤› eylemle, direniflin kazand›-

¤›n› duyurdu ve sürecin takipçisi

olacaklar›n› ilan etti. Süleymaniye

Geçidi’nde biraraya gelen platform

ü y e l e r i, “Direnifl Kazand› Te c r i t e

Karfl› Mücadelemiz Sürüyor” yaz›l›

pankart açarken, ortak aç›klamay›,

E¤itim-Sen Samsun fiubesi Baflkan›

Alparslan Çepni okudu.

Ölüm orucu direniflinin zaferle

sonuçland›¤›n› hat›rlatan Çepni,

ödenen bedellere de¤inerek flunlar›

kaydetti: “Ta ki tecrit tamamen or -

tadan kalkana kadar mücadelemizi

s ü rd ü re c e ¤ i z. Art›k herkese daha

fazla görev düflmektedir. Bu ülkenin

duyarl›, ayd›n, ilerici, devrimci-de -

mokrat, vatansever tüm kurum, ku -

rulufllar› ve insanlar›, tecrite karfl›

mücadelemize omuz vermeye, tecri -

te karfl› birlik olmaya ça¤›r›yoruz”

dedi. Dövizlerin tafl›n›p “ Ya fl a s › n

Direnifl Yaflas›n Zafer, Yaflas›n Dev -

rimci Dayan›flma” s l o g a n l a r ›n › n

at›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan zafer

horonlar tepilerek kutland›.

Ayn› gün TTecrit'e Karfl› Adana

Platformu da eylemdeydi. ‹nönü

Park›'nda yap›lan aç›klamada, plat-

form ad›na K›ymet Erenler, genel-

geye ve ölüm orucuna ara verildi¤i-

ne dair bilgileri hat›rlatarak, “Tecrit

tamam›yla ortadan kalkmad›¤› için-

dir ki; bizim de, hücre-tecrit iflken-

cesi ortadan kald›r›l›ncaya kadar

mücadelemiz devam edecektir.

Çünkü tecrit zulmü tutsaklar üzerin-

de kal›c› etkiler b›rakmaya devam

etmektedir” dedi.
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Bilim insanlar› iktidar› uyard›:
“Tecrit insan olman›n temel

niteliklerine karfl›d›r”

DÜZELTME
89. say›m›zda yeralan, ““Ölüm
Orucunu Bitiren Genelge ve Taah-
hütler” bafll›kl› yaz›m›zda, “Ayn›
saatlerde, sorunun çözümü için
devrede olan AAKP milletvekili Yük -
sel Çorbac›o¤lu, genelgeyi Halk›n
Hukuk Bürosu’na faksla
gönderdi” cümlesinde,
Yüksel Çorbac›o¤lu yanl›fl-
l›kla AKP milletvekili olarak
yeralm›flt›r. Do¤rusu, CHP
milletvekili olacakt›r,
düzeltir, özür dileriz.



Sonuna dek dövüfltüler

M E H M E T E S ATO ⁄ L U ( Ti-

yatrocu): Direnifl bitmedi. Ara ve-

rildi. Bu sistemde direnifller bitmez.

F Tipi cezaevleri birer cehhennem-

d i r. ‹nsan ö¤ütme makinalar›d›r.

Onlar varoldukça, düzen insanlar›

sömürüp ö¤üttükçe, emperyalizm

Ortado¤u halklar›na sald›rd›kça di-

renifl bitmez, ancak "ara verilir".

Pazar günü ‹dil Kültür Merke-

zi'nde bir tiyatro gösterisi yapt›k.

Oyunun sonunda bir flark› söyleni-

yordu. Faflizme karfl› mücadele et-

mifl Bertolt Brecht'in "Ana" oyu-

nundan bir flark›yd›. fiu sözlerle bi-

tiyordu: "Sana kalm›fl de¤ifltirmek

kokuflan bu düzeni/ Gün gelince

yoksul halk›m flark›lar söyleyecek"

Oyuncular büyük bir coflkuyla söy-

lüyordular. fiark› sanki gelecek gü-

zellikleri mufltuluyordu izleyicilere.

Ertesi gün ö¤renince sokaklara

f›rlad›k, Behiç Aflç›'n›n evinin önü-

ne vard›¤›m›zda oras› bir bayram

yeri gibiydi. Sokakta birbirini tan›-

yan tan›mayan herkes kucaklafl›yor-

du. Gülmek istiyorduk gülemiyor-

duk. 122 güzel insan›n ac›s› içimizi

ac›t›yordu. Ama onlar da mutlu ol-

mal›yd›lar. Onlar da canlar›n› bu

bayram gününü düflleyerek verme-

m i fl m i y d i l e r. Bir yan›m›z sevinç

içinde, öbür yan›m›z a¤l›yor.

7 y›l› düflündü¤ümde söyledi¤im

tek fley var. "Umudu kesme yurdun-

dan!". Hep umudu diri tut. 12 Eylül

den bu yana 27 y›l adeta bir yenilgi-

ler tarihi. Ama iflte tarih

böyle. Simsiyah gider-

ken birden ç›k›verir orta-

ya ayd›nl›klar. Önce in-

sanlar inand›lar. Sonuna dek dövüfl-

tüler. Öyle bir mücadeleydi ki kim-

se "dövüfle devam" demiyordu.

Ama umudu diri tutanlar inatç›yd›.

Bu inat dalga dalga yay›ld›. Behiç,

Gülcan ve Sevgi ile bir ç›¤ halini al-

d›. Bugün ulafl›lan noktada herkesin

bir katk›s› var. Bence ç›kar›lacak en

önemli sonuç umudu yitirmemek.

Bu da çok kolay de¤il tabii.

Hepimiz gördük ki Avrupa Birli-

¤i düflleri kurmak demokrasiyi ge-

tirmiyor. Demokrasi mücadelesi de

bedel ödenerek kazan›lacak. Önem-

li olan öncelikle kazan›mlar› koru-

mak ve ceazevlerini cehennem hali-

ne getirmek isteyenlerin karfl›s›na

emekçiler baflta olmak üzere, ayd›n-

l a r, sanatç›lar olarak dikilmektir.

Evet baflta ne demifltik, "Hakl›y›z

Kazanaca¤›z". Bugün de herkese

flunu söylüyoruz; hakl›ysan›z geri

ad›m atmay›n. Sonuna dek direnin.

Bugün bayramd›r. En baflta da ana-

lar›n bayram›d›r. Çok bedel ödedi-

ler. Ben onlardan çok güç ald›m.

Eskiden söylenen güzel bir söz var,

onunla bitirmek istiyorum; "Komü -

nistler analar› olan halktan ayr›l -

mad›kça yenilmezler."

Tecrite karfl› sars›lmaz
çelik bir irade vard›

MEHMET ÖZER (fiair): Dire-

nifl bitmeden birkaç gün önce kendi

iç dünyamda ölümle yaflam aras›n-

da gidip geliyordum. Çünkü Behiç

Aflç› ölüm s›n›r›nda, olanaklar›m›z

da tükenmiflti. Behiç ve arkadafllar›-

n› ölümün elinden almak gibi bir

vicdani iste¤imiz vard›.

Avukat Selçuk, ‹stanbul’a gidi-

yordu, havaalan›nda yakalad›m, o

gün bakanl›k aç›klamas› vard›. Du-

rumu sordum, Behiç’in durumunun

kritik oldu¤unu söyledi, ama umut

verici geliflmeler oldu¤unu ifade et-

ti. Bütün samimiyetimle söylüyo-

rum ki dizlerimin ba¤› çözüldü, göz

p›narlar›m boflald›, b a fl a r d › ¤ › m › z ›

düflünmeye bafllam›flt›m ki, birkaç

saat sonra ölüm orucuna ara verildi-

¤ini ö¤rendim. ‹lk kez baflarman›n

sevincini a¤layarak yaflad›m.

Eskiflehir ve Ayd›n Tabutluklar›

ile ilgili sürece kat›lm›flt›m. 20 y›l-

d›r da sürekli izleyicisi ve sözcüsü

olmaya çal›fl›yorum. 7 y›l büyük be-

deller ödendi. Ama 20 y›la bakt›¤›-

m›z zaman Türkiye’de çok bedeller

ödendi¤i zaman da çok az fleylerin

kazan›ld›¤› bir süreçtir. Biz bir bi-

çimde toplumsal dinamiklerin bu

kadar güçsüzleflti¤i ve sald›r›lar›n

yo¤unlaflt›¤› dönemde asl›na bakar-

san›z umutsuzduk. Fakat bir yandan

da iradenin bazen nesnel geliflimle-

re karfl› bir güç olabilece¤ine ina-

nanlardan›m. ‹rade kurdu¤unuz za-

man tarihe flu ya da bu flekilde mü-

dahale etme flans›n›z olabilir. 2000

y›l›ndan sonra tam da sars›lmaz çe-

lik bir devrimci irade ve karfl› koyufl

vard›. Bu karfl› koyufla inand›m. Bu

kadar toplumsal dinamiklerin güç-

süz oldu¤u, bu kadar yaln›zlaflma-

n›n oldu¤u dönemde inand›¤›m tek

fley buydu, devrimci iradenin varl›-

¤›yd›. ‹kinci bir fleye daha inan›yo-

rum; annelere. Hakl› ç›kt›m; hem

devrimci irade hem de analar›n, ba-

balar›n ve yoldafllar›n ba¤l›l›¤› bi-

zim hem k›smi zaferler elde etme-

mizi hem de arkadafllar›m›z› ölü-

mün elinden almam›z› sa¤lad›.

Cezaevlerini ve ülkemizi düflün-

dü¤ümüzde bunun kal›c› bir zafer

olmad›¤›na inan›yorum. Çünkü

devlet cezaevlerindeki egemenli¤i

ile asl›nda toplumun devrimci dina-

miklerini de egemenli¤i alt›na al-

maya çal›fl›yor. Bu nedenle bitmifl

bir süreç de¤il, yar›n yeni bir sald›-

r›yla karfl› karfl›ya kald›¤›m›zda fla-

fl›rmamak laz›m, haz›rl›kl›

olursak yeniden kazan›m-

lar elde ederiz.

23

11 fiubat 2007 / 91

Direniflin kazanmas›
solun özgüvenini art›rd›

Büyük
Direnifl için
ne dediler?

Önce insanlar inand›lar.

Sonuna dek dövüfltüler.

Öyle bir mücadeleydi ki

kimse "dövüfle devam"

demiyordu. Ama umudu

diri tutanlar inatç›yd›. Bu

inat dalga dalga yay›ld›.

Türkiye devrimci hareke-

tinde flöyle bir sorun var.

Hep kaybetti¤imiz tarihle

yaz›l›d›r. Bu sefer göre-

celi bir zaferle geri dön-

dük. Bu bize öz güven ka-

zand›rd›, önemli olan bu.M. Esato¤lu Mehmet Özer



Türkiye devrimci hareketinde

flöyle bir sorun vard›r. Hep kaybetti-

¤imiz tarihle yaz›l›d›r. Bu sefer za-

ferle, göreceli bir zaferle geri dön-

dük. Bu bize öz güven kazand›rd›,

önemli olan budur. Tecrit sorunu as-

l›nda devrimcilerin sorunu de¤il,

onlar her koflulda yaflama dair bece-

risi olan yeni insanlard›r. As›l sorun

bu ülkenin emekçilerine, iflçilerine,

ayd›nlar›na sendikalar›na t›rnak

içinde yaflam belirtisi olan her fleye

karfl› bir sald›r›d›r. Toplumun temel

sorunu haline getirirsek tecrit ve

izolasyona karfl› daha kal›c› kaza-

n›mlar elde edilebilece¤ine inan›yo-

rum. Burada güçlü DKÖ’lere, hu-

kukçulara, tabiplere, mimarlara, ay-

d›nlara, sanatç›lara düflen görev var-

d›r. Kimse rahatlad›k demesin, so-

rumluluk dünden daha fazla. Çünkü

art›k devrimciler bedenlerini geri

çektiler, flimdi düflüncelerini ve so-

luklar›n› soka¤a b›rakacak olan di-

¤er kurum ve insanlard›r.

Omuz veren bütün anneleri, ba-

balar›, yoldafl kardeflleri ve devrim-

ci tutsaklar› kalbimle selaml›yor ve

al›nlar›ndan öpüyorum.

Hayat› kazanman›n
onurunu yaflad›m

B AYAR fiAH‹N ( M ü z i s y e n ):

22 fiubat k›z›m Tamara'n›n do¤um

günü... Bir taraftan Hrant Dink'in

ölümüyle inan›lmaz üzüntü ve flok-

tay›z, bir taraftan da k›z›m›z›n arka-

dafllar› ile ilgileniyoruz. Se v g i l i

dostum Efkan fieflen arad› ve yeni

geliflmelerin olabilece¤ini söyledi.

Bu kadar›n› duymak bile bendeki

heyecan› çevremdeki herkesin anla-

mas›na yetti. Esas sevinci 19.00 ha-

ber bülteninden sonra yaflad›m. Tec-

rite karfl› sanatç› arka-

dafllar›m› arad›m ve sa-

vinci paylaflt›k. 123. kifli-

nin hayat›n› kazanman›n

verdi¤i onuru dostlar›m-

la paylaflt›m. ‹lgili ma-

k a m l a r›n d u y a r s › z l ›¤ › n-

dan sonra yeniden müca-

dele zaferinin hakl› ç›¤l›-

¤›yd› bu paylaflt›¤›m›z.

Behiç Aflç›'n›n evine

ölüm orucunun 100. gününde git-

tim, yak›ndan tan›d›m. Bu mücade-

leci insan kendi hayat›n› baflkalar›

için ölüme yat›rm›flt›, o anki duygu-

lar›m› anlatamayacak kadar kar›fl›k

hat›rl›yorum. Bize düflen bir fleyleri

yapmam›z gerekir dedim. Bu adam

123. olmamal› bunun bir yolu olma-

l›... Tam o s›rada Bilgesu Erenus

düflüncelerini aç›klad› ve sanatç› ar-

kadafllarla yola koyulduk...

Demekki bu ölümler yaflanma-

dan, 600 insan sakat kalmadan da

bu ad›mlar at›labilirdi, giriflimler,

düzenlemeler yap›labilirdi. fiimdi,

üç kiflide tahribat b›rakmaz umar›m.

Tecrit tamamen kalkmadan karfl›

duruflu bitirmemeliyiz. Biterse, yine

annelerin a¤›tlar›n› duymaya devam

ederiz, genç ayd›n düflünceli insan-

lar›m›z yeniden bu eylemlere bafl-

larlar. Yine ölüm oruçlar›na yatarlar.

Toplumun her kesimine tecrit ger-

çe¤ini, onun insan üstündeki tahri-

batlar›n› anlatmaya devam edilmeli. 

Bireycili¤e karfl›
fedakârl›¤› ö¤retti

AK‹L NERGÜZ (Adana Dire-

nifl Evi Refakatç›s›): Direnifle ara

verildi¤ini ‹stanbul Direniflevi’nden

gelen bir telefonla ö¤rendim. Bu,

y›llard›r özlemle bekledi¤imiz bir

haberdi. Çok heyecanland›m, duy-

guland›m, konuflmakta zorland›m.

O an birçok fley geçti akl›mdan. 122

flehitten tan›d›klar›m vard›. Gülcan

Abla’n›n gün geçtikçe rahats›zl›kla-

r› art›yordu. Di¤er yandan Behiç

Abi’nin her an bir "123. ölüm" ha-

beri olabilir psikolojisi içindeydim.

Telefonu kapatt›ktan sonra en fazla

düflündü¤üm "Gülcan Abla, Behiç

Abi ve Sevgi Abla yaflayacak!" ol-

du. 7 y›lda ölüm orucuyla flekille-

nen direnifl ve son 9 ayd›r Adana'da-

ki direnifl yaflam›m›z›n çok önemli

bir parças› olmufltu. O anda heyeca-

n›ma ve duygular›ma hakim olama-

d›m, ayakta durmakta zorlan›yor-

dum. Daha kimseye bir fley söyleye-

meden yere y›¤›ld›m. Gülcan Ab-

l a’yla 24 saatimiz beraber geçt i .

K›zlar›n› sürekli görüyordum. Tec-

riti, ölümü biliyordum ama bir insa-

n›n gözümün önünde gün gün ölü-

me yaklaflt›¤›n› görmek çok daha

farkl›. Sonuçta biz kazanm›flt›k, ge-

riye bunun hakl› sevincini yaflamak

ve Gülcan Abla’n›n tedavisi için ha-

z›rl›klar› yapmak kal›yordu.

Ben tecrite karfl› mücadelenin

bafllad›¤› zamanlarda mücadeleyle

tan›flt›m. Direnifl en baflta, bireycili-

¤in ve bunu savunanlar›n alabildi¤i-

ne çok oldu¤u bir zamanda fedakâr-

l›¤›, baflkalar› için kendini feda et-

meyi ö¤retti. Çok fazla bedel öde-

dik, ama bedel ödemeden bir fley

kazan›lamayaca¤›n› gördük. ‹nanç

ve kararl›l›kla flekillenen sabr›n,

eme¤in nas›l sonuç alabilece¤ini

gördük. 7 y›lda denenmedik hiçbir

yol kalmad›, direnifl yeni yeni mü-

cadele yöntemleri yaratarak bugün-

lere geldi. Israrla, i¤neyle kuyu ka-

zarcas›na bu sürecin afl›lmas›n›n

yollar› aç›ld›. 122 flehidimizin zen-

ginliklerle dolu devrimci yaflamlar›

var. Yani direniflin ö¤retti¤i o kadar

çok fley var ki! Direnifl birçok "öl-

çü"yü aflarak kazand›. Bundan son-

ra da ülkemiz ve dünya halklar› için

bir direnifl k›lavuzu olacakt›r.

122 evlad›m›z bize
direnmeyi ö¤retti

KEZBAN BEKTA fi ( TA-

YAD’l›) Ben Direnifl Evi’ndeydim.

Çok gazeteci arad› buray›. TA-

YAD’l› bir anaya sordum, bakanl›k

bir genelge yay›nland› akflam aç›k-

lama yap›lacak dedi. Merakland›k

ne olacak. Genelge yay›nland› deni-

liy, televizyonlar haber veriy amma

bu televizyondan, çok yalan söyliy-

ler, bunun için inanamaduk. Aç›kla-

ma oldu biz tam ö¤rendik, o sevin-

cimizi hiç anlatamam. Sar›ld›k sa-

r›ld›k a¤lad›k. Hepimiz
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Biz TAYAD’l›lar olarak

bugünü yaflayaca¤›m›-

za hep inand›k. Çünkü

biz evlatlar›m›z› iyi bi-

liyoruz, yapaca¤›z dedi

mi onlar, yapacaklar.

Biz onlardan öyle gör-

dük. Onlar kazanaca¤›z

dediler biz de inand›k. Kezban BektaflBayar fiahin



mutluyduk, gözlerimizden belliydi

bu. Sar›l›fl›m›zdan. Hatta daha çok

a¤l›yd›k amma kendimizi tuttuk.

Ac›lar› tatl›lar› hüznü hep yaflad›k.

Akl›ma ilk 122’lerimiz geldi. 125

olmad› Allah›ma flükür. Hem sevin-

dik hem a¤lad›k. Biz TAYAD’l›lar

olarak bugünü yaflayaca¤›m›za hep

inand›k. Çünkü biz evlatlar›m›z› iyi

biliyoruz, yapaca¤›z dedi mi onlar,

yapacaklar. Biz onlardan öyle gör-

dük. Onlar kazanaca¤›z dediler biz

de inand›k. O gün aç›klamadan son-

ra onlara inand›¤›m›z için daha çok

mutlu oldum. Behiçimizi aslanlar

gibi gönderdik hastaneye.

Direnifli nas›l m› de¤erlendiriyo-

rum. Aha 122 çocu¤umla de¤erlen-

diriyorum. Biz çook fley yaflad›k on-

larla, yaflam› da ölümü de biz yafla-

d›k, paylaflt›k onlarla. Çok ac›d› içi-

miz. Gülsüman›ma fienay›ma ne di-

yeyim birlikte flubede yatt›¤›m›z,

eylemlere gitti¤imiz fakirli¤im i z i

paylaflt›¤›m›z... Zeynepimi, Osma-

n›m›, Selmam›, Sultan›m› ben nas›l

unutay›m. (Gözyafllar›n› silip sür-

dürüyor) Bize devlet izolasyon yok

dedi, çocuklar›m›z flehit düfltü onlar

yine yok dedi. Ne oldu flimdi, onlar

da var dediler. Genelge yapt›lar. 122

evlad›m›z kald›

geriye. Biz onlar›

b›rakmay›z. On-

lar bize direnme-

yi ö¤retti. Kazan-

may› ö¤retti, bir-

birine sahip ç›k-

may› el ele ver-

meyi ö¤retti. Biz

m ü c a d e l e m i z d e n

v a z g e ç m e y e c e-

¤iz evlatlar›m›z›n

yan›nday›z. Te c-

rite karfl› müca-

dele yine devam

edecek. Çocukla-

r›m›z› kurda kufla

yem etmeyecez.

Yani bu ifl burda

bitmedi. Bitti

sanmay›n. Bir

daha ölüm orucu

olmadan herkes

soka¤a ç›kmal›.

Ben bir fley

daha söylemek istiyorum. Bütün

çocuklar›ma, cezaevlerindeki ço-

cuklar›ma selam söyleyin, öpüyo-

rum hepsini, ben nefes ald›kça yan-

lar›nday›m bilsinler.

Evlatlar›m›z›n sesi olmak
en büyük servettir

BAYRAM fiAH‹N (Abdi ‹pek-

çi Direniflçisi, TAYAD’l›) Haberi

ald›¤›mda heyecanland›m, y›llar›n

birikiminin ard›ndan yaflanan bir

heyecand›. Kald› ki, sadece 7 y›lla

s›n›rl› bir direnifl de de¤il, 1984’ten

bu yana gelen direnmenin verdi¤i

heyecan yüre¤imizde birleflti. ‹lk

önce akl›ma 122 insan›m›z geldi,

di¤er yandan da, 123 olmad›¤› için

mutlu olduk. Direnifl amac›na ulafl-

t›. Bu sadece ülkemizin de¤il, ezilen

dünya halklar›n›n mücadelesine de

bir miras b›rakt›.

Bu süreci de¤erlendirmek için

20 Ekim 2000’den bafllamak gere-

k i y o r. Evlatlar›m›z›n kararl›l›¤›n›

biliyorduk. Tüm ezilenlere veda

mektubu yazm›fllard›, bu kararl›l›-

¤›n bir göstergesiydi. ‹lk bafllarda,

büyük bir kitlesel sahiplenme vard›.

Fakat 19 Aral›k’tan sonra düfltü. Di-

renifli k›rmak için çok çeflitli taktik-

ler denediler, korku ve y›lg›nl›k

yaymaya çal›flt›lar. Ama bir taraftan

da evlatlar›m›z ölmeye devam edi-

yordu. ‘Bu ifli baflaramazs›n›z, yan›-

n›zda kimse yok’ diyerek bizi de bir

nevi tecrit alt›nda tutmaya çal›fl›yor-

lard›. Fakat bir flekilde evlatlar›m›-

z›n ölmesine seyirci kalamazd›k,

sansür varsa anlatman›n bir yolunu

da bulmal›yd›k. Abdi ‹pekçi direni-

fli böyle bafllad›. Hastaneler civar›

oldu¤u için ülkenin dört bir yan›n-

dan insanlar bizi gördü. Yan›m›za

u¤rayanlar, sohbet edenler, simidi-

ni-sigaras›n›-ekme¤ini paylaflanlar

çok oldu. Bunun yan›nda gelip ge-

çerken insanlar merak edip soruyor-

lard›. Biz de onlara anlatmaya çal›fl-

t›k gün geçtikçe buray› evimiz say-

d›k. Mutlulu¤umuzu, üzüntülerimi-

zi orada paylaflt›k.

Bu direniflin kazan›m flu bence:

‹nsanlar gücün, baflarman›n ölçüsü-

nün say›lar de¤il kararl›l›k, inanç,

›srar, emekçilik, halk ve vatan sev-

gisi oldu¤unu; hak arama mücade-

lesinin nas›l verilece¤ini gördü.

Direnen evlatlar›m›z, bize büyük

güç verdiler. Her zaman onlar›n ya-

n›nda olaca¤›z. Ben hep Cengiz’in

gülüflünü hat›rl›yorum, Melek’in

sevgi dolu masum yüzünü…

122’lerimizi hiç unutmayaca¤›z. Bu

büyük ailenin bir ferdi olarak, zafer-

de küçücük bir eme¤im geçmiflse,

evlatlar›m›z›n sesi solu¤u olduysak;

bu dünyan›n en büyük mutlulu¤u ve

en büyük servetidir. fiimdi tecrite

karfl› mücadele görevi herkesindir.

Ölümsüzleflen 122 insan›m›z›n ve

tabi bu süreç yaflan›rken da¤larda

flehit düflen flahanlar›m›z›n önünde

bir kez daha sayg›yla e¤iliyorum.

Onlar› hiç unutmayaca¤›z, onlar›

çok seviyoruz. Belki bu süreçte fla-

hanlar›m›z› ihmal ettik. fiimdi fizi-

ken yan›m›zda olmasalar bile, me-

zarlar›na gidip hayk›raca¤›z: “Biz

Kazand›k!” fiehitlerimizin mezarla-

r›nda karanfilleri eksik etmeyece-

¤iz. Tecritin nas›l bir zulüm oldu¤u-

nu, bugün zafer kazanm›fl olsak da,

bugüne nas›l geldi¤imizi anlatmaya

devam edece¤iz.
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fiehitlerimizin mezar›na
gitmek istedim
ERKAN ERDEM, ölüm orucu 2. Ekip’teydi,
sakat b›rak›lan 600 insandan birisi, ölüm
orucu gazisi, Wernicke Korsakoff hastas›.
Haf›za kayb› ve yürüme zorlu¤u çekiyor.

Direnifl Evi’nin önünde ö¤rendi¤imde çok
heyecanland›m, apayr› bir duygu içine ka-

p›l›yor insan, yoldafllar›m›z›n birbirine sar›l›p sevinci yafla-
mas› a¤lamas› çok duyguland›rd›. Ölüm orucu zafere dö-
nüfltükten sonra flehitlerimiz akl›ma geldi. fiehit ailelerimi-
zin evine gitmek istedim. fiehitlerimizin mezarlar›n›n bafl›-
na gitmek istedim. Bu tarif edilemez bir duygu ve flunu da
düflündüm: Zaferden sonra hapishanede insanlar›m›z›n bi-
raraya gelmesini düflündüm. Zaferin sonras›nda Okmey-
dan›’na gelerek atefller yakt›k, halaylar çektik,

19 Aral›k’ta devrimcileri teslim almak istiyordu düflman,
alamad›. Ölüm orucu direnifli, kararl›l›¤›n› gösterdi, direne-
rek kazan›ld›. Zorla müdahale iflkencelerine, tahliye rüflvet-
lerine, sansüre ra¤men. fiunu çok somut olarak herkes
gördü; devrimciler savunduklar› do¤rular› hiçbir koflulda
b›rakmayarak bugünlere tafl›d›lar, zafer de böyle geldi.
Bundan sonra da insanlara daha çok tecriti anlatmal›y›z.
Herkes tecritin nas›l bir iflkence oldu¤unu bilmeli. Tecritin
tamamen kalkmas›nda en çok görev bence biz devrimci-
lere sonra ayd›nlar sanatç›lar sendikalara düflüyor.



301. Maddeden aç›lan davalar,

onlarca ayd›n› ›rkç›lar›n hedefi hali-

ne getirdi. Hedef haline getirilenler-

den Hrant Dink’in katledilmesiyle

AKP hükümeti 301. Maddeyi sa-

vunmakta zorlanmaya bafllad›.

301’le ilgili elefltiriler karfl›s›nda

daha önce “301. maddeyi de¤ifltir -

meyi düflünmüyoruz. Türkiye özgür -

lükler noktas›nda önemli ad›mlar

att›. Bu ad›mlar›n sonuçlar›n›n bek -

lenmesi gerekiyor” diyen Cemil Çi-

çek ve AKP sözcüleri, flimdi Hrant

Dink’in katledilmesindeki sorumlu-

luklar›n›n alt›nda ezildikleri için

“de¤ifltirilebilir, tart›fl›labilir” de-

meye bafllad›lar.

AKP’nin, gerçekte maddenin

özünü de¤ifltirme niyeti yoktu; 301.

Madde konusundaki ve Hrant

Dink’in katledilmesindeki suçlulu-

¤u çok aç›k olmas›na ra¤men, “kim -

se kald›r›lmas›n› teklif bile etme -

sin” tavr›nda ›srarc› olmas› bunun

göstergesidir. Fakat AKP, elefltirile-

ri savuflturmak için de bir manevra

yapma ihtiyac›ndayd›. Bu manevra-

ya da çeflitli kitle örgütlerini ortak

etti.

Ceza Yasas› yapmak,

kitle örgütlerinin

görevi de¤ildir!

2 fiubat’ta Türkiye Barolar Birli-

¤i'nin ça¤r›s›yla biraraya gelen de-

mokratik kitle örgütleri 301. Mad-

dede yap›labilecek de¤ifliklikleri

görüfltüler ve ilk toplant›da uzlafl-

ma sa¤lanamad›.

Sözkonusu toplant›ya kat›lanlar

aras›nda, TTBB, KESK, Memur-

Sen, Hak-‹fl, TMMOB, Türk-‹fl,

D‹SK, Kamu-Sen, T‹SK ve TTürk

Veteriner Hekimleri Birli¤i gibi

kurumlar, baz› hukukçular yeral›-

yordu.

Kamu-Sen, T‹SK ve Türk Vete-

riner Hekimleri Birli¤i gibi gerici,

faflist kurumlar›n, 301’in de¤ifltiril-

mesine karfl› ç›kt›¤› toplant›da, "ön -

celikle hükümetin bu konuda somut

bir tasar› haz›rlamas›n›n gerekli ol -

du¤u" sonucuna var›ld›¤› aç›kland›.

Türkiye Veteriner Hekimleri

Birli¤i Baflkan› Mehmet A l k a n

"301. madde kald›r›ls›n istemiyo -

ruz. Hatta art›r›ls›n” diyordu top-

lant›da.

Bu kez ‹ktisadi Kalk›nma Vak-

f›'n›n (‹KV) ça¤r›s› ile ayn› muhte-

vada bir toplant› düzenlendi.

Bu toplant›da bir “mutabakat”

sa¤land›¤› belirtildi. “Mutabakat”›

imzalayanlar ise TOBB, ‹KV, Türk-

‹fl, Hak-‹fl, Türkiye ‹flverenler Sen-

dikas›, Türkiye Ziraat Odalar› Birli-

¤i, Memur Sen, Televizyon Yay›nc›-

lar› Derne¤i, MÜSIAD'dan ibaretti.

Yani gericilik uzlaflm›flt›.

D‹SK, uzlafl›ld›¤› belirtilen met-

nin “sadece cezalarda indirimi ön -

g ö rdü¤ü, içeri¤ini de¤ifltirmedi¤i

için” mutabakat metnine imza at-

mayarak toplant›dan çekildi.

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman

Çelebi yapt›¤› aç›klamada "Öneri -

len, sadece cezalar›n indirilmesi.

Oysa bu sorunu çözmüyor. ‹çerik

aynen korunuyor" dedi.

Çelebi do¤ru söylüyordu. Ancak

bunun en baflta görülmesi ve bu top-

lant›lara, bu oyuna hiçbir biçimde,

hiçbir aflamas›na ortak olmamak ge-

rekiyordu.

AKP hükümeti çok basit ve kaba

bir oyun oynuyordu asl›nda. Bugü-

ne kadar hiçbir konuda, hiçbir yasa-

da sergilemedi¤i “ k a t › l › m c › l › ¤ › ”

301. Madde konusunda sergilemesi

bile zaten bafll› bafl›na flüphe uyan-

d›r›c› bir durumdu. AKP, demokra-

tikleflmeye de¤il, bu faflist yasan›n

muhafaza edilmesinin suçuna ortak

etmek istiyordu kitle örgütlerini.

KESK, TTB ve D‹SK, 301.

Maddenin de¤ifltirilmesi de¤il tü-

müyle kald›r›lmas› do¤rultusunda

aç›klamalar yaparak, sonuçta da ol-

sa bu oyunun d›fl›na ç›km›fl oldular.

301’in kald›r›lmas›na
iliflkin faflist demagoji:

Deniz Baykal, Devlet Bahçeli

gibi ›rkç›l›k yar›fl›ndaki demagog-

l a r, bu maddenin kald›r›lmas›n›n

“Türklü¤e hakaretin serbest b›ra -

k › l m a s › ” anlam›na geldi¤ini ileri

sürerek faflist yasan›n avukatl›¤›n›

yap›yorlar.

Ancak Tayyip Erdo¤an’›n da on-

lardan geri kalmad›¤› aç›k. Erdo¤an

da “kimse bizden 301’in kald›r›lma -

s›n› istemesin” derken, ayn› zihni-

yettedir, maddenin kald›r›lmas›n›n

“Türklü¤e hakareti serbest b›rak -

mak” anlam›na geldi¤i faflist yoru-

munu paylaflmaktad›r.

Kelime oyunlar›yla,
hak k›r›nt›lar›yla
demokratikleflme oyunu!

Üzerlerine vazife olmad›¤› halde

maddeyi de¤ifltirmeye soyunan kitle

ö rgütleri, “Türklük” mü diyelim,

“Türk milleti” mi diye, maddede

yaz›lan “Türklük”ten “anayasal va -

tandafll›k m›” anlafl›lacak, yoksa

“etnik köken” mi? diye tart›fl›yorlar.

Zaten 301. Madde her ne kadar

“Türklü¤e hakaret” boyutuyla tart›-

fl›lsa da, gerçekte madde, düzenin

tüm kurumlar›na karfl› elefltiriyi en-

gellemek maksad›yla yaz›lm›fl bir

m a d d e d i r. Maddenin tamam›nda,
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‘Demokrasicilik
Oyunu’ndan
Al›fl›lm›fl Bir Sahne:

301. MADDE
Kald›r›ls›n M›?

Hafifletilsin Mi?



“Türklü¤ün” yan›s›ra, “ T ü r k i y e

Cumhuriyetini, Türkiye Büyük Mil -

let Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti

Hükümetini, devletin yarg› organla -

r›n›, askeri veya emniyet teflkilat› -

n›” afla¤›lamak da “suç” say›lmak-

tad›r.

Maddedeki “afla¤›lamak” zaten

yeterince izafi bir kavramd›r. Neyin

afla¤›lama olup olmad›¤›, o günkü

siyasal ortama, iktidar›n politikala-

r›na göre, subjektif ölçülerle belir-

lenmektedir. Bu noktada, hemen her

elefltirinin afla¤›lama kategorisine

sokulabildi¤i gözönüne al›nd›¤›nda,

maddenin amac› muhtevas› ortaya

ç›kmaktad›r. Ve maddeyi tart›flanlar,

bunu tart›flmamaktad›r.

301. mutabakatç›lar›, kendi yaz-

d›klar› maddeye, “afla¤›lama” yeri-

ne an›lan varl›klar› “tahkir ve tezyif

k a s t › ”n› ilave etmifller. Böylece,

“bu kast› tafl›madan aç›klanacak

ifadelerin suçun kapsam› d›fl›nda

tutulmas› sa¤lanacak”m›fl. Ne bü-

yük, ne kapsaml›, ne anlaml› bir de-

mokratikleflme!!!

Hrant Dink’in katledilmesini tek

bir maddeye hapsetmek yanl›flt›r;

faflist politikalar› birkaç yasa mad-

desine indirg e m e k t i r... Ancak bu,

sözkonusu de¤ifliklik talebinin de-

mokratik bir talep oldu¤u gerçe¤ini

de¤ifltirmez. Mesele bu talepe nas›l

bir misyon yüklenece¤indedir. Geç-

miflteki tart›flmalarda oldu¤u gibi,

bir tek maddedeki de¤ifliklikle, san-

ki demokratikleflme hamlesi yap›la-

ca¤›, sanki bu ülkede demokrasi

olup olmamas›n›n tek ölçüsünün bu

madde oldu¤u gibi halk› yanl›fl yön-

lendiren, bofl beklentilere sokan

yaklafl›mlar terkedilmelidir.

Ders al›nsayd›, tekerrür

eder miydi bunlar?
Ülkemizde y›llarca TCK’n›n flu

veya bu maddesi tart›fl›ld›. M e s e l a ,

141-142. maddelerin k a l d › r › l m a s › ,

bir o kadar 1163. Maddenin k a l d › r › l-

mas› tart›flmalar›.... Halen yürürlük-

te olan TCK, 2005 May›s’›nda kabul

edilmiflti. O dönemi hat›rlayacak

olursan›z, yeni TCK, “büyük bir re-

form” olarak sunulmufl, bu yasayla

düflünce özgürlü¤ü önündeki engel-

lerin de kalkt›¤› ileri sürülmüfltü.

Bunun bofl bir iddiadan ibaret ol-

du¤unu görmek için fazla beklemek

gerekmedi. Ayd›nlara, gazetecilere

karfl› peflpefle aç›lan davalarla her-

kesin gözü aç›ld›.

Türkiye tarihinde bu seyir,

birçok kez tekrarlanm›flt›r ve ne ya-

z›k ki çeflitli çevrelerin gözü aç›ld›-

¤›nda ifl iflten geçmifl olmaktad›r.

1990’lar›n bafllar›nda 141-142

maddelerin kald›r›lmas›nda da böy-

le olmufltu. Özal’›n büyük demok-

rasi hamlesinin ürünü, Terörle Mü-

cadele Yasas› ve onun ünlü –141-

142’yi aratmayan– 8. Maddesi ol-

mufltu. Y›llarca 141-142 kald›r›ls›n

diyenler, y›llarca da 8. Madde kald›-

r›ls›n diye u¤raflt›lar.

141. Madde, 8. Madde, 159.

Madde, 301. Madde... Bu maddele-

rin kelimeleri farkl› olsa da özü bir-

dir; bizim daha önce k›saca özetle-

di¤imiz gibi “benim gibi düflünme -

yeni, resmi devlet tezlerine karfl› ç› -

kanlar› ezeriz!” maddeleridir ve

bugüne kadarki her ceza yasas›nda

korunmufl, her iktidar da bu madde-

leri uygulam›flt›r. Çünkü bu politi-

kadan hiçbir iktidar vazgeçmemifl-

tir. Esas olan flu ki, AKP iktidar› ve

oligarflik diktatörlü¤ün di¤er ku-

rumlar›, ayd›nlara, muhalefetin de-

¤iflik kesimlerine karfl› kullanabile-

cekleri bu “silah”› ellerinden b›rak-

mak istemiyorlar.

Bu maddenin no’su önceki

TCK’da 159’du, flimdi 301 oldu,

yar›n bir baflka “numara” da verebi-

lirler. Madde ayn› madde, ne var ki

numaras› de¤iflik... ‹ktidarlar›n poli-

tikalar›ndaki “numara” da burada

zaten.

Demokratik kitle örgütleri, ay-

d›nlar, ilk baflta bunlar› görmek iste-

miyorlar. Özal’›n büyük demokrasi

hamlesi(!) yan›nda Anti-terör yasa-

s›n› ç›karmas› ilk baflta neredeyse

sessiz karfl›land›. Ad› üstündeydi ifl-

te, “teröre” ve “teröristlere” karfl›y-

d›. Komünist Partisi’nin kurulmas›-

na bir engel yoktu, bu da ülkenin

demokratikleflti¤inin tart›fl›lmaz

göstergesiydi. Devrimcilerin eleflti-

risi, her zamanki “do¤matikliklerin-

den”di. Sonra?..

O zaman ki ÇHD Baflkan› fienal

Sar›han neticeyi flöyle özetliyordu:

“Halk›n onlarca y›ll›k mücade -

lesi ile Türk Ceza Yasas›’ndan kal -

d›r›lmak zorunda kal›nan 141 ve

142’inci maddeler, ince bir oyunla

hem bu yasa ile yürürlükten kald› -

r›ld›, hem yasan›n 7 ve 8’inci mad -

deleri ile daha a¤›r koflullarla yü -

rürlü¤e kondu.” (20.07.1991, Gü-

nefl Gazetesi)

Turgut Kazan da daha sonra flöy-

le diyecekti: “Bu yasayla en temel

kurallar›n hiçe say›ld›¤›n› görüyor -

sunuz. Bas›n› susturmak, demokra -

siyi bo¤mak için unsurlar› ve s›n›r -

lar› belli olmayan suçlar yarat›l -

m›fl.” (29.08.1991)

Bu manevra, oligarflik devlet

aç›s›ndan gelenekseldir. Evvelki y›l

yeni TCK gündeme getirildi¤inde

de ayn› manevra yap›ld›. Biz, re-

form, demokratikleflme flamatalar›

aras›nda flöyle demifltik: “ M u s s o -

li’nin ruhu yeni TCK’da da yerini

koruyor”!

Zaman yine bizi hakl› ç›kard›.

301. maddeye iliflkin tart›flma-

larda da, 1 Ekim 2006 tarihli 72. sa-

y›m›zda “Tek tek maddeleri de¤il

faflizmi tart›fl›n” dedik. 19 Kas›m

2006 tarihli 779. Say›m›zda 3 0 1 .

Maddenin de¤ifltirilmesiyle ilgili

oyunu, “Hükümetin 'Kat›l›mc›l›k'

Oyunu ve Düflünce Özgürlü¤ü ‹ste -

yemeyen 'STK'lar” bafll›¤›yla de-

¤erlendirdik.

Görmek isteyenler için oyun da,

manevra da aç›kt›r.

Görmeye cesareti olanlar için,

demokrasiyi kazanman›n yolu da,

yordam› da bellidir.

27

11 fiubat 2007 / 91

‘Milliyetçi’
Devlet Bahçe-
li, ‘Halkç›’ De-

niz Baykal,
‘islamc›’ Tay-
yip Erdo¤an,
‘ulusalc›’ Ke-
mal Kerinçsiz, 301. Maddeyi
savunmakta hemfikirler. 301.
Maddeye karfl› ç›kanlar› bas-

t›rmakta müttefikler.



Sevgili okurlar›m›z merhaba! Bu

haftaki sohbet konumuz devlet...

Daha tam bir ifadeyle, ddevletin ni-

teli¤i konusunda baz› noktalar› ele

alaca¤›z.

Baz› konulara tekrar tekrar de¤i-

niyoruz, tekrar tekrar dönmek duru-

munda kal›yoruz. Çünkü asl›nda, si-

yasal tart›flmalar, belli birkaç nokta-

daki tercih ve politikalar etraf›nda

odaklan›yor. ““Devlet” bunlardan bi-

ridir. Devletin teorik bak›mdan nas›l

tahlil edildi¤i ve pratik olarak da

devlete karfl› nas›l bir tutum tak›n›l-

d›¤›, her siyasi gücün siyasi arena-

daki yerini belirleyen temel nokta-

lardan biridir.

Hrant Dink’in cenazesi bu aç›-

dan önemliydi ve üzerinde çok du-

rulmasa da politik tercihlerin bir

göstergesi oldu. Bu sohbetimizin de

temel konusu olan “ddevlet” konu-

sundaki yanl›fl politik hatt› ve teorik

yan›lg›y› bir kez daha gördük cena-

ze töreninde. Kitlelere hedef olarak

devletin gösterilmesi gereken bir

noktada, tam tersi yap›l›p devletin

kendini gizlemesine bir flekilde ze-

min haz›rlanm›fl oldu. Bu, refor-

mizm aç›s›ndan taktik bir yan›lg›,

bir cenaze töreninde içine düflülen

bir yanl›fll›k meselesi de¤ildir. So-

run daha köklüdür. Baflta iflaret etti-

¤imiz gibi, devlete, devletin niteli-

¤ine iliflkin bak›fl aç›s› meselesidir.

Evet Özlem, bu meselenin teorik,

pratik boyutlar› nelerdir, konumuzu

açmaya buradan bafllayal›m.

Özlem: Pratikteki yanl›fl, dev-

letle çat›flmaktan kaçan hatt›r. Bu,

k›saca düzeniçi solun çizgisidir.

Teorik yan›lg› ise, devletin niteli¤i-

ne iliflkin tespitlerdedir. Bu yanl›fl

anlay›fllar›n sonuçlar›yla Susurluk

sonras› da karfl›laflt›k. Üzerinden

yaklafl›k on y›l geçti, hat›rlamayan-

lar vard›r, Susurluk sonras›nda da

“devlet” konusu sol içi tart›flmalar›n

en önemli noktalar›ndan birini olufl-

turmufltu.

Bugün Hrant Dink’in katledil-

mesiyle ilgili ne tart›fl›l›yor? 81 il-

den biri olarak de¤il, ülke genelin-

deki koflullardan kopar›lm›fl olarak

Trabzon tart›fl›l›yor... Devletten ko-

puk olarak Jandarma tart›fl›l›yor. Po-

listeki kadrolaflma tart›fl›l›yor. Yasin

Hayal, devletin “haber eleman›” Er-

han Tuncel tart›fl›l›yor, “derin dev-

let” tart›fl›l›yor.. Bu kadar fley tart›-

fl›l›yor ama esas olan yok ortada...

Susurluk dönemini bilenler ha-

t›rlayacakt›r. O zaman da bir “Yeflil”

tart›flmas› bafllam›fl ve bir türlü de

bitmek bilmemiflti. Susurluk Ye-

flil’di. Devlet Yeflil’di. Her tafl›n al-

t›nda Yeflil vard›. Nereye el at›lsa

Yeflil ç›k›yordu ortaya, tüm Susur-

luk yaz›lar› Yeflil’le bafllay›p biti-

yordu... Oyun basit ve ç›plakt›: Ye-

flil’in o kadar öne ç›kar›lmas›,

“s›r”laflt›r›lmas›, devleti aklaman›n

bir arac›yd›.

Derin devlet”i tart›flmak, sanki

bu oyuna gelmemek gibi gözükü-

yordu baz›lar›na. Derin devlet tan›-

m›, Susurluk’a yöneltilen “radikal”

bir elefltiri gibi görünüyordu. Oysa

bu da devleti aklaman›n baflka bir

versiyonuydu. Çünkü “derin devle-

ti” tart›flmak da esas›nda devleti tar-

t›flmamakt›r.

M a z l um : Kemal arkadafl›n

baflta çizdi¤i çerçeveye ba¤l› kala-

rak, klasik anlamda devlet nedir, ne

de¤ildir meselesine girmeyece¤iz

flimdi. Üzerinden oldukça zaman

geçmifl olsa da, 27. say›m›zda ve

sonra yine daha yak›n zamanda 82.

say›m›zda “devlet ve derin devlet”

meselesini genel boyutlar›yla ele al-

m›flt›k zaten. Bu konuyu daha genifl

görmek isteyen arkadafllar, onlara

da bakabilir.

fiimdi biz Hrant Dink’in katle-

dilmesi ve benzeri olaylar›n devlet-

le iliflkisinin ve devletin niteli¤inin

karart›lmas›n›n nas›l gerçekleflti¤ine

bakal›m.

Katliamlara, mafya faaliyetleri-

ne, kontrgerilla operasyonlar›na ilifl-

kin kimi gerçeklerin aç›¤a ç›kmas›

engellenemedi¤inde, oligarfli, ge-

rekti¤inde üç befl günah keçisini or-

taya at›p, düzeni ve devleti kurtar-

maya çal›fl›r. Bu adeta genel bir ku-

ral gibidir. Halk devlete güvensiz-

lefltikçe, halk›n düzen kurumlar›n-

dan memnuniyetsizli¤i artt›kça, oli-

garflinin bu tür manevralar› artar.

Devletin yeniden güven kazanmas›-

n›n kilit noktas›, devletin tüm bu

pisliklerden azade gösterilmesidir.

‹flte tam bu noktada, “fiahinler,

güvercinler”, “karanl›k güçler”,

“devlet içindeki klik çat›flmalar›”

teorileri de, devletin aklanmas›na

kolayl›k sa¤layan teorilerdir.

“Susurluk” bugün herkes taraf›n-

dan kullan›lan bir kavram haline dö-

nüflmüfl durumda. Ama ondan ne

anlafl›ld›¤› biraz kar›fl›k ve tart›flma-

l›. Marksist-Leninistler bu kavram›n

içini ““Susurluk devlettir” tespitiy-

le doldurmufltu. Kimileri için ise,

Susurluk düzen içindeki flu veya bu

kesimi dile getiriyordu ama devletle

özdefllefltirilemezdi.

‹flte “derin devlet”, “karanl›k

güçler” gibi kavramlar veya ““Çil-

l e r- A ¤ a r- B u c a k ” tan›mlar› veya

“Çiller Özel Örgütü”, “Süper Na-

to” gibi adland›rmalar, karfl› karfl›ya

oldu¤umuz olgunun “devlet” oldu-
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h a y a t › n
içindeki
t e o r i

Devletin Niteli¤i
ve Baz› Yan›lg›lar

Devletten Ne
Beklenebilir, Ne

Beklenemez?



¤unu kabul etmek istemeyenlerin

tarif ve tan›mlar›yd›. Bu kesimler

ülkemizdeki demokrasicilik oyunu-

nu fazla abartan, “parlamenter de-

mokrasi”ye kendinde olmayan mis-

yonlar yükleyenlerdi. Bütün bir

devletin bu politikalar› uygulamas›-

n›, böyle bir organizasyona sahip ol-

mas›n› “anlayam›yorlar”d›. Asl›nda

anlafl›lmayacak bir fley yoktu, en ge-

liflmifl burjuva demokrasisi örnekle-

rinin oldu¤u Avrupa emperyalist ül-

kelerinde de NATO çerçevesinde bu

tür örgütlenmeler vard›. Fakat dedi-

¤imiz gibi bu olgu kabul edilmek is-

tenmiyordu.

Bu bak›fl aç›s›, o günden beri sü-

rüp geliyor. Mesela, PKK ateflkes

ilan ediyor, buna karfl›n oligarflinin

katliamlar› sürüyor, bu noktada flu

tür de¤erlendirmelere tan›k oluyo-

ruz: “Devlet içindeki karanl›k güç -

ler”, “devlet içindeki bir kanat” ya-

p›yor bu katliamlar›... Bu nas›l bir

karanl›k güç ki, bu nas›l bir kanat ki,

koskoca orduya istedi¤i katliamlar›

yapt›r›yor, hükümetleri susturuyor,

bu politikay› kabule zorluyor?.. El-

bette böyle bir olgu yok... En son

linç sald›r›lar›n› devletin d›fl›nda

görme e¤ilimi de bu anlay›fl›n bir

devam›yd›.

Bu yanl›fl de¤erlendirmeler, fa-

flist teröre, katliamlara, örgütlenme-

ye, Susurluk’a son verilmesini, bir

“düzen içi reform” meselesi olarak

görmeyi beraberinde getirmifltir.

Oysa devlet konusundaki Marksist-

Leninist teori de, ülkemizdeki dev-

let yap›lanmas›na dair gerçekler de

bunlara son vermenin yolunun re-

form de¤il, devrim oldu¤unu göste-

rir bize... Yine o dönem “Susurluk

devlettir” tespitinin devam› olarak

“Pisli¤i devrim temizler” denilmesi

de kayna¤›n› bu teorik ve pratik du-

rumdan alm›flt›r.

Kemal: Evet, Mazlum arkada-

fl›n konuflmas›n› getirdi¤i nokta

önemli. Daha do¤rusu önemliden

öte, bu tart›flman›n esas›d›r. Çünkü

burada fikir cimnasti¤i yapmad›¤›-

m›za göre, esas sorunumuz, bu ya-

p›y› nas›l tasfiye edebilece¤imizdir.

Yap›n›n nas›l tarif edildi¤iyle nas›l

mücadele edilece¤i elbette birbiriy-

le do¤rudan ba¤l›d›r. Bu yap› “dev-

let içine yuvalanm›fl bir grup” di-

yorsan›z, evet, bu yap›y› tasfiye et-

mek, bu düzen içinde mümkün ola-

bilir. Ama e¤er bu yap›, devlettir di-

yorsan›z, o zaman bu yap›n›n tasfi-

yesiyle, bu devletin tasfiyesi, y›k›l-

mas› ayn› fley demektir.

Özlem: Ama bu noktada flunu

da ekleyelim. Susurluk’u devletin

d›fl›nda veya “devletin içinde ama

ondan ba¤›ms›z” olarak de¤erlendi-

renlerden baz›lar›n›n bugünlerde

farkl› fleyler söyledi¤i de görülüyor.

Örne¤in, bildi¤im kadar›yla “derin

devlet” kavram›n› yayg›nlaflt›ran,

Susurluk’un düzen içinde çözümü-

nün mümkün olabilece¤ini düflünen

anlay›fl›n sözcülerinden biri olan Er-

gin Cinmen’in bir özelefltirisine

rastlad›m Hrant Dink’in katledilme-

siyle ilgili tart›flmalar içinde.

Cinmen flimdi flöyle diyordu:

“Bugüne kadar derin devletin va -

roldu¤unu söylüyorduk. Ama ben

art›k buna kat›lm›yorum. Her fley

devletin bilgisi dahilindeyse bunun

ad› dderin devlet olamaz. Bunun ad›

derin devlet de¤il, devlettir. ”

Derin devlet konusunda y›llar

sonra da olsa verilmifl yerinde bir

özelefltiri.

Çal›flmaya haz›rlan›rken, Cin-

men’in, sözcüsü oldu¤u “Yurttafl gi-

riflimi”nin eski aç›klamalar›na gö-

zatt›m. Bizzat Cinmen’in konuflma-

s›nda Çiller, A¤ar, Bucak ""çetenin

simgesi” olarak nitelendiriliyor ve

her fley onlar›n üzerine odaklan›yor.

Mesela yine bir konuflmas›nda

“Mehmet A¤ar, Sedat Bucak gibi

isimlerin kesinlikle milletvekili se -

çilmemeli. Aksi taktirde Susurluk'un

ayd›nlat›lmas›n› isteyenler yenilmifl

olacakt›r...." derken sorunu nas›l dü-

zenin parlamenter düzlemine hap-

setti¤i görülüyor.

Susurluk’un T B M M " s i y l e ,

M‹T'i, Polis'i, Ordu'suyla, Yarg›'s›y-

la k›sacas› bütün kurumlar›yla bu

devletin bir organizasyonu oldu¤u-

nu y›llarca görmemekte ›srar ettiler.

Ergin Cinmen yine o zaman flöy-

le diyor örne¤in; "Eskiye göre flu

anda bir fleylerin de¤iflti¤ini görü -

yoruz. Al›flamad›¤›m›z fleyler olma -

ya bafllad›. Bu nedenle bu geliflme -

ler bizim için ucundan tutulmas› ge -

reken bir ip. Do¤ru yerden ipin ucu -

nu tutarsak çok daha önemli bir yol

katedece¤imize inan›yorum.”

Evet, bütün mesele de bu: ‹pi

do¤ru yerinden tutmak. Ama onlar

bunu o zaman yapamad›lar. ‹pin tut-

tuklar› yeri, hiç de onlar› iflin kayna-

¤›na götürecek yeri de¤ildi. Özelefl-

tiriyi biraz da bunun özelefltirisi ola-

rak görmek gerek.

Mazlum: Ece Temelkuran da

2 fiubat tarihli yaz›s›nda benzer fley-

ler söyleyip karfl› ç›k›yor derin dev-

lete. Okuyay›m:

“Herkes sarhofl gibi, derin dev -

let diye bir muallaka, karambole

ba¤l›yorlar iflin ucunu. Kimin sui -

kast› haber verdi¤i belli, kimin ha -

beri duymad›¤›, duymazdan geldi¤i

belli. Neresi derin?..” (2 fiubat

2007, Milliyet)

Bu soru gerçekte dünün de soru-

suydu. Ülkemizde “derin devlet” di-

ye adland›r›lan hiçbir oluflumun,

hiçbir eylemin çok da derin olmad›-

¤› defalarca aç›¤a ç›km›flt›r. “Derin

devlet” ad›na katliamlar gerçekleflti-

renler, provokasyon, komplo düzen-

leyenler, mafyac›l›k yapanlar, pekâ-

la devletin, oligarflinin en üst kesim-

leriyle iliflki içindedirler.

Bu içli d›fll›l›k her boyutuyla or-

taya da dökülmüfltür. Çatl›’n›n

TBMM koridorlar›nda gezdi¤i, par-

ti liderleriyle, bakanlarla görüfltü¤ü,

Susurluk kazas›n›n da gösterdi¤i gi-

bi polis flefleriyle, generallerle içiçe

oldu¤u birçok tan›kla kan›tland›.
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erin devlet tan›m›, Susurluk’a
yöneltilen “radikal” bir elefltiri gibi görü-
nüyordu. Oysa bu da devleti aklaman›n
baflka bir versiyonuydu. Çünkü “derin
devleti” tart›flmak da esas›nda devleti tar-
t › fl m a m a k t › r. ... “ fi a h i n l e r, güver c i n l e r ” ,
“karanl›k güçler”, “devlet içindeki klik
çat›flmalar›” teorileri de, devletin aklan-
mas›na kolayl›k sa¤layan teorilerd i r.
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Ayn› fley Yeflil için geçerliydi, böl-

gedeki hemen tüm komutanlar, po-

lis flefleri haberdard› ondan. Mesela,

bu iliflkilerin bir di¤er aya¤›n› olufl-

turan mafyayla ve bir dönem onun

en etkili isimlerinden biri oldu¤u

anlafl›lan Çak›c›’yla iliflkilere dair

flu ifade de bunu anlatmaktad›r:

"Çak›c› ile arkadafll›k yapmak -

tan her zaman mutluluk duydum,

e¤er bu suçsa suçumu çekmeye raz› -

y›m, fakat flunu herkesin bilmesini

isterim. Türkiye'de halen bu suçu ifl -

leyen en az 110 bakan, 1100'e yak›n

eski ve yyüzlerce yeni milletvekili,

bir kaç pparti lideri, yüzlerce ggenel

müdür, devlet yetkilisi ve bir o ka -

dar da iifladam› vard›r." (Erol Evcil,

9 Ekim 1998, Hürriyet)

Daha ne olsun?!.. “Aran›r” du-

rumdaki faflist Çatl›, yan›nda bir

emniyet müdür yard›mc›s› ve mil-

letvekiliyle bulundu. Daha ne ol-

sun?!.. Bu tür operasyonlara en te-

peden Evrenler, Demireller sahip

ç›kt›. Daha ne olsun?!.. Bu yap›lan-

malar›n finansman›, silahlanmas›,

ve yetki tayini, bizzat devlet taraf›n-

dan yap›lm›flt›r her zaman. ‹sra-

il’den al›n›p kontralara verildi¤i

belgelerle ortaya ç›kan silahlar, Çil-

ler’in örtülü ödenekten aktard›¤› pa-

ralar› hat›rlamak bile yeter.

Günah keçisi yap›lan faflist maf-

yac›lardan biriyle (Kürflat Y›lmaz)

bir derginin yapt›¤› röportajdaki flu

soru ve cevaplar da hat›rlanmaya

de¤er:

"Bulunduklar› yere gelirken her

biri, her birimizin peflinde kofluyor -

du. Bizler o zaman temizdik, fayda -

l›yd›k flimdi kirli olduk öyle mi? 

- Sizi kimler karanl›k emellerine

alet etmek istedi?

Y›lmaz: (...) bunlar iktidar oyu -

nunu sevenler ve içinde bu güce da -

hil olan her s›n›f var. Siyasetçi mi?

Evet. ‹fladam› m›? Evet. Bürokrat

m›? Evet." (Art› Haber 3-9 Ekim 98

Say›: 420)

Bur juva politikac›lar, tekelci

patronlar, toprak a¤alar›, bakan-

lar, baflbakanlar, generaller, polis

flefleri, k›sacas›, bu iliflkilerin ve ifl-

lerin içinde bunlar›n hepsinin ad›

geçmifltir, hepsinin bir rolü vard›r.

Bu kontrgerilla politikalar›n›n, sal-

d›r›lar›n›n “devlet ifli” oldu¤unu

teorik ve siyasal olarak görmeyen-

ler, gerçe¤i bu pratik olgulara baka-

rak da görebilirler esas›nda.

K e m a l: Görmesine görürler

de, s›n›flar mücadelesinde görmek

de bir siyasi cesaret meselesidir ay-

n› zamanda. Devletle çat›flmay› gö-

ze alamayanlar, gördüklerini de gör-

mezden geleceklerdir.

Lenin devrimci bir partinin göre-

vi konusunda flunlara dikkat çeker:

“ Devrimci sosyalist partinin

gerçek görevini berrakça ortaya ko -

yan odur: Toplumun dönüflümüne

iliflkin planlar uydurmak de¤il, ka -

pitalistlere ve uflaklar›na iflçilerin

durumunun düzeltilmesi üzerine va -

azlar vermek de¤il, komplolar k›fl -

k›rtmak de¤il, tam tersine niha -

i amac› siyasi iktidar›n proletarya

taraf›ndan ele geçirilmesi ve sosya -

list toplumun örgütlenmesi olan,

proletaryan›n s›n›f mücadelesini ör -

gütlemek ve bu mücadeleyi yönet -

mek.” (Leninizm nedir?, syf. 137)

Reformist ne yapar bu noktada:

O düzene ak›l verir, düzene içine

düfltü¤ü krizlerden nas›l kurtulabile-

ce¤inin yollar›n› göstermeyi kendi

görevi sayar ve bunu da “yap›c› mu -

halefet” , “ flabloncu olmamak” ,

“keskin ve sekter olmamak” ve ben-

zeri gerekçelerle savunur. Hrant

Dink’in cenazesindeki politika da

tipik olarak buydu.

Özlem: Yani asl›nda devlet ko-

nusunda gerçe¤i görüyorlar ama

gördüklerini kabul etmeye cesaret

edemiyorlar diyorsunuz yani, öyle

mi?

Kemal: Bu aç›dan evet. Ancak

bu konudaki teori ve politikalar›n›n

tümünde ayn› etkenin geçerli oldu-

¤unu söylemiyorum. Evet, gerçek

aç›kça ortada oldu¤u halde, onu ka-

bul etmek, örgütlenme biçiminden,

mücadele biçimlerine kadar birçok

fleyi de kabul etmeyi gerektirece¤in-

den bu aç›k gerçekleri kabul etmez-

ler. Ama gerçek olgunun ne oldu¤u-

nu do¤ru dürüst tahlil edemedikleri

durumlar da vard›r. Reformist sol,

devletin yap›s›na iliflkin birçok teo-

rik tahlil yanl›fl› da sergilemifltir bu-

güne kadar.

Mazlum: Mesela bunlar›n ba-

fl›nda oligarfli içi çeliflkileri abart-

malar› gelir. Bir konuda oligarfli

“hemfikir” olmad›¤›na göre, demek

ki o ifl “devletin” de¤il, “devletin

içindeki bir kesimin iflidir” yaklafl›-

m› hakim yaklafl›md›r.

Mesela, bu kesimlerin “Susurluk

devlettir” dememelerindeki en

önemli etkenlerden biri de TÜS‹AD

patronlar›n›n Susurluk’a karfl› ç›k›-

yor görünmeleriydi. Patronlar›n kar-

fl› ç›k›fl›n›n konjoktürel oldu¤unu

görmüyorlard›.

Oligarflinin flu veya bu kesimi

herhangi bir politikaya, uygulamaya

karfl› ç›kabilir. Bu, o politikan›n, uy-

gulaman›n “devletin d›fl›nda” oldu-

¤unu göstermez. Bu noktada,

Marks’›n, devleti, “egemen s›n›f›n

ortaklafla ç›karlar›n› sa¤layan bir

organ” olarak tan›mlad›¤›n› hat›rla-

tal›m. Baflka bir deyiflle, devlet, te-

kelci burjuvazinin, oligarflinin uzun

vadeli ç›karlar›n› savunur. Tek tek

burjuvalar, daha k›sa vadeli düflü-

nürler, sadece kendi tekellerinin kâ-

r›n› esas al›rlar, ama devlet bütün

olarak burjuva egemenli¤ini gözetir

ve savunur. Devletle burjuvazi ara-

s›ndaki çeflitli çeliflkilerin kaynakla-

r›ndan biri de budur zaten.

Bir ikinci yanl›fl, devletin özel-

likle burjuva toplumunda geçirdi¤i

evrimlerin, hak ve özgürlükler ko-

nusunun abart›lmas›ndad›r. Unutul-

mamas› gereken fludur: Devlet, tarih

30

11 fiubat 2007 / 91

sl›nda derin devlet tan›m›nda bir
de flu var; egemen s›n›flar›n bu kavram›
kullanmas›, bilinçlidir diye düflünüyo-
rum. Bunu kullanarak kitlelere bu devle-
tin ulafl›lamayacak, hesap sorulamayacak
bir oluflum oldu¤u imaj› verilmek isteni-
yor. Baflka bir deyiflle, kitlelere bu kav-
ramla bir çaresizlik duygusu afl›lanmak
isteniyor.
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sahnesine, sömürü ve zulmün ku-

rumlaflmas› olarak ç›km›flt›r. Ege-

men s›n›f›n sömürüsünü ve tahak-

kümünü sa¤lamak için gelifltirilmifl

bir organd›r. Ve 20. yüzy›lda burju-

vazinin egemenli¤indeki tüm

devletler, bu niteli¤ini devam ettir-

di¤i gibi, 21. yüzy›lda da devam et-

tirmektedir.

“Devlet”in geliflimi kimilerinin

sand›¤› gibi daha “demokratiklefl-

mesi”, daha “s›n›flar üstü” olmas›

yönünde de¤ildir. Tersine, 20. yüz-

y›l boyunca, devlet, tekellerle daha

fazla bütünleflmifl, ayn›laflm›flt›r.

Devletin ulusal ve uluslararas› plan-

daki rolü, tekellerin ve iflbirlikçi oli-

garflilerin ç›karlar›n›n daha çok bire

bir tezahürü olmaktad›r.

“Modernleflme”nin veya yeni bir

yüzy›l›n “otomatikman” toplumlar›

ve devleti demokratiklefltirece¤ini

sanmak, burjuvazinin tamamen

kendine ba¤l› olarak gösterdi¤i “uy-

garl›¤›n geliflimi” safsatalar›n›n et-

kisi alt›nda kalmakt›r. Engels, sözü

edilen “modernleflme”nin daha ilk

dönemlerinde bu yan›lg›ya flöyle

iflaret etmiflti: “Modern devlet, biçi -

mi ne olursa olsun, özü bak›m›ndan

kapitalist bir makinedir. ... Üretici

güçleri ne denli çok kendi mülkiyeti -

ne geçirirse... yurttafllar› o denli çok

sömürür. ‹flçiler, ücretli iflçiler ola -

rak, proleterler olarak kal›rlar. Ka -

pitalist iliflki ortadan kald›r›lmam›fl,

tersine doru¤una götürülmüfltür. ”

(Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sos-

yalizm, syf. 79)

Devletin s›n›fsal niteli¤ini unuta-

rak politika gelifltirmek, o niteli¤i

yok sayan taleplerde bulunmak, ka-

pitalizmin egemenli¤i ve burjuvazi-

nin diktatörlü¤ünün sürdü¤ü koflul-

larda devletin bu tarz sorunlar› çö-

zece¤ini beklemek, bu devletin

“tüm halk›n devleti” olmas›n› iste-

mek veya bunun teorisini, politika-

s›n› yapmak, sonuçta mevcut devle-

te tabi olmay›, onun d›fl›nda bir al-

ternatife sahip olmamay› getirir.

Kemal: Evet, en önemli nokta-

lardan biri de bu. Devlet teorisi ko-

nusunda bu yan›lg›lara düflenler ve

ülkemizdeki devlet gerçe¤ine iliflkin

yanl›fllarda ›srar edenler, esas olarak

bir devlet “alternatifine” sahip ol-

mayanlard›r.

Mevcut devlete iliflkin düflünce-

ler, bir yerde gelecekteki devlete

iliflkin düflüncelerle ba¤lant›l›d›r.

Devletin “bir s›n›f›n di¤er s›n›flar

üzerindeki bask› ayg›t›” o l d u ¤ u

gerçe¤ini reddedip, bunun d›fl›nda

bir devlet olabilece¤ini düflünmek,

ayn› zamanda mevcut devletin de

de¤iflebilirli¤ini ve iiyilefltirilebile-

ce¤ini düflünmeyi beraberinde geti-

r i y o r. Mevcut devleti bir s›n›f›n

(Oligarflinin) di¤er s›n›flar (Halk)

üzerindeki bask› arac› olarak de¤il

de, ““oligarflik diktatörlük” veya

“burjuvazinin diktatörlü¤ü” ola-

rak de¤il de sanki “s›n›flar üstü”

imifl gibi görebiliyor... Devlete böy-

le bakanlar›n ortak noktalar›ndan

biri de “proletarya diktatörlü¤ü”nü

r e d d e t m e l e r i d i r. Reformizm ço¤u

kez anarflistlerden al›nma düflünce-

lerle devleti “ele geçirmeyi”, yani

y›kmay› ve “iktidar” sahibi olmay›

reddeder. Mesela, Öcalan’›n teorile-

rinde de “devletin ele geçirilmesi”

reddediliyor. Bu “reddedifl”, do¤al

olarak asl›nda bir “kabul edifl”i de

içeriyor. Neyi kabul edifl? Elbette ki

mevcut devleti.

‹ktidar hedefinin ve buna ba¤l›

olarak proletarya diktatörlü¤ünün

reddedildi¤i noktada, asl›nda Mark-

sizm-Leninizm sözkonusu de¤ildir.

Devlet konusundaki bak›fl aç›s›nda

Marksizm-Leninizm’den kopul-

mufltur. Lenin’in bu konudaki flu

sözlerini hat›rlayal›m:

“Marx'›n ö¤retisinde özsel olan

s›n›f mücadelesiymifl. Bu s›k s›k ya -

z›lmakta ve söylenmektedir. Ama bu

do¤ru de¤ildir. Ve bu yanl›fll›ktan,

Marksizmi ... burjuvazi için kabul

edilebilir k›lma do¤rultusunda tah -

rif etme sonucu ç›kmaktad›r. Çünkü

s›n›f mücadelesi ö¤retisi Marx tara -

f›ndan de¤il, ondan önce burjuvazi

taraf›ndan ortaya konmufltur ve o,

genel olarak, burjuvazi için kabul

edilebilir birfleydir. Yaln›zca s›n›f

mücadelesini kabul eden biri, henüz

Marksist de¤ildir, henüz burjuvaca

düflünmenin ve burjuva siyasetinin

s›n›rlar› içinde biri olabilir. Mark -

sizmi s›n›f mücadelesi ö¤retisiyle s› -

n›rlamak, onu budamak, bozmak,

burjuvazi için kabul edilebilir birfle -

ye indirgemek demektir. Ancak s›n›f

mücadelesinin kabulünü, pproletarya

diktatörlü¤ünün kabulüne dek ge -

niflleten kifli bir Marksisttir. Mark -

sisti s›radan küçük (ve de büyük)

burjuvadan en derin flekilde ay›rt

eden fley, iflte budur. Marksizmin

gerçekten anlafl›l›p kabul edilmesi -

nin denektafl› bu olmal›d›r.” (Lenin,

Tüm Eserler, cilt XXI, "Devlet ve

Devrim", s. 493.)

Mevcut olan›n burjuvazinin dik-

tatörlü¤ü oldu¤unu reddedince, bu

noktada “derin devlet” teorilerinden

“karanl›k güçler”, “klikler” söyle-

mine kadar birçok yan›lg› gündeme

geliyor. Çünkü bu reddedifl, asl›nda

devlete iliflkin Marksist-Leninist

tahlilin en temel olgular›n›n reddi-

dir. Bunun yerini gizli veya aç›k,

burjuvazinin “devlet” tan›m› almak-

tad›r.

M a z l um : Sen böyle deyince

hat›rlad›m. Burjuvazinin devlet ta-

n›m›n›n “sol”a s›zmas› yeni de¤il.

19. yüzy›l›n sonlar›nda Almanya’da

geliflen bir ak›m var, ““Kürsü sosya-

l i z m i ” deniyor adlar›na. Bizdeki

“salon sosyalistleri” gibi bir kav-

ram. Nitelikleri de benziyor zaten.

Almanya’da o dönem geliflen refor-

mizmin ve revizyonizmin en önem-

li kaynaklar›ndan biri olan bu ak›m,

kendilerini sosyalist olarak adland›-

r›yor. Kürsü sosyalistleri, ayr›ca iflçi

s›n›f›n›n siyasal mücadele vermesi-

ni ve bir siyasal partisinin olmas›n›

da gereksiz buluyorlard›. Çünkü sa-

vunduklar› en temel görüfllerden bi-

ri, “devletin hhas›m s›n›flar› olabil -
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evcut olan›n burjuvazinin diktatör-
lü¤ü oldu¤unu reddedince, bu noktada “de-
rin devlet” teorilerinden “karanl›k güçler”,
“klikler” söylemine kadar birçok yan›lg›
gündeme geliyor. Çünkü bu reddedifl, asl›n-
da devlete iliflkin Marksist-Leninist tahlilin
en temel olgular›n›n reddidir. Bunun yerini
gizli veya aç›k, burjuvazinin “devlet” tan›m›
almaktad›r.
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di¤ince uzlaflt›ran birkurum oldu -

¤u”dur. "Sosyalizm"in de, kkapita-

listlerin ç›karlar›na dokunmaks›-

z›n, aflamal› olarak gerçeklefltirile-

bilece¤ini savunuyorlard›. Bugün de

oligarflik diktatörlük de¤ifltirilmek-

sizin ülkenin demokratiklefltirilebi-

lece¤ini söyleyenler, esas›nda ayn›

fleyi söylüyorlar. Bu politikalar çer-

çevesinde mevcut devletle aç›kça

savafla girmeyenler, devletin suçla-

r›n› da baflka güçlere havale edip, o

hayali güçlerle hayali bir savafl yü-

rütüyorlar.

Özlem: Bu belirtti¤iniz nokta

benim “derin devlet”e iliflkin dikkat

çekmek istedi¤im bir yana da denk

düflüyor. Asl›nda derin devlet tan›-

m›nda bir de flu var; egemen s›n›fla-

r›n bu kavram› kullanmas›, bilinçli-

dir diye düflünüyorum. Bunu kulla-

narak kitlelere bu devletin ulafl›la-

mayacak, hesap sorulamayacak bir

oluflum oldu¤u imaj› verilmek iste-

niyor. Baflka bir deyiflle, kitlelere bu

kavramla bir çç a resizlik d u y g u s u

afl›lanmak isteniyor. Yani, kitlelerin

kime karfl›, nas›l mücadele edece¤i

belirsizlefltirilmifl oluyor. “Derin

devlet” kavram› bu aç›lardan da

yanl›fl ve halk›n mücadelesine, bi-

linçlenmesine zarar veren bir kav-

ramd›r.

K e m a l: Evet öyle gerçekten.

Sohbetimizi yavafl yavafl bitirelim

burada. Devlet konusu, Marksist-

Leninist literatür aç›s›ndan son de-

rece önemli bir konudur. Marksist-

Leninist olup olmaman›n kriterle-

rinden biri oldu¤u kadar, bu konuda

do¤ru bir bak›fl aç›s›na sahip olmak,

devrim yolunda ilerleyebilmenin de

ön koflullar›ndan biridir.

‹flçi s›n›f›yla, ezilenlerle, sömü-

rücü egemen s›n›f›n, yani kapitalist-

lerin elinde olan kapitalist devletin

uzlaflt›r›labilir oldu¤unu savunmak,

revizyonizmin, reformizmin en eski

biçimlerinden biridir. Ayn› flekilde,

faflist bir devleti, bu niteli¤inden so-

yutlay›p, demokratik ve s›n›flar üstü

bir devlet gibi görmek ve göstermek

de, düzen içi solculu¤un bugünkü

en önemli politikalar›ndan biridir.

Devlet konusundaki bu yanl›fllar›n,

onlar› devrim ve sosyalizmden

uzaklaflt›rmas› bir yana, güncel an-

lamda sürdürdükleri ekonomik de-

mokratik mücadelede de onlar› yan-

l›fl yönlere götürmektedir. Susur-

luk’a veya Hrant Dink’in katledil-

mesine karfl› eylem ve mücadelele-

rinde oldu¤u gibi, onlar› neticede

düzene hizmet eden noktalara sa-

vurmaktad›r. Susurluk dönemindeki

“ne refahyol, ne haz›rol”, “ne darbe

ne fleriat” politikas›, “Çiller-A¤ar-

Bucak”› hedeflemekle s›n›rl› politi-

kalar›, kendilerinin de daha sonra

k›smen itiraf ettikleri gibi, oligarfli-

nin ifline yarayan politikalar olmufl-

lard›r. E¤er mücadelemizin halk›n

ve devrimin hizmetinde olmas›n› is-

tiyorsak, nas›l bir devletle mücadele

etti¤imiz ve nas›l bir devlet istedi¤i-

miz konusunda net olmal›y›z. E¤er

bu netli¤e sahip olunursa, hem olay-

lar›n tahlilinde, hem olaylara tav›r

al›flta yanl›fllara sürüklenmekten

kurtulunur.

Evet sevgili Yürüyüfl okurlar›,

sonraki sohbetimizde buluflmak

üzere, flimdilik hoflçakal›n.
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D‹SK kurucular›ndan Kemal
Türkler, 222 Temmuz 1980'de ‹stan-
bul Merter'de evinin önünde katle-
dilmiflti. Türkler'in katledilmesiyle il-
gili davaya 5 fiubat 2007’de Bak›r-
köy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde

devam edildi.
Davada, san›k olarak Kemal Türkler'i katleden

Ünal Osmana¤ao¤lu yarg›lanmakta. Ünal Osma-
na¤ao¤lu’nu azmettiren iki kifli ise, daha önce
13'er y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›lar ve “iyi halle-
ri”(!) nedeniyle infazlar›n› tamamlayarak serbest
b›rak›ld›lar.

Yarg›tay’›n önceki karar› bozmas› nedeniyle
tekrar görülen davada, ikinci kez karar aflamas›na
gelindi.

Kemal Türkler’in k›z› Nilgün Soydan katili tefl-
his etmiflti. Ama mahkeme bu teflhisi geçerli say-
m › y o rdu. Türkler’in avukat› Rasim Öz, son duru fl-

mada “Nilgün Soydan'›n san›¤› teflhis edip edeme -
yece¤ine iliflkin bilirkifli raporu al›nmas›” y ö n ü n d e
bir talepte bulundu. Mahkeme, bu talebi de re d d e t-
ti. Benzeri tüm davalarda oldu¤u gibi. Ülkemizde-
ki yarg›, infazc›lara, katillere her türlü kolayl›¤›
gösterirken, infazlar›n, iflkencelerin, katliamlar›n
ma¤durlar›n›n taleplerini reddetmekte perv a s › z .

Avukat Rasim Öz, Türkler’in katillerinin bir tak-
siyi gasbedip bu cinayeti gerçeklefltird i k l e r i n i ,
taksi floförü Hüsamettin Bektafl'›n san›klar Ayd›n
Ery›lmaz, Abdülsamet Karakufl ve o dönem firari
olan Ünal Osmana¤ao¤lu'nu teflhis etti¤ini belir-
terek, "fioför üç flahs› da resimlerini çizer gibi
teflhis etti. Mahkemeye getirilip, o dönem üçün -
cü kifli olarak tarif etti¤i Ünal Osmana¤ao¤lu
ile yüzlefltirilmesini talep ediyorum" dedi. Ama
bu talep de reddedildi.

Cumhuriyet Savc›s›, talebe iliflkin “dosyan›n
geldi¤i aflama nedeniyle” taleplerin reddine karar
verilmesini” istedi. Mahkeme heyeti de "Bizim
için dosya tamamlanm›flt›r" diyerek talepleri
reddetti. “Yarg›”, 27 y›ld›r bir cinayeti ayd›nlata-
mam›fl, adaleti yerine getirmemifl, buna ra¤men
hakl› talepleri reddederek “dosya tamamlanm›fl -
t›r” diyor... Duruflma 5 Mart 2007’ye ertelendi.

Katledileli 27 y›l oldu
Dava Hala

Devam Ediyor!



Ülkeyi yöneten hükümetin hal-

k›n can güvenli¤ini sa¤lamak temel

görevi de¤il mi? Evet öyle. Ancak

pratik çok farkl›.

Halka de¤er vermeme, halk›n

can güvenli¤ini kendi sorumlulu-

¤u olarak görmeme anlay›fl›, dev-

letin bütün kurumlar›na hakimdir.

Devlet denilen mekanizmay› yö-

neten AKP hükümetine de yabanc›

olmayan bu sorumsuzluk ve çürü-

müfllük; öncelikle devletin ve sö-

mürü düzeninin güvenli¤ini düflün-

mekte, örgütlenmesi ve mali gücü-

nü buna seferber etmektedir.

Evet can güvenli¤i her ülkede

hükümetlerin ilk ve temel görevidir.

Ancak bu ülkede, polisi, jandarmas›

b›rak›n can güvenli¤ini sa¤lamay›,

bizzat cana kas›t içindedir. Ayn› ba-

k›fl, do¤al afetler konusunda da ge-

çerlidir. 1999 Marmara Depreminde

bu zihniyetin neye maloldu¤unu

gördük; 40 bin can›m›z yitti, bir o

kadar› yaral› ve ma¤dur kald›. Gün-

lerce devlet bölgeye ulaflamad› ve

ulaflt›¤› anda ilk ifli, halka yard›m

eden devrimcilere operasyon yap-

mak oldu!!!

Ortada yaflanan Marmara Depre-

mi deneyi var. Ve bilim adamlar›

y›llard›r ‹stanbul’da yaflanacak y›k›-

ma, ölümlere dikkat çekiyorlar.

Böyle bir durumda, halka karfl›

sorumluluk duyan, de¤er veren bir

iktidar›n en temel ifli, ‹stanbul dep-

remine haz›rlanmak, yani halk›n za-

rar görmemesi için tüm kaynaklar›

seferber etmektir. Ne IMF borçlar›,

ne özellefltirme, ne patronlar›n bitip

tükenmek bilmeyen istekleri, ne de

silahlanmaya ayr›lan paralar; hiçbir

fley bunun önüne geçirilemez. Lafa

gelince eminiz iktidar da aksini söy-

leyemeyecektir. Ancak “tedbir, ha-

z›rl›k” ad›na ne yap›ld›¤›n› sordu-

¤unuzda cevap koca bir ‘hiç’tir, ya-

lanlar ve göstermelik fleylerdir. Sa-

¤a sola koyduklar› konteynerler,

kazmalar, kürekler vs.

‹flte bu sorumsuzluk, lakay›tl›k

flimdi de

‘ D e p r e m

K o n s e y i ’ n i

l a ¤ v e d e r e k ,

d e p r e m i

ciddiye almad›¤›n› kan›tlad›.

Ulusal Dep-

rem Konse-

yi, 1999 depreminin ard›ndan

kurulmufltu. ‹çinde bu konuda uz-

man olan bilim adamlar› yeral›yor,

incelemeleri ile raporlar yay›nl›yor,

uyar›lar yap›yor, haz›rl›k yap›lmas›-

n› söylüyorlard›...

Konseyi, la¤veden AKP iktidar›,

tam da kendine yak›flan bir anti-de-

mokratiklikle, UDK’n›n üyelerine

haber dahi vermedi. Üstelik UDK

üyeleri haberi gazetelerden okudu-

lar ve tam bir ay önce, 6 Ocak’ta

la¤vedildi¤ini bugün ö¤rendiler.

UDK’nin eski baflkan› Prof. Dr. Na-

m›k Kemal Pak, karar› “dehflet bir

karar” olarak nitelerken, ‹TÜ ö¤re-

tim üyesi Prof. Celál fiengör, bu ka-

rar›n hükümetin depremi ciddiye al-

mad›¤›n›n somut göstergesi oldu¤u-

nu belirterek yap›lan› "skandal" ola-

rak niteledi. Konuya iliflkin ‹TÜ

Maden Fakültesi ve Deprem Bilgi-

lendirme Grubu üyeleri de aç›klama

yaparak, durumu ‘kara mizah’ ola-

rak adland›rd›lar ve “her an büyük

bir deprem bekledi¤imiz böyle bir

zamanda al›nm›fl olan bu karar›n,

yerel yönetimleri ve halk›, önlem al -

ma ve dikkatli olma noktas›nda

olumsuz etkileyece¤inden endifle et -

mekteyiz” dediler.
Bu iktidar›n bilimle, bilim insan-

lar›yla aras›n›n “iyi” olmad›¤› bili-

niyor. Bilimi de¤il, ulemalar› dinle-

yen iktidar, deprem uzmanlar›n›n

“tedbir al›nmad›¤›na” iliflkin aç›kla-

malar›ndan rahats›z oldu anlafl›lan,

kendi iktidar› döneminde bir

deprem yaflan›rsa nas›lsa gerekçe de

haz›r, “Allah’›n takdiri”, yok ken-

dinden sonra yaflan›rsa da, o zaman-

ki iktidar› en sert elefltiren olurlar.

Bas›nda yeralan haberlere ve

C H P Milletvekili Erdal Karade-

mir’in soru önergesine göre; bu ka-

rar›n alt›nda, Dünya Bankas›’ndan

sa¤lanan 310 milyon Euroluk büt-

çeye sahip ‹SMEP Projesi bulunu-

yor. AKP, projeyi uzmanlar›n yeral-

d›¤› Konsey’e dan›flmad›¤› gibi,

depremle ilgili hiçbir yetkinli¤i bu-

lunmayan Baflbakanl›k Proje Uygu-

lama Birimi taraf›ndan al›n›yor ka-

rarlar. Yani, halk›n s›rt›na yeni ver-

giler olarak dönecek borçlarla olufl-

turulan ve afetlere haz›rl›k konular›-

n› da içeren finansal kayna¤› istedi-

¤i gibi kullanabilmek için önündeki

engelleri temizlemektedir.

Halk m›, can güvenli¤i mi; umu-

runda m› iktidar›n. Kimbilir, bu

kaynaktan yap›lan, yap›lacak ihale-

lerle hangi holdingler beslenecek,

hangi yeflil sermaye, yar›n yetim,

öksüz kalacaklar›n etini yiyecek!

Zenginsever iktidar, bir felakette

ölenlerin yoksullar olaca¤›n›, zen-

ginler, kendileri sa¤l›kl› ve sa¤lam

yap›larda oturman›n güvencesi ile

‘ölen ölür kalan sa¤lar bizimdir’ di-

ye düflünüyor anlafl›lan.
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Topraklar›n›n %90’› aktif

fay kuflaklar› içerisin-

deyken, baflta Marmara

Bölgesi olmak üzere tüm

Türkiye’de yüzbinlerce

insan›n can güvenli¤i

tehdit alt›nda iken; bu

konuda çal›flmalar

yapan Deprem Konse-

yi’ni la¤vetmek,

sorumsuzlu¤un da

ötesinde halka

düflmanl›kt›r

Halk›n cangüvenli¤i böyle
bir sorumsuzlu¤a emanet!



Tüm dünyan›n gündeminde olan

küresel ›s›nma, “zorunlu” olarak

AKP iktidar›n›n da gündemine gir-

di. Ama ne gündem!

P a r i s ’te düzenlenen Birleflmifl

Milletler Hükümetlerarası ‹klim De-

¤iflikli¤i Paneli’nin aç›klad›¤› rapo-

run ard›ndan Tar›m Bakan›, Çevre ve

Orman Bakan› ve Enerji Bakan›

biraraya gelerek, küresel ›s›nmay› ve

bunun sonucu oluflan “kurakl›¤a kar-

fl› eylem plan›n›” görüfltüler.

Bulduklar› “çözümler” flu flekil-

de: Enerji ve su kaynaklar› tutumlu

kullan›lmal›. Difl f›rçalarken çeflme-

yi aç›k b›rakmay›n! Ev ve iflyeri ay-

d›nlatmalar›nda tasarruflu ampuller

kullan›lmal›. Çamafl›r ve bulafl›k

makineleri dolu kapasiteyle çal›flt›-

r›lmal›. F›r›n ve ocaklarda TSE'li

ürünler tercih edilmeli. Mümkünse

evlerde düdüklü tencere, tuvaletler-

de ak›ll› klozet kullan›lmal›.

Çevre ve Orman Bakan› Osman

Pepe’ye göre böyle büyük ve küre-

sel bir çevre sorununda görev, ‘Ay-

fle teyze’ye düflüyordu. Üç bakan›n

düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Pe-

pe flöyle dedi: "Sorumluluk ev ha -

n›m› Ayfle teyzeye düflüyor. Kam -

yon floförü Mehmet' e düflüyor.

Köylü Ali amcaya düflüyor. Yani

herkesin sorumluluklar› var."

Dikkat edin, Koçlar, Sabanc›lar

zinhar akl›na gel-

m e z !

Z a -

t e n

ç o k

i y i

bilinir ki, kapitalist dü-

zenin Çevre Bakanl›k-

lar›, t›pk› insan haklar›

bakanl›klar› gibidir.

Gerçekte hiçbir ifllevi

olmayan, suçlular›n

üzerini örten bir ifllev

görürler. Çevreyi tahrip

eden birçok proje bu

bakanl›klarda kolayca

rüflvetle, haraçla onay bulabilir.

Küresel ›s›nmaya dair çarp›c› ra-

porlar› kendisi aç›klayan ve nere-

deyse tüm dünyan›n etkilendi¤i aç›k

olan bu durumdan “Türkiye’de yo-

¤un kurakl›k yaflanmayacak” sonu-

cu ç›karmay› baflaran Pepe, hiçbir

bilimsel veriye dayanm›yor elbette.

Mesele flu; sorunun varl›¤›n› kabul

etmek, tekellerin istemedi¤i önlem-

leri almaya zorlanmak demektir. Öte

yandan, seçim sürecinde her türlü

“baflar›s›zl›k, olumsuzluk” yasak-

land› anlafl›lan! Halktan gerçekleri

gizle, sorumluluklar› unuttur, baflar›-

l› hükümet ol! “Politika” bu!

Aç›k ki bu zihniyet ne bir önlem

alabilir ne de böyle bir sorumluluk

d u y a r. A¤›zlar›n› açt›klar›nda “çev-

reci” geçinen bütün hükümetler gibi,

bu hükümet için de öncelik tekelle-

rin ç›karlar›d›r, çünkü çevreyi dü-

flünmek, buna uygun düzenlemeler

yapmak en baflta tekelci patronlar›n

ç›karlar›na darbe vurmaktad›r. A l t › n

flirketlerine seri halde izin vererek

en büyük çevre düflmanl›¤›n› yapan

bu hükümetten baflkas› de¤ildir. Üs-

telik bu konuda al›nan mahkeme ka-

rarlar›n›, kendi yasalar›n› hiçe saya-

rak. Baflka enerji elde etme yollar›n-

dan önce, tekellerin iste¤iyle nükle-

er enerjiyi gündemine al›p hararetle

savunan da bu hükümettir. Kat› at›k

madde ar›tma tesislerini ülkemize

kuran emperyalist tekelleri “ülkeye

yat›r›m yapan yabanc› sermaye” di-

ye alk›fllayan, ç›kard›klar› yasalarla

emperyalist ve iflbirlikçi tekellerin

almak zorunda olduklar› tedbirler,

yapt›r›mlar noktas›nda

k e y f i

d a v r a n-

m a l a r ›-

n›n önü-

nü açan

yine bu hükümettir.

Hükümete göre, dünyan›n dört

bir yan› küresel ›s›nmadan çeflitli

boyutlarda etkilenirken, “bize bir

fley olmayacak”. Oysa sadece bu y›l

içinde birçok göl, gölet, sazl›k kuru-

du, Çukurova baflta olmak üzere

toprak çatlad›, üreticiler ürünlerinin

hasad›n› yapamad›lar...

Bunlar art›k bu hükümetin yala-

n›, alavere dalaveresi ile gizlenebi-

lecek ya da Ayfle teyze ö¤ütleri ile

çözülebilecek sorunlar de¤ildir.

Peki, küresel ›s›nma konusunda

Türkiye nerede duruyor, k›saca bu-

na bakt›¤›m›zda ise, ilk olarak kar-

fl›m›za ç›kan, küresel ›s›nmaya kar-

fl› Kyoto Protokolü’nü imzalama-

m›fl olmas› ve üstelik bu gerçe¤i

gizleme çabas›d›r. Öte yandan Tür-

kiye, Sera gaz› üreten ülkeler ara-

s›nda 13'üncü s›rada yeralmakta ve

sera gaz› emisyon art›fl oran›nda ise

birincili¤e yerleflmifl durumdad›r.

Küresel Is›nma Raporu

Bu tart›flmalar› yo¤unlaflt›ran,

Hükümetlerarası ‹klim De¤iflikli¤i

Paneli bu yılki ilk raporunu geçen

hafta açıkladı. Raporu, 2 bin 500 bi-

limcinin alt› y›lda haz›rlad›¤› belir-

tiliyor. Baz› tespitler flöyle:

◆ Dünyanın yüzey sıcaklı¤ı son

yüz yılda ortalama 0,74 derece arttı.

Her on yılda hava sıcaklı¤ı 0,2 dere-

ce artacak. Modern kayıtların bafl-

ladı¤ı 1850’den bu yana görülmüfl

en sıcak 12 yıldan 11 y›l›, bu son 12

y›l içinde yafland›. ◆ Deniz yüzeyi,

okyanusların genifllemesi ve buzul-

ların erimesi nedeniyle, yüzyıl so-

nunda 28-58 cm arasında yükselebi-

lir. Ancak, ısınma nedeniyle buz ta-

bakalarının erimesi de hesaba

katıldı¤ında, 1 metreyi bulabilir. ◆

Hem Kuzey ve Güney Kutuplar›nda

deniz buzları azalacak. Sera gazı

salımları tahmin edilen yüksek dü-

zeylere ulaflırsa, yüzyıl sonunda

Kuzey Okyanusu’nda yıl boyu gö-

rülen buz örtüsü, artık varolmayabi-

lir. ◆ Kuraklı¤ın süresi de yo¤unlu-

¤u da 1970’lerden bu yana artmıfl
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Küresel Is›nma
Emperyalizmin
Eseridir



durumda. Sahra’nın kuzeyi, Akde-

niz, güney Afrika ve güney Asya,

20. yüzyıl boyunca daha kurak hale

geldi. ◆ Atmosferdeki karbon diok-

sit ve metan düzeyleri sanayileflme

öncesi döneme göre çok daha fazla.

Rapor, “Küresel ısınman›n ke -

sinlikle varo l d u ¤ u n u ” ve “insan

eseri” oldu¤unu söylüyor.

‹nsanlar›n eseri oldu¤u aç›k da,

hangi insanlar? Mesela, köylüler, ifl-

çiler, memurlar m› yap›yor bunu?

Yoksa bir zamanlar bütün sorun

buymufl gibi öne ç›kard›klar›, par-

füm kullanan kad›nlar m› döfledi fe-

lakete giden bu yolu?

Sorumlusu Tekellerdir

Kapitalizm yaratt› bu sonuçlar›

ve her geçen gün tahrip etmeye de-

vam ediyor. Neden; çünkü onlar sa-

dece kârlar›n› düflünür. Bu konuda

pek çok örnek verilebilir, ancak

dünyan›n en geliflmifl kapitalist ül-

kesinin, ABD’nin küresel ›s›nmaya

karfl› Kyoto Protokolü’nü imzala-

mama gerekçesi dahi bu gerçe¤i or-

taya koymaktad›r.

1997’de Japonya'da 154 ülkenin

kat›l›m› ile yap›lan toplant›da haz›r-

lanan ve protokolü imzalamamas›-

n›, “ABD'nin dünya ekonomisinde

rekabet gücünü olumsuz etkileye -

ce¤i için Kyoto prensiplerine tü -

müyle karfl›y›z” fleklinde aç›klam›fl-

t›r. Dünya üzerinde en fazla sera ga-

z› sal›n›m› yapan (yüzde 25'ini) ya-

ni do¤ay› en fazla tahrip eden em-

peryalist diyor ki; ‘Amerikan tekel-

lerinin ç›karlar› için do¤a tahrip edi-

lebilir, dünyan›n gelece¤i yokedile-

b i l i r’... Kapitalizmin merkezinde

duran bu zihniyet, ayn› tekellerin ç›-

karlar› için ülkeleri iflgal etmekte,

yüzbinleri katletmektedir. BM gün-

deminde olan bir bildiride “do¤aya

sayg›” kavram›n›n ç›kar›lmas›n› da-

hi isteyecek kadar, “dünya bir yana

tekeller bir yana” mant›¤›n› tüm

dünyaya dayatan bu emperyalist

zihniyettir küresel ›s›nmay› da, her

türlü “do¤a” felaketini de yaratan.

Peki sadece ABD mi? Elbette

hay›r, Avrupa emperyalistleri de ay-

n› tahribatta de¤iflik düzeylerde yer

almaktad›rlar. O nedenle, ‹klim De-

¤iflikli¤i Raporunun aç›kland›¤› sa-

londa konuflan, Fransa Cumhurbafl-

kan› gibi emperyalist liderler ve te-

kellerin denetimindeki medya göz

boyamaya, kendi sorumluluklar›n›

unutturmaya çal›flmaktad›r. Sömür-

ge ülke topraklar›na biyolojik, ze-

hirli at›klar›n› rüflvet, tehdit, ya da

“gübre” diye gönderen, hatta ülke-

mize yapt›klar› gibi, haber bile ver-

meden denizlerine b›rakan, nükleer

silahlar gelifltiren onlard›r.

Av r u p a ’s›, Japonya’s›, A m e r i-

ka’s› ile emperyalist kapitalizmin

örgütü olan Dünya Ticaret Örgü-

tü’nün 1995 Uruguay Raund Top-

lant›lar›nda, “kendisinin kabul et -

medi¤i tüm kamu sa¤l›¤› ve çevre

yasalar›n› ticaretin önündeki engel -

ler olarak gördü¤ünü” aç›kça ifade

eden karar›n alt›nda hepsinin imza-

s› vard›. Emperyalist tekellerin ör-

gütü, sömürge ülke hükümetlerinin,

“herhangi bir sa¤l›k, güvenlik ve

çevre gerekçesiyle bir ürünü piya -

salar›ndan ç›karamayaca¤›n›” d a

karar alt›na alarak, hher fley bizim

ç›karlar›m›z u¤runa kurban edi-

lebilir diyordu. Yine emperyalist te-

kellerin dayatt›¤› Çok Tarafl› Yata-

r›m Anlaflmas›n›n (MA‹) sömürge

ülkelere flart kofltu¤u maddelerden

biri flöyle diyordu: “Do¤al kaynak -

lar›n tüketiminde toplumsal ç›karla -

r›n gözetilmesi flart› kald›r›lacak.”

Bugün dünyan›n alt›da biri(1.1

milyar kifli) temiz içme suyuna ula-

flam›yorsa, bunun sorumlusu em-

peryalist sistemin kendisidir. Ve

karfl›s›nda alternatif bir gücün kal-

mad›¤› koflullarda daha da sald›r-

gan, tahripkar olduklar› yine BM

baflta olmak üzere birçok raporla or-

taya konulan bir gerçektir.

‹nsana de¤er vermeyen kapitalist

sistem, do¤aya da de¤er vermez.

Hormonlu yiyeceklerden, çevrenin

tahribat›na kadar, kapitalizmin diz-

ginsiz kâr h›rs› karfl›m›za ç›kar.

Ve onlar, do¤ay› nas›l tahrip et-

tiklerinin herkes taraf›ndan görül-

mesini asla istemezler, bu yüzden

namusunu satm›fl bilim adamlar›n›,

burjuva bas›n› ve hükümetleri kul-

lanarak gerçekleri ters yüz etmeye,

gizlemeye çal›fl›rlar. Örne¤in, bugü-

ne kadar baflta petrol tekelleri ol-

mak üzere, do¤ay› yokeden tekeller,

küresel ›s›nman›n “insan eseri” ol-

mad›¤›n›, do¤an›n kendi içindeki

kimi geliflmelerin ya da hayvanlar›n

eseri oldu¤unu kan›tlamaya çal›fl-

m›fllard›. fiimdi de, bu raporun alt›-

n› boflaltmaya çal›fl›yorlar. Guardi-

an gazetesinde yeralan bir habere

göre; en büyük petrol tekellerinden

biri olan ExxonMobil, AEI adl› lobi

kuruluflu arac›l›¤›yla, ABD, ‹ngilte-

re ve baflka ülkelerden bilim insan-

larına, ‹klim De¤iflikli¤i Rapo-

ru’nun eksikliklerini öne ç›karmala-

r› için 10’ar bin dolar ve masraflar›-

n› karfl›lama teklifinde bulundu. ‹l-

ginçtir, AEI ayn› zamanda Bush yö-

netimine yakınlı¤ıyla biliniyor ve

20’den fazla çalıflanın› da Bush yö-

netimine danıflman olarak vermifl ve

ExxonMobil’den 1,6 milyon do-

ların üzerinde fon alm›fl.

Mücadelenin Hedefi

Rapor önceki benzer çevre ra-

porlar›na göre daha kapsaml› ol-

makla birlikte, öncekilerin de t›pk›

bunun gibi bir süre tart›fl›l›p sonra

unutturuldu¤u düflünüldü¤ünde, bu-

gün burjuva medyan›n ve burjuva

hükümetlerin gündemlerine almala-

r›ndan hiçbir sonuç ç›kmayaca¤›n›

söylemek kehanet olmayacakt›r.

Her fleyden önce bu, kapitalist siste-

min do¤as›na ayk›r›d›r. Do¤ay›,

kültürü, bizzat insan unsurunun

kendisini tahrip ederek, çürüterek

büyüyen sistemden söz ediyoruz.

Yaflanan hiçbir felaket “do¤al”

de¤ildir. Yokeden, tahrip eden kapi-

talist sistemdir, tüm bu tahribat em-

peryalist tekellerin ç›kar› içindir. ‹fl-

te bu nedenle, çevre için mücadele

buna göre flekillenmelidir. Evet, ka-

pitalizmin bütün sonuçlar›na karfl›

oldu¤u gibi çevreyi tahrip etmesine

karfl› mücadele de s›n›flar mücade-

lesinin bir parças›d›r. Ancak aslo-

lan, bu mücadelenin onun sonuçla-

r›na karfl› olmakla s›n›rlanmay›p,

sistemin tümüne yönelmesidir.
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Sultanbeyli’de ‹SK‹’nin mutlak

koruma alan›nda kald›¤› gerekçe-

siyle belediye taraf›ndan inflaat›

durdurulan cemevi yap›m›na iliflkin

“imar kirlili¤ine neden olmak” ba-

hanesiyle haklar›nda dava aç›lan Pir

Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sul-

tanbeyli fiube Baflkan› Sadegül Ça-

vufl’la 4 dernek yöneticisi, ilk du-

ruflmada beraat ettiler.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i

yönetimini yaln›z b›rakmayan halk,

duruflma günü sabah erkenden ce-

mevinde toplanmaya bafllad›. "Bu

saatten sonra cemevi yap›m›na kim -

se engel olamaz. Sonuna kadar yö -

netimin yan›nday›z" diyerek Sultan-

beyli Adliyesi önünde toplanan

halk, "Bask›lar Bizi Y › l d › r a m a z ,

Cemevi Hakk›m›z Engellenemez"

sloganlar›yla tepkilerini dile getirdi. 

Saat 10.00'da cemevi yönetimin-

den Sadegül Çavufl, Cafer Genç,

Bayram Demirezen, Ali Asker Te-

peli, cemevi dedesi Hüseyin Akp›-

nar ifade vermek için adliyeye gel-

diler. Duruflmada AKP’li belediye

taraf›ndan engellendiklerini anlatan

cemevi yöneticileri, cemevi açma-

n›n tart›fl›lamaz bir hak oldu¤unu

vurgulad›lar.

Savc›n›n da beraat istemesinin

ard›ndan dava, yönetimin beraat et-

mesiyle sonuçland›. Sevindirici ha-

ber üzerine halk adliyeden ç›kan

yönetimi sloganlarla ve alk›fllarla

karfl›lad›, daha sonra Pir Sultan Ab-

dal Kültür Derne¤i Baflkan› Sadegül

Çavufl bir bas›n aç›klamas› yaparak,

Sultanbeyli’de cemevi için verdik-

leri uzun mücadeleyi ve direnifli an-

latt›. Çavufl konuflmas›n›n sonunda

flöyle dedi:

“Derne¤imiz... bütün bask›lara

ra¤men inanc›na sahip ç›km›fl de -

¤erlerinden taviz vermeyerek ceme -

vi inflaat›n› sürdürmüfltür.

‹flte bugün burada inanc›m›za,

de¤erlerimize, geleneklerimize sa -

hip ç›k›yor olman›n gururuyla siz

tüm canlarla, tüm dostlar›m›zla bir -

likteyiz.. Susmad›k, boyun e¤medik.

‹nanc›m›za, de¤erlerimize, gelenek -

lerimize sahip ç›kmak suç ise biz bu

suçu ifllemekten çekinmedik. 

Çünkü hakl› olan biziz. Hakl›

olan Pir Sultan’›n yolunda yürüyen -

lerdir... ‹flte bu güçle buraday›z.

... Pir Sultan Abdal Kültür Der -

ne¤i ve halk› olarak cemevi yap›m› -

na devam ediyoruz her koflulda ve

her flartta da devam edece¤iz.”

Ard›ndan Avukat Kaz›m Genç

söz alarak belediyenin tutumunu

elefltirdi. Konuflmalardan sonra ad-

liye önünden da¤›lan yaklafl›k 500

kifli cemevi inflaat›n›n bafl›nda top-

lanarak kararl›l›klar›n› bir kez daha

vurgulad›lar.

Sultanbeyli’de Direnifl Kazand›

Y ü r ü y ü fl :

Ne zaman -

dan beri

c e m e v i

y a p m a k

için u¤ -

r a fl › y o r -

sunuz?

S a d e g ü l

Ç AV U fi : 1 0

May›s 2003 tarihinde bafl-

lad›k. Sultanbeyli Beledi-

yesi’ne 11160 imza topla-

yarak bizim cemevine, iba-

dethaneye ihtiyac›m›z var

diye müracaatta bulunduk.

Belediyenin bize verdi¤i

yan›tsa, “siz müslümans› -

n›z, müslümanlar›n ibadet

yeri camilerdir, mescitler -

dir, cemevleri ibadethane

de¤ildir, yapamazs›n›z” ol-

du. Biz de kendi olanakla-

r›m›zla buray› sat›n ald›k.

Sonra cemevi projemizi

çizdirerek belediyeye ruh-

sat almaya gittik, belediye

ruhsat vermedi. Oras› ‹SK‹

mutlak koruma alan› içeri-

sinde kal›yor, yapamazs›-

n›z cevab› ald›k. Biz de bu

engellemelere ra¤men in-

flaat›m›za bafllad›k.

8-9 Nisan’da temelimi-

zi att›k. Temel at›ld›ktan

sonra, bask›lar daha da yo-

¤unlaflt›. Belediye baflkan›

suç duyurusunda bulundu,

kaçak inflaat yap›yorlar ge-

rekçesiyle. Beton araçlar›-

m›z, kamyonlar›m›z ba¤-

land› bir sürü sorunlar ya-

fland›. Buna ra¤men biz de-

vam ettik tabii.

Biz kilise ya da cami

için müracaatta bulunsay-

d›k bunlar bize bir yer ve-

receklerdi ama cemevi

olunca ifller de¤iflti.

Yürüyüfl: Kaymakam-

l›¤›n da müdahaleleri oldu-

¤unu duymufltuk.

Sadegül ÇAVUfi: Be-

lediye baflkanl›¤›yla, kay-

makam›n verdi¤i cevap

aras›nda pek fark yoktu.

Bunlar›n hepsi ayn› gerek-

çeler.

Yür üyüfl: M a h k e m e

beraat karar› verdi nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz?

S. ÇAVUfi: Bu bizim

için çok önemli bir kaza-

n›m. Hem sadece buras›

için de¤il tüm aleviler için

büyük bir kazan›m. Bu

savc›n›n ve mahkemenin

verdi¤i karar, cemevlerinin

ibadethane olarak tan›m›fl

oldu. Bu ilk defa oldu.

Bundan sonra da tespit da-

vas› açaca¤›z, cemevleri-

nin ibadethane olup olma-

d›¤›na dair ve ibadethane

olana kadar da üstümüze

düfleni yapaca¤›z.

Yürüyüfl: fiu anda ce-

mevinin yap›m› ne aflama-

da?

S. ÇAVUfi: Cemevine

bafllayaca¤›z flimdi tek kat-

l› olan yere. fiu anda infla-

at›m›z devam ediyor, tüm

engellemelere ra¤men de-

vam etmiflti zaten. Bizim

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Baflkan› Sadegül Çavufl’la görüfltük:

Kilise ya da cami için müracaat etseydik, bize yer v e re c e k l e r d i



Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, ce-

mevlerinde ““kadrolu imamlarla”

Kuran kursu vermeye haz›rlan›yor-

mufl.

Güya “‹stanbul'daki baz› cemev -

leri Kuran kursu e¤itimi için kadro -

lu imam talep etmifl”lermifl!

Fakat A K P ve Diyanet ‹flleri

Baflkanl›¤›, yapmaya çal›flt›klar›n›n

gayri-meflru, haks›z, yanl›fl bir fley

oldu¤unu biliyor olmal›lar ki, Diya-

net ‹flleri Baflkan Yard›mc›s› Meh-

met Görmez, “o cemevlerinin isim -

lerini aç›klamayaca¤›m” diyor... (6

fiubat 2007, bas›n)

Do¤ru düzgün bir ifl yap›yorsa-

n›z, kimden neyi gizliyorsunuz?

Utanmadan “Diyanet, Alevi ke -

sime yönelik hizmet ata¤› bafllatt›”

diye sunuluyor.

Alevi örgütlenmeleri, bu girifli-

me karfl› yapt›klar› aç›klamalar-

da“bizim inanç önderlerimiz dede -

lerimizdir. ‹mam›n yeri camidir. Ce -

mevlerinde imamlar vas›tas›yla ku -

ran kursu verme giriflimi, asimilas -

yondur” diyerek AKP’nin giriflimi-

ne tepki gösterdiler.

AKP, Alevili¤e karfl› asimilas-

yon politikas›nda ›srar ediyor. Gö-

rülüyor ki, AKP’nin ““‹nanç Öz-

gürlü¤ü” yaln›zca “Sünnilik” için

geçerli! Alevili¤in bafllad›¤› yerde

“‹nanç Özgürlü¤ü” bitiyor, iinanç

dayatmas› bafll›yor.

Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›-

s› Mehmet Görmez, cemevlerinde

kadrolu imamla kuran kursu için

"Bu bir ilk olacak" diyor.

Hay›r, ilk olacak bir fley yok.

Alevili¤e karfl› bu asimilasyon poli-

tikalar›, inanc›n› inkar dayatmalar›

yüzy›llard›r sürüyor. A s i m i l a s y o n

yöntemleri, dayatma biçimleri dö-

nemler içinde farkl›laflm›flt›r ancak

olay›n özü ayn›d›r. AKP’nin ve Di-

yanet’in bugün yapmaya çal›flt›¤› da

bu gerici zulmün sürdürülmesidir.

AKP, bunun d›fl›nda kendine ya-

k›n, iflbirlikçi Alevi dedeleri ile top-

lant› yaparak, seçim öncesi Alevi

oylar›n› avlama hesab› yap›yor

AKP.

Alevi kurumlar› ile görüflmüyor,

taleplerini dinlemiyor, üstelik ce-

mevlerini inanç merkezi olarak gör-

müyor, ama sözkonusu olan oy av-

c›l›¤› olunca iflbirlikçi dedeler arac›-

l›¤›yla Aleviler’e ‘kanca’ at›yor.

AKP Genel Baflkan Yard›mc›s›

Abdullatif fiener’in “ben de Alevi -

yim” sözleri de bu oyunun bir par-

ças›d›r.

Ama bu oyunun tutma flans› yok

denecek kadar az. Yüzy›llard›r her

fleye ra¤men inançlar›n›, gelenekle-

rini yaflatan Alevi halk›, bu asimi-

lasyona, bu dayatmalara da diren-

meyi bilecektir.
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Muharrem Orucu Sonunda

Aflure Günleri
Hz. Hüseyin ve ailesinin,

yoldafllar›n›n Kerbela’da katledilme-
sinin üzerinden y›llar geçmesine ra¤-
men halen halklar taraf›ndan an›l›yor-
lar. 12 gün boyunca oruç tutularak
Kerbela’da katledilenler için yas tutu-
luyor, onlar› katledenler lanetleniyor.
Aflure ise, Muharrem Orucu’nun biti-
minde yüzy›llard›r süren bir gelenek.

*

Sultanbeyli’de Aflure günü
Sultanbeyli Cemevi fiubesi’nin ka-

d›n kollar›n›n düzenledi¤i aflure günü
4 fiubat günü yap›ld›. Aflure günü ve
Alevi halk›n tarih boyunca direnifliyle
ilgili konuflmalar›n yap›ld›¤› ve saat
12.00’den 19.00’a kadar süren aflure
etkinli¤ine 400 kifli kat›ld›.

*

Büyük Yamanlar’da Aflure
‹zmir Büyük Yamanlar Temel Hak-

lar ve Özgürlükler Derne¤i 4 fiubat’ta

M u h a rem ay›n›n bitimi vesilesiyle
dernekte yapt›klar› aflureyi ev ev do-
laflarak mahalle halk›na da¤›tt›lar.
Da¤›t›m s›ras›nda derne¤in amaçlar›,
alevilik-sünnilik konusuna bak›fl gibi
konularda sohbetler yap›ld›.

*

Dersim’de Kerbela Anmas›
Dersim Temel Haklar Derne¤i’nde

2 fiubat’ta düzenlenen etkinlikle
Kerbela flehitleri an›l›rken, aflure
yenildi. Ayr›ca Temel Haklar üyeleri
taraf›ndan esnaflara da aflure da¤›t›l-
d›.

*

Adana: Aflure Günü flenli¤i
4 fiubat Pazar Günü Adana Merke-

ze ba¤l› Yüre¤ir ‹lçesi Kapal› Spor Sa-
lonu’nda Adana Alevi Bektafli Birli¤i
taraf›ndan Geleneksel 12. Aflure Gü-
nü flenli¤i düzenlendi.

Haz›rlanan aflurelerin yenilmesinin
ard›ndan yaklafl›k 2000 kifli semahlar
söyleyip, Kerbela flehitleri için birlikte
yas tuttu.

AKP’nin Alevili¤e Büyük Hizmeti:

AS‹M‹LASYON!

ekonomik deste¤e ihtiyac›-

m›z var. Destekleri bekliyo-

ruz tabii. Onun d›fl›nda kendi

haklar›m›z› almak için Alevi

Bektafli Federasyonu ve ona

ba¤l› kurumlar olarak müca-

delemize devam edece¤iz.

Y ü r ü y ü fl : O k u r l a r › m › z a

iletmek istedi¤iniz bir fley

var m›?

S. ÇAVUfi: Okurlara ilet-

mek istedi¤imiz. fiunu söyle-

yeyim, yerden bir avuç kum

al›p, cama f›rlatt›¤›n›z zaman

ne olur? Cam yerinde kal›r

ama kum da¤›l›r. Biz o kumu

al›p s›k›ca bir mendile ba¤la-

y›p cama att›¤›m›z zaman

cam k›r›l›r ama kum yerinde

k a l › r. Biz de milyonlarca

kum tanesi gibiyiz. Hepimizi

birbirimize ba¤layan örgüt-

lülüktür. E¤er biz örgütlenir-

sek her fleyi baflaraca¤›m›za

inan›yoruz.
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Geçen hafta bi-

ri ‹stanbul’da di-

¤eri Ankara’da ol-

mak üzere iki ge-

cekondu mahalle-

mizde y›k›m ve

direnifl vard›...

Her iki mahallede

de y›k›m ekipleri

geri çekilmek zo-

runda kald›lar.

Ülkenin büyük

kentlerinin bitme-

yen bir savafl›d›r

bu. Sosyal, siyasal

nedenlerle, nihai

olarak da tekelle-

rin ç›karlar› için uygula-

nan politikalar sonucun-

da topraklar›ndan kopa-

r›larak kentlerin k›y›lar›-

na sürülen yoksul halk, devletin yok

sayd›¤› bar›nma hakk›n› kendi gücü

ve mücadelesi ile kurdu¤u ilk gün-

den itibaren yaflan›yor bu sa-

vafl. Hatta, Çayan Mahallesi, 1 Ma-

y›s Mahallesi, Küçükarmutlu gibi,

kurulufllar› da direnifl içinde flekille-

nen mahalleler mevcuttur. Her ikti-

dar döneminde y›k›mlara çok çeflit-

li bahaneler bulunabilir. Tümünün

ç›kaca¤› kap›, rantt›r, bir dönem

yoksullar›n yerleflmesine izin ver-

mek durumunda kald›klar› toprakla-

r› yeniden iflgal etme çabas›d›r, bir

baflka deyiflle “yoksuldan al›p zen-

gine verme” sald›r›s›d›r bunlar. Ya-

ni, sistemin genel karakteri, ekono-

mi politikalar›n›n ruhu ne ise, gece-

kondulara yönelik sald›r› da ayn›

düflüncelerle gerçeklefltirilir.

Resmi olarak sunulan gerekçle-

rin bu anlamda hiçbir k›ymeti yok-

tur. Gün olur; Küçükarmutlu “uçak-

savar” yap›laca¤› gerekçesi ile y›-

k›lmak istenir, ‘milli güvenlik’ de-

magojisi alt›nda rant körüklenir.

Gün olur; üniversite arazisi denile-

rek, bilimin ard›na s›¤›n›l›r. Bazen

yasal gerekçeler tükenir mafyac›la-

r›, faflist çeteleri salarlar gecekondu

emekçilerinin üzerine. “Yasal de-

¤il” derler gecekondular için, ama

ne halk›n bar›nma sorununa bir ça-

releri vard›r, ne de zenginlerin yasa-

d›fl› villalar›n› y›kmay› düflünürler.

Ve bu zihniyetin ortas›ndan bir abi-

de gibi bitiverir Acarkentler.

fiimdi y›k›mlar›n genel olarak

gerekçesi ‘Kentsel Dönüflüm Proje-

si’ne dayand›r›l›yor. Bu sayfalarda

projenin ne anlama geldi¤ini çeflitli

yaz›lar›m›zda ele ald›k. K›saca flunu

söyleyelim ki, önceki gerekçelerden

özde hiçbir fark yoktur.

‹flte bu yüzden yaflanan her dire-

nifl meflrudur, hakl›d›r.

‹stanbul’da Bafl›büyük ve Anka-

ra’da Dikmen halk› da iflte bu mefl-

ruiyet içinde direndiler, hakl› olduk-

lar›na inanarak tafllarla, sopalarla

binlerce polisin, panzerlerin karfl›s›-

na dikildiler.

1 fiubat gecesi 01.00’den itiba-

ren mahalleyi kuflatan ve sekiz saat-

te kuflatmay› bitiren devlet, sald›r›-

ya geçti¤inde karfl›s›nda Dikmen

halk›n›n direniflini buldu. 12 kifli ilk

sald›r›da gözalt›na al›n›rken, sald›r›

püskürtüldü. Ancak vazgeçmemiflti

devlet, “bu topraklar› size yedirme-

yiz” diyorlard›, kime yedirecekler-

di? Malum!

Takviye yapt›lar kendi halk›na

karfl› savafl için, Belediye Baflkan›

faflist Melih Gökçek, sol, devrimci,

demokrat kesimlerin yaflad›¤› bu

mahalleye aç›k ki, sadece rant için

de de¤il, ideolojik düflmanl›k da

besliyordu. Ayn› düflmanl›kla polisi,

ifl makinalar› ile

sald›rd›lar, tüm ‹l-

ker bölgesi adeta

iflgal edildi.

Ancak takviye

yapan sadece onlar

de¤ildi, tüm gece-

kondular›n kaderi-

nin bir oldu¤unu

bilen baflka gece-

kondu mahallele-

rinden insanlar gel-

diler, halk›n her so-

rununda yan›nda

yeralan devrimciler

kofltular direnen

halk›n yan›na.

Gaz bombalar›, pan-

z e r l e r, binlerce polis

yetmemifl olacak ki, po-

lisler Dikmen tepelerin-

den vadide, dere içinde direnen hal-

k›n üzerine kayalar› yuvarlayarak,

direnifli engellemeye çal›flt›.

Bar›nma Hakk› Bürosu yönetici-

lerinden Tar›k Çal›flkan’›n evi ifl

makineleri ve çevik kuvvetle sar›l-

d›¤›nda, halk, evin içinde ve çevre-

sinde toplanarak karfl›l›k verdi. Tafl-

lar, gaz bombalar› havalarda uçu-

flurken polis, al›flt›¤› üzere, evlerini

bafl›na y›kmaya geldi¤i halka dahi,

Temel Haklar üyelerini kastederek

“bunlar terörist” diye k›flk›rtmaya

çal›fl›yordu. Ama yan›l›yordu; dev-

rimciler halkt›, halk devrimcilerin

kim oldu¤unu çok iyi biliyordu.

Beflten fazla Dikmen Te m e l

Haklar çal›flan›n› yerlerde sürükle-

yerek gözalt›na ald›lar, halk y›k›l-

mak istenen evlerin önünde bede-

niyle barikatlar kurdu ve saatlerce

sürdü direnifl. ‹lginçtir y›k›mlara

yap›lan hukuki itiraz›n sonucunu bi-

le beklememiflti meflhur “hukuk

devleti”nin polisi ve belediyesi. Ni-

tekim, y›k›m› fiili olarak direnerek

durduran halk, ayn› anda Bölge ‹da-

re Mahkemesi’nden y›k›mlar›n dur-

durulmas›na iliflkin karar›n› ç›kard›.

Bu geliflmeler üzerine y›k›m

ekipleri mahalleden çekildiler. An-

cak bu ülkede gecekondulardaki

mücadeleyi, y›k›mlar› bilenler için

bu geri çekiliflin geçici oldu¤u da

Gecekondular›n bitmeyen savafl›:

Y›k›m ve direnifl
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bilinir. Yine geleceklerdir, ancak y›-

k›m sonras› aç›klama yapan Dik-

men halk›n›n söyledi¤i gibi; yine

gelirlerse yine direnece¤iz.

BAfiIBÜYÜK'te Her
Gün Meflaleli Yürüyüfl

B a fl › b ü y ü k ’te de durum farkl›

de¤ildi. Yüzlerce polisin deste¤iyle,

y›k›ma haz›rl›k amaçl› ‘etüt’ çal›fl-

mas›na karfl› direnen halk, ertesi

günü de yüzlerce kiflinin kat›l›m› ile

meflaleli yürüyüfl düzenledi.

31 Ocak günü yapt›klar› bu ey-

lemle polisin sald›r›s›n› ve y›k›m›

protesto eden Bafl›büyük halk› ad›na

konuflan Bafl›büyük Güzellefltirme ve

Kalk›nd›rma Derne¤i Baflkan› A k g ü l ,

belediyenin ‘y›k›m kararlar›n›n ol-

m a d › ¤ › n › ’ söylemesine ra¤men son-

daj çal›flmas› yapmas›n›n nedenleri-

nin aç›klanmas›n› istedi. “Bizi kan -

d › r m a s › n l a r. Evlerimizin y›k›lmas›na

izin vermeyece¤iz ve bir an önce ta -

pular›m›z› istiyoruz.” diyen A k g ü l ,

tapular verilinceye kadar, her gün sa-

at 19.00’da meflaleli yürüyüfl yapma-

ya devam edeceklerini söyledi.

Ankara ‹nanç Özgürlü¤ü Platformu:

‘TAYAD’l›lar› Örnek Al›yoruz’

Ankara ‹nanç Özgürlü¤ü Platformu, Baflörtüsüne

Özgürlük slogan›yla her Cumartesi Abdi ‹pekçi Par-

k›’nda yapt›klar› eylemin birinci y›l›n›, 4 fiubat’ta Kül-

tür Bakanl›¤› DÖS‹M salonunda kutlad›.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Prof. Dr. Hayri K›rbaflo¤-

lu, özgürlüklerin bedel istedi¤ini belirtti. Örgütlenme-

nin önemine dikkat çeken K›rbaflo¤lu’nun ard›ndan

‹HD Genel Baflkan› Yusuf Alatafl konufltu. Bafllang›çta

küçük de olsa tereddüt yaflad›klar› baflörtüsü konusun-

da flimdi net olduklar›n› ve desteklediklerini söyleyen

Alatafl’tan sonra ise, ‹lk-Der Baflkan› Zehra Sönmez,

Mazlum-Der Ankara fiube Baflkan› Emrullah Baytar

konufltular. Baytar, Abdi ‹pekçi Park›'nda 4 y›l direnen

TAYAD’l› Aileleri örnek vererek, “onlar›n bitifl düdü¤ü

gibi bir sonuç olsayd›” dedi. Çarp›k laiklik anlay›fl›na

iflaret eden Baytar’›n ard›ndan Baflkent Kad›n Platfor-

mu Baflkan› Emine Yi¤it de,

“tam bir demokratikleflme

olmadan sorunun çözüleme-

yece¤ini” dile getirdi.

Platformu oluflturan tüm

örgüt temsilcilerinin konufl-

tu¤u, bir y›ll›k eylemin sine-

vizyon gösteriminin yap›ld›-

¤›, fliirlerin okundu¤u etkin-

li¤in kapan›fl konuflmas›n›

yapan Mazlum-Der Genel

Baflkan› Ayhan Bilgen de,

TAYAD’l›lar›n Abdi ‹pekçi

eylemini örnek göstererek,

24 saat, kar demeden, so¤uk

demeden oturduklar›n›,

123’üncü ölüm olmadan, ka-

zan›mla bitirdiklerini, bunun

kendilerine de ders olmas› gerekti¤ini söyledi. Bilgen,

fedakârl›¤›, göze alabilmeyi, mücadeleyi bilmek gerek-

ti¤inin de alt›n› çizdi.

‘Acil Hat’tan Gözalt› Protestosu

BEKSAV Baflkan› Hac› Orman'›n ‹stan-

bul’da kaç›r›l›rcas›na gözalt›na al›nmas›, ‘‹z-

mir Acil Hat’ taraf›ndan 1 fiubat’ta Kemeral-

t› giriflinde protesto edildi. Acil Hat’› olufltu-

ran BDSP, HÖC, ESP, DHP, Partizan, Kald›-

raç, Al›nteri, SDP, ‹HD, KÖZ, EHP, ‹C‹,

Halkevleri, Kurtulufl Partisi üyeleri ad›na ya-

p›lan ortak aç›klamada, "TMY ile birlikte diz -

ginsiz bir hal alan gözalt› ve tutuklama sal -

d›r›lar›na bir yenisi daha eklenmifltir. Hiçbir

hukuk tan›madan demokratik kitle örgütleri -

nin temsilcilerine sald›r›lmakta-gözalt›na

al›nmakta ve tutuklanmaktad›r" denildi.

Gözalt› olay› ayn› gün ‹stanbul’da

HÖC’ün de yerald›¤› DKÖ’ler taraf›ndan da

Agos önünde protesto edilirken, Orman ise

ç›kar›ld›¤› savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.

“Koruma” ad›na derneklere bask›
Samsun’da, 27 Ocak günü, içinde 78’liler Derne¤i, ÇYDD,

Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i gibi kurumlar›n bulundu¤u bir pa-

saja bomba at›lmas›n› bahane eden polis, ertesi gününden itiba-

ren Karadeniz Temel Haklar, Halkevleri gibi çeflitli kurumlar›n

önünde 24 saat boyunca araçla beklemeye bafllad›.

Bombal› sald›r›n›n Ogün Samast olay› ile ba¤lant›s›n›n bilin-

di¤ini dikkate ald›¤›m›zda, kendi bilgisi dahilindeki bir olay›, de-

mokratik kurumlar› bask› alt›nda tutmak, denetlemek için baha-

ne yapt›¤› da aç›k. Halka, demokratik kifli ve kurumlara yönelik

her türlü sald›r›da bu devletin, özellikle de polisin rolünü bilen-

ler için, bu yap›lan›n “koruma amaçl›” oldu¤unu düflünmek im-

kans›z. Hele ortada “geliyorum” diyen planl› Hrant Dink cinaye-

ti varken, polisin “koruma” aflk›na da kimse inanmaz.

Yaz›l› aç›klama yapan Karadeniz Temel Haklar da polisin kim

oldu¤una, Dink olay›na de¤inerek, “yap›lmak istenen, ortam› te-

rörize ederek mücadelemizin yay›lmas›n› önlemek” dedi.



Milliyetçi, ulusalc› maskesi ile

politik arenada yeralanlar, özellikle

son y›llarda sürekli olarak bayra¤›

ön plana ç›kard›lar. Hatta bu öylesi

boyutlara ulaflt› ki, ilgili ilgisiz her

yerde bayraklar aç›ld›, açmayanlar

‘vatan haini’ ilan edildi. Trafl b›ça¤›

reklamlar›nda bile bayrak aç›l›p flo-

venist söylevler çekilen bir atmos-

fer ad›m ad›m yarat›ld›.

Hat›rlay›n; bir demokratik kitle

örgütünün eyleminde, bas›n aç›kla-

mas›nda aniden bir faflist ç›kar orta-

ya (bu kimi zaman da sivil polis

olur) ve bafllar ba¤›rmaya; hani bay-

ra¤›n›z nerede? Ne ilgisi var o ey-

lemle bayra¤›n? Bu önemli de¤il ki,

amaç baflka! Bir parti kongre yapar,

bir sendika genel kurul yapar, ne

konuflulup tart›fl›ld›¤›ndan çok, is-

tisnas›z bütün burjuva bas›n “bay-

rak ast›-asmad›” haberlerini ön pla-

na ç›kar›r. Asmad›ysa zaten kesin

“haindir”, “bölücüdür”...

Bayra¤›n bask› arac› olarak kul-

lan›lmas› durup dururken olmad›.

Bilinçli bir flekilde gelifltirildi.

Birçok yerde planl› bir flekilde uy-

guland›, birçok bas›n kuruluflu ne

yapt›¤›n› bilerek, emir talimat ala-

rak yapt›lar. Sonra öyle bir noktaya

geldi ki, art›k emir talimata gerek

kalmad›. fiovenizmin kendisi “do-

¤al tepki” haline getirildi, bas›n ilk

önce bayrak var m› yok mu diye

bakt› bu tür haberlerde. Faflistler za-

ten haz›r ve naz›rd›lar bu konuda.

Bayrak onlar için ony›l-

lard›r gerçek yüzlerini, ifl-

birlikçiliklerini gizleme

arac›yd›, yabanc›s› de¤il-

lerdi bu kullan›ma.

Toplumun bayrak his-

terisine sokulmas›, de-

mokratik kesimlerin bas-

k›lanma alt›na al›nmas›na

yönelik planlama, fafliz-

min psikolojik harp ka-

r a rgâhlar›nda yap›ld›.

Mersin’de 10 yafl›nda üç

çocuk bayra¤› yere att› di-

ye, milyonlarca Kürt’ü

“sözde vatandafl” ilan

eden, bayrak, vatan ha-

maseti ile resmen ve ale-

nen faflistlere “haydi ha-

rekete geçin” talimat› verircesine en

k›flk›rt›c› üslubuyla aç›klamalar dö-

fleyen Genelkurmay’d› bu savafl›n

karargah›.

Mustafa Kemal’i de en baya¤›

flekilde sömürenlerin bafl›nda da za-

ten hep ordu gelir. Bütün iflbirlikçi-

liklerini onun ard›na s›¤›narak sür-

dürürler. Mesela, NATO flemsiyesi

alt›nda Afganistan’a emperyalist te-

kellerin ç›karlar› için asker gönde-

rirler, Musatafa Kemal’in “Yurtta

sulh cihanda sulh” sözüyle aç›klar-

lar. Tüm ülkeyi hapishaneye çeviren

cuntalar yaparlar, a¤›zlar›ndan Ata-

türk düflmez vb.

O karargah, halen en yo¤un fle-

kilde çal›fl›yor.

Haberi yay›nlayan T G RT ' n i n

spikeri “Bir duygu patlamas›... Gü -

nün heyecan› ile yap›lm›fl bir yan -

l›fl” diyor. ‹yi de bu yanl›fllar ya da

bu türden 'duygu patlamalar›' tek

de¤il ki, Dink’in katlinden bu yana

sürüyor, dalgalar halinde sistematik

olarak karfl› sald›r› durumunda.

Cumhuriyetten bugüne zihinler-

de yarat›lan milli de¤er ve duygu-

larla cinayeti buluflturmakla kalma-

yan, ayn› zamanda suça teflvik eden,

Samast kiflili¤ini pazarlayan, o res-

mi reklam broflürü haline getiren

“image maker”›n devlet oldu¤u ar-

t›k tart›flmas›z. Sadece bu görüntü-

lerle, resimlerle de¤il, ayn› zaman-

da birçok haberle, gerçekle yalan›

birbiriyle harmanlayarak, aralara zi-

hinlerde alg›y› etkileyecek ayr›nt›-

lar ekleyerek ve tüm bunlardan, ci-

nayeti meflrulaflt›rmaya, istedi¤i si-

yasi sonuca do¤ru yöneltmeye çal›-

flan devlet.

Dink’in katledilmesi sonras›

devrimci demokratik güçlerin mü-

dahalesi ile oluflan kitlesel öfke kar-

fl›s›nda bir an flaflk›nl›k yaflad›lar,

yaratt›klar› flovenist havaya güveni-

yor, bir Ermeni’yi böylesine bir sa-

hiplenmeye kimsenin cüret edeme-

yece¤ini düflünüyorlard›. Sahiplen-

me, yaratt›klar› flovenist dalgaya

büyük bir darbe vurmufltu ve önünü

almazlarsa daha da geriletebilirdi.

Birkaç gün geçtikten sonra karfl›

sald›r›ya geçtiler, stadlar, bayrak,

pankart yar›fllar›, Samast’l› görün-

tüler, cüretli ç›k›fllar, halen Ermeni

Patri¤i’nin üstelik Dink’e tehdit

mesaj› gönderen ayn› bilgisayardan

gönderilen maillerle tehdit edilme-

si... Hepsi bu yöndeki geliflmelerdir.

*

Kuflkusuz bayrak her halk için

de¤erlidir. Ancak bu ülkede egemen

s›n›flar için, baflka uluslar› ezmenin,

muhalifler üzerinde bask› olufltur-

man›n arac› yap›ld›. Hamasi ve ya-

lan dolu nutuklar›n fonu yap›ld›.

Peki ne oldu flimdi?

Bayrak as›n, bayrak tafl›y›n diye

demokratik muhalefete bask› ya-

panlar, bayra¤›n en son nereye nas›l

kullan›ld›¤›na bak›n bakal›m. Bay-

ra¤› bir katille yanyana kulland›lar

sonunda.

Yetmedi, Atatürk’ü de en sonun-

da bir katile fon yapt›lar. Katili en

büyük Türk, en büyük vatansever

ilan edip afifllerini bast›lar boy boy.

Bu ülkede Atatürk istismarc›l›¤›n›n

s›n›r› olmayaca¤› bir kez daha anla-

fl›ld›. Ne diyordu o görüntüleri çe-

ken jandarma komutan›:

- Yaz›y› (Atatürk'ün sözünü) hat-

ta tam flöyle kafas›n›n üstüne denk

getirebilir misiniz arkadafllar?

- Geliyor zaten.

- Vatan topra¤› kutsald›r diyor

ya...

- Saçlar› düzelt. Bir de flurdan
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Vatan
bayrak
Türklük
Bayrak as›n, bayrak
tafl›y›n diye demok-
ratik muhalefete
bask› yapanlar, bay-
ra¤›n en son nereye
nas›l kullan›ld›¤›na
bak›n bakal›m



alal›m.

- Keflke sen de flapkay› ç›karma-

sayd›n... Sen de ç›kar böyle daha

iyi.

- Seni de kameraya alal›m.

- Evet abi.

Kim bunlar; devletin jandarma-

s›, polisi. Yani bu cinayeti çözmek-

le görevli olanlar. Kahraman mu-

amelesi yapt›klar› kim; o da fail!

Ve bu görüntülerden cüretlenen,

devletin bayrak fonlu, vatan topra-

¤›n› korudu¤u imâ edilen desenli

görüntülerinden cüret alan, devleti-

miz arkam›zda diye babalanan, en

nihayetinde beyni flovenist, faflist

düflüncelerle zehirlenmifl gençler,

Afyon’un futbol stadyumunda “He -

pimiz Ogün'üz, Hepimiz Türk’üz”

diye ba¤›r›yor. Evet bu ülkede ilk

kez böylesine cüretli bir sahiplen-

me, hem de meydan okurcas›na ya-

flan›yorsa, bunu o slogan› atan bir

grup gençle aç›klamak safl›kt›r.

Bu görüntülerle, örne¤in gençle-

re ne demek istiyor devlet? Vatan›n

nas›l korunmas›n› ö¤ütlüyor?

Devlet o görüntülerle, milliyet-

çilikle zehirledi¤i gençlere flunu

söylüyor; Ogün Samast olun! Rol

modeli sunuyor, travmaya soktu¤u

gençlere. Kendi iflbirlikçili¤ini

unutturup, eline bayrak, diline ‹stik-

lâl Marfl›, yüre¤ine din gibi “kutsal-

lar” yerlefltirdi¤i gençlere çarp›k,

travmatik bir vatanseverlik afl›lay›p,

sal›yor halk›n üzerine. Linç güruhu-

na dönüflüyorlar, sömürüye, bask›ya

karfl› meydanlara ç›kanlar›n karfl›s›-

na dikilip hani bayra¤›n nerede diye

höykürüyorlar. Muhalifleri katledi-

yor, demokratik üniversite isteyen

gençlere sald›r›yorlar. Ve kendileri-

ne sunulan rol modellerini benimse-

yip stadlarda “Hepimiz Ogün Sa-

mast’›z” diye, yani biz katiliz yine

katlederiz diye ba¤›rma cüreti gös-

teriyorlar. Sahibi taraf›ndan kurul-

mufl ve sahibine bir flekilde karfl›

gelen herkese sald›rmaya ayarlan-

m›fl bir robotu düflünün; böyle kifli-

likler yarat›yor milliyetçilik zehiri.

Ne diyor o görüntüler, ne diyor

stattaki güruh; een ideal Türk genci

Ogün Samast’t›r! Öyle mi?!

Milliyetçilik, ulusalc›l›k

maskesiyle dolaflanlar› n

y›llard›r y a p t › k l a r ›

gibi, bir kez

d a h a

“Türklük” ad›na Türk ulusuna en

büyük hakaretler, afla¤›lamalar böy-

le yap›l›yor.

Yani buradan ne sonuç ç›karacak

bir Türk genci?

Senden olmayan›, senin gibi dü-

flünmeyeni kalleflçe pusular kurup

arkas›ndan vurursan; en iyi Türk-

sün!

Ülkemizi ony›llard›r gizli iflgal

alt›nda tutan Amerika’ya karfl› tek

bir eylem yapmadan, tek bir tokat

atmadan ama a n t i - e m p e r y a l i s t m i fl

gibi yapt›n m›; en iyi Türksün!

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosya-

lizm isteyenleri, özgürlüklerden söz

edenleri susturursan, katledersen;

en iyi Türksün!

“Kahrolsun Ermeniler, Kahrol-

sun Rumlar” diye ba¤›r›p bu toprak-

larda yaflayan halklar› düflmanlaflt›r-

d›n m›; en iyi Türksün!

Sa¤a sola manyakl›k derecesin-

de ‘Dünya Türk Olsun’ diye yazd›n

m›; en iyi Türksün!

Asla bu topraklar›n gerçek tari-

hini, kültürünü, edebiyat›n›, sanat›-

n›, binlerce y›ld›r yaflayan medeni-

yetlerini bilmeden, ayd›n›n› dinle-

meden, Çukurova’s›n› Yaflar Ke-

mal’den okumadan, e z b e r l e t i l m i fl

üç befl kelime ile vatanseverlik nu-

tuklar› att›n m›; en iyi Türksün!

Katillik, serserilik, mafyac›l›k,

zorbal›k, cehalet... tüm bunlar Türk-

lük’le yan yana koyun koyuna bu

resimde. Türklük’e en büyük haka-

ret de¤il mi bunlar?

Türk ve Ermeni milliyetçili¤ini

elefltirdi¤i için Dink mi hakaret edi-

yor Türklük’e, yoksa ordusu polisi

bürokrasisi, sivil resmi faflist güçle-

ri ile oligarflik düzenin kendisi mi?

Afyon'da maçta, bir k›s›m seyir-

ci, "Hepimiz Türk'üz" diyebilmek

için, önüne "Hepimiz Ogün'üz"ü de

k o y m u fl l a r. Ya n i ; “Türklük eflittir

katillik”! Bu slogan›n “Türklü¤ü

afla¤›lamak”tan baflka hiçbir anlam›

yoktur. E¤er 301. Madde uygulana-

caksa, en baflta Afyon stad›nda bu

slogan› atanlara uygulanmal›, onla-

ra bu çarp›k bilinci afl›layan, flove-

nizmle zehirleyenler “azmettirici”

olarak yarg›lanmal›. Samastlar’ ›

‘Türk genci modeli’ diye sunan, Ça-

k›c›lar’›n gözünden öpüp, Çatl›’ya

selam çakan devlet ve onun görevli-

leridir Türklük’e hakaret eden.

‘Hepimiz Ogün’üz Hepimiz

Türk'üz’ slogan› aç›k ki, ‘‘Hepimiz

Ermeniyiz Hepimiz Hrant’›z’ slo-

gan›na karfl›l›k at›l›yor. Bir yanda

katledilen ma¤dur olanla kendini

bütünlefltirme, moda deyimle "em-

pati" var, ötekisinde ise, kahpelikle,

kallefllikle, katillikle, faflistlikle

övünülüyor. Bunlar m› Türk genci!

En baflta Türk halk› ‘dur” deme-

li bu güruha. Kendi ad›na hareket

etti¤i yaygaras› ile kendinden ola-

n›n kan›n› dökenlere, gençlerimizin

beynini zehirlemeye çal›flanlara

karfl› ç›kmal›. Gençlerimiz Ogün

Samast olmayacak diye hayk›rmal›!
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Bu
bay-

rak yürü-
yüflünü or-

ganize eden,
halk›n kimi kesim-

lerini bu flovenist ha-
reketlere ortak eden de

ayn› polisti. Kilometrelerce
bayrakla yürüyüfller düzenle-

yenler flimdi o bayra¤› bir katilin
eline tutuflturup birlikte poz veriyorlar.

Çeliflki yok; vatan, bayrak edebiyat› ya-
parken de halk düflman›yd›lar, flovenizmi

körüklüyorlard›, flimdi de onun meyvesi ile gu-
rur duyuyorlar.



Hrant Dink’in katlinin ard›ndan

burjuva bas›n ve köfle yazarlar› her

geliflme karfl›s›nda “flafl›r›yorlar. ”

Her gün yeni bir pislik saç›l›yor or-

taya; her gün devletin sorumlulu¤u

daha bir berraklafl›yor ve “çürük el-

ma” edebiyat› ile, “varofl serserile-

ri” yutturmacas› ile, “milliyetçi

duygular” teranesi ile aç›klanama-

yacak boyutlara ulafl›yor.

Özellikle, Samast’›n jandarma

ve polis flefleri ile sarmafl dolafl gö-

rüldü¤ü, birlikte bayrak alt›nda poz

verdikleri, komutanlar›n “aslan›m-

l›” hitaplar›yla katilin s›rt›n›n s›vaz-

land›¤› görüntüler ciddi bir flaflk›nl›-

¤a, hatta “ne diyece¤ini bilememe”

durumuna yol açt›. Evet, belki de

sözün tükendi¤i, görüntünün her fle-

yi anlatt›¤› karelerdi bunlar, peki

bununla bitiyor mu her fley?

Burjuva bas›n›n flovenizmin kö-

rüklenmesinde, faflistlerin kendile-

rini “vatandafl” k›l›¤›nda meflrulafl-

t›rmas›nda ve faflist terörün ““vatan-

dafl tepkisi” olarak adland›r›lma-

s›ndaki rolü ne olacak? Sat›r aras›

de¤inmeler d›fl›nda, adeta sütten

ç›km›fl ak kafl›k havas›nda burjuva

medya ve onun köfle yazar› ve TV

yorumcular›. Daha dün linç giriflimi

sonras› alk›fllay›p manfletlere tafl›-

d›klar› polis flefi Ramazan Akyü-

rek’i bugün elefltirmek ne kadar sa-

mimidir, tutarl›d›r? Linci bizzat ör-

gütleyen polisi, gerçe¤i pekâla bile

bile “TAYAD’l›lar› linç edilmekten

kurtard›” diye temize ç›kard›klar›n›

ne çabuk unuttular. Man-

fletler, köfle yaz›lar›, re-

simler her fley faflist milli-

yetçili¤in yükseltilmesi

için kullan›ld›. Jandarma-

s› polisi ile devletin “gü-

venlik” güçlerinin halka

karfl› savafl yürüttüklerine

dair binlerce olay yaflan-

mas›na, belge ortaya ç›k-

mas›na karfl›n hepsinin

üzerinin örtülmesinde de

rol ald›lar. Ve flimdi, k›fl-

k›rtt›klar› flovenizm zemi-

ninde do¤an bir katil ile

devletin güvenlik güçleri-

nin kol kola girmesi kar-

fl›s›nda “flaflk›nl›k” yafl›-

yorlar.

Zaten misyonunu her koflulda

devleti aklama üzerine kurgulayan-

lara, tescilli kontra kalemlerine söy-

lenecek fazla söz yoktur. Onlar›n

saf› belli. Bizim as›l dikkat çekmek

istedi¤imiz demokrat ayd›nlar. Dink

cinayetine en büyük tepkiyi göste-

renlerden Radikal’in yay›n yönet-

meni ‹‹smet Berkan’› alal›m.

Kendini demokrat, ayd›n, hatta

“solcu” olarak da niteler. O görün-

tüler karfl›s›nda “ donmufl kal -

m›fl.”'Neden flafl›r›yorsun ki; bilmi -

yor musun polisin, jandarman›n

kim oldu¤unu, ne oldu¤unu?' diyen

yak›n›na, “ b i l m i y o rdum. Bilsem

çoktan bir yolunu bulup bu ülkeden

kaçm›fl olurdum” diyor. (2 fiubat,

Radikal) CCinayetten daha vahim

görüntüler olarak niteliyor.

Bu ülkenin ayd›nlar› s›k s›k fla-

fl›rm›fllard›r; Susurluk olur flafl›r›r-

l a r. Mumcu katledilir flafl›r›rlar.

fiemdinli olur flafl›r›rlar. MGK Ge-

nel Sekreterli¤i’ne ba¤l› psikolojik

savafl brimi T‹B’e ait belgeler orta-

ya ç›kt›¤›nda da flafl›rm›flt› Berkan

gibileri. Yoksa, flu flu faili meçhuller

de mi psikolojik savafl›n parças›yd›

diye soruyordu.

fiafl›rmayan sadece biziz, dev-

rimciler. Çünkü bu ülkenin gerçek-

lerini biliyoruz ve ony›llard›r anlat›-

yoruz. Mahirler’den bu yana anlat-

t›¤›m›z devlet, özellikle Susur-

luk’tan bu yana kendini çok daha

aç›k biçimde, herkesin görüp anla-

yaca¤› flekilde gösteriyor.

Ancak, ‹smet Berkanlar devrim-

cilerin nas›l bir düzende yafl›yoruz,

bu devlet kim gibi noktalarda ortaya

koyduklar› gerçeklere her zaman

“burun k›v›r›yor”, “keskin, slogan-

c›” diye yaftal›yorlar. Sonra devlet

gerçek yüzünü gösterdi¤inde bir da-

ha flafl›r›yorlar. Ama asla “devrimci-

ler hakl›ym›fl” dürüstlü¤ünü, na-

muslu bir ayd›n tavr›n› ortaya koya-

m›yorlar.

Bu iflin bir yan›. Öte yan› ise, ‹s-

met Berkan aç›s›ndan daha fazla

sorgulamay› gerektirmektedir.

Linç giriflimine maruz kalanlar

devrimciler oldu¤u için, linç güru-

huna sayfalar›nda “vatandafl” yafta-

s› yap›flt›ran, sald›r›lara maruz ka-

lanlar› suçlayan; köflelerinden sola

düflmanl›¤›n› kusarken linççileri cü-

retlendiren ve dün utanmadan; “TA -

YAD isimli derne¤in, DHKP-C adl›

terör örgütüyle olan yak›n ba¤lar›n›

sa¤›r sultan biliyor. Aç›k bir sinir

ucu oldu¤unu gören DHKP-C hare -

kete geçmekte gecikmedi. Öyle ya,

ortada bir 'ifade hakk›n›n kullan›l -

mas›n›n engellenmesi' hareketi var -

d›... olaylar› ‹stanbul'da de¤il,

Trabzon'da protesto etmeye kalkt› -

lar. Amaçlar› hiç kuflkusuz yeniden

linç tehlikesi yaflamakt›. Polis, önce

ülkücü kalabal›¤a f›rsat verdi, son -

ra da TAYAD'l› provokatörleri 'kur -

tard›.' ... DHKP-C ile ülkücüler, bir -

birleriyle çat›fl›r gibi gözükürken

asl›nda ayn› amaçta birlefliyorlar:

Terör ortam›n›n hâkim olmas›.”

(Radikal, 12 Nisan 2005) diye ya-

zan da ‹smet Berkan’d›.

Bu sözler aç›k ki, linç güruhu-

nun kimli¤ini gizleyen, ma¤duru

suçlayarak dolayl› biçimde linç des-

tekçilerinin söylemlerine destek ve-

ren bir dildir. Bugün bunlar› sorgu-

lam›yor, hat›rlamak istemiyor Ber-

kan gibileri. Hem özgürlüklerden

söz edip, sonra da devrimcilerin ifa-

de özgürlü¤üne alayl› biçimde “ne

yani onlara da m› ifade özgürlü¤ü

olacak” demeye getiren bir zihni-

yet, elbette tutarl› olamaz. Bugün

faflistlerden, milliyetçi yükseliflten,

42

11 fiubat 2007 / 91

Burjuva bas›n›n
ikiyüzlülü¤ü ve
flaflk›n ayd›n

Niye flafl›r›yorsunuz,
niye ‘donup kal›yor-
sunuz’; devletiniz
iflte bu! Siz de katk›
sundunuz böylesi
bir pervas›zl›¤›n
yarat›lmas›nda



milliyetçi bask›n›n nas›l nefessiz b›rak-

t›¤›ndan yak›n›yor.

Biz “linç sald›r›lar›n› yapt›ran dev -

lettir” derken, devrimcileri “ortam› ka -

fl›makla” suçlamakla kalmay›p, o dev-

letin polisini alk›fllayan manfletleri de

yine onlar atm›flt›.

Güçsüz De¤iliz!

Orhan Pamuk’un yurtd›fl›na ç›kma-

s› ile tart›flma gündemine giren ve ki-

misinin “ülkeyi terk etmeyi düflünme-

sine” kadar varan yaln›zl›k, kendini

güçsüz hissetme, a¤›r flovenist faflist

bask› karfl›s›nda umutsuzlaflma havas›,

‹smet Berkan’›n yaz›s›nda da kendini

gösteriyor.

Her fleyden önce, flafl›rmad›¤›m›z

gibi, biz güçsüz, çaresiz de de¤iliz.

Çünkü bu devleti tan›d›¤›m›z için,

faflizmi y›kmadan demokrasinin kuru-

lamayaca¤›n›, AB paketleri ile cilala-

makla sistemin demokratikleflemeye-

ce¤ini bildi¤imiz için “donup kalm›yo-

ruz” ve umutsuzlaflm›yoruz.

Berkan gibilerinin sorunu da bura-

dad›r. Asla kendi güçlerine güvenmi-

yor, ayaklar› bu topraklara basmak iste-

miyorlar. S›rtlar›n› Avrupa’ya dayay›p,

oradan demokrasi bekliyorlar, sistemin

AB paketleri ile reforme edilece¤i, de-

mokratikleflece¤i umuduna kap›l›yor-

lar. Ç›kar›lan onca AB yasas›na, de-

mokrasi paketine karfl›n hiçbir fleyin

de¤iflmedi¤ini gördüklerinde de flafl›r›p

umutsuzlafl›yorlar.

Umutsuzlaflan, ülkeyi terkeden ya

da etmeyi düflünen ayd›nlar; flu bu bur-

juva partisinden, her yan› pisli¤e gö-

mülmüfl yarg› mekanizmas›ndan, as-

kerden, polisten medet umanlar; Avru-

pa Birli¤i’nin bu ülkeyi demokratiklefl-

tirece¤ine inanan, faflizmin halk› sin-

dirme, örgütlülü¤ünü engelleme do¤-

rultusundaki her giriflimini de, ‘AB sü-

recini engellemeye çal›fl›yorlar’ diye

de¤erlendiren; AB d›fl›nda baflka hiçbir

güç tan›mayanlar; bu ülkede, demokra-

si ve hukuk olsun isteyenler;

Art›k görmelisiniz ki; ss o l u d u ¤ u-

muz havay› zehirleyen, halka karfl›

savaflan faflizmdir. Faflist devleti y›-

k›p, yerine halk›n iktidar›n› kurmadan

da, zehirini yaymaya devam edecektir.
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Medya Patronu ‘Rota’ Çizdi
Referans Gazetesi’nin, Hrant Dink’in katledilmesini “Bir insan› hoy-

ratça öldürdük” manfleti ile duyurmas›, gazetenin ba¤l› bulundu¤u Do¤an

Medya’n›n patronu Ayd›n Do¤an’› k›zd›rm›fl. Gazetenin Yay›n Yönetme-

ni Eyüp Can’› bir mektupla “f›rçalayan” medya patronu, aba alt›nda sopa

gösterdi, devlete sahip ç›kt›. Ve bu mektup gazetede yay›nland›.

Mektubun ne anlama geldi¤i aç›kt›r. BBirincisi; manfletten dolay› dev-

letten “özür” diliyor patron. ‹‹kincisi; bas›n özgürlü¤ü, patronlar›n yay›n-

lar›n niteli¤ine kar›flmad›klar› gibi fleylerin yalan oldu¤unu, “Do¤an Med-

ya ‹lkeleri”nin hikaye oldu¤unu göstermektedir. Aç›kça gazete yönetimi-

ne neyi nas›l yazacaklar›n› dikte ediyor, yönlendiriyor. ÜÜçüncüsü; gaze-

teciler, faflistlerden ve Ayd›n Do¤anlar’dan gelen ayn› tehdit ve bask›larla

yüzyüze. Faflistler de, Ayd›n Do¤an da gerçeklerin yaz›lmas›n› istemiyor.

Genelkurmay: Ne Bas›n Özgürlü¤ü Ulan!
Bilindi¤i gibi, Ogün Samast ile jandarmalar›n birlikte çektirdikleri gö-

rüntüleri, TGRT yay›nlam›flt›. Bir biçimde “bas›n” olma ifllevini yerine

getiriyordu televizyon. Ancak, Genelkurmay’›n “bas›n özgürlü¤ü” anlay›-

fl›nda böyle bir fleye yer yoktu. Nitekim, görüntülere iliflkin yap›lan aç›k-

lamada, görüntüyü aç›klayamayan ve sadece “bize tertip kuruldu” masal-

lar›na baflvuran Genelkurmay, T G RT'ye de sert tepki göstere r e k ,

“TGRT'nin Genelkurmay Baflkanl›¤› nezdindeki akreditasyonu iptal edil-

mifltir” dedi. ‹flimize gelmeyen haber yapt›n, iflin bitti! Türkçesi bu! 28

fiubat’ta and›ç yay›nlayan komutanlar ile bugünkülerin “farkl›” olduklar›-

n› ispatlamaya çal›flanlar ne diyorlar acaba?

Özkök’ün ‘Derin Devlet’ Özlemi Dinmiyor 
Devlet gazetesi Hürriyet’in Genel Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök,

‘derin devlet’ tart›flmalar› üzerine, böyle bir fley olmad›¤›n›, bunun baha-

ne oldu¤unu belirterek, ““Bense gerçek bir derin devlet özlüyorum. Ne

çare, karfl›mda devlet bile kalmam›fl.” (3 fiubat) diyor. Özkök 2 fiubat

tarihli yaz›s›nda da, kontrgerilla ihtiyac›n›, “bizimki gibi may›nl› co¤raf -

yalarda bekas›n› sürdürmeye çal›flan her ülkenin derin bir devlete de ih -

tiyac› vard›r” söylemi ile meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor.

Ekfli Katil Devletin Avukatl›¤›n› Yap›yor
Hürriyet’in baflyazar› OOktay Ekfli de, “demokrat tak›lmak”tan vazge-

çerek devleti aklama cephesine kat›ld›. “Hrant Dink’in katil zanl›s› ile fo-

to¤raf çektiren polis ve jandarmaya” k›zmamal›ym›fl›z, çünkü ““polis dev-

letin polisi de¤il, bu iktidar›n polisi” imifl. (4 fiubat Hürriyet)

Do¤ru, hükümetin Dink’in katlindeki sorumlulu¤u tart›flmas›zd›r, hi-

yerarflik olarak polisin hükümete ba¤l› oldu¤u da do¤rudur. Ancak tüm bu

do¤rular› Ekfli’nin “iyi niyetle” yazmad›¤› da do¤rudur. Onun derdi dev-

leti aklamak. “Teflkilat›n emirlerinden çok kendi cemaatlerinin kurallar› -

na ba¤l›” oldu¤unu söyledi¤i polis, devrimcileri infaz etti¤inde bunlar›

akl›na bile getirmez. Kald› ki, bofl yere ç›rp›nmas›n; bu polis devletin po-

lisidir ve y›llard›r, AKP’den önce de böyleydi. Çatl›lar, Çak›c›lar’la, linç-

çiler, çek senet mafyas› faflistlerle hep kolkolayd›. Siz görmek istemediniz

ve kimseye göstermediniz.
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RTÜK, geçen hafta, televizyonlardaki haber bültenleriy-

le ilgili yapt›¤› bir aç›klamada ““Olumsuz haber çok

veriliyor” elefltirisini yapt›.

RTÜK, çeflitli TV kanallar›n›n haber sorumlular›n›n da

kat›ld›¤› toplant›dan sonra yapt›¤› bu aç›klamada, ayr›-

ca haber bültenlerinde “c›v›k magazinin çok a¤›rl›kl›

olmas›n›” da elefltirdi.

RTÜK Baflkan› Zahit Akman, bu elefltiriyi yaparken flöy-

le diyordu. “Tek amaç reyting oldu¤unda bu anlafl›labi -

lir. Ancak bizler ‘kamuya hizmet amac›yla yay›nc›l›k

yapacaksak’ haberler böyle olmamal›”...

Hay›r Zahit Akman; yan›l›yorsun.

Burjuva medya, kamuya hizmet amac›yla de¤il, kâr ama-

c›yla televizyonculuk yapar. Yani dolay›s›yla tek amac›

da reytingdir. Zaten böyle oldu¤u içindir ki, RTÜK ad›-

na bu aç›kla-

ma ve eleflti-

rilerin yap›l-

d›¤› günün

a k fl a m › n d a ,

onca elefltiri-

ye, uyar›ya ra¤men, bu tür dizilerin Ogün Samastlar’›n

içinde yetiflti¤i ortam› haz›rlayan unsurlardan biri oldu-

¤u aç›k olmas›na ra¤men, Show TV, ““Kurtlar Vadisi

Terör”ü yay›na sokmufltur. Tepki ve elefltirilere ra¤men

neden vazgeçmedi bu diziyi yay›nlamaktan?

Vazgeçmez, çünkü onun (ve tüm burjuva bas›n yay›n

medya kurumlar›n›n) amac› “kamuya hizmet” de¤il,

kâr’d›r.

“C›v›k magazin haberlerine izin vermeyece¤iz” diyor

Zahit Akman. Bofl konufluyor. Çünkü bunu önlemek,

kapitalizmin de, sizin siyasi düzeninizin de do¤as›na

ayk›r›d›r.

Yozlaflman›n yayg›nlaflmas›, bu düzen için vazgeçilmez-

dir art›k. Çünkü yozlaflt›r›lamayan halk, isyan edecek-

tir. Bunu biliyor egemenler, AKP iktidar› da biliyor ve

bu yüzden polisin mafyac›lar›, uyuflturucu tacirlerini,

kumarhanecileri ve kerhanecileri himaye etmesine kar-

fl› k›l›n› bile k›p›r-

datm›yor.

Zahit Akman, “is-

lamc›” televizyon

kanallar›n›n is-

lamc› gazetelerin

ve en genel an-

lamda islamc› çevrelerin modaya, magazine nas›l ad›m

ad›m teslim oldu¤una bakarsa, ne demek istedi¤imizi

daha iyi anlar.

Kapitalizme karfl› alternatifi olmayanlar›n ve bu düzenle

bütünleflmifl kesimlerin alternatif bir kültürü hâkim k›l-

mas› mümkün de¤ildir. Kapitalizmin kültürü, ahlâks›z-

l›¤›yla, c›v›kl›¤›yla, flovenizmiyle tüm düzeniçi kesim-

leri er geç kuflat›p teslim al›r.

RTÜK, kapita-

list medya pi-

yasas›n›n ken-

disinin nas›l

bir “kurtlar va-

disi” oldu¤unu

y›llard›r anlayamam›flsa, art›k bir fley anlamas› pek

mümkün de¤ildir.

Zaten RTÜK yeni bir fley de söylemiyor. Bu ülkenin

M‹T Müsteflar› bile o “c›v›k magazin”i elefltirerek “bu

programlar› seyreden insan komünist olur” diye ege-

men s›n›flar› en hassas noktalar›ndan uyard›, ama yine

de uyar›s› bir sonuç vermedi. Yozlaflma, baya¤›l›k, hâlâ

sürüyor ve her geçen gün daha dibe do¤ru gidiyor.

M‹T Müsteflar› bir yerde hakl›d›r. Sözü edilen o magazin

programlar›na da, sözü edilen “haber” bültenlerine de

yans›yan o adaletsizlik, o yozlaflma, o baya¤›l›k, o lüks

ve sefahat, bir yan›yla düzenin resmidir ve o resim, bir

flekilde insanlara düzenin gerçeklerinin fark›na varma-

lar›na da katk›da bulunmaktad›r.

Zahit Akman’›n yan›ld›¤› nokta, televizyonlar, “c›v›kl›-

¤›n” kayna¤› de¤il, yans›d›¤› yerdir. C›v›kl›k, bizzat dü-

zenin kendisindedir. Bunu görmek gerek en baflta.

Kurtlar Vadisi’nde Her fieyden
Vazgeçilir, Kârdan Vazgeçilmez!

Çeteler Kol Geziyor

Çetelerin sald›r›lar›na bir yenisi de, Hatay'›n Dursunlu

Beldesi'nde eklendi. Haraç vermedikleri için çetenin si-

lahl› sald›r›s›na u¤rayan ve 3 ameliyat geçiren Fikret Alt›-

nöz, beldede 5 kiflilik bir grubun çete kurdu¤unu ve eflgal-

lerini verdikleri halde jandarma ile savc›l›¤›n herhangi bir

giriflimde bulunmad›¤›n› ifade etti. Kuzeni Mehmet Uy-

gun’un öldü¤ü sald›r›da üç kiflinin daha yaraland›¤›n› ha-

t›rlatan Alt›nöz, bu kiflilerden korkan vatandafllar›n da ev-

lerini satarak beldeyi terkettiklerini dile getirdi. Devletin

çeteyi himaye etti¤ini imâ eden Alt›nöz, “çete elemanlar›

da bizim beldede yafl›yor, bunlar› birileri korumasayd› he-

men yakalan›rd›" dedi.

Kufl Gribi Geliyor;

Önlem Yok

Daha önce kufl gribinin görüldü¤ü ve bu aç›dan

“en riskli” bölgelerden biri olarak kabul edilen Man-

yas’ta o günden bu yana, üreticiler ne bilgilendirilmifl,

ne uyar›lm›fl durumda.

Oysa Afrika ve Avrupa’da kufl gribi yeniden ken-

dini göstermifl durumda ve salg›nlar an meselesi.

Ama bizde önlem yok, uyar› yok.

Lafa gelince “devletimiz ifl bafl›nda”!

Böyle bir devlet, art›k sadece tabut kald›r›r.

11 fiubat 2007 / 91
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‘Torba yasa’ sa¤l›k skandallar›na

zemin haz›rlayacak

TBMM'ye 'ithal hekim' gündemiyle tafl›nan 'tor-

ba yasa' tasar›s›na karfl› ç›kan Türk Tabipler Birli¤i

(TTB), bu düzenlemenin t›p e¤itimindeki düzeyi

yerle bir edecek bir durum oldu¤unu duyurdu.

Türk Tabipler Birli¤i (TTB) Merkez Konseyi

Baflkan› Prof. Dr. Gencay Gürsoy ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerke-

zo¤lu taraf›ndan 5 fiubat’ta ‹TO’da yap›lan bas›n toplant›s›nda, 'torba yasa'

tasar›s›n›n Türkiye tarihinin en büyük ve en tehlikeli kadrolaflmas›na yol

açaca¤› ifade edildi.

Tasar›n›n ülkeyi, denetlemeyen ve ciddi skandallar›na yol açacak hekim-

lerle dolduraca¤›n› kaydeden Gürsoy flöyle devam etti: "Konu, Türk olma -

yan hekimlerin ülkede hizmet verip vermemesi de¤il, dünyada belirli bir dü -

zeye tafl›nan ülkenin t›p e¤itiminin tüm de¤erleri yok say›larak, birçok ülke -

den niteli¤i tart›flmal› bir biçimde 100-150 dolara hekim getirtilece¤inin

Baflbakanl›k gibi çok yetkili a¤›zlarca ifade edilebilmifl olmas›."

Radyoloji çal›flanlar›n›n çal›flma sürelerinin uzat›lmas›na ve anestezi tek-

nisyenlerinin yetkilerine dair maddelerin de Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n gayri cid-

dili¤ini gösterdi¤ini belirten Gürsoy, söz konusu yasa tasar›s›nda hastalar›

sigorta firmalar›n›n insaf›na terk edecek olan maddeler oldu¤unu söyledi.

Gürsoy, iktidar›n 13 fiubat'ta tasar›y› mecliste geçirmesi durumunda sa¤-

l›k alan›nda örgütlü bulunan kurumlar ile yasal yollardan tepkilerini dile ge-

tireceklerini belirtti.

“Kurakl›k de¤il

vurgunculuk”

Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i

(TZD) Baflkan› ‹brahim Yetkin, son

dönemdeki meyve-sebze ve bu¤day

fiyatlar›n›n artmas›n›n nedeninin

kurakl›k olarak gösterilmesine kar-

fl› ç›karak, kurakl›k de¤il vurguncu-

luk oldu¤unu söyledi.

4 fiubat’ta bir bas›n toplant›s›

düzenleyen Yetkin, kurakl›kla ilgili

art›fllar›n önümüzdeki May›s ay›n-

dan sonra olabilece¤ini, buna karfl›

TMO’nun önlem almas› gerekti¤ini

kaydetti. TMO'nun elinde flu anda

10 gün yetecek kadar bu¤day bu-

lundu¤unu belirten Yetkin, “üretici

ve tüketici piyasan›n insaf›na b›ra-

k›lmadan önlem al›ns›n” dedi.

TMO'nun elindeki bu¤day›n tü-

kenmesinin ard›ndan, ülkenin piya-

san›n insaf›na kalaca¤›n› ve un ve

unlu mamul üreticilerinin de piya-

san›n art›fl›na göre ekmek baflta ol-

mak üzere ürünlere zam yapaca¤›n›

kaydeden Yetkin, bunun vurguncu-

luk oldu¤unu, TMO'nun müdahale

etmesi gerekti¤ini söyledi.

Yetkin fiyat art›fl›n›n kurakl›¤a

ba¤l› olmad›¤›n›n alt›n› çizdi¤i

aç›klamas›n›, TMO'nun çiftçiden

ucuz fiyata bu¤day al›p, tüccara pi-

yasan›n alt›nda satmas› nedeniyle

bu durumun yafland›¤›n› söyledi.

Köy halk› çöplük istemiyor

Salihli'ye ba¤l› Kabazl› Köyü halk›, köyün bir kilo-

metre yak›n›na çöplük yap›lmas›n› engellemek amac›y-

la eylemlere bafllad›. Daha önce yap›lan referandumda

oylamaya kat›lan köy halk›n›n 1533 kiflininin tamam› da

"Çöplü¤e hay›r" demiflti.

4 fiubat günü de, çevre köylerden ve demokratik kit-

le örgütlerinden gelenlerin kat›l›m› ile bir yürüyüfl dü-

zenlendi. Oktay Konyar öncülü¤ünde biraraya gelen

yaklafl›k 2 bin kifli, ellerinde süpürgeler ve yiyecek se-

petleriyle yürüdü. "Çöplük ‹stemiyoruz, Verimli Top-

raklara Çöp Dökülmez, Çöpçü fiirket, Köyümüzü Ter-

ket, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan ey-

lemin ard›ndan, köylüler kendilerine destek olanlara ye-

mek, ayran ve aflure ikram etti.

Manisa ‹l Özel ‹daresi, Salihli

Belediyesi ile 7 belde belediyesi-

nin ortak oldu¤u Kat› At›k Bertaraf

Tesisi Birli¤i'nin, flehir çöplü¤ünü

Salihli'ye 7 kilometre uzakl›kta bu-

lunan Kabazl› yak›n›ndaki 230 dö-

nümlük alana tafl›ma karar› alm›flt›.

BTS ifl b›rakt›
TCDD geri ad›m att›
Haydarpafla-Sakarya aras›nda sefer
yapan trenlere ‘flef’ verilmemesi
nedeniyle 5 fiubat’ta ifl b›rakan
BTS üyesi makinistlerin eylemi
TCDD’ye geri adım att›rd›.

Sabah saatlerinde bafllayan eylem
nedeniyle, tüm tren seferleri iptal
edilirken, TCDD’nin yapt›¤›, eyle-
me kat›lan 12 makinisti aç›¤a ala-
rak gözda¤› vermek oldu. Ancak,
eylem devam etti ve akflam saatle-
rinde sendika yetkilileri ile TCDD
yönetimi aras›nda yap›lan görüfl-
melerin ard›ndan, 12 makinist ifl-
lerine dönerken, sorunlar›n çözü-
lece¤i sözü verildi.

BTS ‹stanbul 1 No’lu fiube Yöneti-
cisi Mithat Ercan, iktidar›n iki y›l
içinde demiryollar›n› kapatmay›
düflündü¤ünü belirterek, “bu ne -
denle tren flefleri bulunan tren -
ler çalıflabilecekken onları da ip -
tal ettiler. Halkı yavafl yavafl
alıfltırıyorlar. ‹ETT hemen Tuz -
la’ya ücretsiz otobüs seferleri
bafllattı. Bu da her fleyin hesap -
landı¤ının göstergesidir” diye ko-
nufltu. Ercan, makiniste tren flefli-
¤i yaptırılmasının da, birçok tehli-
keye yol aça¤›n› ifade etti.

emek
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Büyük Direnifl’in

zafer ile sonuçlanma-

s›n›n ard›ndan T ü r k i-

ye’de oldu¤u gibi

yurtd›fl›nda da etkin-

l i k l e r, kutlamalar dü-

z e n l e n i y o r. Tecrite karfl› mücade-

leyi Avrupa halklar›na duyuran,

oligarfliye F Tiplerini yapt›ran

Avrupa emperyalistlerini teflhir

eden devrimciler, kazanman›n

hakl› onurunu yafl›yorlar.

*

Av u s t u r y a TAYAD Komite

taraf›ndan Viyana’da faaliyet

yürüten Anadolu Kültür Merke-

zi’nde 3 fiubat günü düzenlenen

etkinlik, 122 flehidimiz için yap›lan

sayg› duruflu ile bafllad›. Söz alan

TAYAD üyeleri, 7 y›l süren Büyük

Direnifl’le ve zaferle ilgili konuflma-

lar yapt›lar. Bu konuflmalarda; dire-

niflin ve zaferin büyük feda ve

emeklerle kazan›ld›¤›na dikkat çeki-

lirken, bu direniflin her an›n›n dünya

devrim tarihinin sayfalar›na onurla

yaz›ld›¤› belirtildi. Kutlamaya kat›-

lan Avusturya Alevi Birlikleri Fede-

rasyonu Baflkan› Mehmet Ali Çan-

kaya ise, ziyaretine gitti¤i Behiç A fl-

ç›’n›n onurlu tavr›n› örnek göstere-

rek, “herkesin gözünü yumup gör-

mek istemedi¤i bir konuda kamu-

oyunun vicdan›n› sarst›¤›n›” belirtti.

Kutlamaya 100 kifli kat›l›rken,

Innsbruck flehrinde de ayn› gün di-

reniflin zaferi bir etkinlikle kutland›.

A l m a n y a ’ d a ; Köln A n a d o l u

Halk Kültür Evi’nde 4 fiubat günü

düzenlenen etkinlik, "Yaflas›n Dire-

nifl, Yaflas›n Zafer" slogan›yla yap›l-

d›. "Zafer" konulu bir konuflma ya-

p›lan ve HÖC’ün konuya iliflkin

aç›klamas›n›n okundu¤u etkinlikte,

7 y›ll›k süreci anlatan bir sineviz-

yon gösterimi yap›ld›. Müzik ve fli-

ir dinletisinde zaferin coflkusu yafla-

n›rken, konser için yurtd›fl›nda bu-

lunan Grup Yorum da bir dinleti

sundu ve halaylar çekildi.

Stuttgart flehrinde ise zafer habe-

rinin geldi¤i ilk dakikalarda zafer

halaylar› çekildi. 28 Ocak günü

Anadolu Kültür ve Sanat Evi'nde

düzenlenen zafer etkinli¤inde de

coflku, onur doruktayd›. Büyük Di-

renifl’in 122 flehidi için yap›lan say-

g› duruflunun ard›ndan TAYAD Ko-

mite ad›na yap›lan konuflmada, elde

edilen sonucun anlam› anlat›larak,

“tecritin tamamen kald›r›lmas› için

yine mücadeleye devam edece¤iz”

denildi. Ard›ndan etkinli¤e kat›lan-

lar direnifle iliflkin düflüncelerini an-

latt›lar.

Dortmund TAYAD Komite’nin

ayn› gün Dortmund Kültür Merke-

zi’nde düzenledi¤i kutlamada da

kazanman›n coflkusu hakimdi. fianl›

direniflte flehit düflen 122 kahrama-

n›n sayg›yla an›ld›¤› etkinlikte

HÖC’ün zafere dair aç›klamas›

okundu ve “7 y›ld›r sürdürdü¤ü -

müz, 122 flehit verdi¤imiz, içinde

say›s›z destanlar yaratt›¤›m›z, em -

peryalizmin ve oligarflinin teslim al -

ma politikalar›n› püskürterek siyasi

bir zafer kazand›¤›m›z Büyük Dire -

nifl'i, somut bir kazan›mla sona er -

dirdik” denildi.

Feride Harman’›n vasiyeti uya-

r›nca çocuklara hediyeler da¤›t›l›r-

ken, türküler söylenip halaylar çe-

kildi.

‹ s v i ç re TAYA D

Komite ise, direniflin

zaferini 4 fiubat günü

Basel Kültür Merke-

zi’nde selamlad›. Bü-

yük bir Cephe bayra¤›

üzerinde yeralan 122

flehidin foto¤raf› ö-

nünde yap›lan konufl-

malarda, en büyük pa-

y›n hiç kuflkusuz be-

denlerini feda eden

flehitlere ait oldu¤u

vurguland›. Tecritin

tümüyle ortadan

kalkmad›¤›, zaferin

tecritin kald›r›lmas›nda bir ad›m ol-

du¤u hat›rlat›l›rken, kavgan›n, mü-

cadelenin sürece¤inin alt› çizildi ve

bu konuda yurtd›fl›na da yine so-

rumluluklar düfltü¤ü hat›rlat›ld›.

Bu arada, Türkiye’ye iade edil-

mek üzere 21 fiubat 2006’dan bu

yana tutuklu bulunan Erdo¤an El-

mas da, serbest b›rak›lmas›n›n ar-

d›ndan kutlamaya kat›ld›. Ay r › c a

Avusturyal› anarflistler ve Aufbau

temsilcileri de direniflin zaferini

kutlayanlar aras›ndayd›.

‹talya’da ise direniflin dostlar›-

n›n sevinci vard›. Firenze flehrinde

bulunan Yerel Toskana Eyaleti

Meclisi’nde, Rifondazione Comu-

nista ve Birlik için Yefliller Gru-

bu’nun ça¤r›s› ile bas›n toplant›s›

düzenlendi. 31 Ocak günü, “Sonun-

da Türkiye Hapishanelerinde Tecrit

K›r›ld›” bafll›¤› alt›nda yap›lan top-

lant›ya; Rifondazione Comunista -

Avrupa Solu Milletvekilli Aldo Ma-

netti, Toskana Eyalet Meclisi Mil-

letvekili Sandro Ta rgetti, Ye fl i l l e r

Partisi Milletvekili, ‹talyan Komü-

nistleri (PdCI) temsilen bir meclis

üyesiyle Bar›fl Hareketi eylemcisi

Paola Cecchi kat›ld›lar. Eyalet mec-

lis baflkan›n›n da yerald›¤› toplant›-

da, Türkiye hapishanelerinde tecrit

politikas›n›n k›smen kald›r›lmas›yla

birlikte, 7 y›l süren ölüm orucu dire-

nifline ara verilmesine iliflkin bilgi

verildi. 122 insan›n hayat›na mâl

olup 600 kiflinin sakat kald›¤› bu

mücadelenin henüz bitmedi¤ine de

dikkat çekildi.

Kazanman›n Coflkusu
Yurtd›fl›nda Da Yaflan›yor

122 kahra-

man, onlar›n

gelece¤i için

direnerek

kendilerini fe-

da ettiler. Bu

zafer ayn› za-

manda onlar›n

yurtd›fl›
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Bahçelievler

flehitleri an›ld›

11 fiubat 1996’da katledi--

len halk kurtulufl savaflç›lar›;

Meral Akp›nar, Ayten Korku--

lu ve Fuat Perk için Stuttgart

A n ad olu Kültür ve San a t

Evi'nde bir anma gerçekleflti--

rildi.

Meral Akp›nar'›n A¤abeyi--

nin de k›sa bir konuflmas›yla

y er a ld ›¤› anm ada, " i ns a nl a r

ö l ü rken gözl er ini kap a rl a r,

onlar ölürken bizim gözleri-

mizi açt›lar" denilerek, flehit--

lerimizin bize b›rakt›¤› mirasa

sahip ç›kmak gerekti¤i vurgu--

land›. Ayr›ca anma ile birlikte

Muharrem orucunun sonu ve

Aflure günü olmas› dolay›s›y--

la aflure da¤›t›m› yap›ld›.

Almanya’da

Tecrit!

A lm a nya’da 15 Kas›m 2006’da

DHKP-C üyesi ger e kç es i yle tut u kl a--

nan Must afa A t alay üzer i nde tecr i t

u yg ul a nd ›¤› ve sa¤l›k sor u nl ar ›n a

r a ¤men hast an eye kald ›r › lm ad ›¤› bil--

d ir i ld i .

A t al a y, tut u kl a nm as › ndan iki haf--

ta önce kalp rah a ts › zl ›¤ › ndan dol ay ›

a¤›r bir bypass amel iy at› geç i rm i flt i .

A t al a y, buna ra¤men JVA H a nn ov e r

H ap i sh an esi’nde ttek kifl ilik bir h ü c-

rede tut u lm a kta. Te cr it, A t al a y ’ a

a v uk at › yla dahi kk ap al› görüfl y a p--

m ay› day at acak flek i lde uyg ul an ›y o r.

T ü r k i --

ye’de ve

y u r t d › --

fl › nda ya--

sal olar a k

b ay il e rd e

s a t › l a n

Y ür üy ü fl

d e r g i s i

de A t alay’a ver i lm em e kt e .

U yg ul anan tecrit ve keyfi uyg ul a--

m alar son uc u ndaA t alay’›n sa¤l›k du--

r umu daha da güçl e flmifl ve hal e n

g ü nde bir saa tlik hav al a nd › rmahakk ›--

n› dahi kull an am am a kt ad › r.

A t alay’› mua y ene eden hap i sh an e

p s ik ol og unun da A t alay’›n Berl i n ’ d e

b ul unan ‹flk e nce Ma¤d u rl ar› Merk e--

zi’ne gönd er i lm esi için tal e pte bul u n--

d u¤u, keza hap i sh ane dokt or unun da

d e rhal hast an eye kald ›r › lm as› ger e kt i--

¤i yön ü nde görüfl bel i r tt i¤i  ö¤r en i ld i .

Bu gel i flm eler üzer ine A t alay’›n avu--

k at› da müv e kk il inin hast an eye gön--

d er i lm esi için savc ›l ›¤a baflv u rdu. A n--

cak Fed eral Savc ›l › ktan henüz bir ce--

vap ver i lm ed i¤i bild ir i ld i .

12 Eylül cunt as ›n›n ard › ndan tu--

t u kl an arak yakl afl›k 20 y›l hapis yat a n

M u st afa A t alay’›n, hap i sh an el e rd e

y afl ad ›¤› iflk e nc el erin son ucu olan de--

¤ iflik sa¤l›k sor u nl ar› bul un uy o r.

*

28 Kas›m 2006’da A lm a ny a ’ n › n

b a flk e nti Berlin’de tut u kl anan ve flu

a nda Berlin Moabit Hap i sh an es i ’ n d e

t ut ulan Hasan Sub afl› da

A t alay ile ayn› uyg ul a--

m al ara t ab ii t ut ul uy o r.

H asan Sub afl›’ya da Y ü--

r üyüfl derg isi ver i lm e z--

ken, ziy ar e tl er inin keyf i

fl ek i lde eng e ll e nd i¤i be--

l i rt i ld i .

“ S t a m mh eim” gib i

bir hap i sh ane mod el i

y ar atan, RAF’c›l ar› kat--

l eden ve ony › ll a rca tecrit eden A l--

man devl eti, gel en e¤ ini sürd ü rm e k

i st iyor anl afl ›l a n .

*

Mustafa Atalay’›n sa¤l›k durumu--

na iliflkin 1 fiubat’ta Hannover’de fa--

a l iyet yür üten Ba¤ › ms›z Gençl i k

Merkezi (UJZ)’nde bir toplant› yap›l--

d›.

TAYAD Kom ite, K›z›l Ya rd › m

Hannover Grubu ve Siyasi Tutsaklara

Özgürlük A¤› (Network) taraf›ndan

düzenlenen toplant›da, tecrite ve key--

fi uygulamalar son verilmesi istendi.

Bu do¤rultuda bir çal›flma bafllat›lma--

s› kararlaflt›r›ld›.

A lm a nya’n›n ard › ndan Fransa’da da

K ü r tl ere ait çefl i tli kurum ve evl ere bas--

k › nlar düz e nl e ndi. 5 fiub a t ’ta yap ›lan bas--

k › nl a rda 13 kifli göz a lt ›na al›n › rken, ert e--

si gün de devam eden bask › nl a rda 20’ye

y ak›n göz a lt› daha old u .

Bask›n düzenlenen yerler aras›nda,

Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Mer--

kezi, Kürdistan Enformasyon Merkezi

de bulunmakta.

O p er a syon ülk emiz burj uva bas ›n ›

t ar af › nd a n

“ b ü y ü k

s ev i n ç ” l e

k a rfl ›l a nd › .

D › fl i fl l e r i

B a k a n ›

A bd u l l a h

Gül, ope--

r a sy o nd a

“ A B D ’ n i n

de pay›” old u¤ un u

b el i rt erek, A B D ’ d e--

ki tem a sl ar ›n›n ne

k adar olumlu geçt i--

¤ ini kan › tl am ay a

ç al › flt›. Burj uva medy ada kara para ak--

l am a ktan uyuflt ur ucu kaç a kç ›l ›¤ ›na ka--

dar her zam a nki kirli sen a ry olar birb i--

r ini izl ed i .

O p er a sy onun emp e ry al i zmin ve oli--

g a rfl inin Kürt ulusal har ek et ini s›k › flt › rm a

ve bo¤ma pol it ik as ›n›n bir parç as› old u¤ u

a ç › kt › r. Avr upa emp e ry al i s tl eri, özell i kl e

son birkaç y›ld›r T ü rk iy eli devr i mc il er e

ve yurts e v rl ere karfl› T ü rk iye fafl i zm i yl e

d aha aç›k ve perv as›z bir iflb i rl i¤i içind e--

d i rl e r. 1 Nisan oper a sy o nl ar›, Belç ik a ’ d a--

ki DHKP-C d av as›, A lm a nya’da Kürt

u l usal har ek et ine yön elik bask›n ve tu--

t u kl am al a r, bu iflb i rl i¤ inin son u çl ar ›d › r.

Fransa’da ve Avrupa’n›n çeflitli ülke--

l er i nde yap ›lan göst er il e rle bask › nl a r

protesto edildi. Dergimiz yay›na haz›r--

lan›rken, gözalt›lar ve protestolar sür--

mekteydi.

Fransa, Türkiye Fafl i zm i yle

‹ flb i rl i¤ i ‹ ç i nd e



Son zamanlarda artan göçmen-

lerle ilgili geliflmeler ve yasalar Av-

rupa'da ve Almanya'da yabanc›lar›n

kâbusu olmaya devam ediyor. Özel-

likle Almanya'da ard› arkas› kesil-

meyen yapt›r›mlar oldukça düflün-

dürücü ve tehlikeli olmaya bafllad›.

Sab›kal› bir geçmifli olan Alman-

ya'n›n geçmifline özlem duyuyor

edas›yla davranmas› sadece yaban-

c›lar› de¤il, geçmiflin Almanya'ya

verdi¤i zarar› iyi alg›layan, bu ko-

nuda bir fleyler yapmak isteyen Al-

manlar da fark›nda. Karanl›k geç-

miflinin izlerini silmesi gerekirken,

Almanya aksine son zamanlarda ç›-

kard›¤› yasalarla tam aksini yapm›fl,

yabanc› düflmanlar›n›n ekme¤ine

ya¤ sürecek kararlar alarak ›rkç›lar›,

faflistleri cesaretlendirmifltir. Vatan-

dafll›k testindeki sorular›n, kiflinin

"etnik ve ›rk›n›n" sorulmas› bu-

nun aç›k kan›t›d›r.

Gelecekte göçmenleri bu ülkede

nelerin bekledi¤ini bilmek için ka-

hin olmak gerekmemektedir. Zaten

kufla dönen sosyal haklar›n son k›-

r›nt›lar› da, 2007’de ç›kacak yeni

yasalarla tamamen buhar olup uça-

cakt›r. Bu durum baflta belirtti¤imiz

gibi, yabanc› düflmanlar›n›n örgüt-

lenmesinin önünü açm›flt›r. Özellik-

le de e¤itim alan›nda bu aç›kça gö-

r ü l m e k t e d i r. Göçmen çocuklar›n

a¤›rl›kl› oldu¤u okullarda aana dil

yasa¤› getirilmesi; e¤itimcilerin ya-

banc› çocuklar›n puanlar›n› üniver-

site okumalar›na engel olacak flekil-

de tutmalar›, yabanc› gençlerin da-

ha okul döneminde hayatlar›na mü-

dahale etmesidir. ‹yi bir e¤itimden

yoksun b›rak›lan bu gençlerin sos-

yal ve ekonomik alanda yaflayacak-

lar› çöküntü sonucunda birço¤u

“potansiyel suçlular” olacakt›r. Bu

sadece göçmenlerin yaflayaca¤› bir

sorun de¤ildir, Avrupa ve Alman

gençli¤inin önü de ayd›nl›k de¤il

karanl›kt›r.

Tabi bu madalyonun bir yüzü-

dür. Esas konu ise sermayenin ko-

runmas› ve daha fazla kâr, daha faz-

la sömürü-

d ü r. Ya-

banc› düfl-

m a n l › ¤ › n › n

ve iflsizli-

¤in alt›nda

yatan ger-

çek budur.

‹ fl s i z l i ¤ i n

suni bir

fl e k i l d e

k ö r ü k l e n-

mesi daha

fazla kâr

a m a c › y l a

f a b r i k a l a-

r›n geri

b › r a k t › r › l-

m›fl ülke-

lere kay-

d›r›lmas›d›r. Öte yandan artan iflsiz-

li¤e çare olarak gösterilen ama

özünde insanlar›n al›m gücünü daha

zay›flatan, "jobcenterler" kanal›yla

insanlar› üç kurufla çal›flt›rmak, ça-

l›flmak istemeyenlerin ev kiras› da-

hil, paralar›n› tamamen kesme teh-

didiyle daha fazla kâr etmeyi plan-

layan tekellerin, kapitalizmin ta

kendisidir. Sorun iflsizlik de¤il daha

fazla kâr etmektir.

Ama yoksullaflman›n ve iflsizli-

¤in faturas› bilinçli olarak yine de

göçmenlere kesilecektir. Yaman bir

çeliflkidir ki, Almanya sanayisi ve

ekonomisiyle AB'nin ve dünyan›n

en güçlü ülkeleri aras›ndad›r. 2005

ve 2006 y›llar›ndaki büyük flirketle-

rin içinde en fazla kâr edenlerin ba-

fl›nda Alman tekelleri gelmektedir.

Sürekli iflçi ç›karmayla gündeme

gelen OPEL’in y›ll›k kâr› milyar

eurolarla ifade edilmektedir. A l-

manya büyük ekonomik gücüyle

AB'nin motor gücüdür. Bütün bun-

lar› toplumdan saklamaya çal›flan,

iflsizli¤in ve yoksullaflman›n nedeni

olarak yabanc›lar› hedef gösteren

burjuva politikac›lar zaten ekono-

mik olarak zor günler geçiren A l-

man halk›n› yabanc›lara karfl› k›fl-

k › r t m a k t a d › r. Buna bir de medyan›n

bu yöndeki yay›nlar› eklenince

göçmenler tamamen yaln›zlaflt›r›l-

m a k t a d › r.

Y›llarca uyum ç›¤›rtkanl›¤› ya-

pan Avrupa'n›n ve Almanya'n›n bu

konuda ne kadar samimi oldu¤u

a ç › k t › r. Asl›nda iste-

nen, bütün yabanc›la-

r›n gitmesi de¤il elbet-

te, özü itibariyle enerji-

si bitmifl posas› ç›kar›l-

m›fl yabanc›lardan kur-

tulmak ve sorun ç›kar-

madan yaflad›klar› ül-

kelerden kendi iste¤iy-

le gitmeye zorlanmak-

t › r. Ama giderken

uyum ad› alt›nda asi-

mile ettikleri veya et-

meye çal›flt›klar› ço-

cuklar›n› buralarda b›-

rakarak gitmeleridir.

Bunun içindir okullar-

da ve sokaklarda bafl-

latt›klar› ana dil yasaklar›, yozlaflt›r-

ma politikas›. ‹lk kuflak, ikinci ku-

flak derken üçüncü kuflaktan da bek-

ledi¤i ilgiyi (asimilasyon) bulama-

yan yafll› Avrupa ve Almanya, gözü-

nü bu ülkelerde do¤mufl dördüncü

kuflak yabanc› gençlere dikmifltir.

Ama onlardan vas›fl› olmalar› de-

¤il, t›pk› dedeleri ve babalar› gibi ifl-

çi olmalar› istenmektedir. ‹statistik-

lere bak›ld›¤›nda, Avrupa ve A l-

manya'da 15 y›l sonunda çal›flt›ra-

cak "HAK‹K‹” Alman genci bul-

makta oldukça zorlanacaklar› görül-

mektedir. Hâl böyle olunca da okul

bitirememifl yabanc› gençler Alman

gençlerinin yapmad›¤› iflleri yapa-

c a k l a r, ama bir fark olacak; bu

gençlerin iyi Almanca konuflan, Al-

man kimlikleri olacak.

Bütün bu, de¤erlerimize sald›r›-

lara ve gelece¤imiz olan gençli¤i-

mizin yokedilip kaybedilmesine, 40

y›ll›k eme¤imizin bir ç›rp›da yok

say›lmas›na, ancak güçlü birlikte-

likle ve mücadeleyle dur diyebiliriz.

“Eme¤imizle Var›z, Hakk›m›z› ‹sti-

yoruz” düflüncesi bir anlamda önü-

müzdeki y›llarda Avrupa'da yaflayan

yabanc›lar›n ve göçmenlerin bera-

ber sahiplenip birlikte mücadele et-

ti¤i ciddi bir durufl olacakt›r.

IKAD (Irkç›l›¤a Karfl›

Mücadele Derne¤i)

ALMANYA’DA IRKÇILIK

VE AS‹M‹LASYON

“Eme¤imizle Var›z, Hakk›m›z›
‹stiyoruz” düflüncesi önümüz-
deki y›llarda Avrupa'da yafla-
yan göçmenlerin beraber sa-
hiplenip birlikte mücadele et-
ti¤i ciddi bir durufl olacakt›r.

yurtd›fl›
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dünya

Meksika’da Mücadele Sürüyor
Hileli seçimle Amerikanc› Calderon’un iktidar koltu¤una oturdu¤u Mek-

sika’da, son y›llar›n en büyük kitle hareketleri yaflanm›flt›. Seçimi tan›ma-

yan ‘solun’ aday› Obrador’un ça¤r›s› ile günlerce meydanlarda toplanan

yüzbinlerin hemen ard›ndan, Oaxaca’da aya¤a kalkan emekçiler ve yerli

halklar, eyaletin denetimini ele geçirerek aylarca direnmiflti.

fiimdi de, baflkent Mexico City’de toplanan 70 bin emekçi, Amerikanc›

Calderon hükümetinin ekonomi politikalar›n› protesto etti. Halk›n en temel

g›da ürünlerine yap›lan zamlar öfkenin soka¤a taflmas›-

na neden olurken, dile getirilen talepler, zamlarla s›n›rl›

kalmayarak, ekonomi politikalar›n›n›n bütününe yöne-

ldi.

Yoksullar›n temel yiyece¤i olan, ‘tortill’ya (yufka

benzeri ekmek) yap›lan zamlar›n geri al›nmas›n› isteyen

halk, hükümetin ekonomi politikalar›na karfl› yeni bir

“sosyal pakt” kurulmas›n› istedi. Sendikalar ve sol siya-

si partilerin ortak aç›klamas›nda, “bu yeni pakt›n, ücretlerin yükseltilmesi,

yeni ifl alanlar›n›n oluflturulmas› ve istihdam alanlar›n›n geniflletilmesi ça -

l›flmalar›n› planlamas› gerekti¤i” söylendi.

Ye r l i l e r ö r g ü t l e n i y o r Öte yandan, Oaxaca’da direnifli yöneten ve
federal polisin fliddetli sald›r›s› ile geri çekilen Oaxaca Halk Meclisi (AP-
PO), mücadelenin sürdü¤ünü gösteren ad›mlar atmaya devam ediyor. E y a l e-
tin do¤u bölgesinde yerli Triqui halk›n›n yaflad›¤› San Juan Copala’da Öz-
gür ve Özerk Belediye kuruluflu ilan edildi. Mevcut belediyelerden ba¤›m-
s›z olarak örgütlenen yerli belediyelerin özerk hükümeti inflaa etmeyi hedef-
leyen bu giriflimler, bir yan›yla da parçal› örg ü t l e n m e l eribiraraya getirmeye
ç a l › fl › y o r. Bu örg ü t l e n m e l e r, APPO’ya da temsilciler göndererek eyalet ça-
p›nda ki örgütlenmeye dahil oluyorlar.

Triqui geleneklerine göre meclis baflkan› seçilen, Birleflik Triqui Ba¤›m-
s›zl›k Hareketi ve ayn› zamanda APPO meclis üyesi olan Jose Ramirez Flo-
res de, APPO deneyine dikkat çekti: “Hükümetin bizi tan›mayaca¤›n› biliyo -
ruz ama biz kendi hükümetimizi sürd ü rece¤iz. Bize uygun kararlar› kendi
bafl›m›za almay› APPO’dan ö¤re n d i k.”

Ekvador Halk›
Yine Sokaklarda

Son on y›lda, Amerikanc› üç ik-

tidar› kitle hareketleri ile deviren

Ekvador emekçileri ve yoksullar›,

Devlet Baflkan› Rafael Correa’n›n

seçilmesinin ard›ndan geçen hafta

yine sokaklardayd›.

Çeflitli sol gruplar›n ve yerli ör-

gütlenmelerinin ça¤r›s› ile 30 Ocak

günü baflkentte toplanan 80 bin ki-

fli, sa¤ partilerin ço¤unlukta bulun-

du¤u Ulusal Kongre’yi kuflatt›.

Ülkenin yeniden yap›lanmas›

için kurucu meclis toplanmas› tale-

biyle halk oylamas› yap›lmas›n› ve

Amerikan emperyalizmi ile bütün

askeri ve ekonomik anlaflmalar›n

iptalini isteyen halkç› devlet baflka-

n› Correa, Amerikanc› muhalefet

taraf›ndan engelleniyordu. Onbin-

lerin polis barikat›n› aflarak kon-

greye yönelmesi üzerine, milletve-

killeri kaçmak zorunda kald›lar.

Bu geliflmeler de gösteriyor ki;

iktidar olmak, devlet baflkanl›¤›n›

ele geçirmek sol aç›s›ndan her

fleyin bitti¤i anlam›na gelmiyor,

aksine oligarflik güçler sonuna ka-

dar direniyorlar. Correa Kongre’de

ço¤unlu¤u ele geçirmifl olsa dahi

bu durum de¤iflmeyecek, oligarfli

baflka araçlarla halkç› programlar›n

uygulanmas›n› engellemek için,

darbeler, boykotlar, ekonomik ola-

rak s›k›flt›rma vb. elinden geleni

yapacakt›r.

Yine bu gösteride de görüldü¤ü

üzere, Correa’n›n avantaj›, flimdi-

lik güçlü ve dinamik bir kitle des-

te¤ine sahip olmas›. “fiimdilik” di-

yoruz çünkü, solun deste¤iyle seçi-

lip kitlelerin taleplerine s›rt›n› dö-

nen örneklerin kendini seçen

emekçilerin protestolar›na hedef

oldu¤u, Brezilya’dan biliniyor.

Parlamento bask›n›n›n ard›ndan

da halk›n taleplerine karfl› direnece-

¤ini aç›klayan oligarflinin temsilcisi

p a r t i l e r, çat›flman›n daha da derin-

leflece¤ini ilan ediyorlar.

�spanya’da Se-
villa yakınlarına ku-
rulması kararla�tırı-
lan NATO Üssü pro-
testolarla kar�ılandı.
8 - 9 �ubat’ta Sevil-

la'da gerçekle�ecek zirve öncesi alınan, bir

hafta sürekli ey-
lem kararı çerçe-

vesinde 4 �ubat’ta düzenlenen gösteride
binlerce ki�i, üsse kar�ı çıkarken, NATO'nun
Afganistan'dan çıkmasını istedi. Sevilla
Sosyal Forumu, �spanya Komünist Partisi,
Birle�ik Sol gibi parti ve örgütlerin katıldı�ı
gösteride, iç sava�ın anti-fa�ist sloganı ‘No
Pasaran’ (geçit yok) pankartı ta�ındı.

NATO’ya geçit yok!

Venezuella’da enerji, petrol bafl-

ta olmak üzere yabanc› tekellerin

bulundu¤u sektörlerde yap›lacak

kamulaflt›rmalar için, Baflkan Cha-

vez’e ‘kanun hükmünde kararname’

ile yönetme yetkisi tan›yan yasa, oy

birli¤i ile kabul edildi.

Bolivarc› iktidar›n ‘sosyalist

devrim’ hedefi kapsam›nda stratejik

önemde olan karar›n oylamas› da 31

Ocak’ta halk›n önünde yap›ld›. Bafl-

kent merkezindeki Bolivar Meyda-

n›’nda toplanan meclis, binlerce in-

san›n önünde oylamay› gerçeklefl-

tirdi. Oylaman›n ard›ndan ‘Çok Ya-

fla Sosyalizm’ sloganlar› at›ld›.

Halk önünde oylama



Bayrampafla Davas›’nda

Dosya Ayr›m›
Bayrampafla Hapishanesi’ndeki 19 Aral›k

Katliam›na iliflkin davada, Bayrampafla Hapis-

hanesi’nde "tutuklular›n kulland›klar› silahla -

r›n içeri sokulmas›nda ihmalleri bulundu¤u''

ve "tutuklulara kötü muamele yapt›klar›'' ileri

sürülen 1615 kamu görevlisinden 155 infaz

koruma memuru hakk›ndaki dosyan›n ayr›l-

mas› kararlaflt›r›ld›.

155 gardiyan, sadece "cezaevine al›nmas›

yasak silah ve di¤er maddelerin cezaevine gi -

rifline göz yummak suretiyle görevi kötüye kul -

lanmak'' suçlamas›ndan yarg›lanacaklar.

Yürüyüfl Her Yerde
Okurlar›m›z geçen hafta AA n t a l y a ’ d a

M a z d a ¤ ›’nda, ‹‹stanbul Nur tepe’de,

Samsun’da ve ‹‹zmir’de üç ayr› yerde dergi-

mizin tan›t›m ve sat›fl›n› sürdürdüler.

3-5 fiubat’ta ‹zmir Çi¤li Güzeltepe Mahal-

lesi, Kemeralt› ve Karfl›yaka Çarfl›s›’nda yap›-

lan dergi da¤›t›m ve sat›fllar›nda Y ü r ü y ü fl

okurlar› polisin “kimlik kontrolü” ve benzeri

bahanelerle ç›kard›¤› engellemelere ra¤men

136 dergiyi halka ulaflt›rd›lar. Okurlar›m›z her

Cumartesi Pazar günleri dergi da¤›t›mlar›n›n

devam edece¤ini belirttiler.

*

Samsun’da, okurlar›m›z derginin tan›t›m›-

na ve sat›fl›na devam ediyorlar. ‹lk aç›k sat›fl›

geçti¤imiz hafta yap›lan derginin 90. say›s› 6

fiubat günü Çiftlik Caddesi’nde tan›t›ld›. Polis

megafon kullan›lmas›n› engellemeye çal›flt›.

Bu keyfili¤i kabul etmeyen Yürüyüfl okurlar›

megafonlu tan›t›ma ve sat›fla devam ettiler.

Yaklafl›k yar›m saat süren tan›t›mda 9 dergi sa-

t›ld›.

Grup Yorum

Üyesine Gözalt›
Grup Yorum üyelerinden Muammer Cen-

giz, Atatürk Havaliman›'nda gözalt›na al›nd›.

Cengiz’in daha önce sahibi oldu¤u TTav›r Der-

gisi’ne aç›lm›fl bir davadan dolay› gözalt›na

al›nd›¤› ö¤renildi. Tav›r’a 15 Eylül 2003 tarih-

li say›s›nda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-

dürü Ali Suat Ertosun'a üstün hizmet madalya-

s› verilmesini konu alan bir karikatürden dola-

y› 15 gün kapatma cezas› verilmiflti.

50

Gaffar Okkan diye bir ayd›n duymufl
muydunuz bugüne kadar?

3 fiubat tarihli Cumhuriyet’te bir haber: “Öldürülen ayd›nlar
a n › l d › ”

Peki kimlermifl an›lan ayd›nlar? Haberin devam› flöyle:

“Yurtsever Hareket taraf›ndan, Beyo¤lu'ndaki Piramit Sa -
nat'ta önceki gün gerçeklefltirilen toplant›da öldürülen ya -
zarlar›m›z Prof. Dr. Muammer Aksoy, U¤ur Mumcu, Ahmet
Taner K›fllal› ile Abdi ‹pekçi, eski Diyarbak›r Emniyet Mü -
dürü Gaffar Okkan ve di¤er ayd›nlar an›ld›.”

S a b a n c › l a r’la Hrant Dinkler’in, Hiram Abas’la Kemal Türkler’in,
Abdi ‹pekçi’yle Gaffar Okkan’›n ad›n›n yanyana yaz›ld›¤› yerd e ,
k af a ka r› fl›k l›¤›, b il inç bulan› kl ›¤› had safhada demektir.

Ayd›nlara sesleniyoruz, kurtlarla kuzular›, katillerle maktulleri,
dostla düflman›, akla karay›, kar›flt›rmas›nlar birbiriyle. Bu en
baflta katledilen gerçek ayd›nlara sayg›s›zl›kt›r.

AKP’nin “Külleme” Tarz›

Bolu Da¤› Tüneli, 23 Ocak’ta Baflbakan Erdo¤an ve ‹talya Bafl-
bakan› Prodi’nin kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›.

Fakat daha aç›ld›¤› gün, kapanmaya bafllad› tünel.

Çünkü tünelin mesela buzlanmay› önleyici donan›m› henüz ha-
z›r de¤ildi... Tüneldeki üstyap› asfalt ifllerinin k›fla dayan›kl›l›¤›
flüpheliydi. ‹MO’nun aç›klad›¤›na göre “Tünelin her iki tara -
f›ndaki trafo binalar›na ana trafolar yerlefltirilememifltir.
Tünelin içindeki enerji trafo merkezi kurulmam›flt›r. Tünel -
de kamera sistemi yetersizdir.”

Nitekim, bir sürü eksiklik nedeniyle aç›ld›¤›ndan beri defalarca
ulafl›ma kapat›ld› tünel.

Peki o zaman niye aç›lm›flt› bu tünel? Cevab›, AKP’nin “ifl yap›-
yor” görünümünü vermek için, bilimi, halk›n can güvenli¤ini,
mesleki kurumlar›n uyar›lar›n› hiç kaale almayan küllemeci tar-
z›ndayd›.... O küllemeci tarz, h›zl› trende nas›l onlarca insan›
katlettiyse, duble yollarda say›s›z kazaya yolaçt›ysa, Bolu Tüne-
li’nde de ayn› fleyi yapt›...

Show TV’de fiovenist K›flk›rtma
fiovenist k›flk›rtman›n Hrant Dink’i katletti¤i bir ortamda Show
TV ‘Kurtlar Va d i s i - Terör’ adl› diziyi yay›na koydu.

Dizinin ad› da, dizinin yap›mc›s› Pana Film’in DTP’yi, Kürt ulusal
h a reketini hedef gösteren aç›klamalar›, dizinin niteli¤ini daha
bafltan ortaya koyuyor zaten.

Show TV’nin sahibi Mehmet Emin Karamehmet, Ogün Sa-
mastlar’›n icraatlar›ndan çok memnun olmal› ki, böyle bir or-
tamda, yeni Ogün Samastlar yetifltirmek üzere bu diziyi ya y ›-
na koymufltur... TÜS‹AD, bu “mümtaz ifladam›na” karfl› ne
yapacak acaba? Bu da bir merak konusu.

not düflüyoruz
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