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

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›.”
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Bunlar Olurken DEVLET Neredeydi ???
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Balgat Katliam›

6-7 Eylül Katliam ve Ya¤mas›

Piyangotepe Katliam›

12 Temmuz 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

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›

Doktor Hasan Kaya ve
Av. Metin Can’›n Katledilmesi
Hasanpaﬂa Katliam›
ﬁaban Budak ve
Remzi Basalak'›n
Katledilmesi
Diyarbak›r’da 4 TÖDEF’li
Ö¤rencinin Katledilmesi
ﬁeyh Mehmet Emin Bingöl'ün Katledilmesi
U¤ur Mumcu’nun,
Muammer Aksoy’un,
Çetin Emeç’in,
Bahriye Üçok’un...
Hrant Dink’in
Katledilmesi
Gazi Katliam›

30 Mart K›z›ldere Katliam›
ﬁemdinli bombalamalar›
1 May›s 1977 Katliam›
Yüzlerce kay›p
Binlerce faili meçhul
..................................

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

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

l Adana’da Grup Yorum

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.

Konseri
Tarih: 24 ﬁub at Cu martesi
Saat: 18.00
Yer: ﬁi rin Müzikhol

lTa v › r
Dergisi’nin

Tohumlar düﬂtü topra¤a
Dokundum yeﬂil yapra¤a

ﬁubat 2007
Say›s› Ç›kt›!
Bayilerde!

Kurban olam kurban olam

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

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

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. ‹stiklal
Cad. Büyükparmakkap› Tel Sok. No:4
Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad.
Atlas Apt. No: 155-157 Kat: 5/14
ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41-Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap Türkmen
Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

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

Geliﬂen süreçte daha çok askeri
örgütlenme içinde yeralm›ﬂt›r.
6 Ocak 1969'da ABD Ankara Büyükelçisi Robert Kommer'in ODTÜ'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›.

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

Ulaﬂ
BARDAKÇI

13 ve 19 ﬁubat’ta üst üste iki çat›ﬂmaya girmiﬂti Ulaﬂ.
Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

ODTÜ'de Ulaﬂ Bardakç›, Münir Aktolga ve ‹rfan Uçar, SBF'de Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Hüseyin Cevahir, “düzen d›ﬂ›” bir örgütlenmeye sahip olmak gerekti¤inde netleﬂmiﬂlerdir. THKPC'nin önder kadrolar›n› oluﬂturacak olan bu isimler, bu süreçte
birlikte olduklar› çeﬂitli çevrelerle de ayr›ﬂmay› ve netleﬂmeyi derinleﬂtirerek 1969 k›ﬂ›nda THKP-C'nin ilk çekirde¤ini oluﬂturdular. Ulaﬂ Bardakç› bu "çekirde¤in" içindedir ve ﬂehit düﬂünceye
kadar da o çekirde¤in en diri, dinamik, kararl› parçalar›ndan biri olacakt›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 Alptekin, Ulaﬂ Bardakç› ve Ömer Ayna Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi'nden firar eylemini gerçekleﬂtirirler.

Seni yaratan topra¤a

l Adres De¤iﬂikli¤i

15 ﬁubat
21 ﬁubat

Ça¤r›
‹lan

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com

Bahçelievler Katliam›
16 Mart 1978 Katliam›
Çorum Katliam›



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

‹kisinde de tavr› ayn›yd›. ‹kisinde de ayn›yd› coﬂkusu, cüreti ve kararl›l›¤›.
13 ﬁubat’ta ‹stanbul Levent’teki bir evdeydi 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 akﬂam hava karard›ktan sonra gidebileceklerdi. Ulaﬂ'la Ziya eﬂyalar›n› toplad›lar. Bekledi¤imiz arkadaﬂ biraz gecikmiﬂti. ... Kap›ya ç›kt›m. Merdivenlerin
önünde on onbeﬂ kadar sivil giyimli ﬂah›s alçak sesle bodrumu göstererek konuﬂuyorlard›. Hepsi birden kap›ya do¤ru koﬂmaya baﬂlad›lar. Ellerindeki silahlar› o s›rada gördüm. Hemen kap›y› kapad›m. Ulaﬂ ve Ziya saks›l›kta duruyorlard›. 'Geldiler' dedim sadece. Onlar da
kimin geldi¤ini sormad›lar. Zaten bu s›-

Onlara dair...
Ulaﬂ BARDAKÇI

rada d›ﬂar›dan biri 'Kap›y› kapatt›' diye
ba¤›rd› ve içeriye ateﬂ etmeye baﬂlad›lar. Ziya ve Ulaﬂ ateﬂe karﬂ›l›k verdiler... Ziya ve Ulaﬂ yatak odalar›nda ve
sahanl›kta sürekli dolaﬂarak ateﬂ ediyorlard›. Bu arada bir iki el bombas› att›lar. Hatta yatak odalar›ndan birinin
panjurunun kapal› oldu¤unu farketmeden att›klar› bir bomba panjura çarp›p
odaya düﬂtü. Odada patlar diye Ulaﬂ koﬂup benim üzerime kapanm›ﬂt›, korumak için. Bereket patlamad›. Çat›ﬂma
s›ras›nda Ziya çevresiyle pek ilgili de¤ildi. Ulaﬂ ise s›k s›k benim tutukluk yapan
silah›mla u¤raﬂmak zorunda kal›yordu... Bir ara evden ç›kmaya karar verdiler san›r›m. Önce Ulaﬂ yola bakan yatak odas›n›n penceresinden atlad›. Bu
s›rada 'yand›m anam' diye bir ses duyduk. Çat›ﬂmada a¤›r yaralanan polisti.
Ulaﬂ atlad›¤›nda onunla yüzyüze gelmiﬂ..."

Ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›, halk›n›n özgürlü¤ü
için devAli R›za
rimci haA⁄DO⁄AN
reketin
saflar›nda mücadeleye kat›lm›ﬂt›. ‹ﬂkenceciler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›¤› o gün de
emperyalist savaﬂa karﬂ›
bildiri da¤›t›yordu. 13 ﬁubat’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.

Alt› gün sonra:
Bu kez ‹stanbul Arnavutköy’de bir evdedir Ulaﬂ.
Kuﬂat›lm›ﬂlard› yine.
Onun tavr›, onun cüreti, coﬂkusu ve kararl›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 olmad›¤›n› sordular! 'Yok' dedim. Tam giderlerken polisin birisi Ulaﬂ'›n paltosunu
ve ceketini gördü... Kuﬂkuland›lar ve
tekrar eve girdiler. An›nda silahlar patlamaya baﬂlad›. ‹çeriye giren polisler
bunun üzerine d›ﬂar›ya kaçt›lar. Çat›ﬂman›n 15-20 dakika sürdü¤ünü san›yorum..."
Belki 15, belki 20 dakika sürmüﬂtü,
ama o 15-20 dakikaya bir tarih s›¤d›rm›ﬂt› Ulaﬂ. 6 gün arayla tekrarlanan o
dakikalara, devrimci hareketin tarihi
boyunca yaﬂayacak ve sürecek olan gelenekleri s›¤d›rm›ﬂt›.

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.
rant Dink’i kim katletti, katillerini kim koruyor, cinayetin koﬂullar›n› kim yaratt›, bunlar kimin
kahramanlar›?.. Bu sorular›n hepsinin cevab›, gelip ‘devlet’te dü¤ümlenir. Tam bu noktada “ama bir ta ne devlet yok ki, hangi devleti kaste diyorsunuz?” diyor demagoglar.
Hay›r, bir tane devlet var. Susurluk
sonras›nda da, oligarﬂi “Susurluk’un devlet” oldu¤unu gizleme
üzerine kurmuﬂtu politikas›n›... Düzeniçi tüm güçler de “devletin” d›ﬂ›nda baﬂka tan›mlar buldular Susurluk’a... Tart›ﬂma o günden bugüne sürüyor. Kimileri bu tart›ﬂmadan
ne kadar kaçsa da, geliﬂmeler tekrar
tekrar bu tart›ﬂmay› önümüze getiriyor. Hükümetin, Genelkurmay’›n
ayr› ayr› sorumluluklar›, suçta ayr›
ayr› paylar› vard›r, fakat ülkemiz
gerçe¤inin bütününe bak›ﬂ, p olisjandar ma-katil tablosunda bize
devleti gösterir. Bu tabloda, her dönem, burjuva politikac›lar, bürokratlar, yarg›, burjuva medya ve dü-

H

zenin baﬂka kesimleri de vard›r. Faﬂist örgütlenmelere ve faﬂist teröre
karﬂ› mücadele, iﬂte bu ülke gerçe¤i
içinde bir iktidar mücadelesi olarak
ﬂekillenmek durumundad›r.
erçekte derin devlet diye bir
ﬂey yok. “Derin devlet” denen
devletin kendisi’dir. Devletin “derin” denen yan›, asl›nda hiçbir yasa
ve kuralla s›n›rl› olmayan halka ve
devrimcilere karﬂ› uygulanan bask›
cinayet ve katliamlard›r. Bütün cinayetler, katliamlar, provokasyonlar, linçler, her türlü bask› ve zulüm,
bu yap› taraf›ndan düzenlenmektedir. Bütün iktidarlar, devletin bu yap›s›n› yak›ndan bilmektedirler; çünkü bütün iktidarlar, iktidarda kalabilmek ve sistemi korumak için
devletin bu yan›n› hep kullanm›ﬂlard›r. 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 ikti-
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devam›na da haz›rd›k

‹çindekiler
20

122 ﬂehidimiz kavgam›z›n bayra¤›

darlar›n görevi onu korumakt›r. Görevleri 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.
945’lerden itibaren yukar›dan
aﬂa¤›ya inﬂa edilen ve kurumsallaﬂt›r›lan faﬂizmle birlikte, halka
karﬂ› faﬂist politikalar› hayata geçirecek legal, yar›-legal, illegal, kitlesel veya askeri çeﬂitli örgütlenmeler
hayata geçirilmiﬂtir. Sivil faﬂist hareketten Özel Harp Dairesi’ne kadar
uzanan bu örgütlenmeler, oligarﬂinin sonraki dönemlerde gündeme
getirece¤i kontrgerilla politikalar›n›n da uygulay›c›s› oldular.
1960’lar›n sonlar›ndan itibaren halk›n devrimci mücadelesinin geliﬂmesiyle birlikte de, bu tarz örgütlenmeler çok daha kapsaml› bir biçimde devreye sokuldu. Bu yap›,
devletin M‹T, emniyet müdürlü¤ü,
jandarma, Genelkurmay gibi yasal
militarist ve bürokratik örgütlenmeleriyle, sivil faﬂist hareketin, çeﬂitli
islamc› örgütlerin, mafyac›lar›n, itirafç›lar›n içiçe geçti¤i, birlikte veya
ayr› ayr› kullan›ld›¤› karmaﬂ›k bir
iliﬂkiler a¤›d›r. ‹liﬂkilerinin karmaﬂ›kl›¤›na karﬂ›n, yapt›klar› iﬂ son derece basittir; devletin bekas› için
halka karﬂ› savaﬂmak...
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Burjuva bas›n›n ikiyüzlülü¤ü ve
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Düzen partileri ‘faﬂist devlet’i
tasfiye edemez

Röportaj: “Direniﬂin kazanmas› solun

ﬂaﬂk›n ayd›n
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özgüvenini art›rd›”
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Y›k›m ve direniﬂ
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Not düﬂüyoruz

sorumsuzlu¤a emanet!

Hrant Dink’in cans›z bedeni
yerde yatarken, neden katledildi
sorusunun cevab› aç›kt›; Çünkü
o bir Ermeni’ydi, üstelik bu kimli¤ini gizlemeyen, asimilasyona
boyun e¤meyen, do¤ru bildi¤ini
söyleme cesaretine sahip olan,
milliyetçili¤e, ﬂovenizme karﬂ›
kendi çizgisinde mücadele yürüten bir Ermeni’ydi. Olay›n ard›ndan 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 yorumlar yap›ld›, siyasi sorumlu¤u olanlar ortaya konuldu. A ncak o günün “toz duman›” aras›nda görülmeyenlerin, henüz
bilinmeyenlerin her geçen gün
ortaya ç›kmas› ile birlikte, o teti¤i çeken kalleﬂin ard›ndaki
“güç” de ayd›nlanm›ﬂ oldu.
Hrant Dink devlet taraf›ndan
organize bir ﬂekilde katledilmiﬂtir. Aﬂa¤›da s›ralayaca¤›m›z
geliﬂmeler bu konuda hiçbir
kuﬂkuya yer b›rakmayacak ﬂekilde bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r.

ARTIK KES‹NLEﬁT‹

DEVLET ADIM ADIM
C‹NAYET‹ HAZIRLADI
1- YAS‹N HAYA L’ E
POL ‹S VE YARG I KORUM A S I : Yasin Hayal ve Erhan
Tuncel isimli faﬂistler Ekim
2004 tarihinde Trabzon’da Mc
Donalds’› bombalad›lar. Baﬂka
bir yaz›da ele ald›¤›m›z gibi,
yarg› bu olay› ne “terör” kapsam›na ald› ne de “örgüt”ten yarg › l a d › .
Hayal k›sa süre sonra sal›verilirken, bombalamada yaralananlar
bask› ile ﬂikayetçi olmaktan vazgeçtiler, ne polis ne de mahkeme
neden vazgeçtiklerini sormad›. Erhan Tuncel ise, dönemin Trabzon
Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek taraf›ndan muhbir yap›ld› ve
dosyadan tümüyle ç›kar›larak hukuk, yarg› bir kenara at›ld›. Art›k o
bir “haber eleman›” idi.

“ihmalle, kusurla, koruma verilip verilmemesi”
ile de¤il, bilerek, isteyerek, planlayarak

DEVLET
KATLETT‹
2- C‹NAYET HAZIRLANIYOR, DEVLET DÖRT GÖZLE BEKL‹YOR: Yasin Hayal,
tahliye olduktan sonra futbol oynad›¤› Yeni Pelitlispor'un internet sayfas›nda "Bombac› aram›zda" sözleriyle kahraman gibi karﬂ›lanm›ﬂt›.
Yerel bas›nda da ç›kan bu türden
övgülere karﬂ›n, devlet hiçbir “gariplik” görmemiﬂti bu durumda,
çünkü devletin Trabzon Valisi ve
emniyetine göre de o bir kahramand›, “bizim çocuktu.” Do¤al olarak
5
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da Dink suikastini önleyecek etkinlikte izlenmedi. Bu süre içinde at›ﬂ talimleri yapt›rd›¤› gençlere, Tuncel’in de dahil oldu¤u
mekanizma içinde cinayet örgütlendi.
3- D‹NK’‹N KATLED‹LECE⁄‹ RESMEN B‹LD‹R‹L‹YOR, DEVLET K AT L ‹ N ‹
BEKL‹YOR: Asl›nda takibe bile gerek kalmam›ﬂt›. Zira, “haber
eleman›” Erhan Tuncel, Dink’in
katlinden tam 11 ay önce Trabzon Emniyeti’ne, Yasin Hayal ve
Ogün Samast’›n Hrant Dink’i öldürecekleri bilgisini verdi. ‹hbar›nda bir tek gün ve saat yoktu
neredeyse, bütün ayr›nt›lar mevcuttu. Bilgi, Ankara Emniyet Genel 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›. Tuncel ve eniﬂtesi ayn› zamanda J‹TEM’in “haber eleman›” idiler.
Ayn› bilgiler, Dink’in katlinden
dokuz ay önce J‹TEM’e de verildi. Onlar da “biz gerekeni
yapt›k, tamam” dediler. Evet gereken 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‹RMEK ‹STED‹: Koruma vermeyen, Dink’i uyarmayan devlet,
Hrant Dink’i 24 ﬁubat 2004 tarihinde ‹stanbul Valili¤i’ne ça¤›rd›. M‹T elemanlar›, vali yard›mc›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, hakk›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 faﬂistin sald›r›s›n› engelleyemedi¤i
masal›n› anlatmamal›d›r.
5- DEVLE T K AT‹ L‹ KAHRAMAN ‹LAN ED‹YOR: Hrant

Dink 19 Ocak’ta Agos Gazetesi
önünde vurularak katledildi. Beyaz
bereli tetikçi Samast, görüntülerinin
yay›mlanmas›n›n ard›ndan babas›n›n ihbar› ile yakaland›. Ancak,
devletin gözünde o bir katil de¤il,
bir kahramand›. Jandarma ve polis
devletin kahraman evlad› ile beraber resimler, videolar çektirdiler.
Katille fikri birliklerini gizlemeyen
Samsun Jandarmas› ve Samsun Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele
ﬁubesi’nin üst düzey görevlilerinin
bu tavr›, “baﬂar›lar›n› kutluyorlar”
gibi komikliklerle aç›klanmaya çal›ﬂ›lsa da, katile oluﬂturulan bayrakl› fon, afiﬂ düzenlemesi ve daha
sonraki geliﬂmeler böyle olmad›¤›n›
gösterdi. Samast onlar için bir Ermeni’yi daha yokeden “aslan”d›!
Polis jandarma birbirlerini suçlarken, 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
vard›r, ancak o görüntülerde yans›yan bu çat›ﬂma de¤il, aksine bir Ermeni’yi, bir muhalifi katleden Samast’› birlikte kucaklama vard›r. Zaten hep böyle olmam›ﬂ m›d›r; kendi
aralar›nda çat›ﬂ›p halka, muhaliflere,
devrimcilere karﬂ› birlikte olurlar.
6- KELLE VEREREK KURT U L M A TA K T ‹ ⁄ ‹ : Olay›n ortaya
ç›kmas›n›n, video ve resimlerin yay›nlanmas›n›n ard›ndan zorunlu olarak; Samsun ‹l Emniyet Müdürlü¤ü
Güvenlik ﬁube Müdürü Yakup Kurtaran, Samsun ‹l Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele ﬁube Müdürvekili Metin Balta, Samsun ‹l Emni-

yet Müdürlar›n verdi¤i yetkiler çerçevesinde
lü¤ü TEM
ve tam bir tarafs›zl›k ve adalet duy ﬁube Mügusu içerisinde yerine getirme azim
dürlü¤ü'nde
ve kararl›l›¤›ndad›r... Bu itibarla
komiser
kamuoyunu bilgilendirme görevini
Ahmet Çeyerine getiren bas›n yay›n kuruluﬂ tiner ve p o- lar›n›n, bas›n meslek ilkelerine uy lis memuru
gun hareket etmeleri ve Türk Silah ‹smail Türk,
l› Kuvvetleri'ni y›pratmaya yönelik
g ö r e v l e r i nmaksatl› giriﬂimlere karﬂ› daha faz den uzakla hassasiyet göstermeleri beklenti laﬂt›r›l›rken,
mizdir. ”
Samsun ‹l Jandarma Komutanl›¤›
Hani nerede o görüntülerdeki suOlay Yeri ‹nceleme Tim Komutan›
baylar›n durumunu aç›klayan ifadeJ. Bçvﬂ. Yüksel Avan, J. Kd. Üçvﬂ.
ler? Yok! Adalete, yasalara, kanuna
Soner Turan, Uzm. J. Çvﬂ. Savaﬂ
ilginç bir ﬂekilde bu kadar vurgu yaÖner, Uzm. J. Çvﬂ. Ahmet Y › l- p›lmas› suçüstü halinin bir yans›mamaz’›n ise görev yerleri de¤iﬂtirildi.
s›yd›. O resim karelerine giren janBu ayn› zamanda faturay› sadece
darma subaylar›n› görevden dahi alorada olanlara kesip, “sorumlular›
may›p, sadece yerlerini de¤iﬂtirecezaland›rd›k” havas› da yaratmay›
rek, t›pk› ﬁemdinli katillerini sahipamaçl›yordu. Daha sonra görevden
lendi¤i gibi sahiplendi TSK.
al›nanlara, ‹stanbul Emniyeti ‹stihVideo nerede çekildi? Bas›na
barat ﬁube Müdürü de eklendi.
kim s›zd›rd› gibi sorulara bo¤makt›r
7- DEVLET‹N SUÇÜSTÜ YAas›l maksatl› olan. “Derin devlet”li,
KALANAN ORDUSU GERÇE“milliyetçilik”li tart›ﬂma enflasyo⁄‹N ÜZER‹N‹ ÖRTMEYE, SUSnunun ortas›na her gün yeni günT U R M AYA Ç A L I ﬁ I Y O R : Polis
demler
ekleyerek
neredeyse
sözcüsü olay› “ﬂ›k olmad›” diye
Dink’in katlini unutturmaya çal›ﬂaç›klarken, Genelkurmay cephesinmaktad›r maksatl› olmak.
den görüntülere yönelik yap›lan
Bu arada CHP de beklendi¤i giaç›klama ise, tümüyle manipilasyon
bi, bu aç›klamaya paralel olarak save gerçekleri tart›ﬂt›rmama amaçl›
f›n› tuttu ve olay›n kendisini bir yaoldu. Genelkurmay, video kayd›n›
na b›rakarak “vay jandarmam›za
servis yapan TGRT’yi cezaland›r›rsald›r›yorlar” yaygaras›na baﬂlad›.
ken, Jandarma Genel Komutanl›¤›,
8- ÜZER‹N‹ ÖRTME OPEbu görüntüleri aç›klamak yerine,
R
A
S Y O N U N A VAL‹LER, PO“bize komplo kuruluyor, hedef al›n›yoruz, y›prat›l›yoruz” ç›¤l›klar› att›. ﬁöyle deniliyordu
aç›klamada;
“ Görüntülerin kaynak
belirtilmeden ve jandarma
Susurlukçu Mehmet A¤ar, jandarma ve
karakolunda çekildi¤inin
polisin Samast’la birlikte çektirdi¤i resimleifade edilmesi, bu tertibin
ri, “böyle poz kabul edilemez” diye de¤erarkas›nda olanlar›n niyet ve
lendirmiﬂ.
maksatlar›n› göstermesi aç› Hâlâ “demokrat A¤ar” oyunu oynamaya des›ndan son derece düﬂündü vam
ediyor, ancak keﬂke bu
rücü ve endiﬂe vericidir...
Türk Silahl› Kuvvetleri'nin arada kendisinin, Bahçelievayr›lmaz bir parças› ve k a - ler’de silahs›z, savunmas›z 7
nun ordusu olan Jandarma ö¤renciyi telle bo¤arak katleGenel Komutanl›¤›, bugüne den Haluk K›rc›’yla bir masakadar oldu¤u gibi bundan n›n etraf›nda nikah ﬂahidi olasonra da yasalarla kendisine rak verdi¤i “mutlu” pozlar› da
verilen görevleri yine yasa - hat›rlasayd›.

Nas›l ‘Poz’ Verilece¤ini
A¤ar Bilir!
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L‹S ﬁEFLER‹, SAVCILAR KAT I L I Y O R : Samast’›n yakalan›ﬂ›n›n ikinci gününde, Trabzon Valisi
ve Emniyet Müdürü, tetikçi ve azmettiricisi d›ﬂ›nda arkas›ndan bir
ﬂey ç›kmayaca¤›n› aç›klad›lar. ‹stanbul Emniyet Müdürü Cerrah,
“bizim çocuklar” edas› ile “örgüt
yok milliyetçi duygular var” aç›klamas› yapt›. Bu yetkisiz ve yarg›ya
müdahale içerikli aç›klamalar boﬂ
yere yap›lmam›ﬂ, bu soruﬂturman›n
“nereye kadar gidece¤ini” ilan etmiﬂti. ‹stanbul Baﬂsavc›s›’n›n geçen
hafta, “bilgi kirlenmesine” iliﬂkin
yapt›¤› aç›klama da, karartma operasyonunun bir parças›d›r. Yo¤un
bir dezenformasyon oldu¤u do¤rudur ancak, devletin savc›s› en
önemli ayr›nt›lar› deﬂifre eden bir
gazetenin ad›n› vererek aleni ﬂekilde ceza ile tehdit etmiﬂtir.
9- KAT‹LE KORUMA JANDARMA VE POL‹STE SÜRÜYOR: Bir baﬂka ayr›nt› ise, Ogün
Samast’›n cep telefonu. Telefon ilk
önce Samsun Jandarmas›’nda kayda
geçiriliyor, ancak bu telefon Samast’a ait de¤il, bunun yerine bir
üste¤men ad›na kay›tl› telefon konularak ‹stanbul’a gönderiliyor. Katilin üzerindeki iki adet sim kart ise,
‹stanbul polisi taraf›ndan da bulunmuyor. 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 iktidar› cephesinde ise, yine bildik “nereye kadar giderse gidilecek” aç›klamalar› 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 ilgili, gerçekle de¤il.
Susurlukçular’›n deﬂifre edilmesine karﬂ› ç›kan zihniyet, bu kez de
muhbirin deﬂifre olmas›na karﬂ› ç›k›yordu. Adalet Bakan› Cemil Çiçek, “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 Milliyet) dedi. O istihbaratlar›n ne iﬂe
yarad›¤›, hangi amaçla kullan›ld›¤›
ortada iken, güvenlik birimleri “haber 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.
AKP için alt› çizilmesi gereken
bir baﬂka nokta ise ﬂudur. AKP h ükümeti bu olay nezdinde adeta kendini ma¤dur gösterme gayretindedir.
Hükümete karﬂ› komplo kuruldu¤u,
bu cinayetin hükümete, AB sürecine

yönelik oldu¤u vb. vb. söylemler bu
minvaldedir. Cenazeyi sahiplenme,
kullanma giriﬂimi bu yöndedir. Derin devlet tart›ﬂmas›n› açmak, kontrgerillay› gündemleﬂtirmek de¤il, bu
ma¤dur havas›na güç vermek ve iktidar çat›ﬂmas›nda ön almak içindir.
AKP hiçbir ﬂekilde sorumlulu¤unu
unutturamaz, affettiremez.

Lam› Cimi Yok! Katili Belli!
Buraya kadar s›ralad›¤›m›z geliﬂmeler, en temel noktalardan baz›lar›d›r. Aç›k olan ﬂu: Devletin valisi, jandarmas›, polisinin aylard›r
katledilece¤ini bildi¤i bir insan,
“günü geldi¤inde” katledilmiﬂtir.
Katil devlet taraf›ndan kucaklanm›ﬂt›r. Daha ötesi teferruatt›r. Arkalar›ndan; Susurluk’tan bu yana Genelkurmay taraf›ndan aç›kça korunan Veli Küçük mü ç›kar; faﬂist bir
çete mi derler; “milliyetçi duygular” masal›na devam m› ederler;
tüm bunlar temel olan› de¤iﬂtirmeyecektir. 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 Ankara’ya, oradan ‹stanbul’a kadar
devletin bütün mekanizmalar› Hrant
Dink’in katlini neredeyse dört gözle
beklemiﬂlerdir.

Panelde kentteki ﬂovenist milliyetçili¤e iliﬂkin can al›c› noktalar›n üzerinden atlan›rken, Yaﬂar Miraç’›n yaﬂad›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’’ demesiyle salondan bir kiﬂi aya¤a kalkarak “At›n ﬂunu d›ﬂar›, indirin ﬂunu ﬂuradan!’’ diye ba¤›rd›, küfürler savurdu. A ncak 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 iciler ise, faﬂisti susturmak
yerine, Yaﬂar Miraç’› kürsüden indird i l e r.
Miraç kürsüden indirilirken “Trabzon karanl› ¤a mahkûm olmayacak!
Ayd›nl›k günler Tr a b zon’u bekliyor!” diye ba¤›rd›.

Trabzon: Panelde faﬂist
tahammülsüzlük
Trabzon’daki faﬂist ﬂovenist yükseliﬂ ve kentin “suçlu kent” gibi sunulmas› üzerine, Trabzonlu olup kentin
d›ﬂ›nda yaﬂayan ayd›nlar, yazarlar, siyasetçiler 2 ﬁubat’ta, “Trabzon Buluﬂmas›’’ ad›yla biraraya geldiler.
Atapark Haluk Ongan Devlet Tiyatrosu’nda 750 kiﬂinin 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 övünen konuﬂmalar yapt›. Muhalif duruﬂlar›yla bilinenlerin
yuvarlak ifadelerle geçiﬂtirmeleri de dikkat çeken bir
baﬂka noktayd›.
7
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ktidarlar, devletin bu yan›n› kullan›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.

‹

üzen partilerinin bu yap›y› kullan›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 yasad›ﬂ›l›klar›, tüm gayri meﬂruluklar›,
tüm pis iﬂleri “mazur” gösterecek
bir gerekçe olarak hep a¤›zlar›ndad›r. AKP de iktidar› boyunca uygulad›¤› bask› ve zulmü, milliyetçilik
maskesi ile savundu. Milliyetçili¤i
kullanarak, linççileri sahiplendi.
Sonuçta bu milliyetçi zeminde üretilen politikalar›n kendi iktidar›n› da
zay›flatabilece¤ini görmeye baﬂlad›¤›nda, araya bir mesafe koymaya
çal›ﬂsa da, temelde ideolojik olarak
o zemindedir hâlâ. ‹deolojik ve politik olarak linç politikalar›yla, ﬂovenist politikalarla, faﬂist katliamlarla hesaplaﬂma çizgisinden çok
uzakt›r.

D

KP derin devlet, linç, milliyetçilik, Kürt sorunu gibi tüm konularda tamamen pragmatik davranmaktad›r. Yeri geldi¤inde “derin
devlet” var derken, bir baﬂka zamanda da “eskiden varm›ﬂ öyle ﬂeyler, bizim zaman›m›zda yok” diyebilmektedir. Fakat AKP’nin Susurluk Devleti’yle esas›nda ittifak halinde oldu¤u aç›kt›r. Hat›rlan›rsa,
AKP hükümetinin Adalet Bakan›
Cemil Çiçek, iktidara ilk geldikleri
günlerde kontgerilla ﬂeflerinden
Korkut Eken’i sahiplenip, Susurlukçu 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 Tuncel adl› faﬂistin “deﬂifre” edilmesine
karﬂ› ç›km›ﬂ ve “Bundan sonra gü venlik birimleri kolay kolay ‘haber
eleman›’ kullanabilir mi?! ‹stihba -

A

rat bu ﬂekilde zaafa u¤ray›nca suç la nas›l mücadele edilebilir?” ﬂeklinde bir aç›klama yapabilmiﬂtir. (5
ﬁubat 2007, Milliyet) Hukuku ve
adaleti temsil etme konumunda olmas› gereken bakan›n derdine bak›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 C emil
Çiçek, Abdulkadir Aksu gibi isimler AKP çizgisi d›ﬂ›nda gibi gösterilerek AKP onlar›n yapt›klar›n›n sorumlulu¤undan kurtar›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›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.
emdinli bunun aç›k bir örne¤iydi. AKP, ﬁemdinli olay›nda daha
çok, bombac›lar›n halk taraf›ndan
yakalanmas›ndan sonraki soruﬂturma sürecinde “sonuna kadar gitme mekle” eleﬂtirildi. Ama as›l eleﬂtirilmesi 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 üzerine H‹Ç gitmemesidir. Gerek bölgedeki askeri yetkililer, gerekse de
AKP hükümeti taraf›ndan yap›lan
resmi aç›klamalarda da bu bombalamalar “bölücü örgüt”ün üzerine
y›k›lm›ﬂt›r. Y›llard›r “derin devlet”
politikalar› diye hayata geçirilen zaten bu yöntem de¤il miydi? Kontrac›lar yakalanmasayd›, AKP bu politikay› sürdürmekte hiçbir mahsur
görmemekteydi... Baﬂka bir deyiﬂle
“aç›¤a ç›kmad›¤› sürece”, kontra
politikalar›n›n AKP için bir mahsuru yoktur. ﬁemdinli’de asl›nda bu
görülmüﬂtür.

ﬁ

rant Dink’in katledilmesi de
AKP hükümetini sarsan siyasi
sonuçlar yaratmasayd›, AKP’nin bu
sald›r› karﬂ›s›ndaki tavr›n›n da, mesela bir Cumhuriyet Gazetesi’ne,
Dan›ﬂtay’a yönelik sald›r›larda oldu¤u gibi “lakayt”, “s›radan adli olay lara indirgeyen” bir tutum ﬂeklinde

H
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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 kurtarm›yor. Çünkü linç sald›r›lar›nda
da sald›rgan güruh ayn› ideolojiden
besleniyordu, Trabzon’daki rahibin
öldürülmesinde de katil ayn› ideolojiden besleniyordu. Ama AKP bunlar› onaylam›ﬂ veya sessiz kalm›ﬂt›r.
rant Dink’in katledilmesinden
“derin devlet” de¤il, DEVLET
ve devlet’in yürütmesini oluﬂturan
A K P sorumludur. Devletin geniﬂ
kitlelerin gözünde meﬂruiyetini
kaybetmesi, kendi hukukunu bile
tan›mamas›, egemen s›n›flar için
önemli bir tehlikedir. Egemenler iﬂte bu tehlikeyi önlemek, en aza indirmek için, “demokrasicilik oyununu” esas al›p, halk düﬂman› politikalar›n en az›ndan bir bölümünü
yine devletin yönetim ve denetimindeki çeﬂitli örgütlenmelere havale
ederler. Burada bir yasad›ﬂ›l›k, gizlilik, 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. Politika, oligarﬂik devletin politikas›d›r
ve hükümetler de esas olarak bu politikan›n yürütücüsüdürler. MGK
kararlar›, “k›rm›z› kitap”lar, bunun
güvencesidir. AKP de bunlara uyarak hükümet ediyor. Bu anlamda,
Tayyip Erdo¤an’›n “derin devlet”le
ilgili sözlerinden “derin devlete”
karﬂ› bir politika bekleyenler,
AKP’den kontrgerillan›n veya Susurluk’un tasfiyesini bekleyenler,
bugünden bilinmelidir ki, büyük bir
hayal k›r›kl›¤› yaﬂayacaklard›r.

H

az›m›z›n baﬂ›nda dedi¤imiz gibi, bu tart›ﬂma Susurluk’tan beri sürüyor ve Susurluk’tan beri, her
geliﬂme, sözkonusu bu yap›n›n düzen partileri taraf›ndan tasfiyesinin
imkans›z oldu¤unu, “derin devlet”
diye mu¤laklaﬂt›r›lan faﬂist devletin
ancak bir devrimle tasfiye edilebilece¤ini gösteriyor. Ülkemizde demokrasinin yolu ancak böyle bir
tasfiyeyle aç›l›r.

Y

Derin Devlet Safsatas›
ve

DEVLET GERÇE⁄‹

Ne
zaman bir
ayd›n katledilse, ne zaman halka karﬂ› büyük bir katliam gerçekleﬂtirilse, ne zaman provokasyonlar
yap›lsa, gündeme “derin devlet” diye 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›nda devletin tüm kurumlar›n›n oldukça iyi organize edilmesiyle gerçekleﬂtirildi¤i görülür.
Cinayetler, katliamlar, provokasyonlar, sabotajlar için kullan›lacak
elemanlar›n organizasyonu ve örgütlenme biçimleri, kullan›lan elemanlar›n nitelikleri döneme göre
de¤iﬂebilir; politikan›n yürütüldü¤ü
merkez bazen Özel Harp Dairesi,
bazen Toplumla ‹liﬂkiler D a i re
Baﬂkanl›¤›, bazen M‹T veya do¤rudan MGK olur, ama bunlar, yap›lan
iﬂin niteli¤ini de¤iﬂtirmez.
ﬁimdi dünle bugün aras›nda gidip gelerek, haf›zalar›m›z› biraz tazeleyerek 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 Demirel, “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 hiçbir kurumu, bu sözler üzerine “iﬂte
derin devletin kuyru¤unu yakala d›k” diye harekete geçmedi. Çünkü
sözü edilen kuyruk zaten kendi kuyru¤uydu. Kedi gibi kendi kuyru¤unu yakalamaya çal›ﬂacak de¤ildi...

Devlet,
ülkemizde
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.
A¤ar ve Demirel’in sözleri
önemlidir. Çünkü, "Bin operasyon"
bir bak›ma ülkemizin 1945’lerden
bu yanaki yeni-sömürgecilik tarihidir. Devletin rutin d›ﬂ›na ç›kmas›
ise, bütün bu dönem boyunca bir istisna de¤il, bir yönetim tarz›d›r. Bu
anlamda bin operasyon da, devletin
rutin d›ﬂ›na ç›kmas› da halen sürmektedir.
Kontrgerilla elemanlar›n›n döktü¤ü kan henüz yerdeyken ve kurumam›ﬂken, Cumhurbaﬂkanlar›n›n
"Polisimizin elini so¤utmay›n" demeleri, baﬂbakanlar›n infazlar›, faili
meçhulleri, kay›plar› onaylarcas›na
"Her ﬂey hukukun s›n›rlar› içinde
olup bitmektedir" demeçleri, bakanlar›n infazlar› bizzat yerinde izlemeye baﬂlamalar›, tüm katliam, infaz, iﬂkence davalar›nda faillerin
yarg› taraf›ndan korunup kollanmas›, bin operasyona devlet onay›n›n
aç›k göstergeleridir. Baﬂka bir deyiﬂle, "Bin Operasyon", b ir grup
tetikçinin de¤il, düzenin tüm kurumlar›n›n d o¤ 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
8
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olmad›¤›na göre, operasyon kararlar› nerede al›n›yor ve kimler taraf›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›lar ak susturulmas› na” MGK’da karar verilmiﬂ ve uygulanm›ﬂt›r.
Zaten A¤ar’›n yapt›¤› etti¤i sonuçta gizli de¤ildi. Onu bu özelli¤iyle polis ﬂefi yapt›lar, bu özelli¤iyle Adalet Bakanl›¤›’na getirildi.
Bu özelli¤iyle milletvekili seçtirdiler. 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›yanlar›n, hukukçu cüppelilerin, medyan›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›klamalar›yla her türlü eleﬂtiriyi, sorgulamay› ve araﬂt›rmay› bast›rmaya
çal›ﬂt›lar...
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 medya ve yarg›, bu demagojiyi gerçek
kabul etti.
Operasyonlar öncesinde telsizlerden “Vurun aslanlar›m”, “bel den aﬂa¤›ya s›kmak yok”, “teslim
almak yok” diye anonslar yap›lan
bir ülke buras›. Üç beﬂ, on devrimcinin katledildi¤i bu operasyonlar-

da, o telsiz anonslar› kaydedilmiﬂ
olmas›na ra¤men, kimsenin sorgulanmad›¤› ve yarg›lanmad›¤› bir ülke buras›.
4 May›s 1992’de Ankara Dikmen’de dört Devrimci Solcu’nun
katledildi¤i operasyonda oldu¤u gibi, 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›lar›n yarg›lanmad›¤› bir ülke...
Her ﬂey bu kadar aleniyken,
sorumlulu¤u “derin devlet”e, “ka ranl›k güçler”e havale etmek, devleti 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›klamalardan anlaﬂ›ld› ki, “Özal ken disine yönelik suikast› araﬂt›rm›ﬂ,
ancak araﬂt›rmalar› gelip ‘bir nok taya’ 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›ﬂmaya girmeye cesaret edemedikleri
noktad›r.
“Bin operasyon”un en yak›n dönemdeki örneklerinden ﬁ e m d i nli’deki bombalamalardan kimlerin
sorumlu oldu¤u “iyi çocuklar” aç›klamas›yla belli olmam›ﬂ m›yd›?
Ama onda da “bir yerden sonras›”na gitmedi iktidar.
Çünkü; birincisi, düzenle bu konuda çat›ﬂma içine girmek, koltu¤u
tehlikeye atmakt›r. Özallar’›n, Tayyipler’in ise zaten tek amaçlar› o
koltukta oturmakt›r. ‹kincisi, o mekanizma, halk›n mücadelesini bast›rmakta, sindirmekte zaten kendilerinin de kulland›¤› bir mekanizmad›r. Ve elbette ü çüncü olarak ﬂunu
da eklemek laz›m ki; oligarﬂik devlet, e¤er politikalar›n›n uygulanmas› aç›s›ndan pürüz ç›kart›rsa, bir
baﬂbakana, cumhurbaﬂkan›na karﬂ›
da suikast veya baﬂka provokasyonlar düzenlemekten geri durmaz.
Bu yüzdendir ki, hiçbir düzen
partisi iktidar›, bugüne kadar “gitti¤i yere kadar” gitmemiﬂ, hiçbir “karanl›¤›” 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 tetikçi Kartal Demira¤’›n portresi incelendi¤inde karﬂ›m›za Yasin Hayal,
Ogün Samast benzeri biri ç›kar.

Demira¤, Afyon Dazk›r›’daki
kontrgerilla teﬂkilat›nda yetiﬂtirilmiﬂtir. Ogün Samastlar’a bomba
at›ﬂ e¤itimi veren Erhan Tuncel ve
Yasin Hayal gibileri orada da vard›r.
Demira¤’›n ayn› zamanda M ‹T’le
de iliﬂkisi var. Ayn› Erhan Tuncel’in
polis ve J‹TEM iliﬂkisi gibi... Zaman zaman M‹T’e gidip, “baz› ufak
tefek iﬂler” yapan biri oldu¤u belirtiliyor ifadelerinde. Dink’in katilleri 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 savc›l›k, y›llard›r aranan bu kaçak katilin evinde arama yapmad›... Düﬂünebiliyor musunuz, en s›radan nedenlerle gözalt›na al›nanlar›n evi
bas›l›rken Çatl›’n›n evi aranm›yor.
Veya bir baﬂka örnek: Ömer Topal’› öldürmekten dolay› gözalt›na
al›nan özel timciler, olay›n görgü tan›¤›yla yüzleﬂtirilmemiﬂlerdi.
Kenan Evren'in Ermeniler’e karﬂ› operasyonlar yap›lmas› için Hiram Abas arac›l›¤›yla Çatl›lar’a görev verdi¤i, görüﬂmenin hangi gün
yap›ld›¤›yla, görüﬂmeye kimlerin
kat›ld›¤›yla birlikte aç›¤a ç›km›ﬂt›r.

hep biraradad›r.
Burjuva politikac›larla, üniformal›lar aras›nda sürekli 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 pastas›ndan al›nacak pay konusunda ﬂiddeti zaman zaman artan 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.

‘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 üstüne y›kmas›d›r. Böylelikle suçu ortada, sahipsiz b›rakm›ﬂ olurlar.
Susurluk’ta ortaya ç›kan tüm gerçekler, kontrgerilla politikalar›n›n
uygulanmas›nda sivil asker ayr›m›
diye bir ﬂeyin olmad›¤›n› herkese göstermiﬂtir. Generaller, polis ﬂefleri, valiler, kaymakamlar, “sivil” faﬂist katiller,
resmi M‹T’çiler, üniformal› J‹TEM’ciler,
9
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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 engelleyen kiﬂi oldu¤u mahkeme kay›tlar›na geçmiﬂ bir gerçektir. Geçti
de ne oldu? Reﬂat Altay terfi etmeye, kilit görevlere atanmaya devam
edildi. Bütün bunlar bilinmesine
ra¤men, en son AKP taraf›ndan
Trabzon’a atanm›ﬂt›.
Bütün bunlar da bir yana, bizzat
Baﬂbakanl›k emriyle haz›rlat›lan
Susurluk Raporu’nda, devletin gerekli gördü¤ünde cinayet iﬂleyebilece¤i, “bu nevi [cinayet, katliam,
bombalama, adam kaç›rma, kaybetme, 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, düzenin yarg› kurumlar› taraf›ndan
tart›ﬂ›lmad›, bu anlay›ﬂa itiraz edilmedi. Devlet, bugün de bu anlay›ﬂla yönetiliyor. Bu anlay›ﬂla örgütleniyor. 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 devletin halka ve devrimcilere karﬂ› savaﬂ›d›r. Bu anlamda da, devrimcilere yönelik infazlar, katliamlar,
komplolar, sabotajlar, provokasyonlar, kaybetmeler tart›ﬂ›lmadan “derin devlet” tart›ﬂ›lamaz.
Çok çarp›c› bir gerçektir: Ülkemizde, halen, say›lar› kesin olmamakla birlikte 600’ü aﬂk›n kay›p
vard›r, onlar›n nas›l öldürüldükleri,
nereye gömüldükleri bilinmiyor.
Daha do¤rusu, biz bilmiyoruz.
De¤ilse devlet biliyor. Onlar› kaç›-

ranlar, 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 oldu¤u belirtilmektedir– faili meçhul
için de ayn› durum geçerlidir. Yüzlerce insan›n kaybedildi¤i, b›rak›n
bunlar› kaybedenlerin yarg›lanmas›n›, bu olaylar›n adeta yok say›ld›¤›, 17 bin insan›n katledilmesinin
resmen “meçhul” b›rak›ld›¤›, bir ülkede nas›l demokrasiden, hukuktan,
adaletten bahsedilebilir??? Bu kay›plar tart›ﬂ›lmadan “derin devlet”
tart›ﬂ›labilir mi?
HEP Diyarbak›r ‹l Baﬂkan› Vedat Ayd›n polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›, üç gün sonra Diyarbak›r
yak›nlar›nda iﬂkence yap›lm›ﬂ, kafas› 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 eleﬂtirenler, “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 katledenler hâlâ bulunamad›. Niye? Çünkü,
kaç›r›p katledenlerle, dosyan›n üstünü kapat›p cinayeti "Faili-Meçhul" b›rakanlar AYNI MEKAN‹ZMANIN parçalar›, AYNI ÇARKIN diﬂlileriydiler.
DEP’li bir milletvekili, Mehmet
Sincar, kontrgerilla taraf›ndan katledildi. TBMM, öldürülen kendi
üyesi olmas›na ra¤men, bir soruﬂturma bile açmad›. Çünkü cinayeti
devletin iﬂledi¤i çok aç›kt›.
Hatta sonraki y›llarda TBMM
bünyesinde “faili meçhul cinayetleri soruﬂturmak” için kurulan komisyon bile “Güvenlik güçlerinin titiz
soruﬂturmas› nedeniyle Mehmet
Sincar olay›n› soruﬂturma gere¤i
duymad›¤›n›” aç›klad›.
12 Temmuz 1991’de, polis kimliklerini bile bilmedi¤i insanlar› katlediyor ve hiçbir savc›, katilleri göz10
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Demeçler, derin
devleti de¤il,
devleti anlat›yor:
Necdet Menzir 17 Nisan
operasyonunun
ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyordu: "Çok iyi bir hava ya kalad›k. Hükümetin deste¤i
tam. Parlamento arkam›zda.
Bas›n deste¤imiz var..."
Bu sözler "Bin Operasyon"un sorumlular›n›, aktif
destekçilerini en aç›k biçimde ortaya koymaktad›r.
*
1992 y›l›n›n ‹çiﬂleri Bakan› ‹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› Abdülkadir Aksu, Hasanpaﬂa
katliam›na iliﬂkin aç›klamas›nda ﬂöyle demiﬂti: “Onlara çi çek mi verseydik?..”
*
Gözalt›nda kaydedilen Hüsamettin 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 Baﬂbakan 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 dayanarak öldürdü¤ünü sormad›... 16-17 Nisan katliam›yla ilgili suç duyurular›n› savc›lar ancak üç y›l
sonra iﬂleme koydular. Düﬂünebiliyor musunuz, ‹stanbul gibi bir ﬂehirde, herkesin gözleri
önünde 11 insan katlediliyor ve bu
konuda savc›lar kendili¤inden harekete geçmeleri bir yana, suç duyurular›n› bile üç y›l iﬂleme koymuyor.
Kad›köy Moda’da silahs›z, savunmas›z iki ö¤renci katledildi, üstelik ilk kez bir katliamda geriye tan›k kald›, ama katiller yine kurtuldu. Perpa’da 5 kiﬂi katledildi, üçünün, örgütle, devrimcilikle ilgisi bile yoktu. Katliamc›lar yine kurtuldu... Ve yüzlerce benzer katliamda,
infazda hikayeler, senaryolar ve sonuç hep ayn›yd›.

Sonuç:
6-7 Eylül katliamlar›ndan baﬂlayan bir zincir, yüzlerce halkan›n
birbirine eklenmesiyle, bugüne
Hrant Dink’e kadar uzanm›ﬂt›r. Bu
zincir, kontrgerilla katliamlar›, provokasyonlar› zinciridir. Hiçbir dönemde kesintiye u¤ramam›ﬂt›r. Oligarﬂik yönetim, iktidarda hangi parti olursa olsun veya iﬂbaﬂ›nda cuntalar›n oldu¤u dönemler de dahil olmak üzere, Türkiye’nin her döneminde
s›n›flar
mücadelesine
kontrgerilla politikalar› ve yöntemleriyle müdahale etmiﬂ ve bu “müdahaleler” sonucunda da iﬂte bu
kanl› ve kirli zincir ortaya ç›km›ﬂt›r.
Türkiye tarihini kana ve gözyaﬂ›na bo¤muﬂlard›r. Bu kan ve gözyaﬂ›n›n sorumlusu, kimilerinin söyledi¤i gibi “karanl›k güçler” de¤ildir, kimilerinin söyledi¤i gibi kan
ve gözyaﬂ›n›n sorumlusu sadece
“askeri yönetimler” ve “askeri güçler” de de¤ildir.
Faﬂist politikalar›n uygulan›ﬂ›nda bir kesintisizlik vard›r. 1980’li,
90’l› y›llar›n “sivil” iktidarlar›, faﬂist cuntay› kat be kat geçen kanl›

‘Susurluk
Devlettir’in
En Yeni
Kan›t›
NTV’de 6 ﬁubat’t a
yay›nlanan ve Can Dündar’›n sundu¤u “Neden” adl› program›n konuklar›ndan biri 196070’li y›llar›n M‹T ‹stanbul Bölge
Baﬂkan› olan Nuri Gündeﬂ’di.
Programda tart›ﬂ›lan konu “derin devlet”ti. Gündeﬂ, pervas›zca,
uyuﬂturucu mafyas›n›, faﬂist katilleri nas›l istihdam ettiklerini, onlara nas›l görevler verdiklerini anlatt› 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 gerçekleriyle 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 görülen 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 ülkemizde daha önce de olmad› de¤il.
Ama hiçbir savc› o itiraflar›n sahiplerini 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 edilemezdi elbette. Ama devlet onun da
teorisini yapm›ﬂ, “rutin –yani asl›nda hukuk– d›ﬂ›na ç›k›labilece¤i bir devlet politikas›
olarak tüm düzen partileri
ve bürokrasisince kabul
edilmiﬂtir.
Eskaza bu yap›lanlar›
sorgulayacak bir savc›, hakim ç›karsa, o da “devlet s›rr› d›r” cevab›na çarpacakt›r.
Yarg› bu cevab› hiçbir davada aﬂamaz zaten. Oligarﬂi
onun da önlemini alm›ﬂ. Bu
devletin yasalar›, yapt›¤› iﬂlerin hesab›n› yarg› önünde
vermekten kaç›nmas›n› mümkün
k›lan yasalard›r...

uygulamalar›n mimarlar› olmuﬂlard›r. Demirel 1992’de, darbe söylentileri üzerine yapt›¤› aç›klamada zaten 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... Darbe
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› dönemin Genelkurmay Baﬂkan› Do¤an
Güreﬂ, Baﬂbakan Çiller’in emirlerini
harfiyen yerine getirdi¤ini anlatmak
için “Baﬂbakan tak diye emrediyor,
ﬂak diye yap›yoruz” demekteydi...
Yapt›klar› infazlar, kaybetmeler, faili meçhuller, kontrgerilla için yasad›ﬂ› silah al›mlar›, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› ve benzerleri idi.

Bütün bunlar›n yap›ld›¤› mekanizma son derece aç›k de¤il mi?
Halka karﬂ› uygulanan bütün sindirme planlar›, MGK’da aç›k biçimde
tart›ﬂ›lm›ﬂ, kay›t ve karar alt›na al›nm›ﬂt›r.
Bu politikalar› uygulayan bir
devlet mekanizmas›d›r. Bunun içinde ﬂu polis, bu subay, ﬂu bürokrat m›
kontrgerilla, iﬂin beyni kim gibi tart›ﬂmalar, öze dair bir tart›ﬂma de¤ildir. Bu mekanizma içinde A¤ar gelir o yapar, gider, Güreﬂ gelir o yapar, o gider Büyükan›t gelir... Yeﬂiller’in yerini Ali Kayalar, Haluk K›rc›lar’›n yerini Yasin Hayaller, Ogün
Samastlar al›r... Devlet ve devletin
politikalar› “ kiﬂilerle kaim de ¤il”dir. Bu yüzden Hrant Dink katledildi¤inde, biz Ogün Samast’›n
kimli¤ine tak›l›p kalamay›z. Arkas›ndaki DEVLET’i görmeliyiz.

11
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b a ¤ › r d › l a r.
MHP teﬂkilatlar›
‘hepimiz
Türküz”
pankartlar›
asarken,
g ü y a
MHP’yi
›rkç›l›kla suçlayan AKP de, “hepimizli” yar›ﬂa, 'Biz Hepimiz Osmanl›y›z' (Zonguldak il teﬂkilat›) pankart› ile kat›ld›.
Görülece¤i üzere, ortaklaﬂt›klar›
ﬂovenist ›rkç› milliyetçilik, ayn› zamanda tüm bu kesimlerin REKABET alan›d›r. En basit haliyle “ben
daha milliyetçiyim” ya da “benim
milliyetçili¤im daha iyidir, makuldur” temelinde yürüyor bu rekabet.

Milliyetçilik yar›ﬂ›
- Rant savaﬂ› ve k›ﬂk›rtma Hrant Dink’in katledilmesi ile
yükselen milliyetçilik aras›nda iliﬂki kurulmas›, özellikle de ‘Hepimiz
Ermeniyiz’ slogan› ve beraberinde
geliﬂen ‘derin devlet’, katilin devletin güvenlik güçleri ile sarmaﬂ dolaﬂ
görüntüleri, oligarﬂi içi kesimler
aras›nda iktidar ve rant savaﬂlar›n›
da aç›¤a ç›kard›. AKP 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›karak, bu topraklarda yaﬂayan halklar›n kardeﬂli¤i noktas›nda farkl› bir
yerde durmad›klar›n› göstermiﬂlerdi. Karﬂ› ç›karken kulland›klar› argümanlar›n farkl›l›¤›n›n hiçbir önemi yoktur. ﬁovenizmde birleﬂmiﬂlerdir, ç›plak gerçek budur.
MHP hemen cenazenin ard›ndan
100 bin kiﬂiyi “garabetlikle” suçlarken, Baﬂbakan Erdo¤an sanki ‘He pimiz Ermeni'yiz’ demek suçmuﬂ,
“kötü niyet”miﬂ gibi “yapanlar iyi
niyetli olabilir ama” diyerek, slogan› eleﬂtirdi. CHP ise bir süre suskun
kalmas›n›n ard›ndan, bu tart›ﬂman›n
milliyetçilik yar›ﬂ›, bu tabana yönelik bir rant savaﬂ› oldu¤unu görerek,
o da slogan› eleﬂtirenler aras›na kat›ld›. Eleﬂtirilerle de kalmad› yar›ﬂ. MHP, BBP gibi faﬂist partilerin
ö rgütledi¤i gösteriler düzenlendi,
Ogün Samast’›n simgesi haline gelen beyaz bere tak›p gövde gösterileri yap›ld›, futbol maçlar›nda “hepimiz Türküz” sloganl› ›rkç›l›k ayyuka ç›kt›, h›z›n› alamayanlar, milliyetçili¤in katillik oldu¤unu tescillercesine ‘hepimiz Ogün’üz’ diye

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 kastederek, " bu nlar milliyetçi fila n
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 Türklük de¤erlerine
karﬂ› alerji duyan ilk ve tek baﬂba kan oldu¤unu, kin ve husumet cep hesinin baﬂ› oldu¤unu, Dink cina yetini Türk milliyetçilerine y›kmak
istedi¤ini” söyledi. MHP Genel
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 hiç 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 ara12
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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 yüzdendir. Öte yandan, milliyetçilik faﬂist hareketin oy avlamakta kulland›¤› en önemli “yem”, halk kitlelerini aldatma arac› ve faﬂist yüzünü
maskeleme söylemidir. Bu arac›n
toplum nezdinde deﬂifre ve dejenere olmas›na karﬂ› direnirken, AKP
ve di¤er burjuva politik güçler taraf›ndan kullan›lmas›n›, rant›n paylaﬂ›lmas›n› da engellemeye çal›ﬂmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle ‘milliyetçilik benden sorulur’ havas›ndad›r.
Peki nedir ondan sorulan milliyetçilik; en özet haliyle ‘ya benim istedi¤im gibi sev ya da terk et!’
MHP; Cumhuriyetin ilk y›llar›nda filizlenen, 1950-60’l› y›llarda etkili olup k›smen kitleselleﬂen, 2.
Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda Nazi Almanyas› 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’ olarak konumlanan, dün ‘komünizm
umacas›’ ile kitleleri korkutup yedekleyen, bugün ‘ülkeyi bölecekler’
ç›¤›rtkanl›¤› ile paranoya duygulara
seslenen siyasi çizginin temsilcisidir. 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›mlamalar› yapmas›n›n ise, kimi liberal solcu ayd›nlar›n görmek istedi¤i
gibi, bu zihniyete karﬂ› ideolojik bir
mücadele vermesiyle, toplum üzerindeki etkisini k›rmaya çal›ﬂmakla
hiçbir ilgisi yoktur. Aksine, Erdo¤an “onlar›n milliyetçili¤i kafatas›
milliyetçili¤i” derken de hâlâ milliyetçilik yar›ﬂ›ndad›r. Hâlâ ‘en iyi
milliyetçi benim’ propagandas›n›
yap›yor. K›z›lcahamam’da kendisine “son söylemlerinizde milliyetçi li¤e daha çok kaç›yorsunuz” diye
eleﬂtiren MKYK üyesi Ayﬂe Böhürler'i nas›l azarlam›ﬂ, milliyetçili¤e
daha fazla sar›lmay› savunmuﬂsa,
burada da ayn›s›n› yapmaktad›r.
Özellikle son y›llarda oligarﬂinin

politik ihtiyaçlar› odakl› yükseltilen, 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 ayn› zamanda ›rkç›l›¤›, milliyetçili¤i
körükleyen bir iﬂlev gördü¤ünün de
pekâla fark›ndad›rlar, bunun toplumsal sonuçlar›n›n neler olabilece¤i ise, dün linçlerde, bugün Dink cinayetinde görülmüﬂtür. Ama, burjuva partilerin oy, iktidar u¤runa yapamayacaklar› hiçbir ﬂey yoktur,
toplumda yarataca¤› tahribat, dökülecek 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, gündemleﬂtiren, soka¤a indirenler bu yaﬂananlarda do¤rudan pay sahibidirler.

Milliyetçilik Yar›ﬂ› ve
AKP’nin “Kimli¤i”
Sa¤ liberal, islamc›, faﬂist burjuva düzen partileri ve devlet partisi
CHP, hem oligarﬂinin halka karﬂ›
savaﬂ›n›n bir parças›, iktidar›n› koruman›n ideolojik manipülasyon
arac› olarak milliyetçili¤i yükseltmesine katk› sunarken, ayn› zamanda bu yükseliﬂi kendine havale ederek sand›¤a yans›tmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu durum, bu partilerin milliyetçi,
ﬂoven söylemlerini yo¤unlaﬂt›rmalar›n› beraberinde getiriyor. Deyim
yerindeyse bugün burjuva partileri
“en milliyetçilik” yar›ﬂ› içine girmiﬂ 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, ﬂovenist milliyetçi kesimlerin provokasyonlar›na hoﬂgörü ile yaklaﬂmakta, Trabzon vb. örneklerde oldu¤u gibi bizzat provokasyonlar›,
linç giriﬂimlerini örgütleyen olmaktad›r. Çeliﬂki gibi görülen bu durumun birkaç nedeni vard›r.
Birincisi; AKP “islamc›” kimli-

¤ine karﬂ›n, gerçekte kendine ait bir
ideolojisi olmayan bir partidir. Bütün politikalar› kapitalizmi yaﬂatma
üzerine kuruludur. Koltu¤unu koruman›n garantisi olarak bunu görmekte, emperyalistlerin isteklerini
harfiyen yerine getirerek yönetmektedir. Öte yandan politika yapaca¤›,
oy kazanaca¤› alanlar dar oldu¤u
için her konuda tutars›zd›r. Aç›klamalar›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 edebilece¤ini düﬂündü¤ü milliyetçili¤e.
Baﬂl›yor milliyetçili¤i körüklemeye, ﬂovenizmi, linç giriﬂimlerini alk›ﬂlamaya, “Kürt sorunu vard›r”dan
çark ediyor “tek devlet tek bayrak”
nutuklar›na... Ancak bu dalga dönüp kendini vurmaya baﬂl›yor. ﬁovenist, milliyetçi yükseliﬂ, yürüdü¤ü çizgiyle çat›ﬂ›yor ve panikleyip
kendine göre milliyetçilik tan›mlar›
yap›yor, bizimkisi ›rkç› de¤il demeye baﬂl›yor. Bu tutars›zl›klar; sistemle çat›ﬂmaktan kaçman›n ve
devlet mekanizmas›n›n AKP’nin
politik alan›n› daraltmas›n›n getirdi¤i tutars›zl›klard›r.
‹kincisi; bu çeliﬂki ve tutars›zl›klar›na karﬂ›n AKP, milliyetçilik
silah›n›, bu kesimlerin elinden alarak 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 dönece¤ini hesap etmektedir.
Üçüncüsü, bu zeminde geliﬂen
provokasyonlar›n, linç sald›r›lar›n›n, faﬂist terörün as›l olarak halk›n
mücadelesini hedeflemesinden dolay›, bu konuda farkl› bir düﬂünce
taﬂ›mamaktad›r. Birçok noktada çat›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 sal13
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d›r›da
AKP’li
B e l e d iye Baﬂkan› ve
m i l l e tvekillerinin
aç›kça linci saBu resmin alt›nda,
vunmalar›, “biz
milliyetçilik yar›ﬂ›na
de yer al›rd›k”
demeleri, yine
girip, ﬂovenizmi köTayyip Erdorükleyenlerin de im¤an’›n Trabzas› var. Hiç kimse
zon’da yaﬂanan
“makul milliyetçilik”
ilk linç giriﬂidiye demagoji yapmine “ v a t a n mas›n, milliyetçilik
daﬂ›n milli has sasiyetleri” di- tam da Samast’ta ifadesini bulmuﬂtur!
ye onay vermesi, denetimindeki polisin ayd›nlar›n mahkemelerinde yaﬂanan provokasyonlara gösterdi¤i hoﬂgörü vb. vb. hep bu çerçevede yaﬂanan geliﬂmelerdi. Bugün 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›ndan biri olarak görmesidir. Düzenin
resmi ideolojisi olan milliyetçilikle
bütünleﬂti¤i oranda “ﬂeriatç›” temelindeki eleﬂtirilerin etkisini k›raca¤›n›, oligarﬂik devletin kurumlar›n›n güvenini kazanaca¤›n› düﬂünmektedir.
Faﬂist ›rkç› milliyetçili¤in kendini politik olarak “AB karﬂ›tl›¤›” temelinde konumland›rmas› ve halk›n
AB’nin politikalar›na karﬂ› tepkilerini kanal›na ak›tmaya çal›ﬂmas›
karﬂ›s›nda iktidar›n, “AB’ye rest çeken” 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 etmeye çal›ﬂmaktad›r. Hem demokrasi, hukuk gibi kavramlar› koltu¤un
dayanak noktalar› olarak kullanmak
istemekte, hem de ﬂovenist milliyet-

çilikle ayn› yata¤a girip bu kesimleri MHP’ye kapt›rmamaya çal›ﬂmaktad›r.
“Hangisi gerçek AKP” sorusunun ortaya ç›kmas› dahi, ideolojisizli¤in göstergesidir. Ancak aç›k
olan ﬂu ki, takiyye anlay›ﬂ› her türlü
k›l›¤a girmesinin kendisi aç›s›ndan
meﬂruiyet zeminini oluﬂturmaktad›r, birbiriyle çeliﬂen çizgilere ani
dönüﬂ yapabilme “yetene¤i” biraz
da buradan gelmektedir.
Öte yandan, gerçekte ﬂovenist
milliyetçili¤in bayra¤›n› en yükseklerde dalgaland›rmas› ülkemiz düzen islamc›l›¤›yla çat›ﬂma halinde
de¤ildir. Bu çizgide politika yapanlar›n, ayn› zamanda milliyetçi, ﬂoven yanlar› her zaman a¤›r basm›ﬂt›r. A nti-komünizm, her iki kesimin de ortak paydas›d›r. Düzen politikac›lar›n›n “milliyetçi mukaddesatç›” söyleminde ifadesini bulan,
teorik deyiﬂle ‘Türk-‹slam Sentezi’nde somutlanan bu ittifak, y›llarca Amerikan emperyalizminin ve
iﬂbirlikçilik politikalar›n›n hizmetinde oldu. Ba¤›ms›zl›k isteyen devrimcilerin üzerine hep birlikte yürüdüler, ayn› derneklerde örgütlenebildiler. AKP içindeki kimi kadrolar›n Komünizmle Mücadele Dernekleri, 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 girenler 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 almaya 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 çal›ﬂmaktad›rlar.
Düzenin “sol”u dahi olamayan
CHP için de durum farkl› de¤ildir.
Geleneksel olarak resmi Türk milliyetçili¤inin, devletçili¤in temsilcisi
CHP, bu gerici, faﬂist çizgisini son

y›llarda daha da kal›nlaﬂt›rm›ﬂ, göstermelik olarak dahi sosyal demokrat bir partinin yapmas› gerekenler
yerine, “devleti koruma”ya, milliyetçili¤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 a dikal milliyetçi bir p a r t i ’ye
(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 söylüyor. Sol... Solcu.. gibi kavramlar sadece 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 üzere toplam dört kez kullan›l›yor.
‘Eﬂitlik’ kavram›n› iki kez kullanan Baykal, bak›n en çok hangi
kavramlarla konuﬂuyor; 19 kez ‘rejim tehlikesi’, 96 kez ‘karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuz tehlikeler’, 52 kez ‘terör’, 11 kez ‘ulusal duyarl›l›k’, 15
kez ‘ulusal bütünlük’, 191 kez ‘devlet’, 162 kez ‘Türk’ kavramlar›n›
kullan›yor. (Aktaran Mehmet Altan)
Bu kavramlarla halktan, emekten, yoksullardan, özgürlüklerden
yana de¤il, ﬂovenizme, ›rkç›l›¤a, faﬂist politikalara boylu boyunca yatt›¤› yoruma gerek b›rakmayacak kadar 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 partileri MHP’lileﬂmiﬂ ya da bu yolda
h›zla ilerlemektedirler.

‹zahat Derdindeki
‘Ulusalc›lar’ ve ‘Pozitif
Milliyetçilik’ Teranesi
Milliyetçilik de¤iﬂik boyutlar›y14
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la tart›ﬂ›l›rken, bu gerici dalgaya
karﬂ› ç›kanlar dahi bir biçimde milliyetçili¤in propagandas›na hizmet
etmektedirler. Örne¤in, MHP çizgisini, bugün egemen olan sald›rgan
›rkç› milliyetçili¤i eleﬂtirenler “pozitif 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› ortam›nda yap›lan “zorunlu” tan›mlamalar de¤ilse bunlar, ya bugün devrimcilerin temsil etti¤i vatanseverlikle 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 kayna¤›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› yapan 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 solcular, her ne kadar “bana milliyetçiler
cinayet iﬂliyor dedirtemezsiniz” çizgisinde ›srar etseler de, boﬂtur. Türk
milliyetçili¤i tam da Samast’ta ifadesini bulmuﬂtur!
Bir de, “katil ile ulusalc› kavram›n› yan yana getirmek için yo¤un
çaba oldu¤unu” iddia ederek, “biz
onlardan de¤iliz” savunmas›na girenler var. Demokrat, solcu kimlikleri ile tan›nan köﬂe yazarlar›, kimi
ayd›nlar ‘gerçek ulusalc›l›¤›’ anlatma derdine düﬂtüler.
Melih Aﬂ›klar, Erol Manisal›lar
ve Cumhuriyet Gazetesi; kendilerini 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 hareketle ittifak aray›ﬂlar› ve ony›llard›r
‘milliyetçilik’ hamaseti ile halk›
katleden ve iﬂbirlikçi politikalar›
sürdüren orduya s›¤›nanlar, do¤ald›r ki, kirlenecektir.

Düﬂman,
‹ﬁTE BUNLAR! HalkHalka
Düﬂmanlar›na Dost
Bu polis ve M‹T ﬂeflerine bakarak, Türkiye’de
polis ve di¤er “güvenlik
güçleri” ne iﬂ yapar, ne iﬂ
yapmaz sorusunun cevab›n› görebilirsiniz.
‹ﬂte bunlar katlediyor
devrimcileri. Bunlar takip
ediyor, bunlar iﬂkencelerden geçiriyorlar. Bunlar
sahte belgeler düzenleyip
‹stanbul Emniyet ‹stih- Trabzon Emniyet
tutuklatt›r›yor, bunlar a¤›r
Müdürü Reﬂat Altay
barat ﬁube Müdürü
cezalar verdirtiyorlar.
Ahmet ‹lhan Güler
Hepsi milliyetçidir.
Görevden Al›nd›
Görevden Al›nd›
Hepsi mafyac›larla içli
d›ﬂl›d›r. ﬁu veya bu derecede, kumarbaz, alkolik,
venlik” kuvvetleri, esas olarak sola
psikopatt›rlar.
karﬂ› istihdam edilmiﬂtir.
‹ﬂkenceyi “normal” görürler.
Motivasyonlar› devrimci, komü‹nfazlar› da. Ç ünkü hiçbirinin
nist düﬂmanl›¤›d›r.
hukukla, adaletle ilgisi yoktur.
Faﬂist devletin avukatlar›, cinaGörevden al›nan iki polis ﬂefi, ne
yetin “devletin iﬂi” olmad›¤›n›, devilginçtir ki, bir faﬂist katilin cinayeti
letin sorumlu olmad›¤›n› kan›tlamak
konusunda “gerekeni yapmad›klar›”
için ç›rp›n›yorlar.
için görevden al›nd›lar.
“Devlet gazetesi” Hürriyet, s›faOnlar›n faﬂistlere karﬂ› hiçbir zat›na uygun olarak bu konuda baﬂ›
man öyle bir engelleme faaliyeti olçekiyor. Ertu¤rul Özkök “Üçüncü
mam›ﬂt› ki!
defa tekrarl›yorum: Önümüzdeki
Ne onlar›n ne de Türkiye’nin 81
vaka, derin devlet de¤il, mahalle çe ilindeki emniyet müdürlerinin, istihteleri sorunudur. Okey masalar›,
barat müdürlerinin böyle bir faaliyestad tribünleri sorunudur...” derken,
ti bugün de yoktu zaten.
iktidardan polise, M‹T’e kadar uzanan düzenin tüm kurumlar›n›n soE¤er faﬂist çetelere, o çetelerin
rumlulu¤unu gizlemeye çal›ﬂ›yor.
olas› cinayet ve katliamlar›na karﬂ›
karﬂ› önlemler almamak suçsa ve
Gazetenin baﬂyazar› Oktay Ekﬂi
görevden almay› gerektiriyorsa, bir
de bak›n polisi aklamak için nas›l
an bile durulmaks›z›n 81 ilin tüm
bir demagojiye baﬂvuruyor: “ B u
polis ﬂefleri, tüm M‹T sorumlular›
polis devletin polisi de¤il, bu iktida görevlerinden al›nmal›d›rlar.
r›n polisi... Birço¤u devletin yasala r›ndan ve teﬂkilat›n emirlerinden
Çünkü polisin, M‹T’in tarihi boçok kendi cemaatlerinin kurallar›na
yunca bütün iﬂi “solla” u¤raﬂmak
ba¤l›. Onu uyguluyor. ... Polisi dev olmuﬂtur. Bu polisin özel bir tercihi
letin polisi yapmad›kça, siyaset ile
de¤il, devletin politikalar›n›n docemaatlerin
etki alan› d›ﬂ›na ç›kar ¤al sonucudur.
mad›kça Türkiye’de ne soruﬂturma Bu devlet, tekelci burjuvalar›yla,
n›n selameti söz konusu olabilir, ne
toprak a¤alar›yla, tefeci tüccar›yla
bilgi kirlili¤i önlenebilir...” (4 ﬁubat
oligarﬂik diktatörlük, kendisi için sa2007, Hürriyet)...
dece solu tehlike olarak görmüﬂtür.
“ S a ¤ ”, bu düzen taraf›ndan hiçbir
dönem tehlike ve tehdit olarak görülmemiﬂtir. Tersine yedek güçtür.
Dolay›s›yla da devletin tüm “gü-

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
15
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Emniyet Gen. Müd.
‹stihbarat Dairesi Bﬂk.
Ramazan Akyürek

M‹T ‹stanbul
Bölge Baﬂkan›
Nuri Gündeﬂ

Terfi Ettirildi

Emekli

can›m sen de!”
Bu polis, bal gibi de D EVLET‹N POL‹S‹’dir.
Sanki, AKP’nin polisi, Ogün Samastlar’la hat›ra foto¤raf› çekip, onu
a¤›rl›yor da, senin devletinin polisleri, Haluk K›rc›lar’›, Çatl›lar’›, Çak›c›lar’› öyle a¤›rlam›yorlar m›yd›?
Oktay Ekﬂi, hayatlar› boyu savunduklar› devletin polisinin gerçek
yüzünün bu kadar aleni biçimde deﬂifre 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 Milliyet)
Bunlar, Reﬂat Altaylar, Ahmet
Gülerler, Ramazan Akyürekler,
A¤ar’›n “ ... Deﬂifre olmayan kahra manlar var, onlar iﬂlerine devam
ediyorlar” dedikleri polislerdir. Ve
iﬂleri A¤ar gibi, sola karﬂ› katliamlara, provokasyonlara devam etmektir.
Bunlar, Hrant Dink’in katledilmesine yolaçt›lar. Peki b aﬂka 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 yüzünüzü görsün.

Bir Cinayetin
Yarg› Aya¤›
Polisin, faﬂist katilleri, Susurlukçular’›, “devlet hizmeti”ndeki mafyac›lar› gözalt›na almak zorunda
kald›¤›nda, onlara nas›l “koçum,
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, hakimler 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 tahliye kararlar› ve vermedikleri cezalarla “hukuk” cephesinden s›rtlar›n›
okﬂuyorlar faﬂist kurtçuklar›n.
*
Hrant Dink’in katledilmesinde
ad› geçenlerden Yasin Hayal v e
Erhan Tuncel’in ad›, daha önce
Tr abzon A ¤ › r Ceza Mahkemesi’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 bulunan Mc Donalds’a bomba konuldu. Bombalama sonucu iﬂyeri tahrip
olurken 6 çocuk yaraland›.
*
Bombalamadan dolay› Yasin
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 yar alay›c›’ o ldu¤u raporu verilmesine ra¤men,
Yasin Hayal, ‘öldür meye teﬂeb büs’
suçundan YARGILANMADI.
- Davan›n san›klar›ndan biri de
Erhan Tuncel’di. Mahkeme, önce
Erhan Tuncel’in polis zoruyla getirilmesine karar vermiﬂti. Ancak

✗

sonra ne
olduysa, nas›l olduysa,
mahkeme ald›¤› bu karar›
unuttu, kendi
karar›n› yok sayd›. Tuncel hiçbir
duruﬂmaya ç›kmad› sonuçta.

- Mc. Donald’s’›n bombalanmas›nda yukar›da belirtildi¤i gibi, 6
çocuk yaralanm›ﬂt›. ‹LG‹NÇT‹R;
Ne 6 çocu¤un ailesi, ne de Mc. Donald’s’›n sahibi, ﬂikayetçi olmad›lar.
Ve, ne polis, ne de savc›, onlar›n neden ﬂikayetçi olmad›klar›n› sormad›, araﬂt›rmad›.
Aç›k ki, faﬂistler, ﬂikayetçi durumdaki ma¤durlar› tehditle, zorbal›kla vazgeçirmiﬂlerdi bundan. Yasin Hayal’le ilgili hâlâ “bireysel terörist”, “varoﬂ psikopatlar›” teorileri yapanlar, acaba o ma¤durlar›n nas›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 kullanmas›na karﬂ›n, bombalamay› birlikte gerçekleﬂtirdi¤i kiﬂiler olmas›na
karﬂ›n, Yasin Hayal'in dosyas›, terör
ve örgüt soruﬂturmalar›n› yürütmekle yetkili Erzurum Baﬂsavc›l›¤›'na H‹Ç GÖNDER‹LMED‹.

Yeni TCK’ya göre, bu tür eylemlerin yarg›lanmas› Erzurum'daki
özel yetkili 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne sevkedilmeliydi.
Trabzon'da "belediye ihalelerine
teﬂekkül halinde fesat kar›ﬂt›rmak"
iddias›yla aç›lan davaya bile, Erzurum'daki özel yetkili 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi bakarken, Yasin Hayal,
“himaye edilmesi gereken bir sa 16
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n›k” oldu¤u için, polis, yarg›
himayesinde Trabzon’da tutuldu.
*
Durun bitmedi. Yasin Hayal hakk›nda “örgüt”ten dava
da aç›lmad›... Öyle ya, “örgüt”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 daha a¤›r bir suç say›l›rd›.
*
Çünkü, ayn› polis gibi, ayn› M‹T
gibi, ayn› J‹TEM gibi, yarg› da asl›nda tümüyle “sola karﬂ›” ﬂekillenmiﬂti. En a¤›r cezalar sol içindi, tüm
hafifletici ceza maddeleri ise, “devlet için hizmet edenler”eydi.
*
Yasin Hayal, henüz çok k›sa bir
süre tutuklu kalm›ﬂken tutuklulu¤unun 10. ay›nda mahkeme karar›yla
tahliye ediliyor. Mahkeme Yasin
Hayal hakk›nda “kaçma ﬂüphesi
yoktur, delilleri karartmas› sözkonusu de¤ildir” diyerek faﬂist bombac›ya BÜYÜK B‹R GÜVEN besledi¤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 geçmesine ra¤men bekletiyor, ki Yasin
Hayal’in d›ﬂar›daki özgürlü¤ü kesintiye u¤ramas›n...
*
Ayn› Yarg›tay, Hrant Dink’in yaz›s› için bilirkiﬂi raporlar› ve Yarg›tay Baﬂsavc›l›¤›, “suç yoktur” demesine ra¤men, Dink’in “ T ü r k
düﬂman›” oldu¤una karar veriyor.
Benzeri tüm kararlarda bozma karar› 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

kald›r›m üzerinde üç kurﬂunla iﬂlenen cinayetle tamamlan›yor.
*
Yarg›, Ogün Samastlar’›, Yasin
Hayaller’i seviyor. Arkal›yor, kolluyor, güveniyor, akl›yor... Ayn› Trabzon’daki linç davas›nda oldu¤u gibi.
6 Nisan 2005 ‘de Trabzon'da
TAYAD 'l›lara karﬂ› linç giriﬂiminde
bulunan on bir kiﬂi, 27 Aral›k
2006'da yarg› taraf›ndan akland›.
Ayn› mahkeme, linç sald›r›s›na maruz kalan TAYAD’l›lardan Çetin
Güven’i ise, polislere "Faﬂist polisler" 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 uygulamalar, kendini faﬂizmin hukukunu uygulayan bir yarg› arac›l›¤›yla meﬂrulaﬂt›r›yor.
*
Böyle olmasayd›, bu ülkede
1980’den bu yana gerçekleﬂtirilen
binlerce infaza, iﬂkencelere, katliamlara, kaybetmelere, faili meçhullere 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 umudunu 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 savunanlar bulunabilece¤ine inanmak
isterler tüm safl›klar›yla.
Yarg›tay baﬂkanlar›n›n her y›l
Yarg›tay aç›l›ﬂlar›nda yapt›¤› beylik
ve asl›nda içi olmasa da alt› boﬂ konuﬂmalardan kendi beklentilerini
hakl› ç›karacak kan›tlar bulmaya
çal›ﬂ›rlar. Beyhudedir.
*

29 Eylül 1992'de ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü bünyesindeki ölüm
mangalar›, ‹çerenköy ve Beylerbeyi'nde operasyona ç›kacakt›. Operasyon 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" cevab›n›
verdi.
Hukuksuzlu¤un ölüm mangalar›na aç›k çek veriyordu hukuku savunmas› gereken savc›.
*
Yüzlerce infaz, ölüm mangalar›
yüzlerce infaz› gerçekleﬂtirdikten
sonra, katlettiklerinin eline bir silah
tutuﬂturup ondan sonra da ça¤›rd›klar› savc›lardan olay›n “kanuna uygun” cereyan etti¤ine dair raporlar
düzenlemesini istediler.
Peki bu istek karﬂ›s›nda “hukuk”
ne yapt›?
Ölüm mangalar›n›n iﬂini tamamlad› hukuk. “Teslim ol ça¤r›s› yap›lm›ﬂt›r” diye yazd› her seferinde tutana¤a. Katledilenlerin elbiselerinin
kaybedilmesine göz yumdu her seferinde. Ve eskaza, katledenler hakk›nda bir dava aç›lm›ﬂsa, onlar› beraat ettirmek için elinden geleni
yapt›.
*
Ülkemizdeki hukukçular›n belli
konularda ola¤anüstü uzmanlaﬂt›¤›n› kabul etmek laz›m.
Mesela, halk›n tepkisi veya m›zra¤›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 kurtarmak konusunda da uzmand›r oligarﬂinin yarg›s›..
*
“ D e m o k r a s i l e rde çare tüken mez”! E¤er gerçekten bir demokrasi ise. Diyelim alt mahkemelerde
17
11 ﬁubat 2007 / 91

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
mevzisidir. 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 olunmaz” isimler olur çünkü. O Özden,
yüksek yarg›n›n baﬂ› olarak,
1992'de iﬂkencelerin, infazlar›n ayyuka 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, art›k geriye ne kal›r de¤il mi?!
*
Bir devrimci, Mete Nezihi Alt›nay, ‹stanbul DGM'de yarg›land›¤›
bir davada savunmas›nda ﬂöyle diyordu: “Kontrgerilla hukukunun tek
bir yasas› vard›r: Bask› ve sömürü
düzeninin devam› için her yol mü baht›r.”.
Hukukun, hukuk kurumlar› taraf›ndan yokedildi¤i bir ülkeyiz iﬂte
bu yüzden.
‹ﬂte bu yüzden, katillerle kimileri yanyana resim çektiriyor, kimileri tüm hukuk bilgilerini ve yetkilerini, onlar›n suçlar›n› hafifletmek için
kullan›yor.
*
Ondan sonra da, haks›z, yanl›ﬂ,
adaletsiz mahkeme kararlar›na yap›lan itirazlar karﬂ›s›nda, oligarﬂinin
sözcüleri nas›rlar›n› bas›lm›ﬂ gibi,
“ba¤›ms›z yarg›ya müdahale” diye ba¤r›ﬂ›yorlar.
Hangi ba¤›ms›zl›k?
Yasin Hayaller’in hamisi olmuﬂ,
iktidarlar›n emir kulu, MGK’n›n icraatç›s›, cüzdanlar›n›n kölesi olmuﬂ
bir yarg›n›n hangi ba¤›ms›zl›¤›ndan
sözedilebilir ki?!

Milliyetçilik diye diye...
Maraﬂ’la birlikte, kitle katliamlar›n› alevi-sünni halk›n birarada yaﬂad›¤› yerlerde yo¤unlaﬂt›ran faﬂistler, böylece emperyalizmin ve oligarﬂinin yükselen devrimci mücadeleyi güçsüzleﬂtirme, halk› bölüp
parçalama plan›n› yürürlü¤e koyar.
S›rada Çorum vard›.
Katliama onay Amerikan büyükelçili¤i’nden geldi. Büyükelçilikte
görevli CIA Ajan› Robert Alexander Peck Çorum'a gelerek incelemeler 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’lilerce yürürlü¤e konuldu. Haz›rl›klara günler öncesinde baﬂland›, en
eli kanl› faﬂistler Çorum’da topland›, silah sevkedildi.
‹lk sald›r› 27 May›s 1980’de
gerçekleﬂti, ancak Çorum sokaklar›nda kurulan barikatlara çarpt›.
Sald›r›lar, Alevi-Sünni çat›ﬂmas›
yaratmaya yönelik provokasyonlar
artt›. 1 Temmuz'daki sald›r›lar›nda
4 CHP'liyi katlettiler. 2 ve 3 Temmuz'da soka¤a ç›kma yasa¤› ilan
edildi. Ama yasak faﬂistler için de¤il Çorum halk› içindi. Faﬂistler sokaklardayd›lar. Bombalar ve silahlarla sald›r›yorlard›. Bu iki günde
halktan 5 kiﬂiyi katlettiler, 11 kiﬂiyi
a¤›r yaralad›lar, 50 iﬂyerini kundaklad›lar. 4 Temmuz Cuma provokasyon
için uygun
gündü.
F a ﬂ i s t l e r,
Cuma vaaz› s›ras›nda bütün camilere girdiler, " K o münist l e r Al a a d d i n
Ca m i s i’ni bom balad› l a r, n e
d u r u -

y o r s u n u z " diye Sünni halk› galeyana getirmeye çal›ﬂt›lar. Oysa bu
s›rada camide bir ﬂey yoktu. Faﬂistler caminin yand›¤› izlenimini yaratmak için çevresindeki baz› binalar› ateﬂe vermiﬂlerdi.
Güruh, demokrat-Alevi mahallelerine sald›r›ya geçti. Silah ve
bomba sesleri susmak bilmiyordu.
Askerler, polisler, gazeteciler herkes olan bitene tan›kt›. Polis ve askerlerin bir k›sm› katillere yard›mc›
oldu. Özellikle katliamla ilgili bütün
ifadelerde bir polis panzerinin faﬂistlerin 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 devrimcilerin a¤›rl›kta oldu¤u, direniﬂin güçlü bir ﬂekilde sürdü¤ü ve faﬂistlerin giremedi¤i bir mahalleydi.
Vahﬂet esir alm›ﬂt› kenti. “Tanr›
da¤› kadar Türk, Hira Da¤› kadar
müslüman” MHP’liler, iﬂkencelerle, suratlar›n› keserek insanlar› katl e d i y o r l a rd›. 26 insan hunharc a
katledilirken, önceki günlerdeki
sistemli sald›r›larla birlikte ölen demokrat, 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 ettirdim. Bir yandan da devam ediyoruz ve 8 tane rehinemiz var' diye rapor veren faﬂistlere, köylüler
ve rehinelere ﬂöyle sesleniyordu:
' Yap›lan her ha r ek et, Tü rk
m il l et inin b ölü nm ez l i¤ i v e
parçalanmamas› içindir. Köylülerle birlikte gideceksiniz bu iﬂi bitireceksiniz. Öldüreceksiniz.'
"... Ölüm mangas› Çorum'a
geri döndü¤ünde ÜYD baﬂkan›
kendilerine, 'Türk milliyetçili¤i
ad›na yap›lan eylemler için min nettar oldu¤unu' söyledi." (8 Haziran 1986, Nokta)
Devletin planl› katliam›nda, milliyetçi faﬂistler, Çorum’u, Maraﬂ
yapamad›lar. Halk devrimcilerin
öncülü¤ünde barikatlarda direndi.
18
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“Ba¤›ms›z

Türkiye”

sloganlar›na kanl› hançer
1960’l› y›llar, devrimciler Ba¤›ms›z Türkiye sloganlar›yla antiemperyalist mücadeleyi yükseltmektedir. Gündemde, Amerikan 6. Filo’nun ülkemize geliﬂinin protestosu vard›r. 19 ﬁubat 1960 günü Taksim alan›nda yap›lacak miting de bu eylemlerden biridir.
Gerici, faﬂist kesimler, yükselen
anti-emperyalist mücadelenin
karﬂ›s›nda, Amerikan emperyalizminin saflar›nda devrimcilere sald›r› haz›rl›klar›na günler
önceden baﬂlar. Amerikan ‘so¤uk savaﬂ” politikas› çerçevesinde oluﬂturulan Komünizmle
Mücadele Dernekleri ve Milli
Türk Talebe Birli¤i gibi kurumlarda hem islamc› gericiler,
hem de faﬂistler biraraya getirilmiﬂtir. Katliam zemini bu kesimlerin sözcüsü bas›nda haz›rlan›r.
Anti-emperyalist dalgay› k›rmak
isteyen oligarﬂi, Amerikanc› M.
ﬁevki Eygi gibilerini kullanarak,
“Komünistl erin
ül kemizi
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›. Sopalar, b›çaklar, silahlar önceden alana polisler taraf›ndan
yerleﬂtirildi. ‹badete kapal› olan
Dolmabahçe Cami o gün aç›larak, oradan ç›kar›lacak kitle haz›rland›. 30 bin iﬂçi, emekçi,
vatansever emperyalizmi lanetleyen, “Ba¤›ms›z Türkiye” isteyen sloganlarla Taksim’e henüz
giremeden, ön taraftan bombalar patlar. Polis araçlar›ndan
da¤›t›lan silahlar, b›çaklarla sald›r›ya geçen faﬂistler ve gericiler Duran Erdo¤an ve Turgut
Aytaç isimli vatanseverleri katleder, yüzlerce insan yaralan›r.

Uﬂak’tan mektup var! Direniﬂin kazand›¤›n› ö¤renince;
Sevgi ne düﬂündü, ne söyledi, neler yaﬂad›lar...

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
O ilk haberle
ilkti... Kahramanl›birlikte Sevgi'nin
¤›na tan›k olmuﬂtu
sevinci, coﬂkusu
ve gözünün önünöncelikle
Behiç
de ﬂehit düﬂmüﬂtü.
ad›nayd›. Akﬂam
Fatma ile uzun y›lda de¤iﬂik kanallar süren beraberlilarda izledik habe¤i olmuﬂtu. ﬁehitliri. Onurla baﬂlad›¤›
¤inden birkaç gün
yolculu¤una, 294
sonra yola ç›km›ﬂt›
gün boyunca büSevgi. Kendisinin
yüttü¤ü onurla ara
de yola ç›kt›¤›n›
veriyordu Behiç...
görmesini çok isteBizleri Behiç ad›miﬂti. Sonuçta yüna kucaklamak is‹lk haberle birlikte Sevgi'nin rekler birdi, yürütedi Sevgi. Ve biz
nen yol birdi.
sevinci, coﬂkusu öncelikle
de Sevgi'nin ﬂahUmut ayn› umuttu.
s›nda Behiç'i ku- Behiç ad›nayd›. Onurla baﬂÇok uzun kolad›¤› yolculu¤una, onurla
caklad›k tek tek...
nuﬂamad›k
gideraara veriyordu Behiç. Bizleri
Aln›ndan öptük.
yak. Ama anlad›k
Ayr›nt›lara dair Behiç ad›na kucaklamak is- ve paylaﬂt›k duytedi Sevgi. Ve biz de Sevbilgimiz yoktu ve
gular›n›. 122 ﬂehigi'nin ﬂahs›nda Behiç'i kuSevgi hala bir
dimizde akl›nda ve
ölüm orucu direcaklad›k tek tek. Aln›ndan
yüre¤indeydi Sevniﬂçisiydi. Birkaç
öptük.
gi'nin. Bu yüzden
kez personel arasevincinin, zafer
cal›¤›yla
nab›z
coﬂkusunun kaç›yoklamas› yap›ld›. Bizde durum
n›lmaz buruklu¤una da de¤indi.
neydi, Sevgi'de bir de¤iﬂiklik var
Bu duyguyu ikinci kez yaﬂ›yorm›yd›, devam m› ediyordu... Tabi ki
du üstelik. 1996'da da ﬂehitlerimizin
devam cevab› ald›lar Sevgi'den. Deonurunu aln›nda taﬂ›yarak zaferi
di¤im gibi do¤rudan haber alamakarﬂ›layanlar›m›zdand› Sevgi... Bum›ﬂt›k daha... Geliﬂmeler hangi
günkü gibi...
noktadayd›, talepler konusunda ne
Ve... Daha nice zaferlere diyedenmiﬂti, ayr›nt›lardan habersizdik.
lim.
O gece -ki art›k 23 Ocak olmuﬂSohbetlerimizde Sevgi, Behiç,
tu- saat iki civar›nda avukat›m›z
Gülcan
a¤›rl›klar›n› koruyorlar yigeldi, Sevgi'yle görüﬂmek üzere...
ne..
Ve
elbette
direniﬂimizin sonuçHaberler bildi¤iniz gibi... Bakanl›lar›;
kendi
pay›m›za
yaﬂad›klar›m›z¤›n tecrit uygulamalar›n› kald›rmak
dan en do¤ru, en verimli sonuçlar›
üzere att›¤› somut ad›mlar ve bu
ç›karmak düﬂüyor bize de. Biliyoad›mlar›n devam edece¤ine dair taruz ki, bunu içimize ne kadar sindiahhütleri. Bu konudaki ayr›nt›l› gerebilirsek, bundan sonraki ad›mlar›liﬂmeler.
m›z da o oranda güçlü olacak.. Zira
Sonuçta Sevgi de bu geliﬂmeler
nerede olursak olal›m, durmak yok!
üzerine ölüm orucuna ara verdi¤ine
Hülya'n›n dedi¤i gibi, hep ileri,
dair Adalet Bakanl›¤›'na bir dilekçe
hep ileri!..
yazd› ve üç civar›nda O'nu hastane-

Zafere de, direniﬂin bedellerle
devam›na da haz›rd›k
Merhaba
Coﬂkuyla kucakl›yorum ve buradaki tüm arkadaﬂlar›n sevgilerini,
selamlar›n› iletiyorum.
Biz hepimiz iyiyiz.
Bugün Sevgi'den ayr›l›ﬂ›m›z›n
üçüncü günü... Yoklu¤una al›ﬂabilmiﬂ de¤iliz henüz ama yine de diyoruz ki, bütün ayr›l›klar böyle olsa
keﬂke. Zira 7 y›ll›k direniﬂimizin sonuçlar›n› al›yor olman›n sevinci,
coﬂkusu var bu ayr›l›kta...
Haberleri çoktan alm›ﬂ, zaferle
gelen o ilk heyecan›, coﬂkuyu yaﬂam›ﬂs›n›zd›r mutlaka. Ki hepimiz
vard›k zaten o coﬂkuda... 122'lerimizin halay›na kar›ﬂm›ﬂt›k, ‹stanbul'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. Gündüz çal›ﬂma saatlerimiz d›ﬂ›nda haberleri 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¤rendik. Bakanl›¤›n genelgesi, tecrit-taleplerimiz 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, direniﬂimizin yaratt›klar› ve bundan
sonras›na dair neler düﬂündü¤ümüzü 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 düﬂüncelerimizin diliyle. Aram›zda bir direniﬂçimizin olmas› ayr› onurdu tabi
ki. Ve her ad›mda ö¤reticili¤i de
vard› bu yürüyüﬂün.
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Yürek... Kor ateﬂ düﬂüverdi
mi, bilinçle yo¤rulmuﬂsa hele, durulamaz önünde. Neylersen kâr etmez, buyru¤u
reddedilemez. Neler yapabilece¤ini kul bilemez.
Seyre dalm›ﬂ›m kocaman
yürekli, gül yüzlüleri, can feda edilesi yollar›na sevdalar›n›n. Onuru, yüz ak›, kahramanlar› halklar›n›n...
Ölüm ve zulüm,/ So¤uk ve
karanl›k,/ Ateﬂ ve yürek,/
Özgürlü¤ü hayk›rmak gerek./ Bir tek kibrit çöpüdür
heybetin ölüm,/ Bedenimin
külünde / ‹ﬂte yine yeniksin
kahpe zulüm...

122 ﬂehidimiz kavgam›z›n
bayra¤› olarak yaﬂayacaklar
Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›
genelge ile tecriti kabul edip geri
ad›m atmas›n›n ard›ndan, direniﬂin
zaferi çeﬂitli etkinliklerle kutlan›rken, Büyük Direniﬂ’i bugünlere taﬂ›yan kahraman ﬂehitler, 4 ﬁubat günü
düzenlenen bir etkinlikle an›ld›lar.
Büyük Direniﬂ’in çok say›da ﬂehidinin yerald›¤›, Gaziosmanpaﬂa'da
bulunan Cebeci Mezarl›¤› giriﬂinde
toplanan TAYAD'l›lar, kortej oluﬂturarak ﬂehitlerin mezarlar› baﬂ›na kadar yürüdüler.
En önünde çiçeklerle yap›lm›ﬂ sar› 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 düﬂen 122 devrimcinin resimlerini taﬂ›yan TAYAD’l›lar ve “122 ﬁehidimiz
Kavgam›z›n Bayra¤› Olarak Yaﬂayacaklar” 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›rken, ad›mlar h›zl› h›zl› ﬂehitlere yetiﬂmeye çal›ﬂ›yordu bir an önce. Mezartaﬂlar› görünmüﬂtü ki, k›rm›z› dumanlar yükseldi mezarlar›n aras›ndan, k›rm›z› bir sis havas› aras›nda
kald› beyaz mezartaﬂlar›. Baﬂlar›n›zda 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 çekerek 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
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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
onurland›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 getiriyordu Ahmet Kulaks›z. O bu sözleri söylerken kaç kez sözcükler bo¤az›nda dü¤ümlendi. Yutkundu, gözyaﬂlar›n› yutkunmaya çal›ﬂ›rcas›na.
Konuﬂmak belki de ilk kez böylesine

a¤›r gelmiﬂti O’na. Konuﬂmas›n› bitirir bitirmez Zehra’n›n resmini ald›, 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 dinletisinin 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, ideallerinizideallerimiz 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, “Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer, Zaferi
ﬁehitlerimizle Kazand›k” sloganlar›
›sl›klar ve alk›ﬂlar eﬂli¤inde at›ld›.
ﬁehitlere verilen “zafer halaylar›nda buluﬂaca¤›z” sözünü hat›rlatan 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 bitiminde,
anmaya kat›lan herkes mezarlar› ziyaret 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 öptüler annelerini, beyaz mermeri öptü,

okﬂad› P›nar. Yan›nda Gülcan’›n çocuklar› Müge ve
Betül vard›, sevgiyle bakt›lar P›nar’a; biri kazanmak
için hayat›n› veren, ötekiler 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" sloganlar› ve çekilen z›lg›tlarla sona erdi.

Kaç Kez Öfke
‹le Ad›mlad›lar
Bu Yollar›
Hücre hücre eriyen, alev alev tuTAYAD’l› analar, babatuﬂan bedenleri ile barikat oldular
lar, Büyük Direniﬂ’in ﬂehitzulmün karﬂ›s›nda. Düﬂman, polilerinin kardeﬂleri, yoldaﬂlatikalar›
aç›s›ndan “stratejik” sald›r›, direniﬂin dostlar›, devrir›y› yürürlü¤e koydu¤unda, onlar
min s›ra neferleri, kim bilir
kaç kez ad›mlad›lar Cebeci
f›rlad›lar en öne. Yedi y›l direniﬂ
Mezarl›¤›’n›n
yollar›n›.
onlarla ayakta durdu, her taktiDalgalanan k›z›l bayraklar›¤in, her sald›r›n›n karﬂ›s›nda y›lna, havada savurduklar› s›madan,
tökezlemeden yoluna dek›l› yumruklar› eﬂlik etti, en
vam etti. Onlarla kazand›k, tecriöfkeli sloganlar›n› hayk›rd›tin varl›¤›n› y›llard›r inkar edenlelar, özlem dolu gözlerle
bakt›lar, peﬂinden yürüdükre geri ad›m att›rd›k. Ve bugün
leri tabutlara. Umutla ›ﬂ›ldak›z›l bayraklar dalgaland› ﬂehitled› gözleri, tabutun üzerinderin baﬂucunda; karanfiller süsledi
ki k›z›l y›ld›zla.
‘Kahramanlar Ölmez Halk YenilHer ﬂehidin ard›ndan damez’ yaz›l› mezartaﬂlar›n›; yang›n
ha bir sar›ld›lar tecrite karﬂ›
yeri yüreklerine sevinç düﬂmüﬂ
mücadeleye, “ölüyoruz duanalar ve babalar “Siz kazand›n›z
yan yok” demediler, “ölerek
hiçbir ﬂey elde edilemeyeceevlatlar” dedi.
¤ini” söyleyenlere, direnme
kültürünü kitab›ndan silenBu kez öfkelerine, ac›lar›na sevinçlere ald›rmadan; “direnece¤iz, ölüm
leri bask›n geldi, sloganlar› daha bir
bu yürüyüﬂte kaç›n›lmazsa, ölececoﬂkuluydu.
¤iz ama asla teslim olmayaca¤›z”
dediler. Bedenleriyle, yal›n k›l›ç
ﬁehitlere verilen “biz kazanacainançlar›yla direnenlerden ö¤rendi¤›z” sözünü tuttular, bugün de “sizler umudu yitirmemeyi, yitirmediler
leri unutmayacak, unutturmayacaumutlar›n›, ad›m att›klara yere
¤›z” sözünü verdiler her bir ﬂehidin
umudu taﬂ›mas›n› bildiler.
baﬂucunda. Ve unutmayacaklar›, her
direniﬂte, her çat›ﬂmada, her bariVe sab›rla, inatla, kararl›l›kla
katta, her hak alma eyleminde yaﬂasürdürdükleri mücadelenin baﬂar›ya
yacaklar›, yol gösterecekleri kesinulaﬂmas›n›n ard›ndan baﬂlar› dik,
dir, o büyük güne dek!
onurla, geldiler ﬂehitlerinin yan›na.
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Bilim insanlar› iktidar› uyard›:
“Tecrit insan olman›n temel
niteliklerine karﬂ›d›r”
F Tipi hapishanelerde uygulanan
tecritin k›r›lmas›nda ad›m at›l›rken,
bu politikaya tümden son verilmesi
do¤rultusunda aç›klama ve eylemler de sürüyor.
Bunlardan biri, belki de en anlaml›lar›ndan biri de, ruh sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›n›n yay›nlad›¤› deklerasyon
oldu. Tecritin son bulmas› için 23
akademisyen, 235 psikolog, 47 psikolojik dan›ﬂman, 33 psikiyatrist ve
73'ü ö¤renci olmak üzere toplam
316 ruh sa¤l›¤› çal›ﬂan› ve bilim insan›, yay›nlad›¤› bildiride, “F Tipi
cezaevlerinde vücut bulan ve insan
olman›n temel niteliklerine yönelen
tecrit temelli bir infaz rejimini kabul edemeyeceklerini” söylediler.

‘ F Tiplerinde yaﬂananlar
ruh sa¤l›¤› çal›ﬂanlar›
için utanç tablosudur’
Yay›nlanan bildiride, tecrit sorununun bir an önce çözülmesi istendi. Cezaevinde bir süre kalmak durumunda olan kiﬂinin al›ﬂ›k oldu¤u
sosyal çevreden ve toplumun genelinden yal›t›lm›ﬂ ve kurallar›, mekânlar› çok daha kat› bir ﬂekilde belirlenmiﬂ bir “kapat›lma” yaﬂad›klar›n›n alt› çizilen bildiride, ﬂu ifadelere 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 psikososyal 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. Tecrit
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
Samsun’da,
E¤itim-Sen,
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 Te c r i t
Kar ﬂ›t› Pla tfor m, 3 ﬁubat’ta
22
11 ﬁubat 2007 / 91

yapt›¤› eylemle, direniﬂin kazand›¤›n› duyurdu ve sürecin takipçisi
olacaklar›n› ilan etti. Süleymaniye
Geçidi’nde biraraya gelen platform
üyeleri, “Direniﬂ Kazand› Tecrite
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 rece¤iz. 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 “Yaﬂas›n
Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer, Yaﬂas›n Dev rimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n
at›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan zafer
horonlar tepilerek kutland›.
Ayn› gün Tecrit'e Karﬂ› Adana
Platformu da eylemdeydi. ‹nönü
Park›'nda yap›lan aç›klamada, platform ad›na K›ymet Erenler, genelgeye ve ölüm orucuna ara verildi¤ine dair bilgileri hat›rlatarak, “Tecrit
tamam›yla ortadan kalkmad›¤› içindir ki; bizim de, hücre-tecrit iﬂkencesi ortadan kald›r›l›ncaya kadar
mücadelemiz devam edecektir.
Çünkü tecrit zulmü tutsaklar üzerinde kal›c› etkiler b›rakmaya devam
etmektedir” dedi.

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

Büyük
Direniﬂ için
ne dediler?

Direniﬂin kazanmas›
solun özgüvenini art›rd›

Sonuna dek dövüﬂtüler
M E H M E T E S ATO ⁄ L U ( Tiyatrocu): Direniﬂ bitmedi. Ara verildi. Bu sistemde direniﬂler bitmez.
F Tipi cezaevleri birer cehhennemdir. ‹nsan ö¤ütme makinalar›d›r.
Onlar varoldukça, düzen insanlar›
sömürüp ö¤üttükçe, emperyalizm
Ortado¤u halklar›na sald›rd›kça direniﬂ bitmez, ancak "ara verilir".
Pazar günü ‹dil Kültür Merkezi'nde bir tiyatro gösterisi yapt›k.
Oyunun sonunda bir ﬂark› söyleniyordu. Faﬂizme karﬂ› mücadele etmiﬂ Bertolt Brecht'in "Ana" oyunundan bir ﬂark›yd›. ﬁu sözlerle bitiyordu: "Sana kalm›ﬂ de¤iﬂtirmek
kokuﬂan bu düzeni/ Gün gelince
yoksul halk›m ﬂark›lar söyleyecek"
Oyuncular büyük bir coﬂkuyla söylüyordular. ﬁark› sanki gelecek güzellikleri muﬂtuluyordu izleyicilere.
Ertesi gün ö¤renince sokaklara
f›rlad›k, Behiç Aﬂç›'n›n evinin önüne vard›¤›m›zda oras› bir bayram
yeri gibiydi. Sokakta birbirini tan›yan tan›mayan herkes kucaklaﬂ›yordu. Gülmek istiyorduk gülemiyorduk. 122 güzel insan›n ac›s› içimizi
ac›t›yordu. Ama onlar da mutlu olmal›yd›lar. Onlar da canlar›n› bu
bayram gününü düﬂleyerek vermemiﬂmiydiler. 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 yurdundan!". Hep umudu diri tut. 12 Eylül
den bu yana 27 y›l adeta bir yenilgiler tarihi. Ama iﬂte tarih
böyle. Simsiyah giderken birden ç›k›verir ortaya ayd›nl›klar. Önce in-

M. Esato¤lu

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›.

sanlar 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›. Behiç,
Gülcan ve Sevgi ile bir ç›¤ halini ald›. 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 getirmiyor. Demokrasi mücadelesi de
bedel ödenerek kazan›lacak. Önemli olan öncelikle kazan›mlar› korumak ve ceazevlerini cehennem haline getirmek isteyenlerin karﬂ›s›na
emekçiler baﬂta olmak üzere, ayd›nlar, 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 analar›n bayram›d›r. Çok bedel ödediler. 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): Direniﬂ bitmeden birkaç gün önce kendi
iç dünyamda ölümle yaﬂam aras›nda 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 gidiyordu, havaalan›nda yakalad›m, o
gün bakanl›k aç›klamas› vard›. Durumu sordum, Behiç’in durumunun
kritik oldu¤unu söyledi, ama umut
verici geliﬂmeler oldu¤unu ifade etti. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki dizlerimin ba¤› çözüldü, göz
23
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p›narlar›m boﬂald›, baﬂard›¤›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›ld›r da sürekli izleyicisi ve sözcüsü
olmaya çal›ﬂ›yorum. 7 y›l büyük bedeller 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 biçimde toplumsal dinamiklerin bu
kadar güçsüzleﬂti¤i ve sald›r›lar›n
yo¤unlaﬂt›¤› dönemde asl›na bakarsan›z umutsuzduk. Fakat bir yandan
da iradenin bazen nesnel geliﬂimlere karﬂ› bir güç olabilece¤ine inananlardan›m. ‹rade kurdu¤unuz zaman tarihe ﬂu ya da bu ﬂekilde müdahale etme ﬂans›n›z olabilir. 2000
y›l›ndan sonra tam da sars›lmaz çelik bir devrimci irade ve karﬂ› koyuﬂ
vard›. Bu karﬂ› koyuﬂa inand›m. Bu
kadar toplumsal dinamiklerin güçsüz oldu¤u, bu kadar yaln›zlaﬂman›n oldu¤u dönemde inand›¤›m tek
ﬂey buydu, devrimci iradenin varl›¤›yd›. ‹kinci bir ﬂeye daha inan›yorum; annelere. Hakl› ç›kt›m; hem
devrimci irade hem de analar›n, babalar›n ve yoldaﬂlar›n ba¤l›l›¤› bizim hem k›smi zaferler elde etmemizi hem de arkadaﬂlar›m›z› ölümün elinden almam›z› sa¤lad›.
Cezaevlerini ve ülkemizi düﬂündü¤ümüzde bunun kal›c› bir zafer
olmad›¤›na inan›yorum. Çünkü
devlet cezaevlerindeki egemenli¤i
ile asl›nda toplumun devrimci dinamiklerini de egemenli¤i alt›na almaya çal›ﬂ›yor. Bu nedenle bitmiﬂ
bir süreç de¤il, yar›n yeni bir sald›r›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›zda ﬂaﬂ›rmamak laz›m, haz›rl›kl›
olursak yeniden kazan›mlar elde ederiz.
Türkiye devrimci hareketinde ﬂöyle bir sorun var.
Hep kaybetti¤imiz tarihle
yaz›l›d›r. Bu sefer göreceli bir zaferle geri döndük. Bu bize öz güven kazand›rd›, önemli olan bu.

Mehmet Özer

Türkiye devrimci hareketinde
ﬂöyle bir sorun vard›r. Hep kaybetti¤imiz tarihle yaz›l›d›r. Bu sefer zaferle, göreceli bir zaferle geri döndük. Bu bize öz güven kazand›rd›,
önemli olan budur. Tecrit sorunu asl›nda devrimcilerin sorunu de¤il,
onlar her koﬂulda yaﬂama dair becerisi 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› kazan›mlar elde edilebilece¤ine inan›yorum. Burada güçlü DKÖ’lere, hukukçulara, tabiplere, mimarlara, ayd›nlara, sanatç›lara düﬂen görev vard›r. Kimse rahatlad›k demesin, sorumluluk dünden daha fazla. Çünkü
art›k devrimciler bedenlerini geri
çektiler, ﬂimdi düﬂüncelerini ve soluklar›n› soka¤a b›rakacak olan di¤er kurum ve insanlard›r.
Omuz veren bütün anneleri, babalar›, yoldaﬂ kardeﬂleri ve devrimci tutsaklar› kalbimle selaml›yor ve
al›nlar›ndan öpüyorum.

Hayat› kazanman›n
onurunu yaﬂad›m
BAYAR 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 ﬂoktay›z, bir taraftan da k›z›m›z›n arkadaﬂlar› 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 anlamas›na yetti. Esas sevinci 19.00 haber bülteninden sonra yaﬂad›m. Tecrite karﬂ› sanatç› arkadaﬂlar›m› arad›m ve savinci paylaﬂt›k. 123. kiﬂinin hayat›n› kazanman›n
verdi¤i onuru dostlar›mla paylaﬂt›m. ‹lgili makamlar›n duyars›zl›¤›ndan sonra yeniden mücadele zaferinin hakl› ç›¤l›¤›yd› bu paylaﬂt›¤›m›z.
Bayar ﬁahin
Behiç Aﬂç›'n›n evine

ölüm orucunun 100. gününde gittim, yak›ndan tan›d›m. Bu mücadeleci insan kendi hayat›n› baﬂkalar›
için ölüme yat›rm›ﬂt›, o anki duygular›m› anlatamayacak kadar kar›ﬂ›k
hat›rl›yorum. Bize düﬂen bir ﬂeyleri
yapmam›z gerekir dedim. Bu adam
123. olmamal› bunun bir yolu olmal›... Tam o s›rada Bilgesu Erenus
düﬂüncelerini aç›klad› ve sanatç› arkadaﬂlarla yola koyulduk...
Demekki bu ölümler yaﬂanmadan, 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 insanlar›m›z yeniden bu eylemlere baﬂlarlar. Yine ölüm oruçlar›na yatarlar.
Toplumun her kesimine tecrit gerçe¤ini, onun insan üstündeki tahribatlar›n› anlatmaya devam edilmeli.

Bireycili¤e karﬂ›
fedakârl›¤› ö¤retti
AK‹L NERGÜZ (Adana Direniﬂ 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, duyguland›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›klar› art›yordu. Di¤er yandan Behiç
Abi’nin her an bir "123. ölüm" haberi olabilir psikolojisi içindeydim.
Telefonu kapatt›ktan sonra en fazla
düﬂündü¤üm "Gülcan Abla, Behiç
Abi ve Sevgi Abla yaﬂayacak!" oldu. 7 y›lda ölüm orucuyla ﬂekillenen direniﬂ ve son 9 ayd›r Adana'daki direniﬂ yaﬂam›m›z›n çok önemli
bir parças› olmuﬂtu. O anda heyecan›ma ve duygular›ma hakim olamad›m, ayakta durmakta zorlan›yordum. Daha kimseye bir ﬂey söyleyemeden yere y›¤›ld›m. Gülcan Abl a’yla 24 saatimiz beraber geçti.
K›zlar›n› sürekli görüyordum. Tecriti, ölümü biliyordum ama bir insa24
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n›n gözümün önünde gün gün ölüme yaklaﬂt›¤›n› görmek çok daha
farkl›. Sonuçta biz kazanm›ﬂt›k, geriye bunun hakl› sevincini yaﬂamak
ve Gülcan Abla’n›n tedavisi için haz›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¤ine çok oldu¤u bir zamanda fedakârl›¤›, baﬂkalar› için kendini feda etmeyi ö¤retti. Çok fazla bedel ödedik, 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 mücadele yöntemleri yaratarak bugünlere geldi. Israrla, i¤neyle kuyu kazarcas›na bu sürecin aﬂ›lmas›n›n
yollar› aç›ld›. 122 ﬂehidimizin zenginliklerle dolu devrimci yaﬂamlar›
var. Yani direniﬂin ö¤retti¤i o kadar
çok ﬂey var ki! Direniﬂ birçok "ölçü"yü aﬂarak kazand›. Bundan sonra da ülkemiz ve dünya halklar› için
bir direniﬂ k›lavuzu olacakt›r.

122 evlad›m›z bize
direnmeyi ö¤retti
K EZBAN BE KTAﬁ ( TAYAD’l›) Ben Direniﬂ Evi’ndeydim.
Çok gazeteci arad› buray›. TAYAD’l› bir anaya sordum, bakanl›k
bir genelge yay›nland› akﬂam aç›klama yap›lacak dedi. Merakland›k
ne olacak. Genelge yay›nland› deniliy, televizyonlar haber veriy amma
bu televizyondan, çok yalan söyliyler, bunun için inanamaduk. Aç›klama oldu biz tam ö¤rendik, o sevincimizi hiç anlatamam. Sar›ld›k sar›ld›k a¤lad›k. Hepimiz
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 gördük. Onlar kazanaca¤›z
dediler biz de inand›k.

Kezban Bektaﬂ

ﬁehitlerimizin mezar›na
gitmek istedim

evlad›m›z kald›
geriye. Biz onlar›
b›rakmay›z. Onlar bize direnmeyi ö¤retti. Kazanmay› ö¤retti, birbirine sahip ç›kmay› el ele vermeyi ö¤retti. Biz
mücadelemizden
v a z g e ç m e y e c e¤iz evlatlar›m›z›n
yan›nday›z. Te crite karﬂ› mücadele yine devam
edecek. Çocuklar›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 çocuklar›ma selam söyleyin, öpüyorum hepsini, ben nefes ald›kça yanlar›nday›m bilsinler.

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 kap›l›yor insan, yoldaﬂlar›m›z›n birbirine sar›l›p sevinci yaﬂamas› a¤lamas› çok duyguland›rd›. Ölüm orucu zafere dönüﬂtükten sonra ﬂehitlerimiz akl›ma geldi. ﬁehit ailelerimizin 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 biraraya gelmesini düﬂündüm. Zaferin sonras›nda Okmeydan›’na gelerek ateﬂler yakt›k, halaylar çektik,
19 Aral›k’ta devrimcileri teslim almak istiyordu düﬂman,
alamad›. Ölüm orucu direniﬂi, kararl›l›¤›n› gösterdi, direnerek kazan›ld›. Zorla müdahale iﬂkencelerine, tahliye rüﬂvetlerine, 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 devrimcilere sonra ayd›nlar sanatç›lar sendikalara düﬂüyor.

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 sevindik 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 gördük. Onlar kazanaca¤›z dediler biz
de inand›k. O gün aç›klamadan sonra onlara inand›¤›m›z için daha çok
mutlu oldum. Behiçimizi aslanlar
gibi gönderdik hastaneye.
Direniﬂi nas›l m› de¤erlendiriyorum. Aha 122 çocu¤umla de¤erlendiriyorum. Biz çook ﬂey yaﬂad›k onlarla, yaﬂam› da ölümü de biz yaﬂad›k, paylaﬂt›k onlarla. Çok ac›d› içimiz. Gülsüman›ma ﬁenay›ma ne diyeyim birlikte ﬂubede yatt›¤›m›z,
eylemlere gitti¤imiz fakirli¤imizi
paylaﬂt›¤›m›z... Zeynepimi, Osman›m›, Selmam›, Sultan›m› ben nas›l
unutay›m. (Gözyaﬂlar›n› silip sürdürüyor) 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

Evlatlar›m›z›n sesi olmak
en büyük servettir
BAYRAM ﬁAH‹N (Abdi ‹pekçi 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 ulaﬂt›. 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 gerekiyor. 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›.
25
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Fakat 19 Aral›k’tan sonra düﬂtü. Direniﬂi k›rmak için çok çeﬂitli taktikler denediler, korku ve y›lg›nl›k
yaymaya çal›ﬂt›lar. Ama bir taraftan
da evlatlar›m›z ölmeye devam ediyordu. ‘Bu iﬂi baﬂaramazs›n›z, yan›n›zda kimse yok’ diyerek bizi de bir
nevi tecrit alt›nda tutmaya çal›ﬂ›yorlard›. Fakat bir ﬂekilde evlatlar›m›z›n ölmesine seyirci kalamazd›k,
sansür varsa anlatman›n bir yolunu
da bulmal›yd›k. Abdi ‹pekçi direniﬂi böyle baﬂlad›. Hastaneler civar›
oldu¤u için ülkenin dört bir yan›ndan insanlar bizi gördü. Yan›m›za
u¤rayanlar, sohbet edenler, simidini-sigaras›n›-ekme¤ini paylaﬂanlar
çok oldu. Bunun yan›nda gelip geçerken insanlar merak edip soruyorlard›. Biz de onlara anlatmaya çal›ﬂt›k gün geçtikçe buray› evimiz sayd›k. Mutlulu¤umuzu, üzüntülerimizi orada paylaﬂt›k.
Bu direniﬂin kazan›m ﬂu bence:
‹nsanlar gücün, baﬂarman›n ölçüsünün say›lar de¤il kararl›l›k, inanç,
›srar, emekçilik, halk ve vatan sevgisi oldu¤unu; hak arama mücadelesinin nas›l verilece¤ini gördü.
Direnen evlatlar›m›z, bize büyük
güç verdiler. Her zaman onlar›n yan›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, zaferde 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 ﬂahanlar›m›z› ihmal ettik. ﬁimdi fiziken yan›m›zda olmasalar bile, mezarlar›na gidip hayk›raca¤›z: “Biz
Kazand›k!” ﬁehitlerimizin mezarlar›nda karanfilleri eksik etmeyece¤iz. Tecritin nas›l bir zulüm oldu¤unu, bugün zafer kazanm›ﬂ olsak da,
bugüne nas›l geldi¤imizi anlatmaya
devam edece¤iz.

‘Demokrasicilik
Oyunu’ndan
Al›ﬂ›lm›ﬂ Bir Sahne:

301. MADDE
Kald›r›ls›n M›?
Hafifletilsin Mi?
301. Maddeden aç›lan davalar,
onlarca ayd›n› ›rkç›lar›n hedefi haline getirdi. Hedef haline getirilenlerden Hrant Dink’in katledilmesiyle
AKP hükümeti 301. Maddeyi savunmakta 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 Çiçek ve AKP sözcüleri, ﬂimdi Hrant
Dink’in katledilmesindeki sorumluluklar›n›n alt›nda ezildikleri için
“de¤iﬂtirilebilir, tart›ﬂ›labilir” demeye 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, eleﬂtirileri savuﬂturmak için de bir manevra
yapma ihtiyac›ndayd›. Bu manevraya 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 demokratik kitle örgütleri 301. Maddede yap›labilecek de¤iﬂiklikleri
görüﬂtüler ve ilk toplant›da uzlaﬂma sa¤lanamad›.
Sözkonusu toplant›ya kat›lanlar

aras›nda, TBB, KESK, Mem u rSen, Hak-‹ﬂ, TMMOB, Türk-‹ﬂ,
D‹SK, Kamu-Sen, T‹SK ve T ürk
Veteriner Hekimleri Birli¤i gibi
kurumlar, baz› hukukçular yeral›yordu.
Kamu-Sen, T‹SK ve Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i gibi gerici,
faﬂist kurumlar›n, 301’in de¤iﬂtirilmesine 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 Alkan
"301. madde kald›r›ls›n istemiyo ruz. Hatta art›r›ls›n” diyordu toplant›da.
Bu kez ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n (‹KV) ça¤r›s› ile ayn› muhtevada bir toplant› düzenlendi.
Bu toplant›da bir “mutabakat”
sa¤land›¤› belirtildi. “Mutabakat”›
imzalayanlar ise TOBB, ‹KV, Türk‹ﬂ, Hak-‹ﬂ, Türkiye ‹ﬂverenler Sendikas›, 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 metnin “sadece cezalarda indirimi ön g ö rdü¤ü, içeri¤ini de¤iﬂtirmedi¤i
için” mutabakat metnine imza atmayarak 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
26
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bunun en baﬂta görülmesi ve bu toplant›lara, bu oyuna hiçbir biçimde,
hiçbir aﬂamas›na ortak olmamak gerekiyordu.
AKP hükümeti çok basit ve kaba
bir oyun oynuyordu asl›nda. Bugüne kadar hiçbir konuda, hiçbir yasada sergilemedi¤i “ k a t › l › m c › l › ¤ › ”
301. Madde konusunda sergilemesi
bile zaten baﬂl› baﬂ›na ﬂüphe uyand›r›c› bir durumdu. AKP, demokratikleﬂmeye 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 tümüyle kald›r›lmas› do¤rultusunda
aç›klamalar yaparak, sonuçta da olsa 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 demagoglar, bu maddenin kald›r›lmas›n›n
“Türklü¤e hakaretin serbest b›ra k›lmas›” anlam›na geldi¤ini ileri
sürerek faﬂist yasan›n avukatl›¤›n›
yap›yorlar.
Ancak Tayyip Erdo¤an’›n da onlardan geri kalmad›¤› aç›k. Erdo¤an
da “kimse bizden 301’in kald›r›lma s›n› istemesin” derken, ayn› zihniyettedir, maddenin kald›r›lmas›n›n
“Türklü¤e hakareti serbest b›rak mak” anlam›na geldi¤i faﬂist yorumunu paylaﬂmaktad›r.

Kelime oyunlar›yla,
hak k›r›nt›lar›yla
demokratikleﬂme oyunu!
Üzerlerine vazife olmad›¤› halde
maddeyi de¤iﬂtirmeye soyunan kitle
örgütleri, “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 engellemek maksad›yla yaz›lm›ﬂ bir
maddedir. Maddenin tamam›nda,

“Türklü¤ün” yan›s›ra, “Türkiye
Cumhuriyetini, Türkiye Büyük Mil let Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini, devletin yarg› organla r›n›, askeri veya emniyet teﬂkilat› n›” aﬂa¤›lamak da “suç” say›lmaktad›r.
Maddedeki “aﬂa¤›lamak” zaten
yeterince izafi bir kavramd›r. Neyin
aﬂa¤›lama olup olmad›¤›, o günkü
siyasal ortama, iktidar›n politikalar›na göre, subjektif ölçülerle belirlenmektedir. 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 yazd›klar› maddeye, “aﬂa¤›lama” yerine 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 büyük, ne kapsaml›, ne anlaml› bir demokratikleﬂme!!!
Hrant Dink’in katledilmesini tek
bir maddeye hapsetmek yanl›ﬂt›r;
faﬂist politikalar› birkaç yasa maddesine indirgemektir... Ancak bu,
sözkonusu de¤iﬂiklik talebinin demokratik bir talep oldu¤u gerçe¤ini
de¤iﬂtirmez. Mesele bu talepe nas›l
bir misyon yüklenece¤indedir. Geçmiﬂteki tart›ﬂmalarda oldu¤u gibi,
bir tek maddedeki de¤iﬂiklikle, sanki demokratikleﬂme hamlesi yap›laca¤›, sanki bu ülkede demokrasi
olup olmamas›n›n tek ölçüsünün bu
madde oldu¤u gibi halk› yanl›ﬂ yönlendiren, 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›. Mesela,
141-142. m addelerin kald›r›lmas›,
bir o kadar 163. Mad denin k a l d › r › lmas› tart›ﬂmalar›.... Halen yürürlükte olan TCK, 2005 May›s’›nda kabul
edilmiﬂti. O dönemi hat›rlayacak
olursan›z, yeni TCK, “büyük bir reform” olarak sunulmuﬂ, bu yasayla

düﬂünce özgürlü¤ü önündeki engellerin de kalkt›¤› ileri sürülmüﬂtü.
Bunun boﬂ bir iddiadan ibaret oldu¤unu görmek için fazla beklemek
gerekmedi. Ayd›nlara, gazetecilere
karﬂ› peﬂpeﬂe aç›lan davalarla herkesin gözü aç›ld›.
Türkiye tarihinde bu seyir,
birçok kez tekrarlanm›ﬂt›r ve ne yaz›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 böyle olmuﬂtu. Özal’›n büyük demokrasi hamlesinin ürünü, Terörle Mücadele Yasas› ve onun ünlü –141142’yi aratmayan– 8. Maddesi olmuﬂtu. 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 maddelerin kelimeleri farkl› olsa da özü birdir; bizim daha önce k›saca özetledi¤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 maddeleri uygulam›ﬂt›r. Çünkü bu politikadan hiçbir iktidar vazgeçmemiﬂtir. Esas olan ﬂu ki, AKP iktidar› ve
oligarﬂik diktatörlü¤ün di¤er kurumlar›, ayd›nlara, muhalefetin de¤iﬂik kesimlerine karﬂ› kullanabilecekleri bu “silah”› ellerinden b›rakmak istemiyorlar.
Bu maddenin no’su önceki
TCK’da 159’du, ﬂimdi 301 oldu,
yar›n bir baﬂka “numara” da verebilirler. Madde ayn› madde, ne var ki
numaras› de¤iﬂik... ‹ktidarlar›n politikalar›ndaki “numara” da burada
zaten.
Demokratik kitle örgütleri, ayd›nlar, ilk baﬂta bunlar› görmek istemiyorlar. Özal’›n büyük demokrasi
hamlesi(!) yan›nda Anti-terör yasas›n› ç›karmas› ilk baﬂta neredeyse
sessiz karﬂ›land›. Ad› üstündeydi iﬂte, “teröre” ve “teröristlere” karﬂ›yd›. Komünist Partisi’nin kurulmas›na bir engel yoktu, bu da ülkenin
demokratikleﬂti¤inin tart›ﬂ›lmaz
göstergesiydi. Devrimcilerin eleﬂti27
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‘Milliyetçi’
Devlet Bahçeli, ‘Halkç›’ Deniz Baykal,
‘islamc›’ Tayyip Erdo¤an,
‘ulusalc›’ Kemal Kerinçsiz, 301. Maddeyi
savunmakta hemfikirler. 301.
Maddeye karﬂ› ç›kanlar› bast›rmakta müttefikler.
risi, her zamanki “do¤matikliklerinden”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, Güneﬂ Gazetesi)
Turgut Kazan da daha sonra ﬂöyle 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, reform, demokratikleﬂme ﬂamatalar›
aras›nda ﬂöyle demiﬂtik: “Musso li’nin ruhu yeni TCK’da da yerini
koruyor”!
Zaman yine bizi hakl› ç›kard›.
301. maddeye iliﬂkin tart›ﬂmalarda da, 1 Ekim 2006 tarihli 72. say›m›zda “Tek tek maddeleri de¤il
faﬂizmi tart›ﬂ›n” dedik. 19 Kas›m
2006 tarihli 79. Say›m›zda 301.
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.

hayat›n
içindeki

teori
Devletin Niteli¤i
ve Baz› Yan›lg›lar
Sevgili okurlar›m›z merhaba! Bu
haftaki sohbet konumuz devlet...
Daha tam bir ifadeyle, devletin niteli¤i konusunda baz› noktalar› ele
alaca¤›z.
Baz› konulara tekrar tekrar de¤iniyoruz, tekrar tekrar dönmek durumunda kal›yoruz. Çünkü asl›nda, siyasal tart›ﬂmalar, belli birkaç noktadaki tercih ve politikalar etraf›nda
odaklan›yor. “Devlet” bunlardan biridir. Devletin teorik bak›mdan nas›l
tahlil edildi¤i ve pratik olarak da
devlete karﬂ› nas›l bir tutum tak›n›ld›¤›, her siyasi gücün siyasi arenadaki yerini belirleyen temel noktalardan biridir.
Hrant Dink’in cenazesi bu aç›dan önemliydi ve üzerinde çok durulmasa da politik tercihlerin bir
göstergesi oldu. Bu sohbetimizin de
temel konusu olan “ddevlet” konusundaki yanl›ﬂ politik hatt› ve teorik
yan›lg›y› bir kez daha gördük cenaze töreninde. Kitlelere hedef olarak
devletin gösterilmesi gereken bir
noktada, tam tersi yap›l›p devletin
kendini gizlemesine bir ﬂekilde zemin haz›rlanm›ﬂ oldu. Bu, reformizm aç›s›ndan taktik bir yan›lg›,
bir cenaze töreninde içine düﬂülen
bir yanl›ﬂl›k meselesi de¤ildir. Sorun 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, devletle çat›ﬂmaktan kaçan hatt›r. Bu,
k›saca düzeniçi solun çizgisidir.

Devletten Ne
Beklenebilir, Ne
Beklenemez?
Teorik yan›lg› ise, devletin niteli¤ine iliﬂkin tespitlerdedir. Bu yanl›ﬂ
anlay›ﬂlar›n sonuçlar›yla Susurluk
sonras› da karﬂ›laﬂt›k. Üzerinden
yaklaﬂ›k on y›l geçti, hat›rlamayanlar vard›r, Susurluk sonras›nda da
“devlet” konusu sol içi tart›ﬂmalar›n
en önemli noktalar›ndan birini oluﬂturmuﬂtu.
Bugün Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili ne tart›ﬂ›l›yor? 81 ilden biri olarak de¤il, ülke genelindeki koﬂullardan kopar›lm›ﬂ olarak
Trabzon tart›ﬂ›l›yor... Devletten kopuk olarak Jandarma tart›ﬂ›l›yor. Polisteki kadrolaﬂma tart›ﬂ›l›yor. Yasin
Hayal, devletin “haber eleman›” Erhan Tuncel tart›ﬂ›l›yor, “derin devlet” tart›ﬂ›l›yor.. Bu kadar ﬂey tart›ﬂ›l›yor ama esas olan yok ortada...
Susurluk dönemini bilenler hat›rlayacakt›r. O zaman da bir “Yeﬂil”
tart›ﬂmas› baﬂlam›ﬂ ve bir türlü de
bitmek bilmemiﬂti. Susurluk Yeﬂil’di. Devlet Yeﬂil’di. Her taﬂ›n alt›nda Yeﬂil vard›. Nereye el at›lsa
Yeﬂil ç›k›yordu ortaya, tüm Susurluk yaz›lar› Yeﬂil’le baﬂlay›p bitiyordu... Oyun basit ve ç›plakt›: Yeﬂil’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 gözüküyordu 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 devleti” tart›ﬂmak da esas›nda devleti tart›ﬂmamakt›r.

M a z l um : Kemal arkadaﬂ›n
baﬂta çizdi¤i çerçeveye ba¤l› kalarak, klasik anlamda devlet nedir, ne
de¤ildir meselesine girmeyece¤iz
ﬂimdi. Üzerinden oldukça zaman
28
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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 alm›ﬂt›k zaten. Bu konuyu daha geniﬂ
görmek isteyen arkadaﬂlar, onlara
da bakabilir.
ﬁimdi biz Hrant Dink’in katledilmesi ve benzeri olaylar›n devletle iliﬂkisinin ve devletin niteli¤inin
karart›lmas›n›n nas›l gerçekleﬂti¤ine
bakal›m.
Katliamlara, mafya faaliyetlerine, kontrgerilla operasyonlar›na iliﬂkin kimi gerçeklerin aç›¤a ç›kmas›
engellenemedi¤inde, oligarﬂi, gerekti¤inde üç beﬂ günah keçisini ortaya at›p, düzeni ve devleti kurtarmaya çal›ﬂ›r. Bu adeta genel bir kural gibidir. Halk devlete güvensizleﬂtikçe, halk›n düzen kurumlar›ndan memnuniyetsizli¤i artt›kça, oligarﬂinin 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›ndan kullan›lan bir kavram haline dönüﬂmüﬂ durumda. Ama ondan ne
anlaﬂ›ld›¤› biraz kar›ﬂ›k ve tart›ﬂmal›. Marksist-Leninistler bu kavram›n
içini “Susurluk devlettir” tespitiyle 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 “ Çill e r- A ¤ a r- B u c a k ” tan›mlar› veya
“Çiller Özel Örgütü”, “Süper Nato” gibi adland›rmalar, karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuz olgunun “devlet” oldu-
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¤unu kabul etmek istemeyenlerin
tarif ve tan›mlar›yd›. Bu kesimler
ülkemizdeki demokrasicilik oyununu fazla abartan, “parlamenter demokrasi”ye kendinde olmayan misyonlar yükleyenlerdi. Bütün bir
devletin bu politikalar› uygulamas›n›, böyle bir organizasyona sahip olmas›n› “anlayam›yorlar”d›. Asl›nda
anlaﬂ›lmayacak bir ﬂey yoktu, en geliﬂmiﬂ burjuva demokrasisi örneklerinin oldu¤u Avrupa emperyalist ülkelerinde de NATO çerçevesinde bu
tür örgütlenmeler vard›. Fakat dedi¤imiz gibi bu olgu kabul edilmek istenmiyordu.
Bu bak›ﬂ aç›s›, o günden beri sürüp geliyor. Mesela, PKK ateﬂkes
ilan ediyor, buna karﬂ›n oligarﬂinin
katliamlar› sürüyor, bu noktada ﬂu
tür de¤erlendirmelere tan›k oluyoruz: “Devlet içindeki karanl›k güç ler”, “devlet içindeki bir kanat” yap›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?.. Elbette 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, faﬂist teröre, katliamlara, örgütlenmeye, Susurluk’a son verilmesini, bir
“düzen içi reform” meselesi olarak
görmeyi beraberinde getirmiﬂtir.
Oysa devlet konusundaki MarksistLeninist teori de, ülkemizdeki devlet yap›lanmas›na dair gerçekler de
bunlara son vermenin yolunun reform de¤il, devrim oldu¤unu gösterir bize... Yine o dönem “Susurluk
devlettir” tespitinin devam› olarak
“Pisli¤i devrim temizler” denilmesi
de kayna¤›n› bu teorik ve pratik durumdan alm›ﬂt›r.

Kemal: Evet, Mazlum arkadaﬂ›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 yap›y› nas›l tasfiye edebilece¤imizdir.
Yap›n›n nas›l tarif edildi¤iyle nas›l

mücadele edilece¤i elbette birbiriyle do¤rudan ba¤l›d›r. Bu yap› “devlet içine yuvalanm›ﬂ bir grup” diyorsan›z, evet, bu yap›y› tasfiye etmek, bu düzen içinde mümkün olabilir. Ama e¤er bu yap›, devlettir diyorsan›z, o zaman bu yap›n›n tasfiyesiyle, bu devletin tasfiyesi, y›k›lmas› 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¤erlendirenlerden 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 çözümünün mümkün olabilece¤ini düﬂünen
anlay›ﬂ›n sözcülerinden biri olan Ergin Cinmen’in bir özeleﬂtirisine
rastlad›m Hrant Dink’in katledilmesiyle 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› derin 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, Cinmen’in, sözcüsü oldu¤u “Yurttaﬂ giriﬂimi”nin eski aç›klamalar›na gözatt›m. Bizzat Cinmen’in konuﬂmas›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 düzenin parlamenter düzlemine hapsetti¤i görülüyor.
Susurluk’un
TBMM"siyle,
M‹T'i, Polis'i, Ordu'suyla, Yarg›'s›yla k›sacas› bütün kurumlar›yla bu
devletin bir organizasyonu oldu¤unu y›llarca görmemekte ›srar ettiler.
Ergin Cinmen yine o zaman ﬂöy29
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erin devlet tan›m›, Susurluk’a
yöneltilen “radikal” bir eleﬂtiri gibi görünüyordu. Oysa bu da devleti aklaman›n
baﬂka bir versiyonuydu. Çünkü “derin
devleti” tart›ﬂmak da esas›nda devleti tart › ﬂ m a m a k t › r. ... “ ﬁ a h i n l e r, güverc i n l e r ” ,
“karanl›k güçler”, “devlet içindeki klik
çat›ﬂmalar›” teorileri de, devletin aklanmas›na kolayl›k sa¤layan teorilerdir.

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 tuttuklar› yeri, hiç de onlar› iﬂin kayna¤›na götürecek yeri de¤ildi. Özeleﬂtiriyi biraz da bunun özeleﬂtirisi olarak görmek gerek.

Mazlum: Ece Temelkuran da
2 ﬁubat tarihli yaz›s›nda benzer ﬂeyler söyleyip karﬂ› ç›k›yor derin devlete. 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 sorusuydu. Ülkemizde “derin devlet” diye adland›r›lan hiçbir oluﬂumun,
hiçbir eylemin çok da derin olmad›¤› defalarca aç›¤a ç›km›ﬂt›r. “Derin
devlet” ad›na katliamlar gerçekleﬂtirenler, provokasyon, komplo düzenleyenler, mafyac›l›k yapanlar, pekâla devletin, oligarﬂinin en üst kesimleriyle iliﬂki içindedirler.
Bu içli d›ﬂl›l›k her boyutuyla ortaya da dökülmüﬂtür. Çatl›’n›n
TBMM koridorlar›nda gezdi¤i, parti liderleriyle, bakanlarla görüﬂtü¤ü,
Susurluk kazas›n›n da gösterdi¤i gibi polis ﬂefleriyle, generallerle içiçe
oldu¤u birçok tan›kla kan›tland›.

Ayn› ﬂey Yeﬂil için geçerliydi, bölgedeki hemen tüm komutanlar, polis ﬂefleri haberdard› ondan. Mesela,
bu iliﬂkilerin bir di¤er aya¤›n› oluﬂturan 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 10 bakan, 100'e yak›n
eski ve yüzlerce yeni milletvekili,
bir kaç parti lideri, yüzlerce g enel
müdür, devlet yetkilisi ve bir o ka dar da iﬂadam› vard›r." (Erol Evcil,
9 Ekim 1998, Hürriyet)
Daha ne olsun?!.. “Aran›r” durumdaki faﬂist Çatl›, yan›nda bir
emniyet müdür yard›mc›s› ve milletvekiliyle bulundu. Daha ne olsun?!.. Bu tür operasyonlara en tepeden Evrenler, Demireller sahip
ç›kt›. Daha ne olsun?!.. Bu yap›lanmalar›n finansman›, silahlanmas›,
ve yetki tayini, bizzat devlet taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r her zaman. ‹srail’den al›n›p kontralara verildi¤i
belgelerle ortaya ç›kan silahlar, Çiller’in örtülü ödenekten aktard›¤› paralar› hat›rlamak bile yeter.
Günah keçisi yap›lan faﬂist mafyac›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

A sl›nda derin devlet tan›m›nda bir
de ﬂu var; egemen s›n›flar›n bu kavram›
kullanmas›, bilinçlidir diye düﬂünüyorum. Bunu kullanarak kitlelere bu devletin ulaﬂ›lamayacak, hesap sorulamayacak
bir oluﬂum oldu¤u imaj› verilmek isteniyor. Baﬂka bir deyiﬂle, kitlelere bu kavramla bir çaresizlik duygusu aﬂ›lanmak
isteniyor.

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›, bakanlar, baﬂbakanlar, generaller, polis
ﬂefleri, k›sacas›, bu iliﬂkilerin ve iﬂlerin içinde bunlar›n hepsinin ad›
geçmiﬂtir, hepsinin bir rolü vard›r.
Bu kontrgerilla politikalar›n›n, sald›r›lar›n›n “devlet iﬂi” oldu¤unu
teorik ve siyasal olarak görmeyenler, gerçe¤i bu pratik olgulara bakarak da görebilirler esas›nda.

K e m a l: Görmesine görürler
de, s›n›flar mücadelesinde görmek
de bir siyasi cesaret meselesidir ayn› zamanda. Devletle çat›ﬂmay› göze alamayanlar, gördüklerini de görmezden geleceklerdir.
Lenin devrimci bir partinin görevi 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 kurtulabilece¤inin yollar›n› göstermeyi kendi
görevi sayar ve bunu da “yap›c› mu halefet” , “ ﬂabloncu olmamak” ,
“keskin ve sekter olmamak” ve benzeri gerekçelerle savunur. Hrant
Dink’in cenazesindeki politika da
tipik olarak buydu.

Özlem: Yani asl›nda devlet konusunda gerçe¤i görüyorlar ama
gördüklerini kabul etmeye cesaret
30
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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 kabul etmek, örgütlenme biçiminden,
mücadele biçimlerine kadar birçok
ﬂeyi de kabul etmeyi gerektirece¤inden bu aç›k gerçekleri kabul etmezler. Ama gerçek olgunun ne oldu¤unu do¤ru dürüst tahlil edemedikleri
durumlar da vard›r. Reformist sol,
devletin yap›s›na iliﬂkin birçok teorik tahlil yanl›ﬂ› da sergilemiﬂtir bugüne kadar.
Mazlum: Mesela bunlar›n baﬂ›nda oligarﬂi içi çeliﬂkileri abartmalar› 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 karﬂ› 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, uygulaman›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›rlatal›m. Baﬂka bir deyiﬂle, devlet, tekelci burjuvazinin, oligarﬂinin uzun
vadeli ç›karlar›n› savunur. Tek tek
burjuvalar, daha k›sa vadeli düﬂünürler, sadece kendi tekellerinin kâr›n› esas al›rlar, ama devlet bütün
olarak burjuva egemenli¤ini gözetir
ve savunur. Devletle burjuvazi aras›ndaki çeﬂitli çeliﬂkilerin kaynaklar›ndan biri de budur zaten.
Bir ikinci yanl›ﬂ, devletin özellikle burjuva toplumunda geçirdi¤i
evrimlerin, hak ve özgürlükler konusunun abart›lmas›ndad›r. Unutulmamas› gereken ﬂudur: Devlet, tarih
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sahnesine, sömürü ve zulmün kurumlaﬂmas› olarak ç›km›ﬂt›r. Egemen s›n›f›n sömürüsünü ve tahakkümünü sa¤lamak için geliﬂtirilmiﬂ
bir organd›r. Ve 20. yüzy›lda burjuvazinin egemenli¤indeki tüm
devletler, bu niteli¤ini devam ettirdi¤i gibi, 21. yüzy›lda da devam ettirmektedir.
“Devlet”in geliﬂimi kimilerinin
sand›¤› gibi daha “demokratikleﬂmesi”, daha “s›n›flar üstü” olmas›
yönünde de¤ildir. Tersine, 20. yüzy›l boyunca, devlet, tekellerle daha
fazla bütünleﬂmiﬂ, ayn›laﬂm›ﬂt›r.
Devletin ulusal ve uluslararas› plandaki rolü, tekellerin ve iﬂbirlikçi oligarﬂilerin 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 “uygarl›¤›n geliﬂimi” safsatalar›n›n etkisi 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 Sosyalizm, syf. 79)
Devletin s›n›fsal niteli¤ini unutarak politika geliﬂtirmek, o niteli¤i
yok sayan taleplerde bulunmak, kapitalizmin egemenli¤i ve burjuvazinin diktatörlü¤ünün sürdü¤ü koﬂullarda devletin bu tarz sorunlar› çözece¤ini beklemek, bu devletin
“tüm halk›n devleti” olmas›n› istemek veya bunun teorisini, politikas›n› yapmak, sonuçta mevcut devlete tabi olmay›, onun d›ﬂ›nda bir alternatife sahip olmamay› getirir.

Kemal: Evet, en önemli noktalardan biri de bu. Devlet teorisi konusunda bu yan›lg›lara düﬂenler ve

ülkemizdeki devlet gerçe¤ine iliﬂkin
yanl›ﬂlarda ›srar edenler, esas olarak
bir devlet “alternatifine” sahip olmayanlard›r.
Mevcut devlete iliﬂkin düﬂünceler, 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›” oldu¤u
gerçe¤ini reddedip, bunun d›ﬂ›nda
bir devlet olabilece¤ini düﬂünmek,
ayn› zamanda mevcut devletin de
de¤iﬂebilirli¤ini ve iyileﬂtirilebilece¤ini düﬂünmeyi beraberinde getiriyor. 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” olarak de¤il de sanki “s›n›flar üstü”
imiﬂ gibi görebiliyor... Devlete böyle bakanlar›n ortak noktalar›ndan
biri de “proletarya diktatörlü¤ü”nü
reddetmeleridir. Reformizm ço¤u
kez anarﬂistlerden al›nma düﬂüncelerle devleti “ele geçirmeyi”, yani
y›kmay› ve “iktidar” sahibi olmay›
reddeder. Mesela, Öcalan’›n teorilerinde 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 Marksizm-Leninizm sözkonusu de¤ildir.
Devlet konusundaki bak›ﬂ aç›s›nda
Marksizm-Leninizm’den kopulmuﬂtur. 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
31
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evcut olan›n burjuvazinin diktatörlü¤ü oldu¤unu reddedince, bu noktada “derin devlet” teorilerinden “karanl›k güçler”,
“klikler” söylemine kadar birçok yan›lg›
gündeme geliyor. Çünkü bu reddediﬂ, asl›nda devlete iliﬂkin Marksist-Leninist tahlilin
en temel olgular›n›n reddidir. Bunun yerini
gizli veya aç›k, burjuvazinin “devlet” tan›m›
almaktad›r.
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, proletarya
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 diktatörlü¤ü oldu¤unu reddedince, bu
noktada “derin devlet” teorilerinden
“karanl›k güçler”, “klikler” söylemine kadar birçok yan›lg› gündeme
geliyor. Çünkü bu reddediﬂ, asl›nda
devlete iliﬂkin Marksist-Leninist
tahlilin en temel olgular›n›n reddidir. Bunun yerini gizli veya aç›k,
burjuvazinin “devlet” tan›m› almaktad›r.

M a z l um : Sen böyle deyince
hat›rlad›m. Burjuvazinin devlet tan›m›n›n “sol”a s›zmas› yeni de¤il.
19. yüzy›l›n sonlar›nda Almanya’da
geliﬂen bir ak›m var, “Kürsü sosyal i z m i ” deniyor adlar›na. Bizdeki
“salon sosyalistleri” gibi bir kavram. Nitelikleri de benziyor zaten.
Almanya’da o dönem geliﬂen reformizmin ve revizyonizmin en önemli 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 vermesini ve bir siyasal partisinin olmas›n›
da gereksiz buluyorlard›. Çünkü savunduklar› en temel görüﬂlerden biri, “devletin has›m s›n›flar› olabil -

di¤ince uzlaﬂt›ran birkurum oldu ¤u”dur. "Sosyalizm"in de, k apitalistlerin ç›karlar›na dokunmaks›z›n, aﬂamal› olarak gerçekleﬂtirilebilece¤ini savunuyorlard›. Bugün de
oligarﬂik diktatörlük de¤iﬂtirilmeksizin ülkenin demokratikleﬂtirilebilece¤ini söyleyenler, esas›nda ayn›
ﬂeyi söylüyorlar. Bu politikalar çerçevesinde mevcut devletle aç›kça
savaﬂa girmeyenler, devletin suçlar›n› da baﬂka güçlere havale edip, o
hayali güçlerle hayali bir savaﬂ yürütüyorlar.

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›flar›n bu kavram› kullanmas›, bilinçlidir diye düﬂünüyorum. Bunu kullanarak kitlelere bu devletin ulaﬂ›lamayacak, hesap sorulamayacak bir
oluﬂum oldu¤u imaj› verilmek isteniyor. Baﬂka bir deyiﬂle, kitlelere bu
kavramla bir ç a resizlik duygusu
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, bilinçlenmesine zarar veren bir kavramd›r.

K e m a l: Evet öyle gerçekten.
Sohbetimizi yavaﬂ yavaﬂ bitirelim
burada. Devlet konusu, MarksistLeninist literatür aç›s›ndan son derece önemli bir konudur. MarksistLeninist olup olmaman›n kriterlerinden 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, sömürücü egemen s›n›f›n, yani kapitalistlerin elinde olan kapitalist devletin
uzlaﬂt›r›labilir oldu¤unu savunmak,
revizyonizmin, reformizmin en eski
biçimlerinden biridir. Ayn› ﬂekilde,
faﬂist bir devleti, bu niteli¤inden soyutlay›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

Katledileli 27 y›l oldu
Dava Hala
Devam Ediyor!

uzaklaﬂt›rmas› bir yana, güncel anlamda sürdürdükleri ekonomik demokratik mücadelede de onlar› yanl›ﬂ yönlere götürmektedir. Susurluk’a veya Hrant Dink’in katledilmesine karﬂ› eylem ve mücadelelerinde oldu¤u gibi, onlar› neticede
düzene hizmet eden noktalara savurmaktad›r. Susurluk dönemindeki
“ne refahyol, ne haz›rol”, “ne darbe
ne ﬂeriat” politikas›, “Çiller-A¤arBucak”› hedeflemekle s›n›rl› politikalar›, kendilerinin de daha sonra
k›smen itiraf ettikleri gibi, oligarﬂinin iﬂine yarayan politikalar olmuﬂlard›r. E¤er mücadelemizin halk›n
ve devrimin hizmetinde olmas›n› istiyorsak, nas›l bir devletle mücadele
etti¤imiz ve nas›l bir devlet istedi¤imiz konusunda net olmal›y›z. E¤er
bu netli¤e sahip olunursa, hem olaylar›n tahlilinde, hem olaylara tav›r
al›ﬂta yanl›ﬂlara sürüklenmekten
kurtulunur.
Evet sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
sonraki sohbetimizde buluﬂmak
üzere, ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

mada “Nilgün Soydan'›n san›¤› teﬂhis edip edeme yece¤ine iliﬂkin bilirkiﬂi raporu al›nmas›” yönünde
bir talepte bulundu. Mahkeme, bu talebi de re d d e tti. Benzeri tüm davalarda oldu¤u gibi. Ülkemizdeki yarg›, infazc›lara, katillere her türlü kolayl›¤›
gösterirken, infazlar›n, iﬂkencelerin, katliamlar›n
ma¤durlar›n›n taleplerini reddetmekte pervas›z.
Avukat Rasim Öz, Türkler’in katillerinin bir taksiyi 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 belirterek, "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›nlatamam›ﬂ, adaleti yerine getirmemiﬂ, buna ra¤men
hakl› talepleri reddederek “dosya tamamlanm›ﬂ t›r” diyor... Duruﬂma 5 Mart 2007’ye ertelendi.

D‹SK kurucular›ndan Kemal
Türkler, 22 Temmuz 1980'de ‹stanbul Merter'de evinin önünde katledilmiﬂti. Türkler'in katledilmesiyle ilgili davaya 5 ﬁubat 2007’de Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
devam edildi.
Davada, san›k olarak Kemal Türkler'i katleden
Ünal Osmana¤ao¤lu yarg›lanmakta. Ünal Osmana¤ao¤lu’nu azmettiren iki kiﬂi ise, daha önce
13'er y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›lar ve “iyi halleri”(!) 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 teﬂhis etmiﬂti. Ama mahkeme bu teﬂhisi geçerli saym›yordu. Türkler’in avukat› Rasim Öz, son duruﬂ32
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Halk›n cangüvenli¤i böyle
bir sorumsuzlu¤a emanet!
Ülkeyi yöneten hükümetin halk›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›, devletin bütün kurumlar›na hakimdir.
Devlet denilen mekanizmay› yöneten AKP hükümetine de yabanc›
olmayan bu sorumsuzluk ve çürümüﬂlük; öncelikle devletin ve sömürü düzeninin güvenli¤ini düﬂünmekte, örgütlenmesi ve mali gücünü 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› bak›ﬂ, do¤al afetler konusunda da geçerlidir. 1999 Marmara Depreminde
bu zihniyetin neye maloldu¤unu
gördük; 40 bin can›m›z yitti, bir o
kadar› yaral› ve ma¤dur kald›. Günlerce devlet bölgeye ulaﬂamad› ve
ulaﬂt›¤› anda ilk iﬂi, halka yard›m
eden devrimcilere operasyon yapmak oldu!!!
Ortada yaﬂanan Marmara Depremi 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 depremine haz›rlanmak, yani halk›n zarar 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 söyleyemeyecektir. Ancak “tedbir, haz›rl›k” ad›na ne yap›ld›¤›n› sordu¤unuzda cevap koca bir ‘hiç’tir, yalanlar ve göstermelik ﬂeylerdir. Sa¤a sola koyduklar› konteynerler,
kazmalar, kürekler vs.
‹ﬂte bu sorumsuzluk, lakay›tl›k

ﬂimdi
de
‘Deprem
Konseyi’ni
la¤vederek,
depremi
ciddiye almad›¤›n› kan›tlad›.
Ulusal Dep-

lar›yla aras›n›n “iyi” olmad›¤› biliniyor. Bilimi de¤il, ulemalar› dinleyen iktidar, deprem uzmanlar›n›n
“tedbir al›nmad›¤›na” iliﬂkin aç›klamalar›ndan rahats›z oldu anlaﬂ›lan,
kendi iktidar› döneminde bir

Topraklar›n›n %90’› aktif
fay kuﬂaklar› içerisindeyken, baﬂta Marmara
Bölgesi olmak üzere tüm
Türkiye’de yüzbinlerce
insan›n can güvenli¤i
tehdit alt›nda iken; bu
konuda çal›ﬂmalar
yapan Deprem Konseyi’ni la¤vetmek,
sorumsuzlu¤un da
ötesinde halka
düﬂmanl›kt›r
rem Konseyi, 1999 depreminin ard›ndan
kurulmuﬂtu. ‹çinde bu konuda uzman 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-demokratiklikle, UDK’n›n üyelerine
haber dahi vermedi. Üstelik UDK
üyeleri haberi gazetelerden okudular ve tam bir ay önce, 6 Ocak’ta
la¤vedildi¤ini bugün ö¤rendiler.
UDK’nin eski baﬂkan› Prof. Dr. Nam›k Kemal Pak, karar› “dehﬂet bir
karar” olarak nitelerken, ‹TÜ ö¤retim üyesi Prof. Celál ﬁengör, bu karar›n hükümetin depremi ciddiye almad›¤›n›n somut göstergesi oldu¤unu belirterek yap›lan› "skandal" olarak niteledi. Konuya iliﬂkin ‹TÜ
Maden Fakültesi ve Deprem Bilgilendirme Grubu üyeleri de aç›klama
yaparak, durumu ‘kara mizah’ olarak 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 insan33
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deprem yaﬂan›rsa nas›lsa gerekçe de
haz›r, “Allah’›n takdiri”, yok kendinden sonra yaﬂan›rsa da, o zamanki iktidar› en sert eleﬂtiren olurlar.
Bas›nda yeralan haberlere ve
CHP Milletvekili Erdal Karademir’in soru önergesine göre; bu karar›n alt›nda, Dünya Bankas›’ndan
sa¤lanan 310 milyon Euroluk bütçeye sahip ‹SMEP Projesi bulunuyor. AKP, projeyi uzmanlar›n yerald›¤› Konsey’e dan›ﬂmad›¤› gibi,
depremle ilgili hiçbir yetkinli¤i bulunmayan Baﬂbakanl›k Proje Uygulama Birimi taraf›ndan al›n›yor kararlar. Yani, halk›n s›rt›na yeni vergiler olarak dönecek borçlarla oluﬂturulan 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; umurunda m› iktidar›n. Kimbilir, bu
kaynaktan yap›lan, yap›lacak ihalelerle hangi holdingler beslenecek,
hangi yeﬂil sermaye, yar›n yetim,
öksüz kalacaklar›n etini yiyecek!
Zenginsever iktidar, bir felakette
ölenlerin yoksullar olaca¤›n›, zenginler, kendileri sa¤l›kl› ve sa¤lam
yap›larda oturman›n güvencesi ile
‘ölen ölür kalan sa¤lar bizimdir’ diye düﬂünüyor anlaﬂ›lan.

Küresel Is›nma
Emperyalizmin
Eseridir
Tüm dünyan›n gündeminde olan
küresel ›s›nma, “zorunlu” olarak
AKP iktidar›n›n da gündemine girdi. Ama ne gündem!
Paris’te düzenlenen Birleﬂmiﬂ
Milletler Hükümetlerarası ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli’nin aç›klad›¤› raporun ard›ndan Tar›m Bakan›, Çevre ve
Orman Bakan› ve Enerji Bakan›
biraraya gelerek, küresel ›s›nmay› ve
bunun sonucu oluﬂan “kurakl›¤a karﬂ› eylem plan›n›” görüﬂtüler.
Bulduklar› “çözümler” ﬂu ﬂekilde: Enerji ve su kaynaklar› tutumlu
kullan›lmal›. Diﬂ f›rçalarken çeﬂmeyi aç›k b›rakmay›n! Ev ve iﬂyeri ayd›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, tuvaletlerde ak›ll› klozet kullan›lmal›.
Çevre ve Orman Bakan› Osman
Pepe’ye göre böyle büyük ve küresel bir çevre sorununda görev, ‘Ayﬂe teyze’ye düﬂüyordu. Üç bakan›n
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Pepe 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 gelmez!
Zaten
çok
iyi

bilinir ki, kapitalist düzenin Çevre Bakanl›klar›, 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› raporlar› kendisi aç›klayan ve neredeyse tüm dünyan›n etkilendi¤i aç›k
olan bu durumdan “Türkiye’de yo¤un kurakl›k yaﬂanmayacak” sonucu ç›karmay› baﬂaran Pepe, hiçbir
bilimsel veriye dayanm›yor elbette.
Mesele ﬂu; sorunun varl›¤›n› kabul
etmek, tekellerin istemedi¤i önlemleri almaya zorlanmak demektir. Öte
yandan, seçim sürecinde her türlü
“baﬂar›s›zl›k, olumsuzluk” yasakland› 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
duyar. A¤›zlar›n› açt›klar›nda “çevreci” geçinen bütün hükümetler gibi,
bu hükümet için de öncelik tekellerin ç›karlar›d›r, çünkü çevreyi düﬂünmek, buna uygun düzenlemeler
yapmak en baﬂta tekelci patronlar›n
ç›karlar›na darbe vurmaktad›r. Alt›n
ﬂirketlerine seri halde izin vererek
en büyük çevre düﬂmanl›¤›n› yapan
bu hükümetten baﬂkas› de¤ildir. Üstelik bu konuda al›nan mahkeme kararlar›n›, kendi yasalar›n› hiçe sayarak. Baﬂka enerji elde etme yollar›ndan önce, tekellerin iste¤iyle nükleer 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” diye 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 nm a l a r ›n›n önünü açan
34
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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 kurudu, Çukurova baﬂta olmak üzere
toprak çatlad›, üreticiler ürünlerinin
hasad›n› yapamad›lar...
Bunlar art›k bu hükümetin yalan›, alavere dalaveresi ile gizlenebilecek ya da Ayﬂe teyze ö¤ütleri ile
çözülebilecek sorunlar de¤ildir.
Peki, küresel ›s›nma konusunda
Türkiye nerede duruyor, k›saca buna bakt›¤›m›zda ise, ilk olarak karﬂ›m›za ç›kan, küresel ›s›nmaya karﬂ› Kyoto Protokolü’nü imzalamam›ﬂ olmas› ve üstelik bu gerçe¤i
gizleme çabas›d›r. Öte yandan Türkiye, Sera gaz› üreten ülkeler aras›nda 13'üncü s›rada yeralmakta ve
sera gaz› emisyon art›ﬂ oran›nda ise
birincili¤e yerleﬂmiﬂ durumdad›r.

K ü resel 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 bilimcinin alt› y›lda haz›rlad›¤› belirtiliyor. Baz› tespitler ﬂöyle:
◆ Dünyanın yüzey sıcaklı¤ı son
yüz yılda ortalama 0,74 derece arttı.
Her on yılda hava sıcaklı¤ı 0,2 derece artacak. Modern kayıtların baﬂladı¤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 buzulların erimesi nedeniyle, yüzyıl sonunda 28-58 cm arasında yükselebilir. Ancak, ısınma nedeniyle buz tabakalarının erimesi de hesaba
katıldı¤ında, 1 metreyi bulabilir. ◆
Hem Kuzey ve Güney Kutuplar›nda
deniz buzları azalacak. Sera gazı
salımları tahmin edilen yüksek düzeylere ulaﬂırsa, yüzyıl sonunda
Kuzey Okyanusu’nda yıl boyu görülen buz örtüsü, artık varolmayabilir. ◆ Kuraklı¤ın süresi de yo¤unlu¤u da 1970’lerden bu yana artmıﬂ

durumda. Sahra’nın kuzeyi, Akdeniz, güney Afrika ve güney Asya,
20. yüzyıl boyunca daha kurak hale
geldi. ◆ Atmosferdeki karbon dioksit 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, iﬂçiler, memurlar m› yap›yor bunu?
Yoksa bir zamanlar bütün sorun
buymuﬂ gibi öne ç›kard›klar›, parfüm kullanan kad›nlar m› döﬂedi felakete giden bu yolu?

Sorumlusu Tekellerdir
Kapitalizm yaratt› bu sonuçlar›
ve her geçen gün tahrip etmeye devam ediyor. Neden; çünkü onlar sadece kârlar›n› düﬂünür. Bu konuda
pek çok örnek verilebilir, ancak
dünyan›n en geliﬂmiﬂ kapitalist ülkesinin, ABD’nin küresel ›s›nmaya
karﬂ› Kyoto Protokolü’nü imzalamama gerekçesi dahi bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r.
1997’de Japonya'da 154 ülkenin
kat›l›m› ile yap›lan toplant›da haz›rlanan 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›ﬂt›r. Dünya üzerinde en fazla sera gaz› sal›n›m› yapan (yüzde 25'ini) yani do¤ay› en fazla tahrip eden emperyalist diyor ki; ‘Amerikan tekellerinin ç›karlar› için do¤a tahrip edilebilir, dünyan›n gelece¤i yokedilebilir’... Kapitalizmin merkezinde
duran bu zihniyet, ayn› tekellerin ç›karlar› için ülkeleri iﬂgal etmekte,
yüzbinleri katletmektedir. BM gündeminde olan bir bildiride “do¤aya
sayg›” kavram›n›n ç›kar›lmas›n› dahi 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›¤› salonda konuﬂan, Fransa Cumhurbaﬂkan› gibi emperyalist liderler ve tekellerin denetimindeki medya göz
boyamaya, kendi sorumluluklar›n›
unutturmaya çal›ﬂmaktad›r. Sömürge ülke topraklar›na biyolojik, zehirli at›klar›n› rüﬂvet, tehdit, ya da
“gübre” diye gönderen, hatta ülkemize yapt›klar› gibi, haber bile vermeden denizlerine b›rakan, nükleer
silahlar geliﬂtiren onlard›r.
Avrupa’s›, Japonya’s›, Amerika’s› ile emperyalist kapitalizmin
örgütü olan Dünya Ticaret Örgütü’nün 1995 Uruguay Raund Toplant›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 imzas› vard›. Emperyalist tekellerin örgütü, sömürge ülke hükümetlerinin,
“herhangi bir sa¤l›k, güvenlik ve
çevre gerekçesiyle bir ürünü piya salar›ndan ç›karamayaca¤›n›” da
karar alt›na alarak, h er ﬂey bizim
ç›karlar›m›z u¤runa kurban edilebilir diyordu. Yine emperyalist tekellerin dayatt›¤› Çok Tarafl› Yatar›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 ulaﬂam›yorsa, bunun sorumlusu emperyalist sistemin kendisidir. Ve
karﬂ›s›nda alternatif bir gücün kalmad›¤› koﬂullarda daha da sald›rgan, tahripkar olduklar› yine BM
baﬂta olmak üzere birçok raporla ortaya konulan bir gerçektir.
‹nsana de¤er vermeyen kapitalist
sistem, do¤aya da de¤er vermez.
Hormonlu yiyeceklerden, çevrenin
tahribat›na kadar, kapitalizmin dizginsiz kâr h›rs› karﬂ›m›za ç›kar.
Ve onlar, do¤ay› nas›l tahrip ettiklerinin herkes taraf›ndan görülmesini asla istemezler, bu yüzden
namusunu satm›ﬂ bilim adamlar›n›,
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burjuva bas›n› ve hükümetleri kullanarak gerçekleri ters yüz etmeye,
gizlemeye çal›ﬂ›rlar. Örne¤in, bugüne kadar baﬂta petrol tekelleri olmak üzere, do¤ay› yokeden tekeller,
küresel ›s›nman›n “insan eseri” olmad›¤›n›, do¤an›n kendi içindeki
kimi geliﬂmelerin ya da hayvanlar›n
eseri oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂm›ﬂlard›. ﬁimdi de, bu raporun alt›n› boﬂaltmaya çal›ﬂ›yorlar. Guardian gazetesinde yeralan bir habere
göre; en büyük petrol tekellerinden
biri olan ExxonMobil, AEI adl› lobi
kuruluﬂu arac›l›¤›yla, ABD, ‹ngiltere ve baﬂka ülkelerden bilim insanlarına, ‹klim De¤iﬂikli¤i Raporu’nun eksikliklerini öne ç›karmalar› için 10’ar bin dolar ve masraflar›n› karﬂ›lama teklifinde bulundu. ‹lginçtir, AEI ayn› zamanda Bush yönetimine yakınlı¤ıyla biliniyor ve
20’den fazla çalıﬂanın› da Bush yönetimine danıﬂman olarak vermiﬂ ve
ExxonMobil’den 1,6 milyon doların üzerinde fon alm›ﬂ.

Mücadelenin Hedefi
Rapor önceki benzer çevre raporlar›na göre daha kapsaml› olmakla birlikte, öncekilerin de t›pk›
bunun gibi bir süre tart›ﬂ›l›p sonra
unutturuldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bugün burjuva medyan›n ve burjuva
hükümetlerin gündemlerine almalar›ndan hiçbir sonuç ç›kmayaca¤›n›
söylemek kehanet olmayacakt›r.
Her ﬂeyden önce bu, kapitalist sistemin 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 kapitalist sistemdir, tüm bu tahribat emperyalist tekellerin ç›kar› içindir. ‹ﬂte bu nedenle, çevre için mücadele
buna göre ﬂekillenmelidir. Evet, kapitalizmin bütün sonuçlar›na karﬂ›
oldu¤u gibi çevreyi tahrip etmesine
karﬂ› mücadele de s›n›flar mücadelesinin bir parças›d›r. Ancak aslolan, bu mücadelenin onun sonuçlar›na karﬂ› olmakla s›n›rlanmay›p,
sistemin tümüne yönelmesidir.

Sultanbeyli’de Direniﬂ Kazand›
Sultanbeyli’de ‹SK‹’nin mutlak
koruma alan›nda kald›¤› gerekçesiyle belediye taraf›ndan inﬂaat›
durdurulan cemevi yap›m›na iliﬂkin
“imar kirlili¤ine neden olmak” bahanesiyle haklar›nda dava aç›lan Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli ﬁube Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ’la 4 dernek yöneticisi, ilk duruﬂmada beraat ettiler.
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
yönetimini yaln›z b›rakmayan halk,
duruﬂma günü sabah erkenden cemevinde toplanmaya baﬂlad›. "Bu
saatten sonra cemevi yap›m›na kim se engel olamaz. Sonuna kadar yö netimin yan›nday›z" diyerek Sultanbeyli Adliyesi önünde toplanan
halk, "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Cemevi Hakk›m›z Engellenemez"
sloganlar›yla tepkilerini dile getirdi.
Saat 10.00'da cemevi yönetiminden Sadegül Çavuﬂ, Cafer Genç,
Bayram Demirezen, Ali Asker Tepeli, cemevi dedesi Hüseyin Akp›-

nar ifade vermek için adliyeye geldiler. Duruﬂmada AKP’li belediye
taraf›ndan engellendiklerini anlatan
cemevi yöneticileri, cemevi açman›n tart›ﬂ›lamaz bir hak oldu¤unu
vurgulad›lar.
Savc›n›n da beraat istemesinin
ard›ndan dava, yönetimin beraat etmesiyle sonuçland›. Sevindirici haber üzerine halk adliyeden ç›kan
yönetimi sloganlarla ve alk›ﬂlarla
karﬂ›lad›, daha sonra Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Baﬂkan› Sadegül
Çavuﬂ bir bas›n aç›klamas› yaparak,
Sultanbeyli’de cemevi için verdikleri uzun mücadeleyi ve direniﬂi anlatt›. 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 adliye önünden da¤›lan yaklaﬂ›k 500
kiﬂi cemevi inﬂaat›n›n baﬂ›nda toplanarak kararl›l›klar›n› bir kez daha
vurgulad›lar.

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

Kilise ya da cami için müracaat etseydik, bize yer v e receklerdi
Yürüyüﬂ:
Ne zaman dan beri
cemevi
yapmak
için u¤ raﬂ›yor sunuz?
Sadegül
10
Ç AV U ﬁ :
May›s 2003 tarihinde baﬂlad›k. Sultanbeyli Belediyesi’ne 11160 imza toplayarak bizim cemevine, ibadethaneye 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 olanaklar›m›zla buray› sat›n ald›k.
Sonra cemevi projemizi
çizdirerek belediyeye ruhsat almaya gittik, belediye
ruhsat vermedi. Oras› ‹SK‹
mutlak koruma alan› içerisinde kal›yor, yapamazs›n›z cevab› ald›k. Biz de bu
engellemelere ra¤men inﬂaat›m›za baﬂlad›k.
8-9 Nisan’da temelimizi att›k. Temel at›ld›ktan
sonra, bask›lar daha da yo¤unlaﬂt›. Belediye baﬂkan›
suç duyurusunda bulundu,
kaçak inﬂaat yap›yorlar gerekçesiyle. Beton araçlar›m›z, kamyonlar›m›z ba¤land› bir sürü sorunlar yaﬂand›. Buna ra¤men biz devam ettik tabii.

Biz kilise ya da cami
için müracaatta bulunsayd›k bunlar bize bir yer vereceklerdi ama cemevi
olunca iﬂler de¤iﬂti.
Yürüyüﬂ: Kaymakaml›¤›n da müdahaleleri oldu¤unu duymuﬂtuk.
Sadegül ÇAVUﬁ: Belediye baﬂkanl›¤›yla, kaymakam›n verdi¤i cevap
aras›nda pek fark yoktu.
Bunlar›n hepsi ayn› gerekçeler.
Yür üyüﬂ: Mahkeme
beraat karar› verdi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
S. ÇAVUﬁ: Bu bizim
için çok önemli bir kazan›m. Hem sadece buras›

36
11 ﬁubat 2007 / 91

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 davas› açaca¤›z, cemevlerinin ibadethane olup olmad›¤›na dair ve ibadethane
olana kadar da üstümüze
düﬂeni yapaca¤›z.
Yürüyüﬂ: ﬁu anda cemevinin yap›m› ne aﬂamada?
S. ÇAVUﬁ: Cemevine
baﬂlayaca¤›z ﬂimdi tek katl› olan yere. ﬁu anda inﬂaat›m›z devam ediyor, tüm
engellemelere ra¤men devam etmiﬂti zaten. Bizim

AKP’nin Alevili¤e Büyük Hizmeti:

yöntemleri, dayatma biçimleri dönemler içinde farkl›laﬂm›ﬂt›r ancak
olay›n özü ayn›d›r. AKP’nin ve Diyanet’in bugün yapmaya çal›ﬂt›¤› da
bu gerici zulmün sürdürülmesidir.

AS‹M‹LASYON!
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, cemevlerinde “ kadrolu imamlarla”
Kuran kursu vermeye haz›rlan›yormuﬂ.
Güya “‹stanbul'daki baz› cemev leri Kuran kursu e¤itimi için kadro lu imam talep etmiﬂ”lermiﬂ!
Fakat AKP ve Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›, yapmaya çal›ﬂt›klar›n›n
gayri-meﬂru, haks›z, yanl›ﬂ bir ﬂey
oldu¤unu biliyor olmal›lar ki, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› Mehmet Görmez, “o cemevlerinin isim lerini aç›klamayaca¤›m” diyor... (6
ﬁubat 2007, bas›n)
Do¤ru düzgün bir iﬂ yap›yorsan›z, kimden neyi gizliyorsunuz?
Utanmadan “Diyanet, Alevi ke sime yönelik hizmet ata¤› baﬂlatt›”
diye sunuluyor.
Alevi örgütlenmeleri, bu giriﬂiekonomik deste¤e ihtiyac›m›z var. Destekleri bekliyoruz tabii. Onun d›ﬂ›nda kendi
haklar›m›z› almak için Alevi
Bektaﬂi Federasyonu ve ona
ba¤l› kurumlar olarak mücadelemize devam edece¤iz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Okurlar›m›za
iletmek istedi¤iniz bir ﬂey
var m›?
S. ÇAVUﬁ: Okurlara iletmek istedi¤imiz. ﬁunu söyleyeyim, 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¤lay›p cama att›¤›m›z zaman
cam k›r›l›r ama kum yerinde
kal›r. Biz de milyonlarca
kum tanesi gibiyiz. Hepimizi
birbirimize ba¤layan örgütlülüktür. E¤er biz örgütlenirsek her ﬂeyi baﬂaraca¤›m›za
inan›yoruz.

me karﬂ› yapt›klar› aç›klamalarda“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 giriﬂimine tepki gösterdiler.
AKP, Alevili¤e karﬂ› asimilasyon politikas›nda ›srar ediyor. Görülüyor ki, AKP’nin “‹nanç Özgürlü¤ü” yaln›zca “Sünnilik” için
geçerli! Alevili¤in baﬂlad›¤› yerde
“‹nanç Özgürlü¤ü” bitiyor, i nanç
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 politikalar›, inanc›n› inkar dayatmalar›
yüzy›llard›r sürüyor. Asimilasyon

Muharrem Orucu Sonunda

Aﬂure Günleri
Hz.
Hüseyin
ve
ailesinin,
yoldaﬂlar›n›n Kerbela’da katledilmesinin üzerinden y›llar geçmesine ra¤men halen halklar taraf›ndan an›l›yorlar. 12 gün boyunca oruç tutularak
Kerbela’da katledilenler için yas tutuluyor, onlar› katledenler lanetleniyor.
Aﬂure ise, Muharrem Orucu’nun bitiminde yüzy›llard›r süren bir gelenek.
*

Sultanbeyli’de Aﬂure günü
Sultanbeyli Cemevi ﬁubesi’nin kad›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 Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 4 ﬁubat’ta
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AKP, bunun d›ﬂ›nda kendine yak›n, iﬂbirlikçi Alevi dedeleri ile toplant› yaparak, seçim öncesi Alevi
oylar›n› avlama hesab› yap›yor
AKP.
Alevi kurumlar› ile görüﬂmüyor,
taleplerini dinlemiyor, üstelik cemevlerini inanç merkezi olarak görmüyor, ama sözkonusu olan oy avc›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 parças›d›r.
Ama bu oyunun tutma ﬂans› yok
denecek kadar az. Yüzy›llard›r her
ﬂeye ra¤men inançlar›n›, geleneklerini yaﬂatan Alevi halk›, bu asimilasyona, bu dayatmalara da direnmeyi bilecektir.

Muharem ay›n›n bitimi vesilesiyle
dernekte yapt›klar› aﬂureyi ev ev dolaﬂarak 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›ld›.
*

Adana: Aﬂure Günü ﬂenli¤i
4 ﬁubat Pazar Günü Adana Merkeze ba¤l› Yüre¤ir ‹lçesi Kapal› Spor Salonu’nda Adana Alevi Bektaﬂi Birli¤i
taraf›ndan Geleneksel 12. Aﬂure Günü ﬂenli¤i düzenlendi.
Haz›rlanan aﬂurelerin yenilmesinin
ard›ndan yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi semahlar
söyleyip, Kerbela ﬂehitleri için birlikte
yas tuttu.

Geçen hafta biri ‹stanbul’da di¤eri Ankara’da olmak üzere iki gecekondu mahallemizde y›k›m ve
direniﬂ
vard›...
Her iki mahallede
de y›k›m ekipleri
geri çekilmek zorunda kald›lar.
Ülkenin büyük
kentlerinin bitmeyen bir savaﬂ›d›r
bu. Sosyal, siyasal
nedenlerle, nihai
olarak da tekellerin ç›karlar› için uygulanan politikalar sonucunda topraklar›ndan kopar›larak kentlerin k›y›lar›na sürülen yoksul halk, devletin yok
sayd›¤› bar›nma hakk›n› kendi gücü
ve mücadelesi ile kurdu¤u ilk günden itibaren yaﬂan›yor bu savaﬂ. Hatta, Çayan Mahallesi, 1 May›s Mahallesi, Küçükarmutlu gibi,
kuruluﬂlar› da direniﬂ içinde ﬂekillenen mahalleler mevcuttur. Her iktidar döneminde y›k›mlara çok çeﬂitli bahaneler bulunabilir. Tümünün
ç›kaca¤› kap›, rantt›r, bir dönem
yoksullar›n yerleﬂmesine izin vermek durumunda kald›klar› topraklar› yeniden iﬂgal etme çabas›d›r, bir
baﬂka deyiﬂle “yoksuldan al›p zengine verme” sald›r›s›d›r bunlar. Yani, sistemin genel karakteri, ekonomi politikalar›n›n ruhu ne ise, gecekondulara yönelik sald›r› da ayn›
düﬂüncelerle gerçekleﬂtirilir.
Resmi olarak sunulan gerekçlerin bu anlamda hiçbir k›ymeti yoktur. Gün olur; Küçükarmutlu “uçaksavar” yap›laca¤› gerekçesi ile y›k›lmak istenir, ‘milli güvenlik’ demagojisi alt›nda rant körüklenir.
Gün olur; üniversite arazisi denilerek, bilimin ard›na s›¤›n›l›r. Bazen
yasal gerekçeler tükenir mafyac›lar›, faﬂist çeteleri salarlar gecekondu
emekçilerinin üzerine. “Yasal de¤il” derler gecekondular için, ama
ne halk›n bar›nma sorununa bir çareleri vard›r, ne de zenginlerin yasad›ﬂ› villalar›n› y›kmay› düﬂünürler.

iﬂ makinalar› ile
sald›rd›lar, tüm ‹lker bölgesi adeta
iﬂgal edildi.

Gecekondular›n bitmeyen savaﬂ›:

Ancak takviye
yapan sadece onlar
de¤ildi, tüm gecekondular›n kaderinin bir oldu¤unu
bilen baﬂka gecekondu mahallelerinden insanlar geldiler, halk›n her sorununda yan›nda
yeralan devrimciler
koﬂtular direnen
halk›n yan›na.

Gaz bombalar›, panzerler, binlerce polis
yetmemiﬂ olacak ki, polisler Dikmen tepelerinden vadide, dere içinde direnen halk›n üzerine kayalar› yuvarlayarak,
direniﬂi engellemeye çal›ﬂt›.

Y›k›m ve direniﬂ
Ve bu zihniyetin ortas›ndan bir abide gibi bitiverir Acarkentler.
ﬁimdi y›k›mlar›n genel olarak
gerekçesi ‘Kentsel Dönüﬂüm Projesi’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 direniﬂ meﬂrudur, hakl›d›r.
‹stanbul’da Baﬂ›büyük ve Ankara’da Dikmen halk› da iﬂte bu meﬂruiyet içinde direndiler, hakl› olduklar›na inanarak taﬂlarla, sopalarla
binlerce polisin, panzerlerin karﬂ›s›na dikildiler.
1 ﬁubat gecesi 01.00’den itibaren mahalleyi kuﬂatan ve sekiz saatte 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 yedirmeyiz” diyorlard›, kime yedireceklerdi? 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,
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Bar›nma Hakk› Bürosu yöneticilerinden Tar›k Çal›ﬂkan’›n evi iﬂ
makineleri ve çevik kuvvetle sar›ld›¤›nda, halk, evin içinde ve çevresinde toplanarak karﬂ›l›k verdi. Taﬂlar, gaz bombalar› havalarda uçuﬂurken 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; devrimciler halkt›, halk devrimcilerin
kim oldu¤unu çok iyi biliyordu.
Beﬂten fazla Dikmen Temel
Haklar çal›ﬂan›n› yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›lar, halk y›k›lmak istenen evlerin önünde bedeniyle barikatlar kurdu ve saatlerce
sürdü direniﬂ. ‹lginçtir y›k›mlara
yap›lan hukuki itiraz›n sonucunu bile beklememiﬂti meﬂhur “hukuk
devleti”nin polisi ve belediyesi. Nitekim, y›k›m› fiili olarak direnerek
durduran halk, ayn› anda Bölge ‹dare Mahkemesi’nden y›k›mlar›n durdurulmas›na iliﬂkin karar›n› ç›kard›.
Bu geliﬂmeler üzerine y›k›m
ekipleri mahalleden çekildiler. Ancak bu ülkede gecekondulardaki
mücadeleyi, y›k›mlar› bilenler için
bu geri çekiliﬂin geçici oldu¤u da

BAﬁIBÜYÜK'te Her
Gün Meﬂaleli Yürüyüﬂ

bilinir. Yine geleceklerdir, ancak y›k›m sonras› aç›klama yapan Dikmen halk›n›n söyledi¤i gibi; yine
gelirlerse yine direnece¤iz.

Baﬂ›büyük’te de durum farkl›
de¤ildi. Yüzlerce polisin deste¤iyle,
y›k›ma haz›rl›k amaçl› ‘etüt’ çal›ﬂmas›na karﬂ› direnen halk, ertesi
günü de yüzlerce kiﬂinin kat›l›m› ile
meﬂaleli yürüyüﬂ düzenledi.
31 Ocak günü yapt›klar› bu eylemle 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› Akgül,
belediyenin ‘y›k›m kararlar›n›n olmad›¤›n›’ söylemesine ra¤men sondaj çal›ﬂmas› yapmas›n›n nedenlerinin aç›klanmas›n› istedi. “Bizi kan d›rmas›nlar. Evlerimizin y›k›lmas›na
izin vermeyece¤iz ve bir an önce ta pular›m›z› istiyoruz.” diyen Akgül,
tapular verilinceye kadar, her gün saat 19.00’da meﬂaleli yürüyüﬂ yapmaya devam edeceklerini söyledi.

mu Baﬂkan› Emine Yi¤it de,
“tam bir demokratikleﬂme
olmadan sorunun çözülemeyece¤ini” dile getirdi.
Platformu oluﬂturan tüm
örgüt temsilcilerinin konuﬂtu¤u, bir y›ll›k eylemin sinevizyon gösteriminin yap›ld›¤›, ﬂiirlerin okundu¤u etkinli¤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, kazan›mla bitirdiklerini, bunun
kendilerine de ders olmas› gerekti¤ini söyledi. Bilgen,
fedakârl›¤›, göze alabilmeyi, mücadeleyi bilmek gerekti¤inin de alt›n› çizdi.

Ankara ‹nanç Özgürlü¤ü Platformu:

‘TAYAD’l›lar› Örnek Al›yoruz’
Ankara ‹nanç Özgürlü¤ü Platformu, Baﬂörtüsüne
Özgürlük slogan›yla her Cumartesi Abdi ‹pekçi Park›’nda yapt›klar› eylemin birinci y›l›n›, 4 ﬁubat’ta Kültür Bakanl›¤› DÖS‹M salonunda kutlad›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Prof. Dr. Hayri K›rbaﬂo¤lu, özgürlüklerin bedel istedi¤ini belirtti. Örgütlenmenin önemine dikkat çeken K›rbaﬂo¤lu’nun ard›ndan
‹HD Genel Baﬂkan› Yusuf Alataﬂ konuﬂtu. Baﬂlang›çta
küçük de olsa tereddüt yaﬂad›klar› baﬂörtüsü konusunda 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-

‘Acil Hat’tan Gözalt› Protestosu

“Koruma” ad›na derneklere bask›

BEKSAV Baﬂkan› Hac› Orman'›n ‹stanbul’da kaç›r›l›rcas›na gözalt›na al›nmas›, ‘‹zmir Acil Hat’ taraf›ndan 1 ﬁubat’ta Kemeralt› giriﬂinde protesto edildi. Acil Hat’› oluﬂturan BDSP, HÖC, ESP, DHP, Partizan, Kald›raç, Al›nteri, SDP, ‹HD, KÖZ, EHP, ‹C‹,
Halkevleri, Kurtuluﬂ Partisi üyeleri ad›na yap›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›.

Samsun’da, 27 Ocak günü, içinde 78’liler Derne¤i, ÇYDD,
Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i gibi kurumlar›n bulundu¤u bir pasaja bomba at›lmas›n› bahane eden polis, ertesi gününden itibaren 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 bilindi¤ini dikkate ald›¤›m›zda, kendi bilgisi dahilindeki bir olay›, demokratik kurumlar› bask› alt›nda tutmak, denetlemek için bahane yapt›¤› da aç›k. Halka, demokratik kiﬂi ve kurumlara yönelik
her türlü sald›r›da bu devletin, özellikle de polisin rolünü bilenler için, bu yap›lan›n “koruma amaçl›” oldu¤unu düﬂünmek imkans›z. Hele ortada “geliyorum” diyen planl› Hrant Dink cinayeti 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› terörize ederek mücadelemizin yay›lmas›n› önlemek” dedi.
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Vatan
bayrak
Türklük

Bayrak onlar için ony›llard›r gerçek yüzlerini, iﬂbirlikçiliklerini gizleme
arac›yd›, yabanc›s› de¤illerdi bu kullan›ma.
Toplumun bayrak histerisine sokulmas›, demokratik kesimlerin bask›lanma alt›na al›nmas›na
yönelik planlama, faﬂizBayrak as›n, bayrak
min psikolojik harp kataﬂ›y›n diye demokr a rgâhlar›nda
yap›ld›.
ratik muhalefete
Mersin’de 10 yaﬂ›nda üç
bask› yapanlar, bayçocuk bayra¤› yere att› diye, milyonlarca Kürt’ü
ra¤›n en son nereye
“sözde vatandaﬂ” ilan
nas›l kullan›ld›¤›na
eden, bayrak, vatan habak›n bakal›m
maseti ile resmen ve alenen faﬂistlere “haydi haMilliyetçi, ulusalc› maskesi ile
rekete geçin” talimat› verircesine en
politik arenada yeralanlar, özellikle
k›ﬂk›rt›c› üslubuyla aç›klamalar döson y›llarda sürekli olarak bayra¤›
ﬂeyen Genelkurmay’d› bu savaﬂ›n
ön plana ç›kard›lar. Hatta bu öylesi
karargah›.
boyutlara ulaﬂt› ki, ilgili ilgisiz her
Mustafa Kemal’i de en baya¤›
yerde bayraklar aç›ld›, açmayanlar
ﬂekilde
sömürenlerin baﬂ›nda da za‘vatan haini’ ilan edildi. Traﬂ b›ça¤›
ten
hep
ordu gelir. Bütün iﬂbirlikçireklamlar›nda bile bayrak aç›l›p ﬂoliklerini
onun ard›na s›¤›narak sürvenist söylevler çekilen bir atmosdürürler.
Mesela, NATO ﬂemsiyesi
fer ad›m ad›m yarat›ld›.
alt›nda Afganistan’a emperyalist teHat›rlay›n; bir demokratik kitle
kellerin ç›karlar› için asker göndeörgütünün eyleminde, bas›n aç›klarirler, Musatafa Kemal’in “Yurtta
mas›nda aniden bir faﬂist ç›kar ortasulh cihanda sulh” sözüyle aç›klarya (bu kimi zaman da sivil polis
lar. Tüm ülkeyi hapishaneye çeviren
olur) ve baﬂlar ba¤›rmaya; hani baycuntalar yaparlar, a¤›zlar›ndan Atara¤›n›z nerede? Ne ilgisi var o eytürk düﬂmez vb.
lemle bayra¤›n? Bu önemli de¤il ki,
O karargah, halen en yo¤un ﬂeamaç baﬂka! Bir parti kongre yapar,
kilde
çal›ﬂ›yor.
bir sendika genel kurul yapar, ne
konuﬂulup tart›ﬂ›ld›¤›ndan çok, isHaberi yay›nlayan TGRT'nin
tisnas›z bütün burjuva bas›n “bayspikeri “Bir duygu patlamas›... Gü rak ast›-asmad›” haberlerini ön planün heyecan› ile yap›lm›ﬂ bir yan na ç›kar›r. Asmad›ysa zaten kesin
l›ﬂ” diyor. ‹yi de bu yanl›ﬂlar ya da
“haindir”, “bölücüdür”...
bu türden 'duygu patlamalar›' tek
de¤il ki, Dink’in katlinden bu yana
Bayra¤›n bask› arac› olarak kulsürüyor, dalgalar halinde sistematik
lan›lmas› durup dururken olmad›.
olarak karﬂ› sald›r› durumunda.
Bilinçli bir ﬂekilde geliﬂtirildi.
Cumhuriyetten bugüne zihinlerBirçok yerde planl› bir ﬂekilde uyde yarat›lan milli de¤er ve duyguguland›, birçok bas›n kuruluﬂu ne
larla cinayeti buluﬂturmakla kalmayapt›¤›n› bilerek, emir talimat alayan, ayn› zamanda suça teﬂvik eden,
rak yapt›lar. Sonra öyle bir noktaya
Samast kiﬂili¤ini pazarlayan, o resgeldi ki, art›k emir talimata gerek
mi reklam broﬂürü haline getiren
kalmad›. ﬁovenizmin kendisi “do“image maker”›n devlet oldu¤u ar¤al tepki” haline getirildi, bas›n ilk
t›k tart›ﬂmas›z. Sadece bu görüntüönce bayrak var m› yok mu diye
lerle, resimlerle de¤il, ayn› zamanbakt› bu tür haberlerde. Faﬂistler zada birçok haberle, gerçekle yalan›
ten haz›r ve naz›rd›lar bu konuda.
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birbiriyle harmanlayarak, aralara zihinlerde alg›y› etkileyecek ayr›nt›lar ekleyerek ve tüm bunlardan, cinayeti meﬂrulaﬂt›rmaya, istedi¤i siyasi sonuca do¤ru yöneltmeye çal›ﬂan devlet.
Dink’in katledilmesi sonras›
devrimci demokratik güçlerin müdahalesi ile oluﬂan kitlesel öfke karﬂ›s›nda bir an ﬂaﬂk›nl›k yaﬂad›lar,
yaratt›klar› ﬂovenist havaya güveniyor, bir Ermeni’yi böylesine bir sahiplenmeye kimsenin cüret edemeyece¤ini düﬂünüyorlard›. Sahiplenme, 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› görüntüler, cüretli ç›k›ﬂlar, halen Ermeni
Patri¤i’nin üstelik Dink’e tehdit
mesaj› gönderen ayn› bilgisayardan
gönderilen maillerle tehdit edilmesi... 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› oluﬂturman›n arac› yap›ld›. Hamasi ve yalan dolu nutuklar›n fonu yap›ld›.
Peki ne oldu ﬂimdi?
Bayrak as›n, bayrak taﬂ›y›n diye
demokratik muhalefete bask› yapanlar, bayra¤›n en son nereye nas›l
kullan›ld›¤›na bak›n bakal›m. Bayra¤› bir katille yanyana kulland›lar
sonunda.
Yetmedi, Atatürk’ü de en sonunda 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 anlaﬂ›ld›. Ne diyordu o görüntüleri çeken jandarma komutan›:
- Yaz›y› (Atatürk'ün sözünü) hatta tam ﬂöyle kafas›n›n üstüne denk
getirebilir misiniz arkadaﬂlar?
- Geliyor zaten.
- Vatan topra¤› kutsald›r diyor
ya...
- Saçlar› düzelt. Bir de ﬂurdan

alal›m.
- Keﬂke sen de ﬂapkay› ç›karmasayd›n... Sen de ç›kar böyle daha
iyi.
- Seni de kameraya alal›m.
- Evet abi.
Kim bunlar; devletin jandarmas›, polisi. Yani bu cinayeti çözmekle görevli olanlar. Kahraman muamelesi yapt›klar› kim; o da fail!
Ve bu görüntülerden cüretlenen,
devletin bayrak fonlu, vatan topra¤›n› korudu¤u imâ edilen desenli
görüntülerinden cüret alan, devletimiz 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 sahiplenme, hem de meydan okurcas›na yaﬂan›yorsa, bunu o slogan› atan bir
grup gençle aç›klamak safl›kt›r.
Bu görüntülerle, örne¤in gençlere ne demek istiyor devlet? Vatan›n
nas›l korunmas›n› ö¤ütlüyor?
Devlet o görüntülerle, milliyetçilikle zehirledi¤i gençlere ﬂunu
söylüyor; Ogün Samast olun! Rol
modeli sunuyor, travmaya soktu¤u
gençlere. Kendi iﬂbirlikçili¤ini
unutturup, eline bayrak, diline ‹stiklâl Marﬂ›, yüre¤ine din gibi “kutsallar” yerleﬂtirdi¤i gençlere çarp›k,
travmatik bir vatanseverlik aﬂ›lay›p,
sal›yor halk›n üzerine. Linç güruhuna dönüﬂüyorlar, sömürüye, bask›ya
karﬂ› meydanlara ç›kanlar›n karﬂ›s›na dikilip hani bayra¤›n nerede diye
höykürüyorlar. Muhalifleri katlediyor, demokratik üniversite isteyen
gençlere sald›r›yorlar. Ve kendilerine sunulan rol modellerini benimseyip stadlarda “Hepimiz Ogün Samast’›z” diye, yani biz katiliz yine
katlederiz diye ba¤›rma cüreti gösteriyorlar. Sahibi taraf›ndan kurulmuﬂ ve sahibine bir ﬂekilde karﬂ›
gelen herkese sald›rmaya ayarlanm›ﬂ bir robotu düﬂünün; böyle kiﬂilikler yarat›yor milliyetçilik zehiri.
Ne diyor o görüntüler, ne diyor
stattaki güruh; en ideal Türk genci
Ogün Samast’t›r! Öyle mi?!

Bu
bayrak yürüyüﬂünü organize eden,
halk›n kimi kesimlerini bu ﬂovenist hareketlere ortak eden de
ayn› polisti. Kilometrelerce
bayrakla yürüyüﬂler düzenleyenler ﬂimdi o bayra¤› bir katilin
eline tutuﬂturup birlikte poz veriyorlar.
Çeliﬂki yok; vatan, bayrak edebiyat› yaparken de halk düﬂman›yd›lar, ﬂovenizmi
körüklüyorlard›, ﬂimdi de onun meyvesi ile gurur duyuyorlar.

Milliyetçilik, ulusalc›l›k
maskesiyle dolaﬂanlar›n
y›llard›r yapt›klar›
gibi, bir kez
d a h a

“Türklük” ad›na Türk ulusuna en
büyük hakaretler, aﬂa¤›lamalar böyle yap›l›yor.
Yani buradan ne sonuç ç›karacak
bir Türk genci?
Senden olmayan›, senin gibi düﬂünmeyeni kalleﬂçe pusular kurup
arkas›ndan vurursan; en iyi Türksün!
Ülkemizi ony›llard›r gizli iﬂgal
alt›nda tutan Amerika’ya karﬂ› tek
bir eylem yapmadan, tek bir tokat
atmadan ama anti-emperyalistmiﬂ
gibi yapt›n m›; en iyi Türksün!
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm isteyenleri, özgürlüklerden söz
edenleri susturursan, katledersen;
en iyi Türksün!
“Kahrolsun Ermeniler, Kahrolsun Rumlar” diye ba¤›r›p bu topraklarda yaﬂayan halklar› düﬂmanlaﬂt›rd›n m›; en iyi Türksün!
Sa¤a sola manyakl›k derecesinde ‘Dünya Türk Olsun’ diye yazd›n
m›; en iyi Türksün!
Asla bu topraklar›n gerçek tarihini, kültürünü, edebiyat›n›, sanat›n›, binlerce y›ld›r yaﬂayan medeniyetlerini bilmeden, ayd›n›n› dinlemeden, Çukurova’s›n› Yaﬂar Kemal’den okumadan, ezberletilmiﬂ
üç beﬂ kelime ile vatanseverlik nutuklar› att›n m›; en iyi Türksün!
Katillik, serserilik, mafyac›l›k,
zorbal›k, cehalet... tüm bunlar Türklük’le yan yana koyun koyuna bu
resimde. Türklük’e en büyük haka41
11 ﬁubat 2007 / 91

ret de¤il mi bunlar?
Türk ve Ermeni milliyetçili¤ini
eleﬂtirdi¤i için Dink mi hakaret ediyor Türklük’e, yoksa ordusu polisi
bürokrasisi, sivil resmi faﬂist güçleri ile oligarﬂik düzenin kendisi mi?
Afyon'da maçta, bir k›s›m seyirci, "Hepimiz Türk'üz" diyebilmek
için, önüne "Hepimiz Ogün'üz"ü de
koymuﬂlar. Yani; “Türklük eﬂittir
katillik”! Bu slogan›n “Türklü¤ü
aﬂa¤›lamak”tan baﬂka hiçbir anlam›
yoktur. E¤er 301. Madde uygulanacaksa, en baﬂta Afyon stad›nda bu
slogan› atanlara uygulanmal›, onlara bu çarp›k bilinci aﬂ›layan, ﬂovenizmle zehirleyenler “azmettirici”
olarak yarg›lanmal›. Samastlar’›
‘Türk genci modeli’ diye sunan, Çak›c›lar’›n gözünden öpüp, Çatl›’ya
selam çakan devlet ve onun görevlileridir Türklük’e hakaret eden.
‘Hepimiz Ogün’üz Hepimiz
Türk'üz’ slogan› aç›k ki, ‘Hepimiz
Ermeniyiz Hepimiz Hrant’›z’ slogan›na karﬂ›l›k at›l›yor. Bir yanda
katledilen ma¤dur olanla kendini
bütünleﬂtirme, moda deyimle "empati" var, ötekisinde ise, kahpelikle,
kalleﬂlikle, katillikle, faﬂistlikle
övünülüyor. Bunlar m› Türk genci!
En baﬂta Türk halk› ‘dur” demeli bu güruha. Kendi ad›na hareket
etti¤i yaygaras› ile kendinden olan›n kan›n› dökenlere, gençlerimizin
beynini zehirlemeye çal›ﬂanlara
karﬂ› ç›kmal›. Gençlerimiz Ogün
Samast olmayacak diye hayk›rmal›!

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

Burjuva bas›n›n
ikiyüzlülü¤ü ve
ﬂaﬂk›n ayd›n
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 ortaya; her gün devletin sorumlulu¤u
daha bir berraklaﬂ›yor ve “çürük elma” edebiyat› ile, “varoﬂ serserileri” yutturmacas› ile, “milliyetçi
duygular” teranesi ile aç›klanamayacak boyutlara ulaﬂ›yor.
Özellikle, Samast’›n jandarma
ve polis ﬂefleri ile sarmaﬂ dolaﬂ görüldü¤ü, birlikte bayrak alt›nda poz
verdikleri, komutanlar›n “aslan›ml›” hitaplar›yla katilin s›rt›n›n s›vazland›¤› görüntüler ciddi bir ﬂaﬂk›nl›¤a, hatta “ne diyece¤ini bilememe”
durumuna yol açt›. Evet, belki de
sözün tükendi¤i, görüntünün her ﬂeyi anlatt›¤› karelerdi bunlar, peki
bununla bitiyor mu her ﬂey?
Burjuva bas›n›n ﬂovenizmin körüklenmesinde, faﬂistlerin kendilerini “vatandaﬂ” k›l›¤›nda meﬂrulaﬂt›rmas›nda ve faﬂist terörün “vatandaﬂ tepkisi” olarak adland›r›lmas›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 Akyürek’i bugün eleﬂtirmek ne kadar samimidir, tutarl›d›r? Linci bizzat örgütleyen polisi, gerçe¤i pekâla bile
bile “TAYAD’l›lar› linç edilmekten
kurtard›” diye temize ç›kard›klar›n›

ne çabuk unuttular. Manﬂetler, köﬂe yaz›lar›, resimler her ﬂey faﬂist milliyetçili¤in yükseltilmesi
için kullan›ld›. Jandarmas› polisi ile devletin “güvenlik” güçlerinin halka
karﬂ› savaﬂ yürüttüklerine
dair binlerce olay yaﬂanmas›na, belge ortaya ç›kmas›na karﬂ›n hepsinin
üzerinin örtülmesinde de
rol ald›lar. Ve ﬂimdi, k›ﬂk›rtt›klar› ﬂovenizm zemininde do¤an bir katil ile
devletin güvenlik güçlerinin kol kola girmesi karﬂ›s›nda “ﬂaﬂk›nl›k” yaﬂ›-

yorlar.
Zaten misyonunu her koﬂulda
devleti aklama üzerine kurgulayanlara, tescilli kontra kalemlerine söylenecek fazla söz yoktur. Onlar›n
saf› belli. Bizim as›l dikkat çekmek
istedi¤imiz demokrat ayd›nlar. Dink
cinayetine en büyük tepkiyi gösterenlerden Radikal’in yay›n yönetmeni ‹smet Berkan’› alal›m.
Kendini demokrat, ayd›n, hatta
“solcu” olarak da niteler. O görüntüler 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, “bilmiyordum. Bilsem
çoktan bir yolunu bulup bu ülkeden
kaçm›ﬂ olurdum” diyor. (2 ﬁubat,
Radikal) Cinayetten daha vahim
görüntüler olarak niteliyor.
Bu ülkenin ayd›nlar› s›k s›k ﬂaﬂ›rm›ﬂlard›r; Susurluk olur ﬂaﬂ›r›rlar. Mumcu katledilir ﬂaﬂ›r›rlar.
ﬁemdinli olur ﬂaﬂ›r›rlar. MGK Genel Sekreterli¤i’ne ba¤l› psikolojik
savaﬂ brimi T‹B’e ait belgeler ortaya 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, devrimciler. Çünkü bu ülkenin gerçeklerini biliyoruz ve ony›llard›r anlat›yoruz. Mahirler’den bu yana anlatt›¤›m›z devlet, özellikle Susurluk’tan bu yana kendini çok daha
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aç›k biçimde, herkesin görüp anlayaca¤› ﬂekilde gösteriyor.
Ancak, ‹smet Berkanlar devrimcilerin nas›l bir düzende yaﬂ›yoruz,
bu devlet kim gibi noktalarda ortaya
koyduklar› gerçeklere her zaman
“burun k›v›r›yor”, “keskin, sloganc›” diye yaftal›yorlar. Sonra devlet
gerçek yüzünü gösterdi¤inde bir daha ﬂaﬂ›r›yorlar. Ama asla “devrimciler hakl›ym›ﬂ” dürüstlü¤ünü, namuslu bir ayd›n tavr›n› ortaya koyam›yorlar.
Bu iﬂin bir yan›. Öte yan› ise, ‹smet Berkan aç›s›ndan daha fazla
sorgulamay› gerektirmektedir.
Linç giriﬂimine maruz kalanlar
devrimciler oldu¤u için, linç güruhuna sayfalar›nda “vatandaﬂ” yaftas› yap›ﬂt›ran, sald›r›lara maruz kalanlar› suçlayan; köﬂelerinden sola
düﬂmanl›¤›n› kusarken linççileri cüretlendiren 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 yazan da ‹smet Berkan’d›.
Bu sözler aç›k ki, linç güruhunun kimli¤ini gizleyen, ma¤duru
suçlayarak dolayl› biçimde linç destekçilerinin söylemlerine destek veren bir dildir. Bugün bunlar› sorgulam›yor, hat›rlamak istemiyor Berkan gibileri. Hem özgürlüklerden
söz edip, sonra da devrimcilerin ifade özgürlü¤üne alayl› biçimde “ne
yani onlara da m› ifade özgürlü¤ü
olacak” demeye getiren bir zihniyet, elbette tutarl› olamaz. Bugün
faﬂistlerden, milliyetçi yükseliﬂten,

milliyetçi bask›n›n nas›l nefessiz b›rakt›¤›ndan yak›n›yor.
Biz “linç sald›r›lar›n› yapt›ran dev lettir” derken, devrimcileri “ortam› ka ﬂ›makla” suçlamakla kalmay›p, o devletin polisini alk›ﬂlayan manﬂetleri de
yine onlar atm›ﬂt›.

Güçsüz De¤iliz!
Orhan Pamuk’un yurtd›ﬂ›na ç›kmas› ile tart›ﬂma gündemine giren ve kimisinin “ülkeyi terk etmeyi düﬂünmesine” 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 kurulamayaca¤›n›, AB paketleri ile cilalamakla sistemin demokratikleﬂemeyece¤ini bildi¤imiz için “donup kalm›yoruz” ve umutsuzlaﬂm›yoruz.
Berkan gibilerinin sorunu da buradad›r. Asla kendi güçlerine güvenmiyor, ayaklar› bu topraklara basmak istemiyorlar. S›rtlar›n› Avrupa’ya dayay›p,
oradan demokrasi bekliyorlar, sistemin
AB paketleri ile reforme edilece¤i, demokratikleﬂece¤i umuduna kap›l›yorlar. Ç›kar›lan onca AB yasas›na, demokrasi 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 burjuva partisinden, her yan› pisli¤e gömülmüﬂ yarg› mekanizmas›ndan, askerden, polisten medet umanlar; Avrupa Birli¤i’nin bu ülkeyi demokratikleﬂtirece¤ine inanan, faﬂizmin halk› sindirme, örgütlülü¤ünü engelleme do¤rultusundaki her giriﬂimini de, ‘AB sürecini engellemeye çal›ﬂ›yorlar’ diye
de¤erlendiren; AB d›ﬂ›nda baﬂka hiçbir
güç tan›mayanlar; bu ülkede, demokrasi ve hukuk olsun isteyenler;
Art›k görmelisiniz ki; s o l u d u ¤ umuz havay› zehirleyen, halka karﬂ›
savaﬂan faﬂizmdir. Faﬂist devleti y›k›p, yerine halk›n iktidar›n› kurmadan
da, zehirini yaymaya devam edecektir.

Medya Patronu ‘Rota’ Çizdi
Referans Gazetesi’nin, Hrant Dink’in katledilmesini “Bir insan› hoyratça 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 Yönetmeni 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. Birincisi; manﬂetten dolay› devletten “özür” diliyor patron. ‹kincisi; bas›n özgürlü¤ü, patronlar›n yay›nlar›n niteli¤ine kar›ﬂmad›klar› gibi ﬂeylerin yalan oldu¤unu, “Do¤an Medya ‹lkeleri”nin hikaye oldu¤unu göstermektedir. Aç›kça gazete yönetimine neyi nas›l yazacaklar›n› dikte ediyor, yönlendiriyor. Ü çüncüsü; gazeteciler, 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 görüntüleri, 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›klamada, görüntüyü aç›klayamayan ve sadece “bize tertip kuruldu” masallar›na baﬂvuran Genelkurmay, TGRT'ye de sert tepki göstererek,
“TGRT'nin Genelkurmay Baﬂkanl›¤› nezdindeki akreditasyonu iptal edilmiﬂtir” 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 bahane 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› Oktay Ekﬂi de, “demokrat tak›lmak”tan vazgeçerek devleti aklama cephesine kat›ld›. “Hrant Dink’in katil zanl›s› ile foto¤raf çektiren polis ve jandarmaya” k›zmamal›ym›ﬂ›z, çünkü “polis devletin polisi de¤il, bu iktidar›n polisi” imiﬂ. (4 ﬁubat Hürriyet)
Do¤ru, hükümetin Dink’in katlindeki sorumlulu¤u tart›ﬂmas›zd›r, hiyerarﬂik 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 devleti 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 polisidir ve y›llard›r, AKP’den önce de böyleydi. Çatl›lar, Çak›c›lar’la, linççiler, çek senet mafyas› faﬂistlerle hep kolkolayd›. Siz görmek istemediniz
ve kimseye göstermediniz.
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RTÜK, geçen hafta, televizyonlardaki haber bültenleriyle 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 ﬂöyle 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 amac›yla televizyonculuk yapar. Yani dolay›s›yla tek amac›
da reytingdir. Zaten böyle oldu¤u içindir ki, RTÜK ad›na bu aç›klama ve eleﬂtirilerin yap›ld›¤› günün
akﬂam›nda,
onca eleﬂtiriye, 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 vazgeçilmezdir art›k. Çünkü yozlaﬂt›r›lamayan halk, isyan edecektir. 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›rdatm›yor.
Zahit Akman, “islamc›” televizyon
kanallar›n›n islamc› gazetelerin
ve en genel anlamda 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›lmas› mümkün de¤ildir. Kapitalizmin kültürü, ahlâks›zl›¤›yla, c›v›kl›¤›yla, ﬂovenizmiyle tüm düzeniçi kesimleri er geç kuﬂat›p teslim al›r.
RTÜK, kapitalist medya piyasas›n›n kendisinin nas›l
bir “kurtlar vadisi” 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 egemen 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 varmalar›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 düzenin kendisindedir. Bunu görmek gerek en baﬂta.

Kurtlar Vadisi’nde Her ﬁeyden
Vazgeçilir, Kârdan Vazgeçilmez!

Kuﬂ Gribi Geliyor;
Önlem Yok

Çeteler Kol Geziyor

Daha önce kuﬂ gribinin görüldü¤ü ve bu aç›dan
“en riskli” bölgelerden biri olarak kabul edilen Manyas’ta o günden bu yana, üreticiler ne bilgilendirilmiﬂ,
ne uyar›lm›ﬂ durumda.
Oysa Afrika ve Avrupa’da kuﬂ gribi yeniden kendini 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.

Çetelerin sald›r›lar›na bir yenisi de, Hatay'›n Dursunlu
Beldesi'nde eklendi. Haraç vermedikleri için çetenin silahl› sald›r›s›na u¤rayan ve 3 ameliyat geçiren Fikret Alt›nöz, beldede 5 kiﬂilik bir grubun çete kurdu¤unu ve eﬂgallerini verdikleri halde jandarma ile savc›l›¤›n herhangi bir
giriﬂimde bulunmad›¤›n› ifade etti. Kuzeni Mehmet Uygun’un öldü¤ü sald›r›da üç kiﬂinin daha yaraland›¤›n› hat›rlatan Alt›nöz, bu kiﬂilerden korkan vatandaﬂlar›n da evlerini satarak beldeyi terkettiklerini dile getirdi. Devletin
çeteyi himaye etti¤ini imâ eden Alt›nöz, “çete elemanlar›
da bizim beldede yaﬂ›yor, bunlar› birileri korumasayd› hemen yakalan›rd›" dedi.
44
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e mek
‘Torba yasa’ sa¤l›k skandallar›na
zemin haz›rlayacak
TBMM'ye 'ithal hekim' gündemiyle taﬂ›nan 'torba 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 Çerkezo¤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 hekimlerle 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 teknisyenlerinin yetkilerine dair maddelerin de Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n gayri ciddili¤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 getireceklerini 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 karﬂ› ç›karak, kurakl›k de¤il vurgunculuk 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 bulundu¤unu belirten Yetkin, “üretici
ve tüketici piyasan›n insaf›na b›rak›lmadan önlem al›ns›n” dedi.
TMO'nun elindeki bu¤day›n tükenmesinin ard›ndan, ülkenin piyasan›n insaf›na kalaca¤›n› ve un ve
unlu mamul üreticilerinin de piyasan›n art›ﬂ›na göre ekmek baﬂta olmak üzere ürünlere zam yapaca¤›n›
kaydeden Yetkin, bunun vurguncu-

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›¤›, eyleme kat›lan 12 makinisti aç›¤a alarak gözda¤› vermek oldu. Ancak,
eylem devam etti ve akﬂam saatlerinde sendika yetkilileri ile TCDD
yönetimi aras›nda yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan, 12 makinist iﬂlerine dönerken, sorunlar›n çözülece¤i sözü verildi.
BTS ‹stanbul 1 No’lu ﬁube Yöneticisi 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 konuﬂtu. Ercan, makiniste tren ﬂefli¤i yaptırılmasının da, birçok tehlikeye yol aça¤›n› ifade etti.

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 piyasan›n alt›nda satmas› nedeniyle
bu durumun yaﬂand›¤›n› söyledi.

petleriyle yürüdü. "Çöplük ‹stemiyoruz, Verimli Topraklara Çöp Dökülmez, Çöpçü ﬁirket, Köyümüzü Terket, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan eylemin ard›ndan, köylüler kendilerine destek olanlara yemek, ayran ve aﬂure ikram etti.
Manisa ‹l Özel ‹daresi, Salihli
Belediyesi ile 7 belde belediyesinin ortak oldu¤u Kat› At›k Bertaraf
Tesisi Birli¤i'nin, ﬂehir çöplü¤ünü
Salihli'ye 7 kilometre uzakl›kta bulunan Kabazl› yak›n›ndaki 230 dönümlük alana taﬂ›ma karar› alm›ﬂt›.

Köy halk› çöplük istemiyor
Salihli'ye ba¤l› Kabazl› Köyü halk›, köyün bir kilometre yak›n›na çöplük yap›lmas›n› engellemek amac›yla 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 kitle örgütlerinden gelenlerin kat›l›m› ile bir yürüyüﬂ düzenlendi. Oktay Konyar öncülü¤ünde biraraya gelen
yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂi, ellerinde süpürgeler ve yiyecek se45
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yurtd›ﬂ›
Kazanman›n Coﬂkusu
Yurtd›ﬂ›nda Da Yaﬂan›yor

Büyük Direniﬂ’in
zafer ile sonuçlanmas›n›n ard›ndan Türkiye’de oldu¤u gibi
yurtd›ﬂ›nda da etkinlikler, kutlamalar düzenleniyor. Tecrite karﬂ› mücadeleyi 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 Merkezi’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 konuﬂmalar yapt›lar. Bu konuﬂmalarda; direniﬂin ve zaferin büyük feda ve
emeklerle kazan›ld›¤›na dikkat çekilirken, bu direniﬂin her an›n›n dünya
devrim tarihinin sayfalar›na onurla
yaz›ld›¤› belirtildi. Kutlamaya kat›lan Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Baﬂkan› Mehmet Ali Çankaya ise, ziyaretine gitti¤i Behiç A ﬂç›’n›n onurlu tavr›n› örnek göstererek, “herkesin gözünü yumup görmek istemedi¤i bir konuda kamuoyunun vicdan›n› sarst›¤›n›” belirtti.
Kutlamaya 100 kiﬂi kat›l›rken,
Innsbruck ﬂehrinde de ayn› gün direniﬂin zaferi bir etkinlikle kutland›.
A l m a n y a ’ d a ; Köln Anadolu
Halk Kültür Evi’nde 4 ﬁubat günü
düzenlenen etkinlik, "Yaﬂas›n Direniﬂ, Yaﬂas›n Zafer" slogan›yla yap›ld›. "Zafer" konulu bir konuﬂma yap›lan ve HÖC’ün konuya iliﬂkin
aç›klamas›n›n okundu¤u etkinlikte,
7 y›ll›k süreci anlatan bir sinevizyon gösterimi yap›ld›. Müzik ve ﬂiir dinletisinde zaferin coﬂkusu yaﬂan›rken, konser için yurtd›ﬂ›nda bulunan Grup Yorum da bir dinleti
sundu ve halaylar çekildi.
Stuttgart ﬂehrinde ise zafer haberinin geldi¤i ilk dakikalarda zafer
halaylar› çekildi. 28 Ocak günü
Anadolu Kültür ve Sanat Evi'nde
düzenlenen zafer etkinli¤inde de

y›n hiç kuﬂkusuz bedenlerini feda eden
ﬂehitlere ait oldu¤u
vurguland›. Tecritin
tümüyle
ortadan
kalkmad›¤›, zaferin
tecritin kald›r›lmas›nda bir ad›m oldu¤u hat›rlat›l›rken, kavgan›n, mücadelenin sürece¤inin alt› çizildi ve
bu konuda yurtd›ﬂ›na da yine sorumluluklar düﬂtü¤ü hat›rlat›ld›.
Bu arada, Türkiye’ye iade edilmek üzere 21 ﬁubat 2006’dan bu
yana tutuklu bulunan Erdo¤an Elmas da, serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan kutlamaya kat›ld›. Ayr›ca
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 Comunista ve Birlik için Yeﬂiller Grubu’nun ça¤r›s› ile bas›n toplant›s›
düzenlendi. 31 Ocak günü, “Sonunda Türkiye Hapishanelerinde Tecrit
K›r›ld›” baﬂl›¤› alt›nda yap›lan toplant›ya; Rifondazione Comunista Avrupa Solu Milletvekilli Aldo Manetti, Toskana Eyalet Meclisi Milletvekili Sandro Targetti, Yeﬂiller
Partisi Milletvekili, ‹talyan Komünistleri (PdCI) temsilen bir meclis
üyesiyle Bar›ﬂ Hareketi eylemcisi
Paola Cecchi kat›ld›lar. Eyalet meclis 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 direniﬂine ara verilmesine iliﬂkin bilgi
verildi. 122 insan›n hayat›na mâl
olup 600 kiﬂinin sakat kald›¤› bu
mücadelenin henüz bitmedi¤ine de
dikkat çekildi.

coﬂku, onur doruktayd›. Büyük Direniﬂ’in 122 ﬂehidi için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan TAYAD Komite 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›lanlar direniﬂe iliﬂkin düﬂüncelerini anlatt›lar.
Dortmund TAYAD Komite’nin
ayn› gün Dortmund Kültür Merkezi’nde düzenledi¤i kutlamada da
kazanman›n coﬂkusu hakimdi. ﬁanl›
direniﬂte ﬂehit düﬂen 122 kahraman›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 uyar›nca çocuklara hediyeler da¤›t›l›rken, türküler söylenip halaylar çekildi.
‹ s v i ç re
TAYAD
122 kahraKomite ise, direniﬂin
man, onlar›n
zaferini 4 ﬁubat günü
gelece¤i için
Basel Kültür Merkezi’nde selamlad›. Büdirenerek
yük bir Cephe bayra¤› kendilerini feüzerinde yeralan 122
da ettiler. Bu
ﬂehidin foto¤raf› önünde yap›lan konuﬂ- zafer ayn› zamalarda, en büyük pa- manda onlar›n
46
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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
uyguland›¤› ve sa¤l›k sorunlar›na
r a ¤men hast an eye kald ›r › lm ad›¤› bil-d ir i ld i .
Atalay, tutuklanmas›ndan iki haf-ta önce kalp rahats›zl›¤ › ndan dol ay ›
a¤›r bir bypass ameliyat› geç i rm i ﬂti.
Atalay, buna ra¤men JVA Hannover
Hapishanesi’nde t ek kiﬂilik bir h ü cr ede tut u lm a kta. Tecr it, Atalay’a
avukat›yla dahi k ap al› gör üﬂ yap-may› dayatacak ﬂekilde uyg ul an›yor.
Türkiye’de ve
yurtd›ﬂ›nda ya-sal olarak
bayilerde
sat›lan
Y ür üy ü ﬂ
dergisi

de Atalay’a verilmemekte.
U yg ul anan tecrit ve keyfi uyg ul a-m alar son uc u nda A t alay’›n sa¤l›k du-r umu daha da güçleﬂmiﬂ 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 ldi.
12 Eylül cunt as ›n›n ard › ndan tu-t u kl an arak yakl aﬂ›k 20 y›l hapis yat a n
Mustafa Atalay’›n, hapishanelerde
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 Almanya’n›n
baﬂkenti Berlin’de tut u klanan ve ﬂu
anda Berlin Moabit Hapishanesi’nde

tut ulan Hasan Subaﬂ› da
Atalay ile ayn› uygula-malara tabii tutuluyor.
Hasan Subaﬂ›’ya da Yü-r üyüﬂ derg isi verilmez-ken, ziy ar e tl erinin keyfi
ﬂ ek i lde engellend i¤i be-lirt i ld i .
“Stammheim” gibi
bir hapishane modeli
yaratan, RAF’c›lar› kat-leden ve ony › ll a rca tecrit eden Al-man devleti, gelene¤ini sürd ü rmek
istiyor anlaﬂ›lan.
*

Mustafa Atalay’›n sa¤l›k durumu-na iliﬂkin 1 ﬁubat’ta Hannover’de fa-aliyet yürüten Ba¤›ms›z Gençlik
Merkezi (UJZ)’nde bir toplant› yap›l-d›.
TAYAD Komite, K›z›l Yard›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›.

de pay›” oldu¤unu
belirterek, ABD’de-ki temaslar›n›n ne
kadar olumlu geçti-¤ ini kan › tl am ay a
çal›ﬂt›. Burjuva medyada kara para ak-lamaktan uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›na ka-dar her zamanki kirli senaryolar birbi-rini izledi.

Fr ansa, Türkiye Faﬂizmiyle
‹ ﬂb i rli¤i ‹çind e
Almanya’n›n ard › ndan Fransa’da da
Kürtl ere ait çeﬂ i tli kurum ve evl ere bas-k›nlar düzenlendi. 5 ﬁubat’ta yap ›lan bas-k›nl a rda 13 kiﬂi gözalt›na al›n›rken, ert e-si gün de devam eden bask›nlarda 20’ye
y ak›n gözalt› daha oldu.
Bask›n düzenlenen yerler aras›nda,
Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Mer-kezi, Kürdistan Enformasyon Merkezi
de bulunmakta.
Operasyon ülkemiz burjuva bas›n›
t ar af › nd a n
“büyük
s ev i n ç ” l e
karﬂ›land›.
D›ﬂiﬂleri
Bakan›
A bd u ll a h
Gül, ope-r a sy o n d a
“ABD’nin

Operasyonun emperyalizmin ve oli-garﬂinin Kürt ulusal har eket ini s›k›ﬂt›rma
ve bo¤ma politik as ›n›n bir parças› oldu¤u
aç›kt›r. Avrupa emperyalistl eri, özellikle
son birkaç y›ld›r Türkiy eli devr i mcilere
ve yurtsevrl ere karﬂ› Türk iye faﬂ i zmiyle
d aha aç›k ve perv as›z bir iﬂbirli¤i içind e-dirler. 1 Nisan oper a syonl ar›, Belçika’da-ki DHKP-C d av as›, A lm a nya’da Kürt
u l usal harek et ine yön elik bask›n ve tu-tuklamalar, bu iﬂbirli¤ inin sonuçlar›d›r.
Fransa’da ve Avrupa’n›n çeﬂitli ülke-lerinde yap ›lan göst er ilerle bask › nl a r
protesto edildi. Dergimiz yay›na haz›r-lan›rken, gözalt›lar ve protestolar sür-mekteydi.
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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
Anadolu Kültür ve Sanat
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, "ins a nl a r
ö l ü rken gözler ini kap a rl a r,
onlar ölürken bizim gözlerimizi 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›.

yurtd›ﬂ›
ALMANYA’DA IRKÇILIK
VE AS‹M‹LASYON
Son zamanlarda artan göçmenlerle ilgili geliﬂmeler ve yasalar Avrupa'da ve Almanya'da yabanc›lar›n
kâbusu olmaya devam ediyor. Özellikle Almanya'da ard› arkas› kesilmeyen yapt›r›mlar oldukça düﬂündürücü ve tehlikeli olmaya baﬂlad›.
Sab›kal› bir geçmiﬂi olan Almanya'n›n geçmiﬂine özlem duyuyor
edas›yla davranmas› sadece yabanc›lar› de¤il, geçmiﬂin Almanya'ya
verdi¤i zarar› iyi alg›layan, bu konuda bir ﬂeyler yapmak isteyen Almanlar da fark›nda. Karanl›k geçmiﬂinin 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. Vatandaﬂl›k testindeki sorular›n, kiﬂinin
"etnik ve ›rk›n›n" sorulmas› bunun aç›k kan›t›d›r.
Gelecekte göçmenleri bu ülkede
nelerin bekledi¤ini bilmek için kahin olmak gerekmemektedir. Zaten
kuﬂa dönen sosyal haklar›n son k›r›nt›lar› da, 2007’de ç›kacak yeni
yasalarla tamamen buhar olup uçacakt›r. Bu durum baﬂta belirtti¤imiz
gibi, yabanc› düﬂmanlar›n›n örgütlenmesinin önünü açm›ﬂt›r. Özellikle de e¤itim alan›nda bu aç›kça görülmektedir. Göçmen çocuklar›n
a¤›rl›kl› oldu¤u okullarda ana dil
yasa¤› getirilmesi; e¤itimcilerin yabanc› çocuklar›n puanlar›n› üniversite okumalar›na engel olacak ﬂekilde tutmalar›, yabanc› gençlerin daha okul döneminde hayatlar›na müdahale etmesidir. ‹yi bir e¤itimden
yoksun b›rak›lan bu gençlerin sosyal ve ekonomik alanda yaﬂayacaklar› 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 yüzüdür. Esas konu ise sermayenin korunmas› ve daha fazla kâr, daha faz-

la sömürüdür. Yabanc› düﬂ-

Y›llarca uyum ç›¤›rtkanl›¤› yapan Avrupa'n›n ve Almanya'n›n bu
konuda ne kadar samimi oldu¤u
aç›kt›r. Asl›nda istemanl›¤›n›n
nen, bütün yabanc›lave iﬂsizlir›n gitmesi de¤il elbet¤in alt›nda
te, özü itibariyle enerjiyatan gersi bitmiﬂ posas› ç›kar›lçek budur.
m›ﬂ yabanc›lardan kur‹ﬂsizli¤in
tulmak ve sorun ç›karsuni bir
madan yaﬂad›klar› ülﬂekilde
kelerden kendi iste¤iyk ö r ü k l e nle gitmeye zorlanmakmesi daha
t›r. Ama giderken
fazla kâr “Eme¤imizle Var›z, Hakk›m›z› uyum ad› alt›nda asia m a c › y l a ‹stiyoruz” düﬂüncesi önümüz- mile ettikleri veya etfabrikala- deki y›llarda Avrupa'da yaﬂa- meye çal›ﬂt›klar› çoyan göçmenlerin beraber sar›n geri
cuklar›n› buralarda b›hiplenip
birlikte mücadele et- rakarak gitmeleridir.
b›rakt›r›lti¤i ciddi bir duruﬂ olacakt›r.
m›ﬂ ülkeBunun içindir okullarlere kayda ve sokaklarda baﬂd›r›lmas›d›r. Öte yandan artan iﬂsizlatt›klar› ana dil yasaklar›, yozlaﬂt›rli¤e çare olarak gösterilen ama
ma politikas›. ‹lk kuﬂak, ikinci kuözünde insanlar›n al›m gücünü daha
ﬂak derken üçüncü kuﬂaktan da bekzay›flatan, "jobcenterler" kanal›yla
ledi¤i ilgiyi (asimilasyon) bulamainsanlar› üç kuruﬂa çal›ﬂt›rmak, çayan yaﬂl› Avrupa ve Almanya, gözül›ﬂmak istemeyenlerin ev kiras› danü bu ülkelerde do¤muﬂ dördüncü
hil, paralar›n› tamamen kesme tehkuﬂak yabanc› gençlere dikmiﬂtir.
didiyle daha fazla kâr etmeyi planAma onlardan vas›fl› olmalar› delayan tekellerin, kapitalizmin ta
¤il, t›pk› dedeleri ve babalar› gibi iﬂkendisidir. Sorun iﬂsizlik de¤il daha
çi olmalar› istenmektedir. ‹statistikfazla kâr etmektir.
lere bak›ld›¤›nda, Avrupa ve A lmanya'da 15 y›l sonunda çal›ﬂt›raAma yoksullaﬂman›n ve iﬂsizlicak "HAK‹K‹” Alman genci bul¤in faturas› bilinçli olarak yine de
makta oldukça zorlanacaklar› görülgöçmenlere kesilecektir. Yaman bir
mektedir. Hâl böyle olunca da okul
çeliﬂkidir ki, Almanya sanayisi ve
bitirememiﬂ yabanc› gençler Alman
ekonomisiyle AB'nin ve dünyan›n
gençlerinin yapmad›¤› iﬂleri yapaen güçlü ülkeleri aras›ndad›r. 2005
caklar, ama bir fark olacak; bu
ve 2006 y›llar›ndaki büyük ﬂirketlegençlerin iyi Almanca konuﬂan, Alrin içinde en fazla kâr edenlerin baman kimlikleri olacak.
ﬂ›nda Alman tekelleri gelmektedir.
Bütün bu, de¤erlerimize sald›r›Sürekli iﬂçi ç›karmayla gündeme
lara
ve gelece¤imiz olan gençli¤igelen OPEL’in y›ll›k kâr› milyar
mizin
yokedilip kaybedilmesine, 40
eurolarla ifade edilmektedir. Aly›ll›k
eme¤imizin bir ç›rp›da yok
manya büyük ekonomik gücüyle
say›lmas›na,
ancak güçlü birlikteAB'nin motor gücüdür. Bütün bunlikle ve mücadeleyle dur diyebiliriz.
lar› toplumdan saklamaya çal›ﬂan,
“Eme¤imizle Var›z, Hakk›m›z› ‹stiiﬂsizli¤in ve yoksullaﬂman›n nedeni
yoruz” düﬂüncesi bir anlamda önüolarak yabanc›lar› hedef gösteren
müzdeki y›llarda Avrupa'da yaﬂayan
burjuva politikac›lar zaten ekonoyabanc›lar›n ve göçmenlerin beramik olarak zor günler geçiren Alber sahiplenip birlikte mücadele etman halk›n› yabanc›lara karﬂ› k›ﬂti¤i ciddi bir duruﬂ olacakt›r.
k›rtmaktad›r. Buna bir de medyan›n
bu yöndeki yay›nlar› eklenince
IKAD (Irkç›l›¤a Karﬂ›
göçmenler tamamen yaln›zlaﬂt›r›lMücadele
Derne¤i)
maktad›r.
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dünya
Meksika’da Mücadele Sürüyor
Hileli seçimle Amerikanc› Calderon’un iktidar koltu¤una oturdu¤u Meksika’da, son y›llar›n en büyük kitle hareketleri yaﬂanm›ﬂt›. Seçimi tan›mayan ‘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 yöneldi.
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 siyasi 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 (APPO), mücadelenin sürdü¤ünü gösteren ad›mlar atmaya devam ediyor. Eyaletin do¤u bölgesinde yerli Triqui halk›n›n yaﬂad›¤› San Juan Copala’da Özgür ve Özerk Belediye kuruluﬂu ilan edildi. Mevcut belediyelerden ba¤›ms›z olarak örgütlenen yerli belediyelerin özerk hükümeti inﬂaa etmeyi hedefleyen bu giriﬂimler, bir yan›yla da parçal› örg ü t l e n m e l eri biraraya getirmeye
çal›ﬂ›yor. Bu örgütlenmeler, APPO’ya da temsilciler göndererek eyalet çap›nda ki örgütlenmeye dahil oluyorlar.
Triqui geleneklerine göre meclis baﬂkan› seçilen, Birleﬂik Triqui Ba¤›ms›zl›k Hareketi ve ayn› zamanda APPO meclis üyesi olan Jose Ramirez Flores de, APPO deneyine dikkat çekti: “Hükümetin bizi tan›mayaca¤›n› biliyo ruz ama biz kendi hükümetimizi sürdürece¤iz. Bize uygun ka ra rlar› kendi
baﬂ›m›za almay› APPO’dan ö¤rendik.”

NATO’ya geçit yok!
spanya’da Sevilla yakınlarına kurulması kararlatırılan NATO Üssü protestolarla karılandı.
8 - 9 ubat’ta Sevilla'da gerçekleecek zirve öncesi alınan, bir

Halk önünde oylama
Venezuella’da enerji, petrol baﬂta olmak üzere yabanc› tekellerin
bulundu¤u sektörlerde yap›lacak
kamulaﬂt›rmalar için, Baﬂkan Chavez’e ‘kanun hükmünde kararname’
ile yönetme yetkisi tan›yan yasa, oy
birli¤i ile kabul edildi.

hafta sürekli eylem kararı çerçevesinde 4 ubat’ta düzenlenen gösteride
binlerce kii, üsse karı çıkarken, NATO'nun
Afganistan'dan çıkmasını istedi. Sevilla
Sosyal Forumu, spanya Komünist Partisi,
Birleik Sol gibi parti ve örgütlerin katıldıı
gösteride, iç savaın anti-faist sloganı ‘No
Pasaran’ (geçit yok) pankartı taındı.
Bolivarc› iktidar›n ‘sosyalist
devrim’ hedefi kapsam›nda stratejik
önemde olan karar›n oylamas› da 31
Ocak’ta halk›n önünde yap›ld›. Baﬂkent merkezindeki Bolivar Meydan›’nda toplanan meclis, binlerce insan›n önünde oylamay› gerçekleﬂtirdi. Oylaman›n ard›ndan ‘Çok Yaﬂa Sosyalizm’ sloganlar› at›ld›.
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Ekvador Halk›
Yine Sokaklarda
Son on y›lda, Amerikanc› üç iktidar› 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 örgütlenmelerinin ça¤r›s› ile 30 Ocak
günü baﬂkentte toplanan 80 bin kiﬂi, sa¤ partilerin ço¤unlukta bulundu¤u Ulusal Kongre’yi kuﬂatt›.
Ülkenin yeniden yap›lanmas›
için kurucu meclis toplanmas› talebiyle halk oylamas› yap›lmas›n› ve
Amerikan emperyalizmi ile bütün
askeri ve ekonomik anlaﬂmalar›n
iptalini isteyen halkç› devlet baﬂkan› Correa, Amerikanc› muhalefet
taraf›ndan engelleniyordu. Onbinlerin polis barikat›n› aﬂarak kongreye yönelmesi üzerine, milletvekilleri 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 kadar 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 olarak s›k›ﬂt›rma vb. elinden geleni
yapacakt›r.
Yine bu gösteride de görüldü¤ü
üzere, Correa’n›n avantaj›, ﬂimdilik güçlü ve dinamik bir kitle deste¤ine sahip olmas›. “ﬁimdilik” diyoruz çünkü, solun deste¤iyle seçilip kitlelerin taleplerine s›rt›n› dönen 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
partiler, çat›ﬂman›n daha da derinleﬂece¤ini ilan ediyorlar.

n ot d üﬂüyoruz

Bayrampaﬂa Davas›’nda
Dosya Ayr›m›

Gaffar Okkan diye bir ayd›n duymuﬂ
muydunuz bugüne kadar?
3 ﬁubat tarihli Cumhuriyet’te bir haber: “Öldürülen ayd›nlar
an›ld›”
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›.”
Sabanc›lar’la Hrant Dinkler’in, Hiram Abas’la Kemal Türkler’in,
Abdi ‹pekçi’yle Gaffar Okkan’›n ad›n›n yanyana yaz›ld›¤› yerde,
k af a ka r› ﬂ› k l›¤›, b il i nç bul a n› 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 Baﬂbakan› Prodi’nin kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›.
Fakat daha aç›ld›¤› gün, kapanmaya baﬂlad› tünel.
Çünkü tünelin mesela buzlanmay› önleyici donan›m› henüz haz›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 tarz›ndayd›.... O küllemeci tarz, h›zl› trende nas›l onlarca insan›
katlettiyse, duble yollarda say›s›z kazaya yolaçt›ysa, Bolu Tüneli’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 Vadisi-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 Samastlar’›n icraatlar›ndan çok memnun olmal› ki, böyle bir ortamda, 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.
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Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki 19 Aral›k
Katliam›na iliﬂkin davada, Bayrampaﬂa Hapishanesi’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›lmas› 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 A 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 dergimizin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› sürdürdüler.
3-5 ﬁubat’ta ‹zmir Çi¤li Güzeltepe Mahallesi, Kemeralt› ve Karﬂ›yaka Çarﬂ›s›’nda yap›lan dergi da¤›t›m ve sat›ﬂlar›nda Yürüyüﬂ
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 sat›ld›.

Grup Yorum
Üyesine Gözalt›
Grup Yorum üyelerinden Muammer Cengiz, Atatürk Havaliman›'nda gözalt›na al›nd›.
Cengiz’in daha önce sahibi oldu¤u Tav›r Dergisi’ne aç›lm›ﬂ bir davadan dolay› gözalt›na
al›nd›¤› ö¤renildi. Tav›r’a 15 Eylül 2003 tarihli say›s›nda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'a üstün hizmet madalyas› verilmesini konu alan bir karikatürden dolay› 15 gün kapatma cezas› verilmiﬂti.

