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7 Temmuz 1980’de Sirkeci’de po-
lisle ç›kan çat›flmada flehit düfltüler.
Osman 1959, U¤ur 1960 do¤umluy-
du. Dev-Genç’in faflist teröre karfl›
mücadele ekiplerindeydiler. 

OOssmmaann KKOORRKKMMAAZZ UU¤¤uurr KKOORRKKMMAAZZ

Hapishanelerde katledilen yoldafllar›n›n hesab›n›
sorma görevini yerine getirirken, 6 Temmuz
2001’de Avc›lar Firuzköy’de polisler taraf›ndan
katledildi.

‹smail, 24 Haziran 1977’de Malatya-Akçada¤-Ke-
pez köyünde do¤du. 1996’da ‹stanbul’da konfek-
siyon iflçisi olarak çal›fl›rken, devrimci hareketle ta-
n›flt›. Devrimcilik tercihinde, flehit gerillalar› tan›-

mas› ve yaflad›¤› yoksullu¤un etkisi belirleyici oldu. K›sa sürede örgütlü ilifl-
kiler içine girerek, Mahalli Alan örgütlenmesinde sorumluluklar ald› ve mi-
lis faaliyeti yürüttü.

‹‹ssmmaaiill KKAARRAAMMAANN

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
4 TTemmuz-10 TTemmuz

12 fiubat 1971’de Zonguldak’da do¤du. 1989’da An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dev-Genç saf-
lar›na kat›ld›. Zonguldak’ta maden ocaklar›nda çal›flt›
ve ‹flçi Hareketi Gazetesi temsilcili¤i yapt›. 1995’te
tutsak düfltü. 

F Tipi hapishanelere karfl› bafllat›lan direniflte 2.
Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. Bart›n Hapishanesi’ndey-
ken 19 Aral›k katliam›n› yaflad›, yan›klar içinde Sin-

can’a sevkedildi. Kald›r›ld›¤› hastanede, zorla müdahale iflkencesine ra¤-
men, direniflini sonuna kadar sürdürerek 8 Temmuz 2001’de bir Dev-
Genç’li olarak, bir proleter olarak ölümsüzleflti.

AAllii KKOOÇÇ

7 Temmuz
1980’de flehit

düfltü.

AAyynnuurr CCEEYYLLAANN

29 May›s I960 ‹zmir do¤umluydu. Bornova Yetifltirme
Yurdu’nda kald›¤› y›llarda mücadeleye ilk ad›m›n› att›.
Ayr›l›k sürecinde, ‹zmir’de devrimci hareketin ilk ör-
gütleyicilerindendi. Bornova’da, Ödemifl’te, gençlik ve
iflçi alan›nda sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül dönemin-
de tutsak düfltü. 86’da tahliye olduktan sonra Devrimci
‹flçi Hareketi içinde mücadeleye devam ederken
1993’te yeniden tutsak düfltü. 

19 Aral›k katliam›ndan 5 gün önce ölüm orucuna bafllad›. Katliamdan bir süre
sonra tahliye edildi. ‹ktidar›n tahliye rüflvetine, d›flar›da da aln›ndaki k›z›l
bant› ç›karmayarak cevap veren direniflçilerin ilk flehidi olarak 4 Temmuz
2001’de ölümsüzleflti.

GGöökkhhaann ÖÖZZOOCCAAKK

6 Temmuz
1988’de Hollanda’da

faflistler taraf›ndan
vurularak katledildi.

AAhhmmeett KKÖÖKKSSAALL

8 Temmuz
1989’da Saman-

dra’da faflist mafya
taraf›ndan öldürüldü.

MMeettiinn TTOOPPAALL

“Merhaba .... Yoldafl, 

Çözüm Dergisi'nin, Müjdat'›n,
Recep Güler'in ve özelde senin
kollar›nda yeniden do¤dum,
mücadeleye at›ld›m... fiu anda

Yamanlar'da, TAYAD'l› emekçi bir ailenin yan›nda, halk›m›zla, büyük ai-
lemizin insanlar› ile birlikte 3. do¤uflumu yafl›yorum...

Ya zafer, ya ölüm! ‹çerde, hastanelerden, d›flar›daki mevzilerden zaferi
elde edece¤imize inanc›m tamd›r. Bu sana özel bir mektup oldu¤u için
tan›d›klar›na, iflçilere benden çok selam söyle... fiehit düflmeye haz›r›m...

Sana mütevazi mücadele yaflam›ma Çözüm arac›l›¤› ile tan›d›¤›m flehit-
lere ve arkadafllara yaz›yorum. Sen ç›kt›n, devam ediyorsun. Ben ç›kt›m
devam ediyorum. Nas›l? Güzel de¤il mi? 

Büyük aileme çok çok selam söylüyorum. 

Afla¤›daki fliiri 170. günde yazd›m, sana yolluyorum. 

EY! YER‹ YER GÖ⁄Ü GÖK, 

GÜLÜfiÜ ÜLKE OLAN AfiKIM 

EGE'N‹N fiAHANLARINCA 

YÜKSEL‹YORUZ DORUKLARINA 

BU DORUK ZAFER MUfiTUSUDUR!” 

Gökhan Özocak

Tarih yazanlar›n 
Kaleminden

ÇIKTI
Halk CCephesi Dergisi, Haziran 2008 tarihli 1.

say›s›n› ç›kard›.
Kapa¤›nda; “Örgütlenmedi¤imizde, Birleflme-

di¤imizde, Mücadele Etmedi¤imizde, Daha Çok
Zulüm Edecek, Daha Çok Sömürecekler!” diyen
Halk Cephesi, Anadolu halk›n›n kurtulufl mücade-
lesindeki yerini, örgütlenme, birleflme ve mücade-
le ça¤r›s› yaparak ald›.

Halk Cephesi bir anlay›flt›r. Emperyalizme ve
oligarfliye karfl› olmakt›r. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizmi savunmakt›r. Devrim için, halk›n
kurtuluflu için, birleflerek örgütlenmek ve mücade-
le etmektir.

Halk Cephesi, halk›n hak ve özgürlükler müca-
delesine öncülük etmek, bu mücadelede tüm mil-
liyetlerden ve inançlardan halk› birlefltirmektir.

Halk Cephesi, iflçileri, köylüleri birlefltirmektir.
Gecekondululardan ayd›nlara kadar, düzenle
çeliflkisi olan tüm kesimleri, düzenin karfl›s›na
dikmektir. 

Halk Cephesi Dergisi, bu misyonunu sayfalar›-
na yans›tarak, AKP’nin emperyalizmin iflbirlikçisi
rolüne, AKP’nin halka yönelik bask› ve zulmüne,
iflçilerin, emekçilerin, halk›n mücadelesine yer
verdi.

Derginin “Halk CCephesi’nden” bafll›kl›, yay›n
çizgisini ve misyonunu anlatan yaz›s›nda; ““HHaallkk

CCeepphheessii,, hhaakk
vvee öözzggüürrllüükklleerr
mmüüccaaddeelleessiinn--
ddeenn yyaannaadd››rr vvee
bbuu mmüüccaaddeellee--
nniinn sseessiiddiirr......
HHaallkk CCeepphheessii,,

hhaannggii ss››nn››ff,, ttaabbaakkaa,, kkiiflflii zzuullmmee uu¤¤rraarrssaa oonnuunn yyaa--
nn››nnddaa oolluurr...... HHaallkk CCeepphheessii,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn zzuullmmüü
vvee iiflflggaalliinnee kkaarrflfl››dd››rr.. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kkttaann vvee hhaallkk ddeemmookkrraassiissiinnddeenn yyaa--
nnaadd››rr...... HHaallkk CCeepphheessii,, iiflflççiilleerriinn,, kkööyyllüülleerriinn,, kkaa--
dd››nnllaarr››nn,, ggeennççlleerriinn,, ttüümm hhaallkk››nn ddeemmookkrraassii ttaalleepp--
lleerriiyyllee iillggiilleenniirr..

KKaappiittaalliizzmm bbiirr ssöömmüürrüü vvee ssooyygguunn ddüüzzeenniiddiirr..
KKaappiittaalliizzmmiinn tteekk aalltteerrnnaattiiffii ssoossyyaalliizzmmddiirr.. HHaallkk
CCeepphheessii bbaa¤¤››mmss››zz,, ddeemmookkrraattiikk,, ssoossyyaalliisstt TTüürrkkii--
yyee’’yyii ssaavvuunnuurr”” denildi.

Kim ‹l Sung 15 Nisan 1912’de Pyonyang’da do¤-

du. 1931'de komünist partisine kat›larak, Japon iflgaline
karfl› Halk Ordusu’nu örgütledi. 1945’te savafl›n zafere
ulaflmas›ndan sonra Komünist Partisi Genel Sekreterli¤i
ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin baflbakanl›¤›
görevlerini üstlendi. Kore Devrimi’nin teorik ve pratik

önderi olarak 10 Temmuz 1994’te ölümsüzleflti.

Aziz Nesin, 6 Temmuz

1995, Ülkemizin cesur

ayd›nlar›ndand›; kitap im-

zalamak için gitti¤i Çefl-

me’de kalp krizi sonucu

yaflam›n› yitirdi.

R›fat Ilgaz, 7 Temmuz

1993, Ülkemizin onurlu

ayd›nlar›ndand›. 83 yafl›n-

da hayata veda etti.

Alifler Ve Zarife, 9

Temmuz 1937, Devletin

2 Ocak 1936’da yürürlü-

¤e soktu¤u “Tunceli Kanu-

nu” ile bafllatt›¤›, Dersim’i

teslim alma sald›r›s›na

karfl› ayaklanman›n ön-
derlerindendi. Ayaklan-
maya karfl› devletin bafl-
latt›¤› sald›r›da onbinlerce
Dersim’li katledilirken,
ayaklanman›n önderlerin-
den ozan Alifler ve kar›s›
Zarife de, hainler taraf›n-
dan öldürüldüler.

Aziz Nesin R›fat ILGAZ Alifler ve Zarife

“Halk CCephesi’nden 

* HHaklar Direnerek AAl›n›r
* SSSGSS Yasas›na KKarfl› YYürütülen
Mücadeleden NNe AAnlamal›y›z?
* AAmerikanc›l›k vve ‹‹flbirlikçilik
Egemenlerin RRuhlar›na ‹‹fllemifltir
* AAKP’nin DDüflmanl›¤› TTüm HHalka
ve HHaklarad›r!

Kamu Emekçileri Cephesi 
Dergisi’nin Haziran 2008 

tarihli 7. say›s› ç›kt›!
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PSAKD SSultanbeyli fifiubesi’nin
Düzenledi¤i 77. Geleneksel HHalk fifienli¤i 

Grup Yorum, Erdal Erzincan, Muharrem Temiz,
Tolga Sa¤,  P›nar Sa¤ , Erdal Bayrako¤lu, Ali
Do¤an, ‹rfan Genç,  Ali Y›lmaz, Aslan
Kahraman, Afl›k Ahmet Y›ld›z, Ahmet Sur,
Burkan Karakafl, Oral Polat, Özgür Barç›n,
Vurali, Tiyatro Simurg Sunucu Ali fiahin, 

YYeerr:: Sultanbeyli Cemevi Bahçesi 
TTaarriihh:: 6 Temmuz SSaaaatt:: 14.00

““22 TTeemmmmuuzz’’ddaa vvee 1199 AArraall››kk’’ttaa DDiirrii

DDiirrii YYaakkaannllaarr ‹‹flflbbiirrlliikkççii ‹‹kkttiiddaarrllaarrdd››rr””

TTaarriihh: 2 Temmuz 2008
YYeerr:: Kad›köy

HHaallkk CCeepphheessii ttooppllaannmmaa yyeerrii vvee ssaaaattii::

Kad›köy Tepe Natilus önü - 16.00

Mad›mak Otelinin ‹nsanl›k Müzesi Olmas› ‹çin,
Asimilasyon Politikalar›n›n Son Bulmas› ‹çin,
Katliamlar›n Bir daha Yaflanmamas› ‹çin

22 TTeemmmmuuzz’’ddaa GGüünnddoo¤¤dduu
MMeeyyddaann››’’nnddaa BBuulluuflflaall››mm

TTooppllaannmmaa YYeerrii:: Cumhuriyet Meydan›
SSaaaatt:: 17:00
‹zmir Alevi Bektafli ve Yöre Dernekleri Platformu
ve Demokratik Kitle Örgütleri

“Halk Cephesi”



19-22 Aral›k 2000’de
Türkiye çap›nda hapisha-

nelerde gerçeklefltirilen kat-
liam, hiç kuflku yok ki, ya-
k›n tarihimizin en önemli
olaylar›ndan biridir. Ope-
rasyon sadece Türkiye tarihinin en
büyük hapishaneler operasyonu ol-
mas› veya sadece K›br›s harekat›n-
dan sonraki en büyük askeri harekat
olmas›yla, bir operasyonda katledi-
len insan say›s›n›n büyüklü¤üyle
de¤il, bunlardan daha temel olarak
siyasi sonuçlar›yla önemliydi. De-
nilebilir ki 19-22 Aral›k katliam›,
yak›n tarihimizde devletin niteli¤i-
nin en aç›k görüldü¤ü olaylar›n ba-
fl›nda gelir. Oligarflik devlet, bu kat-
liamla, kendisi hakk›nda cehaletten
veya ayd›nlar›n bofl hayallerinden
kaynaklanan yan›lg›lara adeta son
vermifltir. Oligarflik devlet, emper-
yalizmin ve iflbirlikçi tekelci burju-
vazinin uzun vadeli ç›karlar› için
böyle bir vahfleti devlet olarak ger-
çeklefltirebilece¤ini göstermifltir.
Cuntalar yapmadan da, cuntalar›n
yöntemlerini, hatta daha da boyut-
lusunu uygulayabilece¤ini, tüm de-
mokrasi safsatalar›n› bir yana b›ra-
kabilece¤ini göstermifltir.

19-22 Aral›k katliam›na iliflkin
görülen davalardan biri olan

Bayrampafla Katliam› davas›nda, 23
Haziran günü verilen karar, oligar-
flik devletin bu niteli¤ine uygun bir
karar olmufltur. Eyüp 3. Asliye Ceza
Mahkemesi, zzaammaann aaflfl››mm›› nedeniy-
le davan›n düflürülmesine karar ver-
di. Mahkeme, bu karar›yla, emper-
yalizmin ve iflbirlikçi tekelci burju-
vazinin ç›karlar› için her türlü kat-
liam›n, vahfletin yap›labilece¤ine,
bunun “cezai” bir karfl›l›¤›n›n olma-
yaca¤›na hükmetmifltir. 

Böyle bir karar›n, özellikle
Bayrampafla Hapishane-

si’ne iliflkin davada verilmifl ol-
mas› daha da çarp›c› ve önemli-
dir. Çünkü, Bayrampafla Hapis-
hanesi, 19-22 Aral›k’ta en fazla
tutsa¤›n katledildi¤i ve bunlar-
dan 6 kad›n tutsa¤›n diri diri ya-
k›ld›¤› yerdir. Çünkü, 6 kad›n
tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤›, plan-
l› bir katliam›n gerçeklefltirildi-

¤i, sabittir, hukuk diliyle “subuta er-
mifl”  bir gerçektir ve katliamc›lar,
buna ra¤men kurtar›lm›fllard›r. 

Katillerin bu flekilde ve bu hu-
kuksuzlukla, bu pervas›zl›kla

aklanmas›, oligarflik devletin yeni
bir tavr› de¤ildir. Katliamc›lar›n ifa-
desinin bile al›nmad›¤›, bir mahke-
menin klasik prosedürünün gerekle-
rinin bile yerine getirilmedi¤i, defa-
larca hakimlerin de¤ifltirildi¤i bir
pervas›zl›k sergilenmifltir hukuk
ad›na. Her duruflma hakim de¤iflti-
rilmesi bir komedidir ama bu kome-
di, kan gölüne dönüfltürülmüfl mal-
talar üzerinde, 28 cesedin üzerinde
oynand›¤›nda komediden ç›k›p, ffaa--
flfliisstt bbiirr rreejjiimmiinn kanl› oyununa dö-
nüflmektedir. Bu kanl› oyun ve poli-
tika ise, cumhuriyetin neredeyse ta-
rihiyle yafl›tt›r. Bu kanl› politika,
“terör demagojisiyle”, infazlar›,
katliamlar›, kaybetmeleri, iflkence-
leri, faili meçhulleri meflrulaflt›rm›fl
ve süreklilefltirmifltir. Ecevit, 19
Aral›k sabah› dahi, bu demagojiye
sar›l›p, diyordu ki; “Bu mücadele
tteerröörriissttlleerrii,, kkeennddii tteerröörriizzmmlleerriinnddeenn
koruma ve kurtarma giriflimidir.'' 

“Yaflam kutsald›r” gibi sözlerle
harmanlanan terör gerekçesi, o

günlerde, katliamdan yana olan her-
kesin dilindeki gerekçeydi. Bu ge-
rekçenin alt›nda ise, devrimci irade-
nin k›r›larak “devlet otoritesi”nin
sa¤lanmas› iste¤i yat›yordu. Onla-
r›n hepsine 19 Aral›k sabah›ndaki

yaz›s›yla Cüneyt Arcayürek tercü-
man olmufltu. fiöyle diyordu Arca-
yürek: ““DDeevvlleett,, ddeevvlleett oollmmaann››nn ggee--
rree¤¤iinnii yyeerriinnee ggeettiirrddii..”” fiimdi onlara
flunu sormak isteriz; katliamc›lar›n
ço¤u hakk›nda dava bile aç›lmama-
s›yla, hakk›nda dava aç›lanlar›n da
“zaman afl›m›”yla kurtar›lmas› da
ddeevvlleett oollmmaann››nn ggeerree¤¤ii midir?

Bu nas›l bir devlettir ki, ayakta
kalabilmek için durmadan kat-

letmesi gerekiyor? Bu nas›l bir dev-
lettir ki, devlet olmas›n›n gere¤i,
kendini hhuukkuukkssuuzzlluukk,, aaddaalleettssiizzlliikk
olarak gösteriyor... Bu devlet olma-
n›n de¤il, ffaaflfliisstt bbiirr ddeevvlleett olman›n
gere¤idir. Katlederek, adaletsizlikle
ayakta duran bir devlet ise, asl›nda
çürümüfl bir devlettir. Ve bir gün
döktü¤ü kan da onu ayakta tutama-
yacakt›r.  

19 Aral›k katliam›yla ilgili verilen
bu karar, en az 19 Aral›k katli-

am›n›n kendisi kadar önemli ve
simgeseldir. Çünkü, karar, kkaattlliiaa--
mm››nn ddeevvaamm››dd››rr.. Çünkü karar, bu ül-
kede haftalard›r tart›fl›lan yyaassaammaa--
yyüürrüüttmmee--yyaarrgg›› üçlüsündeki yarg›-
n›n, kontrgerilla politikalar›na  ba¤-
l› bir kurumlaflma oldu¤unu anlat-
maktad›r herkese.  

Darbe nerede? Kontrgerilla nere-
de? Ergenekon nerede? Spekü-

latif darbe tart›flmalar›n›, Veli Kü-
çük gibi birkaç kiflinin üzerinden
yap›lan Ergenekon senaryolar›n› bir

yana b›rakmal›d›r bu ülkenin
demokratlar›. ‹flte devlet de,
kontrgerilla da, Ergenekon da
burada. Kontrgerilla da, Erge-
nekon da devletin kendisidir.
Kim kontrgerillay› “d›flta” ar›-
yorsa, ya yanl›fl yap›yor, ya ya-
lan söylüyordur. Bu ülkede hal-
ka karfl› uygulanan operasyon-
lar, Veli Küçükler’in çap›n› çok
çok aflar. Onlar, kontrgerilla
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Adaletten
vazgeçmeyece¤iz!

Bu devlet olman›n de¤il, faflist
bir ddevlet olman›n gere¤idir.

Katlederek, adaletsizlikle ayakta
duran bir devlet ise, asl›nda çü-
rümüfl bir devlettir. Ve bir gün
döktü¤ü kan da onu ayakta tuta-

mayacakt›r. 



çark›n›n difllileridir. Mekanizman›n
tamam› devlettir. Genelkurmay’dan
AKP’ye kadar düzenin tüm temel
güçleri, bbuu mmeekkaanniizzmmaayy›› iiflfllleett--
mmeekktteeddiirrlleerr.. Bu mekanizma, tetik-
çilerden ibaret bir mekanizma ol-
may›p, yasamadan yürütmeye, yar-
g›dan medyaya, M‹T’ten devlet su
ifllerine kadar düzenin tüm kurum-
lar›n› içerir. Böyle oldu¤u içindir ki,
katliamlar bu kadar pervas›z ger-
çeklefltirilir bu ülkede. Böyle oldu-
¤u için de katliamc›lar bu kadar ra-
hat aklan›r, kurtar›l›r. Katiller devle-
tin her kademesindedirler. KKaarraarr
vveerreennlleerr,, ppllaannllaayyaannllaarr,, uuyygguullaa--
yyaannllaarr,, kkaattlliiaamm›› mmeeflflrruullaaflfltt››rraannllaarr,,
kkaattiilllleerrii ggiizzlleeyyeennlleerr,, bu mekaniz-
man›n parçalar›d›r. Bu yap›n›n bü-
tününü görmeyip, sadece ““ggöösstteerrii--
lleenn””llee yetinenler, Türkiye ger-
çe¤ini tam kavrayamayacaklar›
gibi, demokrasi mücadelesinde
de, haklar ve özgürlükler müca-
delesinde de do¤ru bir perspek-
tife sahip olamayacaklard›r.  

19 Aral›k’›n ertesi günü, Bafl-
bakan Ecevit, sonra ‹çiflleri

Bakan›, sonra da Genelkurmay
temsilcisi, verdikleri demeçler-
de, operasyonu (yani 6’s› diri
diri yak›larak 28 kiflinin öldü-
rüldü¤ü katliam›) gerçeklefltiren
güvenlik güçlerini kkuuttllaamm››flfl,,
onlar›n ggöözzlleerriinnddeenn ööppmmüüflfllleerr--
ddii.. Emin olun ki, son mahkeme
karar›n›n arkas›ndan bu karar›n ç›-
kart›lmas›nda rolü olan tüm Adalet
Bakanl›¤› bürokratlar›n›n, ssaavvcc›› vvee
hhaakkiimmlleerriinniinn ddee ggöözzlleerriinnddeenn
ööppüüllmmüüflflttüürr.. Belki bunu, “ba¤›ms›z
yarg›ya” gölge düflmesin diye ale-
nen yapmayacaklard›r, ama yap›ld›-
¤›ndan emin olun. Mehmet A¤ar’›n
devrimcilerin kanlar içindeki parça-
lanm›fl cesetleri içeride dururken,
kap›da Ayhan Çark›n, O¤uz Yorul-
maz gibi katillerinin gözlerinden
öptü¤ü sahneyi hat›rlay›n bir de. Ki-
fliler, yerler de¤iflik olsa da, karfl›-
m›zdaki tablonun özü ve siyasal an-
lam› ayn›d›r;

Katlettiriyor ve gözlerinden öpü-
yorlar. Katlettiriyor ve zaman

afl›m›ndan kurtar›yorlar. Katlediyor
ve yalan söylüyorlar. Katlediyor ve

yalanlar›n› mahkemelerde onaylat-
t›r›yorlar. Bu ülke, baflbakanlar›n,
bakanlar›n 70 milyonun gözlerinin
içine bakarak yalan söyleyebildi¤i
ve yalan›n›n ortaya ç›kmas› halinde
dahi bundan ne siyasi olarak, ne hu-
kuki olarak sorumlu tutulmad›¤› bir
ülkedir. 

19 Aral›k’›n ard›ndan kameralar›n
karfl›s›na geçip de ““OOppeerraassyyoonn

ss››rraass››nnddaa bbaazz›› mmaahhkkuummllaarr››nn yyaakk››--
llaarraakk yyaa ddaa vvuurruullaarraakk ööllddüürrüüllddüü¤¤üü
ttüümmüüyyllee ggeerrççeekk dd››flfl››dd››rr..”” diyen, biz-
zat o hapishanelerden sorumlu olan,
dolay›s›yla içeride yaflananlar› bi-
rinci elden bilen AAddaalleett BBaakkaann››
Hikmet Sami Türk’tü. Tutsaklar›n
yak›larak ya da vurularak öldürül-
dü¤ü sonraki y›llarda tüm gizleme
çabalar›na ra¤men kan›tland›. Peki

ne oldu? YYaarrgg››,, Adalet Bakan› hak-
k›nda yalan beyanat vermek, kamu-
oyunu aldatmak suçlamas›yla dava
m› açt›?.. 

Böyle bir fley ülkemizde hiçbir
zaman, hiçbir konuda olmad›¤›

gibi, son mahkeme karar›n›n da
gösterdi¤i gibi, yarg›, hala Adalet
Bakan›’n›n yalan›n› kan›tlama, ger-
çeklerin üstünü ört bas etme peflin-
dedir. AAddaalleettiinn tteecceelllleessiinnii sa¤la-
makla yükümlü olan kurumun, tam
tersine, gerçeklerin üstünü örttü¤ü,
aaddaalleettssiizzllii¤¤ii kkuurruummllaaflfltt››rrdd››¤¤›› bir
üke oldu¤umuz, bu kararla tescil
edilmifltir. 

19 Aral›k katliam›n›n amac›, he-
defi üzerine çok fley söylenmiflti;

fakat en aç›k ifadelerden biri, ope-

rasyondan dört gün sonra 23 Ara-
l›k’ta ‹çiflleri ve Jandarma Komu-
tanl›¤›’n›n bas›n birifinginde Kur-
may Albay Ali Ayd›n taraf›ndan
söylenen flu sözdür: ““ FF TTiippii uuyygguu--
llaammaass››yyllaa tteerröörr üüllkkee ggüünnddeemmiinnddeenn
çç››kkaarr››llaaccaakktt››rr..””

fiimdi bu sözün yan›na da, hakim-
lerin söyledi¤i “devletin ç›kar-

lar› söz konusu oldu¤unda hukuku
bir yana b›rak›r›m” diyen, “teröre
karfl› elbette devletten yana” oldu-
¤unu” söyleyen hukukçu(!)lar›n
zihniyetini koyun. O zaman görülür
ki, 19 Aral›k’la ilgili böyle bir karar
ç›kmas›, sistemin kendi mant›¤›
içinde tutarl› ve beklenendir. “Dev-
letin bekas›n› tehlikede gören hâki-
min adaletten ayr›labilece¤ine” fet-
va verilen ve buna ne Adalet Bakan-

l›¤›’n›n, ne Yarg›tay’›n itiraz›-
n›n olmad›¤› bir ülkede, baflka
ne sonuç beklenebilir ki. Ve bu
noktada flu çok net olarak orta-
dad›r: Yarg›, 19 Aral›k operas-
yonunu kendi cephesinden ta-
mamlamaktad›r. Yarg›, “teröre
karfl› mücadele” ad›na, en vahfli
katliamlar›n yap›labilece¤ine,
düzenin mevcut yasalar›n›n bile
çi¤nenebilece¤ine hükmederek,
esas›nda kendi meflrulu¤unu da
inkar eden bir karar vermifltir.
Hukuksuzlu¤un egemen oldu¤u
bir ülkede, hukukun kurumlar›-
na da gerek yoktur. Olsa olsa,

onlar›n tek varolufl nedeni, faflizmin
zulmünü meflrulaflt›rmaya ve kitle-
leri aldatmaya hizmet etmektir. 

Bu adaletsizlik, onlar›n sistemini
y›k›l›fla, bizim adalet kararl›¤›-

m›z ve özlemimiz ise, bizi devrime
kadar götürecek. Tarihte birçok ör-
ne¤i var bunun; Onlar adaletsizlik-
te, biz adalette ›srar edece¤iz. Hu-
kuksuzlu¤unuza ddeevvaamm eeddiinn bu
afla¤›l›k düzenin efendileri; devam
edin! “Zaman afl›m›” gibi yöntem-
lere s›¤›narak katilleri kurtarmakla
yetinmeyin, “ba¤›ms›z mahkemele-
riniz”, her katliamc›ya katletti¤i
devrimci bafl›na ödüller versin. Ya-
saman›zla, yürütmeniz ve yarg›n›z-
la, zulmünüze devam edin ki, sonu-
nuz tez gelsin. 
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Hukuksuzlu¤unuza devam eedin
bu afla¤›l›k düzenin efendileri;

devam edin! “Zaman afl›m›” gibi
yöntemlere s›¤›narak katilleri kur-

tarmakla yetinmeyin, “ba¤›ms›z
mahkemeleriniz”, her katliamc›ya
katletti¤i devrimci bafl›na ödüller
versin. Yasaman›zla, yürütmeniz
ve yarg›n›zla, zulmünüze devam
edin ki, sonunuz tez gelsin. 



Tarih 19 Aral›k 2000’di. Bu
ülkenin 20 hapishanesinde bir-
den gerçeklefltirilen operasyonda
toplam, 28 tutsak katledilmiflti.

Katliam›n hemen ard›ndan,
katliamda yaral› ve sa¤ kalan tut-
saklara çeflitli iddialarla davalar
aç›ld›, yarg› süreci bafllat›ld›.
Suçlar›, F tipi sald›r›s› karfl›s›n-
da, siyasi kimliklerini, düflünce-
lerini savunmak, teslim al›narak
bir siyasi ceset haline getirilmeye
karfl› direnmekti.

Katliam›n ard›ndan alelacele
katliam›n belgeleri yok edilmeye
çal›fl›ld›. Büyük bir propaganda
kampanyas› aç›larak katliam›n so-
rumlulu¤u tutsaklar›n üzerine at›l-
mak istendi.

Fakat, gerçekleri örtemediler.
Belgeler, katliam›n devlet taraf›n-
dan yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Bu-
nun üzerine, devletin katliam› ört-
bas etme politikas› teflhir oldu¤un-
dan dolay›, BBaayyrraammppaaflflaa kkaattlliiaamm››
iiççiinn 1166 TTeemmmmuuzz 22000011 ttaarriihhiinnddee
ggöösstteerrmmeelliikk bbiirr ddaavvaa aaçç››lldd››.. 

Dava açmak zorunda kald›lar
ama kendi katliamlar›n› yarg›lamak
gibi bir niyetleri yoktu. Aradan ge-
çen 7 y›l içinde b›rakal›m yarg›la-
may›, hukuki bir yarg›lama görün-
tüsü oluflturma gere¤i bile duyulma-
d›. Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde aç›lan davan›n 23 Haziran
2008’deki 23. oturumunda, ddaavvaann››nn
zzaammaann aaflfl››mm›› nneeddeenniiyyllee ddüüflflüürrüüllmmee--
ssiinnee karar verilirken san›klar›n ifa-
desi dahi al›nm›fl de¤ildi.

Bir önceki duruflmas› 3 Hazi-
ran’da görülen davan›n hakimi, 19
Haziran 2008’de davan›n zaman
afl›m› süresi dolacak olmas›na ra¤-
men, bir sonraki duruflmay› 23 Ha-
ziran tarihine b›rakm›flt› ve 23 Hazi-
ran’daki duruflman›n daha bafllang›-
c›nda, “davan›n zaman afl›m› süre-
sinin doldu¤unu” söylemesi üzeri-

ne, davaya müdahil olarak kat›lan
avukatlar duruflma salonunu terket-
tiler. Av. Taylan Tanay salonu ter-
ketmeden yapt›¤› konuflmada, dava-
n›n halk›n belle¤inde asla zaman
afl›m›na u¤ramayaca¤›n› söyleye-
rek, flöyle dedi: ““AAddaalleett aarraayy››flfl››mm››zz
ssüürreecceekkttiirr.. BBuu ddaavvaa aaddaalleett iihhttiiyyaacc››--
nn›› ggiiddeerrmmeemmiiflflttiirr.. SSoorrgguu vvee ssaavvuunn--
mmaallaarr›› tteessppiitt eeddiillmmeeyyeenn ssaann››kkllaarr
vvaarrdd››rr.. GGöösstteerrmmeelliikk bbiirr yyaarrgg››llaammaa
bbiillee yyaapp››llmmaamm››flfltt››rr”” 

Halk›n Hukuk Bürosu da durufl-
ma sonras› davaya iliflkin ““BBaayyrraamm--
ppaaflflaa OOppeerraassyyoonn DDaavvaass›› ZZaammaann
AAflfl››mm››nnaa GGiirrddii,, HHaallkk››nn AAddaalleett ‹‹ssttee--
mmii SSüürrüüyyoorr”” bafll›¤›yla yapt›¤›
aç›klamada flöyle diyordu: ““HHaayyaattaa
ddöönnüüflfl ooppeerraassyyoonnuunnuu ppllaannllaayyaannllaarr,,
ooppeerraassyyoonnuu ggeerrççeekklleeflflttiirreennlleerr,, eemmiirr
vvee ttaalliimmaatt››nn›› vveerreennlleerriinn iinnssaannll››¤¤aa
kkaarrflfl›› iiflfllleemmiiflfl oolldduukkllaarr›› bbiirr ssuuçç bbuu--
lluunnmmaakkttaadd››rr.. TTüümm ddüünnyyaann››nn ggöözzllee--
rrii öönnüünnddee bbiirr kkaattlliiaamm ggeerrççeekklleeflflttii..
HHiiççbbiirr mmaahhkkeemmee hhüükkmmüü bbuu ggeerrççee--
¤¤ii ddee¤¤iiflflttiirreemmeezz.. HHiiççbbiirr mmaahhkkeemmee
hhüükkmmüü zzaammaann aaflfl››mm›› iillee bbuu ggeerrççee¤¤ii
hhaallkk››nn bbeellllee¤¤iinnddeenn ssiilleemmeezz....””

ZZaammaann AAflfl››mm›› PPeerrvvaass››zzll››¤¤››

Bayrampafla Hapishanesi katli-
am›na iliflkin katliamc›lar hakk›nda

aç›lan davan›n zaman afl›m›na u¤ra-
t›lmas› karar› büyük bir pervas›zl›k-
t›r.

Yedi y›l boyunca ciddi, sorumlu,
gerçe¤i aç›¤a ç›karmay› hedefleyen
bir yarg›lama yap›lmam›fl, deliller
toplanmam›fl, san›klar›n ifadeleri
al›nmam›fl ve neredeyse her durufl-
mada hakim de¤iflikli¤ine gidilerek
davan›n 7 y›ll›k süreyi tamamlama-
s› sa¤lanm›flt›r. Mahkeme öyle cid-
diyetsiz davranm›flt›r ki, olay yerin-
de inceleme yap›lmam›fl, Bayram-
pafla Hapishanesi’nde de¤ifliklikler
yap›larak katliam›n delilleri ortadan
kald›r›lmak istenmifltir.

Bayrampafla’da 6 kad›n tutsak
diri diri yak›lm›flken, 2 tutsak kat-
liam› durdurmak için kendini yaka-
rak feda etmifl, 4 tutsak operasyona
kat›lan katillerin kurflunlar›yla yafla-
m›n› yitirmifl ve 55 tutsak kurflun-
larla ve yak›larak yaralanm›flken,
dava ““ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerree kkööttüü
ddaavvrraannmmaakk,, ggöörreevvlleerriinnii kkööttüüyyee
kkuullllaannmmaakk”” iddialar› ile aç›lm›flt›.
Bu bafll› bafl›na bir hukuk komedisi
iken, dava boyunca da deliller top-
lanmad› ve zaman afl›m› süresinin
dolmas› beklendi. Ve zaman afl›m›
süresinin aalltt ss››nn››rr›› doldu¤unda, he-
men zaman afl›m› karar› al›narak
dava ortadan kald›r›ld›.

Mahkeme heyeti davay› ortadan
kald›rd›. Peki bu katliam›n sorum-
lular› ne olacak?

Yok mu bu katliam›n bir sorum-
lusu? Yok mu bunca tutsa¤› katle-
denler, katliam karar› alanlar, katil-
lere emir verenler?

Bu kararla söylenmek istenen
nedir?

Katliam yapmak serbesttir, katil-
ler himaye edilecektir; baflka huku-
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Katiller Zaman
Afl›m› Korumas›nda

Türkiye’de
Adalet

Nas›l ‹flliyor
??

1199 AArraall››kk 22000000’’ddee BBaayyrraammppaaflflaa
HHaappiisshhaanneessii’’nnddee YYaakk››lldd››

19 Aral›k Katliam› Davas›
Dünyan›n ve halk›m›z›n 
gözleri önünde 
neredeyse her duruflmada
hakim de¤ifltirilerek, 
Suçlular›n ifadesi bile
al›nmadan 
Aradan sekiz y›l geçti ve 
katliamc›lar, “zaman afl›m›”
gerekçesiyle cezadan
kurtar›ld›.



ki k›l›flar›n yan›nda zaman afl›m› da
katilleri kurtaran can simididir.

Oligarfli, hukuk dinlemeden, ya-
sa dinlemeden üstelik bir savafla gi-
der gibi binlerce askerle, a¤›r silah-
larla hapishanedeki insanlar› katle-
debilir, fakat yarg›lamas› bile ol-
maz. Onlar, katliamlar›ndan sorum-
lu tutulamazlar.

NEDEN?

Nedenini, hukukla, yasalarla
izah edemez kimse. Nedeni ancak,
oligarflik düzenin ç›karlar›yla, oli-
garflik düzenin faflist karakteriyle
izah edilebilir.

Zaman afl›m› karar› oligarflinin
bu niteli¤inin tescil edilmesidir. Za-
man afl›m› karar› faflizmin sahiple-
nilmesidir. Oligarfli, faflizmle yönet-
meye devam edece¤ini, yine ihtiyaç
duydu¤unda katliamlar yapaca¤›n›
anlatmaktad›r.

Zaman afl›m› karar›n›n cezadan
kurtard›klar› mahkemede yarg›lanan
jandarma ve gardiyanlar de¤ildir.
Kararla amaçlanan as›l suçlu olan
devleti, dönemin hükümetini, bakan-
lar›n›, MGK’s›n› kurtarmakt›r. Daha-
s›, katliam politikas›n›n mahkum
edilmesinin önüne geçilmifltir.

OOlliiggaarrflflii iillaann eettmmeekktteeddiirr.. BBuu
üüllkkeeddee ddeevvlleettiinn kkaattlleettmmee öözzggüürrllüü--
¤¤üü vvaarrdd››rr..

ZZaammaann AAflfl››mm›› SSuuççlluullaarr›› 
KKuurrttaarrmmaa YYöönntteemmiiddiirr:: 
Yarg›da devlete karfl› eylemler

aradan ne kadar süre geçerse geçsin
zaman afl›m›na u¤ramaz. Zaman
afl›m› örne¤in 12 Eylül döneminde
aç›lan örgüt davalar› için uygulan-
maz. 12 Eylül’de ilk aç›lan Devrim-
ci Sol-1 davas›n›n tarihi 24 Temmuz
1981’dir. Y›l 2008’dir, fakat bu da-
va halen sürmektedir ve zaman afl›-
m› uygulanm›yor.

Örne¤in, DHKP-C davas›ndan
yarg›lanan Ercan Kartal’›n durufl-
mas› 14 y›ld›r tutuklu olarak devam
etmektedir.

Bunlar çarp›c› iki örnektir fakat,
bu ülkede 10-15 y›l boyunca, her-
hangi bir hüküm almadan tutuklu
olarak yarg›lanan devrimcilerin sa-

y›s› hiç az de¤ildir.

Yine örne¤in, 19 Aral›k katli-
am›na iliflkin tutsaklara aç›lan dava-
lar da zaman afl›m›na u¤ramazlar,
onlar›n yarg›lanmalar› da halen sür-
mektedir.

Devrimcilerin yarg›land›¤› dava-
larda zaman afl›m› süresinin uygu-
land›¤›na dair örnekler ya yoktur,
ya da varsa bunlar istisna bile say›-
lamayacak kadar bilinmeyen s›n›rl›
örneklerdir.

Fakat bunun yan›nda baflka kim-
lerin zaman afl›m›ndan kurtar›ld›¤›-
n›n kimi örnekleri;

- Genç Parti Baflkan› Cem Uzan,
CEAfi’› 29 milyon doland›rmaktan
yarg›land›¤› davada Nisan 2008’de
zaman afl›m›yla kurtar›ld›. 

- Hayyam Garipo¤lu, Yahya Mu-
rat Demirel, Ali Avni Balkaner, Fa-
ruk Süren, Turgut Y›lmaz’›n yarg›-
land›¤› “Kaçakç›l›kla Mücadele Ka-
nununa Muhalefet”ten aç›lan dava
zaman afl›m›na u¤rat›ld›

- Etibank’›n içinin boflalt›lmas›
davas›nda tekelci Cavit Ça¤lar ve
ortaklar›, 18 Temmuz 2007’de za-
man afl›m›ndan kurtar›ld›. 

- Tekelci burjuvalardan Halis
Toprak, “zimmet” davas›ndan za-
man afl›m› sayesinde kurtar›ld›. 

- Korkmaz Yi¤it’in de içinde ol-
du¤u 39 san›kl› “doland›r›c›l›k” da-
vas›, fiubat 2007’de zaman afl›m›
süresi doldu¤u için kapat›ld›.

- Marmara depreminde çok say›-
da insan›m›z›n ölmesine neden olan-
lar hakk›nda aç›lan davalar zaman
afl›m› süresi doldu¤u için düflürüldü.

- 13 fiubat 1991’de gözalt›na al›-
nan Ali R›za A¤do¤an’› Ekipler
Amirli¤inin 3. kat›ndan afla¤›ya ata-
rak öldüren katiller zaman afl›m› ge-
rekçesiyle beraat ettirildi

- Sendikac› Süleyman Yeter’i ifl-
kencede öldürenler hakk›nda aç›lan
dava zaman afl›m›ndan düflürüldü.

- ‹stanbul Terörle Mücadele fiu-
besinde 1998’de Ahmet Turan,
Müslüm Turfan ve Dinçer Erdo-
¤an’a iflkence yapan polisler hak-
k›ndaki dava zaman afl›m›ndan dü-

flürüldü.

- 13 Eylül 1993'te Fatma Çak›r'a
iflkence yapan polisler fierif Çak-
mak, Muharrem Közbek ve Atilla
Bafl hakk›nda aç›lan dava Mardin 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi'nde zaman
afl›m›na u¤rat›ld›.

Yine ayn› mahkeme Kamile Çi¤-
ci'ye iflkence yapan polisler ‹brahim
Hakerler, Y›lmaz Papakç›, Nezir
Karakufl, Vedat Karaman, Muham-
met Özcan, Tamer Tan›fll› ve Elmas
Demircan'›n davas›n› da zaman afl›-
m›ndan düflürdü.

Zaman afl›m›na u¤rayan say›s›z
dava sözkonusu. Refahyol iktidar›
döneminde SSK Genel Müdürlü-
¤ü’nde s›nav ifllemlerinde usulsüz-
lük davas›, hayali ihracattan yarg›-
lanan Muhammet Ciger’in davas›,
Süleyman Mercümek’in toplanan
yard›m paralar›n› yerine ulaflt›rma-
mas› davas›, mafyac› Alaattin Çak›-
c›’n›n adam yaralama davas›... k›sa-
cas›, soyguncunun, talanc›n›n dava-
lar› zaman afl›m›na u¤ruyor. Devlet
ad›na katliam yapanlar›n davalar›
da zaman afl›m›na u¤ruyor.

Adalet Bakanl›¤› verilerine daya-
narak, Ankara Ticaret Odas› taraf›n-
dan 2006’da haz›rlanan rapora göre;
1995-2004 y›llar› aras›nda ülke ge-
nelinde kapanan dosya say›s› y›ll›k
ortalama 480 bin, 2004 y›l›nda top-
lam 546 bin 843 dosya zaman afl›m›
nedeniyle düfltü. Raporda, son 10
y›lda toplam 4 milyon 866 bin 803
davan›n düfltü¤ü de belirtildi. ‹flte,
oligarflinin zaman afl›m› uygulamas›-
n›n devasa boyutlardaki tablosudur.

Fakat, bu oranda uygulanan za-
man afl›m›, devrimcilerin, düzene
karfl› mücadele etti¤i için tutukla-
nanlar›n en s›radan davalar›nda bile
uygulanmamaktad›r. Düzen, kendi-
sine karfl› mücadele edenleri ceza-
land›rmak için, zaman falan dinle-
memektedir.

MMaahhkkeemmeenniinn KKuurrttaarrdd››¤¤››,,  
‹‹nnssaannllaarr›› DDiirrii DDiirrii YYaakkaann
KKaattiilllleerrddiirr

Halk›n Hukuk Bürosu’nun söz-
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konusu davaya iliflkin aç›klamada
19 Aral›k 2000 tarihinin tablosu res-
medilmektedir: “MMaahhkkeemmee kkaayy››ttllaa--
rr››nnaa yyaannss››mm››flfl hhaallii iillee””

-- OOppeerraassyyoonnddaa kkuullllaann››llaann ppeerr--
ssoonneell,, ssiillaahh vvee bboommbbaa eennvvaanntteerrii
aaddeettaa iikkii üüllkkee aarraass››nnddaakkii bbiirr ssaavvaaflfl--
ttaa kkuullllaann››llmm››flfl bbooyyuuttttaayydd››.. 

-- SSaalldd››rr›› nneettiicceessiinnddee 2288 ttuuttuukklluu
vvee hhüükküümmllüü yyaaflflaamm››nn›› yyiittiirrddii,, yyüüzz--
lleerrcceessii iissee aa¤¤››rr bbiirr flfleekkiillddee yyaarraallaann--
dd››.. 

-- OOppeerraassyyoonnuunn yyaapp››lldd››¤¤›› ttaarriihh--
lleerrddee hhaappiisshhaanneelleerriinn bbuulluunndduu¤¤uu iill--
lleerrddee kk››ssmmii oollaa¤¤aannüüssttüü hhaall yyaaflflaatt››ll--
dd››,, kkiimm oolldduukkllaarr›› bbiilliinnmmeeyyeenn kkiiflflii--
lleerrccee kkrriizz yyöönneettiimm mmeerrkkeezzlleerrii oolluuflfl--
ttuurruulldduu.. 

-- HHââkkiimmlleerr,, ssaavvcc››llaarr vvee eemmnniiyyeett
ggüüççlleerrii kkrriizz yyöönneettiimm mmeerrkkeezziinniinn

yyaazz››ll›› oollmmaayyaann kkaarraarrllaarr››nnaa bbaa¤¤ll››
kk››ll››nndd››..

19 Aral›k’ta bu ülkenin 20 hapis-
hanesinde ayn› anda katliam ope-
rasyonlar› gerçeklefltirildi.

Katiller sürüsü bir yandan uzun
namlulu silahlarla kurflunluyor, bir
yandan hapishaneleri gaz bombala-
r›na bo¤uyor, bir yandan özel gaz-
larla yak›yorlard›...

Bayrampafla Hapishanesi’nde
kad›nlar ko¤uflunda, bu sald›r›lar›n
sonucunda 6 tutsak, fiefinur Tezgel,
Gülser Tuzcu, Yazgülü Güder Öz-
türk, Seyhan Do¤an, Nilüfer Alcan,
Özlem Ercan yanarak yaflamlar›n›
yitirdiler. Çok say›da tutsak a¤›r ya-
n›klarla kurtuldular.

Hapishanelerde tutsakt›lar, elle-
rinde sald›ranlara karfl›l›k verebile-
cek yüreklerinden baflka silahlar›
yoktu. Fakat onlar›n yüreklerinden
korkanlar, ellerindeki tüm silahlar›
kullanarak, dört duvar›n aras›n› ce-
henneme çeviriyorlard›.

Katiller sürüsüydü sald›ranlar,
yakt›klar› canl› bedenler kömürlefl-
tikçe, onlar kahkahalar at›yorlar,
devrimcileri öldürmekten özel bir
keyif al›yorlard›.

Kuflkusuz, insan de¤illerdi, in-
sanl›klar›n› ve insani duygular›n›
yitirmifllerdi. Onlar katlediyor, dev-
let, bu katliam› aklayacak aç›klama-
lar, yalanlar üretiyordu.

Bayrampafla’da katliam sald›r›-
s›n›n durdurulmas› için bedenini tu-
tuflturan F›rat Tavuk’un üzerine
kurflun ya¤d›rm›fllard›. Bedenini tu-
tuflturan bir insana, kurflun ya¤d›-
ranlard›r yarg›lamadan muaf tutu-

lanlar.

Havaland›rmada ellerinde silah
olmayan, halaya durmufl tutsaklar›n
üzerine çat›lardan bomba ve kurflun
ya¤d›rd›lar. Çok say›da tutsa¤› ön-
lerinde aç›k hedef durumunda iken
uzun namlulu silahlarla vurdular.
Böylesi katillerdir, yarg›lanmayan-
lar.

Kuflkusuz ki, bu düzenin ahlak›
bunlar› yarg›lamay› de¤il, ödüllen-
dirmeyi gerektiriyor. Bu nedenle,
katiller için aç›lan tek dava da, “za-
man afl›m› süresi doldu” denilerek
kapat›lm›flt›r.

O gün devlet, kendi denetimin-
deki hapishanelere, uzun namlulu
silahlar ve bombalarla, helikopter
eflli¤inde, vinçlerle, insan vücudunu
eriten kimyasal gazlarla sald›rd›.

Katliamdan sonra F tipi hücrele-
re götürürken tutsaklara iflkence ya-
panlard›r yarg›lanmayanlar.

Tutsak ald›klar›na, dört duvar
aras›nda iken, devasa bir silah ve
asker gücü ile sald›ran oligarflinin
ahlak› yarg›lanmaktan muaf tutul-
du.

Çünkü, bu düzenin yarg› meka-
nizmas›n›n ahlak› da farkl› de¤ildir.
Düzen nas›lsa, yarg› mekanizmas›
da ona uyumludur.

BBuunnaa YYaarrgg›› DDeenneemmeezz
BBuu AAddaalleett DDee¤¤iillddiirr

Bir kez daha ortaya ç›km›flt›r ki,
bu ülkenin mahkemelerinde adale-
tin zerresi yoktur.

Katilleri, suçlular› yarg›lama-
yan, suçsuzlar› hapishanelere dol-
duran bir adalet mekanizmas› ola-
maz.

Bu ülkede, çok ciddi boyutlarda
adalet sorunu vard›r. Halk›n suçlu-
lar›n cezaland›r›ld›¤›n› görmeye ih-
tiyac› vard›r. Katliamc›lar›n, iflken-
cecilerin özgür, halk›n› can›n› seve
seve verecek kadar çok sevenlerin
tutsak oldu¤u bir sistem kabul edi-
lemez.

Bu dava ile bir kez daha görül-
müfltür ki, adalet halk›n mücadele-
sinin ürünü olacakt›r.
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““VVee oorraaddaallaarr.. ‹‹ççeerrddeelleerr.. ‹‹ççeerriissii
ff››rr››nn ggiibbii.. CCeehheennnneemmee eelliinniizzii ddaalldd››rr››yyoorr
ggiibbii,, ççeekkttiikk bbiirrkkaaçç aarrkkaaddaaflfl›› iiççeerriiddeenn..
ÇÇ››kkaannllaarr››nn yyüüzzlleerriinnii ttaann››mmaakk zzoorr.. ‹‹ççeerriissii
yyaann››yyoorr...... KKoo¤¤uuflfluunn kkaapp››ss››nnaa bbooyylluu
bbooyyuunnccaa uuzzaannmm››flfl GGüüllsseerr,, ööyyllee yyaatt››yyoorr..
ÇÇeekkmmeeyyee ççaall››flfltt››kk,, ggeellmmiiyyoorr.. GGüüccüümm
yyeettmmiiyyoorr,, ss››kk››flflmm››flfl.. ÖÖllüü yyaa ddaa ddiirrii oorraaddaann
aallmmaakk iissttiiyyoorruuzz.. ÇÇeekkeemmeeddiikk......
ÇÇeekkeemmeeddiikk......
GGüüllsseerr,, ÖÖzzlleemm,, fifieeffiinnuurr,, NNiillüüffeerr,, SSeeyyhhaann,,
GGüüllsseerreenn kkaalldd›› ggeerriiddee.. OOnnllaarrss››zz iinniiyyoorruumm
aaflflaa¤¤››yyaa,, dduuyygguussuu ççookk aacc››yydd››..””
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19 Aral›k Katliam davas›n›n zama-
nafl›m›na u¤ramas›na, 19 Aral›k’›n
katillerinin zaman afl›m›yla aklanmaya
çal›fl›lmas› 27 Haziran günü protesto
edildi. 
‹lk olarak DHP, ESP, Halk Cephesi,
Odak, ÖMP, Partizan taraf›ndan ÇHD
binas›nda yap›lan bas›n toplant›s›nda

“Katille ortadad›r. Ellerindeki kan aradan 8 de¤il 80 y›l da geçse silinemez.
Onlar bizlerin halklar›m›z›n nezdinde mahkum olmufllard›r” denildi. Av.
Ebru Timtik’in de davan›n zamanafl›m›na u¤ramas›na iliflkin genel bir
de¤erlendirme yapt›¤› toplant›da Av. Ali Ekfli de ülkemizde uygulanan
hukukun faflizan bir hukuk oldu¤unu söyledi.
ÇHD’de de 27 Haziran günü Sultanahmet Adliyesi’nde yapt›¤› eylemle
katliamc›lar› hiçbir zaman afl›m›n›n aklayamayaca¤›n› birkez daha ilan etti-
ler. ÇHD ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan Av. Taylan Tanay; “Sorumlular
Hesap Vermelidir! Bu ülkede yaflayan herkes 19–22 Aral›k tarihinde yafla-
nan vahflete tan›kl›k etti. Hiçbir mahkeme hükmünün bu gerçe¤i ortadan
kald›rma kudreti yoktur. Dört duvar ar-
d›nda savunmas›z insanlar› katledenler
ac›mas›z bir fliddete maruz b›rakanlar ce-
zaland›r›lmal›d›r” dedi. ÇHD’liler eyle-
min ard›ndan Hakim Ali Belen hakk›nda
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’na
gönderilmek üzere ‹stanbul Adalet
Komisyonu Baflkanl›¤›na suç duyurusun-
da bulundular. 

23 Haziran’da Eyüp 3.
Asliye Ceza Mahkemesinde sonuca
ba¤lanan dava, ülkemizdeki hukuk
sisteminin, yarg›n›n ne durumda ol-
du¤unu ortaya koymas› aç›s›ndan
son derece önemli ve çarp›c›yd›. 

Davan›n kendisi ise zaten abart›-
s›z diyebiliriz ki, Türkiye’nin yak›n
tarihinin en önemli olay›yd›.

Fakat düzenin bas›n yay›n kuru-
lufllar›, bu davay› ve bu tarihsel so-
nucu görmezden geldiler. 

Milliyet Gazetesi’nin d›fl›nda
kimse haberini yapmad›. (Gözü-
müzden kaçan varsa da bu genel
tabloyu de¤ifltirmiyor.)

Ve ertesi gün, bunu da not düfl-
meliyiz, EEccee TTeemmeellkkuurraann’›n d›fl›n-
da, düzen medyas›n›n hiçbir köfle
sahibi, bu davay› yazmad›. 

“‹‹nnssaannll››kkaaflfl››mm››” diye bafll›k at-
m›flt› yaz›s›na Ece Temelkuran.

O insanl›kafl›m›, Baflbakanl›k,
Genelkurmay koridorlar›ndan bafl-
lam›fl, hapishanelerin kan gölüne
dönüfltürülmüfl maltalar›nda, mah-
keme salonlar›nda ve “medya pla-
za”larda devam etmifltir.  

Böyle bir olay› haber yapmayan-
lar›n insanl›¤›ndan flüphe edilir ger-
çekten de. 

Yarg›-yasama üzerine yaz›p du-
ran köfle yazarlar›, böyle bir yyaarrgg››
kkaattlliiaamm››nn›› görmezden geliyorsa,
onlar›n da insanl›¤›ndan flüphe edilir.

Bu yarg› katliam›n›n gerçekleflti-
¤i gün, Türkiye Milli Tak›m›n›n
‘baflar›lar›’ konufluluyordu. Manflet-
ler onlarla doluydu. Ana haber bül-
tenlerinin tamam›, gazete köfleleri-
nin yüzde 99’u ayn› konuya ayr›l-
m›flt›. 

Ondan m› f›rsat ve yer bulup ya-
zamad›lar 19 Aral›k’›?

Görünen bu; ama gerçek bu de-
¤il. Böyle bir “yo¤unluk”lar› olma-
sayd› da yazmayacak, görmeyecek,
söylemeyeceklerdi. 

19 Aral›k 2000’deki katliam ön-
cesi iktidar›n verdi¤i ve medyan›n
bir iki istisnayla adeta harfiyen
uydu¤u emir beyinlerinde hala yü-
rürlüktedir çünkü. 

F Tipleri yaz›lmayacak. 

Devletin katliamc›l›¤› yaz›lma-
yacak.

Katillerin devlet taraf›ndan ceza-
dan kurtar›lmas› da yaz›lmayacakt›
elbette bu durumda. 

Yazmad›lar. 

Kendi utanç sayfalar›na yeni bir
sayfa daha eklediler. 

19 Aral›k’ta dökülen kandan so-
rumlu olduklar›n› tarih önünde bir
kez daha belgelediler. 

Burjuva medyan›n suskun suç ortakl›¤› 
YYaarrgg››,, kkaattlliiaamm›› mmaahhkkeemmee ssaalloonnuunnddaa ssüürrddüürrddüü;;
KKaattlliiaamm››nn ssuuçç oorrttaa¤¤››,, 88 yy››ll öönncceekkii ggiibbii ssuussmmaayyaa ddeevvaamm eettttii

Kolluk kuvvetlerinin att›¤› kur-
flunun, delilleri ortadan kald›rmak
amac›yla, adli t›p yolunda b›çakla
mahkumlar›n etleri kesilerek ç›ka-
r›ld›¤› bile kan›tland›. 

Bütün kurflunlar›n d›flar›dan
içeriye at›ld›¤›, ölülerin üzerinde
yak›c› kimyasal madde bulundu¤u,
gaz bombas› nedeniyle zehirlene-
rek öldürüldükleri... kan›tland›.
Ama deliller toplanamad›. Ko¤ufl-
larda keflif yap›lmas›na izin veril-
medi. 

Tabii ki san›klar, bulunamad›.
Ve... bu dava, 8 y›ld›r sürmesi, bi-
tememesi sebebiyle... müruruza-
mana u¤rad›. 

Dediler ki, ‘Üzerinden epey za-
man geçti’. Zaman afl›m›, tabii ki.
‹nsanl›kaflam› yani. Yani bir kez
daha insanl›¤›m›z›n üzerinden pos-
tallar›yla, çi¤neye çi¤neye geçtiler.
Gittiler.

Ece Temelkuran, 25 Haziran 2008, Milliyet

ZZaammaann AAflfl››mm›› 
KKaattlliiaammcc››llaarr›› 
AAkkllaayyaammaazz

‹nsanl›kafl›m›
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Bilgehan Karpat, bu ülkedeki
adaletin sonucu olarak, 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kad›nlar Günü düzenle-
nen mitinge kat›ld›¤› ve mitingde
flehit devrimcilerin resimlerini tafl›-
d›¤› için tutukland›.

Karpat’›n avukat› Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i Genel Sekreteri
Av. Selçuk Koza¤açl›; 22 May›s’ta
müvekkili Karpat’› ziyarete gitti-
¤inde, Karpat’›n da tutuklu olarak
yarg›land›¤›, Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan davan›n dos-
yas›n› da götürdü. 

Savc›lar›n bile “dava dosya-
s›”n›n ne anlama geldi¤ini bilmeye-
rek(!) kendi haz›rlad›klar› dosyaya
soruflturma açt›klar› düflünülürse,
dosyan›n ne oldu¤una aç›kl›k getir-
mek de gerekir.

Dava dosyas›, bizim ülkemizde
büyük oranda polisin katk›lar›yla
ve savc›lar›n haz›rlad›klar›, içinde
san›¤a iliflkin “suç” iddialar›n› ve
varsa yarg›lamaya iliflkin bilgi ve
belgeleri içerir. Bu dosyan›n avu-
katta ve san›kta bulunmas›n›n do-
¤al, yasal bir fley oldu¤unu, ülke-
mizdeki ve bildi¤imiz kadar tüm
dünyadaki yarg›lamalarda bunun
böyle oldu¤unu, anlatmak yersizdir.

HHaappiisshhaannee MMüüddüürrüü,, 
ÖÖ¤¤rreettmmeenn,, KKüüttüüpphhaanneeccii
KKaarraarr AAlldd››:: ‘‘BBuu bbeellggeelleerr 
ÖÖrrggüüttsseell DDöökküümmaann’’
Fakat, bunu Av. Selçuk Koça-

¤açl›, müvekkili Karpat’›n tutuklu
bulundu¤u Sincan Çocuk ve Genç-
lik Hapishanesi yetkililerine anlata-
mad›¤› için, Koza¤açl›’n›n müvek-
kiline götürdü¤ü 200 sayfal›k bel-
genin, 89 sayfas›na el konuldu.

Sözde avukatlar›n müvekkilleri-
ne verdi¤i belgeler hapishane idare-
si taraf›ndan okunamaz, içerik yö-
nünden incelenemez. Fakat, hiç bir
zaman uyulmayan bu iflleyifle yine
uyulmad› ve Koza¤açl›’n›n götür-
dü¤ü belgeler, hukuki bilgileri bile
olmayan, hapishane müdürü, sosyal
hizmet uzman›, ö¤retmen, kütüpha-
ne sorumlusu gibi görevlilerden
oluflturulan ““mmeekkttuupp ookkuummaa kkoo--
mmiissyyoonnuu”” taraf›ndan incelenerek,
28 May›s 2008’de bu belgelerin
““öörrggüüttsseell mmaatteerryyaall”” oldu¤u karar›
verildi.

PPoolliisstteenn GGeelleenn HHeerr
DDoossyyaayyaa ‹‹nncceelleemmeeddeenn
DDaavvaa AAççaann YYaarrgg››

San›lmamal›d›r ki, sadece sorun

hukukla ilgisi olmayan mektup oku-
ma komisyonunun belgeleri incele-
mesinden kaynaklanmaktad›r. Ko-
misyon sonuç olarak ald›¤› karar›
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
gönderdi. Fakat, Baflsavc›l›k da
önüne gelen belgelerin kendi haz›r-
lad›klar› dosyada bulunan belgeler
oldu¤una bakmadan, dosyay› gere¤i
için “baflsavc› vekilli¤i”ne sevketti. 

Baflsavc› vekilli¤i de, Koza¤aç-
l›’ya TCK’n›n, “terör örgütü üyeli-
¤i” bafll›kl› 314/2. maddesinden so-
ruflturma bafllatt›. Türkiye’nin yarg›
sistemi kendi haz›rlad›klar› dosyaya
dava açan bir yarg› sistemidir.

Bir avukat hakk›nda, sadece
mesle¤ini yapt›¤› için, “örgüt üyeli-
¤i” maddesinden soruflturma aç›l›-
yor. Fakat, bu durumun nedeni, bir
yanl›fll›k de¤il, yyaarrgg›› mmaanntt››¤¤››nn››nn,,
sistemin bir sonucudur. Bu yarg›n›n
mant›¤›nda, san›klar hakk›nda dos-
ya haz›rlarken, gerçekten suç olup
olmad›¤›na bakmak yoktur. PPoolliissiinn
ggeettiirrddii¤¤ii hheerr ffeezzlleekkee,, oldu¤u gibi
iiddddiiaannaammee hhaalliinnee ggeettiirriilliirr,, polisin
haz›rlad›¤› dosya, oldu¤u gibi dava
dosyas› halini al›r.

Savc›lar büyük oranda kendi ha-
z›rlad›klar› dosyalar›n içeri¤inden
bihaberdirler. Bu nedenle de, ayn›
savc›l›k, kendi haz›rlad›¤› dosyan›n
belgelerine yeniden dava açmakta-
d›r. Önemli olan düzene karfl› olan-
lar› suçlamak ve yarg›lamakt›r.
Mahkemelerin misyonlar› budur,
onlar da bunu en kaba haliyle yeri-
ne getirmektediler ve böylesi kome-
di denilecek örnekler ortaya ç›k-
maktad›r.

Koza¤açl›’n›n müvekkili Bilge-
han Karpat hakk›nda aç›lan dava da,
Av. Selçuk Koza¤açl› hakk›ndaki
soruflturma da bu mant›kla aç›lm›fl-
t›r. Onlar için zaten, dosya bir ge-
rekçedir, Bilgehan Karpatlar tutuk-
lanmas› gereken kiflilerdir, çünkü

Avukat Koza¤açl›’ya Soruflturma
- Ya Da Bir Hukuk Komedisi - 

Türkiye’de
Adalet

Nas›l ‹flliyor
??

l Bir avukat, müvekkiline ait hukuki dosya
‘örgütsel belge’ kabul edilerek yarg›lanabilir mi?
Av. Selçuk Koza¤açl› bu nedenle yarg›lan›yor!!!

l Bir Savc›, kendilerinin haz›rlad›¤› iddianame,
davan›n avukat›nda bulunuyor diye soruflturma
bafllat›r m›? Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
tam olarak, bu nedenle soruflturma bafllatt›!!!

Hakk›m›zda ‹flte Böyle Hukukçular Karar
Veriyor, Bunlar Gözalt›na Ald›r›yor, Bunlar
Tutukluyor, Bunlar Yarg›l›yor... 



devrimcidirler, Av. Selçuk Koza-
¤açl› bask› alt›na al›nmas› gereken
bir avukatt›r. Çünkü, Koza¤açl›
devrimcilerin davalar›na giren dev-
rimci-demokrat bir avukatt›r.

Örne¤in ayn› yarg›, sosyalist ba-
s›n hakk›nda toplatma kararlar› al›r-
ken de, böyle çal›flmaktad›r. Polis
savc›lar›n önüne dosyay› getirir ve
savc›lar toplatma kararlar›n› 15 da-
kika içinde ç›kar›rlar. Düflünün, 52
sayfal›k, 60 sayfal›k dergileri savc›-
lar 15 dakika içinde okurlar(!) ve
her zaman ayn› klifleler kullan›larak
“toplatma ve yay›n durdurma” ka-
rarlar› al›n›r.

KKeennddii DDoossyyaass››nn›› 
SSoorruuflflttuurrmmaakkttaa IIssrraarr

Koza¤açl› 10 Haziran’da, sorufl-
turmaya iliflkin savc›l›kta ifade ver-
di. Savunma için götürdü¤ü dosya
nedeniyle zanl› haline getirildi¤ini
anlatt›.

Yap›lan incelemede, sözkonusu
89 sayfan›n, Bilgehan Karpat’›n
dosyas›ndaki 8 Mart mitinginde çe-
kilmifl foto¤raflar, internetten sitele-
rinin listeleri gibi belgeler oldu¤u
anlafl›ld›. Fakat, buna ra¤men Koza-
¤açl› hakk›nda bafllat›lan sorufltur-

ma sürüyor. Aç›kça mahkeme diyor
ki, dosya bahane soruflturmay› sür-
dürece¤iz.

Yasal mitingin resimleri, internet
listeleri bu memlekette Bilgehan
Karpat’› tutuklatmakla kalmad›, ay-
r›ca avukat›na da soruflturma aç›l-
mas›n› sa¤lad›.

Bu ülkede, devrimci iseniz, de-
mokrat iseniz, soruflturma aç›lmas›,
gözalt›na al›nman›z, tutuklanman›z
için baflka bir fleye gerek yok. Bu
durum, yaflanan örneklerle yeniden
yeniden kan›tlanmaktad›r.

26 Haziran’da Sincan Hapisha-
nesi’nde aç›klama yapan ‹nsan
Haklar› Kurumu Baflkan› diyor ki;
““TTüürrkkiiyyee’’ddee yyaarrgg››nn››nn iissaabbeett oorraann››,,
yyüüzzddee 4466’’dd››rr..”” Bunun ad› adalet da-
¤›tmak olabilir mi? Her tutuklama-
n›n, verilen cezalar›n yüzde 54-
ünün ““iissaabbeettssiizz”” oldu¤u bir yarg›
meflru kabul edilebilir mi?

HHaappiisshhaannee DDaavvaa
DDoossyyaass››nn›› YYaassaakkll››yyoorr

Yaflanan hukuksuzlu¤un, adalet-
sizli¤in bir boyutu da, Bilgehan
Karpat’›n savunma hakk›n›n, do¤-
rudan hapishane idaresi taraf›ndan
gaspedilmifl olmas›d›r.

Hapishanelerde mektup okuma
komisyonu bile, tutuklular›n yarg›-
land›klar› davan›n iddianamelerini,
dava dosyalar›n› edinmelerini en-
gelleyebilmektedir.

F Tipi hapishanelerin hayata ge-
çirilmesi ile, tutuklular›n savunma
haklar› da tamamen ortadan kald›-
r›lm›fl durumdad›r. Tutsaklar›n avu-
kat görüfllerine üzerlerinde davaya
iliflkin belgelerle ç›kamamalar›,
avukatla yapt›klar› görüflmeyi not
almak için kalem ka¤›t bulundur-
malar›n›n engellenmesi, birlikte ay-
n› davada yarg›land›klar› di¤er sa-
n›klarla biraraya gelerek savunma
haz›rlayamamalar› gibi, iflleyifl hali-
ne getirilmifl uygulamalar›n yan›n-
da, tutuklular›n iddianamelerine
ulaflma olanaklar› da hapishane ida-
relerinin keyfiyetindedir.

Dolay›s›yla, sadece dosyalar›n
haz›rlanmas› s›ras›nda de¤il, durufl-
malar sürecinde de çeflitli biçimler-
de savunma haklar› ortadan kald›r›l-
maktad›r.

Bilgehan Karpat da, yarg›land›¤›
davan›n duruflmas›na kendisine
dosyadaki belgeler verilmedi¤i için
savunma haz›rlayamadan ç›km›fl ve
savunmas› bu nedenle eksik kalm›fl-
t›r.

Say›: 152 11ADALET

TTüürrkkiiyyee''ddee
aaddaalleett nnaass››ll
iiflfllliiyyoorr?? 
ggeelliinn
TTüürrkkiiyyee
ggeerrççee¤¤iinnii
ggöörrüünn!! 
aaddaalleett
ggeerrççee¤¤iinnii
ggöörrüünn 

TTaarriihh:: 29 Haziran 2008 Pazar

SSaaaatt:: 14:00-18:00 

AAdd rreess:: Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Kampüsü Konferans Salonu BS 2 
Kurtulufl Deresi Cad.No:47 34440
Dolapdere/ ‹STANBUL

DDüüzzeennlleeyyeenn::
HALKIN HUKUK BÜROSU

‹‹rrttiibbaatt:: Halk›n Hukuk Bürosu, Tel:
0(212)296 31 59

Agos Gazetesi Genel Yay›n Yö-
netmeni Hrant Dink'in katledilme-
sinde istihbarat yönünden ihmalle-
ri oldu¤u iddia edilen iki jandarma
görevlisinin yarg›lanmas›na devam
edildi. Trabzon 2'nci Sulh Ceza
Mahkemesi'ndeki duruflmaya, ta-
n›k olarak Trabzon ‹l Jandarma
Komutanl›¤›'nda görevli Jandarma
Baflçavufl H.Y. ile jandarma uzman
çavufl H.Ö.Ü. kat›ld›.

Tan›klar H.Y. ve H.Ö.Ü mah-
kemede, Dink'in öldürülece¤inin
çok önceden bilindi¤ini ifade eden
yönünde beyanlarda bulundular.

Mahkeme ifadelerin ard›ndan,
yaz›lan talimatlar›n cevab›n›n bek-

lenmesine karar vererek,
duruflmay› ileri bir tarihe
erteledi.

Dink ailesinin avukat› Ergin
Cinmen, duruflma sonras› bas›n
mensuplar›na yapt›¤› aç›klamada,
duruflmada tan›klar›n asl›nda Hrant
Dink'in öldürülmesi meselesinin
çok daha önceden bilindi¤i konu-
sunda beyanda bulunduklar›n› be-
lirterek adalet talebini yineledi.
Olay›n gerçekleflti¤i dönemde
Trabzon ‹l Jandarma Komutan›
olarak görev yapan K›demli Albay
A.Ö.'nün henüz ifade vermedi¤i
belirtilerek A.Ö.’nün talimatla ifa-
de verece¤i aç›kland›.

Hrant Dink Davas›’na 
Devam Edildi
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AKP iktidar›n›n gözalt› ve
tutuklama politikas› sonucun-
da tutuklananlar halen hapis-
hanede tutuluyorlar. Bu hafta
içinde, Adana’da 7 ve Ankara’da 4
kifli tahliye edilirken, ayn› flekilde ve
benzer gerekçelerle gözalt›na al›n›p
tutuklanan 40 kiflinin tutuklulu¤u
sürüyor.

AKP iktidar›, tahliye edilenlerin
bugüne kadar neden tutsak edildi¤i-
nin, halen tutuklulu¤u sürdürülenle-
rin neden, hangi adalet anlay›fl›yla
tutsak edildi¤inin hesab›n› vermeli-
dir.

Evet, AKP’nin yürüttü¤ü fafliz-
min halka karfl› savafl›d›r, fakat sa-
n›lmamal›d›r ki, istedi¤ini yapabile-
cek, kendisinden hesap soranlar ç›k-
mayacakt›r.

Hay›r, demokratik mücadele, hak
ve özgürlük mücadelesi bir yan›yla
da, faflist iktidarlar›n yapt›¤›n›n ya-
n›na kalmamas› için yürütülen mü-
cadeledir.

Devrimciler, yapt›klar› eylemler-
le, teflhir faaliyetiyle AKP iktidar›n-
dan hesap vermesini istiyorlar.

BBaass››nn AAçç››kkllaammaass››nnaa
KKaatt››lldd››¤¤›› ‹‹ççiinn
TTuuttuukkllaannaannllaarr SSeerrbbeesstt

Adana’da Kevser M›rzak’›n An-
kara’da katledilmesiyle ilgili 17
Aral›k 2007’de ‹nönü Park›’nda ba-
s›n aç›klamas›na kat›ld›klar› gerek-
çesiyle 5 ayd›r keyfi bir flekilde tu-
tuklu bulunan Adana Temel Haklar

Baflka-
n› fiem-
s e t t i n
Kalkan,
fi a k i r -
p a fl a
Te m e l
Haklar

Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n, Seyhan-
Der çal›flan› Hasan Kutlu, ‹HD Ada-
na fiube Baflkan› Ethem Aç›kal›n,
ESP Temsilcisi Dinçer Ergün,

Ç H K M
Temsilcisi
Hasan Yük-
sel ve fia-
kirpafla Te-
mel Haklar
üyesi Em-
rah Eskibal

23 Haziran günü görülen duruflmada
tahliye edildiler. 

Mahkeme öncesinde devrimci-
demokratik kurumlar taraf›ndan ya-
p›lan ortak eylemde keyfili¤in sona
erdirilmesi ve tutuklu bulunan de-
mokratik kurum çal›flanlar›n›n ser-
best b›rak›lmalar› istendi. Adli-
ye’nin arka giriflinde yap›lan eylem-
deki aç›klamada keyfilikler anlat›la-
rak bu keyfiliklerin mücadeleyi en-
gelleyemeyece¤i belirtildi. Aç›kla-
mada “Bu ülkede haklar kolay kaza-
n›lmad›. Can bedeli, difl ile t›rnak ile
kazan›ld›. Haklar›m›za yönelik her
türlü sald›r›ya karfl› dün oldu¤u gibi
bugün de, bundan sonra da mücade-
lemizi sürdürmeye devam edece¤iz”
denilirken eylemde “Bas›n Aç›kla-
mas›na Kat›lmak Suç mu? Tutukla-
nanlar Serbest B›rak›ls›n!” pankart›
aç›ld›. 

DDeerrssiimm’’ddee 11 MMaayy››ss’’aa
KKaatt››llaannllaarraa HHaappiiss

Dersim’de 1 May›s mitingine

kat›lan 14 kifliye 10’ar ay hapis

cezas› verildi.  Temel Haklar ve Öz-

gürlükler Derne¤i üyeleri Özcan Du-

ta¤ac›, Murat Kaymaz, Ziya Kulbak,

Özcan Do¤an, DTP üyesi Engin Ça-

kar, Mesut Aran, Murat Aran, Tunce-

li Belediye Meclis üyeleri Süleyman

Yurdafl, Musa Gezici, Taner Gökbafl,

Hakk› Çalg›n, Bülent Yücel, ‹brahim

Çatakçin ve ‹smail Çatakçin’e PKK,

DHKP-C, TKP/ML lehine slogan

atarak "Örgüt propagandas› yap-

mak" gerekçesiyle verilen cezan›n

infaz› mahkeme taraf›ndan ertelendi.

FFaaflfliisstt SSaalldd››rr››llaarraa KKaarrflfl››
DDiirreennmmeekk SSuuçç MMuu?? 

Antalya Temel Haklar 24 Hazi-
ran günü K›fllahan Meydan›’nda

Faflizme Direnmek, 

Hak ve Özgürlük ‹stemek

Suç De¤ildir!
HUKUKSUZLU⁄UN 
B‹LANÇOSU:
AAnnkkaarraa:: 8 Ocak’ta bir

devrimcinin cenazesine kat›l-
d›klar› için 14 kifli gözalt›na
al›nd›, 1122 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

AAddaannaa:: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin kat-
ledilmesini protesto ettikleri,
8 Mart’a kat›ld›klar›, anma
yapt›klar› gibi gerekçelerle 3300
kkiiflflii tutukland›; halen tutuklu
say›s›, 1133.. 

AAnnkkaarraa:: 28 Mart’ta 8 Mart
mitingine kat›ld›klar› ve flehit
kad›n devrimcilerin resimleri-
ni tafl›d›klar› için 17 kifli gö-
zalt›na al›nd› ve 99 kkiiflflii ttuuttuukk--
llaanndd››.. Halen tutuklu say›s›, 55..

SSiivvaass:: Bas›n aç›klamas›
yap›p bir karikatür sergisi aç-
t›klar› için 2233 MMaayy››ss’’ttaa 29 kifli
gözalt›na al›nd› ve 44 kkiiflflii ttuu--
ttuukkllaanndd››..

AAnnkkaarraa:: 2277 MMaayy››ss’’ttaa 1100 kkii--
flflii yasal bir geceye kat›ld›kla-
r› ve pankart ast›klar› gerek-
çesiyle gözalt›na al›nd›lar ve
66 kkiiflflii ttuuttuukkllaanndd››.. 

HALA
TUTUKLULAR

Türkiye’de
Adalet

Nas›l ‹flliyor
??

Adana



yapt›¤›
eylem-
le tu-
t u k l u
bulun-
m a k t a

olan Akdeniz Üniversitesi ö¤renci-
lerinin serbest b›rak›lmas›n› istedi. 

“Faflist Sald›r›lara Karfl› Diren-
mek Suç Mu? Tutuklu Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›l-
d›¤› eylemde “Faflistler D›flar›da
Ö¤renciler ‹çerde Adalet Nerede!”
dövizleri tafl›nd›. 

Eylemde Sercan Ahmet Ars-
lan’›n okudu¤u bas›n aç›klamas›nda
“Akdeniz Üniversitesi’nde yaflanan
sald›r›lar bu ülkenin gerçek tablosu-
dur” denildi. Tutuklu faflistlerin
“ateflli silahla Akdeniz Üniversitesi
ö¤rencilerine karfl› öldürmeye te-
flebbüsten” tutuklu bulundu¤unun
belirtildi¤i aç›klamada, tutuklu dev-
rimci ö¤rencilerin 6 adet cam k›r-
d›klar› için tutukland›klar› ve bu ne-
denle yarg›land›klar› halde faflistler-
le ayn› mahkemede, a¤›r ceza mah-
kemesinde yarg›land›klar› belirtildi. 

Tutuklu devrimci ö¤rencilerin
serbest b›rak›lmas› talebinin tekrar-
land›¤› aç›klamada  “Faflist Sald›r›-
lar Bizleri Y›ld›ramaz, Kahrolsun
Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz” slo-
ganlar› at›ld›. Eylemin ard›ndan tu-
tuklamalar› teflhir eden bildiriler da-
¤›t›ld›. 

AAnnkkaarraa’’ddaa GGöözzaalltt››llaarraa
PP rrootteessttoo

Ankara‘da son zamanlarda de-
mokratik kurumlara yönelik yap›lan
bask›lar pervas›zca devam ediyor.
23 Haziran’da ESP ve SGD çal›flan-
lar›n›n evleri ve iflyerleri sabah saat-
lerinde uzun namlulu silahlarla ba-
s›ld›. Ev bask›nlar›nda Ankara SGD
Baflkan› Ya¤›z Özel, SGD üyeleri
Derya Taflk›ran, Selçuk Akb›y›k,
Ezgican ‹mer ve Bektafl Erdinç
Baydar ile ESP'liler Mehmet K›r¤›l,
Özgüç Yalç›n, Ahmet Y›ld›r›m ve
Cenan Altunç gözalt›na al›nd›. Poli-
sin gözalt›na alma gerekçesi, art›k
tan›d›kt›: “1 May›s kutlamalar›nda
devrim flehitlerinin resimlerinin ol-

du¤u bir pankart›n aç›lmas›”!

Bask›nlar› protesto etmek için
23 Haziran günü, Yüksel Cadde-
si’nde bir eylem yap›ld›. Eylemde
bas›n aç›klamas› okuyan ESP Tem-
silcisi Muharrem Demirk›ran, An-
kara’da polisin son dönemde en kü-
çük demokratik bir eyleme dahi ta-
hamülsüzce yaklaflt›¤›na dikkat
çekti. Odak, DHD, Temel Haklar,
Al›nteri, Marksist Bak›fl ve ayd›n-
lardan Temel Demirer’in destek
verdi¤i aç›klamada “Gözalt›lar Ser-
best B›rak›ls›n”, “Devlet Terörüne
Son” sloganlar› at›ld›. 

BBaasskk››llaarr BBiizzii YY››lldd››rraammaazz!!

‹zmir’de 1 May›s’a kat›ld›klar›
için iflinden at›lan ve staj yeri de¤ifl-
tirilen ‹nan Sezer ve Bar›fl Aydo¤an
için Ege Temel Haklar ve Özgürlük-
ler Derne¤i’nin bafllatt›¤› kampan-
ya, ülkedeki hak gasplar› ve hukuk-
suzluklar›n teflhiri ile birlikte sürü-
yor. 

21 Haziran günü Çi¤li’de yap›-
lan bas›n aç›klamas›nda yine
AKP’nin hak hukuk tan›mazl›¤›, 1
May›s’a kat›lman›n suç olmad›¤›n›,
kat›lanlar›n neden ifllerinden, staj
yerlerinden at›ld›klar› halka anlat›l-
d›. Bas›n aç›klamas›nda bu sald›r›-
lar›n yaln›z ‹zmir’e özgü olmad›¤›

belirtilerek Ankara, Sivas, Ada-
na’da yaflanan tutuklamalar anlat›l-
d›. Eylemin ard›ndan AKP’nin hu-
kuksuzlu¤unu anlatan 1000 adet
bildiri Çi¤li pazaryerinde da¤›t›ld›. 

22 Haziran‘da Narl›dere 2. ‹nö-
nü Mahallesi’nde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda ise iktidar›n son gün-
lerde hak ihlalleri ile halka teflhir ol-
du¤unu, hak ve özgürlüklerin kulla-
n›lmas›na tahammülü olmad›¤› be-
lirtildi. Selda Bulut’un okudu¤u ba-
s›n aç›klamas›nda “Polisin elini
“so¤utmamak” için ç›kar›lan yasa
ile birlikte bu sald›r›lar özellikle son
5 ayd›r artm›flt›r. ‹zmir’de di¤er il-
lerden farkl› de¤ildir. Devrimci-de-
mokrat kurumlara gitti¤i için insan-
lar›n ayr› ayr› taktiklerle sald›r› ve
bask›lara u¤ram›fl, ‹nan Sezer iflin-
den, Bar›fl Aydo¤du ise staj yerin-
den 1 May›s’a kat›ld›klar› için at›l-
m›flt›r” denildi. 

Say›: 152 13ADALET

Antalya

‹zmir

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹s-
tanbul fiubesi 24 Haziran günü der-
nek binas›nda düzenledi¤i bas›n
toplant›s›yla Kiflisel Verilerin Ko-
runmas› Kanun Tasar›s›'yla kiflisel
verilerin resmi makamlar›n talebi
halinde Emniyet, M‹T ve Jandar-
man›n emrine sunuldu¤unu ifade
etti. 

ÇHD ad›na Avukat Güray Da¤
taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Son
günlerde Jandarman›n talebi olarak
bas›na yans›yan ve suçun önlenme-
si amac›yla, jandarmaya, emniyete
veya M‹T'e “özel niteli¤i olan kifli-

sel veriler”i iflleyebilme yet-
kisi verilmesi kabul edile-
mez. 

Bu kanun tasar›s›, kiflisel
verileri dolay›s›yla kiflileri koruma
amac› tafl›r gözükse de getirdi¤i
kapsam› son derece genifl istisna
maddesiyle, hayat›n her alan›n›, bi-
reyin tüm yaflant›s›n› sürekli izleme
ve bireyler hakk›nda sürekli veri
toplaman›n, yani fifllemenin yasal
zeminini oluflturma amac› tafl›mak-
tad›r. …Bizler
ÇHD olarak bu se-
beplerle yasan›n bu
haliyle kabul edile-
mez oldu¤unu ve
bu yasaya karfl› ol-
du¤umuzu belirti-
yoruz” denildi. 

ÇHD: FFifllemenin YYasal 
Zemini OOluflturuluyor
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20 Haziran tarihli TARAF gaze-
tesinde “Genelkurmay›n Türkiyeyi
Biçimlendirme Plan›” bafll›¤›yla bir
haber yay›nland›.

Genelkurmay bünyesinde haz›r-
land›¤› iddia edilen bir ““hhaallkkaa kkaarr--
flfl›› ssaavvaaflfl bbeellggeessii””ne yer veriliyordu
söz konusu gazetede.

‹ddia karfl›s›nda Genelkurmay
Baflkanl›¤›’ndan yap›lan aç›klama-
da ise, ““kkoommuuttaa kkaatt›› ttaarraaff››nnddaann
oonnaayyllaannmm››flfl bbööyyllee bbiirr rreessmmii eevvrraakk
vveeyyaa ppllaann bbuulluunnmmaammaakkttaadd››rr..”” de-
nilirken, belgenin varl›¤› yalanlan-
mad›. 

Elbette, bu belgenin onaylanma-
d›¤› söylemi de gerçe¤i ifade etme-
mektedir, çünkü bu belge zaten ha-
yata geçirilenlerin bir ifadesinden
baflka birfley de¤ildir. Belgenin
onaylan›p onaylanmamas›n›n öte-
sinde, uygulanan bir belge oldu¤u
yaflananlardan görülebilir.

BBeellggee GGeerrççeekkttiirr vvee
HHaallkkaa KKaarrflfl›› SSaavvaaflflttaa 
OOrrdduu YYaallnn››zz DDee¤¤iillddiirr

Genelkurmay belgesinde; çeflitli
kesimlerin ordu çizgisinde nas›l
kullan›laca¤›n›n plan› ç›kar›lm›fl.
Bu da asl›nda halka karfl› savafl›n
rutin faaliyetlerindendir. Belgenin
içerdi¤i maddelerden baz›lar› flun-
lar:

-- ÜÜnniivveerrssiitteelleerr,, üüsstt yyaarrgg›› oorr--
ggaannllaarr›› bbaaflflkkaannllaarr››,, bbaass››nn mmeenn--
ssuuppllaarr››,, ssaannaattçç››llaarr››nn...... TTSSKK iillee aayy--
nn›› ppaarraalleellddee hhaarreekkeett eettmmeelleerriinniinn
ssaa¤¤llaannmmaass››

-- KKaammuuooyyuunnuunn bbiillggiilleennddiirriill--
mmeessii iiççiinn uuyygguunn mmeeddyyaa oorrggaannllaarr››--
nn››nn,, eettkkiinn oollaarraakk kkuullllaann››llmmaass››

-- KKaammuuooyyuunnuu yyöönnlleennddiirrmmeekk
aammaacc››yyllaa ttaann››nnmm››flfl yyöönneettmmeenn vvee
ooyyuunnccuullaarraa,, ssiinneemmaa,, TTVV,, ççiizzggii vvee--
yyaa bbeellggeesseell ffiillmmlleerriinn ççeekkttiirriillmmeessii

-- ÜÜsstt ddüüzzeeyy kkoommuuttaannllaarrccaa flflee--
hhiitt vvee ggaazzii aaiilleelleerriinnee yyaapp››llaann zziiyyaa--
rreettlleerriinn mmeeddyyaa aarraacc››ll››¤¤››yyllaa kkaammuu--
ooyyuunnaa yyaannss››tt››llmmaass››

--  LLiissee öö¤¤rreenncciilleerriinnee,, vvaarrooflflllaa--
rraa,, ssuubbaayyllaarraa yyöönneelliikk ‘‘kkiittllee ççaall››flfl--
mmaass››’’

-- TTSSKK kkaarrflfl››tt›› ffiikkiirr vvee eeyylleemmlleerrii
iillee bbiilliinneennlleerriinn yy››pprraatt››llmmaass››

-- UUyygguunn SSTTÖÖ’’lleerr iillee iilleettiiflfliimm vvee
iiflflbbiirrllii¤¤ii iimmkkaannllaarr››nn››nn ggeelliiflflttiirriill--
mmeessii.. KKuurruummuunn rriisskk aalltt››nnaa ggiirrmmee--
mmeessii iiççiinn ““ggüüvveenniilliirr kkiiflfliilleerr”” üüzzee--
rriinnddeenn ““ddoollaayyll››”” vvee ““öörrttüüllüü”” oollaa--
rraakk kkuullllaann››llmmaass››

Tüm bunlar flu veya bu ölçüde
uygulanm›fl, en az›ndan uygulan-
maya çal›fl›lm›flt›r. Kimileri halen
belgenin gerçek olup olmad›¤›n›
tart›fl›yorlar. Gereksiz, yanl›fl bir
tart›flmad›r; belgenin gerçekli¤i ya-
flananlard›r. ‹nfazlar, tutuklamalar,
linç sald›r›lar›, medyan›n psikolojik
savafl›, “STÖ’ler”in oligarfli içi ça-
t›flmadaki eylemleri. Hepsi bu bel-
genin gerçekli¤ini ifade etmektedir.

‹‹flflttee KKoonnttrrggeerriillllaa BBuudduurr

Belgeler ülkemizde bugüne ka-
dar yürütülmüfl olan kontrgerilla fa-
aliyetlerine de aç›kl›k getirmekte-
dir. ““DDeevvlleett kkeennddii hhaallkk››nnaa kkaarrflfl›› ssaa--
vvaaflfl››rr mm››??”” diyerek, halka karfl› sa-
vafl›n en merkezi düzeyde örgütle-
nip, organize edildi¤ine inanmayan-
lar, bu belge ile bir kez daha gerçek-
le yüzleflme flans›na da kavuflmufl-
lard›r.

Belgenin en önemli yan›, bu ül-
kede halka karfl› savafl›n, bir tak›m
““kkaarraannll››kk ggüüççlleerriinn””,, ““ddeerriinn ddeevv--
lleettiinn””,, ““ddeevvlleett iiççiinnddeekkii ççeetteelleerriinn””
ifli olmad›¤›n› gösteriyor olmas›d›r.

Yine bu belgeye ve belgede ge-
çenlerin yaflamdaki yans›malar›na
bak›larak, ülkemizdeki burjuva ba-
s›n›n, yarg›n›n, sinema ve TV’lerin,
dinin ve daha bir çok kurumun nas›l
kullan›ld›¤›, oligarflinin savafl›na
nas›l hizmet eder hale getirildikleri,
muhalif kesimlere karfl› psikolojik
savafl›n nas›l uyguland›¤›, y›pratma
kampanyalar› görülebilir.

Kontrgerilla faaliyetleri hep en
merkezi düzeyde örgütlenmifl ve
hayata geçirilmifltir. Kontrgerilla ta-
raf›ndan halka yönelik s›k›lan tek
bir kurflunun bile devletin merkezi
politikalar›n›n d›fl›nda oldu¤unu dü-
flünmek için bir neden yoktur.

‹flte kontrgerilla bu belgenin ha-
z›rland›¤› yerdir. Fakat, bu gerçek-
ler ortada dururken, Veli Küçüklerin
tutuklanmas› AKP’nin ““EErrggeennee--
kkoonn”” operasyonu diye pazarlanma-
ya çal›fl›l›yor.

Kontrgerilla Veli Küçükler de-
¤ildir, onlar bu yap› içinde ancak
küçük bir diflli olabilirler. Kontrge-
rilla NATO’ya giriflten bu yana bu
ülkedeki belirleyici güçlerden biri-
dir. Örne¤in C‹A taraf›ndan NATO
bünyesinde oluflturulan ve ülkemiz-
deki aya¤› Özel Harp Dairesi olan
bu kontrgerilla örgütlenmesi Veli
Küçüklerle s›n›rlanabilir mi?

Kim, kontrgerillay› NATO’dan
bu yana ele almaya cesaret edebilir?

AKP iktidar›n›n böyle bir cesa-
retinin de, böyle bir amac›n›n da ol-
mad›¤› aç›kt›r. AABBDD iiflflbbiirrlliikkççiissii hhiiçç
bbiirr iikkttiiddaarr kkoonnttrrggeerriillllaayyaa kkaarrflfl››
ggeerrççeekktteenn mmüüccaaddeellee eeddeemmeezz.. Da-
has›, AKP iktidar›, fifieemmddiinnllii’de ol-
du¤u gibi aç›¤a ç›km›fl olan kont-
rgerilla eylemlerinin üzerini de ört-
müfltür. Bu belgenin üzerine gidil-
meyece¤i de aç›kt›r. Bu tür belgeler,
en fazla oligarfli içi çat›flmalarda
birbirine karfl› kullan›lan kozlar ola-
bilirler, karfl›l›kl› tavizler koparma-

Genelkurmay Plan›
Kontrgerilla Yönetiminin

Belgesidir



n›n malzemeleri olarak kullan›labi-
lirler, daha ilerisi olmaz.

HHaallkk,, SSaavvaaflfl››nn HHeeddeeffii::

Belgede; ““PPKKKK’’yyaa ddeessttee¤¤iinn bbee--
ddeellssiizz kkaallmmaadd››¤¤››nn›› hhaallkkaa ggöösstteerr--
mmeekk”” için ““bbööllggeeddee aarraammaallaarr››nn vvee
ooppeerraassyyoonnllaarr››nn ss››kkllaaflfltt››rr››llmmaass››””
Türkiye s›n›r›nda, Irak’›n kuzeyinde
yaflayan Kürt halk›na karfl› da ““AA¤¤››rr
ssiillaahh aatteeflfllleerrii iiccrraa eeddiilleerreekk”” ayn› fle-
kilde bedel ödetilmesi isteniyor.

Bunlar ony›llard›r uygulanmak-
tad›r. Halk›n gerillaya, kurtulufl mü-
cadelelerine deste¤ini kesmek için,
bedel ödetilmifltir. Oligarflik devle-
tin halka, katliamlarla, iflkencelerle,
göç politikalar›yla, ormanlar› yaka-
rak, hayvanlar› öldürerek, aç b›ra-
karak yönelmesinin öncelikli ne-
denlerinden biri de budur.

Plan çerçevesinde de, ““ss››nn››rr ööttee--
ssii ssaalldd››rr››llaarr”” yap›ld›, sald›r›larda
köylerin bombaland›¤› haberleri
yans›d›, s›n›rda tampon bölge olufl-
turuldu, onbinlerce asker bölgeye
y›¤›ld›,  halk çeflitli bask› yöntemle-
riyle taciz edildi, kitle gösterilerine
sald›r›ld›.

Genelkurmay Baflkan› Büyüka-
n›t, 27 Haziran 2007'de imamlar›,
muhtarlar› ve köylüleri hedef alan
bir konuflma yaparak; ““TTeerröörree vvuu--
rruullaaccaakk eenn öönneemmllii ddaarrbbeelleerrddeenn bbiirr
ttaanneessii bbuu iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinn mmüümmkküünn
oolldduu¤¤uu kkaaddaarr tteessiirrssiizz hhaallee ggeettiirriill--

mmeessiiddiirr”” dedi. 

Yine belgede yer alan; DTP’nin
terörist ilan edilmesi politikas› da

Genelkurmay taraf›ndan hayata ge-
çirilmifl bir politikad›r.

BBuu ‹‹llkk GGiizzllii BBeellggee DDee¤¤iill
27 A¤ustos 2003 tarihli Radikal

Gazetesi’nde de ““MMGGKK GGeenneell
SSeekkrreetteerrllii¤¤ii GGiizzllii YYöönneettmmeellii¤¤ii””
adl› bir belge yay›nlanm›flt›. Her
maddesinde ““ppssiikkoolloojjiikk hhaarrpp””ten,
““iissttiikkrraarr””dan, ““ggüüvveennlliikk””ten, ““hhee--
ddeeff””lerden, ““tteeddbbiirr””den, her sat›-
r›nda bir ““ddüüflflmmaann””dan sözedilen
bu belge de, TBMM’nin gösterme-
lik oldu¤unun, bu ülkeyi as›l yöne-
ten gücün MGK’da somutland›¤›-
n›n, ordu ve hükümetlerin halka
karfl› birlikte savaflt›klar›n›n belge-
siydi. Belge gösteriyordu ki, ekono-
miden, d›fl politikaya, yarg›dan, e¤i-
time, kültüre MGK’n›n ilgisi ve yet-
kisi d›fl›nda olan bir alan yoktu.

Sözkonusu belge ile; ““TToopplluummllaa
‹‹lliiflflkkiilleerr BBaaflflkkaannll››¤¤››”” ((TT‹‹BB)) isimli
bir kurumun varl›¤› da ilk kez resmi
olarak aç›¤a ç›km›flt›. Toplumla ilifl-
kiler Baflkanl›¤› MGK bünyesinde,
halka karfl› psikolojik savafl›n karar-
gahlar›ndand›. Kurum, MGK’ya
ba¤l› olarak 1983’te kurulmufl, fa-
kat fiili olarak Özel Harp Dairesi’ne
(ÖHD) ba¤l› çal›fl›yordu. 

Yine, ortaya ç›kan son belgeyle
büyük benzerlikler tafl›yan ““AAnndd››çç””
da hat›rlanacakt›r.  

Dolay›s›yla, ortaya ç›kan belge-
lere flafl›rmak da gerçekçi de¤ildir.
Hepsi, ülkemizdeki kontrgerilla
politikalar›n›n süreklili¤ini göster-
mektedir. 

BBuu DDaa AAKKPP’’nniinn HHaallkkaa
KKaarrflfl›› SSaavvaaflfl››nn››nn BBeellggeessii

MGK Genel Sekreterli¤i Gizli

Yönetmeli¤i AKP iktidar› dönemin-

de sözde yürürlükten kald›r›lm›flt›.

Fakat, daha MGK Gizli Yönetmeli-

¤inin kald›r›ld›¤› dönemde, ‹çiflleri

bakanl›¤› bünyesindeki “T‹B” aç›¤a

ç›km›flt›.

Halka karfl› savafl ve kontrgerilla

salt ordunun iradesine ba¤l› ve salt

ordu arac›l›¤›yla yürütülmüfl de de-

¤ildir. Emperyalizm ve oligarfli ad›-

na hükümet olanlar da bu savafl›n

parças› ve uygulay›c›s›d›rlar.

Sözde kapat›lan T‹B’in, AKP ik-

tidar› döneminde ‹çiflleri Bakanl›¤›

bünyesinde 81 ilde örgütlendi¤i de

aç›¤a ç›km›flt›. Dönemin ‹çiflleri

Bakan› Abdülkadir Aksu imzal›, 30

Nisan 2003 tarihli ve

“B050T‹B000000227” say›l› yaz›-

da; ““ÜÜllkkeemmiizz mmeennffaaaattllaarr››nn››nn ggee--
rreekkttiirrddii¤¤ii kkoonnuullaarrddaa mmiillllii ssiiyyaasseett
iillkkeelleerriinniinn ppssiikkoolloojjiikk hhaarreekkââtt iillee
ddeesstteekklleennmmeessii((nniinn))...... öönneemmii ddaahhaa
ddaa aarrttmm››flfltt››rr”” denilerek, ‘‹‹ççiiflfllleerrii
BBaakkaannll››¤¤›› TToopplluummllaa ‹‹lliiflflkkiilleerr DDaaiirree
BBaaflflkkaannll››¤¤›› vvee ‹‹ll TToopplluummllaa ‹‹lliiflflkkiilleerr
BBüürroollaarr›› KKuurruulluuflfl GGöörreevv vvee ÇÇaall››flfl--
mmaa YYöönneerrggeessii''ne göre, tüm illerde

Toplumla ‹liflkiler Daire Baflkanl›-

¤›’na ba¤l›, Toplumla ‹liflkiler Bü-

rolar›n›n kurulmas› talimat› verili-

yordu. O günden günümüze, AKP

ve ordu birlikte savaflmaktad›rlar.

Aralar›ndaki çeliflki, bu savafltaki

ortakl›klar›n› de¤ifltirmiyor.

Ekmek Ve Adalet Dergisi’nin

konuya iliflkin haberin oldu¤u 26

Ekim 2003 tarihli 83. say›s›nda;
““HHaallkkaa kkaarrflfl›› ssaavvaaflflttaa MMGGKK iillee AAKKPP
aarraass››nnddaa hhiiççbbiirr ffaarrkk yyookkttuurr.. MMGGKK,,
ggeerreekkttii¤¤iinnddee oorrdduussuunnuunn ttaannkkllaarr››nn››
yyüürrüüttüüyyoorrdduu,, AAKKPP iissee ppoolliiss ppaannzzeerr--
lleerriinnii yyüürrüüttüürr;; ffaarrkk bbuu kkaaddaarr nnüü--
aannsstt››rr..”” diyorduk. Bu durum da ha-

len geçerlidir.

Belgeler kontrgerilla yönetimleri-

nin halk› düflman olarak gördü¤ünü

göstermektedir. Peki halka düflman

bu kontrgerillac›lar kime dosttur?

Say›: 152 15GENELKURMAY

Belgede deniyor ki, ““DDiinniinn llüü--

zzuummlluu bbiirr mmüüeesssseessee oolldduu¤¤uunnaa oollaann

iinnaannçç...... yyüüccee ddiinn dduuyygguullaarr››nn››nn MMeehh--

mmeettççii¤¤iinn mmuuhhaarreebbee ssaahhaass››nnddaakkii mmoo--

ttiivvaassyyoonnuu aaçç››ss››nnddaann öönneemmllii oolldduu¤¤uu

...... vvuurrgguullaannaaccaakktt››rr””..

Daha önce de, Fatih Güllapo¤-

lu’nun ‘‘TTaannkkss››zz TTooppssuuzz HHaarreekkââtt’’

isimli kitab›nda; MMGGKK’’nn››nn TToopplluumm--

llaa ‹‹lliiflflkkiilleerr BBaaflflkkaannll››¤¤››nnaa bbaa¤¤ll›› OO¤¤uuzz

KKaalleellii isimli bir subay›n, Avrupa’da-

ki Türkler aras›nda Kuran-› Ke-
rim da¤›tt›¤› anlat›l›yordu.

Evet, din sadece iflbirlikçi
AKP iktidar›n›n kulland›¤› bir malze-
me de¤il, ordu da dini, kitleleri yön-
lendirmek, oligarflik düzenin politika-
lar› çerçevesinde hareket ettirebilmek
için kullanm›fl ve kullanmaya devam
etmektedir. Çeflitli kesimlerin sand›-
¤›n›n aksine, ordu da laiklik ilkesiyle
hareket eden bir kurum de¤ildir. ‹hti-
yaç duyduklar›nda dini kulland›klar›
gibi, laiklik de iktidar çat›flmas›nda
kulland›klar› bir araçt›r.

‘Din lüzumlu müessese’



Sol, tarihsel bir ayr›m›n ifadesi
olarak, adaletsizli¤e, eflitsizli¤e,
bask›ya karfl› bir tav›r al›fl›n ad›d›r.
Sol, s›n›flar mücadelesinde ancak
kendi kimli¤iyle, kiflili¤iyle varol-
du¤u noktada, bir alternatif olabilir.
Sol politikan›n düzen güçlerine ye-
deklenmesi, solun kendini bitirme-
ye bafllad›¤› noktad›r. O sürecin so-
nunda art›k sol, sol olmaktan ç›kar. 

“Darbeye karfl› 70 miyon ad›m”
ad›yla bir yürüyüfl düzenlendi geçen
hafta. 21 Haziran’da ‹stanbul Be-
yo¤lu’nda yap›lan yürüyüfle kat›lan-
lar›n baz›lar› flunlard›: Genç Sivil-
ler, Küresel Eylem Grubu, Mazlum-
Der, DTP, Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e
Dur De Giriflimi, DS‹P, Türkiye
Gönüllü Teflebbüsler Vakf›, SDP,
Sosyalist Parti Giriflimi, Siyasal
Ufuk Hareketi, Bar›fl Meclisi,
Lambda, Su Hareketi Üyeleri, Tür-
kiye Bar›fl Meclisi,  EHP... 

Birçok sol grup, AKP’yle saf tu-
tan islamc› gruplar ve AKP çizgi-
sindeki di¤er düzen örgütlenmele-
riyle ne için bir araya gelmifllerdi?
Özellikle islamc› ve AKP’ci bas›n,
eylemi “toplumun farkl› siyasi gö-
rüfl ve katmanlar›ndan kat›l›m oldu-
¤u” gerekçesiyle oldukça övdü¤ü
bu eylem, gerçekten de “muhalif
güçlerin bir araya gelmesi” olarak
m› görülmelidir. 

Bas›nda yer ald›¤› kadar›yla, yü-
rüyüflün organizatörü ““GGeennçç ssiivviill--
lleerr””dir. Bu grubun bugüne kadar
emperyalizme ba¤›ml›l›k karfl›s›n-
da, faflist bask›lar karfl›s›nda tek bir
demokratik ç›k›fl› yoktur. Tüm ey-
lemleri, Genelkurmay’a karfl› ve
AKP çizgisindedir; eylemlerinin
ikinci özelli¤i de eylemlerinde ge-
nellikle “zengin çocuklar›” havas›n-
daki sivil toplumcu bir tarz›, ço¤un-

lukla da toplumsal muhalefeti su-
land›ran, gayri ciddilefltiren biçim-
leri tercih etmifl olmas›d›r. Türkiye
solunun önemli bir kesimi, onlar›n
çizgisinde böyle bir eylemi gerçek-
lefltirmifl olmasayd›, bu grubu ciddi-
ye al›p özel olarak de¤erlendirme
gere¤i de duymazd›k belki. Ve yine
de elbette burada as›l de¤erlendir-
mek, tart›flmak istedi¤imiz bunlar
de¤il, soldur. 

Sol bu eyleme kat›larak, darbeye
karfl› bir tav›r alm›fl m› oldu? 

Hay›r; “Darbeye karfl› 70 mi-
lyon ad›m” yürüyüflü, AKP’ye ye-
deklenmenin yürüyüflüdür. Genel-
kurmay’› -darbeyi- elefltirenler,
AAKKPP’’yyii eelleeflflttiirrmmeeyyeerreekk iç çat›flma-
da AKP’den yana saf tutmufl olmufl-
lard›r. 

Darbeyi veya giriflimini protesto
etmek demokratik bir tav›r ve hak-
t›r; fakat yyaa AAKKPP’’nniinn zzuullmmüü?? Onu
protesto etmiyorlar. 

Özellikle AABB’’cciilleerr bundan uzak
duruyor. S›rf türban sorunu gibi
benmerkezci nedenlerle AKP’nin
her türlü zulmüne destek olan is-
lamc› kesimler de AKP’nin uygula-
malar› karfl›s›nda kör ve sa¤›rlar. ‹fl-
te sol da bu körlü¤e, sa¤›rl›¤a ortak
olmufltur. 

DDaarrbbee kkaarrflfl››ttllaarr››,, AAKKPP
zzuullmmüünnee ‘‘kkaarrflfl››tt’’ ddee¤¤iill mmii??

Bak›n, daha yak›n zamanda, 11
MMaayy››ss’’ttaa,, “Darbeye karfl›...” yürü-
yüflünün yap›ld›¤› caddelerde
AKP’nin teröre estirilmedi mi?..
Türkiye’nin dört bir yan›ndan ifl-
kence haberleri gelmiyor mu?.. Her
hafta “örgüt operasyonu” ad› alt›n-
da onlarca devrimci demokrat keyfi
gerekçelerle tutuklan›p F Tiplerine

at›lm›yor mu?.. 2006 Mart›nda
Diyarbak›r’da cenaze törenleri-
ne yap›lan sald›r›larda 14 kifliyi
de “darbeciler” mi katletmiflti?..
Feyzullah Ete, Baran Tursun,
Festus Okey gibi  isimlerin polis
taraf›ndan katledilmesi de mi
“Ergenekoncular”›n ifli?.. Yürü-
yüfl da¤›t›mc›s› Ferhat Gerçek’i
kim vurdu? Darbeciler mi?..

Üniversitelerden onlarca gencimizi
atan kim? Kampüslerdeki faflist sal-
d›r›lar› gerçeklefltiren kim?.. Onlar-
ca flehirde linç sald›r›lar›n› örgütle-
yen kim? Darbe giriflimcileri mi?..
Herkes biliyor ki bu liste saymakla
bitmez. FFaaflfliizzmm,, ssaaddeeccee ggeenneellkkuurr--
mmaayy aarraacc››ll››¤¤››yyllaa mm›› uuyygguullaann››yyoorr
bbuu üüllkkeeddee?? 

Dikkat çekici ve önemlidir;
HHeerrflfleeyyii ““ddaarrbbee”” ddiiyyee nitelendiren-
lerin önemli bir k›sm›, gerçekte fa-
flizmin somut, aç›k uygulamalar›
karfl›s›nde hemen hiç tepki verme-
yenlerdir. 

Darbeye niçin karfl› olunur?

Varolan k›smi demokratik haklar
ve özgürlükler rafa kald›r›lmas›n,
bask›, zulüm ayyuka ç›kmas›n, hu-
kuksuzluk hakim hale gelmesin, in-
fazlar, iflkenceler, katliamlar, hapis-
hanelerde zulümler olmas›n diye...
‹flçiler, ö¤renciler, sorgusuz sualsiz
iflten, okuldan at›lmas›n diye...
Evet, darbeye karfl› olman›n gerek-
çeleri bunlar ve benzerleridir. 

Peki bir darbenin yapaca¤› bu
zulümler bugün hiç mi yaflanm›yor.
Yafland›¤› ortada. Öyleyse bu darbe
karfl›tlar› nerede?..

Yürüyüflte ÖDP milletvekili
Ufuk Uras’›n efli Zeynep Tanbay ta-
raf›ndan yap›lan konuflmada deni-
yor ki; “Bizler, ayn› cümleler ile
afla¤›land›k, ayn› kifliler taraf›ndan
küçümsendik, ayn› darbelerde ha-
yatlar›m›z› gelece¤imiz kaybettik.”!
Bu, söz konusu bileflime dair yyaannll››flfl
bbiirr ttaann››mm vvee ttaassvviirrddiirr.. Hay›r öyle
olmad›. Ne ayn› zulümleri gördük,
ne de egemenlerin devrimcilere ve
dincilere bak›fl› ayn›yd›. Onlar›n -
dincilerin- önü aç›l›rken, biz as›l-
d›k...
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AKP’yle yanyana demokrasi savunulamaz! 
� Faflizm, Sadece Genelkurmay Arac›l›¤›yla M›

Uygulan›yor Bu Ülkede? 
� Ne AKP’ye, Ne Genelkurmay’a Yedeklenmeden 

Halk Demokrasisi ‹çin Birleflelim!  
� Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye ‹çin

Emperyalizme, Faflizme “Dur” Diyelim!



Bugün de hala esas olarak ayn›
politika ve yaklafl›m geçerlidir. Dü-
zen karfl›t› islamc›larla devrimciler,
demokratlar yanyana gelebilir el-
bette. Ama AKP destekçileriyle
yanyana gelmek, farkl›d›r. Üstelik
bu yanyana gelifl, AKP’ye yedek-
lenme biçimde gerçeklefliyorsa, du-
rum daha da tart›flmal›d›r.

AAyydd››nnllaarr,, ssaannaattçç››llaarr;;
AAKKPP’’nniinn,, oolliiggaarrflfliinniinn 
flfloovvllaarr››nnaa oorrttaakk oollmmaayy››nn!!

Yürüyüflün bir baflka biçimi, Din-
ci Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün
efli Hayrunnisa Gül himayesinde dü-
zenlenen “okuma kampanyas›”nda
yafland›. Bir çok demokrat, sol ayd›n
böyle bir flova ortak oldu.... Bu ortak
oluflta, ya vahim bir siyasi körlük ya
da ondan daha vahim bi ç›karc›l›k
söz konusu olmal›d›r.   

‹lerici, demokrat ayd›nlar, oku-
may› teflvik edeceklerse, bunu Hay-
runnisa Gül’ün flemsiyesi alt›na gir-
meden, devrimci, demokratik ku-
rumlarla, baflka ayd›n ve sanatç› ör-
gütlenmeleriyle yapabilirler, öyle
yapmal›d›rlar. BBiilliimm ddüüflflmmaannll››¤¤››
aç›k olan bir çevreyle okuma kam-
panyas› düzenlemek, ayd›n olman›n
hangi misyonuna s›¤d›r›labilir?

Bu iktidar de¤il mi, ookkuudduu¤¤uu
için insanlara zulmeden, bu iktidar
de¤il mi  kaç y›ld›r 330011.. Maddeyi
kald›rmamak için direnen... Kitap-
tan, düflünceden böylesine korkan
bir iktidar›n temsilcilerinin kitap
okuma kampanyas›na kat›lmak, on-
lar›n ffaaflfliisstt yyüüzzüünnüü ppeerrddeelleemmeessiinnee
araç olmakt›r. 

Son aylarda yasaklanan, el ko-
nulan, yay›n› durdurulan dergi ve
gazetelerin ne kadar ço¤ald›¤›ndan
haberiniz vard›r mutlaka. Bu kitap,
gazete, dergi düflmanl›¤›n›n alt›nda
da AKP’nin imzas› var. 

Ayd›nlar, sanatç›lar, görmelisi-
niz ki, AKP faflizmi, sizi maske ye-
rine kullan›yor.. Bu flovlara ortak
olup kendini düzene kabul ettirme
veya baflka hesaplar içinde olmak,
olsa olsa AAddnnaann fifieennsseess ttiippii,, OOss--
mmaann YYaa¤¤mmuurrddeerreellii ttiippii sanatç›l›k-

t›r... Hiçbir sanatç› kendine bunu
yak›flt›rmamal›d›r. 

Darbe karfl›tl›¤› ad›na AKP’ye
yedeklenenlere, okuma sevgisi ad›-
na Hayrünnisa flova ortak olanlara,
kendileri için önem tafl›yacak bir ör-
nek aktaral›m: Ufuk Uras,
TBMM’de “2004’te darbe teflebbü-
sünde bulunan generaller hakk›nda
araflt›rma komisyonu” kurulmas›
için imza toplamak istiyor; CHP,
MHP, DSP bafltan bbiizz iimmzzaallaammaayy››zz
diyor; fakat daha ilginç olan, de-
mokrat, darbe karfl›t› AKP’lilerden
de henüz tteekk bbiirr AAKKPP MMiilllleettvveekkiillii
bile “ben imzal›yorum” demiyor. 

Yar›n, TBMM’de dergi yasakla-
ma, el koyma, yay›n durdurmalara
karfl› bir tasar› imzaya aç›lsa, ayn›
sonucun ortaya ç›kaca¤›ndan emin
olun. kitap okuma mizansenleriyle
kendini meflrulaflt›r›p gericiliklerini
gizleyen Hayrünnisa’n›n kocas›n›n
da böyle bir giriflimi desteklemeye-
ce¤inden emin olabilirsiniz.. 

Dolay›s›yla, bu kesimler, ne de-
mokrasi ad›na, ne halk›m›z›n ceha-
letten kurtar›lmas› ad›na, bütün bu
eylem ve etkinliklerinden hiçbir fley
elde edemeyecek, kkuullllaann››lldd››kkllaarr››yy--
llaa kalacaklard›r! Sol ve ayd›nlar,
bunu görmelidir.

Say›: 152 17‹LKE

Gerek “Darbeye karfl› 70 mil-
yon ad›m” ad› verilen yürüyüfle,
gerekse de Hayrünnisa Gül’ün
okuma flenli¤ine birçok sol örgü-
tün, ayd›nlar›n kat›lmas›, kendine,
halk›na, kendi ideolojisine güven-
sizleflmenin yeni bir ifadesi ol-
mufltur. 

Asl›nda solun bu konuda son
derece olumsuz tarihi tecrübeleri
de vard›r. 12 Eylül öncesi CHP’ye
yedeklenmeler, 12 Eylül sonras›
ANAP’ta somutlaflan sivilleflme
beklentileri, 90’lar›n bafl›nda
SHP’ye verilen destek, 28 fiubat
döneminde ““NNee RReeffaahhyyooll,, NNee HHaa--
zz››rrooll”” slogan›yla Genelkurmaya
yedeklenilmesi, demokrasi getire-
cek umuduyla AB’cilik ipine sar›-
l›nmas›, solun kendi d›fl›ndaki güç-
lere yedeklenmesinin çeflitli dö-
nemlerdeki örnekleridir. 

Bu yedeklenmelerin hepsi, sol
ad›na hayal k›r›kl›¤›yla sonuçlan-
m›fl, sol bu süreçlerden zay›flam›fl
olarak ç›km›flt›r.

28 fiubat döneminde ““NNee RRee--
ffaahhyyooll,, NNee HHaazz››rrooll”” slogan›yla Ge-

nelkurmay’a yedeklenen
kafa yap›s›, bugün de ayn›
kafayla AKP’ye yedekleni-
yor. Benzer bir hataya na-
s›l olup da ikinci defa dü-
flüldü¤ünün cevab› ise, bu

politikalara iliflkin gerçek bir mu-
hasebenin yap›lmam›fl olmas›d›r.  

ÖDP çizgisini düflünün mesela;
dün 28 fiubat’ta ““NNee RReeffaahhyyooll,, NNee
HHaazz››rrooll”” deyip “laiklik fleriatç›l›k”
ikileminde laik Genelkurmay’a ye-
deklenen ÖDP, flimdi tam tersine
oligarfli içi çat›flmada “fleriatç›” ta-
rafa yedekleniyor. Bu tutars›zl›k,
oligarfli içi çat›flman›n d›fl›nda bir
politika gelifltirememifl olman›n
sonucudur. Bu tutars›zl›k, salt
AB’ye uyum yasalar› ç›kard›¤› için
AKP’yi “Türkiye’yi demokratikleflti-
ren” bir güç olarak tahlil etmekteki
yanl›fll›k ve saçmal›¤›n sonucudur.
Öyle ki, ÖDP teorisyenleri “AB sü-
recini sürdürdü¤ü müddetçe
AKP’nin bu yan›n› desteklemeli-
yiz” diyebilmifl, hatta bu süreci ddee--
mmookkrraattiikk ddeevvrriimm olarak nitelendi-
rebilecek kadar da abes noktalara
savrulmufllard›r. “Darbeye kar-
fl›...” yürüyüfle kat›lan solun he-
men tüm kesimleri bu yanl›fll›¤›, flu
veya bu ölçüde paylaflmaktad›r.

‹ktidar iddias›, hedefi olmayan-
lar›n, dolay›s›yla siyaseti ya da sa-
nat›, düzen içi kavrayanlar›n flu ve-
ya bu düzen gücüne yedeklenme-
leri kaç›n›lmazd›r. Devrimciler, de-
mokratlar, her alanda kendi politi-
kalar›yla varolmal›, baflka güçlere
yedeklenmek yerine, halk› kendi
politikalar› etraf›nda birlefltirmeyi
hedeflemelidirler.

Siyasette

‹LKE
Sistem ‹çilik
SSiisstteemm iiççii ddüüflflüünnüüpp ssiisstteemm iiççii
yyaaflflaayyaannllaarr;; ssiisstteemmee yyeeddeekk--
lleennmmeekktteenn kkuurrttuullaammaazzllaarr....
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Cemevlerini ibadethane kapsa-
m›na alacak yasal düzenlemelerin
yap›l›p yap›lmayaca¤›n› soran mil-
letvekillerine Baflbakan ad›na Bafl-
bakan Yard›mc›s› Naz›m Ekren ta-
raf›ndan flu cevap verildi:

“ Bütün müslümanlar›n ortak
ibadet yeri camidir. ‹slam tarihinin
hiçbir döneminde kendisini islam
içinde görüp de camiye alternatif
baflka bir ibadethane kuran mezhep
veya tarikat olmam›flt›r. Yeni islam
tarihinde, tasavvufi adap ve erkan›n
yürütüldü¤ü mekanlar hiçbir zaman
caminin alternatifi bir ibadethane
olarak alg›lanmam›fl ve isimlendiril-
memifltir. Buna iliflkin düzenleme
uuyygguunn ggöörrüüllmmeemmeekktteeddiirr..”

Tart›flma bitmifltir. 

Beklentilerin de art›k bitmesi ge-
rekti¤i aç›k. 

Sünni anlay›fl, kendini dayatma-
ya devam ediyor. 

Yüzy›llard›r süren bu bask›c› ve
tahakkümcü anlay›fl, onmilyonlarca

Aleviye, “senin nerede nas›l ibadet
edece¤ini ben belirlerim” demeye
devam ediyor. 

Tayyip Erdo¤an’›n Reha Çamu-
ro¤lu’nun teflrifatç›l›¤›yla Muhar-
rem Orucu iftar›na kat›ld›¤›nda
““mmeerrhhaabbaa ccaannllaarr”” diye bafllayan
konuflmas›n› ve vaatlerini hat›rla-
y›n. Burjuva politikac›n›n riyakarl›-
¤›n› ve devlet mezhebi sunnili¤in
Alevilik karfl›s›ndaki uzlaflmazl›¤›,
tahakkümcülü¤ü, dayatmac›l›¤› hiç
eksilmeksizin devam ediyor. 

Naz›m Ekren, tarihte flu olma-
m›flt›r, bu yoktur diye fetva verirken,
““ttaarriihhii ggeerrççeekklleerrddeenn”” de¤il, Sünni-
li¤in yazd›¤› tarihten söz ediyor. 

fiii-Alevi-Bektafli inan›fl›ndaki
yüzmilyonlar›n, yüzy›llar boyu zul-
me maruz b›rak›ld›¤›n›n tarihinden
söz etmiyor. Diyor ki, cemevleri al-
ternatif bir ibadethane olarak görül-
memifltir. Daha 10-15 y›l öncesine
kadar bu ülkede Cemevi mi vard›  ki
öyle görülüp görülmemesi tart›fl›ls›n.
Ve bu ülkede e¤er  yak›n zamana ka-
dar Cemevleri yok idiyse, bunun ne-
deni de bellidir. Bu neden, Sünni is-
lamc›l›¤› dayatan bask›c› devlet an-
lay›fl›d›r ve bu anlay›fl, AKP iktidar›
taraf›ndan sürdürülmektedir. 

Reha Çamuro¤ullar› gibi
AKP’nin Aleviler konusunda, genel
olarak inanç özgürlü¤ü düflünce öz-
gürlü¤ü konusunda “birfleyler ya-
pabilece¤ine” inananlar, boylar›n›n
ölçüsünü ald›lar. 

Ayn› deneyi, ayn› beklentileri bir
kez daha yaflamak, siyasi safl›k ve
körlüktür. ‹nanç özgürlü¤ünün, hak-
lar ve özgürlüklerin AKP’nin veya
baflka bir gerici, faflist partinin ica-
zetiyle kazan›lamayaca¤› apaç›kt›r.
Naz›m Ekren’in cevab›yla AKP bu-
nu herkese bir kez daha göstermifl,
hat›rlatm›flt›r.

AKP’nin ‹nanç Özgürlü¤ü, 
Alevi Aç›l›m› Buraya Kadar!

“Dersim halk› onuruna
sahip ç›kacakt›r”

Dersim’de halk›n dilencilefltirilerek korucu yap›l-
maya çal›fl›lmas› protesto edildi.  24 Haziran günü Der-
sim’deki DKÖ’ler taraf›ndan düzenlenen eylem öncesi
Dersim halk›na yürüyüfle kat›larak koruculu¤a hay›r
demeleri için ça¤r› bildirileri da¤›t›ld›. 

Yeralt› Çarfl›s› üzerinde yap›lan eylemde Sanat So-
ka¤›’na yürüyüfl gerçeklefltirildi. Eylemde DKÖ’ler
ad›na okunan bas›n aç›klamas›nda “AKP’nin istihdam
paketinden Dersim için 1400 köy koruculu¤u ç›kt›.
AKP Dersim için aç›l›mda bulundu! Müjde… Yaflanan
iflsizli¤i önlemek, açl›¤›, yoksullu¤u yok etmek, istih-
dam yaratmak ve Kürt sorununu çözmek yerine halk›-
m›za koruculuk seçene¤i dayat›ld›. Uygulanan korucu-
luk sistemi tam bir suç örgütüne dönüflmüfltür. Bu yafla-
nanlar hiç kimse için s›r de¤ildir. Tecavüzcülükten,
ya¤malamaya, uyuflturucu ticaretinden, cinayete kadar
bir çok olaya ad› kar›flan bu uygulama çözüm diye su-
nuluyor. Halk›m›z ajanlaflt›r›lmaya, iflbirlikçilefltirilme-
ye çal›fl›l›yor bu  politikalar tutmayacakt›r. ...Kimse he-
veslenmesin bu kurum Dersim de tutmayacakt›r. Çün-

kü bu politikaya karfl› tüm gücümüzle mücadele edece-
¤iz. Çünkü Dersim halk› onuruna sahip ç›kacakt›r.
Çünkü bu Dersim Halk›’n›n onur mücadelesidir. Çün-
kü onur paradan üstündür” denildi. 

Dersim’de Asker Orman Yak›yor!
Dersim halk›na yönelik sald›r›lar sürüyor. 20 Hazi-

ran Cuma günü Dersim’e ba¤l› Kocakoç Köyü’nün Çe-
lenk bölgesinde ormanlar yak›ld›. Ormanlar›n köy hal-
k›n›n gözleri önünde Kocakoç Karakolu taraf›ndan ya-
k›lmas›na halk taraf›ndan tepki gösterildi. Köylüler as-
kerlerin yang›n›n büyümesi için silahlar›yla da atefl et-
tiklerine tan›kl›k ederken “Rüzgar›n da etkisiyle yang›n
büyümeye bafllad›. Alevlerin iyice büyüdü¤ünden emin
olduktan sonra askerler silahlar›n› susturdular” diye ya-
flad›klar›n› anlat›yorlar. Ormanlar›n yand›¤›n› gören
köylülerle birlikte yang›n söndürülmesi için devrimci-
ler de halka yard›m etmek için bölgeye gitti. Elde olan
imkanlarla, güç-bela yang›n kontrol alt›na al›nd›. ‹n-
sanlar küreklerle, t›rpanla eline ne geçirdiyse söndürme
ifline kat›ld›. Bu ç›kar›lan yang›n sonras›nda yaklafl›k 2
hektarl›k mefle orman› kül oldu.
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çocuk, duvarlara ““YYaaflflaass››nn DDHHKKPP--
CC”” ve ““MMaahhiirr YYaaflfl››yyoorr”” yaz›lar›
yazd›klar› iddias› ile gözalt›na al›-
n›p, iflkenceden geçirildiler.

16 yafllar›ndaki Gürkan Güven
Çetin, Umut Asma, Ali Ersin Yeflil
ve Sinan Rüzgar, polisler taraf›ndan
tekme-tokat dövülerek gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt›nda dövülerek ““‹‹ss--
ttiikkllaall MMaarrflfl››”” okumaya zorland›lar.
Zorla ‹stiklal Marfl› okutturularak
devletin ““bbüüyyüükkllüü¤¤üü”” gösterildi.
Göreceklerdi ki, devletin gücü 16
yafl›ndaki çocuklara dayakla ““‹‹ssttiikk--
llaall MMaarrflfl››”” okutmaya yetiyordu.

‹flkenceci polisler, iflkenceyi öy-
le meflru görüyorlar ki, çocuklar› ifl-
kenceyle yeterince piflman ettikleri-
ni düflündüklerinde, ailelerine tes-
lim etmeye götürerek; ““aall››nn ççooccuu--
¤¤uunnuuzzaa ssaahhiipp çç››kk››nn”” dediler.

Yoksa, büyük devlet çocuklar›-
n›z› iflkence tezgah›na çeker. Öyle
ya, devlet dedi¤in ne yapar ki bafl-
ka, onun birinci görevi ““yyeetteerriinnccee
ssaahhiipp çç››kk››llmmaadd››¤¤››nn›› ddüüflflüünnddüü¤¤üü
ççooccuukkllaarraa iiflflkkeennccee iillee hhaaddlleerriinnii
bbiillddiirrmmeekkttiirr””!!.. 
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ilçesinde, Abdullah Öcalan’›n Tür-
kiye’ye teslim edilmesini protesto
gösterilerine kat›lan 5 çocu¤a, gö-
zalt›nda ve götürüldükleri hapisha-
nede iflkence yap›ld›¤›, 11 Hazi-
ran’da çocuklarla görüflen avukat
taraf›ndan rapor haline getirildi.

Kendilerine yap›lan iflkenceyi
aylar sonra avukatlar›na anlatan ço-
cuklar, küfür, hakaret ve iflkencenin
gözalt›na al›nmalar›ndan itibaren
bafllad›¤›n›, sabaha kadar tek ayak
üzerinde bekletme, sürekli dayak,
cinsel taciz iflkenceleri gördükleri-
ni, zorla kendilerine tuvalet ve ne-
zarethane temizli¤i yapt›r›ld›¤›n›,
polisler taraf›ndan “burada seks ya-
pabilirsiniz” denilerek afla¤›land›k-
lar›n› anlatt›lar.

Gözalt›ndaki iflkence, Cizre Ha-
pishanesi’ne götürüldükten sonra da
devam etti. Çocuklar, gecenin bir
vakti, iç çamafl›rlar›na kadar soyula-
rak, arama yap›laca¤› gerekçesi ile -
10 derece so¤ukta 2-3 saat d›flar›da
bekletildiklerini, iflkencenin Diyar-
bak›r E Tipi Hapishanesi’ne sevk s›-
ras›nda ve Diyarbak›r Hapishane-
si’nde de, dayak, susuz b›rakma,
cinsel içerikli konuflmalar ve küfür-
ler fleklinde sürdü¤ünü anlatt›lar.

l Bayrampafla Hapishanesi’n-

de tutuklu bulunan 10 çocuk, Mal-
tepe Hapishanesi’ne sevk edilirken
darp edildikleri ve Maltepe Hapis-
hanesi’nde 2-3 kiflilik hücrelere
konulduklar› için açl›k grevine
bafllad›lar. Çocuklardan 16 yafl›n-
daki Bar›fl Yi¤it’in babas› ‹hsan
Yi¤it, çocu¤unun her taraf›ndan
dayaktan dolay› morart›lar olufl-
mufl oldu¤unu anlatt›.

Anlatt›klar›m›z, Diyarbak›r’dan
Bayrampafla’ya ve Dersim’e üç ayr›
yerde çocuklara yap›lan iflkencenin
yans›yan örnekleridir.

ÇÇooccuukkllaarraa bbiillee iiflflkkeennccee yyaappaann
bbuu ddüüflflmmaannll››kk,, bbuu iiflflkkeenncceecciilliikk,, bbuu
zzaalliimmlliikk hhaannggii kkiittaappttaa yyaazz››ll››dd››rr??

Bu uygulamalar, faflizmin kita-
b›nda yaz›l› oland›r. Zulümde, ifl-
kencede kad›n çocuk ay›rmayan,
yafll› genç ay›rmayan kitap faflizmin
kitab›d›r. Faflizmin kültürüne, ahla-
k›na, yönetme anlay›fl›na uygundur.

Oligarflik düzenin poli-
si askeri gardiyan›, hizme-
tinde olduklar› düzene  ya-
k›flan› yapm›fllard›r.

AKP demokrasisinde,
iflkencenin olmayaca¤›n›

düflünenler, çocuklara bile yap›labi-
len bu iflkenceler karfl›s›nda ne dü-
flünürler! Yine, bunlar›n da
AKP’nin d›fl›nda, gizli güçler tara-
f›ndan yönlendirildi¤i aldatmacas›-
na m› s›¤›n›rlar! Yoksa tamamen
görmezden mi gelirler?

Nerede kald› AKP’nin iflkenceye
s›f›r tolerans söylemleri. Yoksa, bu-
nun anlam›, iflkenceci olmayan
“devlet görevlisine” s›f›r tolerans
fleklinde mi anlafl›lmas› gerekiyor-
du? Öyle ya, Dersim’de gözalt›na
al›nan çocuklar iflkence görüyor,
Bayrampafla’dan sevk olanlar sevk
s›ras›nda, gittikleri yerde, Cizre’de
gözalt›na al›nanlar, Cizre’den Di-
yarbak›r’a kadar götürüldükleri her
yerde iflkenceden geçiriliyorlar, cin-
sel tacize u¤ruyorlar.

Böylesine her yerin iflkenceciler
ve ahlaks›zlarla doldurulmufl olma-
s›, ancak bilinçli bir politikan›n ürü-
nü olabilir.

AKP iktidar› ne diyor bu iflken-
celer için?

Bu ülkede, devletin katliam, in-
faz, gözalt›na alma, tutuklama gibi
özgürlüklerinin yan›nda, çocuklara
iflkence özgürlü¤ü de mi vard›r?

Siz hak ve özgürlük dedi¤inizde,
halk›n devletin iflkence özgürlü¤ü-
nü, katletme özgürlü¤ünü mü anla-
mas› gerekir?

AKP iktidar›n›n demagojiden
baflka bir cevab›n›n olamayaca¤›
malumdur. Fakat, AKP’den cevap
beklemeye gerek de yoktur. Yafla-
nan örnekler, AKP demokrasisinin,
hak ve özgürlük söylemlerinin ne
anlama geldi¤inin örnekleridir.

Hepimiz biliyoruz ki, bu devlet
çocuklara iflkence yapanlara da,
gerçek anlamda ne dava açar, ne
yarg›lar ve ne de cezaland›r›r. Tersi-
ne, ayn› yolda ilerleyip daha büyük
iflkencelere imza att›klar› sürece,
ödülleri de haz›rd›r.

Say›: 152 19ÇOCUK/‹fiKENCE

Bu düflmanl›k, bu zalimlik
hangi kitapta var?

Çocuklara ‹flkenceler:

Â Dayak, küfür, hakaret

Â Cinsel Taciz

Â Zorla ‹stiklal Marfl› 
okutmak
Â Soyundurup eksi 10 derece
so¤ukta bekletmek
Â Susuz b›rakmak

Â Tecrit hücrelerine atmak



Bu resim, 33 insan›m›z›n Si-
vas’ta, Mad›mak oteli’nde 2 Tem-
muz 1993’te yak›larak öldürülmesi-
nin resmidir. Unutmay›n, 33 insan›-
m›z ayn› yerde, tüm ülkenin gözleri
önünde yanarak can verdi, say›
33’ün de çok üzerinde olabilirdi,
çünkü o otelde 60 kifli de yaraland›.

‹çinde onlarca insan›n bulundu-
¤u MMaadd››mmaakk OOtteellii’ni tutuflturanlar
bir iki psikopat serseri de¤ildi. Bir
gece gizliden girerek de tutuflturma-
m›fllard› oteli. Hay›r, bu ülkenin or-
dusunun, polisinin, hükümetinin,
herkesin gözleri önünde binlercesi
toplanm›fl, belediye baflkan› taraf›n-
dan ““ggaazzaallaarr›› mmüübbaarreekk”” k›l›nm›fl,
devlet kurumlar› ve dönemin hükü-
meti taraf›ndan kendilerine her tür-
lü kolayl›k sa¤lanm›fl ve göz göre
göre oteli tutuflturmufllard›.

11999933’’üünn TTüürrkkiiyyee’’ssiinnddee yyaakk››llaann
bbuu iinnssaannllaarr››mm››zz››nn ““ttüümm ssuuççllaarr››””
bbuu ddüüzzeennee flfluu yyaa ddaa bbuu ddüüzzeeyyddee
mmuuhhaalliiff oollmmaakk,, aayydd››nnll››kk ddüüflflüünnccee--
lleerr ttaaflfl››mmaakk vveeyyaa ssaalltt AAlleevvii iinnaanncc››--
nnaa ssaahhiipp oollmmaakk,, yyaannii oolliiggaarrflfliikk
ddeevvlleettiinn rreessmmii ddiinniinniinn dd››flfl››nnddaa bbiirr
iinnaannçç ttaaflfl››yyoorr oollmmaakktt››.. Bu suçlar›-
n›n kan›t› Sivas’ta yap›lacak olan
Pir Sultan Abdal flenliklerine kat›l-
makt›.

VVEE YYAAKKIILLDDIILLAARR......

33 insan›m›z› yakanlar utanma-
d›lar. Oysa, Mad›mak Sivas’›n tam
ortas›nda bir utanç abidesi olarak

duruyordu. ‹nsan olan› utand›racak
bir utanç abidesi...

Fakat, onlar› yakanlar utanmad›-
lar. Hem yakt›lar, hem de suçlad›lar.
T›pk›, 19 Aral›k’ta 20 hapishanede
birden onlarca tutsa¤› yakarak kat-
lettiklerinde utanmad›klar›, yakt›k-
lar› tutsaklara bir de dava açt›klar›
gibi...

Sivas’ta da suçlu olan yak›lan-
lard›, ““hhaallkk›› ttaahhrriikk eettmmiiflfllleerrddii””.. Bu
ülkeyi yönetenlerin, egemenlerin
mant›¤›na göre, farkl› bir inanca sa-
hip olmak, bu düzene karfl› olmak
““ttaahhrriikk uunnssuurruu”” idi.

33 insan, içlerinde devlet görev-
lilerinin de bulundu¤u bir güruhun
8 saatin üzerinde süren sald›r›s› ve
devletin aç›k örgütlemesi, deste¤i
ve müdahale etmemesi sonucunda
yak›larak öldürülmüfllerdi, fakat bu
katliama iliflkin aç›lan davada, kat-
leden güruhun içinden tespit edilen
üç befl kifli katliam zanl›s› olarak
yarg›land›lar. Katliam›n as›l ssoorruumm--
lluullaarr››nn›› gözlerden kaç›rmak içindi
bu yarg›lama oyunu...

O mahkeme salonuna ç›kard›k-
lar› üç befl kiflinin 33 insan›m›z›n
yak›lmas›n›n as›l sorumlular› oldu-
¤una inanmam›z› istediler. Elbette
ki, bunun  bir inand›r›c›l›¤› yoktu.
‹nanmad›k, o günden bugüne yak›-
lan 33 insan›m›z için adalet istedik.
Çünkü, halen katliam›n sorumlular›
yarg›lanmad›lar, cezaland›r›lmad›-

lar. Mad›mak; bunun için de bir
utanç abidesi olarak duruyor Si-
vas’›n orta yerinde...

MMaadd››mmaakk ddüüzzeenniinn vvee

ddüüzzeennii ssaavvuunnaannllaarr››nn

uuttaanncc››dd››rr

33 insan›m›z›n yak›lmas›n›n so-
rumlulu¤unu, katliamda kullan›lm›fl
birkaç kiflinin üzerine atarak kurtul-
maya çal›flanlar, halk› aldatamazs›-
n›z, Mad›mak’ta 33 insan›m›z›n ya-
k›lmas›n›n utanc› sizindir.

Utan›n eserinizden. Bu soygun
ve sömürü düzenini, ancak katlede-
rek ayakta tutabildi¤iniz için yakt›-
n›z. Alevi halka düflman oldu¤unuz
için yakt›n›z. Tüm halk› düzeninize
boyun e¤dirmek için yakt›n›z.

BBuu uuttaannçç,, DDYYPP’’ddeenn AAKKPP’’yyee
kkaaddaarr ttüümm ffaaflfliisstt,, ggeerriiccii ppaarrttiillee--
rriinnddiirr.. Alevi halk› sömürü düzenle-
ri için tehlikeli gördüklerinden do-
lay› katlettiler.  Emperyalistlerin, ifl-
birlikçi tekellerin uflaklar› olduklar›
için, onlar›n iktidar›n› güvence alt›-
na almak için katlettiler. Tekeller
ad›na iktidar koltu¤una oturturken,
tekellerin halka karfl› savafl›nda da
görev üstlenmifllerdi.

Mezhepçili¤i körükledikçe, içle-
rinde Alevi düflmanl›¤›n› büyüttük-
çe, sünni tarikatlar›n etkisi alt›ndaki
kitleyi devletin yan›na çekmeyi he-
saplad›lar.

Halk› birbiriyle çat›flt›r›rken he-
saplar›; sömüren, aç, yoksul b›ra-
kan, bask› ve zulümle yöneten dü-
zenlerine karfl› halk›n birleflmesini,
hesap sormas›n› engellemekti.

Sadece Mad›mak’ta de¤il, Ma-
rafllar’da, Çorumlar’da, Sivaslar’da
bunun için provokasyonlar örgütle-
diler ve katlettiler.

Dincilikten, halk›n bilinçsizli-
¤inden beslendiler. Bu nedenle din-
cili¤i pompalad› ve kulland›lar. Ma-
d›mak ayn› zamanda gericili¤i bü-
yütmenin de arac›yd›.

Diri diri insanlar› yakan bir is-
lam anlay›fl›n›n sahibi olduklar› için
katlettiler. Onlar›n islamc›l›¤› halka
düflman, emperyalizme ve tekellere
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hizmet eden bir islamc›l›kt›r.  Dine
inanan de¤il, din tüccarlar› oldukla-
r› için katlettiler.

Ellerinde halk›n, Mad›mak’ta
yak›lanlar›n kan› var.

BBuu uuttaannçç SSHHPP’’ddeenn CCHHPP’’yyee
ddüüzzeenniinn ssoolluunnuu oolluuflflttuurraann ““ssoossyyaall--
ddeemmookkrraatt”” ppaarrttiilleerriinnddiirr.. Halk için
bir DYP, bir AKP de onlard›r. Fa-
kat, halk›n karfl›s›na bu halk düflma-
n› kimlikleriyle de¤il, “sosyal de-
mokratl›k” maskesi alt›nda ç›karlar.
Ne sosyalizmle, ne demokratl›kla
bir ilgileri yoktur. Mad›mak’ta ol-
du¤u gibi oligarflik düzenin Alevile-
re yönelik katliamlar›n›n sorumlu-
lu¤unu onlar da tafl›yorlar.

Bu ülkede Alevilere, devrimcile-
re yönelik en büyük katliamlar›n
yap›ld›¤› birçok dönemde onlar ikti-
darda, ya da iktidar orta¤› idiler. Bu
dönemlerde yap›lan katliamlar on-
lar›n iradesi d›fl›nda yap›lm›fl de¤il-
dir.

Onlar da, tekellerin partileri ola-
rak, oligarflik düzenin katliam poli-
tikalar›n› meflrulaflt›ran ve uygula-
yan oldular. Oligarflik düzenin hal-
ka karfl› savafl›nda, düzenin emrin-
deydiler. Onlar da, düzenin karfl›-
s›nda olan her fleyi düflman olarak
gördüler. Onlar›n da oligarflik düze-
nin bekaas› için yapamayaca¤› bir
fley yoktur. Bunun için Marafl’ta ol-
du¤u gibi Mad›mak’ta da katliam›n
sorumlulu¤unu tafl›ma onursuzlu-
¤undan kaç›nmad›lar.

Ve büyük oranda Alevi halk›n
oylar›yla hükümet koltuklar›na otu-
ran olarak, Mad›mak katliam›n›n en
büyük utanc›n› onlar tafl›mak duru-
mundalar. Katledilenlerin anma tö-
renlerinde, kimi zaman timsah göz-
yafl› dökmeye gelmeleri, katliamc›
yüzlerini örtmeye yetmez.

BBuu uuttaannçç,, oorrdduunnuunn,, ppoolliissiinnddiirr..
Bu iki kurum, oligarflik düzenin ta-
rihindeki, halka ve devrimcilere yö-
nelik hemen tüm katliamlar›n da
baflta gelen sorumlular› içindedir.
Kiminde örgütleyici, kiminde teflvik
eden, kiminde göz yuman ama mut-
laka bir flekilde katliamlar›n içinde
olmufllard›r.

Mad›mak’ta da varlard›. Katli-
amc› güruhun içinde, sivil giyinmifl
polisler olarak katliam› k›flk›rt›yor-
lard›. Resmi k›yafetlilerdi, katliam-
c› güruhun çevresinde adeta bir ko-
ruma oluflturmufl, katliam alan›na
birlikte ilerliyorlard›. Asker k›yafeti
içinde, Genelkurmay baflkanl›¤›n-
dan, Sivas’taki birimlerine kadar
katliam›n gerçeklefltirilmesini izli-
yorlard›.

Devrimci demokratlar›n yasal
mitinglerini kurflunlayarak, katliam
yaparak da¤›tanlar, o gün katiller
güruhunu katliam boyunca izlediler,
çevrelerinde adeta güvenlik ald›lar
ve katliam onlar›n gözleri önünde
gerçeklefltirildi. Aç›k olarak, katille-
rin yan›ndayd›lar.

Onlar, katliam kararlar›n› alanlar
ve uygulayanlard›. Düzen partileri-
nin aksine, onlar düzenin de¤iflme-
yen, kal›c› katliamc›lar›d›rlar.

BBuu uuttaannçç,, kkaattlliiaamm››nn ggeerrççeekk ssoo--
rruummlluullaarr››nn›› yyaarrgg››llaammaayyaann yyaarrgg››--
nn››nndd››rr.. Mad›mak’›n arkas›ndan bir
yarg› komedisi sergilendi. Katlia-
m›n gerçek sorumlular›, oligarflinin
mahkemesinin san›k sandalyesinde
oturmad›lar. San›k sandalyesine
oturtulanlar, katliam›n büyüklü¤ü
karfl›s›nda çok küçük bir parçay› bi-
le oluflturamayacak üç befl kifliden
ibaretti.

Yarg›lama diye oynanan oyun,
devletin katliamdaki rolünü akla-
maya hizmet ediyordu. San›klar›n
yarg›lan›p cezaland›r›ld›¤› yalan›yla
tüm halk› kand›rmak istediler.

Adalet duygular› yoktu. Onlar›n
yarg›s›nda, devletin ç›karlar› için
gerekti¤inde 33 insan›n yak›larak
öldürülmesinin bir önemi yoktu. Bu
konuda “flerbetlidir” onlar. Nice,
33’lerin katillerini “aklad›lar”, nice
infaz›n, katliam›n alt›na onay müh-
rünü bast›lar.

Utanma duygular› olmad›¤› için,
adaletsizliklerini “adalet” k›l›f›yla
pazarlamak onlar›n yüzlerini k›zart-
maz. Utanma duygusu tafl›mad›kla-
r› için, 33 insan›n katillerinin elleri-
ni kollar›n› sallayarak gezmelerin-
den utanç duymazlar.

BBuu uuttaannçç,, SSüünnnnii iissllaammcc››ll››¤¤››nn--
dd››rr.. Mad›mak katliam›n› sahiple-
nen, Alevi olmay›, farkl› bir inanç
tafl›may› Nesimiler, Pir Sultanlar gi-
bi, Marafllarda, Çorumlarda, Sivas-
larda, Mad›mak’ta oldu¤u gibi ya-
k›lmak için yeterli görenlerindir. 

Bu ülkede Sünni tarikatlar da,
Alevileri dinsizlikle suçlayarak,
sapk›n bir ak›m olarak görerek, Ale-
vi halka yönelik iftiralar ve karala-
malar yaparak, Alevilere ve farkl›
inançlara düflman bir kitlenin yara-
t›lmas›nda baflrollerden birini oyna-
m›fllard›r.

Oligarflik düzenin, mezhep çat›fl-
malar›n› körükleme politikas›nda
gönüllü rol üstlenmifllerdir.

Mad›mak ayn› zamanda onlar›n
eseridir. Mad›mak Sivas’›n ortas›n-
da, onlar için de bir utanç abidesi
olarak durmaktad›r.

22 TTeemmmmuuzz 11999933’’tteenn bbuuggüünnee,,
kkaattlliiaamm››nn ssoorruummlluullaarr››nn›› aaçç››¤¤aa çç››--
kkaarr››pp cceezzaallaanndd››rrmmaayyaann,, MMaadd››--
mmaakk ootteelliinniinn mmüüzzee yyaapp››llmmaass››nnaa
iizziinn vveerrmmeeyyeerreekk kkaattlliiaamm›› ssaahhiippllee--
nneenn ttüümm iikkttiiddaarrllaarr bbuu uuttaanncc›› ttaaflfl››--
mmaakkttaadd››rrllaarr..

O günden bu yana, ““lliibbeerraallii””
““mmiilllliiyyeettççiissii”” ““ssoossyyaall ddeemmookkrraatt››””
““mmuuhhaaffaazzaakkaarr››”” çeflitli iktidarlar
gelip geçtiler. Hepsinin ortak özelli-
¤i, Mad›mak otelinin müze yap›l-
mas›na karfl› olmak, katliam›n so-
rumlular›n› yarg›lamamak ve ceza-
land›rmamak oldu.

Çünkü, o günden günümüze ikti-
dar koltu¤una oturanlar›n, kendile-
rine yak›flt›rd›klar› s›fatlar ne olursa
olsun, ortak özellikleri oligarflik dü-
zenin partileri olarak, düzenin Ale-
vilere yönelik katliam politikas›n›
sahiplenmeleriydi. Onlar da kendi
iktidarlar›nda, ayn› katliam politi-
kas›n› halk›n de¤iflik kesimlerine
yönelik uygulad›lar.

Mad›mak hepsinin ortak utanc›-
d›r. Onlar, kendi halk›na karfl› pro-
vokasyonlar örgütleyen, katliamlar
düzenleyen, bask› ve terörle yöne-
ten bir sistemin iktidarlar›d›rlar.
Kimliklerinde halk düflman› yaz-
maktad›r.

Say›: 1152 21S‹VAS KATL‹AMI



Mad›mak oligarflik düzenin nas›l
bir düzen oldu¤unu gösteren örnek-
lerden de bir tanesidir.

Yak›lanlar›n, düzenin yasalar›na
göre de suçlanabilecekleri bir ey-
lemleri yoktu. Yapt›klar› Osmanl›-
n›n adaletsiz düzenine, zulmüne bo-
yun e¤medi¤i için idam edilen Pir
Sultan’› anmakt›. Fakat düzenin ya-
salara ihtiyac› yoktu, organize edi-
len bir katliamla yak›larak öldürül-
düler.

Bu düzenin ç›karlar›na hizmet
edenlerin, yakma, katletme özgürlü-
¤ü vard›r, fakat, düzenin karfl›s›nda
olanlar›n yasalarda tan›nan hak ve

özgürlüklerinin bile bir anlam›, can
güvenlikleri bile yoktur. 

Yakma özgürlü¤ü vard›r, ama
yak›lanlar› anmak için Mad›mak
Otelini müze yapmaya bile “birli¤i
bozar” gerekçesiyle izin yoktur.
Yakmak de¤il, ama katliam› lanetle-
mek, katledilenleri anmak, oligarflik
düzen içinde birlik bozucu bir ey-
lemdir. Oligarflik düzenin niteli¤ini
tarif etmek için baflka bir fleye ihti-
yaç var m›?

Oligarflik düzen katlediyor ve
katliamdaki sorumlulu¤unu unut-
turmaya çal›fl›yor. Düzenin, Mad›-
mak katliam›n›n sorumlulu¤undan

kendini kurtarmas›na izin verile-
mez. Katliam›n gerçek sorumlular›-
n›n, sorumluluklar›n› örtbas etmele-
rine, kendilerini gizlemelerine yar-
d›mc› olmak halka karfl› yap›labile-
cek en büyük kötülüklerden birisi
olacakt›r.

Bu nedenle de, Sivas’ta yak›lan-
lar› anman›n bir yan›n› da onlar› ya-
kanlar› unutturmamak oluflturmal›-
d›r. Sivas’›n katillerini halka göster-
meli, teflhir etmeliyiz. Devrimciler
bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da, Sivas’ta yakanlar›n gerçek
yüzlerini ortaya sermeye devam
edecekler.
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2 Temmuz 1993’te
Yak›larak Katledildiler

Onlar› An›yor ve Yaflat›yoruz

Ahmet Özyurt, Asaf Koçak, As›m Bezirci,
Asuman Sivri, Behçet Safa Aysan, Belk›s

Çak›r, Carina Cuanna, Erdal Ayranc›, Edibe
Sulari Aybaba, Gülender Akça, Gülsün Ka-
rababa, Handan Metin, Hasret Gültekin,
Huriye Özkan, ‹nci Türk, Kenan Y›lmaz,
Mehmet Ata, Metin Alt›ok, Muammer
Çiçek, Menekfle Kaya, Muhibe Akarsu,
Muhlis Akarsu, Murat Gündüz, Nesimi
Çimen, Nurcan fiahin, Özlem fiahin, Sait
Metin, Sehergül Atefl, Serkan Do¤an,

Serpil Canik, U¤ur Kaynar, Yasemin Sivri,
Yeflim Özkan

““ÇÇ››¤¤ll››kkllaarr››nn aadd›› yyaanngg››nndd››rr oorraaddaa

YYüüzzssüüzz yyüürreekkssiizz bbiirr uu¤¤uullttuuddaa....””

Orada, yyüzsüz vve yyüreksiz uu¤ultularda yyak›-

lanlar› aan›yor ve yyaflat›yoruz...

Ba¤›ms›zl›k, ddemokrasi vve ssosyalizmi ssavu-
narak, emperyalizme vve ooligarfliye kkarfl› ssavafla-
rak,

Gözalt›lara, iiflkencelere, ttutsakl›klara, flflehit-
liklere rra¤men yyolumuzdan ddönmeyerek aan›yor
ve yyaflat›yoruz.

Biliyoruz kki, oonlar› yyaflatmak kkatillerinin yya-

kas›na yyap›flmakt›r...

Onlar› yyaflatmak, oonlar›n flflahs›nda ssald›r›-
lan, AAlevili¤in zzalimin zzulmüne bboyun ee¤meyen
özünü ssahiplenmektir.

Onlar›n kkatilleri CCHP ile kkolkola ggirenler...

Onlar›n kkatili ooligarflik ddüzene kkarfl› oolma-
yanlar, ddilleri nne ssöylerse ssöylesin, oonlar›n aan›-
lar›na bba¤l› dde¤illerdir.

Alevili¤i, ddüzen ppartilerinin iiçinde kkoltuk
kapmak iiçin kkullanmaya ççal›flanlar, AAlevi hhalk›
düzene yyedeklemeye ççal›flanlar onlar›n aan›lar›n›
sahiplenmiyorlar demektir.



Sivas katliam›n› protesto etmek
ve Sivas flehitlerini anmak için çeflit-
li flehirlerde yap›lan toplant›larda,
önümüze hep ““CCHHPP eennggeellii”” ç›kt›.
Daha do¤rusu ç›kar›ld›. ABF yöneti-
cileri veya Pir Sultan Abdal Kültür
Dernekleri’nin baz› flubeleri, birçok
yerde, devrimci, demokratik kurum-
lara, anma törenlerinde CHP’nin de
yer almas›n› kabul ettirmeye çal›flt›-
lar. Bunun için birçok dayatma ve
manevra yap›ld›. 

Önceki y›llarda da yaflanm›fl bir
tart›flmayd› bu. CHP’yi tekrar gün-
deme getiren, dayatan Alevi kurum-
lar›n›n yöneticileri, devrimcileri bu
konuda ikna edemeyeceklerini çok
iyi biliyorlard›. Ama buna ra¤men,
her yerde aayynn›› kkeelliimmeelleerrllee bu tart›fl-
ma ç›kar›ld› devrimcilerin karfl›s›na. 

Alevi halka yönelik say›s›z sald›-
r› karfl›s›nda böyle bir “merkezilik”
sergilemeyenler, bu konuda merkezi
bir tav›r içindeydiler. 

CHP ve SHP taban›nda yer alan
Alevi veya Sünni demokrat kitlenin 2
Temmuz eylemlerine kat›lmas›na el-
bette kimsenin bir diyece¤i yoktur.
Zaten tart›flma ve itiraz da bu noktada
de¤ildi. Tart›flma, CHP’nin düzenin
temel partilerinden biri olarak, ku-
rumsal olarak yer al›p almamas›d›r. 

Bu tart›flma, o toplant›larla s›n›rl›
kalmay›p, tüm Alevi halk içinde sür-
dürülmelidir: CCHHPP,, 22 TTeemmmmuuzz aann--
mmaallaarr››nnaa kkaatt››llaabbiilliirr mmii??

Hat›rlayal›m:

Sivas katliam›ndan SHP’nin bi-
rinci dereceden sorumlu oldu¤u tar-
t›fl›lmazd›r. Çünkü, o zaman
DYP’yle birlikte ‹KT‹DARDADIR.
Baflbakan Yard›mc›s› ve bir çok ba-
kan› vard›r. 

‹‹kkiinncciissii;; CHP veya SHP, o dö-
nem, Baflbakan Yard›mc›l›¤› ve
birçok bakanl›k koltu¤unda oturan
bir güç olarak, oturduklar› koltuklar-
daki yetkilerini kullanarak katliam›n
nas›l gerçekleflti¤ini, katliamdan
kimlerin sorumlu oldu¤unu araflt›r›p
ortaya m› koydular?

Biliyoruz ki, ne o zaman, ne de o

günden bu yana, CHP ve SHP tara-
f›ndan haz›rlanm›fl böyle bir resmi
rapor yoktur. 

ÜÜççüünnccüüssüü;; bu do¤rultuda bir ça-
ba m› sarfettiler?.. Böyle bir çaba da
yoktur. 

Peki tüm bu gerçeklere ra¤men
Mad›mak CCHHPP’’yyllee yyaannyyaannaa an›ld›-
¤›nda ne olur?

Cevab› aç›kt›r: Katliam›n bir so-
rumlusu, kendini gizlemifl olur. Onu
anmalara katmak isteyen güç de onu
perdelemifl olur. 

Katliam›n sorumlular›ndan biri,
aram›za girerek, imzas›n› devrimci,
demokratik kurumlar›n imzalar›n›n
aras›na sokarak, kendini gizlemifl
oluyor. Kitlelere gösterilmesi gere-
ken gerçekler ggöösstteerriillmmeemmiiflfl oluyor.
Bunlar›n fark›nda de¤il mi ABF yö-
neticileri? Elbette fark›ndalar. Ama
CHP’ye yönelik hesaplar› nedeniyle
CHP’yi himaye edip, sola ve Alevi-
lere sosyal-demokratlar› dayat›yor-
lar. 

Gerçek flu ki, CHP’ye bu ba¤l›-
l›k, Alevi ayd›nlar›n›n, Alevi demok-
ratik örgütlenmelerinin ve bütün ola-
rak Alevi halk›m›z›n mutlaka muha-
sebesini yapmas› gereken bir gele-
nektir. BBuu ggeelleenneekk,, Alevi halk›n
aya¤›nda bir pprraannggaa gibidir. 

CHP-SHP çizgisindeki düzen so-
lundan kopamaman›n teorisi genel-
likle iki gerekçeye dayand›r›lm›flt›r;
birincisi, fleriatç›, gerici tehlikelere
karfl› “laikli¤i savunmak”t›r. ‹kinci
gerekçe ise, buna ba¤l› olarak
CHP’nin ““eehhvveenn--ii flfleerr”” olarak görül-
mesidir. Öyle ki, bu bak›fl aç›s›yla
CHP’nin biraz daha solundaki parti-

lerden bile uzak durul-
mufl, her seçimde CHP’ye destek ön
plana ç›km›flt›r. 

Peki CHP yerine di¤er reformist
partilere mi yönelinmeliydi? 

Bunun da cevab› hay›rd›r ve bu
nokta, esas olarak Alevi halk›n nneerree--
yyee,, nnaass››ll yyöönneellmmeessii gerekti¤i aç›s›n-
dan da belirleyicidir. 

Sadece düzen içi ve oligarflinin
seçimlerine, meclisine endekslenmifl
bir düflünce tarz› gerçekten de Alevi
halk› her seferinde “kötünün iyisini”
seçmekle yüz yüze b›rakacakt›r.  

ABF yönetimi gibi düzen içi he-
saplar yapanlar, Alevi halktaki kötü-
nün iyisi olarak CCHHPP ve SSHHPP’ye yö-
nelim gelene¤ini kullanarak düzen
içinde bir statü kazanmaya çal›fl›yor-
lar. Baflka bir deyiflle, Alevi halk› yi-
ne CHP’ye peflkefl çekiliyor. 

fiu bilinmelidir ki, demokratik
kitle örgütlerinin yöneticileri, örgüt-
lerini düzen içinde yükselmek için
bbaassaammaakk haline getirirlerse, kendi
örgütlerinin “ipini çekmifl” olurlar.
Düzen içi yükselme hesaplar›n›n ve
çekiflmelerinin arenas› haline getiril-
mifl hiçbir demokratik kitle örgütü
geliflemez, kitlesinin haklar›n›, öz-
gürlüklerini savunamaz. Sendikala-
r›n durumuna bak›ld›¤›nda da bu
gerçek apaç›k görülür.

Alevi demokratik örgütlenmele-
rini, düzen içi hesaplar›n arac› olarak
kullanmaya, Alevi halk› CHP ve
SHP’ye peflkefl çekmeye çal›flanlar,
bu politikan›n Alevi halk›n›n inanç
mücadelesini, demokratik mücade-
lesini gelifltirmedi¤ini görüp, bu yo-
lu terketmelidirler. 

Say›: 152 23ABF

ABF yönetiminin CHP ve SHP Aflk›!

CemVakf›’n›n baflkan› ‹zzettin

Do¤an, bir gazetedeki röportaj›nda

""NNaazz››mm HHiikkmmeett''ee yyaapp››llaannllaarr,, FFeett--

hhuullllaahh HHooccaa''yyaa yyaapp››llmmaammaall››"" diyor. 

Ey ‹zzettin Do¤an, ey bezirgan,

istiyorsan Fet-
hullah’a hiz-
met edebilir-
sin. AAmmaa bu-
nu yaparken

Naz›m’› alma a¤z›na.

‹stersen Fethullah’›n elini
ete¤ini öpebilirsin, aammaa önce
Cem’den, Cemevlerinden, Alevilik-
ten çek elini ete¤ini!

Fethullah Gülen gericili¤ine sahip ç›kan 
bir bezirgan: ‹‹zzzzeettttiinn DDoo¤¤aann



24 AKP 29 HHaziran 22008

ABD ve AB yetkilileri a¤›z-
lar›n› her açt›klar›nda “AKP kapa-
t›lmas›n” demeçleri veriyorlar. Ül-
keler aras› iliflkilerde al›fl›lm›fl olu-
nan üslubu da bir kenara b›rakarak,
aç›ktan AKP’yi sahipleniyor, kapa-
t›lma ihtimaline karfl› tehditler sa-
vuruyorlar.

Öyle ki, gerek AB ve gerekse
ABD ad›na konuflanlar sözcüler,
tart›flmalara adeta bir AKP’li gibi
dahil oluyorlar.

Sadece geçen haftaki birkaç gün
içinde, ABD D›fliflleri Bakan› Con-
doleezza Rice, ABD D›fliflleri Ba-
kan Yard›mc›s› Vekili Matt Bryza,
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi Baflkan› Lluis Maria de Pu-
ig, Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Eflbaflkan› Joost Lagen-
dijk AKP’nin kapat›lmamas› için
aç›klamalar yapt›lar ve AKPM ra-
porunda konuya de¤inildi.

Tablo bu olunca, nedir bu em-
peryalistlerin AKP sevgisi sorusu
ortaya ç›k›yor? Ülkemizdeki gelmifl
geçmifl tüm düzen partileri emper-
yalizmin iflbirlikçili¤ini yapm›fllar-
d›r, fakat emperyalizmin AKP’yi
sahiplenmesinde hepsinden farkl›

bir yan oldu¤u görülüyor.

Bu farkl›l›¤›n nedenine ABD D›-
fliflleri Bakan› Rice, yapt›¤› AKP’ye
övgü dolu konuflmas›nda aç›kl›k ge-
tiriyor; ““KKüürrtt kköökkeennllii vvaattaannddaaflflllaarraa
uullaaflflaarraakk,, ssoonn sseeççiimmddee ooyyllaarr››nn››nn
bbüüyyüükk bbööllüümmüünnüü aalldd››.. TTüürrkkiiyyee''ddee
yyookkssuullllaarraa vvee kk››rrssaall kkeessiimmddeekkiilleerree
ddee ddaahhaa öönnccee hhiiçç yyaapp››llmmaadd››kk bbii--
ççiimmddee uullaaflfltt››llaarr.. DDiinnddaarr iinnssaannllaarraa
uullaaflfltt››llaarr..””... Özetle, Rice diyor ki,
‘‘AAKKPP ttoopplluummddaakkii hheerr kkeessiimmii ssiissttee--
mmee ssookkttuu’’ .

BOP plan› bir yana, memnuni-
yetleri iflte bundan. Bu durum salt
ABD ve AB için de¤il, ülkemizdeki
tekellerin AKP d›fl›nda bir alternati-
fi bugün için düflünmemelerinin de
baflta gelen nedenlerindendir.

Ezilenleri, yoksullar›, de¤iflik
inançlar› ve özellikle Amerika’n›n
BOP projesi çerçevesinde islamc›-
lar› sistemin içine sokmak emperya-
lizm ve iflbirlikçi tekeller için haya-
ti önemdedir. AKP mevcutlar içinde
bunu en iyi baflaran düzen partisi ol-
du¤u ve elbette, bunun yan›s›ra,
tekellerin her dedi¤ini yerine getir-
di¤i için, emperyalizm böylesine
““AAKKPP kkaappaatt››llmmaass››nn”” diye ç›rp›n-

maktad›r.

Di¤er yandan
AKP; ““AAmmeerriikkaann iiss--
llaammcc››ll››¤¤››”” projesi ile
gerek ülkemizde, ge-

rekse de Ortado¤u’da islamc› kesi-
mi Amerika’n›n denetime almas›n›
ve kullanmas›n› sa¤layabilecek en
uygun parti olarak görülmektedir.

Sistem içindeki bir dincilik, her
zaman emperyalizm ve oligarflinin
tercihi olmufltur. 12 Eylül iflte bu-
nun için açm›flt› tarikatlar›n önünü.
Genelkurmay bugün iflte bunun için
““ddiinn llüüzzuummlluu mmüüeesssseessee”” diye yaz›-
yor planlar›na. Amerikan emperya-
lizmi iflte bunun için bir yandan
““mmüüssllüümmaann ddüünnyyaayy››”” düflman ilan
edip afla¤›larken, bir yandan da dün-
yan›n dört bir yan›nda iflbirlikçi is-
lamc›larla ittifaklar, ““››ll››mmll›› iissllaamm””
gibi ortak projeler yap›yor.

Emperyalistlerin AKP sevgisi,
kendi ç›karlar› aç›s›ndan gerçekçi
nedenlere dayanmaktad›r. AKP ger-
çekten de bu politikalara hizmet
edecek en uygun partidir. Fakat,
AKP’nin bu gerçekli¤ini görmeden
ya da görmezden gelerek, AKP’nin
sistemi de¤ifltirecek, demokratiklefl-
meyi sa¤layacak parti oldu¤unu sa-
nanlar ya gerçekçi de¤illerdir, ya da
bilinçli olarak tercihlerini Amerikan
ve AB ç›karlar›ndan yana yapanlar-
d›r.

‘AKP toplumdaki her 
kesimi sisteme soktu’

AKP iktidar› demokratikleflmeden yana, halklar›n so-
runlar›n›n çözümünden yana bir iktidar deniliyordu. ‹flte,
AKP iktidar› Kürtçe TV yay›n›na izin veriyordu.

Fakat bak›n, demokratikleflme görüntüsü için bile
AKP iktidar›n›n Kürt halk›na hitap eden, Kürt halk›n›n
sorunlar›n› iflleyen bir yay›n yapt›rmayaca¤› ikinci kezdir
görülüyor. Birincisinde “yar›m saatlik” süre s›n›r› koy-
mufllard›. fiimdi, Kürtçe yay›n yapacaklar, fakat, TRT’nin
Kürtçe yay›nlar koordinatörlü¤üne, ''iissttiihhbbaarraattçç››'' SSiinnaann
‹‹llhhaann,, dan›flmanl›¤›na da KKüürrtt hhaallkk››nn›› ssiisstteemmee bbaa¤¤llaa--
mmaann››nn tteeoorriissiinnii yyaappaannllaarrddaann ÜÜmmiitt FF››rraatt getirildi.  Gü-
ya Kürt gerçekli¤ini kabul etti¤ini göstermek için, Kürtçe
TV’ye evet diyor, fakat o TV’yi bugüne kadar sürdürülen

asimilasyon ve Kürtleri düzen içine çek-
me politikas›n›n arac› olarak kullanma-
ya çal›flmaktan da geri kalm›yor. 

Bu düzenin, halk›n herhangi bir tale-

bini karfl›layaca¤›na inanman›n olana¤›

yoktur. Demokratikleflme derler, faflizmi daha fazla ku-

rumlaflt›r›rlar. Halk›n sorunlar›n› kendi propagandalar›

için malzeme olarak kullan›rlar, hepsi o kadard›r. Bu ne-

denle, Kürtçe TV’nin bafl›na, istihbaratç›lar›n, ajanlar›n,

iflbirlikçilerin ve kimbilir daha kimlerin getirilmesinde

flafl›rt›c› bir yan yok. Tersi oligarflik düzenin gelenekleri-

ne ayk›r›d›r.

Onlar, halklar lehine her düzenlemeden, hak ve özgür-

lüklerden korkarlar. Tan›mak zorunda olduklar› haklar›

da, bir flekilde etkisizlefltirmeye ve düzenin ç›karlar› için

kullanmaya çal›fl›rlar. “Kürtçe yay›n” olay›nda oldu¤u

gibi, her gün bunun yeni bir kan›t›n› görmek mümkündür. 

‹stihbaratç›lar ve ajanlar gözetiminde

‘Kürtçe Yay›n’
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TÜS‹AD, 19 Haziran’daki
Yüksek ‹stiflare Kurulu toplan-
t›s›na çeflitli patron örgütleri ve
sendika temsilcileri ile birlikte,
Kemal Dervifl’i de ça¤›rarak ye-
ni bir anayasa yapmak için
““aannaayyaassaa kkoonnvvaannssiiyyoonnuu (an-
laflmas›)” önerisi getirdi. 

TÜS‹AD, 12 Eylül Cuntas›’-
n›n ürünü 1982 Anayasa-
s›’n›n ““ççaa¤¤ddaaflfl,, ddeemmookkrraattiikk bbiirr
aannllaayy››flfl››”” yans›tmad›¤›n› söy-
leyerek; ““aannaayyaassaa kkoonnvvaannssii--
yyoonnuu”” önerisiyle tüm toplu-
mun üzerinde mutabakat sa¤-
layabilece¤i bir anayasa yap›l-
mas›n› öneriyordu. 

TÜS‹AD’a göre, anayasada
bugüne kadar yap›lan de¤iflik-
likler, anayasan›n ““oottoorriitteerr””
yap›s›n› ortadan kald›rmaya
yetmemiflti.

TÜS‹AD’›n ça¤r›s›na, AKP
iktidar› ““BBiizz bbuu kkoonnuuyyllaa iillggiillii
ttaassllaakk mmeettiinn hhaazz››rrllaamm››flfltt››kk””
diyerek karfl› ç›kt›, Hak-‹fl,
Türk-‹fl ve TOBB da, AKP pa-
ralelinde TÜS‹AD’›n ça¤r›s›na
olumsuz cevap verdiler. CHP
de, farkl› kayg›larla TÜS‹-
AD’›n anayasa çal›flmas›na
karfl› ç›kt›.

D‹SK Genel Baflkan› Süley-
man Çelebi ise, ““bbiizz hheerr ppllaatt--
ffoorrmmddaa ssöözzüümmüüzzüü ssööyylleerriizz”” di-
yerek TÜS‹AD’›n ça¤r›s›na ka-
t›lacaklar›n› söyledi.

Genel hatlar›yla özetledi¤i-
miz bu geliflmeler, flu sorular›
ortaya ç›karm›flt›r:

SSoorruu 11:: Tüm toplumun üze-
rinde hemfikir olaca¤› bir ana-
yasa yapmak mümkün mü?
SSoorruu 22:: TÜS‹AD nas›l bir ana-
yasa istiyor? SSoorruu 33:: AKP’nin,
CHP’nin ve TÜS‹AD’›n istedi¤i
anayasalar birbirinden farkl›
m›? SSoorruu 44:: Patronlarla iflçile-
rin ortak söyleyecek ne sözle-

ri olabilir ki Süleyman Çelebi
bu toplant›ya kat›l›yor? 

TÜS‹AD’›n toplant› ça¤r›s›n-
daki aldatma noktalar›ndan
birisi ““ddeemmookkrraattiikk aannaayyaassaa””
ve ““ttoopplluummssaall mmuuttaabbaakkaatt””
söylemleridir.

En bafltan flu aç›kt›r ki,
““aannaayyaassaa kkoonnvvaannssiiyyoonnuu”” ya
da düzen partileri ile tekelle-
rin oluflturaca¤› baflka plat-
formlardan ne ““ddeemmookkrraattiikk
aannaayyaassaa”” metinleri ç›kar, ne
de ““ttoopplluummssaall mmuuttaabbaakkaatt””
oluflur.

Tekeller ““ddeemmookkrraattiikk aannaa--
yyaassaa”” yapmazlar ve ikincisi,
ssöömmüürrüü ddüüzzeennlleerriinnddee aannaayyaa--
ssaallaarr ttoopplluummssaall uuzzllaaflflmmaa mmee--
ttiinnlleerrii ddee¤¤iill, egemen s›n›flar›n
ç›karlar›n›n güvencesidir.

Ki ayn› aldatmaca AKP’nin
söylemlerinde de vard›. Bu
amaçla, patron örgütleri, sen-
dika ve dernekler biraraya ge-
tirilerek, ““ttoopplluummssaall mmuuttaabbaa--
kkaatt”” görüntüleri yarat›lmaya
çal›fl›lm›flt›. Amaç yine 12 Ey-
lül Anayasas›’n› demokratik-
lefltirmekti!

12 Eylül’den bu yana ana-
yasada onlarca kez de¤ifliklik-
ler, tadilatlar yap›ld›, fakat
hepsi de tekellerin ç›karlar›
do¤rultusunda yap›ld›¤› için
hiçbirisi anayasan›n tteemmeell nnii--
tteellii¤¤iinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmeeddii.. Bugün
de durum farkl› de¤ildir. Yine
anayas›n›n niteli¤i üzerine bir
tart›flma yoktur.

Anayasan›n de¤iflmez mad-
delerini de¤ifltirelim demek de,
aldatmacad›r. As›l belirleyici
olan ““aannaayyaassaann››nn ddee¤¤iiflflmmeezz
nniitteellii¤¤iiddiirr””. Bu nitelik, emper-
yalist ve iflbirlikçi tekellere
hizmet eden özüdür. Koflullara
göre en çok ifllerine yarayacak
anayasay› gündeme getiriyor-

lar, fakat hiçbir de¤ifliklik bu
özü de¤ifltirmiyor. Hiçbir de¤i-
fliklikten ““hhaallkk iiççiinn aannaayyaassaa””
ç›km›yor.

Bugün de, TÜS‹AD, AKP ya
da CHP’nin ortak noktas› te-
keller için anayasad›r. Bu nok-
tada aralar›nda bir çeliflki
yoktur. Fakat patronlar ““kkaa--
pp››ddaakkii kkrriizz””e karfl› sermayele-
rini ve düzeni güvenceye al-
mak istiyorlar. AKP’nin önce-
li¤i ise, ne olursa olsun, nas›l
olursa olsun iktidarda kal-
makt›r. Çat›flma burada bafll›-
yor. TÜS‹AD patronlar›, daha
kendine güvenli, AB çizgisinde
bir anayasaya evet diyorlar,
ama AKP onda da net ve tu-
tarl› de¤il, takiyye yap›yor,
önce kendi iktidar›n› güvence-
ye almaya çal›fl›yor.

Özcesi, oligarfli içi güçlerin
aras›ndaki çeliflki, bir zaman-
lama çeliflkisidir, kendi ç›kar-
lar› zemininde ve geçici farkl›-
l›klard›r. Anayasa tart›flmas›
emperyalist ve iflbirlikçi tekel-
lerin ihtiyaçlar› çerçevesinde
yap›lan bir tart›flmad›r. Ana
noktas› budur.

D‹SK’in tekellerin ç›karlar›
için yap›lan bu toplant›da ne
ifli oldu¤u da tart›flma konusu-
dur. D‹SK’in uzlaflmac›, icazet-
çi çizgisi patronlarla iflçilerin
ç›karlar›n›n ortaklaflt›r›lama-
yaca¤› gibi yal›n bir gerçe¤i bi-
le unutmas›na neden olmakta-
d›r. D‹SK örne¤in, bu ülkeye
emperyalistler taraf›ndan “sö-
mürge valisi” s›fat›yla, bakan
olarak atanan Kemal Der-
vifl’in toplant›da olmas›n› pro-
testo etmeyi bile düflünemez
hale gelmifltir.

Keza, HHaakk--‹‹flfl vvee TTüürrkk--‹‹flfl ddee,,
patronlar›n dümen suyuna
girmeye karfl› olduklar› için
de¤il, AKP’nin icazetinde ha-
reket ettikleri için patronlar›n
toplant›s›nda yer almad›lar.

Halk ad›na hareket edenle-
rin tavr›; bu kesimlerin kendi
ç›karlar› için yapt›klar› çal›fl-
malara destek vermek olma-
mal›d›r.

KKeennddiinnee AAnnaayyaassaa!!

Sorunlar // ÇÇözümler
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Haber bültenlerinin sonundaki
k›sa “spor” bölümlerine s›¤may›p,
yavafl yavafl ana haber bültenlerinin
içine s›zmaya bafllad› önce. Sonra,
ana haber bültenlerinde ““iillkk hhaabbeerr””
olmaya bafllad› s›k s›k. Ard›ndan te-
levizyonlarda “flafl!” olarak yay›n-
lanan ““ssoonn ddaakkiikkaa”” haberlerinin
önemli bir k›sm›n› oluflturmaya bafl-
lad›. Televizyon programlar›, falan
futbolcunun veya antrenörün veya
kulüp yöneticisinin aç›klamalar›n›
“canl› canl›” yay›nlamak için kesil-
di s›k s›k. 

Ve nihayet geçen hafta, ifratta s›-
n›r olmad›¤›na tan›k olduk; aannaa hhaa--
bbeerr bbüülltteennlleerriinniinn ttaammaamm›› futbolla
dolduruldu. Evet, tamam›! 

Anl› flanl› haberciler, bültenlerini
futbolla aç›p futbolla kapatt›lar. 

Ne önemi vard› siyasetin?.. Ne
önemi vard› o gün olan kazalar›n...
Ne önemi vard› Güneydo¤u’da
ölenlerin... fiu anda “dünyada t›p li-
teratüründe en tehlikeli salg›n” ola-
rak tan›mlanan K›r›m Kongo Kana-
mal› hastal›¤›n›n ne önemi vard›..

Asl›nda futbolun ana haber bül-
tenlerinin tamam›n› iflgal etmesi,
normal bir sonuçtu. 

*

Futbol, her geçen gün giderek
artan oranda yer ediyor toplumsal
yaflamda. Tak›m tutmaman›n adeta
“anormal” göründü¤ü bir atmosfer
yarat›lm›fl durumda. Bu halen de-
vam eden bir süreç. 

“Futbolculuk”, futbol taraftarl›-
¤›, bu ülkede çok uzun zamand›r
apolitikleflmeyle özdefl olmufltur.
““NNee ssaa¤¤cc››yy››mm,, nnee ssoollccuu,, ffuuttbboollccuu--
yyuumm ffuuttbboollccuu”” sözü, 1980 öncesin-
den beri söylenegelir. Ancak apoli-
tikleflme o dönemde de teflvik edili-
yor olsa da, daha çok kendili¤inden-

lik a¤›r bas›yordu. Son-
ra, yavafl yavafl oligarfli aç›-

s›ndan baflta gençlik olmak üzere
tüm toplumu apolitiklefltirmek daha
sistemli bir politika haline dönüfltü-
rüldü. 12 Eylül h›zland›rd› bu süre-
ci. 

““AArraabbeesskk yyaaflflaamm››nn ddii¤¤eerr yyüüzzüü::
FFuuttbboollccuulluukk”” diye yazm›flt›k y›llar
önce. 1980’lerin sonlar›yd›. 

Fakat 1990’l› y›llarda futbolun
egemen s›n›flar taraf›ndan kullan›l-
mas›, 80 öncesiyle ve 80’lerle dahi
k›yaslanamayacak boyutlarda yo-
¤unlaflt›. 

Futbol oligarfli için etinden, sü-
tünden, sakatat›ndan, derisinden her
fleyinden yararlan›lan sa¤mal bir
inek haline dönüfltü bu dönemde.

BBiirriinncciissii;; futbol, çok kazand›ran
bir sektördü art›k; tekelci burjuvala-
r›n da ilgi alan›na girmiflti bu yüz-
den... ‹‹kkii;; futbol etkiledi¤i taraftar
kitlesi nedeniyle politikada “güç”
olmak isteyenler için de bir s›çrama
tahtas›yd›... ÜÜçç:: kara para aklamak-
tan yurtd›fl›na gidip gelifllerde her
türlü gayri-meflru ifli yapma imkan›
vermesi nedeniyle mafyan›n da yu-
valand›¤› yerlerden biri haline geldi. 

AAppoolliittiizzmmiinn ffuuttbboolluu:: DDöörr--

ddüünnccüü olarak; futbol, burjuva med-
yan›n yo¤un destek ve teflvikiyle gi-
derek tüm toplumsal yaflam›n içine
sokuldu. Mesela, spor, daha do¤ru-
su futbol yaz›lar›, spor sayfalar›n-
dan ç›k›p ön sayfalara geldi. Gaze-
telerin baflyazarlar›n›n, yay›n yönet-
menlerinin haftada bir “futbol” yaz-
mas›, rutinlefltirildi. “Tuttu¤u tak›-
m›” sormak, ister politikac›larla, is-
ter generallerle, ister ayd›nlarla ya-
p›lan her röportaj›n de¤iflmez soru-
lar›ndan biri oldu. Burjuvazinin dü-
zenine, ideolojisine, kültürüne tam

biat etmifl birkaç gazetecinin bafllat-
t›¤› bu ak›m, giderek istisnalar d›-
fl›nda hemen tüm gazetecileri sard›.
Kendilerini solcu, demokrat olarak
adland›ranlar da bu ak›m›n d›fl›nda
kalamad›lar... Televizyonlardaki
futbol programlar› anormal derece-
de art›r›ld› ve burjuva bas›n yay›n
organlar›, dev bir aappoolliittiikklleeflflmmee
mmeekkaanniizzmmaass›› olarak çal›flt›. 

Futbol art›k o kadar yaflam›n içi-
ne sokuflturulmufl ki, burjuva siya-
setçisi de, din adam› da, generalleri
de ondan ““ffaayyddaallaannmmaayy››”” bir tarz
haline getirdiler. Mesela son maç-
larda “son dakika golleri”yle tak›-
m›n kazanmas›, hemen tüm burjuva
siyasetçilere ilham kayna¤› oldu.
Geçen hafta, Tayyip Erdo¤an’dan
Deniz Baykal’a, Ufuk Uras’tan La-
gendijk’e kadar herkes, politik
aç›klamalar›n› bu maçlara at›flarla
bezediler. Kontrgerilla planlar› ya-
pan, katliamlar düzenleyen gene-
raller, Fenerbahçe, Galatasaray
sohbetleriyle bir anda “sempatik
adam”lara dönüflüveriyorlard›. Pa-
kistan’›n kanl› diktatörünün bile ül-
kemizdeki s›fat› “Befliktafll› Müfler-
ref Pervez” de¤il mi?!  1 May›s-
lar’da, di¤er gösterilerde ‹stanbul
sokaklar›nda terör estiren valiler,
emniyet müdürleri, habire zamlar
yapan bakanlar, sendikalaflt› diye
yüzlerce iflçisini soka¤a atan pat-
ronlar, bütün bunlar› yapanlar onlar
de¤ilmifl gibi, televizyon ekranla-
r›nda maç muhabbetlerine ç›kar›l›-
yorlar. Ve elbette, kendini solcu,
demokrat diye nitelendiren gazete-
ciler, televizyoncular içinde de bol
miktarda bunlara yard›m ve yatak-
l›k edenler ç›k›yor. B›rak›n tek tek
bireyleri, kendilerini sol, ilerici ola-
rak adland›ran gazeteler bile, burju-
va bas›ndan farks›z futbol yaz›lar›
koyuyorlar gazete köflelerine. 

fiovenizmin, Apolitizmin
ve Ümmetçili¤in 
Kuflatmas›ndaki Futbol



fifioovveenniizzmmiinn ffuuttbboolluu:: Bu sü-

reçte bir baflka geliflme daha oldu:
Stadyumlar, “flovenizmin gelifltiril-
di¤i” birer zemine dönüfltürüldü.
Alakas›z flekilde maçlarda “‹stiklal
Marfl›” okutarak bafllat›lan süreç,
zaman içinde flovenizmi stadyum-
lardaki taraftar törenlerinin bir par-
ças› haline getirdi. Buna paralel ola-
rak sivil faflist hareketlerin ilgisi yo-
¤unlaflt› futbol kulüplerine. 

Faflist mafya ÇÇaakk››cc›› gibilerin,
OOrraall ÇÇeelliikk gibi faflist katillerin, AAllii
FFeevvzzii BBiirr gibi Susurluk çeteleri için-
deki kumarhanecilerin adlar›n›n fut-
bol kulüpleriyle birlikte an›lmas›,
Trabzon’daki ve sonra baflka yerler-
deki faflist linç sald›r›lar›nda, ““ttaarraaff--
ttaarr ddeerrnneekklleerrii””nin ad›n›n geçmesi,
bunlar›n hiçbiri tesadüf de¤ildi.

fiovenizmle futbolculu¤un böy-
lesine özdefllefltirilmesi de oligarfli
aç›s›ndan “bir taflla birkaç kufl vur-
mak” anlam›na geliyordu. Böylelik-
le hem bu taraftar kitlelerini flove-
nist faflist hareketlerin kitle taban›
haline getiriyor, hem onlar› kendi
denetimlerinde tutuyor ve gerçek
anlamdaki ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesinden de uzak tutmufl
oluyorlard›. 

Televizyon reklamlar›nda izle-
miflsinizdir muhtemelen. Bir flirke-
tin reklam›nda rroobboott aaddaammllaarr ola-
rak çizilmifl ““TTüürrkkoo””llaarr,, ayaklar›n›
h›rsla yere vuruyorlar. Neyin h›rs›
oradaki? Kime karfl›? Bir ulusun her
alanda bafl› e¤ikse, emperyalistlerin
temsilcileri bu ülkeyi pervas›zca
afla¤›layabiliyorlarsa, bir de¤il, oonn
AAvvrruuppaa kkuuppaass›› kkaazzaann››llssaa ne olur?!
Fakat iflte futbolun “sihiri” burada.
Futbolun, biraz çeliflkili gibi gözük-
se de, hem flovenizmin hem apoli-
tikleflmenin arac› olmas›n›n esprisi
burada. 

Düflünün, Türkiye milli tak›m›,
85 y›ll›k cumhuriyet, daha ilk kez
Avrupa kupas›nda yar› finale ç›k-
m›fl: Normalde herkesin bu ülke na-
s›l her alanda oldu¤u gibi sporda da
bu kadar baflar›s›zl›¤a mahkum
edilmifl diye düflünmesi gerekir.
Ama hamaset bunlar› örtüyor. 

Bu tablonun da gösterdi¤i gibi,

faflist diktatörlüklerin “3 F” formü-
lünü unutmak veya küçümsemek
tam bir aymazl›kt›r. “Futbol, Fiesta,
Fado”, yani futbol, müzik, festival-
ler arac›l›¤›yla kitlelerin pasifleflti-
rilmesi, tekelci burjuvazinin hala
uygulad›¤› bir yöntemdir ve bunun
için tarihe bakmaya da gerek yok,
ülkemizde olan biten, bunu gösteri-
yor zaten.   

‹spanya’da futbol stadyumlar›-
n›n ““eenn bbüüyyüükk uuyykkuu ttuulluummllaarr››””
olarak adland›r›lmas›, hiç kuflku
yok ki bofluna de¤ildi. En büyük ve
ekleyelim, en ifle yarar bir uyku tu-
lumu! Onmilyonlar› uyutuyor. 

Ülkemizde de onmilyonlar, kah
GS, FB, TS, BJK’lilikle, kah “milli
maç”larla uyutuluyor. 

‘‘ÜÜmmmmeettççiilliikk’’ ddee ffuuttbbooll ppii--
yyaassaass››nnddaa:: Bu kadar “verimli”,

bir taflla birkaç kufl vurma imkan›
veren bir alana, düzen islamc›l›¤› da
a¤›zlar› sulanarak el at›yor. 

Avrupa kupas›nda tesadüfen ka-
zan›lan bir kaç maç›, bir kesim mmiill--
lliiyyeettççiillii¤¤iinn bbaassaammaa¤¤›› yapmaya ça-
l›fl›rken, islamc›lar da ayn› baflar›-
lardan “ümmetçili¤e” pay ç›karma-
ya soyunmufllar. Bunlardan Yeni
fiafak yazar› Hakan Albayrak flöyle
yaz›yor mesela:

“‹slam dünyas› yeni Muhammed
Ali'sini buldu: Türkiye AMilli Futbol
Tak›m›. Tamam, Muhammed Ali'nin
anti-kolonyalist, anti-emperyalist,
anti-faflist duruflu bu tak›mda yok...
Ama... ‘Allah’ diyen Türkiyeli genç-
lerin Bat›l›lara futbolda kök söktür-
meleri, dünya Müslümanlar›na bir
tür rövanfl duygusu yaflat›yor iflte.

Dünya Müslümanlar›, Türki-
ye'nin Avrupa Kupas›'ndaki maçla-
r›n› dualarla-niyazlarla izliyor ve
kazand›¤› her zaferi coflkuyla kutlu-
yorlar... Ümmet-i Muhammed'in
'metafizik dayan›flmas›' devam etti-
¤i... için mutluluktan uçuyorum...

Bir Gazzeli, flöyle sesleniyor
Türkiye'ye: ‘Bize elektrik ve benzin
k›tl›¤›n› unutturdun. Bizi sevindir-
din. Bafl›m›z› öne e¤dirmedin.’

... Ümmet fluuruyla konufluyor.

Erbil'deki kahvehanelerde Tür-
kiye için coflkuyla tezahürat yapan
Kürtlerin 'motivasyon kayna¤›' da
hiç flüphesiz ümmet fluurudur.... (23
Haziran 2008)

‹slamc›lar, bir zamanlar küçüm-
sedikleri, hatta baz› kesimlerinin
“günah” veya en az›ndan “uzak du-
rulmas› gereken bir fley” oldu¤unu
vaazettikleri futbola flimdi bir baflka
bak›yorlar. “Fayda” sa¤layan her
fleyi pragmatistçe sahiplenen islam-
c› gelenek, burada da futbolculuk
kültürünü, düzenin empoze etti¤i
flekliyle sahiplenmekte bir mahzur
görmüyor. 

BBiizziimm ffuuttbboolluummuuzz:: Futbolu

elefltiriyor muyuz, hay›r, yads›yor
muyuz, hay›r. Bir spor dal› olarak
niye yads›yal›m. Futbol da dahil ol-
mak üzere, sporu yads›mam›z, red-
detmemiz söz konusu de¤ildir. Tam
tersine, sporun yarar›n›, gere¤ini,
zevkini en çok bilen ve hissedenle-
rin bafl›nda devrimciler gelir. Sporu
kitlesellefltirme politikalar› da sos-
yalistlerin her yerde savunduklar›
politikalardan biri olmufltur. Nite-
kim sosyalist ülkeler, sporun kitle-
sellefltirilmesi do¤rultusunda dev
ad›mlar atm›fllar, buna paralel ola-
rak da sporda önemli baflar›lara
ulaflm›fllard›r. 

Fakat biz 70 milyonun “taraftar”
de¤il, bizzat sporcu oldu¤u bir spor-
dan yanay›z. 

70 milyonun spor yapt›¤› bir ül-
keyi hayal ediyoruz biz. Voleybol
basketbol, futbol, tenis oynayan,
yüzen, koflan, atlayan, bisiklete bi-
nen, atletizmin ve jimnasti¤in on-
larca dal›nda kendini gelifltiren, fle-
hirlerin, köylerin caddelerini, mey-
danlar›n› spor alanlar›na çeviren bir
ülke hayal ediyoruz. Elbette böyle
bir ülkede futbol, düflmanlaflman›n,
flovenizmin, apolitikleflmenin arac›
de¤il, insan› gelifltiren, yetkinleflti-
ren, kardefllefltiren, yaflam›n› fiziken
ve ruhen dolduran bir futbol olur.
Biz böyle bir futbolu seviyoruz. Or-
tal›kta estirilen bu sakat, çarp›k, kir-
li, sinsi futbol ç›lg›nl›¤›n›n ise bizim
futbolumuzla ilgisi yok. 
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Okurlar›m›z› selamlayarak
bafll›yoruz sohbetimize. 

Sohbetimizin geçen haftaki
bölümünün bafll›¤›, “ezilenlere
demokrasi, ezenlere diktatör-
lük” idi. Bu noktaya kadar daha
çok otoriteden, devletin bask›
arac› olmas›ndan sözetmemiz-
den hareketle, proletarya dikta-
törlü¤ü hakk›nda yanl›fl bir dü-
flünceye kap›l›nmamal›d›r. fiunu
söyleyelim ki, proletarya diktatörlü-
¤ü geçmifl tüm dev-
letler içinde eenn ddee--
mmookkrraattiikk ddeevvlleettttiirr..
Bu, ilk anda kimileri-
ne sanki böyle ola-
mazm›fl gibi gelir.
Öyle düflünülür. Peki
niye öyle olur?

ÖÖzzlleemm:: Prole-

tarya diktatörlü¤ü-

nün geçmifl tüm dev-

letler içinde eenn ddeemmookkrraattiikk ddeevvlleett

oldu¤unu görmek, bu sistem içinde

fark›nda olunarak veya olunmaks›-

z›n ö¤renilen burjuva kal›plar›n da

d›fl›na ç›kmakt›r. 

Devrimci Halk ‹ktidar› ve prole-

tarya diktatörlü¤ü, burjuva demok-

rasisinin bbiiççiimmsseell ölçüleri temel al›-

narak veya baflka deyiflle bbuurrjjuuvvaa

ggöözzllüü¤¤üüyyllee bak›larak de¤erlendiri-

lemez. Proletarya diktatörlü¤ünün

demokrasiyi d›fltalad›¤›, soruna bur-

juva kal›plarla bakman›n sonucu

olan bir önyarg›d›r. Bu önyarg›,

hem burjuvazinin demagojileriyle,

hem reformizmin düzeniçi teorile-

riyle beslenerek güçlendirilmifl bir

önyarg›d›r. 

Teorik g›das›n› burjuvaziden

alan veya sistem içine kabul edil-

menin ön koflulu olarak devrimci

zora ve “proletarya diktatörlü¤üne”

karfl› ç›kanlar›n halk›n egemen ol-

du¤u bir sistemi do¤ru tan›mlama-

lar› beklenemez. 

Proletarya diktatörlü¤ü, ezilen
ve sömürülen ço¤unlu¤un, demok-
rasi düflman› sömürücü az›nl›¤›n
üzerindeki bask› arac›d›r. Burjuva-
ziye örgütlenme hakk› tan›mazken

di¤er taraftan halka en genifl özgür-
lükleri tan›r. 

Biraz önce söyledi¤imiz gibi,
proletarya diktatörlü¤ü, tarihin kay-
detti¤i en demokratik devlettir. Ni-
ye? Çünkü, bbiirriinncciissii,, proletarya
diktatörlü¤ü, bugüne kadarki devlet
biçimlerinin tersine ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunn iikk--
ttiiddaarr›› oldu¤u için en demokratik
devlettir. Önceki devletler, toplum
içindeki bir az›nl›¤›n devletleriydi-
ler. ‹lk kez, iflçiler, yoksul köylüler,
emekçiler, yani ço¤unluk iktidard›r.
‹‹kkiinncciissii;; yönetime kat›lman›n yol-
lar› ve mekanizmalar›, biçimsel de-
¤il, gerçekten bunu sa¤layacak bir
muhtevadad›r. Yani flöyle diyeyim:
Bu devlet biçimi, halk›n her kesimi-
nin kendi öz (taban) örgütleriyle ik-
tidara kat›ld›¤›, politikalar›n belir-
lenmesinde ve uygulanmas› süreç-
lerinde do¤rudan söz ve karar sahi-
bi oldu¤u için en demokratik dev-
lettir. ÜÜççüünnccüüssüü,, proletarya dikta-
törlü¤ü, yine kendinden önceki dev-
letlerden temel bir farkl›l›k olarak,
hiçbir s›n›f, kesim ya da kifliye aayyrr››--
ccaall››kk tan›mayan, yöneticilerin aayyrr››--
ccaall››kkllaarr››nn›› ddaa yyookk eeddeenn ve eflitli¤i
tüm toplum çap›nda ekonomik, si-
yasi, sosyal tteemmeelllleerriinnee kavuflturan
bir devlet biçimi oldu¤u için de-
mokratik devlettir. DDöörrddüünnccüüssüü,,

proletarya diktatörlü¤ü, emekçi-
lerin temsilcilerini, yöneticileri-
ni özgürce seçme hakk›na sahip
olman›n ötesinde, onlar› ggöörreevv--
ddeenn aallmmaa hakk›na da sahip ol-
mas›yla en demokratik devlettir.
BBeeflfliinncciissii,, proletarya diktatörlü-
¤ü, bugüne kadarki devletlerin
tersine kendi kendini yyookkoolluuflflaa
götüren bir devlettir. 

Sonuçta bu özelliklere sahip
bir devletin demokrasiyi d›fltala-

d›¤› iddias› bilimsel,
tarihsel ve somut
gerçeklere ayk›r›d›r. 

MM aa zz ll uu mm ::
Evet, Özlem arka-
dafl›n s›ralad›¤›
maddeler özlü bir
anlat›m oldu. Fakat
bütün bunlar karfl›-
s›nda yine de deni-
lebilir ki, ama prole-

tarya diktatörlü¤ü burjuvaziye ör-
gütlenme hakk› vermiyor. 

Do¤rudur; fakat, bu onu demok-
ratik olmaktan ç›karmaz. Proletarya
diktatörlü¤ünün, burjuvazinin çeflit-
li kesimlerine örgütlenme hakk› ta-
n›mamas›n›; yani baflka ve aç›k bir
deyiflle ddüüflflmmaannllaarr››nnaa örgütlenme
izni vermemesini, demokrasiyi d›fl-
talamak olarak adland›ranlar, de-
mokrasiyi “soyut”, “s›n›flar üstü”
görenlerdir. Ki ilk bölümde gördü-
¤ümüz gibi böyle bir demokrasi
yoktur, tarih içinde hiç olmam›flt›r.
Sömürücülere, kapitalistlere bask›
uygulamak bir tarihsel zorunluluk-
tur. Egemenli¤i ve özgürlü¤ü ka-
zanman›n baflka yolu yoktur. “Hal-
k›n engin ço¤unlu¤u için demokrasi
ve sömürücüler için zora dayanan
bast›rma, yani demokrasiden d›flta-
lama; kapitalizmden komünizme ge-
çifl s›ras›nda ddeemmookkrraassiinniinn uu¤¤rraadd››--
¤¤›› ddee¤¤iiflfliikklliikk,, iflte böyle bir de¤iflik-
liktir.” (Lenin, Devlet ve ‹htilal,
syf.118)

Proletarya diktatörlü¤ünde eski
sömürücü az›nl›k kesimin örgütlen-
mesinin engellenmesine karfl›l›k,
tüm halk kesimleri, yönetime örgüt-
lü olarak kat›l›r, Stalin bu kat›l›m›
ve mekanizmay› flöyle anlat›r: “...
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üretim alan›nda, partiyi s›n›fa ba¤-
layan proletaryan›n kitle örgütleri
olarak sseennddiikkaallaarr...... devlet yönetimi
alan›nda partiyi emekçilere ba¤la-
yan emekçi kitle örgütü olarak ssoovv--
yyeettlleerr...... iktisadi alanda köylülü¤ün
sosyalist kurulufla kat›lmas›n› sa¤-
layarak, partiyi köylü kitlelerine
ba¤layan, özellikle köylülü¤ün kitle
örgütü olarak kkooooppeerraattiifflleerr...... yeni
kufla¤›n sosyalistçe e¤itimini ve
genç yedeklerin yetifltirilmesini pro-
letaryan›n öncüsünün baflarmas›n›
kolaylaflt›ran iflçi ve köylü gençli¤in
kitle örgütü olarak ggeennççlliikk ffeeddeerraass--
yyoonnuu;; ve son olarak bu kitle örgüt-
lerini yönetmekle görevli olan, pro-
letarya diktatörlü¤ü sisteminde te-
mel yönetici güç olarak ppaarrttii.. Genel
olarak diktatörlü¤ün ‘mekanizmas›-
n›n’ tablosu, proletarya diktatörlü-
¤ü sisteminin tablosu iflte böyledir. ”
(Leninizmin ‹lkeleri, syf.137-138)

Emekçilerin kkoommüünn,, kkoonnsseeyy,,
ssoovvyyeett,, mmeecclliiss,, flfluurraa gibi örgütlen-
meleri, kurumlar›, keza toplumdaki
bütün kesimlerin, mesleki gruplar›n
sendikalar›, köylü birlikleri, gençlik
örgütleri arac›l›¤›yla yönetime do¤-
rudan kat›l›yor olmas›, toplumsal
güçlerin en genifl flekilde siyasal an-
lamda temsil ediliyor olmas›, halk
demokrasisinin burjuva demokrasi-
sinden fersah fersah ileride bir de-
mokrasiyi temsil etti¤ini gösterme-
ye yeter. 

KKeemmaall:: Kapitalist toplumda
burjuva partilerin yan›s›ra, vitrini
tamamlamak üzere de¤iflik kesimle-
re, ““eeggeemmeennlliikk yyoolluu kkaappaall›› oollmmaakk
üüzzeerree”” parti kurma izni verilmesini,
bunlar›n seçime kat›labiliyor olma-
lar›n› hâlâ “demokrasi” diye adlan-
d›rmak, burjuvazinin partileri “s›-
n›flar üstü” gösterme safsatalar›na
inanmak demek oldu¤u gibi, pratik,
somut gerçeklere de gözlerini ka-
patmak demektir. 

fiimdi o somut gerçe¤e bakal›m
mesela. Diyelim ki ABD... ‹‹kkii ppaarr--
ttiillii bir sistem kurmufllar. ‹ki parti de
tteekkeelllleerriinn partisi. Onun d›fl›nda on-
larca parti kurulabiliyor, güya se-
çimlere kat›labiliyor, ama göster-
melik... Hatta göstermelik kelimesi

bile fazla... Al›n “burjuva demokra-
sisi”nin en geliflkin oldu¤u ülkeler
olarak kabul edilen Avrupa ülkeleri-
ni.. Orada da asl›nda ABD’den çok
farkl› de¤il, Hristiyan Demokratlar,
Sosyal Demokrat partiler, y›llard›r
iktidar› aralar›nda de¤iflip duruyor-
lar. Arada bir Yefliller gibi baz› hare-
ketlerin, baz› sosyalist, komünist s›-
fatl› partilerin hükümetlere ortak
edilebilmesi, sistemin niteli¤i aç›-
s›ndan bir fley de¤ifltirmiyor. Çünkü
bu partiler sistemi kendilerine, ken-
di programlar›na uydurmuyorlar,
tersi oluyor, bunlar sisteme uyuyor-
lar. Sistem içinde varolma ve iktida-
ra ortak olman›n koflulu da bu za-
ten... fiimdi bunun neresi demokra-
si? Onlarca, yüzlerce parti olmas›
ne ifade ediyor?

MMaazzlluumm:: Partilerden söz et-
miflken; devrimci halk iktidar›nda
siyasi partiler olacak m›? sorusuna
da k›saca de¤inelim. Parti kurma
hakk› kimlere tan›nacak, kimlere ta-
n›nmayacak? Bu partilerin fonksi-
yonlar› ne olacak? gibi Halk De-
mokrasisi'nin biçimsel anlamda na-
s›l flekillenece¤ine dair her fleyi bu-
günden kesin çizgilerle belirlemek
mümkün olmad›¤› gibi, gerekli de
de¤ildir. Bunu belirleyecek olan
devrim sürecinin geliflimi ve flekil-
leniflidir. Bu noktada bugünden an-

cak genel bir çerçeve çizebilir. 

O çerçevenin bbiirriinnccii kkuurraall›› flu-
dur: Karfl›-devrimcilerin örgütlen-
mesine izin verilemez. Halk ‹ktida-
r›na karfl› mücadele edenlere böyle
bir hak tan›mak, devrim sürecini
yok saymak, halk›n büyük bedeller
ödeyerek kazand›klar›n› tteehhlliikkeeyyee
aattmmaakk anlam›na gelir. 

Çerçevenin iikkiinnccii kkuurraall›› da flu-
dur: Devrimci Halk ‹ktidar›’nda si-
yasal anlamda varolufl ve örgütlen-
me hakk›na Halk ‹ktidar›’n› kabul
eden ve halk›n ç›karlar› do¤rultu-
sunda mücadele eden güçler sahip
olacakt›r. Sürecin her aflamas›nda
gözetilen temel nokta bu olacakt›r.
Bafllang›çta Halk ‹ktidar›’ndan yana
tav›r al›p da sonradan karfl›-devrim-
le, emperyalist güçlerle iflbirli¤i ve
ittifak yapanlar, gericileflenler de bu
haklar›n› kaybedeceklerdir.

KKeemmaall:: Bu soruna bir de flu
aç›dan bakmak gerekir. Ülkemizde,
sosyo-ekonomik yap›n›n bir sonucu
olarak iflçi s›n›f› ya da köylülük gibi
tteekk bbiirr ss››nn››ffaa dayanarak devrimi
gerçeklefltirebilmek mümkün de¤il-
dir. Yine bu ve buna ba¤l› bir dizi
nedenin sonucunda, önümüzdeki
ad›m mmiillllii ddeemmookkrraattiikk ddeevvrriimm ve-
ya ssoossyyaalliisstt ddeevvrriimm de¤il, anti-em-
peryalist, anti-oligarflik devrimdir.
Devrim ancak halk›n emperyalizm-
le ve oligarfliyle çeliflkisi olan tüm
kesimlerinin örgütlenmesi ve birlefl-
tirilmesiyle geliflecektir. Dolay›s›y-
la hheemm ddeevvrriimm ssüürreecciinniinn iittttiiffaakkllaa--
rr››,, hheemm ddee ddeevvrriimm ssoonnrraass››nnddaa
oolluuflflttuurruullaaccaakk iikkttiiddaarr››nn nniitteellii¤¤ii de
bütün bunlara paralel olarak flekille-
nir. Kurulacak halk iktidar› halk›n
bu de¤iflik kesimlerinin kendini ifa-
de edebildi¤i ve taleplerine cevap
bulabilece¤i bir nitelik tafl›yacakt›r.
Bu aflama yaflanmadan “direk” sos-
yalist devrim yapmak, iktidar› al›r
almaz sosyalizme geçmek gibi dü-
flünceler, iktidarda iflçi s›n›f›ndan
baflka kimseye yer vermeyen, özel
mülkiyeti hheemmeenn vvee ttüümmddeenn orta-
dan kald›rmay› öngören programlar,
ülke gerçekleriyle, Marksist-Leni-
nist devrim teorisiyle ba¤daflmaz. 
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ÖÖzzlleemm:: Önceki bölümde pro-
letarya diktatörlü¤ü için ““yyaarr››--ddeevv--
lleett””,, ““ddeevvlleett oollmmaayyaann ddeevvlleett”” kav-
ramlar›n› kullanm›flt›k hat›rlayaca-
¤›n›z gibi. Bunun nedenlerinden bi-
ri olarak da bu devletin kendini
yokedecek olmas›n› belirtmifltik.
Yukar›daki özelliklerini de gördük-
ten sonra, neden yar› devlet diye ni-
telendirildi¤i daha da somutlaflm›fl
olur. Yar› devlettir, çünkü, tüm sö-
mürücü devletlerdeki sömürcülerin
temsilcisi olan politikac›lar›n, ordu
yönetimi, bürokrasi gibi özel az›n-
l›klar›n ayr›cal›klar›na son verilip,
ço¤unlu¤un bütün iflleri ve yönetimi
do¤rudan do¤ruya yerine getirebilir
olmas›na zemin haz›rlar. Keza bu
devlet, ddeevvlleett iikkttiiddaarr››nn››nn iiflfllleevviinnii
hhaallkk››nn bbüüttüünnüünnee ddeevvrreeddeebbiillmmee
yyeetteennee¤¤iinnee sahiptir ve belli bir ev-
rim içinde bunu gerçeklefltirerek
kendini ad›m ad›m gereksizlefltirir
ve yok eder. 

Burjuva politikac›lar ve demok-
rasiyi burjuvazinin gözlükleriyle
de¤erlendiren küçük-burjuvalar,
proletarya demokrasisinin “görevli-
lerin ücretlerini ortalama iflçi ücre-
ti düzeyine indirme”, “yöneticileri
istenildi¤i an görevden alma ve gö-
reve ça¤›rma” gibi ilkelerini, “il-
kel” demokrasi olarak alaya al›rlar;
oysa bunlar, her düzeyde do¤rudan
demokrasiyi uygulamay›, eflitsizlik-
leri, ayr›cal›klar› ortadan kald›rma-
y› hedefleyen bir yönetimin göster-
gesidirler. Bunlar, halk›n, emekçile-
rin eeggeemmeennllii¤¤ii eellee aallmmaass››nn››nn gös-
tergeleridirler. Bunlar›n uygulanma
düzeyi ise, proletaryan›n burjuvazi-
nin direncini ezmesine paralel ola-
rak yayg›nlafl›p geliflecektir. 

Bürokrasinin tasfiyesi konusun-
da Lenin’in flu sözlerini de hat›rlata-
l›m: “Memurculu¤u birdenbire, her
yerde ve büsbütün ortadan kald›r-
mak sözkonusu edilemez. Bu bir
ütopyad›r. Ama, giderek tüm me-
murculu¤un ortadan kalkmas›n›
sa¤layacak yeni bir yönetim maki-
nesinin vakit geçirmeksizin kurul-
mas›na bafllamak için, eski yönetim
makinesini hemen parçalamak bir
ütopya de¤il, komün deneyinin ta

kendisi, devrimci proletaryan›n ge-
ciktirilmez, ivedi görevinin ta kendi-
sidir.” (Devlet ve ‹htilal, syf. 67)

Dedi¤im gibi, bürokrasisiz, ayr›-
cal›ks›z bir sistemin iflleyiflini kav-
rayabilmek için, “Devrimci Halk
‹ktidar›”n›, burjuva ölçülerin, burju-
vazinin bugüne kadar kafalarda ya-
ratt›¤› koflullanm›fll›klar›n, sistemin
flu ya da bu “geliflmifl” ülke modeli-
ne uyup-uymama ölçülerinin d›fl›n-
da düflünebilmeliyiz. 

KKeemmaall:: Devrimci Halk ‹ktida-
r›nda burjuva düzendeki anlam› ve
biçimiyle “profesyonel politikac›-
l›k” da olmayacakt›r. Politika yap-
mak, politika üretmek ayr›cal›kl› s›-
n›rl› bir kesimin imtiyazl› bir ifli ol-
maktan ç›karak, hayat›n her alan›n-
da kurulu meclislerde ve di¤er halk
örgütlülüklerinin içinde yap›lan bir
sosyal görev ve sorumluluk haline
gelecektir.

MMaazzlluumm:: Biraz önce Özlem’in
de dikkat çekti¤i gibi, bugünkü öl-
çülerle, bugünkü kavray›fl›m›zla,
devletin yok olmas›n›, sönümlen-
mesini, yani devletsiz nas›l olabile-
ce¤ini gözlerimizin önünde canlan-
d›rmak zor elbette. Bu zorlu¤u biraz
daha artt›rmak üzere flunu da ekle-
yelim; devletin yokoldu¤u süreçte,
demokrasi de yok olacakt›r. Evet,
yanl›fl duymad›n›z. ‹lk anda flöyle
düflünülebilir; yani burjuvazi tama-
men etkisiz hale getirilince, devlet
de büyük ölçüde sönümlenince, s›-

n›rs›z bir demokrasi olur. Hay›r, o
zaman demokrasi olmaz, daha do¤-
rusu ona ggeerreekk kkaallmmaazz..  

Niye denilirse; çünkü demokra-
si, özünde s›n›flar›n varl›¤›nda söz-
konusudur. Evet, devlet ortadan
kalkt›¤›nda, burjuvazi ortadan kal-
d›r›ld›¤›nda tam, genifl bir demokra-
si mümkün hale gelir, ama  dedi¤im
gibi bu ayn› zamanda demokrasinin
de tarihsel olarak hükmünü doldur-
mufl olmas›na denk düfler. Marksist-
Leninist literatürde bu süreç flöyle
anlat›l›r:

“Ancak komünist toplumda, ka-
pitalistlerin direnci kesin oIarak k›-
r›ld›¤›, kapitalistler ortadan kalkt›-
¤› ve s›n›flar yok oldu¤u (...) zaman,
ancak o zamand›r ki, devlet ortadan
kalkar ve özgürlükten söz etmek
olanakl› duruma gelir!. Ancak ve
ancak o zaman gerçekten tam, ger-
çekten hiçbir istisna tan›mayan bir
demokrasi olanakl› duruma gelecek
ve uygulanacakt›r. Ancak ve ancak
o zaman demokrasi sönmeye baflla-
yacakt›r.” (Lenin, Devlet ve ‹htilal,
syf.118)

Canland›rmas› zordur belki ama
bunun en genel anlamda bilinmesi,
demokrasinin her zaman, her yerde
ss››nn››ffssaall bir nitelik tafl›d›¤›n› hiç
ak›ldan ç›karmamak, gözard› etme-
mek aç›s›ndan önemli ve gereklidir. 

Ve yine bu anlamdad›r ki, Mark-
sist-Leninistler aç›s›ndan demokra-
si, ss››nn››ff iiççiinn ddeemmookkrraassiiddiirr.. Bir yer-
de, demokrasiden söz ediliyorsa, o
mutlaka flu veya bu s›n›f içindir.
Herkes için de¤ildir. Bir yerde dev-
let denen bask› ayg›t› yoksa, yani
bask› alt›nda tutulan, tutulmas› ge-
reken birileri kalmam›flsa, devlet
de, demokrasi de art›k gereksizlefl-
mifl ve yok demektir. Ve insanlar
hiçbir bask› ve zor olmadan toplum-
sal olarak kendi oluflturduklar› ku-
rallarla yaflayacaklard›r.

KKeemmaall:: ‹sterseniz flimdi biraz
da halk iktidar›n›n hem ekonomik,
hem siyasi planda daha ileri bir sis-
temi ““iinnflflaa”” sürecini ele alal›m. 

Devrimci Halk ‹ktidar› ve prole-
tarya diktatörlü¤ü, karmafl›k, çelifl-
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ninistler aç›-
s›ndan de-
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demokrasi de art›k ge-
reksizleflmifl ve yok de-
mektir.
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kili, uzun bir mücadeleyi içeren bir
süreçtir. S›n›f mücadelesinin de¤i-
flik biçimlerde sürdü¤ü sosyalist in-
fla sürecini kavrayamayanlar, bu sü-
reçteki demokrasiyi de kavrayama-
maktad›r. 

fiunu bilmeliyiz ki; kendinden
önceki toplum biçimlerinden tama-
men farkl› bir toplum biçimi kur-
mak demek olan sosyalizmin infla-
s›nda, iflçi s›n›f›n›n tecrübesi ve bi-
rikimi, tarihsel anlamda henüz yeni-
dir. Ve buna ek olarak da bu yeni in-
flay› engellemek isteyen bir güçle
karfl› karfl›yad›r. Komünist Enter-
nasyonal, bunlar› gözönüne alarak
proletarya diktatörlü¤ünün görevle-
rini ve bu süreci flöyle tan›mlam›fl-
t›r:

“Proletarya diktatörlü¤ü, onun
s›n›f mücadelesinin yeni koflullar
alt›nda devam›d›r. Proletarya dikta-
törlü¤ü, eski toplumun güçlerine ve
kal›nt›lar›na karfl›, d›fltaki kapitalist
düflmanlara, ülke içindeki sömürü-
cü s›n›flar›n kal›nt›lar›na karfl› ve
henüz afl›lmam›fl bulunan meta üre-
timi topra¤›nda geliflen yeni bir
burjuvazinin filizlerine karfl› sert,
kanl› ve kans›z, zorla ve bar›flç›l bi-
çimde sürdürülen, askeri ve ekono-
mik, e¤itsel ve yönetsel bir mücade-
ledir. ” (III. Enternasyonal Belgeler,
Komünist EnternasyonaI Program›,
syf.163, Belge Yay›nlar›)

ÖÖzzlleemm:: Sözkonusu olan nniittee--
lliikk bir de¤iflikliktir. Önceki büyük
toplumsal devrim ve dönüflümlerde,
sömürü de¤il ssöömmüürrüünnüünn bbiiççiimmii

de¤ifltirilmifltir; ilk kez sosyalizm,
sömürünün kendisini ortadan kal-
d›rmaya yönelir. Ve burada toplum-
lar›n flekillenifli ve evrimi aç›s›ndan
son derece ay›rdedici bir nokta var-
d›r. Di¤er toplumsal yap›lar, bir öönn--
cceekkii ttoopplluummssaall yyaapp›› iiççiinnddee olufl-
mufllard›r hep. Yani yeni oluflan top-
lum, altyap›s›n› önceki toplumsal
süreçten devralm›flt›r. Kölecilik il-
kel toplumun, feodalizm kölecili-
¤in, kapitalizm de feodalizmin için-
de geliflmifltir. Fakat sömürüye da-
yal› toplumlarda, sömürüyü yok
edecek bir alt yap›, kendisine örgüt-

lenecek nesnel zemin bulamaz. Bu
anlamdad›r ki, sosyalist üretim ilifl-
kileri, kapitalizm içinde uç verip,
yeflerip geliflemez. 

‹flte bu özellik, aalltt yyaapp›› vvee üüsstt
yyaapp›› aarraass››nnddaakkii iilliiflflkkiilleerree,, sosya-
lizmin inflas› sürecinde farkl› bir gö-
rünüm verir. 

Yeni toplumda sömürüyü kald›-
racak üretim iliflkileri, zorunlu ola-
rak yyuukkaarr››ddaann aaflflaa¤¤››yyaa bir geliflim
ve dönüflümle gelifltirilir. Bu dönü-
flümü, pp rroolleettaarryyaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü--
nnüünn kkuurruumm vvee oorrggaannllaarr››,, eemmeekkççii--
lleerriinn öörrggüüttlleennmmeelleerrii ve devrimin
ve sosyalist infla sürecinin motor
gücü olan pp rroolleettaarryyaa ppaarrttiissii ger-
çeklefltirmeye çal›fl›r.

Durumu flöyle de tan›mlayabili-
riz: Sömürücü toplumlar›n tersine,
proletarya diktatörlü¤ü koflullar›nda
sosyalist infla tamamlanana kadar,
ppoolliittiikkaa eekkoonnoommiiyyii,, üüssttyyaapp›› aallttyyaa--
pp››yy››,, üürreettiimm iilliiflflkkiilleerrii üürreettiimm ggüüçç--
lleerriinnii belirler ve yönlendirir. 

Politikan›n ve üstyap›n›n kazan-
d›¤› bu özel a¤›rl›k, bu belirleyicilik
ve yönlendiricilik, sosyalist infla ge-
lifltikçe, eski üretim iliflkilerinin ye-
rini sosyalist üretim iliflkileri ald›k-
ça azal›r. Sosyalist inflan›n tamam-
lanmas›yla, geçifl toplumunun; ge-
nel evrensel ve toplumsal yasaya
(ekonominin son çözümlemede po-
litikay› belirlemesi) ters düflen iissttiiss--
nnaall››¤¤›› sona erer. 

KKeemmaall:: ‹nfla sürecinin bu özel-

li¤inden, üst yap›n›n kazand›¤› bu
özgün durumdan dolay›, insan ve
bilinç unsuru, belki de tarihin hiçbir
döneminde olmad›¤› kadar önem
kazan›r. Sözü edilen sosyalist infla
süreci, bir bak›ma, alt yap›n›n de¤il,
sosyalist bilinçle donanm›fl insanla-
r›n omuzlar›nda yükselir. Bu neden-
ledir ki, yeni bir toplumu örgütle-
mek için, yyeennii iinnssaannllaarr››nn yarat›l-
mas›, proletaryan›n kültürel bak›m-
dan geliflmesi ve olgunlaflmas› ade-
ta olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
Öncülü¤ünü bu yeni insanlar›n ya-
paca¤› sosyalist infla içinde, toplum
kendisini kollektif bir ruhla yeniden
biçimlendirecek, bilimdeki, tekno-
lojideki ve yönetmedeki yeni gelifl-
meleri özümseyerek, bunlar› gele-
nekleriyle harmanlayarak yeni bir
sosyalist kültür yaratacak, yeni top-
lum bir yan›yla da iflte böyle olufla-
cakt›r. Bilinç, insan ve kültür, bu sü-
reçte iflte böyle büyük bir önem ta-
fl›r.  

ÖÖzzlleemm:: Yaln›z burada alt yap›-
üst yap› aç›s›ndan bir yanl›fl anlama
olmamas› aç›s›ndan flunu da ekleye-
yim.  Tüm toplumlar, tüm tarih için
geçerli olan altyap›-üstyap› diyalek-
ti¤i sosyalizm için de geçerlidir el-
bette. Sosyalizmin infla sürecinin
çeflitli aflamalar›nda, ekonomi-poli-
tika, altyap›-üstyap›, üretim iliflkile-
ri-üretim güçleri; parti-proletarya
diktatörlü¤ü aras›ndaki iliflkiler,
toplumsal geliflmenin nesnel yasala-
r› çerçevesinde olmak zorundad›r
yine de. Bu iliflkilerde toplumsal ya-
salara  denk düflen dengeler kurula-
mazsa, ona uygun politikalar üreti-
lemezse, ya da biri di¤erine kurban
edilirse, sonuçta, sosyalizmin kuru-
luflunda sa¤ ya da sol sapmalar orta-
ya ç›kar. Bu da sosyalist inflay› sek-
teye u¤ratmaktan, yanl›fl flekillen-
melerden baflka sonuçlara yol aç-
maz. (Nitekim, kimi sosyalist ülke-
lerde, halk demokrasilerinde, karfl›-
devrimlerin adeta sorunsuz, direnifl-
siz gerçekleflmesinde, infla sürecin-
de bu konuda yap›lan hatalar veya
daha sonra bu uyumun ve dengenin
bozulmas›n›n pay› vard›r.) 
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mun kapitalizmin kirin-
den-pas›ndan ar›nd›r›l›p
sosyalistlefltirilmesi,
uzun ve zorlu bir sürece
yay›lacakt›r. Bu süreçte,
insanl›¤›n bu yeni gelifl-
me biçiminde elbette ha-
talar, geriye dönüfller,
baflar›l› ve baflar›s›z de-
neyler olacakt›r. 
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MMaazzlluumm:: Üretici güç-
ler, tarihin en dinamik ve
devrimci gücüdür. Geliflimi-
nin önünü t›kayan üretim
iliflkilerini, subjektif koflullar
olufltu¤unda devrim yoluyla
süpürüp atar. Ve bunu taki-
ben de, sosyalizmde, kapita-
list ba¤lardan, engelleyici et-
kenlerden kurtulan üretici
güçler, özgür eme¤in yarat›c›
gücüyle geliflme yoluna gi-
rer. Üretici güçlerle üretim
iliflkilerinin dengeli, uyumlu,
ekonomide, siyasette, kültü-
rel anlamda toplumun yaflam
düzeyini yükselten geliflimi,
sosyalist inflan›n oda¤›n›
oluflturur. 

Sosyalizmde sorun; zo-
runlu uygunlu¤u sürekli k›la-
bilmek, üretici güçlerin s›n›r-
s›z ve h›zl› gelifliminin yolu-
nu t›kay›p, çat›flmaya dönüfl-
meyecek flekilde sosyalist
üretim iliflkilerini gelifltire-
bilme sorunudur. Devrimci
Halk ‹ktidar›’n›n olsun, pro-
letarya diktatörlü¤ünün ol-
sun, as›l misyonu da bunu
sa¤lamakt›r. Sosyalizmin alt-
yap› ve üstyap›da örgütlen-
mesi sürecinde, do¤ru bir po-
litika yön verdi¤i sürece,
üretim iliflkileri ile üretim
güçleri aras›ndaki çeliflki,
uzlaflmazl›k kazanmaz. Sta-
lin’in belirtti¤i gibi; “E¤er
yönetici kurumlar do¤ru bir
siyaset uygularlarsa, bu çe-
liflkiler uzlaflmaz çeliflkiler
halinde soysuzlaflmazlar ve
üretim iliflkileri ve toplumun
üretici güçleri aras›nda bir
çat›flmaya varamazlar. ”
(Son Yaz›lar, syf.126)

Toplumsal yap›da sosya-
lizmin hakim k›l›nmas› ve
tüm toplumun kapitalizmin
kirinden-pas›ndan ar›nd›r›l›p
sosyalistlefltirilmesi, uzun ve
zorlu bir sürece yay›lacakt›r.
Bu süreçte, insanl›¤›n bu ye-
ni geliflme biçiminde elbette
hatalar, geriye dönüfller, ba-

flar›l› ve baflar›s›z deneyler
olacakt›r. Bunu reddetmek,
tarihsel materyalizmi reddet-
mektir. Bu infla sürecinde ül-
keler, partiler ve örgütler ara-
s› ideolojik, politik ayr›l›klar
olacakt›r. Kapitalizmin yüz-
lerce y›la yay›lan geliflme sü-
recine bak›ld›¤›nda, onlarca
ülkede onlarca farkl› geliflme
yolu katedildi¤i ve onlarca
farkl› flekillenmenin söz ko-
nusu oldu¤u görülür. Sosya-
lizm sürecini de, bu nesnelli-
¤i, tarihselli¤i ve zenginli¤i
içinde kavrayamayanlar sos-
yalist ülkelerdeki karfl›-dev-
rimlerin ard›ndan “Marksiz-
min art›k ça¤› aç›klayamad›-
¤› ve toplumun sorunlar›n›
çözümleyemedi¤i” söylemini
yaratt›lar. Yepyeni bir top-
lum yarat›yorsunuz, üstelik
bunu kuflatma ve sald›r›lar
alt›nda yap›yorsunuz.  Bunu,
eski toplumun tortular› ara-
s›nda yapmak zorundas›n›z.
Sosyalizmin zorluklar›na ve
sorunlar›na çözüm bulma
inanc› ve kararl›l›¤›yla hare-
ket edemeyenleri böyle bir
zorlu süreci zafere götüre-
mez elbette. 

Lenin’e “ P roletaryan›n
partisinin demir disiplinini
(özellikle diktatörlü¤ü s›ra-
s›nda) az›c›k da olsa zay›fla-
tan kimse, gerçekte, prole-
taryaya karfl›, burjuvaziye
yard›m etmektedir.” (Sol Ko-
münizm Bir Çocukluk Has-
tal›¤›, syf.41, Sol Yay›nlar›)
dedirten, sosyalist infla süre-
cinin bu zorlu¤udur. 

KKeemmaall:: Evet, bu haf-
tal›k da burada noktalaya-
ca¤›z. Sohbetimizin üçüncü
ve son bölümünde ise, Dev-
rimci Halk ‹ktidarı’na ilifl-
kin, halk iktidarında  ordu
nasıl bir ordu olacak, emper-
yalist ülkelerle iliflki olacak
mı, yargı nasıl olacak gibi
çeflitli yanlar›n› ele alarak
devam edece¤iz. 

Bir grup EMEP’li, Okmeydan›’nda yap›-
lan bir panelde, devrimcilere sald›rd›lar. Bu
konuda ‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan yap›-
lan bir aç›klamaya burada yer veriyoruz.
Ancak bu vesileyle bir kaç sözümüz olacak
sald›ranlara. 

Sald›r›n›n nedeni, devrimcilerin “Hat›rla
Sevgili” adl› diziye yönelik elefltiri ve dü-
flüncelerini ortaya koymalar›yd›. 

Komünist oldu¤u iddias›ndaki bir siyasi
hareketin insanlar›, pespaye bir televizyon
dizisini devrimcilere karfl› niye savunurlar?..
Veya devrimcileri ayyafllar gibi gösteren,
devrim mücadelesini nostaljiye, tükenmifl
bir geçmifle indirgeyen bir dizinin nesini sa-
vunurlar ‹lk akla gelen, gelmesi gereken
normal sorular bunlard›r. Fakat mevcut du-
rumda normal bir sorunun yeri yok. 

EMEP’liler, bu elefltirilerden fazlas›yla
rahats›z oldular; çünkü Hat›rla Sevgili adl›
dizi bugünlerde onlar›n ssiiyyaassii ffaaaalliiyyeettlleerrii--
nniinn adeta ooddaa¤¤›› kkoonnuummuunnddaadd››rr.. 

Ve üstelik bunu, dizinin “popülaritesin-
den yararlanmak” gibi pragmatist bir tarzda,
yak›n geçmifllerini unutarak yapmaktad›rlar. 

EMEP’li arkadafllar, 

Denizler’e, Mahirler’e, NNaarrooddnniikk dedi-
¤iniz günleri de hat›rlay›n. 

Onlar› macerac›, fokocu ilan edip kendi-
nizce mahkum etti¤iniz günleri de hat›rla-
y›n. 

Hat›rlay›n!

‹fline geleni hat›rlay›p, ifline gelmeyini
unutmak ve unutturmak, tarihe karfl› hiç de
dürüstçe bir yaklafl›m de¤ildir. 

Denizler’in, Mahirler’in ve ‹bolar’›n si-
lahl› mücadelesini mahkum etmek için say-
falar, broflürler dolusu yazd›klar›n›z› da ha-
t›rlat›n mesela “Hat›rla Sevgili” dizisinin
dan›flman ve oyuncular›yla yapt›¤›n›z top-
lant›larda. 

Dizi tüccarlar›,
maskeleri 
düflürülünce
sald›rganlaflt›!
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Niye hat›rlatm›yorsunuz?

Silahl› mücadelenin macerac›-
l›k oldu¤unu, asl›nda “provokas-
yon”a hizmet etti¤ini, hatta C‹A
taraf›ndan yönlendirildi¤ini anla-
t›n mesela... Ki bunlar sizin söylem-
lerinizdi... 

Bunlar› hat›rlay›n. Hat›rlam›yor-
san›z da, devrimciler hat›rlatt›¤›nda
tahammülsüzleflmeyin, sald›rgan-
laflmay›n. 

EMEP’in sald›rganl›¤› asl›nda
çok flafl›rt›c› da de¤il; çünkü içinden
geldikleri gelene¤in bu konudaki
sab›ka dosyas› yüklüdür. 12 Eylül
öncesinde provoke etmedikleri top-
lant›, eylem yoktur neredeyse. 

Elefltirilere cevap veremeyince
sald›r›yorlar. Sald›rganl›k, zay›f
yanlar›n› gösteriyor. Devrimcileri
magazincilere satanlar, devrimci
elefltiri karfl›s›nda ne diyebilecekler
ki?.. Hay›r devrimcilik de, devrim-
ciler de sat›l›k de¤ildir. Onlar›n tele-
vizyon dizilerinin mezesi yap›lma-
s›na izin vermeyiz. EMEP’li arka-
dafllara önerimiz ve ça¤r›m›z; siz de
vermemelisiniz. Her fleyi “piyasa”
mal› görmek, düzenin ö¤retti¤idir.
Vehbi Koç’un dedi¤i gibi, “piyasa-
daki her fley bir mald›r”. 

Devrimciler, sosyalistler bu ba-
k›fl aç›s›nda olamazlar; devrimciler,
sosyalistler, düzen içi kafalar›n
yapt›¤› bir diziyi savunma ad›na
devrimcilere sald›rmazlar. Ve dev-
rimciler, sosyalistler bir diziye sar›-
larak varolma, popülarite kazanma
ihtiyac› duymazlar. E¤er duyuyor-
larsa, ciddi bir sorunlar› vard›r. 

***

‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii’’nniinn 

SSaalldd››rr››yyaa ‹‹lliiflflkkiinn AAçç››kkllaammaass››::

EEMMEEPP EELLEEfifiTT‹‹RR‹‹YYEE

TTAAHHAAMMMMÜÜLLSSÜÜZZLLÜÜ⁄⁄ÜÜNNÜÜ

SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜYYOORR 

Hat›rla Sevgili adl› dizinin oyun-
cular› ve dizi dan›flman› Mustafa
Yalç›ner, 19 Haziran 2008 tarihinde,
Okmeydan› Simge Dü¤ün Salo-
nu’nda söylefliye gelmifllerdir. Söy-
lefliyi, baflta Okmeydan› Cemevi ol-

mak üzere, çeflitli köy dernekleri ve
Evrensel Kültür Merkezi düzenle-
mifltir. Söylefli, belirlenen saatten
biraz geç bafllam›fl ve öncesinde de
dizi dan›flman› Mustafa Yalç›ner di-
zi üzerine bir sunum yapm›fl, dizi
hakk›nda görüfllerini aç›klam›flt›r. 

Buraya kadar her fley normal
seyrinde geliflmifl, söyleflinin soru-
cevap bölümünde bizler de soru
sorma ve dizi hakk›nda görüfllerimi-
zi aç›klama hakk›m›z› kullan›rken,
Mustafa Yalç›ner’in ve onun temsil
etti¤i parti olan EMEP’in elefltirile-
re nas›l tahammülsüz oldu¤u bir kez
daha ortaya ç›km›flt›r. 

Hat›rla Sevgili, ‘68 dönemini,
Denizleri, Mahirleri ve onlar›n sa-
vundu¤u düflünceleri gerçe¤e en ya-
k›n flekliyle anlatan bir dizi olarak
lanse edilmifltir Mustafa Yalç›ner
taraf›ndan. Biz de bunun do¤ru ol-
mad›¤›n›, anlat›lanlar›n tarihi çar-

p›tmaktan, Denizleri popüler kül-
türün birer nesnesi yapmaktan
baflka bir anlam tafl›mad›¤›n› söy-
ledik ve dizi hakk›nda de¤erlen-
dirmemizi yapt›k. Yap›lan›n ad›

budur. Ancak, baflta Mustafa Yalç›-
ner, elefltirilerimize karfl› tehditkar
bir üslupla cevap vermifl, oradaki
insanlar› bize karfl› k›flk›rtmaya ça-
l›flm›flt›r. Bunun sonucunda, söylefli
bittikten sonra, Okmeydan› Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’nden iki arkadafl›m›za karfl› küfür
ve hakaretlerle birlikte, EMEP ad›-
na kitap stand› açan bir görevli ve
di¤er EMEP görevlileri taraf›ndan
fiili sald›r› gerçeklefltirilmifltir. Sal-
d›r› sonucunda arkadafllar›m›z yara-
lanm›flt›r, yara izleri vücutlar›nda
hala durmaktad›r. Sald›r› sonras›
konuflulan EMEP’liler, konuyu da-
ha sonra Okmeydan› Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i’ne gelerek
konuflmak istediklerini bildirmifller
ve bunun üzerine salon terk edil-
mifltir. O akflam, konuflmaya gele-
ceklerini söyleyenler, bu sözlerini
yerine getirmemifl, bir gün sonra-
s›nda, derne¤e gelip özür dileyecek-
lerini bildirmifller, ancak bu sat›rla-
r›n yaz›ld›¤› ana kadar bu sözlerini
de yerine getirmemifllerdir. 

EMEP’in bu tavr› yeni de¤ildir.
Daha önce de defalarca kez bu yön-
temi denemifl, elefltirilere karfl› ide-
olojik mücadele vermek yerine ka-
ba kuvveti seçmifltir. ‹deolojik mü-
cadele, en baflta elefltiri-özelefltiri
temelinde yürütülür. Elefltiriye ta-
hammül göstermek de bunun abece-
sidir. Elefltiriye tahammülsüz olan-
lar, kendilerine ve ideolojilerine gü-
venmeyenlerdir. 

Hat›rla Sevgili adl› dizi üzerin-
den rant elde etmeye çal›flanlar, dai-
ma karfl›lar›nda do¤ruyu savunanla-
r› bulacaklard›r. Do¤rulara taham-
mülü olmayanlar, yanl›fl› savunan-
lard›r. Yanl›flta ›srar edenler, do¤ru-
lar karfl›s›nda yenilmeye mahkum-
durlar. EMEP, yapt›klar›n›n hesab›-
n› vermeli, özür dilemelidir. Ve bu
sald›rgan tavr›ndan vaz geçmelidir. 

21 Haziran 2008 

‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii 

“Hat›rla SSevgili aadl› ddizi
üzerinden rrant eelde eetmeye

çal›flanlar, ddaima
karfl›lar›nda ddo¤ruyu

savunanlar› bbulacaklard›r.

“Yanl›flta ››srar edenler,
do¤rular karfl›s›nda yyenilme-

ye mmahkumdurlar. EEMEP,
yapt›klar›n›n hhesab›n›

vermeli, öözür dilemelidir.”

Denizler’e, MMahirler’e,
Narodnik ddedi¤iniz

günleri dde hhat›rlay›n. 

Onlar› mmacerac›, ffokocu
ilan eedip kkendinizce

mahkum eetti¤iniz ggünleri dde
hat›rlay›n. 

Hat›rlay›n!

‹fline ggeleni hhat›rlay›p, iifline
gelmeyini uunutmak vve

unuttarmak, ttarihe kkarfl› hhiç
de ddürüstçe bbir yaklafl›m

de¤ildir. 
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Marksizm, tarihte en fazla sald›-
r›ya u¤ram›fl ideolojidir. Sald›r› iki
kesimden gelir. BBiirriinncciissii, do¤ru-
dan burjuvaziden gelen sald›r›d›r.
Burjuvazi, aç›ktan Marksist ideolo-
jinin düflman›d›r, sald›r›s› Mark-
sizm üzerine her türlü yalan ve
çarp›tma üzerine kuruludur. ‹‹kkiinnccii--
ssii ise, kendisini Marksizmi savunu-
yor gibi gösterip Marksizmi çarp›-
tanlardan gelir. 

Her iki kesimin sald›r›lar›n›n or-
tak noktas›, Marksizmi iflçi s›n›f› ve
emekçilerin kurtulufl umudu ol-
maktan ç›karmak ve burjuvazinin
egemenli¤i için zarars›z hale getir-
mektir. Bu sald›r›lar› etkisizlefltir-
mek için de, Marksizmi do¤ru ta-
n›mlamak önemlidir.

NNeeddiirr MMaarrkkssiizzmm??
Marksizme iliflkin ansiklopedik

olarak yap›lan tan›mlardan biri
flöyledir örne¤in: ““MMaarrkkssiizzmm,, tteekk
ssöözzllee,, iinnssaannll››kk--öönncceessii ççaa¤¤››nn›› kkaa--
ppaatt››pp iinnssaannll››kk ççaa¤¤››nnaa ggeeççmmeeyyii
ggeerrççeekklleeflflttiirreecceekk oollaann ttüümmsseell kkaapp--
ssaammll›› bbiirr bbiilliimmlleerr bbiilliimmiiddiirr..”” (*)

Evet Marksizm, bilimler bilimi-
dir, çünkü; tek bafl›na herhangi bir
bilimle s›n›rlanamayacak, hepsini
kucaklayan ve kavrayan bir ““aannaa
bbiilliimm”” gibidir.

Lenin’in ifadesiyle Marks; ““1199..
yyüüzzyy››ll››nn üüçç tteemmeell iiddeeoolloojjiikk aakk››--
mm››nn›› ssüürrddüürreenn vvee ttaammaammllaayyaann
bbiirr ddeehhaa iiddii:: KKllaassiikk AAllmmaann ffeellssee--
ffeessii,, kkllaassiikk ‹‹nnggiilliizz eekkoonnoommii ppoollii--
ttii¤¤ii vvee ggeenneell oollaarraakk FFrraannss››zz ddeevv--
rriimmccii öö¤¤rreettiilleerriiyyllee bbiirrlleeflflmmiiflfl oollaann
FFrraannss››zz ssoossyyaalliizzmmii..”” (Marks-En-
gels Marksizm, syf. 17)

Marksizm ise, Marx'›n bu görüfl
ve ö¤retilerinin sistemidir. Bunlar,
yani MMaarrkkssiisstt eekkoonnoommii--ppoolliittiikk,,
MMaarrkkssiisstt ffeellsseeffee ((ddiiyyaalleekkttiikk vvee ttaa--
rriihhsseell mmaatteerryyaalliizzmm)) vvee bbiilliimmsseell
ssoossyyaalliizzmm devrimci literatürde
““MMaarrkkssiizzmmiinn üüçç bbiilleeflfleennii”” olarak
da adland›r›l›r.

11-- MMaarrkkssiisstt eekkoonnoommii ppoolliittiikk,,
kapitalizmin ve sosyalizmin üretim
iliflkilerini araflt›r›r, kapitalist üre-
tim iliflkilerinin, üretici güçlerin ge-
liflimi önünde engele dönüflmesi
ve üretici güçlerin geliflimini sür-

dürebilmesi için sosyalist üretim
iliflkilerine geçiflin zorunlulu¤unu
ortaya koyar.

Marksist ekonomi politikle bir-
likte, kapitalist ekonominin mü-
kemmelli¤i ve alternatifsizli¤i te-
orilerinin geçersizli¤i de kan›tlan-
m›fl oldu.

22-- DDiiyyaalleekkttiikk vvee TTaarriihhsseell MMaa--
tteerryyaalliizzmm;; ddiiyyaalleekkttiikk mmaatteerryyaalliizzmm,,
do¤a olaylar›na yaklafl›m›, onlar›
inceleme ve anlama yöntemi ddiiyyaa--
lleekkttiikk,, do¤a olaylar›n› kavray›fl› ve
yorumlay›fl› mmaatteerryyaalliisstt olan dün-
ya görüflü; tarihsel materyalizm
ise, diyalektik materyalist dünya
görüflüyle toplumlar tarihinin aç›k-
lanmas›d›r.

MMaarrkkssiisstt ffeellsseeffee, gerçek bilgiye
ulaflman›n ve toplumlar›n tarihsel
geliflimini çözümleme ve dünyay›
dönüflüme u¤ratman›n en yetkin
metodunu sunarak, iiddeeaalliisstt,, mmee--
ttaaffiizziikk ffeellsseeffeenniinn ve anti-diyalektik
özelli¤iyle metafizik olan eesskkii mmaa--
tteerryyaalliizzmmiinn karanl›kta b›rakt›¤›
gerçekleri de ayd›nl›¤a ç›kard›.

33-- BBiilliimmsseell ssoossyyaalliizzmm ise;
Marksizme kadar ütopyac›lar›n ha-
yallerinden ibaret olan sosyalizmin,
hayal olmaktan ç›kar›l›p bilimsel
temeller üzerine kurulmas›d›r.

Marksizm, ütopik sosyalistlerin
burjuvaziyi “ikna ederek” sosyaliz-
me ulaflma hayallerinin gerçek d›-
fl›l›¤›n› ortaya koyarak, sosyalizme
s›n›flar mücadelesi sonucunda ve
proletarya diktatörlü¤ü arac›l›¤›yla
ulafl›laca¤›n› gösterdi.

Marks, 1852’de yazd›¤› bir
mektupta s›n›flar›n varl›¤›n› ve sa-
vafl›m›n› bulma flerefinin kendisine
ait olmad›¤›n›, bunlar›n kendisin-
den önce de bilindi¤ini söyleyerek,
flöyle der;““BBeenniimm yyeennii oollaarraakk
yyaapptt››¤¤››mm flfleeyy:: 11)) ss››nn››ffllaarr››nn vvaarrll››--
¤¤››nn››nn,, üürreettiimmiinn ttaarriihhsseell ggeelliiflflmmee

eevvrreelleerriinnddeenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyyee bbaa¤¤--
ll›› oollmmaadd››¤¤››nn››;; 22)) ss››nn››ffllaarr ssaavvaaflfl››--
mm››nn››nn zzoorruunnlluu oollaarraakk pprroolleettaarryyaa
ddiikkttaattoorraass››nnaa ggööttüürrddüü¤¤üünnüü;; 33))
bbuu ddiikkttaattoorraann››nn kkeennddiissiinniinn ddee
bbüüttüünn ss››nn››ffllaarr››nn oorrttaaddaann kkaallkkmmaa--
ss››nnaa vvee ss››nn››ffss››zz bbiirr ttoopplluummuunn kkuu--
rruullmmaass››nnaa ggeeççiiflfltteenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy
oolluuflflttuurrmmaadd››¤¤››nn›› kkaann››ttllaammaakk ooll--
dduu......”” (Aktaran, Lenin - Devlet ve
‹htilal).

Marksizme yönelik burjuvazinin
gelifltirdi¤i sald›r›lardan birisi de,
Marksizmi salt bir ekonomik veya
felsefi görüfl gibi sunmakt›r. 

Oysa Marksizm; sadece bir dü-
flünce de¤il, ayn› zamanda eylemin
bilimidir. Di¤er bir deyiflle Mark-
sizm, sadece dünyay› en iyi flekilde
aç›klaman›n bilimi de¤il, ayn› za-
manda iflçi s›n›f› ve emekçilere
dünyay› ddee¤¤iiflflttiirrmmeenniinn anahtar›n›
veren bir eeyylleemm kkllaavvuuzzuudduurr..

Marksizm, o güne kadarki fel-
sefelerin aksine pratikten kopuk
bir teori de¤il, teori ile prati¤i bir-
likte ele alan bir bilimdir. Marksiz-
min teori ile pratik aras›nda kurdu-
¤u ba¤, o güne kadarki teori aç›-
s›ndan da bir ““ddeevvrriimm”” niteli¤inde-
dir.

Marksizm her ne kadar, belirle-
yicili¤inden dolay› Marks’›n ad›yla
an›l›yor olsa da, Marks ve En-
gels’in ortak eserleridir. Marks ve
Engels bu ö¤retinin tam ve siste-
matik bir aç›klamas›n›, 1848 fiu-
bat’›nda Komünist Manifesto’da
ortaya koydular.

Lenin, Komünist Manifesto’ya
iliflkin, Marksizmin bir baflka tan›-
m› olarak da kabul edilebilecek
olan flu  güzel tasviri yap›yor: ““BBuu
yyaapp››tt,, dduurruu vvee ppaarrllaakk bbiirr ddeehhaa iillee
yyeennii bbiirr ddüünnyyaa aannllaayy››flfl››nn››,, ttoopp--
lluummssaall yyaaflflaamm›› ddaa kkuuccaakkllaayyaann
ttuuttaarrll›› bbiirr mmaatteerryyaalliizzmmii;; eenn ggeenniiflfl
vvee eenn ddeerriinn ggeelliiflfliimm öö¤¤rreettiissii oollaa--
rraakk ddiiyyaalleekkttii¤¤ii;; ss››nn››ff ssaavvaaflfl››mm››--
nn››nn kkuurraamm››nn›› vvee pprroolleettaarryyaann››nn
––yyeennii,, kkoommüünniisstt ttoopplluummuunn yyaarraa--
tt››cc››ss››nn››nn–– ddüünnyyaa ttaarriihhiinnddeekkii ddeevv--
rriimmccii rroollüünnüü aaçç››kkllaarr..”” (Marks-En-
gels Marksizm, syf. 15)

(*) Orhan Hançerlio¤lu, Felsefe
Ansiklopedisi

B‹LG‹

MARKS‹ZM
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Tafleron Ve CHP’li
Belediye, ‹flçinin
Al›nterini Sömürüyor

Befliktafl Belediyesi’nde çal›flan ASTEM tafle-
ron firmas›na ba¤l› temizlik iflçileri emeklerinin
sömürülmesine son verilmesi için ifl b›rakma ey-
lemi yapt›lar. ‹flçiler 2 ayd›r maafllar›n› ala-
mad›klar›n› söyleyerek CHP’li Befliktafl Beledi-
yesi ve ASTEM Tafleron firmas›n› protesto etti-
ler. 

24 Haziran çal›flma saatinde Befliktafl Beledi-
yesi önünde topla-
nan iflçiler sendika
haklar› olmad›¤›n›,
haftan›n 7 günü
çal›flt›klar›n› maafl-
lar›n›n gününde ve
tam bir flekilde ve-
rilmedi¤i ifade
ederken 650 YTL
maafllar›n›n içinde olan 50 YTL yemek paras› ile
kendilerine “30 gün boyunca kuru ekmek yiyin
yol paras› da yok” denildi¤ini ifade ediyorlar.
Yaklafl›k 3 saat belediye önünde bekleyen ve ka-
rarl›l›klar›n› ifade eden iflçiler Befliktafl Belediye-
si Baflkan Yard›mc›s› U¤ur Büyükbalkan görüfl-
tüler. Büyükbalkan’›n iflçilere söz vermesi üzeri-
ne iflçiler ifllerine dönerken iflçiler sözlerin takip-
çisi olacaklar›n› sözler yerine getirilmezse ifl b›-
rakma eylemlerine devam edeceklerini dile getir-
diler.

Fatih-K.Çekmece-Sar›yer
Belediyelerinde
Grev Kararlar› As›ld›!

Genel-‹fl Sendi-
kas›’nda örgütlü
olan Fatih belediye-
si iflçileri belediye-
ye grev karar› ast›-
lar. 

24 Haziran günü
Genel-‹fl 1 Nolu fiu-
be yaz›l› pankart
açarak Saraçhane
Park›’nda toplanan

“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla yürüyüfle ge-
çen iflçilerin önü Fatih Belediyesi önünde polis taraf›ndan
kesildi. ‹flçilerin yasal haklar› olan grev karar› asma eylemi-
ne tahammül edemeyen polis iflçileri belediye önüne sokmak
istemedi. Polisin barikat›na sloganlarla karfl›l›k veren 200 ki-
flilik kitlenin kararl›l›¤› karfl›s›nda polis barikat› açmak zo-
runda kald›. Genel ‹fl 1 Nolu fiube Baflkan› Hikmet Aygün
konuflmas›nda iflçilerin insan onuruna yak›fl›r bir hayat sür-
mek için, talep ettikleri makul ücreti ve sosyal haklar›n› al-
mak için grev karar› asacaklar›n› söyledi.

***

T‹S görüflmelerinin anlaflmazl›kla sonuçlanmas› üzerine
Sar›yer Belediyesi’nde de grev karar› as›ld›. Genel ‹fl
Sendikas›nda örgütlü iflçiler karar› belediyeye ast›lar.

***

25 Haziran günü D‹SK Genel-‹fl Sendikas› ‹stanbul 2
No'lu fiubesi taraf›ndan, T‹S görüflmelerinin anlaflmazl›kla
sonuçlanmas› üzerine Küçükçekmece Belediyesi’nde de
grev karar› as›ld›. ‹flçiler belediye önünde yapt›klar› eylemle
grev karar›n› asarak AKP’yi protesto ettiler.

Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma Dayan›flma Derne¤i:

“12 SAAT ÇALIfiMAK ÇÖZÜM MÜ?”      
K›rklareli Lüleburgaz’da çal›flmalar›n› sürdüren Tekstil ‹fl-

çileri Derne¤i 19 Haziran tarihinde yapt›¤› yaz›l› aç›klamay-
la tekstil iflçilerinin çal›flma koflullar›na dikkat çekti. Kötü ça-
l›flma koflullar›n›n bafl›nda 12 saatlik çal›flman›n geldi¤i belir-
tilen aç›klamada flunlar ifade edildi:

“12 saat çal›flmay› kapitalizmin kar h›rs› belirlemektedir.
Kapitalizmin do¤as› gere¤i daha fazla kar için yapamayaca¤›
fley  yoktur. Ne iflçinin yorgunlu¤unu nede ifl kazalar›n› düflü-
nür. Biz iflçiyiz, köle de¤il. Günlük 12 saatlik çal›flma saatle-
rine karfl› 8 saatlik çal›flma hakk›m›z› istiyoruz.”

Tekstil iflçilerinin haklar›n› alabilmeleri için örgütlenme
ve mücadele etmeleri ça¤r›s› yap›ld›.

Elaz›¤ BES:
Hak Gasplar›na Son!

Büro Emekçileri Sendikas› Elaz›¤ Temsilcili-
¤i ülkemizde son dönemde yaflanmakta olan hak
gasplar›n› protesto etmek için bir bas›n toplant›s›
düzenledi. 24 Haziran günü Elaz›¤ Haber-Sen’de
yap›lan bas›n toplant›s›na BES Genel Mali Sek-
reteri Hasan Kurt Genel Örgütlenme Sekreteri
Abidin S›rma ve BES Elaz›¤ ‹l Temsilcisi kat›ld›. 

Bas›n toplant›s›nda yap›lan aç›klamada AKP
iktidar› taraf›ndan uygulamaya konulan IMF po-
litikalar› halk›m›z›n ve ülkemizin gelece¤ini ka-
rartmaya devam ediyor denilerek AKP politikala-
r›n›n emekçilerin de¤il sermayenin ç›karlar›n›
gözetti¤i belirtildi. BES’liler IMF’nin y›k›m ve
kölelik yasalar›n› kabul etmeyeceklerini ifade
ettiler.
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-önceki say›dan devam-

Yaz›m›z›n ilk bölümünde
ÖDP’nin bir k›s›m kurucu yönetici-
lerinin bir anda “devrimci bir söyle-
mi” hat›rlamalar›ndan hareketle, bu
ÖDP-DY tarihindeki savrulufllar›,
yeniden dönüflleri hat›rlatm›fl, bu
ani “devrimcileflme”nin nedenlerini
irdelemifltik. Sonuç olarak O¤uzhan
Müftüo¤lu, Melih Pekdemir gibi ar-
kadafllara, Ufuk Uraslar’› elefltirme-
den önce dönüp aynaya bakmalar›n›
önerdik. Onlara “muhasebe yapma-
dan devrimcilik yapamazs›n›z” di-
yerek kendi gerçeklerini hat›rlatma-
ya çal›flt›k. Bunlara ek olarak de-
vam ediyoruz:

***

1990’lar›n bafllar›ndan itibaren
oluflturulan “yeni” teori ve politika-
lar›, Avrupa solundan, sivil toplum-
culuktan, troçkizmden, biraz da Tu-
pamarolardan (Elbette Uruguayl›
Tupamarolar›n legalleflme batakl›-
¤›na gitti¤i döneminden) al›nm›fl ve
ortaya eklektik bir politik-ideolojik
yap› ç›km›flt›r. 

Ama daha önemlisi, eklektik ve
çarp›k da olsa, bu politikay› hayata
geçirebilecek bir irade ve dina-
mizmden de yoksundur ÖDP. 

12 Eylül’den sonra, y›llarca hiç-
bir fley yapmadan sürecin seyircisi
olmay› normal görebilmifllerdir.
Öyle ki bu durum en özlü biçimde
“Dün vard›k, yar›n da varolaca¤›z”
slogan›yla meflrulaflt›r›lm›flt›r da.
“Bugün” es geçilmifltir. “Bugün”
y›llarca O¤uz Abi’lerinin hapisha-
neden ç›kmas›n› beklemekle, ç›k-
t›ktan sonra y›llarca “tart›flma süre-
ci”nin bitmesini beklemekle geç-
mifltir ve iflin özü fludur ki, “bekle-
me” sürecinin mimar› da DY’nin,
““ddeevvrriimm hheemmeenn flfliimmddii”” diye yaz›-
lar yazan O¤uzhan Müftüo¤lu, Me-

lih Pekdemir, Bülent Forta gibi eski
önderlerinden baflkalar› de¤ildir. 

Bu yüzden, flimdi yaz›lar›nda
ataletten, hantall›ktan söz etmeleri-
nin de anlam› yoktur; o ssiiyyaassii aattaallee-
ttii ve bbiirreeyysseell,, öörrggüüttsseell hhaannttaallll››¤¤››
kurumlaflt›ran da kendileridir.

Herfleyden onlar› sorumlu tut-
mam›z, DY-ÖDP sürecini ve mant›-
¤›n› bilmeyenler için  “a¤›r veya
subjektif bir suçlama” gibi görüle-
bilir, fakat gerçek fludur; sözü edi-
len bu isimler, yani bugün Ufuk
Uraslar karfl›s›nda devrimcili¤i ha-
t›rlayanlar, bu sürecin her aflamas›-
n›n teorik, pratik, örgütsel mmiimmaarr››-
dd››rrllaarr.. E¤er kendi sorumluluklar›n›
üstlenmeden bir elefltiri yap›yorlar-
sa, bilinmelidir ki, orada bir çarp›t-
ma, gerçe¤i, sorumlulu¤u gizleme
ve dolay›s›yla samimiyetsizlik var-
d›r. Biz, süreci hat›rlatmakla, iflte
bunu ortaya koymufl oluyoruz. 

S›n›flar mücadelesinin sol cep-
hesi, isteyenin istedi¤ini söyledi¤i,
isteyenin istedi¤i zaman k›r›p dök-
tü¤ü, istedi¤i zaman devrimcili¤e
küfürler edip, vahim zararlar verdi-
¤i, sonra da can› istedi¤inde en kes-
kin devrimci kesildi¤i bir zemin de-
¤ildir.

Devrime verilen her zarar, karfl›-
s›nda devrimcileri bulacakt›r. Bu ol-
mas› gerekendir, do¤ru oland›r. 

‹kinci olarak, e¤er devrimcili¤i
ve devrim mücadelesini zay›flatan
bir teori söz konusuysa, orada da
ideolojileriyle devrimciler yine bu
teorilerin karfl›s›na ç›karlar. ‹deolo-
jik mücadele dedi¤imiz fley, bir ya-
n›yla da budur zaten. 

ÖÖDDPP,, kkiimmiinn iihhttiiyyaacc››yydd››
vvee kkiimmlleerriinn ppaarrttiissii oollaarraakk 
kkuurruullmmuuflflttuu??

1980’lerin sonlar›nda legal parti-

cili¤in teorisi yap›l›rken, ““aaçç››kk ppaarr-
ttii kkiittlleelleerriinn iihhttiiyyaacc››dd››rr”” teorisi re-
vaçtayd›. Legal particili¤i “kitlele-
rin ihtiyac›” gibi sunmak, bu teori-
nin sahiplerinin pasifizmini, devrim
kaçk›nl›¤›n›, düzene dönüflünü giz-
leyecek sihirli bir teori gibiydi. Te-
orinin sahipleri de, o teoriye inan-
m›fl görünenler de gerçe¤in öyle ol-
mad›¤›n› biliyor veya hissediyor ol-
salar da, iflin teorisi böyle yap›ld›. 

Legal partiler kulvar›na 1990’la-
r›n ortas›nda giren (o zamana kadar
“illegal” miydiler, hay›r; o zamana
kadar biraz önce vurgulad›¤›m›z gi-
bi, genellikle seyirciydiler) Devrim-
ci Yolcular da, ayn› teoriye sar›ld›-
lar: “Eski söylemlerle yeni sürecin
ihtiyaçlar›na cevap verilemezdi.”

Yeni bir siyaset laz›md›. Dincile-
rin, milliyetçilerin cirit att›¤› gece-
kondular bu yeni siyasetle fethedi-
lecek, bu yeni siyasetle sol gündemi
belirleyecekti! Fakat, teoride koca
bir boflluk vard›. Yeni siyaset, hangi
kitlelerin hangi ihtiyaçlar›na nas›l
cevap verebilecekti, belli de¤ildi.
Yoksul gecekondulara, kim, hangi
araçlarla, hangi söylemle gidecekti,
belli de¤ildi. 

Asl›nda legal parti, kitlelerin,
mücadelenin de¤il, eski DY önder-
lerinin ve 15 y›ld›r direnmekten,
mücadeleden uzak kadrolar›n ihti-
yaçlar›na cevap verecekti. Hem sol-
da siyaset yapmaya devam edebile-
cek, hem düzen içi statükolar› bo-
zulmayacakt›; ihtiyaç buydu ve ku-
rulacak legal parti de çal›flma ve si-
yaset tarz›yla, kadrolar›yla bu ihti-
yaca göre flekillendi. 2222 OOccaakk
11999966’da uzun tart›flma süreçlerin-
den sonra ÖDP kuruldu¤unda bu-
nun böyle oldu¤u da daha aç›k gö-
rülecekti. 

Y›llar sonra, ÖDP’nin kurulu-
flundan tam 1111 yy››ll ssoonnrraa yap›lm›fl
bir ÖDP tahlilinde, bizim daha o

ÖDP-DY’de Devrimcili¤in ‘Yeniden’ Keflfi -2
Ufuk Uraslar, ‘devrimcilik d›fl›’ bu yaflam ve politika tarz›, sizin eserinizdir

Baflka ne bekliyordunuz?



gün söylediklerimizin itiraf edildi-
¤ini göreceksiniz. Aktaraca¤›m›z
tahlil, Melih Pekdemir’e ait. Pekde-
mir’in ÖDP tahlilini okuyanlar gö-
recekler ki, yarat›c›lar›, nneeyyii yyaarraatt-
tt››kkllaarr››nn››nn ddaa aassll››nnddaa ççookk iiyyii ffaarr-
kk››nnddaallaarr.. Bakal›m:

“ ÖÖzzggüürrllüükkççüü ssoollccuullaarr da haliy-
le öncelikle kendine kalanlar› to-
parlayabildi... Bunlar da 12 Eylül
öncesinin elemanlar›yd›. Ve art›k
a¤›rl›kla bbiiyyoolloojjiikk oollaarraakk oorrttaa yyaaflfl-
ttaayydd››llaarr ve sosyolojik olarak da oorr-
ttaa ss››nn››ff pozisyonunda. ... Emekçile-
ri motive edecek bir aayydd››nn rraaddiikkaa-
lliizzmmii filan söz konusu de¤ildi. Sol-
culuk, tabiat›na uygun bir flekilde
öncelikle vviiccddaannii iihhttiiyyaaççllaarraa bir çö-
züm olarak alg›lan›yordu. Ama sa-
dece bu düzlemde kal›nca, solculuk-
tan vazgeçmemek ad›na, ggüünnüü kkuurr-
ttaarrmmaakk psikozu öne ç›kabilmiflti.

... OOrrttaa ss››nn››ff sosyolojisi, kendi
psikolojisini de sol saflarda yeniden
üretebildi. Kendilerinin d›fl›nda kal-
mayacaklar› ve hheerrkkeessiinn bbuunnaa ggöörree
hhiizzaayyaa ggiirreebbiilleeccee¤¤ii bir siyasi çizgi-
nin çizilmesinden yana oldular. ...
kkeennddii ssoossyyaall kkoonnuummllaarr››nn›› ddaa ddaayyaatt-
mm››flfl oldular. 

... Kampanya solculu¤u, seçim
dönemlerindeki birkaç ay süren ffaasstt
ffoooodd ddeevvrriimmcciilliikk yapmak, imza top-
lamak. ... Bu arada özgürlükçü sol
programlarda yer alan ffeemmiinniizzmm,,
bbaarr››flfl hhaarreekkeettii,, ççeevvrreecciilliikk vb. solun
kapsama alan›n› geniflleten aç›l›m-
lar da tam bir bofl zamanlar› de¤er-
lendirme faaliyeti s›n›r›nda kald›.
Siyasi partiler de bu anlamda sos-
yal tesis ötesinde bir anlam tafl›ma-
d›.” (31 Aral›k 2007)

‹flte ÖDP buydu. 

Tablo çok aç›kt›r; orta yafl, orta
s›n›f, kendi konumunu dayatmalar,
fast food devrimcilik vs. vs. Üstüne
söze gerek yok asl›nda.  

Böyle kurulmufltu ÖDP, bugüne
kadar da böyle bir politik çizgide
gelmiflti. Ne bir sürpriz vard› orta-
da, ne de bir SSAAPPMMAA!!

ÖDP içinde yeralan gruplardan
biri olan eski KSD’lilerin ç›kard›¤›
“Kurtulufl, Sosyalist Demokrasi
‹çin” adl› dergide de “partinin bile-

flimi” flöyle tarif ediliyordu:

“Partimizin ilk elden etki alan›-
na giren ve üyesi olmay› kabul eden
kitle, seksen öncesi herhangi bir sol
gurupla ba¤lant›s› olan, sonra ye-
nilgiyle birlikte ppoolliittiikkaann››nn kkeennaa-
rr››nnddaa dduurraann veya kimi ‘sosyal de-
mokrat’ partilerde siyaset yapmaya
çal›flan insanlardan oluflmufltur.”

fiimdi hal böyle olunca; böyle
bir kadro ve kitleye sahip partiden
““öönnccüü ssaavvaaflfl››”” yürütmesini mi bek-
liyordu yoksa O¤uzhan Müftüo¤-
lu?.. Ama aass››ll ssoorruu flu: Müftüo¤-
lu’nun ve di¤er yönetici kadronun
böyle bir iste¤i, amac› var m›yd›?

Hay›r, o bu “kadro yap›s›ndan
memnundur. Çünkü bu kadro yap›-
s›, kendileri de dahil, herkesin dü-
zen içinde yaflama statükosuna ce-
vap vermektedir. Bak›n, afla¤›daki
flu sat›rlar da Müftüo¤lu’nun Bir-
gün’deki köflesinden al›nd›: “Bizim
gazete yazarlar› da, bu arada sanki
hep birden firardalar! Yaz›lar›n› ya
Kafl'tan, ya Bodrum'dan ya da ada-
lar›n birinden yaz›yorlar. Yanl›fl an-
lafl›lmas›n, bunlar› elefltiri olsun di-
ye yazm›yorum; belki biraz k›skanç-
l›k diyebilirsiniz ama, bak›n, ''Biz
eskiden tatil falan yapmazd›k, s›n›f
mücadelesi tatile mi ç›karm›fl'' da
demiyorum!” (5 A¤ustos 2004)

Deseydiniz keflke! 

Bunlar› elefltiri olarak yazsayd›-
n›z. 

Belki o zaman bugün yüzyüze
kald›klar›n›zdan en az›ndan bir k›s-
m›yla karfl›laflmazd›n›z. Belki yoz-
laflmay›, çürümeyi biraz yavafllat-
m›fl olurdunuz, belki o zaman burju-
va politikas›yla ne kadar uyumlu
olabilece¤ini birkaç ayl›k parlamen-

to prati¤inde kan›tlam›fl bulunan
Ufuk Uraslar, bu kadar belirleyici
hale gelmezdi. 

Ama ddüüzzeenn iiççii hheerrflfleeyyii meflru ve
makul gördünüz. Solla birlikte te-
laffuz bile edilemeyecek politikala-
r›, söylemleri, sanki normalmifl gibi
karfl›lad›n›z. Bunun üretece¤i fley,
düzen politikas›ndan ve düzen poli-
tikac›s›ndan baflka ne olabilirdi ki?!

ÖÖzzggüürrllüükk ve DDaayyaann››flflmmaa konul-
mufltu partinin ad›. Ama partinin di-
renenlerle bir dayan›flmas› olmad›
hiç; solun di¤er kesimleriyle bir da-
yan›flmas› olmad›. Dahas›, bizzat
kendilerinin de defalarca itiraf etti¤i
gibi, kendi içlerinde bile bir daya-
n›flma kültürü yaratamad›lar. 

Bireycili¤e, düzen içi statükola-
ra yaslanarak kurulan bir partide bu
ne kadar mümkün olabilirdi, bu da
ayr› bir tart›flma konusu. 

Bugünkü elefltirilerinizin isabet-
sizli¤i ve devrimci söyleminizin al-
t›n›n bofllu¤u iflte bundand›r.  

ÖÖDDPP,, hhaannggii ppoolliittiikkaallaarr›› 
ssaavvuunndduu?? ÖÖDDPP yyöönneettiimmii 
hheemm iiddeeoolloojjiikk,, hheemm 
öörrggüüttsseell oollaarraakk ssoollddaann 
uuzzaakkllaaflfl››rrkkeenn,, bbuuggüünnkküü 
eelleeflflttiirriicciilleerr nneerreeddeeyyddiilleerr??

ÖDP, asker cenazelerini kald›r-
maya soyundu, “teröre karfl›” mi-
tingler örgütlemeye kalk›flt›, binala-
r›nda eylem yapan devrimcilere
karfl› polis ça¤›rd›lar, devrimci ey-
lemlerden tteerröörr diye sözettiler...
Bunlar›n benzerleri arflivlerde var.
Daha k›sa süre önce yaflanan “kü-
çük” bir olay daha aktaral›m mese-
la; “Tarsus’ta Kürtlere karfl› yürü-
yüfl yap›ld›. Yürüyüfl’e ÖDP Belde
örgütü, CHP ve DSP’ de kat›ld›.” (8
Ocak 2008)

Bu tür düflünce ve tav›rlar›n
ÖÖDDPP’’ddee bbuu kkaaddaarr ççookk oorrttaayyaa çç››kk-
mmaass›› hiç kuflkusuz tesadüfi de¤ildi.
Düzen içinde yaflayanlar, düzen
içindeki statükolar›n› esas alanlar,
düzene uygun düflünceler ve politi-
kalar üreteceklerdir; eeflflyyaann››nn ttaabbii-
aatt››nnaa uuyygguunn olan budur. 

Say›: 152 37ÖDP

S›n›flar mücadelesinin sol
cephesi, isteyenin istedi¤ini
söyledi¤i, isteyenin istedi¤i
zaman k›r›p döktü¤ü, istedi¤i
zaman devrimcili¤e küfürler
edip, vahim zararlar verdi¤i,
sonra da can› istedi¤inde en
keskin devrimci kesildi¤i bir
zemin de¤ildir.
Devrime verilen her zarar, kar-
fl›s›nda devrimcileri bulacakt›r. 
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Ufuk Uras, Abdullah Öcalan’›n
tutsak edildi¤i dönemde "Yarg›lama
adil olmal›... Piflmanl›k Yasas› da
bunun bir parças› olabilir..." diye
demeç vermiflti. Faflizmin mahke-
melerinin bir ulusal hareketin önde-
rini yarg›lamas›n› meflru görmesini
mi, yoksa, faflizmin mahkemelerin-
den adil yarg›lama beklemesini mi
elefltireceksiniz? Ama daha kötüsü,
bunlar›n ötesinde bir de Piflmanl›k
Yasas›’n› meflrulaflt›rmas›yd›. 

Böyle bir demeç, gerçekten sos-
yalist bir partide, kk››yyaammeettlleerriinn
kkooppmmaass›› iiççiinn yeterli nedendir. Ama
ÖDP’de küçük çapl› bir k›yamet bi-
le kopmad›. Bugün Ufuk Uras kar-
fl›s›nda devrimcilik, sosyalistlik
dersi verenlerin de bu konuda Ufuk
Uras’a ve bu anlay›fla karfl› bir kav-
ga verdi¤ini hat›rlam›yoruz. 

Tam tersine, mesela 2005’teki
bir yaz›s›nda da flöyle yaz›yordu
Müftüo¤lu:

“ÖDP ile bafllam›fl olan 'solun
kendisini yenileme mücadelesi' belki
bugünün koflullar›na göre kendisini
yeniden tan›mlayarak daha büyük
bir kararl›l›k ve cesaretle devam et-
meli.” (27 Ocak 2005, Birgün)

Bu “yenilenme”nin tek sonucu
Uraslar’d›r iflte. 

AABB’’cciilliikk,, bir dönem ÖDP’nin
ana çizgisi haline geldi. Öyle ki,
AB’ye uyum yasalar›, bizzat “dev-
rimi” hat›rlayan bu ÖDP yöneticile-
rinden biri taraf›ndan ““yyuukkaarr››ddaann
ddeemmookkrr aattiikk ddeevvrriimm”” olarak nite-
lendirildi. ÖDP, resmen AKP’yi
“AB aç›s›ndan” desteklemek gerek-
ti¤i” politikas› izledi. Kongrelerin-
de bu konuda tart›flmalar ç›kt›, Bir-
gün Gazetesi sütunlar›nda AB ko-
nusunda ““HHaavveett”” gibi gayri ciddi
tav›rlar gelifltirildi. Müftüo¤lu, bu
tart›flmalar aras›nda da flöyle yazd›:

“Solun muhalefet çizgisinin Av-
rupa Birli¤i'ne uyum çizgisinin üüzzee-
rriinnee çekilme zorunlulu¤u daha bü-
yük bir önem kazanacak. 

Sisteme ciddi bir alternatif üre-
temeyen, bunun yerine ssiisstteemmiinn yyöö-
nneelliimmlleerriinnee eekklleemmlleenneenn bir anlay›-
fl›n ssoolluunn kkeennddiissiinnii iinnkkaarrddaann baflka

bir anlam› olamaz.” (30 Eylül
2004, Birgün)

Yukar›daki soruyu baflka bir bi-
çimde tekrar soraca¤›z: Böyle bir
parti, AABB’’cciilliikk yyaappmmaayy››pp da halk
savafl› m› verecekti?

ÖDP zaten ssoolluunn kkeennddiissiinnii iinn-
kkaarr›› demektir. “Sisteme ciddi bir al-
ternatif” üretecek bir siyasi varolufl
de¤il, sisteme eklenen bir partidir.
Müftüo¤lu, bu noktada görünmez
birileriyle savafl›yor olmal›. 

ÖDP’nin “zenginden daha çok
vergi” önerisini al›n ele. Dünya
Bankas› programlar›nda yer alan
bu öneri, “sosyalist politika” ad›na
savunuldu bu ülkede. Sosyalist po-
litikaya dair dersler verip, sol mu-
halefetin düzeyinin AB çizgisinin
üstüne ç›kar›lmas›n› önerenlerin
de bu “Dünya bankas› çizgisi”ne
de ideolojik bir itiraz› duyulmad›. 

Birlik, en önemli projesi ve var-
l›k nedeniydi ÖDP’nin. Peki Ufuk
Uras’›n s›k s›k tekrarlad›¤› ““ssoolluunn
bbüüttüünn rreennkklleerriinnddeenn”” anlad›¤› ney-
di? Bizzat Uras’›n sözleriyle bu
renklerin aras›nda ““EE rrddaall ‹‹nnöö-
nnüü’’ddeenn ZZeekkeerriiyyaa TTeemmiizzeell’’ee,, AAyydd››nn
GGüüvveenn GGüürrkkaann’’ddaann FFiikkrrii SSaa¤¤-
llaarr’’aa,, AAllttaann ÖÖyymmeenn’’ddeenn SSeemmaa
PPiiflflkküünnssüütt’’ee kkaaddaarr hheerrkkeess””in ol-
du¤unu görüyoruz. (7 fiubat 2002,
Cumhuriyet)

SSooll bbiirrlliikk,, GGöökkkkuuflflaa¤¤›› gibi tüm
ÖDP projelerine damgas›n› vuran
anlay›fl budur. Ve söz konusu arka-
dafllar›n bu anlay›fla da bir itirazlar›
pek yoktur. Mesela, bunlardan biri,
ÖDP yönetimine “yüzünüzü niye
sosyal demokrat art›klara dönmüfl-
sünüz, ne bekliyorsunuz onlardan,
gidin devrimcilerle nas›l bir birlik
yapabiliriz, onu araflt›r›n” m› dedi-

ler? Demediler elbette. Zaten böyle
bir cümle de kuramazlard›. Çünkü,
çeflitli biçimlerde zaten hep
ÖDP’nin yönetiminde kendileri
vard›. 

ÖÖDDPP’’ddee ddeevvrriimmcciilliikk 
aadd››nnaa yyaassllaannaaccaakk bbiirr flfleeyy 
kkaallmmaamm››flfltt››rr!!

Burada sadece birkaç örnekle
hat›rlatmaya çal›flt›¤›m›z gibi,
ÖDP’nin iiddeeoolloojjiiddee,, ppoolliittiikkaaddaa,,
öörrggüüttsseell iilliiflflkkiilleerrddee ssoollddaann bbüüyyüükk
bbiirr hh››zzllaa uuzzaakkllaaflfltt››¤¤›› bir süreç ya-
fland›. Bu örtülü de¤il, aç›k bir sü-
reçti. Devrimciler, bu süreçte, bütün
bunlar› ayr›nt›l› olarak ele alan çok
say›da elefltiriler, uyar›lar, ça¤r›lar
yay›nlad›lar ÖDP’ye iliflkin. 

Bugün Pekdemirler’in, Müftü-
o¤lular’›n Ufuk Uras çizgisine, yö-
netimine yöneltti¤i elefltirilerin,
Uras’› elefltirirken öne ç›kard›klar›
devrimci de¤er ve söylemlerin sa-
mimi olabilmesi için, en az›ndan
“devrimciler, bizi daha önce bu
noktalarda elefltirmifllerdi, bu so-
nuçlar› önceden göstermifllerdi” di-
ye bir ttaarriihhsseell hhaakk tteesslliimmii de yap-
malar› gerekmez mi!

Türkiye solunda pek adet olma-
yan bir fleyi, DY’nin tasfiyeci ön-
derlerinden bekleyemeyece¤imizi
biliyoruz elbette. Onlar›n tarihinde
böyle bir muhasebe, özelefltiri ve
hakk› teslim etme diye bir fley yok-
tur... Öyle de olsa, biz yine de bir
kaç hat›rlatma yapal›m. fiöyle bir
de¤erlendirme yapm›fl›z on y›l› afl-
k›n bir süre önce:

“ÖDP-DY, ah› gitmifl, vah› kal-
m›fl bir Devrimci Yol'dur. ... Yolun
hemen hemen sonundad›rlar. Daha
tasfiye edecek fazlaca bir fley kalma-
m›flt›r. TTaassffiiyyee eeddeecceekk nnee bbiirr öörrggüütt,,
nnee ddeevvrriimmccii bbiirr ssttrraatteejjii,, nnee rraaddiikkaall-
lliikk,, hhiiçç bbiirr flfleeyy kkaallmmaamm››flfltt››rr..”” (Kur-
tulufl, say›: 44, 30 A¤ustos 1997) 

Bir noktay› eksik b›rakm›fl›z; ha-
la tasfiye edecek bir fley kalm›fl.
Herfleyi tasfiye ettikken sonra s›ra
“eskilerin tasfiyesine” gelmifl de-
mek ki. Eskilerin “ihtilalci damarla-
r›” da ancak böyle bir tasfiyeyle

ÖDP’nin ideolojide, politika-
da, örgütsel iliflkilerde soldan
büyük bir h›zla uzaklaflt›¤› bir
süreç yafland›. Bu örtülü de¤il,
aç›k bir süreçti. Devrimciler, bu
süreçte, bütün bunlar› ayr›nt›l›
olarak ele alan çok say›da elefl-
tiriler, uyar›lar, ça¤r›lar yay›nla-
d›lar ÖDP’ye iliflkin. 



karfl›lafl›nca kabarm›fl. Fakat art›k
öyle bir noktadad›rlar ki, ÖDP’nin
teorisinde, politikas›nda, kadrola-
r›nda devrimcilik ad›na, yaslanacak
bir fley bulamamaktad›rlar. Çünkü
onlar› kkeennddiilleerrii yok etti. 

Bir hat›rlatma daha yapal›m:
1999’da, ÖDP’nin kuruluflunun
üzerinden henüz 3 y›l geçmiflken,
ÖDP’deki “çok kanatl›l›k” teorileri
çoktan iflas etmeye yüz tutmufl,
ÖDP’yi oluflturan “grup”lar kendi
hesaplar›n› yapmaya bafllam›fllard›.
fiöyle yazm›flt›k o zaman: 

“Dükkanlar›na çoktan kepenk
indirtmifl olanlar, flimdi tasfiye olma
ihtimali veya ÖDP’nin kötüye gidi-
fline karfl› önlem olarak, art›k ah›
gitmifl vah› kalm›fl gruplar›n› yeni-
den toparlama çabas›ndalar. Bey-
hude bir çabad›r. Kafalar›ndaki
ttüümm nniirreennggii nnookkttaallaarr›› kkaayymm››flfl,, üüzzee-
rriinnddee ssiiyyaasseett yyaapptt››kkllaarr›› zzeemmiinn ddee-
¤¤iiflflmmiiflflttiirr.. Eski dükkanlar›n› bile aç-
malar›, eski gruplar›n› toparlama-
lar› mümkün de¤ildir art›k.” (Kur-
tulufl, say› 14, 23 Ocak 1999)

O¤uzhanlar, on y›l sonra, ““yyuumm-
rruukklluu yy››lldd››zz››””,, DDYY flfleehhiittlleerriinnii öne
ç›kar›p ayn› fleyi yapmaya çal›fl›yor-
lar. Ama eski DY’ye yaslanarak
Ufuk Uras’a muhalefet, kendi için-
de onlarca açmaz› bar›nd›ran ve ba-
flar› flans› da olmayan bir politikad›r. 

SSoonnuuçç:: ““DDeevvrriimm iiççiinn 
ssaavvaaflflmmaayyaannaa ssoossyyaalliisstt 
ddeennmmeezz””!!

Muhtemelen parti içindeki kav-
gan›n keskinleflti¤i bir kesitte, flöyle
yaz›yordu Müftüo¤lu:

“Ancak farkl›l›klar birlikte yürü-
meye engel teflkil etmedi¤i oranda
devrimci bir hareket aç›s›ndan bir
zenginlik kayna¤› olarak kabul edi-
lebilir. Aksine, farkl›l›klar ciddi bir
yol ayr›m›ndaki farkl› tercihlere te-
kabül etti¤i zaman, parti anlam›n-
daki bir birliktelikten söz etmek im-
kans›z hale gelir. Birbirinizi ikna
edemiyorsan›z... herkesin kendi yo-
luna gitmesi kaç›n›lmaz olur.” (9
fiubat 2008)

Peki nerede o ““ççookk kkaannaattll›› ppaarr-

ttii”” teorileri? Nerede o “ço¤ulculu-
¤a” düzenlenen övgüler?

“LLeenniinniisstt parti ilkeleri”nin ge-
liflmeye engel oldu¤unu söyleyip,
Leninist parti anlay›fl›n› ve partideki
“Stalinist” ilke ve yöntemleri mah-
kum eden teoriler nerede?.. Kararla-
r› do¤ru bulmayan›n “kat›lmama
hakk›” olmas› gerekti¤ini sosyalist
bir anlay›fl gibi savunanlar nerede?

Bu teorilerin ço¤unda da ayn› ki-
flilerin imzas› yok muydu?

Bunu akl›na bile getirmeden de-
vam ediyor Müftüo¤lu elefltirmeye:

“Sosyalist solun... as›l sorun[u]
fikir cephesinde. Fikir ve hayat için-
deki karfl›l›¤› anlam›nda eeyylleemm!! Fi-
kir kar›fl›kl›¤›ndan kurtulmufl, kendi
ddeevvrriimmccii iiddddiiaallaarr››nnddaa birleflen ve
toplumsal hayat içinde kendi yata¤›-
n› açabilecek eylem hatt›na sahip
bir sola ihtiyaç var bugün. ÖDP as-
l›nda bir ölçüde böyle bir çat› parti-
si görünümüne sürüklenmeye çal›fl›-
lan bir kitle partisi süreci yaflad›. Ve
ÖDP, öyle ssooll ggrruuppllaarr›› bbiirr aarraayyaa ggee-
ttiirreerreekk ççöözzüümm üürreettiilleemmeeyyeeccee¤¤iinniinn
bir tarihi oldu.” (11 Eylül 2007)

Akla hemen ayn› sorular geliyor
yine: ÖDP’yi ““ssoolluunn bbiirrllii¤¤ii”” ola-
rak sunan, solun birli¤iyle sol dalga
yarat›laca¤›n›n teorisini yapan, siz
de¤il miydiniz? 

Müftüo¤lu’nun, ÖDP-DY’nin
geçmiflten gelen yöneticilerinin
1980 sonlar›ndan itibaren gelifltirdi-
¤i ttüümm tteeoorriilleerr,, ppoolliittiikkaallaarr iiffllaass eett-
mmiiflflttiirr.. E¤er bir fleyleri de¤ifltirmek
istiyorlarsa, önce bu gerçekle yüz-
leflmeleri gerek. Bu iflas› kabul et-
meleri gerek. Üstelik bu yüzleflmeyi
yaparken, kendilerini ÖDP’yle s›-
n›rlayamazlar; ta Mamaklar’a git-

meliler, “örgüt de¤iliz dergiyiz” sa-
vunmalar›na gitmeliler, devrimci
eylemleri mahkum etmelerine git-
meliler, ve daha öncesine gidip,
devrimci çizgiyi nas›l tasfiyeye yel-
tendiklerine kadar uzanmal›lar.
Çünkü bugün, ta o günlerden gelen
birikimlerin sonucudur. 

ÖDP’yi varedenler, uzlaflmac›
ve reformist teorileriyle ÖDP’yi or-
taya ç›karanlar, eski gelenekleri, es-
ki çizgiyi ve eski kadro, eski dev-
rimci tipini afl›p ““ÖÖDDPP’’lliilleeflflmmeeyyii
yyaarraattmmaall››yy››zz”” diyenler, ““ÖÖDDPP’’lliillee-
flfleennlleerr”” karfl›s›nda kaybettiler. Du-
rumun özeti budur. 

Bu noktaya nas›l gelindi¤inin,
bu solculuk tarz›n›n nas›l ortaya
ç›kt›¤›n›n cevab›n› bulmak biraz
düflünmekle, biraz muhasebeyle
mümkünken, onlar, Ufuk Uraslar’›,
düzen içi söylemleri ortaya ç›kara-
n›n kendileri oldu¤unu görmezden
gelerek devrimci söyleme sar›ld›lar,
ama art›k iiflfl iiflfltteenn ggeeççmmiiflflttii!!

Kald› ki, devrimci söyleme sar›l-
malar› da, yüzeyseldir, baflta söyle-
di¤imiz gibi, bir geçmifl muhasebe-
si üzerine oturmamakta, daha çok
Uras çizgisi karfl›s›nda güç olufltur-
ma hesab›na dayanmaktad›r. Za-
man, böyle oldu¤unu, yani bizim bu
tezimizi de kan›tlayacakt›r, bundan
hiç kuflkumuz yok. 

Bütün bu “devrimci söylemli”
muhalefetin de alt›n› kaz›d›¤›n›zda,
ne yaz›k ki, derin bir kötümserlik,
derin bir umutsuzluk, kopkoyu bir
ideolojik inançs›zl›k ç›k›yor karfl›-
m›za. 

Keflke aflabilseler bu umutsuzlu-
¤u. Keflke statükolar›ndan ç›k›p
gerçekten ddeevvrriimmccii ssaaffllaarraa gelse-
ler. Ama biliniyor ki bu bir istek ni-
yet meselesi de¤il, çizgi ve politika
meselesidir. 1970 sonlar›ndan beri,
siyasi arenada tasfiyecilikleriyle ye-
ralanlar›n böyle bir yönelime gir-
mesini beklemek, safdillik olur. Bi-
zim bu noktada yapaca¤›m›z, bu ve-
sileyle lleeggaall ppaarrttiicciilliikk bbaattaa¤¤››nn›› tefl-
hir etmek, bbuu yyoollddaann ddeevvrriimmee,, ssooss-
yyaalliizzmmee vvaarr››llaammaayyaaccaa¤¤››nn››,, bbuu yol-
da ddeevvrriimmcciilliikk yyaapp››llaammaayyaaccaa¤¤››nn››
göstermektir. 
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Bu yüzleflmeyi yaparken, kendi-
lerini ÖDP’yle s›n›rlayamazlar;
ta Mamaklar’a gitmeliler, “ör-
güt de¤iliz dergiyiz” savunma-
lar›na gitmeliler, devrimci
eylemleri mahkum etmelerine
gitmeliler, ve daha öncesine
gidip, devrimci çizgiyi nas›l
tasfiyeye yeltendiklerine kadar
uzanmal›lar. Çünkü bugün, ta o
günlerden gelen birikimlerin
sonucudur. 



Sincan KKad›n
Hapishanesi:
Cezalar,
Keyfilikler

Sincan Kad›n Hapishane-
si’nden Melek Serin’in 12
Nisan 2008 tarihli mektu-
bundan:

Merhaba, yine zorunlu
olarak 1 ay ara vermifl olduk...

Sana burada bir ayda ya-
flananlar› s›ralayay›m:

1- Kad›n Kapal› Hapishanesi’nde 45/1 nolu genel-
ge hala uygulanm›yor. (Uygulanmayan sohbet

hakk›, yoksa aleyhimize olan k›s›mlar› t›k›r t›k›r uygu-
lan›yor.)

2- Ziyaret saati süresi 1 saatin alt›na indirildi. Bu,
bakanl›¤›n tecrit politikas›n› uygulamada tecriti

a¤›rlaflt›ran, ailelerimizle ba¤›m›z› kopartmaya yönelik
bir ad›m de¤ilse, Kad›n Kapal› Hapishanesi’nin ifl-
güzarl›¤› olsa gerek. 

3- Mart ay›nda, tüm Sincan Hapishaneler
Kampüsü’nü etkileyen, onlarca kiflinin has-

taland›¤› bir salg›n yafland›. Hastal›¤›n nedeni tam
olarak aç›klanmamakla birlikte, hastal›k s›k s›k
nüksetmekte. 

4- 25 Mart’ta duruflmaya götürülen Meryem
Özsögüt ve Umut fiener’e askerlerin yönlen-

dirmesi ile adli tutuklular sald›rt›ld›. Bu olay, as-
kerlerin, gardiyanlar›n gözetiminde ve kameralar›n
önünde oldu. Elbette kameralar o esnada ‘bozuk’
de¤ilse.   

5- Yukar›daki olayla ilgili sald›ran ve sald›r-
tanlara de¤il, Meryem Özsögüt’e 2 ay ziya-

retten men cezas› verildi. 

6- 28 Mart’ta tutuklanan Didem
Akman, Alev fiahin, Ezgi fia-

hin, Gültaç Eylül Harmanc›, Funda
Tosun, hapishaneye giriflte ç›plak

onursuz aramaya tabi tutulup sald›r›ya u¤rad›lar. 

- xxxxx xxxxx xxxxx (karalanm›fl bir bölüm) ‹çme
suyu, temizlik maddeleri ve sandalye, 2. battaniye veril-
medi. (Hava so¤uk olmas›na, baz›lar›n›n çok ciddi sa¤-
l›k sorunlar› olmas›na ra¤men tek battaniye verildi.) Pis,
tuvaleti t›kal› bir hücrede tutuldular. Kantinden istedik-
leri ihtiyaçlar› tam 5 gün sonra getirildi. 

- Daha ka¤›t kalem bile verilmeden, 5 arkadafla di-
siplin soruflturmas› aç›l›p savunmalar› istendi. Didem
Akman, Alev fiahin, Ezgi fiahin’e 7 gün hücre cezas›,
Funda Tosun’a 2 ay ziyaretten men cezas› verildi...

Selamlar, sevgiler. 

***

Bolu FF Tipi:

“Bilmeden ggenelge yyay›ml›yorlar”

Dergimizin evvelki say›s›nda (150. say›) Bolu F Ti-
pi Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklardan Nurettin Eren-
ler’in Adalet Bakan›’yla ve ard›ndan hapishane müdü-
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TTuuttssaakkllaarr ssoorruuyyoorr:: 
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TECR‹T SÜRÜYOR, 

BAKAN SÖZÜNÜ UNUTTU!

Sincan’da Sald›r›!
Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar

Günü’ne kat›ld›klar› gerekçesi ile tutuklananlar-
dan Didem Akman 21 Haziran günü gardiyanlar
taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›. 

Akman’a hücresinde bulunan panoyu indir-
mesini söyleyen gardiyanlara karfl› Akman’›n
“daha önce de bu pano burada duruyordu, neden
flimdi indir diyorsunuz” fleklinde cevap vermesi
üzerine gardiyanlar tutsa¤›n üzerine atlayarak
bo¤az›n› s›kt›.



rüyle yapt›¤› görüflmeden sözet-
mifl, müdürün “Bakan ne bilir bu-
ralar›” sözünü bafll›¤a ç›kartm›flt›k.  

Söz konusu görüflmeyi daha ay-
r›nt›l› olarak Erenler’in kendi mek-
tubundan tekrar aktar›yoruz:

“1. Müdürle görüflmeye ç›kt›-
¤›mda, 17 May›s günü bakan ile
yapt›¤›m görüflme ile ilgili de ko-
nufltu. Ben “Bakan›n dedikleri
do¤rultusunda genelgenin uygu-
lanmas› için çal›fl›yor musunuz?”
diye sordum. 

O ise, “Bir çal›flma yapm›yoruz,
genelgeyi uygulayacak koflul yok
bu haliyle, yer de yok... Bakan›n ve
bakanl›¤›n cezaevleriyle ilgili hiç-
bir haberi yok, koflullar nas›ld›r
bilmeden genelge yay›ml›yorlar,
olmaz öyle, yay›mlad›klar› genelge
hapishanenin koflullar›na uygun
de¤il ve uygulanamaz”. dedi. 

Yani genelgeyi uygulamaya ni-
yetleri yok. Zaten Bakan’›n bizimle
görüflmesinden sonra gazetelere
“ F tiplerinde hiçbir sorun yok” de-
mesi her fleyi aç›kl›yor. Burada da
hiçbir de¤ifliklik yok, ayn›.”

1122 HHaazziirraann 22000088 

BBoolluu FF ttiippii 

*** 

Sincan FF Tipi’nden: 

“Olumlu hhiçbir
geliflme yyok. 

Bakan ssözünün
gerisini ggetirmedi”

Sincan F Tipi’nden Kaan Ün-
sal’›n 10 Haziran 2008 tarihli mek-
tubundan tecritin son durumunu
aktar›yoruz:

“Arkadafllar›n hepsi iyiler, se-
lamlar› var. ‹yiyiz de say›m›z bura-
da azalacak diye beklerken, yeni
tutuklamalar oldu. 7 Arkadafl daha
30 Mart-17 Nisanda yap›lan etkin-
liklere kat›ld›klar› gerekçe gösteri-
lerek tutukland›. Haks›z, keyfi gö-
zalt› ve tutuklamalar› yetmezmifl
gibi, bir de buraya ilk geldiklerinde
insan onuruna, ahlaki de¤erlere ay-

k›r› arama dayat›lm›fl ve sald›r›ya

u¤rad›lar. U¤rad›klar› sald›r›yla il-

gili 3 Haziran’da suç duyurusunda

bulundular. 

... Adalet Bakan›, sohbet genel-

gesi için “bizzat takipçisi olaca-
¤›m, uygulanacak” dedi. Ama sö-

zünün ard›nda durmad›. gerisini

getirmedi. Verdi¤i söz üzerinden

1,5 ay geçmesine ra¤men olumlu

hiçbir geliflme yok. Sadece genel-

genin uygulanmamas› de¤il, mek-

tuplar, dergiler, kitaplar, [engelle-

meleri], aramalardaki sorunlar de-

vam ediyor. Örne¤in 6 Haziran’da

asker-gardiyan birlikte “ayl›k genel

arama”ya geldiler. Ama amaç ara-

ma de¤ildi. Hücredeki tüm eflyalar

birbirine kar›flt›r›larak, yerlere at›-

larak çi¤nenmiflti. Baz› eflyalar kul-

lan›lamaz hale getirilmiflti. ... Talan

edip ç›kt›lar. 

Yaflanan bunca sorun, uygula-

malar bariz ortadayken, sorunlar›

çözecek, keyfi, hukuksuz uygula-

malara dur diyecek resmi bir ku-

rum yok. Savc›l›klar, mahkemeler,

hapishaneyi “ziyarete” gelen he-

yetler, uygulamalar›, hukuksuzlu-

¤u, adaletsizli¤i onaylaman›n, hu-

kuki zemin kazand›rman›n peflin-

deler. Bugün hapishaneyi TBMM

‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyo-

nu ziyaret etmifl. Bize yak›n olan

B2-56’y› ziyaret etmifller. ... H›zl›

bir ziyaret yap›p “s›cak suyunuz

ak›yor mu, yemekler iyi mi?” diye-

rek ç›kmak niyetindelermifl. Arka-

dafllar›m›zdan Dursun ›srar edince

biraz kalmak zorunda kalm›fllar.

Dursun genelgenin uygulanmama-

s›ndan di¤er sorunlara, aktarabildi-

¤i kadar›n› anlatm›fl. “Not ald›k

bunlar›, rapor haline getirece¤iz, il-

gili yerlere iletece¤iz” demifller.

Heyetteki baz› milletvekilleri din-

lerken, birkaç› tamamen ilgisiz...

uygulamalar›-tecriti savunur tarzda

konuflmufllar. Baflka hücreleri de

ziyaret etmifl olabilirler. 

... Tüm arkadafllara selam ve

sevgilerimizi iletiyoruz.”
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‹HD Ankara fiubesi:
F Tiplerinde ‹hlaller
Artarak Sürüyor

‹HD Ankara fiubesi dernekleri F
Tiplerinden gelen hak gasb› baflvuru-
lar›yla ilgili yaz›l› bir aç›klama yapt›. 

“Adalet Bakanl›¤› yap›lan birçok
hak ihlali görmemeye devam ediyor”
denilen aç›klamada içerdeki tutuklu
ve hükümlülerin yaflamlar›ndan en-
difle edildi¤i belirtilerek Adalet Ba-
kanl›¤› önlem almaya ça¤›r›ld›.

Üreterek Direnen
Direnerek
Üretenlerin Sergisi
Antalya’da

TAYAD’l› Aileler, tutsaklar›n F
Tiplerinde, tecrit koflullar›nda üret-
tikleri el eme¤i ürünlerini Antalya
E¤itim-Sen fiubesi’nde 19 Haziran
günü açt›klar› sergiyle halka sundu-
lar.

Bilindi¤i gibi Türkiye hapisha-
nelerinde 7 y›l süren Ölüm Orucu
eylemi 22 Ocak 2007 günü Adalet
Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› 45/1
say›l› genelgesiyle bitirilmiflti. Bu
genelgeye göre tutuklu ve
hükümlüler haftada 10 saat bira-
raya gelebilecekti. Bu genelgenin
hayata geçmesi için tutuklular›n
seslerini d›flar›ya tafl›mak amac›yla
aç›lan sergide tecridi afl›p gelen
ürünler Antalya E¤itim-Sen fiube-
si’nde sergileniyor.

Sergi boyunca halktan, DKÖ’ler
ve sendikalardan pek çok insan
tutsak ürünleri sergisini ziyaret
ederek duygu ve düflüncelerini de
yazd›lar.  Sergi 25 Haziran tarihin-
de sona erdi.
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21 Haziran günü Ma-
latya Munzur Kafe’de
“Uyuflturucuya, Fuhu-
fla, Kumara Karfl› Gü-
cümüz Birli¤imizdir”

slogan›yla bir dayan›fl-
ma gecesi düzenlendi. 

Halk türkülerinin söylendi¤i
gecede yap›lan konuflmada
“Umutlar›m›z için, gelece¤imiz
için yani insan›z diyebilmek için
bu onurlu yolda yürümekten
baflka yolumuz yok. Hep birlikte
sesimize ses, gücümüze güç ka-
tarak yürüyece¤iz bu onurlu yol-
da. Tüm bu pisliklerin oldu¤u
batakl›k eninde sonunda kuruya-
cakt›r, tarih bize bunu ö¤retmifl-
ti” sözleriyle yozlaflmaya karfl›
halk kültürünün yaflat›lmas› ge-

rekti¤i anlat›ld›. 

Malatya Temel Haklar üyesi
Hüseyin Çelik, Malatya E¤itim-
Sen ad›na Nadir Çelik, Malatya
SES ad›na ise Bülent Uçar yap-
t›klar› konuflmalarda özellikle
madde ba¤›ml›s› insanlara nas›l
yard›m edilece¤i üzerinde dur-
dular. Son olarak konuflan Ma-
latya Temel Haklar üyesi Elif
Akkurt ise yozlaflmaya karfl› mü-
cadelenin öneminden ve nas›l
mücadele edilmesi gerekti¤in-
den bahsetti.

Gece yozlaflmay› ve yozlafl-
maya karfl› verilen mücadelede
ödenen bedelleri anlatan slayt
gösterimi sunusunun ard›ndan
çekilen halaylarla son buldu.

Adana’n›n fiakirpafla
Mahallesi'nde bulunan
iki kuyumcunun iflyer-
leri 11 Haziran günü
çeteler taraf›ndan si-
lahla taran›rken iflyer-

lerinde maddi hasar
meydana geldi. Esnaf›n

çetelere haraç vermemesi nede-
niyle çetelerin ayn› gün akflam
saatlerinde iflyerlerini tarad›¤›
bildirildi. 

Çetelerin silahl› taramas›n-
dan sonra fiakirpafla Temel Hak-

lar üyeleri mahalle es-
naf› ile birlikte gece nö-
betleri tutmaya bafllad›.
“Devletin kolu uzun siz
beklemeyin hem de h›r-

s›z gelirse dükkan yerine size s›-
kar beklemeyin evinize gidin”
diyen polis esnaf ve Temel
Haklar üyelerinin kendi sorun-
lar›na sahip ç›kmalar›ndan
rahats›z oldu¤unu gösterdi.

fiakirpafla halk› kendi sorunu-
na sahip ç›kmakta kararl›l›k
gösterirken bu durum mahallede
yaflanan h›rs›zl›¤a, uyuflturucu-
ya, fuhufla, yozlaflt›rmaya karfl›
birlikte mücadeleyle sorunun
çözülece¤i bir kez vurguland›.

Kentsel Dönüflüm
‹stemiyoruz!

Ankara Mamak halk› mahalleleri-
nin y›k›lmak istenmesine karfl› müca-
dele edeceklerini yapt›klar› 23
Haziran günü Derbent Sal› Pazar›nda
yapt›klar› eylemle aç›klad›lar. 

Eyleme Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i, Mamak Halk› Ve Kültür Ve Da-
yan›flma Derne¤i, Çevre Ve Güzelefl-
tirme Derne¤i (Araplar), ‹dilcan Kül-
tür Merkezi, Aka-Der, Bo¤aziçi-Dut-
luk-Tepecik-Dostlar-Üre¤il-Köstence
Y›k›m Karfl›t› Halk Komisyonlar› ka-
t›l›rken, TMMOB da destek verdi. 

Eylemde bas›n aç›klamas›n› ma-
halle halk› ad›na Avukat Özgür Y›l-
maz okudu. Belediyenin halk›n evleri-
ni almak için imzalatt›rmaya çal›flt›¤›
sözleflmeyi imzalamad›klar›n›n belir-
tildi¤i aç›klamada “Biz Mamak halk›-
y›z. Her birimiz mahallemizde 30–40
y›ld›r oturmaktay›z. Biz ya¤mac› de-
¤iliz. Bu evleri kendi kazanc›m›zla
yapt›k ve ev yapt›¤›m›z arsalar›n hep-
sinin paras›n› ödeyerek tapusunu al-
m›fl veya kanun önünde almaya hak
kazanm›fl insanlar›z. Evet fakiriz. Bu
bizim hatam›z de¤il” denilerek
mahalleleri halk›n kurdu¤u, kimsenin
yard›m etmedi¤i belirtildi.

Aç›klaman›n ard›ndan mahalle
temsilcileri de söz alarak destek ve
sahiplenmelerinden dolay› devrimci-
lere teflekkür ettiler.

Yozlaflmaya Karfl› Mücadelede
Bir Ses De Malatya’dan

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ‹stanbul fiubesi Sanat Ko-
misyonu ve foto¤raf sanatç›s› Öz-
can Yaman’›n haz›rl›klar›n› yapt›k-
lar›, “‹flgal ‹stanbul'u May›s 2008”

foto¤raf sergisi 28
Haziran günü aç›ld›.

Sergide 1 Ma-
y›s’a, objektifleriyle

tan›kl›k yapan 27 foto¤raf sanatç›-
s›, foto¤rafç› ve foto-muha-
birlerinin foto¤raflar› yer al›yor.
Sergi 12 Temmuz’a kadar Meflruti-
yet Cad. Ravanda ‹fl Merkezi No:

35  Beyo¤lu adresindeki ÇHD
‹stanbul fiubesi binas›nda aç›k
kalacak.

2008 ‹flgal ‹stanbul’unda
1 May›s Foto¤raf Sergisi

Temel Haklar Mahalle
Esnaf›na Sahip Ç›kt›
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‘84 Ölüm Orucu
fiehitleri
Karanfiller’de
An›ld›

1984’de Tek Tip Elbiseye karfl› bafllat›lan ölüm
orucunda ölümsüzleflen Abdullah Meral, Fatih
Öktülmüfl, Hasan Telci, Haydar Baflba¤ Karanfil-
ler Kültür Merkezi’nde an›ld›lar.  

Anma töreninde Bahar Kaya taraf›ndan okunan
aç›klamada “Onlar bizlere yaflatmak için gerekirse
ölmeyi ö¤rettiler, onlar özgür bir vatana duyulan
hasretin yüceli¤ini ö¤rettiler, onlar ölümü kepaze
ettiler” denilerek flehitler selamland›.

‘84 Ölüm Orucu’nun hangi koflullarda günde-
me geldi¤i ve önemi üzerine yap›lan konuflmalar›n
ard›ndan Karanfiller Kültür Merkezi tiyatro gru-
bunun haz›rlam›fl oldu¤u “Boyu ‹ki Ad›md›r Hüc-
renin” isimli oyun sergilendi.

fiiirlerin okundu¤u anma Karanfiller Kültür
Merkezi Korosu’nun söyledi¤i türküler ve marfl-
larla sona erdi.

Adalet Y›ld›r›m
Dersim’de
An›ld› 

14 yafl›nda Dersim da¤-
lar›nda k›r gerillas› olarak
bafllad›¤› mücadelesini, ‹s-
tanbul'da flehir gerillas› ola-

rak sürdüren ve ölüm orucundaki yoldafllar› için
yapt›¤› eylem s›ras›nda flehit düflen Adalet Y›ld›-
r›m mezar› bafl›nda an›ld›.

21 Haziran’da Dersim Asri Mezarl›¤›’nda yap›-
lan anmada mezarlar y›kand›, mumlar yak›l›p, ka-
ranfiller b›rak›ld›. 

“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür” pankart›n›n
aç›ld›¤› anmada Adalet Y›ld›r›m’›n feda gelene¤i-
ne bir halka ekledi¤i belirtilerek an›s›na ba¤l› ka-
l›naca¤› ifade edildi. Anma mezar bafl›nda söyle-
nen marfllarla ve at›lan sloganlarla sona erdi.

Yürüyüfl her hafta oldu¤u gibi
bu hafta da toplu sat›fllarla onlarca
insana ulaflt›. Ankara’n›n Yüksel
Caddesi’nde 19 Haziran günü yap›-

lan toplu dergi sat›fl›nda An-
kara’da yaflanan hukuksuz
tutuklamalar halka anlat›ld›.

‹zmir’de ise 21 Haziran
günü 3 ayr› yerde dergimizin tan›-
t›m ve sat›fl› yap›ld›. Yamanlar, Kar-
fl›yaka Çarfl› ve Do¤ançay Kö-

yü’nde yap›lan sat›fllarda Yürü-
yüfl’ün sesi halka ulaflt›r›ld›.

Antalya’n›n Gebizli Mahalle-
si’nde de 23 Haziran günü yap›lan
toplu dergi sat›fl›yla Yürüyüfl bir
kez daha Antalya sokaklar›nda yan-
k›land›. 

Ankara-‹zmir-Antalya
YÜRÜYÜfi Her Yerde!

Ça¤layan-Yenibosna-

Kartal

Bizler
Ferhatlar’›n Sesiyiz!

Temel Haklar Federasyonu üyeleri adalet talebiyle her yerde
seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Ça¤layan’da 22 Haziran
günü Ferhat Gerçek’i vuran polisin tutuklanmas› için eylem ya-
pan  Temel Haklar üyeleri Ulucanlar Pastanesi önünde “Ferhat’›
Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› açarak sloganlar att›-
lar. Eylemde Temel Haklar ad›na yap›lan aç›klamada “7
Ekim’de sokaklarda Ferhat’›n sesi yank›lan›yordu. Bu sesi kes-
mek için vurdular Ferhat’› bizler Ferhatlar’›n sesiyiz. S›rt›m›z-
dan da vursan›z, bizler gerçekleri hay-
k›rmaya devam edece¤iz. Halk›m›z›n
adalet özlemi sona erinceye dek sus-
mayaca¤›z” denilirken eylemin ard›n-
dan Yürüyüfl önlüklerini giyilerek,
megafonla duyurular yap›larak Yürü-
yüfl sat›fl› yap›ld›. 

Ferhat’›n vuruldu¤u Yenibosna’da
da bu hafta eylem ve toplu dergi sat›fl›
yap›ld›. Yenibosna-Zafer Mahallesi
Pazaryolu Caddesi üzerinde biraraya
gelen Temel Haklar Federasyonu üye-
leri “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Tutuklanmal›d›r” yaz›l› bir
pankart açarak Ferhat için adalet taleplerini bir kez daha dile
getirdiler. Eylemde yap›lan aç›klamada “Ferhatlar›n sesine ses,
gücüne güç katarak bu adaletsizli¤in hesab›n› soraca¤›z” deni-
lirken “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› bir kez daha hayk›r›ld›. Ey-
lemin ard›ndan toplu Yürüyüfl sat›fl› yap›ld›.

Ferhat Gerçek’le ilgili bir eylemde 22 Haziran günü Kartal-
Kurfal›/Erzincan Mahallesi’nde yap›ld›. Yaklafl›k 20 Temel
Haklar üyesi Ferhat’›n gerçekleri anlatan sesini halka tafl›maya
devam ettiler. Da¤›t›ma bafllamadan önce resmi ve sivil polisle-
rin sözlü tacizlerinden etkilenmeyen Yürüyüfl dergisi da¤›t›c›la-
r›na daha sonra kimlik kontrolü dayatmas› yap›ld›. Gerekçeleri-
nin sorulmas› üzerine ‘gerekçeyi
flimdi görürsünüz’ diye tehditler sa-
vuran polisin provokasyon çabas›
Yürüyüfl da¤›t›mc›lar› taraf›ndan bo-
fla ç›kar›ld›. Halk›n ilgisinin yo¤un
oldu¤u ve bir saatten fazla süren me-
gafonlu dergi tan›t›m› ve da¤›t›m› s›-
ras›nda 73 dergi halka ulaflt›r›ld›.
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Yasaklayan Avrupa Demokrasisi!

Roj TV’ye
Almanya’da Yasak

Almanya ‹çiflleri Bakanl›¤›, Roj TV’nin
Almanya’daki faaliyetlerini yasaklad›. Bu
yasaklamaya ba¤l› olarak Wuppertal fleh-
rinde bulunan bir flirket bas›l›rken, V‹KO
Televizyon Prodüksiyon kapat›ld›, içlerin-
de Roj TV A/S’nin de oldu¤u baz› flirketle-
rin mal varl›klar›na el konuldu. ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, çeflitli Kürt kurumlar›n› da “Roj TV
ile iliflkileri konusunda uyard›”. 

Gerekçe, “bu kurumlar›n Roj TV’ye
program yapmas›, Roj TV’nin ise PKK’nin
propagandas›n› yapmas›, kara para akla-
mas›” olarak gösteriliyordu. 

Kuflku yok ki, bu nedenler, emperyaliz-
min her zaman yedekte tuttu¤u bahanelerdir.

Fransa’da devrimcilere yönelik bask›n
ve tutuklamalardan Belçika’da DHKP-C
davas›n›n yeniden görülmesine, Alman-
ya’da Roj TV’nin kapat›lmas›na kadar, bu
geliflmeler, Avrupa emperyalizmi ve Türki-
ye oligarflisi aras›ndaki pazarl›klardan ve
ç›kar birli¤inden ayr› düflünülemez. K›sa-
cas›, bask›lar, emperyalizm ve faflizmin ifl-
birli¤inin sonucu ve kan›t›d›r. 

17-21 Eylül’de ‹sveç’in Malmö

kentinde yap›lacak olan Avrupa Sos-

yal Forumu (ASF) için haz›rl›k top-

lant›lar› 5-8 Haziran aras›nda KKii-
eevv’de yap›ld›. Toplant›ya Türki-

ye’den de, Türkiye Sosyal Forumu

Koordinasyon Kurulu kat›ld›.

Toplant›da, Malmö’de yap›lacak

Forum’a iliflkin seminer önerileri de-

¤erlendirilerek düzenlendi. 

Do¤u Avrupa ülkelerinden kat›l›-

m›n yo¤un oldu¤u toplant›n›n ilk gü-

nünde, çeflitli konularda kurulmufl

olan internet a¤lar› (‘network’lar)

toplant›lar yaparak, kendi alanlar›n-

daki konular› ve gelen seminer öneri-

lerini de¤erlendirdiler.  

‹çlerinde Emek ve küreselleflme
a¤›, Babel a¤›, Kamu hizmetleri için
Avrupa a¤›, Savafl karfl›t› a¤›, Göçmen
a¤›, Ayr›mc›l›¤a ›rkç›l›¤a ve erkek
egemen düzene karfl› a¤lar›n da oldu-
¤u çeflitli a¤lara, de¤iflik ülkelerden
gönderilen 800’ü aflk›n seminer ve
atölye önerisi 12 bafll›k alt›nda tek tek
de¤erlendirilerek, yaklafl›k 200 ayr›
seminer olarak düzenlenmeye çal›fl›l-
d›. Seminer konular›n›n son biçimi 12
Temmuz'da Brüksel'de yap›lacak ASF
program toplant›s›nda verilecek. 

Ayr›ca, ASF içindeki sivil top-
lumcu, reformist anlay›fllar›n, her za-
manki gibi ayr›ms›z savafl ve fliddet
karfl›tl›¤› ile örgütsüzlük ve flekilsiz-
li¤i ASF’de ilke haline getirmeye ça-

l›flmalar› da Brüksel’de yap›lacak
toplant›da devrimciler taraf›ndan tar-
t›flma konusu yap›lacak.

Haz›rl›k toplant›s›nda, Nordic Or-
ganizasyon Komitesi de, Malmö’de-
ki toplant›ya kat›l›m, ulafl›m, konak-
lama, toplant› salonlar› ve stant açma
koflullar› üzerine bilgilendirme yapt›.

Toplant›da al›nan kararlara göre,
Malmö’de yap›lacak forumun aç›l›-
fl›nda Türkiye Sosyal Forumu’ndan
(TSF) bir konuflmac›ya befl dakika
söz verilecek. ASF’nin 2010’daki fo-
rumunun ‹stanbul’da yap›lacak ol-
mas› nedeniyle, TSF Organizasyon
Komitesi, kapan›flta da yapt›klar› ha-
z›rl›klar› ve ‹stanbul’da yap›lacak fo-
ruma dair önerilerini içeren bir su-
num yapacak.

ASF toplant›lar›na, Türkiye’li
devrimciler de genifl flekilde kat›l›m
sa¤layacak.

Avrupa Sosyal Forumu 
Haz›rl›klar› Sürüyor

Emperyalizm, hukukla oynuyor!
Belçika’da ‘yeniden’ yarg›lama karar›

Belçika Yarg›tay›, Anvers Temyiz Mahkemesi’nin 7 fiubat 2008 ta-
rihli karar›n› bozarak, DHKP-C’yi “terör örgütü, suç örgütü ve çete”
olarak niteleyen ve dolay›s›yla dört ay önceki kararla serbest b›rak›lan
devrimcilerin yeniden yarg›lanmnas›n› öngören bir karar ald›. 

Yarg›tay ayr›ca, daha önce al›nm›fl kararlar›, hukuki yorumlar› tama-
men bir yana iterek, Belçika’daki Türkiyeli devrimcilerin “Belçika d›-
fl›nda yapt›klar› eylemlerden de” Belçika’da yarg›lanabilece¤ini belirtti.

Yarg›tay karar›na göre, dava tekrar Brüksel Temyiz Mahkeme-
si’nde görülecek. 

Mahkeme taraf›ndan verilen son kararda, “DHKP-C’nin bir terör
örgütü, yarg›lanan devrimcilerin de ‘terör örgütü üyesi’ olduklar›na,
bir çete veya suç örgütünün söz konusu oldu¤una dair ssoommuutt kkaann››ttllaarr
oollmmaadd››¤¤›› belirtilmifl ve “müdahil taraf olan Türk Devleti’nin iddia ve
kan›tlar›n›n yetersiz bulundu¤u” vurgulanm›flt›. Peki ne oldu daha
sonra? Yeni kan›tlar m› bulundu? Elbette hay›r. Ama geçen bu sürede
Türkiye faflizmiyle, Belçika emperyalizmi aras›nda yeni pazarl›klar

yap›lm›fl olmas›, muhtemeldir.
Böyle bir pazarl›k yoksa bile,
kuflku yok ki karfl›l›kl› ç›kar bek-
lentileri her zaman bu davay› et-
kileyen etkenlerden biri oldu.
Son kararla Belçika yarg›s›n›n
ciddiyetsizli¤i de aç›¤a ç›km›flt›r.
Hukuk, bu kadar tekellerin ç›kar-
lar›n›n arac› yap›l›rsa, sonucun
böyle olmas› da kaç›n›lmazd›r.  
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AAllmmaannyyaa:: MMüünniihh vvee
NNüürrnnbbeerrgg’’ddee HHaakk
GGaassppllaarr››nnaa KKaarrflfl››
MMiittiinngg

Almanya hükümetinin reform ad› alt›nda
gerçeklefltirdi¤i hak gasplar› mitinglerle pro-
testo edildi.

Bavyera hükümetinin Nisan ay›nda günde-
me getirerek yasalaflt›rmaya çal›flt›¤›, “toplan-
t› ve gösteri yasas›”, her etkinli¤i izne ba¤l›-
yor, polise etkinli¤e gerekçe göstermeden izin
vermeme, iptal etme gibi yetkiler tan›yor,
izinsiz toplant›lara para cezas› getiriyor, tek
tip k›yafet giymeyi yasakl›yor.

Alman emekçileri 20 Haziran’da Nürnberg
ve 21 Haziran’da Münih’de yapt›klar› yürü-
yüfl ve mitinglerle yasa tasar›s›n›n iptal edil-
mesini istediler.

Münih’de DGB’nin (Alman Sendikal Bir-
lik) örgütledi¤i ve 5000 kiflinin kat›ld›¤› mi-
tinge, çok say›da sendika ve örgütün yan›nda,
Anadolu Federasyonu’na ba¤l› Stuttgart Kül-
türevi de kat›ld›. Nürnberg’deki gösteriye de
Nurnberg Halk Kültür Evi kat›ld›.

Stuttgart-Stammheim'da “129 Ya-
sa Paragraflar›” olarak bilinen madde
ile “terörist örgüte üyelik”ten yarg›-
lanan, Mustafa Atalay, Ahmet Düz-
gün Yüksel, ‹lhan Demirtafl, Hasan
Subafl› ve Devrim Güler’in yarg›lan-
d›¤› davayla ilgili; ““112299 YYaassaa PPaarraagg--
rraaffllaarr››yyllaa MMüüccaaddeellee KKoommiitteessii”” ve
““SSiiyyaassii TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk AA¤¤››””
taraf›ndan yürütülen dayan›flma
kampanyas›, 19 Haziran'da Berlin'de
ve 21 Haziran'da Magdeburg'da dü-
zenlenen panellerle bafllad›. 

Kampanya çerçevesinde düzenle-
nen panellerde, dava hakk›nda bilgi-
lendirme ve 55 TTeemmmmuuzz’’ddaa SSttuutttt--
ggaarrtt''ttaa ddüüzzeennlleenneecceekk oollaann yyüürrüüyyüü--
flflee ççaa¤¤rr›› yap›l›yor.

Berlin’de düzenlenen panele
Linkspartei'dan (Sol Parti) parlamen-
to üyesi Ulla Jelkpe ve “129 Yasa Pa-

ragraflar›yla Mücadele Komite-
si”nden bir temsilci konuflmac› ola-
rak kat›ld›lar. Konuflmac›lar, 129b
yasa paragraf›na, Kas›m 2006’da ve
Nisan 2007’de gerçekleflen tutukla-
malara ve tutsaklara yönelik tecrit
uygulamas›na vurgu yapt›.

Magdeburg’da yap›lan panel de,
Birleflik Mücadele ve ‘Siyasi Tutsak-
lara Özgürlük A¤›’ taraf›ndan düzen-
lendi. Son zamanda Avrupa genelin-
de devrimcilere yönelik bask›lar›n
artt›¤› dile getirilen panelin ard›ndan
Stammheim tutsaklar›na dayan›flma
kartlar› gönderildi. 

*

Kampanyay› düzenleyen örgütler
yapt›klar› aç›klamalarda tutsaklar›n
adreslerini vererek, dayan›flma ça¤r›-
s› yapt›lar: Tutsaklara afla¤›daki ad-
resler arac›l›¤›yla ulafl›labilir:

AA.. DDüüzzggüünn YYüükksseell:: JVA Rotten-
burg Außenstelle Tübingen Dob-
lerstr. 18 72074 Tübingen Germany 

DDeevvrriimm GGüülleerr:: JVA Schwäbisch
Hall Kolpingstr.1 74528 Schwäbisch
Hall Germany 

HHaassaann SSuubbaaflfl››:: JVA Stuttgart
Stammheim Asperger Str. 60 70439
Stuttgart Germany 

‹‹llhhaann DDeemmiirrttaaflfl:: JVA Stuttgart
Stammheim Asperger Str. 60 70439
Stuttgart Germany 

MMuussttaaffaa AAttaallaayy:: JVA Stuttgart
Stammheim Asperger Str. 60 70439
Stuttgart Germany

*

““112299 YYaassaa PPaarraaggrraaffllaarr››””nnaa KKaarr--
flfl›› 55 TTeemmmmuuzz’’ddaa SSttuuttttggaarrtt''ttaa ddüü--
zzeennlleenneecceekk oollaann yyüürrüüyyüüflflee ççaa¤¤rr››::
Kampanya çerçevesinde Almanya
Stuttgart’ta 5 temmuz’da yap›lacak
olan mitinge destek veren onlarca
Alman ve Türkiye’li örgüt, yapt›kla-
r› ortak aç›klama ile mitinge kat›l›m
ça¤r›s› yapt›lar.

AAllmmaannyyaa:: TTuuttssaakkllaarrllaa 
DDaayyaann››flflmmaa ‹‹ççiinn KKaammppaannyyaa

Avrupa'da Piknikler
Anadolu Federasyonu'na ba¤l› olarak fa-

aliyet yürüten dernekler, 22 Haziran’da Avru-
pa’n›n çeflitli bölgelerinde yaz piknikleri dü-
zenlediler.

HHoollllaannddaa''ddaa Anadolu Halk Kültür Ve Sanat
Derne¤i, Rotterdam Lage Bergse Bos'ta piknik
düzenledi. Piknikte, futbol karfl›laflmas›, çekilifl ve bilgi yar›flmas›
gibi etkinlikler düzenlendi ve türküler marfllar söylendi.

AAllmmaannyyaa HHaammbbuurrgg Anadolu-Der'liler türküler, marfllar ve
flehitler için anma yap›lan bir piknik yapt›lar.

BBeellççiikkaa''nn››nn LLiieeggee flehrinde bulunan BAHKEM de her y›l
yapt›¤› hhaallkk ppiikknnii¤¤iinniinn 4.sünü gerçeklefltirdi. Halayl›, davul
zurnal› piknikte, tutsaklarla dayan›flma ça¤r›s› da yap›ld›.

Fransa’da Yürüyüfl Sürüyor
9 Haziran’da yap›lan bask›nlarda Frans›z polisinin terörüne ma-

ruz kalm›flt› Türkiyeli devrimciler. Dört devrimci tutuklanm›flt›. Fa-
kat geçen hafta, yine caddelerdeydi devrimciler. Ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi sosyalizm için Yürüyüfl’ün sesi yank›lan›yordu Paris’te. 

21 Haziran’da Türkiyeli’lerin yo¤un oldu¤u Saint Denis Strasbo-
urg’ta okurlar›m›z taraf›ndan yap›lan sat›fl ve tan›t›mda, 70 dergi sa-
t›l›rken, Frans›z polisinin Anadolu Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’ne
yapt›¤› bask›n üzerine sohbetler, bilgilendirmeler de yap›ld›. 



Sivas, Marafl, Erzincan, Çorum,
sonra yine Sivas... Yeni de¤ildir bu
tarih. As›lm›fl, yak›lm›flt›r yüzy›llar
boyu. Ve bütün bunlar, Alevi halk›n
bilincinde, geleneklerinde derin iz-
ler b›rakm›flt›r. Bunun en çarp›c›
simgelerinden biri de Cem törenle-
rindeki “dar”a verilen adlard›r. 

Dar’lar, DDaarr--›› MMaannssuurr,, DDaarr--››
FFaazzll››,, DDaarr--›› NNeessiimmii,, DDaarr--›› HHüüsseeyyiinn
(ya da Dar-› Fatma) ad›n› tafl›rlar.

Alevi-Bektafli inanç ve gelene¤i-
nin en önemli toplumsal ö¤elerin-
den, Cem törenlerinin bölümlerin-
den biridir dar. 

Kullan›fl biçimine göre anlam ka-
zan›r. "Yola kabul edilme, yol arka-
dafl› tutma, dava görme, baflokut-
ma" gibi çeflitli amaçlarla yap›lanla-
r› vard›r. Dar, en özlü haliyle, Alevi
toplumunun kendi kendini ar›nd›r-
ma mekanizmas›d›r. Ve bu anlam›y-
la da bu mekanizmaya, ‘‘DDaarr’’aa çç››kk--
mmaa,, ddaarraa ççeekkiillmmee’’ gibi adlar verilir.

DDaarr--›› MMaannssuurr,, DDaarr--›› FFaazzll››,,
DDaarr--›› NNeessiimmii,, DDaarr--›› HHüüsseeyyiinn,, iflte
bu dar’a ç›kman›n biçimlerini anla-
t›r ayn› zamanda. 

DDaarr--›› MMaannssuurr:: Dara¤ac›nda
as›larak katledilen Hallac-› Man-
sur'dan esinlenerek yarat›lm›flt›r bu
kavram. Cemaatin ve dedenin
önünde meydan odas›n›n orta yeri-
ne gelerek ayaklar› mühürlenmifl,
kollar› gö¤üste çapraz, bafl öne e¤ik
olarak beklemek biçiminde uygula-
nan bu Dar'a durmak, yol u¤runa öl-
meye, as›lmaya haz›r olmay› anlat›r. 

DDaarr--›› FFaazzll››:: Fazullah-› Hurufi
gibi yol u¤runa bafl›n›n boynundan
kesilmesini göze almakt›r; darda,
yüzüstü yere kapanma durufluyla
temsil edilir. 

DDaarr--›› NNeessiimmii:: Yol u¤runa Nesi-
mi gibi derisinin yüzülmesini göze
almakt›r. Darda, derimin yüzülme-
sine haz›r›m dercesine, diz üstü du-
rulur.  

DDaarr--ii HHüüsseeyyiinn:: Yol u¤runa

‹mam Hüseyin
gibi, bafl›n› ver-
meye haz›r ol-
makt›r. Dar-i Fa-
tima da denir.
Darda ayak mü-

hürleme durufluyla temsil
edilir. 

Bir halk›n yaflad›¤› ac›la-
r›, onun geleneklerinden de
ç›karabilirsiniz. Bu nas›l bir
tarih ki, derisi yüzülmekle,
boynunun vurulmas›yla, as-
›lmakla, yak›lmakla flekillenmifl ge-
lenekler. Dört durufl, düflünceleri
u¤runa ölümü göze alm›fl dört insa-
n› temsil ediyor. 

HH
Mansur ozanlar›n, afl›klar›n ne-

fesleriyle, cemlerdeki "Dar-› Man-
sur"larla gelmifl bugüne. Onu hiç ta-
n›mayanlar›n bile ço¤u, onun Enel-
Hak deyipde dara¤ac›na çekildi¤ini
duymufltur. 

"Enel-Hak" diyerek yani "Ben
Tanr›y›m", "Ben Hakikat›m" diye-
rek tanr›n›n insanda vücut buldu¤u-
nu söyler Mansur. Yüzy›llar önce-
sinde yani dinin en bask›c› zama-
n›nda bunu söylemenin bedelini ca-
n›yla öder. 

Egemenler, Mansur’u öldürmek-
le düflüncelerini öldürmek isterler.
Ama baflaramazlar. ‹flte, Mansur'u
dara gönderen Harun fiziken de, ta-
rihen de ölmüfltür. Ama Mansur Ah-
met Yesevi'den Nesimi'ye, Yunus'a
kadar, Bedreddin'e kadar yaflamaya
devam etmifltir. 

Dahas›, iflte bak›n, Alevi cemle-
rinin meydanlar›nda bugün hala ya-
flamaktad›r Dar-› Mansur’da. 

HH
Hallac-› Mansur, 856 y›l›nda

Abbasi egemenli¤indeki Beyza adl›
bölgede do¤mufltur. Beyza, Basra
bölgesinin kuzeydo¤usunda, ‹ran
dili ve Mazdeist kültürün egemen
oldu¤u bir bölgeydi. Mansur, hallaç
olan babas›yla birlikte o yörelerdeki
dokuma merkezlerini dolafl›rken,
genç yafllarda ‹slamiyetin tüm yön-
lerini araflt›r›r, ö¤renir. 

Seyahatleri Mansur'un düflünce-
lerinin olgunlaflmas›n› da sa¤lar. Bir
inziva dönemi yaflar. Mekke'ye gi-
derek, burada bir caminin iç avlu-
sundan iki y›l boyunca zorunlu ihti-
yaçlar›n›n d›fl›nda ç›kmaz. Her gün
bir yudum su içip bir lokma ekmek
yiyerek yaflar. Hallac bu yolla Al-
lah'a ulaflabilece¤ini düflünür. Dün-
ya nimetlerinden el-etek çekerek
"Enel-Hak" düflüncesine ulafl›r... 

Mansur’un insan sevgisi, yok-
sullara yard›m etmesi çevresindeki
insanlar› etkilemeye bafllar. Onun
"hükmetmeyen, insanla sevgi birli¤i
içinde beraber olan Allah" anlay›fl›
egemenlerin saltanat› için de bir
tehdit oluflturmaktad›r. Çünkü bu-
yuran-buyurulan, yaratan-yarat›lan
düflüncesiyle, ““kkuull””luk felsefesiyle
insan› insana kul eden egemenlerin
ifline gelmez Mansur’un düflüncele-
ri. Onu Allah'›n yüce gücünü gas-
petmekle suçlar, bazen de onun bir
ddeellii oldu¤unu söylerler. 

Mansur daha da ileri gidip, isla-
m› kullanarak esir temin etmek için
savafl k›flk›rt›c›l›¤› yapanlar›, dini
kullan›p yoksul hakk›n› yiyenleri
elefltirir. ‹slam›n öz ve esas itibariy-
le bu haks›zl›klara ve yozlaflmaya
karfl› oldu¤unu söyler; "Gerçek sec-
de edenlerin yöneldi¤i yer bilgelik
ve sevgi olmal›d›r" der Mansur. 

Bilgiyi öne ç›kar›r Mansur. Ce-
haletin insan›, tanr›y› tan›maktan
uzaklaflt›raca¤›n› söyler ve der ki:
"Allah'a ulaflmak için iki rek'at na-

Dar- ›Dar - ›
MansurMansur

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye
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maz da yeter. Ancak böyle bir namaz
için abdesti insan›n kendi kan› ile al-
m›fl olmas› gerekir."

Mansur tüm bu düflüncelerinden
dolay› önce sekiz y›l hapsedilir. Ve
sonra da, yoksullar›n öfkesi ve taleple-
riyle hakl› bir mücadele veren Hanbe-
li Mezhebi taraaftarlar›n›n ayaklanma-
s›n› destekledi¤i için ööllüümmllee cceezzaallaann--
dd››rr››llmmaass›› karar› ç›kar›l›r. 

Ba¤dat'›n eli kanl› kad›lar›n›n
Mansur hakk›nda verdi¤i hüküm flu-
dur: "Önce kamç›lanmas›na, sonra
bedeninin dilim dilim edilmesine ve en
sonra da kellesinin bedeninden ayr›la-
rak yak›lmas›na..." 

Ve Mansur bu fetva ile 922'de Ba¤-
dat'ta öldürülür. Mansur’u öldürüp
kendisiyle birlikte tüm eserlerini, ki-
taplar›n› yakarlar. Ama tüm unuttur-
ma, yoketme çabas›na ra¤men Hallac›
Mansur, beflyüzy›l sonra Hurufi’de ha-
yat bulacak ve Nesimi de onun gibi
"Enel-Hak" diyecekti. 

HH
FFaazzlluullllaahh--ii HHuurruuffii, 14. yüzy›lda

yaflam›flt›. 1339 do¤umlu oldu¤unu
yazar tarihler. ‹ran’›n Tebriz flehrini
merkez edinir kendine. Düflüncelerini
yayar, genifl bir taraftar kitlesi oluflur. 

Hurufi, fleriat yönetimlerine, halk›n
dinle uyutulmas›na karfl› durmaktad›r.
“Hurufilik", hhaarrfflleerr demektir kelime
anlam›yla ve hhaarrff ggiizzeemmcciillii¤¤ii diye de
adland›r›l›r. Hurufilik, en yal›n haliyle,
tanr›n›n ve evrenin harfler arac›l›¤›yla
insanda belirmesini yorumlamakt›r ve
esas olarak "enel hak" anlay›fl›n›n de-
¤iflik bir biçimidir. Bu yüzden de
“mürtet ve sapk›n bir ak›m” ilan edi-
lir. Hurufi, sonra, Baku'ya, Azerbay-
can taraflar›na gider. Burada zulüm
bekliyordu onu. Düflünceleri “fleriate
ayk›r›” say›ld›¤› için tutukland›.
1394’de Timur’un emrince fieyh ‹bra-
him'in verdi¤i fetva ile Alinca Ken-
ti'nde bafl› vurulup katledildi. Ölüsü,
ayaklar›na tafl ba¤lanarak, sokaklarda
süründürüldü. Lakin düflünceleri ya-
y›lmaya devam etti. 

HH
Fazlullah-i Hurufi’yle ayn› yüzy›l-

da (14. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda) yafla-

m›flt› SSeeyyyyiitt NNeessiimmii de. Nereli oldu¤u-
na dair farkl› rivayetler olsa da kendi
yazd›¤› Nesimi Divan›, AAzzeerrii oldu¤u-
nu belirtir. Hallac-› Mansur’dan etkile-
nip Hüseyin ad›yla fliirler yazmaya
bafllar. Azerbaycan, Irak, ‹ran, Arabis-
tan’da dolafl›r. Gördü¤ü çeliflkileri an-
lat›r, halk› ekmeksiz, özgürlüksüz b›ra-
kanlar› lanetler fliirlerinde. Esterabad’l›
Fazlullah-i Hurufi’yi duyar, onun dü-
flünceleriyle tan›fl›r, ö¤rencisi ve sonra
dokuz halifesinden biri olur. Hakikat›n
›fl›¤›d›r art›k Nesimi. Ve o nedenden
dolay›, Mogol hükümdar› Aksak Ti-
mur, ferman buyurdu; "Görüldü¤ü yer-
de derdest edile, kan› heder edile, can›
al›na, ber-dar edile" diye.  

Mo¤ol emiri ferman buyurunca,
Kad›lar tez fetva ç›kard›lar: 

"Bu böyle bir m›rdard›r ki kan›n›n
de¤di¤i yer y›kamakla temizlenmez,
oray› kesip atmak gerekir". 

Fetva, Halep flehrinde uygulan›r. ‹fl-
kencede el aman dilettirmek için, olma-
d›, bir “ah” dedirtmek için baflvurmad›k
yöntem b›rakmazlar. El aman dilemedi,
ah demedi Nesimi. Sonunda derisini
yüzdüler. O esnada Cellad›n b›ca¤›ndan
s›çrayan kan Kad›'n›n parma¤›na da ge-
lir. Ve elbette, “kan›n›n de¤di¤i yeri ke-
sip atmak gerekir” diye fetva veren ka-
d›, kan›n de¤di¤i parmak kendisinin
olunca, fetvay› uygulamaz. Nesimi flöy-
le seslenir Kad›'ya: "Sen fleriat üzerine
parma¤›n› bile kesemezsin, halbuki gö-
rüyorsun ki biz inanc›m›z yolunda kendi
kan›m›zla y›kan›yoruz..." 

HH
‹flte böyle; Kerbela’dan bu yana,

kendi kan›nda y›kanmak durumunda
b›rak›ld› Alevilik. Yollar (tarikatlar),
önderler de¤iflti, ama Alevili¤in zulme
direnifli de¤iflmedi. Ahmet Yeseviler,
Yunus Emreler, Baba ‹lyaslar, Baba ‹s-
haklar ve Pir Sultanlar, Bedreddinlerle
sürüp geldi gelenek... Ne zulüm eksil-
di, ne Alevili¤in direnen özü yok oldu.
Bundand›r ki, her ddaarr’a ç›k›fl›nda, za-
lim karfl›s›nda as›lmay›, boynunun vu-
rulmas›n›, iflkenceleri hiçe sayan bir
durufl ald›... Her ddaarr’’da, Mansur olan
Alevili¤i kim teslim alabilir, kim onla-
ra geleneklerini unutturabilir... 

KK››ssaa TTaarriihh
29 Temmuz - 3 A¤ustos

29 Temmuz 1970 

274 say›l› Sendikalar Kanunu,
TBMM'de kabul edildi.

29 Temmuz 1993
600 bin iflçi meydanlarda eylem

yapt›

30 Temmuz 1991

Ankara ÖZGÜR-DER kuruldu.

30 Temmuz 1992 

Belediye ‹flçileri Grev bafllatt›,
Devrimci hareket greve destek için

çeflitli bombalama eylemleri yapt›.

30 Temmuz 1994

Özgür Çukurova yay›na bafllad›.

31 Temmuz 1952 

Türk-‹fl kuruldu.

31 Temmuz 97 

Nurtepe Halk› S‹P'in devrimcilere
sald›r›s›n› mahkum etti.

A¤ustos 1978 

DEV-GENÇ ilk say›s›n› ç›kard›.

1-3 A¤ustos 1944

Himmler'in emri üzerine 4000
Yahudi gaz odalar›nda öldürüldü.

1 A¤ustos 1969

2300 iflçi Türk Demir Döküm
Fabrikas›n› iflgal etti.

1 A¤ustos 1992

Halk›n Gücü 1. Say›s› ç›kt›.

1 A¤ustos 1988

Tutsaklara sald›r› genelgesi
yay›nland›

Say›: 1152 47TAR‹H
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NNee yyaappmmaakk
ggeerreekkttii¤¤iinnii bbiillmmeekk
yyeetteerrllii ddee¤¤iillddiirr,,
aayynn›› zzaammaannddaa

oonnuu yyaappmmaakk iiççiinn
ggeerreekkeenn yyüürreekkllii--

llii¤¤ee ddee ssaahhiipp
oollmmaakk ggeerreekkiirr.. 

Georgi Dimitrov  

Planlama
“Emniyet Genel Müdürlü¤ü Araflt›rma ve Planlama

Koordinasyon Dairesi Baflkanl›¤›’nda görevli Emniyet
Müdürü Sedat Erdo¤an, resmi evrakta sahtecilik suçundan
tutukland›. “

PPllaannllaammaa DDaaiirree BBaaflflkkaann››,, iiyyii ppllaannllaayyaammaamm››flfl aannllaaflfl››llaann.. 

değin elerm

DÖN hha ddön!
EErrttuu¤¤rruull GGüünnaayy,, üüçç hhaaffttaa öönnccee ddeeddii kkii:: “MNG hol-

ding’in denize döktü¤ü molozu MNG holding kald›racak!”

AAddaamm kkeessiinn vvee kkuuvvvveettllii kkoonnuuflfluuyyoorr!! MMeemmlleekkeettiinn
bbaakkaann›› ttaabbii.... VVee ffaakkaatt ggeeççeenn hhaaffttaa::

EErrttuu¤¤rruull GGüünnaayy:: “Ben o koya dökülen molozun kald›-
r›larak, denizin eski durumuna getirilmesini istedim, fakat
ilgili birimlere müracaat etmifl, bir proje yapma izni ve sü-
resi alm›fl. Bu projeyi bekleyece¤iz. Bu ülkede deniz k›y›la-
r› de¤erlendirilemez diye bir fley yok...”

Bir kez dönünce... sonra adam›n bafl› dönüyor demek ki
döne döne... Demek ki kuvvetli uyarm›fl uyaran, hemen
yalam›fl yutmufl üç hafta önce tükürdü¤ünü.. Eee, adam
kuvvetli dönüyor, onun için bunlar sözünden dönmek bile
say›lmaz muhtemeldir ki...  

BAM TELİ çizgiler

Patlama
“Cezaevleri patlamak üzere” diye yazd› yine gazeteler.

Haberin devam› flöyleydi. 

Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 97 bin 969.
Fakat flu anda cezaevlerindeki mahkum say›s› 97 bin 462...
Yani 507 yeni mahkum daha cezaevlerine girdi¤inde ceza-
evlerinde yat›lacak tek bir ranza bile kalmayacak. 

Bu durumu aktar›p cezaevleri patlayacak diye
yazm›fllar. Yanl›fl öngörü. Cezaevleri belki patlamas›na pat-
lar ama kalabal›ktan de¤il, tteeccrriittttee ››ssrraarrddaann patlayacak!

DDüüflflmmaann››nn öövvggüüssüü::
“Türkiye’ye Mesut y›lmaz yeni bir soluk getiremez. Ama
Ufuk Uras gibi düflünen solcular, hem ülkemizin hem
demokrasinin önünü açabilirler. ”
Kim demifl bunu?
Nazl› Il›cak. 
Allah tüm solcular›, Il›cak’›n övdü¤ü bir solcu olmaktan
korusun. 

Soru:
Elaz›¤’da geçen hafta yap›lmak istenen ““UUyyuuflflttuurruuccuu--

yyaa KKuummaarraa YYoozzllaaflflmmaayyaa KKaarrflfl›› GGüüccüümmüüzz BBiirrllii¤¤iimmiizz--
ddiirr”” adl› dayan›flma gecesi, Elaz›¤ Valili¤ince yasakland›.

Hiçbir hukuki gerekçeyi ve bahaneyi kafam›z almaz
bizim. Bizim sorumuz aç›kt›r; Bay vali kimden yanad›r;

UUyyuuflflttuurruuccuuyyaa KKuummaarraa YYoozzllaaflflmmaayyaa KKaarrflfl›› oollaannllaarr--
ddaann mm››,, ahlaktan yana m›? 

Yoksa, uyuflturucu tacirlerinden, kumarhanecilerden,
pezevenklerden, ahlaks›zlardan yana m›?
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FFuuttbbooll,, ffaaddoo,, ffiieessttaa

DDeerryyaa SSaazzaakk
TTüürrkkiiyyee ‘‘SSaallaazzaarr ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnüünn PPoorrtteekkiizz’’ii ggiibbii yyöö--
nneettiilliiyyoorr..

Salazar diktatörlü¤ü Portekiz’i otuz y›l ‘futbol’, fado,
fiesta’ slogan›yla yönetmiflti. 
Futbol, müzik ve e¤lenceye dayal› ‘3 F’ formülü, hal-
k› gündelik dertlerinden, demokrasi ve özgürlük ta-
leplerinden uzaklaflt›rm›fl, ifl, afl gibi sorunlar öncelikli
olmaktan ç›km›flt›. Türkiye de 3 haftad›r, 2008 Avru-
pa Futbol fiampiyonas› maçlar› nedeniyle ‘Salazar’›n
Portekiz’i gibi yönetiliyor.
... Ekonomik durgunluk, artan petrol fiyatlar›, elektri-
¤e zam, Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davas›,
ordunun yarg› üzerinden gelifltirdi¤i ‘eeyylleemm ppllaannllaarr››’,
Dervifl’in ›s›nma hareketleri, Rice’›n AKP’ye destek
mesajlar› ... Böylesine s›cak bir gündemi ancak futbol
so¤utabilirdi. Futbol sayesinde ‘bunalt›c›’ olaylar›n
etkisinden ç›kt›k. ... Milli Tak›m, kupay› getirirse,
‘imparator’ Terim, diktatörlü¤ünü ilan eder. Sala-
zar’›n Portekiz’i gibi, Türkiye’yi ‘futbol’, fado, fies-
ta’ slogan›na uygun yönetmek de Tayyip Erdo¤an’a
kal›r. ... Futbol geyikleri ile oyalanmaya devam.
Çin’deki Olimpiyatlar› da unutmayal›m. 

(24 Haziran 2008, Milliyet)

Oral ÇÇal›fllar
Futbol afyon mudur? Evet bir yönüyle uyuflturucu bir
taraf› oldu¤u kesin. ‹flin içine mafyan›n girdi¤i de
do¤ru. Kitlelerin tepkilerini bast›rmak amac›yla dik-
tatörlerin futbolu kulland›klar› da bir gerçek.
Bütün bu gerçeklere ra¤men, futbol dünyan›n en
zevkli sporlar›n›n bafl›nda geliyor. Bin bir türlü estetik
olana¤›n kullan›labildi¤i, heyecan dolu bu spor dal›n›
reddetmek, bunu görmezden gelmek mümkün de¤il...
futbol gibi zevkli, insan› sarhofl edebilen bir
yar›flmadan neden vazgeçelim?
... henüz ilk befl dakikas› oynanm›fl olan Türkiye-
H›rvatistan maç›n› izlemek amac›yla Bostanc› iskelesi
yak›nlar›ndaki birac›lardan birisine oturdum. ... bek-
lenmeyen oluyor ve Semih golü at›yor. Hepimiz
aya¤a f›rl›yoruz. Sloganlar, marfllar art›k maç›
kazanm›fl gibiyiz... Semih de golü at›nca havalara
z›pl›yoruz.
Vapur kalkana kadar tam 30 dakika, keyif içinde
gösteri yapanlara destek veriyorum. Gözlerim yafll›.
... Avrupa 2008 Futbol fiampiyonas›’nda Türkiye’nin
baflar›s› ve heyecan, art›k herkesi sarm›fl durumda...
Futbolun bu yaz yaratt›¤› heyecan, Türkiye’nin
baflar›s› flu ortamda hepimize iillaaçç ggiibbii geliyor. 

22 Haziran 2008, Radikal 

‹ki yazar, FUTBOLA iki bak›fl:

Sivas’›n Y›ld›zeli ‹lçesi’ne ba¤l› Bayat
Köyü’ndeki yeralt› kaynaklar›ndan ç›kar›-
lacak suyun Kal›n Beldesi’nde yapt›r›lacak
kapl›ca tesislerine götürülmesini istemeyen köy halk›
isteklerinin dikkate al›nmamas› üzerine ifl makineleri-
ni tahrip etti.

Kapl›caya verilecek su yüzünden kaynaklar›ndan
olmak istemeyen yaklafl›k 400 köylü kendileriyle bir-
likte Navruz ile Mentefle köylerinin de susuz kalaca¤›-
n› ifade ederek, yol açma ve sondaj için gelen ifl maki-
nelerini tafllad›. Köylülere engel olmak isteyen jandar-
man›n sald›rd›¤› köylüler, olay üzerine köye gelen
Kaymakam Hüseyin Güney’i de tafllayarak protesto et-
tiler.

Köylülerin protestosuna sald›ran jandarma köylüle-
ri da¤›tmak için biber gaz› kulland›. Biber gaz›ndan et-
kilenen 6 kifli ambulansla hastaneye kald›r›l›rken
Gazdan ciddi derecede etkilenen köylülerden 85
yafl›ndaki Ömer Soyutek’in hayat›n› kaybetti¤i bildi-
rildi. Olaylar üzerine iki köylü gözalt›na al›nd›. Bu
arada tepkiler üzerine ifl makinalar› ve jandarma da
köyden çekildi.

“Ölüm Hep Bize Mi Düfler Usta?”
Malatya'da bir inflaat iflçisinin iskeleden düflerek öl-

mesiyle ilgili Malatya Temel Haklar yaz›l› bir aç›klama
yapt›. Aç›klamada art›k açl›k ve yoksulluk ortam›nda
iflçilerin insanl›k d›fl› koflullarda sendikas›z, sa¤l›ks›z ve
ölüm tehlikesi alt›nda çal›flmak zorunda b›rak›ld›¤› belir-
tilerek “yaflanan iflçi ölümlerinin sorumlusu halk› açl›¤a
ve yoksullu¤a mahkum eden AKP iktidar›d›r. Çözüm ise
iflçilerin haklar› için örgütlenmesinden ve örgütlü müca-
delesindedir” denildi.

“Santral De¤il Hizmet Getirin”
22 Haziran’da Kad›köy ‹skele Meydan›’nda Derelerin

Kardeflli¤i Platformu taraf›ndan “Vadime Dokunmay›n”
mitingi gerçeklefltirildi. Rize’nin F›rt›na Vadisi ile baflla-
yan, ‹kizdere Vadisi ve F›nd›kl›’daki vadiler üzerinde ku-
rulmas› planlanan 16 adet Hidro Elektrik Santral (HES)
projesinin iptal edilmesi amac›yla düzenlenen miting için
Kad›köy Numune Hastanesi önünde toplanan kitle,
Kad›köy Meydan›’na kadar tulum ve sloganlarla yürüdü.

‹stanbul'da yaflayan Karadenizliler, duyarl› kesimler,
Rize ve çevre illerden gelen çok say›da dernek ve çeflit-
li çevreci kurulufllar mitinge kat›ld›lar.

“Ülkemize Eme¤imize Suyumuza Kültürümüze
Onurumuza Ve Gelece¤imize Sahip Ç›k›yoruz”, “Çevre
Ve Do¤a Tahribat› Durdurulsun!”  pankartlar›n›n aç›ld›¤›
mitinge yaklafl›k olarak 2000 kifli kat›ld›.

Ömer Soyutek

Jandarma Sald›r›s›nda
1 Köylü Öldü
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Ülkemizde
e¤itim ö¤re-
tim denilince
kuflkusuz ki

birço¤umuzun akl›na ilk olarak, sorunlar-s›k›nt›lar,
paras› olmad›¤› için okuyamayan genç arkadafllar›-
m›z gelmektedir. Çünkü okullar›m›z bilinçli, vatan-
sever gençler yaratmak yerine bunal›ml›, apolitik,
itaatkar bir gençlik yaratma çabas› içerisindedir.
Adana’da, Ankara’da ve Sivas’ta yaflanan tutukla-
malar da AKP’nin böyle bir gençlik yaratmak istedi-
¤inin son örnekleridir. 

Milyonlarca ö¤rencinin en s›k›nt›l›, stresli dö-
nemlerinden geçiyoruz, bu s›k›nt›l› dönemin nedeni
girdi¤imiz s›navlard›r. Bu s›navlar bir ço¤umuzun
yaflam›na yön verecek. Öyle ki yüzbinlercemizin
e¤itim ö¤retim hayat›n› sürdürüp sürdürmemesi bu
s›navlara ba¤l›d›r. Bu s›navlar sonucu elenip seçile-
ce¤iz. S›navlar› kazanabilenlerimiz paras›n› denklefl-
tirip okuyabilirse okuyabilecek, denklefltiremeyen-
ler, s›nav› kazanm›fl olsa da okuyamayacak. Sonuç-
ta üniversiteye ya da daha kaliteli liselere yerleflen-
ler olsa da bunlar› bekleyen onlarca sorun vard›r.
Yani herkes ancak paras› kadar okuyabilecek, sa¤-
l›k hakk›ndan yararlanabilecek, hizmet görebilecek;
çünkü bizim ülkemiz böyle bir ülke. 

Bahsetti¤imiz bu sorunlar›n en yak›c› flekliyle
karfl›laflt›¤›m›z yerler meslek liseleri’dir. Bu liseler-
de e¤itime dair hiçbir fleyden bahsedemeyiz. Çünkü
buralardaki e¤itim temel olarak emek sömürüsü-
ne dayanmaktad›r. Meslek liselerindeki e¤itimin oli-
garflinin kalifiye eleman ihtiyac›n› karfl›lamakla s›-
n›rl›d›r. Bu liselerin bir k›sm›, do¤rudan sanayiye uy-
gun mesleki e¤itim veren okullard›r; tekstil, gemi,
inflaat motor meslekleri gibi. Bir k›sm› da sanayiye
yönelik olmayan ticaret, sa¤l›k, otelcilik liseleri gibi
mesleki okullard›r. 

Meslek liselerindeki e¤itimin üretimle iç içe olma-
s› gerekirken ö¤rencilerin pratikte e¤itilmesi fabrika-
larda ucuz iflgücü olarak kullan›lmak biçimindedir.
Bu okullarda birçok temel ders kald›r›ld›¤›ndan, orta
ö¤renimin do¤al gere¤i olan “çok yönlü e¤itim” bi-
çimsel olarak da gerçekleflememektedir. Ö¤renciler
çeflitli meslekleri tan›ma, bunlar içinde tercih yap›p,
yeteneklerini s›nama flans›ndan yoksundurlar.

Meslek liselerinde ö¤renci genel bir e¤itimden
geçtikten ve birçok seçene¤i tan›d›ktan sonra olma-
s› gereken uzmanlaflmaya o aflamalar› görmeden
geçmek zorunda kalmaktad›r. Elbette ki egemen s›-
n›flar›n ö¤rencilerin çok yönlü geliflmesi gibi bir

kayg›lar› yoktur. Onlar için; ‘okusak ne olur okuma-
sak ne olur.’ Onlar› sadece makinenin ek bir par-
ças› gibi çal›flacak kalifiye eleman ihtiyac›n› karfl›la-
mak ilgilendirmektedir. 

Özellikle son dönemde meslek liseleriyle ilgili
reklamlar hepimizin dikkatini çekmifltir. Reklam›n
sahipleri de Koç Holding’tir. Bunlar meslek lisele-
rindeki ö¤rencileri çok sevdi¤inden mi reklamlar
oynat›rlar ya da on y›llard›r okullar›m›zda yaflanan
bu sorunlar› flimdi mi fark ettiler? Elbette ki bunla-
r›n hiçbiri de¤il. O liselerde Koç’un ucuz ifl gücü ola-
rak çal›flt›rabilece¤i on binlerce genç var. Bu da Sa-
banc›- Koç gibileri için kaç›n›lmaz bir f›rsat-nimettir.
Bu reklamlar iki temel bafll›k alt›nda veriliyor. Bun-
lar; "meslek lisesi memleket meselesi" ve "okusam
ne olur okumasam ne olur". 

Koç Holding´ten mesleki e¤itim projesi!!! 

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
Koç, Tofafl'›n 'Fiat Teknik Ö¤retim Program›'n› haya-
ta geçirmesine iliflkin olarak, 'Ülkemizin gelece¤inin
ayd›nl›k ufku olan Türk gençli¤ine inanc›m›z sonsuz’
sözleriyle sömürü niyetini perdelemeye çal›flan bir
hamasete baflvuruyor. 

Tofafl’la Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda, otomotiv
sektöründe ihtiyac› hissedilen nitelikli insan gücünü
yetifltirmeye yönelik olarak 'Fiat Teknik Ö¤retim
Program›' ad› alt›nda bir protokol imzaland›. Prog-
ram, bu y›l hayata geçirilecek. 

‹mza töreninde konuflan Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa Koç, Koç Toplulu¤unun
2006 y›l›ndan bu yana 'Meslek Lisesi Memleket Me-
selesi', ‘okusam ne olur okumasam ne olur’ progra-
m›n›n tüm yurtta uyguland›¤›n›, bu konuda hükü-
metten de büyük destek ald›klar›n› söyledi.

Koç diyordu ki, “Türkiye’de binlerce genç iflsizlik-
le bo¤uflurken, iflverenler iyi yetiflmifl çal›flan s›k›nt›-
s› çekiyor...”

Dile getirilen, ülkemizdeki tüm iflbirlikçi tekelle-
rin ihtiyaçlar› ve ç›karlar›d›r. Dile getirilen e¤itim-
ö¤retimin tekellere ‘iyi yetiflmifl, nitelikli çal›flan iflçi’
yetifltirmek için flekillendi¤idir. Dile getirilen devle-
tin bu tekellerin s›k›nt›lar›n› gidermek için biz genç-
li¤in gelece¤iyle nas›l oynad›¤›d›r. Çünkü onlar için
meslek lisesi, ç›kar meselesidir. Biz okusak da oku-
masak da onlara göre hep ucuz ifl gücüyüz. Onla-
r›n unuttuklar›n› unutturmaya çal›flt›klar›n› da biz
dile getiriyoruz. Bu ülkede "okusam ne olur okuma-
sam ne olur" demeyen aksine okusak da okutturul-
masak da, akademik-demokratik e¤itim mücadelesi
verenler var. Bu ülkede tekellerin de¤il halk›n ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak için e¤itim isteyenler var. Biz
üstlendi¤imiz bu misyonla diyoruz ki; sadece mes-
lek lisesi de¤il topyekün e¤itim politikas› sistem
meselesidir.

Gençlik Federasyonu

‘OKUSAM NE OLUR
OKUMASAM NE OLUR’


