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‹ﬂte Adalet!
MADIMAK B‹R
UTANÇ AB‹DES‹D‹R;
Y Bu utanç, devletindir
Y Bu utanç, DYP’den A K P ’ y e

Türkiye’de
Adalet Nas›l
‹ﬂliyor ?

kadar

tüm gerici faﬂist partilerindir

‹ﬁTE ADALET-2

Y Bu utanç SHP’den CHP’ye
sosyal-demokrat partilerindir

Y Bu utanç Sünni islamc›lar›nd›r
Y Bu utanç, ordunun, polisindir
.
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lSavc› önündeki
belgeyi okumuyor,
sadece suçluyor!
l‹ddianameyi
hapishane yasakl›yor!
lSavc› kendi yazd›¤›
iddianameye ‘örgüt
belgesi’ diye dava aç›yor!
lSavc›l›k iddianamesini
getiren avukat› örgüt
üyeli¤iyle suçluyor!

19 Aral›k
Katliamc›lar›
‘Zaman Aﬂ›m›’yla
Kurtar›ld›!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
4 Temmuz-10 Temmuz
Hapishanelerde katledilen yoldaﬂlar›n›n hesab›n›
sorma görevini yerine getirirken, 6 Temmuz
2001’de Avc›lar Firuzköy’de polisler taraf›ndan
katledildi.

ÇIKTI
Halk Cephesi Dergisi, Haziran 2008 tarihli 1.
say›s›n› ç›kard›.
Kapa¤›nda; “Örgütlenmedi¤imizde, Birleﬂmedi¤imizde, Mücadele Etmedi¤imizde, Daha Çok
Zulüm Edecek, Daha Çok Sömürecekler!” diyen
Halk Cephesi, Anadolu halk›n›n kurtuluﬂ mücadelesindeki yerini, örgütlenme, birleﬂme ve mücadele 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 mücadele etmektir.
Halk Cephesi, halk›n hak ve özgürlükler mücadelesine öncülük etmek, bu mücadelede tüm milliyetlerden 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 C ephesi’nden” baﬂl›kl›, yay›n
çizgisini ve misyonunu anlatan yaz›s›nda; “ H a l k
Cephesi, hak
ve özg ür l ük l er
mücadelesin den yanad›r ve
bu mücadele nin sesidir...
Halk Ce phesi,

‹smail, 24 Haziran 1977’de Malatya-Akçada¤-Kepez köyünde do¤du. 1996’da ‹stanbul’da konfeksiyon iﬂçisi olarak çal›ﬂ›rken, devrimci hareketle ta‹smail KARAMAN
n›ﬂt›. Devrimcilik tercihinde, ﬂehit gerillalar› tan›mas› ve yaﬂad›¤› yoksullu¤un etkisi belirleyici oldu. K›sa sürede örgütlü iliﬂkiler içine girerek, Mahalli Alan örgütlenmesinde sorumluluklar ald› ve milis faaliyeti yürüttü.

Tarih yazanlar›n
Kaleminden

“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 ailemizin 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 ﬂehitlere 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

“Halk Cephesi’nden
* H aklar Direnerek Al›n›r
* SSGSS Yasas›na K arﬂ› Y ürütülen
Mücadeleden Ne Anlamal›y›z?
* Amerikanc›l›k ve ‹ﬂbirlikçilik
Egemenlerin R uhlar›na ‹ ﬂlemiﬂtir
* AKP’nin Düﬂmanl›¤› T üm H alka
ve H aklarad›r!
hangi s›n›f, tabaka, kiﬂi zulme u¤rarsa onun ya n›nda olur... Halk Cephesi, emperyalizmin zulmü
ve iﬂgaline karﬂ›d›r.
Ba¤ › m s› zl ›k t an v e hal k d em ok r asi si n den ya n a d › r... Halk Cephesi, iﬂçilerin, köylülerin, kad›nlar›n, gençlerin, tüm halk›n demokrasi talep leriyle ilgilenir.
Kapitalizm bir sömürü ve soygun düzenidir.
Kapitalizmin tek alternatifi sosyalizmdir. Halk
C e p h e si b a ¤ › ms › z , d e m o k r at ik , s o s y a l is t Tü r k i ye’yi savunur” denildi.

Gökhan ÖZOCAK

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 örgütleyicilerindendi. Bornova’da, Ödemiﬂ’te, gençlik ve
iﬂçi alan›nda sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül döneminde tutsak düﬂtü. 86’da tahliye olduktan sonra Devrimci
‹ﬂçi Hareketi içinde mücadeleye devam ederken
1993’te yeniden tutsak düﬂtü.

YÜKSEL‹YORUZ DORUKLARINA
BU DORUK ZAFER MUﬁTUSUDUR!”
Gökhan Özocak

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.

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.
12 ﬁubat 1971’de Zonguldak’da do¤du. 1989’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dev-Genç saflar›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’ndeyken 19 Aral›k katliam›n› yaﬂad›, yan›klar içinde Sincan’a sevkedildi. Kald›r›ld›¤› hastanede, zorla müdahale iﬂkencesine ra¤men, direniﬂini sonuna kadar sürdürerek 8 Temmuz 2001’de bir DevGenç’li olarak, bir proleter olarak ölümsüzleﬂti.

Ali KOÇ

Aziz Nesin

R›fat ILGAZ

Aliﬂer ve Zarife

Aziz Nesin, 6 Temmuz
1995, Ülkemizin cesur
ayd›nlar›ndand›; kitap imzalamak için gitti¤i Çeﬂme’de kalp krizi sonucu
yaﬂam›n› yitirdi.

ayd›nlar›ndand›. 83 yaﬂ›nda hayata veda etti.

karﬂ› ayaklanman›n önderlerindendi. Ayaklanmaya karﬂ› devletin baﬂlatt›¤› sald›r›da onbinlerce
Dersim’li katledilirken,
ayaklanman›n önderlerinden ozan Aliﬂer ve kar›s›
Zarife de, hainler taraf›ndan öldürüldüler.

R›fat Ilgaz, 7 Temmuz
1993, Ülkemizin onurlu

Kamu Emekçileri Cephesi
Dergisi’nin Haziran 2008
tarihli 7. say›s› ç›kt›!

Ahmet KÖKSAL

Metin TOPAL

Aynur CEYLAN

6 Temmuz
1988’de Hollanda’da
faﬂistler taraf›ndan
vurularak katledildi.

8 Temmuz
1989’da Samandra’da faﬂist mafya
taraf›ndan öldürüldü.

7 Temmuz
1980’de ﬂehit
düﬂtü.

Aliﬂer Ve Zarife, 9
Temmuz 1937, Devletin
2 Ocak 1936’da yürürlü¤e soktu¤u “Tunceli Kanunu” ile baﬂlatt›¤›, Dersim’i
teslim alma sald›r›s›na

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

Osman KORKMAZ

U¤ur KORKMAZ

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan

Adaletten vazgeçmeyece¤iz!

4

Katiller zaman aﬂ›m› korumas›nda

6

“ 2 Temmuz’da ve 19 A r a l › k ’ t a D i r i
Diri Ya k a n l a r ‹ ﬂ b i r l i k ç i ‹ k t i d a r l a r d › r ”

Avukat Koza¤açl›’ya soruﬂturma
- ya da bir hukuk komedisi-

10

“Halk Cephesi”

Faﬂizme direnmek, hak ve
özgürlük istemek suç de¤ildir!

12

Genelkurmay plan› kontrgerilla
yönetiminin belgesidir

Ta r i h: 2 Temmuz 2008
Ye r : Kad›köy

14

AKP’yle yanyana demokrasi savunulamaz

16

AKP’nin inanç özgürlü¤ü,
Alevi aç›l›m› buraya kadar

18

H a l k C e p h e s i t o p l a n m a y e r i ve saati :
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

Bu düﬂmanl›k, bu zalimlik hangi kitapta var 19
Mad›mak bir utanç abidesidir

20

ABF yönetiminin CHP aﬂk›!

23

2 Te m m u z ’ d a G ü n d o ¤ d u
M e y d a n ›’n d a Bu lu ﬂ al ›m
To p l a n m a Ye ri: Cumhuriyet Meydan›
S a a t : 17:00
‹zmir Alevi Bektaﬂi ve Yöre Dernekleri Platformu
ve Demokratik Kitle Örgütleri

‘AKP toplumdaki her kesimi sisteme soktu’ 24
ﬁovenizmin, apolitizmin ve ümmetçili¤in
kuﬂatmas›ndaki futbol

26

Emek: Taﬂeron ve CHP’li belediye,
iﬂçinin al›nterini sömürüyor

35

Baﬂka ne bekliyordunuz?

36

Tecrit sürüyor, bakan sözün unuttu!

40

Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelede
bir ses de Malatya’dan

42

Yu r t d › ﬂ › : Avrupa Sosyal Formu
haz›rl›klar› sürüyor

44

Gençlik: ‘Okusam ne olur
okumasam ne olur’

50

Hayat›n ‹çindeki Teori
Halk›n ‹ktidar›-2

28

Bilgi

34
Marksizm

Siyasette ‹LKE

17
Sistem içilik

Haf›za

46
Dar-› Mansur

Sorunlar / Çözümler
Kendine Anayasa!

25

De¤inmeler

48
Planlama

Yitirdiklerimiz

PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi’nin
Düzenledi¤i 7. Geleneksel Halk ﬁenli¤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,
Ye r : Sultanbeyli Cemevi Bahçesi
Ta r i h : 6 Temmuz S a a t : 14.00

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 YTL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41

51

Faks: 0212 241 11 16

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

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

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

9-22 Aral›k 2000’de
Türkiye çap›nda hapishanelerde gerçekleﬂtirilen katliam, hiç kuﬂku yok ki, yak›n tarihimizin en önemli
olaylar›ndan biridir. Operasyon sadece Türkiye tarihinin en
büyük hapishaneler operasyonu olmas› veya sadece K›br›s harekat›n¤i, sabittir, hukuk diliyle “subuta erdan sonraki en büyük askeri harekat
miﬂ” bir gerçektir ve katliamc›lar,
olmas›yla, bir operasyonda katledibuna ra¤men kurtar›lm›ﬂlard›r.
len insan say›s›n›n büyüklü¤üyle
atillerin bu ﬂekilde ve bu hude¤il, bunlardan daha temel olarak
kuksuzlukla, bu pervas›zl›kla
siyasi sonuçlar›yla önemliydi. Deaklanmas›,
oligarﬂik devletin yeni
nilebilir ki 19-22 Aral›k katliam›,
bir
tavr›
de¤ildir.
Katliamc›lar›n ifayak›n tarihimizde devletin niteli¤idesinin
bile
al›nmad›¤›,
bir mahkenin en aç›k görüldü¤ü olaylar›n bamenin
klasik
prosedürünün
gerekleﬂ›nda gelir. Oligarﬂik devlet, bu katrinin
bile
yerine
getirilmedi¤i,
defaliamla, kendisi hakk›nda cehaletten
larca
hakimlerin
de¤iﬂtirildi¤i
bir
veya ayd›nlar›n boﬂ hayallerinden
pervas›zl›k
sergilenmiﬂtir
hukuk
kaynaklanan yan›lg›lara adeta son
ad›na. Her duruﬂma hakim de¤iﬂtivermiﬂtir. Oligarﬂik devlet, emperrilmesi bir komedidir ama bu komeyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjudi, kan gölüne dönüﬂtürülmüﬂ malvazinin uzun vadeli ç›karlar› için
talar üzerinde, 28 cesedin üzerinde
böyle bir vahﬂeti devlet olarak geroynand›¤›nda komediden ç›k›p, fa çekleﬂtirebilece¤ini göstermiﬂtir.
ﬂist bir r ejimin kanl› oyununa döCuntalar yapmadan da, cuntalar›n
nüﬂmektedir.
Bu kanl› oyun ve poliyöntemlerini, hatta daha da boyuttika
ise,
cumhuriyetin
neredeyse talusunu uygulayabilece¤ini, tüm derihiyle
yaﬂ›tt›r.
Bu
kanl›
politika,
mokrasi safsatalar›n› bir yana b›ra“terör
demagojisiyle”,
infazlar›,
kabilece¤ini göstermiﬂtir.
katliamlar›, kaybetmeleri, iﬂkence9-22 Aral›k katliam›na iliﬂkin
leri, faili meçhulleri meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ
görülen davalardan biri olan
ve süreklileﬂtirmiﬂtir. Ecevit, 19
Bayrampaﬂa Katliam› davas›nda, 23
Aral›k sabah› dahi, bu demagojiye
Haziran günü verilen karar, oligarsar›l›p, diyordu ki; “Bu mücadele
ﬂik devletin bu niteli¤ine uygun bir
terör istle ri, ke ndi terör izmler inden
karar olmuﬂtur. Eyüp 3. Asliye Ceza
koruma ve kurtarma giriﬂimidir.''
Mahkemesi, zaman aﬂ›m› nedeniyYaﬂam kutsald›r” gibi sözlerle
le davan›n düﬂürülmesine karar verharmanlanan terör gerekçesi, o
di. Mahkeme, bu karar›yla, empergünlerde, katliamdan yana olan heryalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjukesin dilindeki gerekçeydi. Bu gevazinin ç›karlar› için her türlü katrekçenin alt›nda ise, devrimci iradeliam›n, vahﬂetin yap›labilece¤ine,
nin k›r›larak “devlet otoritesi”nin
bunun “cezai” bir karﬂ›l›¤›n›n olmasa¤lanmas› iste¤i yat›yordu. Onlayaca¤›na hükmetmiﬂtir.
r›n hepsine 19 Aral›k sabah›ndaki
öyle bir karar›n, özellikle
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne iliﬂkin davada verilmiﬂ olmas› daha da çarp›c› ve önemliBu devlet olman›n de¤il, faﬂist
dir. Çünkü, Bayrampaﬂa Hapisbir devlet olman›n gere¤idir.
hanesi, 19-22 Aral›k’ta en fazla
Katlederek, adaletsizlikle ayakta
tutsa¤›n katledildi¤i ve bunlarduran bir devlet ise, asl›nda çüdan 6 kad›n tutsa¤›n diri diri yarümüﬂ bir devlettir. Ve bir gün
k›ld›¤› yerdir. Çünkü, 6 kad›n
döktü¤ü kan da onu ayakta tutatutsa¤›n diri diri yak›ld›¤›, planmayacakt›r.
l› bir katliam›n gerçekleﬂtirildi-
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Adaletten
vazgeçmeyece¤iz!
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GÜNDEM

yaz›s›yla Cüneyt Arcayürek tercüman olmuﬂtu. ﬁöyle diyordu Arcayürek: “Devlet, devlet olman›n ge re¤ini yerine getirdi.” ﬁimdi onlara
ﬂunu sormak isteriz; katliamc›lar›n
ço¤u hakk›nda dava bile aç›lmamas›yla, hakk›nda dava aç›lanlar›n da
“zaman aﬂ›m›”yla kurtar›lmas› da
devlet olman›n gere¤i midir?
u nas›l bir devlettir ki, ayakta
kalabilmek için durmadan katletmesi gerekiyor? Bu nas›l bir devlettir ki, devlet olmas›n›n gere¤i,
kendini hukuksuz luk, ada le tsi zl ik
olarak gösteriyor... Bu devlet olman›n de¤il, faﬂist bir devlet 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 tutamayacakt›r.
9 Aral›k katliam›yla ilgili verilen
bu karar, en az 19 Aral›k katliam›n›n kendisi kadar önemli ve
simgeseldir. Çünkü, karar, k a t l i a m › n d e v a m › d › r. Çünkü karar, bu ülkede haftalard›r tart›ﬂ›lan y a s a m a y ü r ü t m e - y a r g › üçlüsündeki yarg›n›n, kontrgerilla politikalar›na ba¤l› bir kurumlaﬂma oldu¤unu anlatmaktad›r herkese.
arbe nerede? Kontrgerilla nerede? Ergenekon nerede? Spekülatif darbe tart›ﬂmalar›n›, Veli Küçük 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, Ergenekon da devletin kendisidir.
Kim kontrgerillay› “d›ﬂta” ar›yorsa, ya yanl›ﬂ yap›yor, ya yalan söylüyordur. Bu ülkede halka karﬂ› uygulanan operasyonlar, Veli Küçükler’in çap›n› çok
çok aﬂar. Onlar, kontrgerilla
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yalanlar›n› mahkemelerde onaylatçark›n›n diﬂlileridir. Mekanizman›n
t›r›yorlar. Bu ülke, baﬂbakanlar›n,
tamam› devlettir. Genelkurmay’dan
bakanlar›n 70 milyonun gözlerinin
AKP’ye kadar düzenin tüm temel
içine bakarak yalan söyleyebildi¤i
güçleri, b u m e k a n i z m a y › i ﬂ l e t m e k t e d i r l e r. Bu mekanizma, tetikve yalan›n›n ortaya ç›kmas› halinde
dahi bundan ne siyasi olarak, ne huçilerden ibaret bir mekanizma olkuki olarak sorumlu tutulmad›¤› bir
may›p, yasamadan yürütmeye, yarülkedir.
g›dan medyaya, M‹T’ten devlet su
iﬂlerine kadar düzenin tüm kurum9 Aral›k’›n ard›ndan kameralar›n
lar›n› içerir. Böyle oldu¤u içindir ki,
karﬂ›s›na geçip de “Operasyon
katliamlar bu kadar pervas›z gers›ras›nda baz› mahkumlar›n yak› çekleﬂtirilir bu ülkede. Böyle oldularak ya da vurularak öldürüldü¤ü
¤u için de katliamc›lar bu kadar ratümüyle gerçek d›ﬂ›d›r.” diyen, bizhat aklan›r, kurtar›l›r. Katiller devlezat o hapishanelerden sorumlu olan,
tin her kademesindedirler. K a r a r
dolay›s›yla içeride yaﬂananlar› biv e r e n l e r, p l a n l a y a n l a r, u y g u l a rinci elden bilen A da l e t Ba ka n›
y a n l a r, k a t l i a m › m e ﬂ r u l a ﬂ t › r a n l a r,
Hikmet Sami Türk’tü. Tutsaklar›n
katilleri gizleyenler, bu mekanizyak›larak ya da vurularak öldürülman›n parçalar›d›r. Bu yap›n›n büdü¤ü sonraki y›llarda tüm gizleme
tününü görmeyip, sadece “gösteri çabalar›na ra¤men kan›tland›. Peki
len”le yetinenler, Türkiye gerçe¤ini tam kavrayamayacaklar›
gibi, demokrasi mücadelesinde
de, haklar ve özgürlükler mücaHukuksuzlu¤unuza devam edin
delesinde de do¤ru bir perspekbu aﬂa¤›l›k düzenin efendileri;
tife sahip olamayacaklard›r.
devam edin! “Zaman aﬂ›m›” gibi
9 Aral›k’›n ertesi günü, Baﬂyöntemlere s›¤›narak katilleri kurbakan Ecevit, sonra ‹çiﬂleri
tarmakla yetinmeyin, “ba¤›ms›z
Bakan›, sonra da Genelkurmay
mahkemeleriniz”, her katliamc›ya
temsilcisi, verdikleri demeçlerkatletti¤i devrimci baﬂ›na ödüller
de, operasyonu (yani 6’s› diri
versin. Yasaman›zla, yürütmeniz
diri yak›larak 28 kiﬂinin öldüve yarg›n›zla, zulmünüze devam
rüldü¤ü katliam›) gerçekleﬂtiren
edin ki, sonunuz tez gelsin.
güvenlik güçlerini k u t l a m › ﬂ ,
onlar›n gözlerinden öpmüﬂlerdi. Emin olun ki, son mahkeme
karar›n›n arkas›ndan bu karar›n ç›ne oldu? Yarg›, Adalet Bakan› hakkart›lmas›nda rolü olan tüm Adalet
k›nda yalan beyanat vermek, kamuBakanl›¤› bürokratlar›n›n, savc› ve
oyunu aldatmak suçlamas›yla dava
hakimlerinin de gözlerinden
m› açt›?..
ö p ü l m ü ﬂ t ü r. Belki bunu, “ba¤›ms›z
yarg›ya” gölge düﬂmesin diye aleöyle bir ﬂey ülkemizde hiçbir
nen yapmayacaklard›r, ama yap›ld›zaman, hiçbir konuda olmad›¤›
¤›ndan emin olun. Mehmet A¤ar’›n
gibi, son mahkeme karar›n›n da
devrimcilerin kanlar içindeki parçagösterdi¤i gibi, yarg›, hala Adalet
lanm›ﬂ cesetleri içeride dururken,
Bakan›’n›n yalan›n› kan›tlama, gerkap›da Ayhan Çark›n, O¤uz Yorulçeklerin üstünü ört bas etme peﬂinmaz gibi katillerinin gözlerinden
dedir. Adaletin tecellesini sa¤laöptü¤ü sahneyi hat›rlay›n bir de. Kimakla yükümlü olan kurumun, tam
ﬂiler, yerler de¤iﬂik olsa da, karﬂ›tersine, gerçeklerin üstünü örttü¤ü,
m›zdaki tablonun özü ve siyasal ana d a l e t s i z l i ¤ i k u r u m l a ﬂ t › r d › ¤ › bir
lam› ayn›d›r;
üke oldu¤umuz, bu kararla tescil
edilmiﬂtir.
atlettiriyor ve gözlerinden öpü9 Aral›k katliam›n›n amac›, heyorlar. Katlettiriyor ve zaman
defi üzerine çok ﬂey söylenmiﬂti;
aﬂ›m›ndan kurtar›yorlar. Katlediyor
fakat en aç›k ifadelerden biri, opeve yalan söylüyorlar. Katlediyor ve
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rasyondan dört gün sonra 23 Aral›k’ta ‹çiﬂleri ve Jandarma Komutanl›¤›’n›n bas›n birifinginde Kurmay Albay Ali Ayd›n taraf›ndan
söylenen ﬂu sözdür: “ F Tipi uygulamas ›yla terör ülke gündeminden
ç›k a r›lacakt›r.”
imdi bu sözün yan›na da, hakimlerin söyledi¤i “devletin ç›karlar› 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. “Devletin bekas›n› tehlikede gören hâkimin adaletten ayr›labilece¤ine” fetva verilen ve buna ne Adalet Bakanl›¤›’n›n, ne Yarg›tay’›n itiraz›n›n olmad›¤› bir ülkede, baﬂka
ne sonuç beklenebilir ki. Ve bu
noktada ﬂu çok net olarak ortadad›r: Yarg›, 19 Aral›k operasyonunu kendi cephesinden tamamlamaktad›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 kitleleri aldatmaya hizmet etmektir.

ﬁ

u adaletsizlik, onlar›n sistemini
y›k›l›ﬂa, bizim adalet kararl›¤›m›z ve özlemimiz ise, bizi devrime
kadar götürecek. Tarihte birçok örne¤i var bunun; Onlar adaletsizlikte, biz adalette ›srar edece¤iz. Hukuksuzlu¤unuza d e v a m e d i n bu
aﬂa¤›l›k düzenin efendileri; devam
edin! “Zaman aﬂ›m›” gibi yöntemlere s›¤›narak katilleri kurtarmakla
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.
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Türkiye’de
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Nas›l ‹ﬂliyor

Katiller Zaman
Aﬂ›m› Korumas›nda

Tarih 19 Aral›k 2000’di. Bu
ülkenin 20 hapishanesinde birden gerçekleﬂtirilen operasyonda
toplam, 28 tutsak katledilmiﬂti.
Katliam›n hemen ard›ndan,
katliamda yaral› ve sa¤ kalan tutsaklara çeﬂitli iddialarla davalar
aç›ld›, yarg› süreci baﬂlat›ld›.
Suçlar›, F tipi sald›r›s› karﬂ›s›nda, siyasi kimliklerini, düﬂüncelerini 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 sorumlulu¤u tutsaklar›n üzerine at›lmak istendi.
Fakat, gerçekleri örtemediler.
Belgeler, katliam›n devlet taraf›ndan yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Bunun üzerine, devletin katliam› örtbas etme politikas› teﬂhir oldu¤undan dolay›, B a y r a m p a ﬂ a k a t l i a m ›
için 16 Temmuz 2001 tarihinde
g ö s t e r m e l i k b i r dava aç›ld›.
Dava açmak zorunda kald›lar
ama kendi katliamlar›n› yarg›lamak
gibi bir niyetleri yoktu. Aradan geçen 7 y›l içinde b›rakal›m yarg›lamay›, hukuki bir yarg›lama görüntüsü oluﬂturma gere¤i bile duyulmad›. Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan davan›n 23 Haziran
2008’deki 23. oturumunda, davan›n
zam an aﬂ›m› n edeniy le dü ﬂü rülm e sine karar verilirken san›klar›n ifadesi dahi al›nm›ﬂ de¤ildi.
Bir önceki duruﬂmas› 3 Haziran’da görülen davan›n hakimi, 19
Haziran 2008’de davan›n zaman
aﬂ›m› süresi dolacak olmas›na ra¤men, bir sonraki duruﬂmay› 23 Haziran tarihine b›rakm›ﬂt› ve 23 Haziran’daki duruﬂman›n daha baﬂlang›c›nda, “davan›n zaman aﬂ›m› süresinin doldu¤unu” söylemesi üzeri-
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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›.
ne, davaya müdahil olarak kat›lan
avukatlar duruﬂma salonunu terkettiler. Av. Taylan Tanay salonu terketmeden yapt›¤› konuﬂmada, davan›n halk›n belle¤inde asla zaman
aﬂ›m›na u¤ramayaca¤›n› söyleyerek, ﬂöyle dedi: “Adalet aray›ﬂ›m›z
sürecektir. Bu dava adalet ihtiyac›n› gidermemiﬂtir. Sorgu ve savun malar› tes pit edilmeyen s an›klar
vard›r. Göstermelik bir yarg›lama
b il e ya p ›l m a m › ﬂ t ›r ”
Halk›n Hukuk Bürosu da duruﬂma sonras› davaya iliﬂkin “Bayram paﬂa Operasyon Davas› Zaman
Aﬂ›m›na Girdi, Halk›n Adalet ‹stem i S ü r ü y o r ” baﬂl›¤›yla yapt›¤›
aç›klamada ﬂöyle diyordu: “ H a y a t a
dönüﬂ operasyonunu planlayanlar,
operasyonu gerçekleﬂtirenler, emir
ve talim at›n› verenler in insanl›¤a
kar ﬂ› i ﬂle miﬂ ol dukl ar › bi r suç bu lunmaktad›r. Tüm dünyan›n gözleri önünde bir ka tlia m gerçe kle ﬂti.
Hi çbir mahkeme hükmü bu gerçe ¤i d e ¤ iﬂ ti re m e z . H i ç bi r m a hk e m e
hükmü zaman aﬂ›m› ile bu gerçe¤i
ha l k › n be l l e ¤i nd e n si l e me z .. ”

Z a m a n Aﬂ›m› Pervas›zl›¤›
Bayrampaﬂa Hapishanesi katliam›na iliﬂkin katliamc›lar hakk›nda

19 Aral›k 2000’de Bayrampaﬂa
Hapishanesi’nde Yak›ld›
aç›lan davan›n zaman aﬂ›m›na u¤rat›lmas› karar› büyük bir pervas›zl›kt›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 duruﬂmada hakim de¤iﬂikli¤ine gidilerek
davan›n 7 y›ll›k süreyi tamamlamas› sa¤lanm›ﬂt›r. Mahkeme öyle ciddiyetsiz davranm›ﬂt›r ki, olay yerinde inceleme yap›lmam›ﬂ, Bayrampaﬂa 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 katliam› durdurmak için kendini yakarak feda etmiﬂ, 4 tutsak operasyona
kat›lan katillerin kurﬂunlar›yla yaﬂam›n› yitirmiﬂ ve 55 tutsak kurﬂunlarla ve yak›larak yaralanm›ﬂken,
dava “tutuklu ve hükümlülere kötü
davranmak, görevlerini kötüye
kullanmak” iddialar› ile aç›lm›ﬂt›.
Bu baﬂl› baﬂ›na bir hukuk komedisi
iken, dava boyunca da deliller toplanmad› ve zaman aﬂ›m› süresinin
dolmas› beklendi. Ve zaman aﬂ›m›
süresinin alt s›n›r› doldu¤unda, hemen zaman aﬂ›m› karar› al›narak
dava ortadan kald›r›ld›.
Mahkeme heyeti davay› ortadan
kald›rd›. Peki bu katliam›n sorumlular› ne olacak?
Yok mu bu katliam›n bir sorumlusu? Yok mu bunca tutsa¤› katledenler, katliam karar› alanlar, katillere emir verenler?
Bu kararla söylenmek istenen
nedir?
Katliam yapmak serbesttir, katiller himaye edilecektir; baﬂka huku-
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ki k›l›flar›n yan›nda zaman aﬂ›m› da
katilleri kurtaran can simididir.
Oligarﬂi, hukuk dinlemeden, yasa dinlemeden üstelik bir savaﬂa gider gibi binlerce askerle, a¤›r silahlarla hapishanedeki insanlar› katledebilir, fakat yarg›lamas› bile olmaz. Onlar, katliamlar›ndan sorumlu tutulamazlar.
NEDEN?
Nedenini, hukukla, yasalarla
izah edemez kimse. Nedeni ancak,
oligarﬂik düzenin ç›karlar›yla, oligarﬂik düzenin faﬂist karakteriyle
izah edilebilir.
Zaman aﬂ›m› karar› oligarﬂinin
bu niteli¤inin tescil edilmesidir. Zaman aﬂ›m› karar› faﬂizmin sahiplenilmesidir. Oligarﬂi, faﬂizmle yönetmeye 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, bakanlar›n›, MGK’s›n› kurtarmakt›r. Dahas›, katliam politikas›n›n mahkum
edilmesinin önüne geçilmiﬂtir.
O l i g a r ﬂ i i l a n e t m e k t e d i r. Bu
ülkede devletin katletme özgürlü¤ ü v a r d › r.

Z a m a n Aﬂ › m › S u ç l u l a r ›
K u r t a r m a Yöntemidir:
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 uygulanmaz. 12 Eylül’de ilk aç›lan Devrimci Sol-1 davas›n›n tarihi 24 Temmuz
1981’dir. Y›l 2008’dir, fakat bu dava halen sürmektedir ve zaman aﬂ›m› uygulanm›yor.
Örne¤in, DHKP-C davas›ndan
yarg›lanan Ercan Kartal’›n duruﬂmas› 14 y›ld›r tutuklu olarak devam
etmektedir.
Bunlar çarp›c› iki örnektir fakat,
bu ülkede 10-15 y›l boyunca, herhangi bir hüküm almadan tutuklu
olarak yarg›lanan devrimcilerin saSay›: 152

y›s› hiç az de¤ildir.
Yine örne¤in, 19 Aral›k katliam›na iliﬂkin tutsaklara aç›lan davalar da zaman aﬂ›m›na u¤ramazlar,
onlar›n yarg›lanmalar› da halen sürmektedir.
Devrimcilerin yarg›land›¤› davalarda zaman aﬂ›m› süresinin uyguland›¤›na dair örnekler ya yoktur,
ya da varsa bunlar istisna bile say›lamayacak kadar bilinmeyen s›n›rl›
örneklerdir.
Fakat bunun yan›nda baﬂka kimlerin 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 Murat Demirel, Ali Avni Balkaner, Faruk Süren, Turgut Y›lmaz’›n yarg›land›¤› “Kaçakç›l›kla Mücadele Kanununa 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 zaman aﬂ›m›ndan kurtar›ld›.
- Tekelci burjuvalardan Halis
Toprak, “zimmet” davas›ndan zaman aﬂ›m› sayesinde kurtar›ld›.
- Korkmaz Yi¤it’in de içinde oldu¤u 39 san›kl› “doland›r›c›l›k” davas›, ﬁubat 2007’de zaman aﬂ›m›
süresi doldu¤u için kapat›ld›.
- Marmara depreminde çok say›da insan›m›z›n ölmesine neden olanlar 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 atarak öldüren katiller zaman aﬂ›m› gerekçesiyle beraat ettirildi
- Sendikac› Süleyman Yeter’i iﬂkencede öldürenler hakk›nda aç›lan
dava zaman aﬂ›m›ndan düﬂürüldü.
- ‹stanbul Terörle Mücadele ﬁubesinde 1998’de Ahmet Turan,
Müslüm Turfan ve Dinçer Erdo¤an’a iﬂkence yapan polisler hakk›ndaki dava zaman aﬂ›m›ndan dü-

ﬂürüldü.
- 13 Eylül 1993'te Fatma Çak›r'a
iﬂkence yapan polisler ﬁerif Çakmak, 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, Muhammet 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 usulsüzlük davas›, hayali ihracattan yarg›lanan Muhammet Ciger’in davas›,
Süleyman Mercümek’in toplanan
yard›m paralar›n› yerine ulaﬂt›rmamas› davas›, mafyac› Alaattin Çak›c›’n›n adam yaralama davas›... k›sacas›, soyguncunun, talanc›n›n davalar› zaman aﬂ›m›na u¤ruyor. Devlet
ad›na katliam yapanlar›n davalar›
da zaman aﬂ›m›na u¤ruyor.
Adalet Bakanl›¤› verilerine dayanarak, Ankara Ticaret Odas› taraf›ndan 2006’da haz›rlanan rapora göre;
1995-2004 y›llar› aras›nda ülke genelinde kapanan dosya say›s› y›ll›k
ortalama 480 bin, 2004 y›l›nda toplam 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 zaman aﬂ›m›, devrimcilerin, düzene
karﬂ› mücadele etti¤i için tutuklananlar›n en s›radan davalar›nda bile
uygulanmamaktad›r. Düzen, kendisine karﬂ› mücadele edenleri cezaland›rmak için, zaman falan dinlememektedir.

Mahkemenin Kurtard›¤›,
‹n s a nl a r› D ir i D i ri Ya k a n
Katillerdir
Halk›n Hukuk Bürosu’nun söz-
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yaz›l› olmayan kararlar›na ba¤l›
k› l › n d› .
19 Aral›k’ta bu ülkenin 20 hapishanesinde ayn› anda katliam operasyonlar› gerçekleﬂtirildi.

“Ve o r a d a l a r. ‹çer d e l e r. ‹çe risi
f›r›n gibi. Cehenneme elinizi dald›r›yor
gibi, çektik birkaç arkadaﬂ› içeriden.
Ç › k a n l a r › n y ü z l e r i n i t a n › m a k z o r. ‹çeri si
y a n › y o r... Ko¤uﬂun kap›s›na boylu
b o y u n c a u za n m › ﬂ G ü l s e r, öyle yat›yor.
Ç e k m e y e ç a l › ﬂ t › k , g e l m i y o r. Gücüm
y e t m i y o r, s›k›ﬂm›ﬂ. Ölü ya da diri oradan
almak istiyoruz. Çekemedik...
Çekemedik...
G ü l s e r, Özlem, ﬁefinur, Nilüfer, Seyhan,
Gülser en kald› geride. Onlars›z iniyorum
aﬂa¤›ya, duygusu çok ac›yd›.”
konusu davaya iliﬂkin aç›klamada
19 Aral›k 2000 tarihinin tablosu resmedilmektedir: “Mahkeme kay›tla r›na yans›m›ﬂ hali ile”
- Operasyonda kullan›lan per sonel , s il ah ve bomba enva nte ri
adeta iki ülke aras›ndak i bir sav aﬂ ta kul l an› lm › ﬂ boyut ta yd›.
- Sal d›r › net icesinde 28 tutuklu
ve h ük üm lü ya ﬂ a m ›n › yit ird i, yü z lerc esi ise a¤›r bir ﬂekilde yaralan d›.
- Op eras yonun yap›ld›¤› tarih lerde hapishanelerin bulundu¤u il lerde k›smi ola¤anüstü hal yaﬂat›l d›, ki m ol du kla r› b ilin me y e n k iﬂ i l e r c e k ri z y ö n e t i m me rk e z l e ri o l u ﬂ turuldu.
- Hâkimler, savc›lar ve emniyet
güç le ri kr iz yönet im mer kezi nin
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Katiller sürüsü bir yandan uzun
namlulu silahlarla kurﬂunluyor, bir
yandan hapishaneleri gaz bombalar›na bo¤uyor, bir yandan özel gazlarla yak›yorlard›...
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde
kad›nlar ko¤uﬂunda, bu sald›r›lar›n
sonucunda 6 tutsak, ﬁefinur Tezgel,
Gülser Tuzcu, Yazgülü Güder Öztürk, Seyhan Do¤an, Nilüfer Alcan,
Özlem Ercan yanarak yaﬂamlar›n›
yitirdiler. Çok say›da tutsak a¤›r yan›klarla kurtuldular.
Hapishanelerde tutsakt›lar, ellerinde sald›ranlara karﬂ›l›k verebilecek yüreklerinden baﬂka silahlar›
yoktu. Fakat onlar›n yüreklerinden
korkanlar, ellerindeki tüm silahlar›
kullanarak, dört duvar›n aras›n› cehenneme çeviriyorlard›.
Katiller sürüsüydü sald›ranlar,
yakt›klar› canl› bedenler kömürleﬂtikçe, onlar kahkahalar at›yorlar,
devrimcileri öldürmekten özel bir
keyif al›yorlard›.
Kuﬂkusuz, insan de¤illerdi, insanl›klar›n› ve insani duygular›n›
yitirmiﬂlerdi. Onlar katlediyor, devlet, bu katliam› aklayacak aç›klamalar, yalanlar üretiyordu.
Bayrampaﬂa’da katliam sald›r›s›n›n durdurulmas› için bedenini tutuﬂturan F›rat Tavuk’un üzerine
kurﬂun ya¤d›rm›ﬂlard›. Bedenini tutuﬂturan 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¤› önlerinde aç›k hedef durumunda iken
uzun namlulu silahlarla vurdular.
Böylesi katillerdir, yarg›lanmayanlar.
Kuﬂkusuz ki, bu düzenin ahlak›
bunlar› yarg›lamay› de¤il, ödüllendirmeyi gerektiriyor. Bu nedenle,
katiller için aç›lan tek dava da, “zaman aﬂ›m› süresi doldu” denilerek
kapat›lm›ﬂt›r.
O gün devlet, kendi denetimindeki hapishanelere, uzun namlulu
silahlar ve bombalarla, helikopter
eﬂli¤inde, vinçlerle, insan vücudunu
eriten kimyasal gazlarla sald›rd›.
Katliamdan sonra F tipi hücrelere götürürken tutsaklara iﬂkence yapanlard›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 tutuldu.
Çünkü, bu düzenin yarg› mekanizmas›n›n ahlak› da farkl› de¤ildir.
Düzen nas›lsa, yarg› mekanizmas›
da ona uyumludur.

B u n a Yarg› Denemez
Bu A d a l e t D e ¤ i l d i r
Bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r ki,
bu ülkenin mahkemelerinde adaletin zerresi yoktur.
Katilleri, suçlular› yarg›lamayan, suçsuzlar› hapishanelere dolduran bir adalet mekanizmas› olamaz.
Bu ülkede, çok ciddi boyutlarda
adalet sorunu vard›r. Halk›n suçlular›n cezaland›r›ld›¤›n› görmeye ihtiyac› vard›r. Katliamc›lar›n, iﬂkencecilerin özgür, halk›n› can›n› seve
seve verecek kadar çok sevenlerin
tutsak oldu¤u bir sistem kabul edilemez.
Bu dava ile bir kez daha görülmüﬂtür ki, adalet halk›n mücadelesinin ürünü olacakt›r.
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Burjuva medyan›n suskun suç ortakl›¤›
Yarg›, katliam› mahkeme salonunda sürdürdü;
Katliam›n suç orta¤›, 8 y›l önceki gibi susmaya devam etti
23 Haziran’da Eyüp 3.
Asliye Ceza Mahkemesinde sonuca
ba¤lanan dava, ülkemizdeki hukuk
sisteminin, yarg›n›n ne durumda oldu¤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 kuruluﬂlar›, bu davay› ve bu tarihsel sonucu görmezden geldiler.
Milliyet Gazetesi’nin d›ﬂ›nda
kimse haberini yapmad›. (Gözümüzden kaçan varsa da bu genel
tabloyu de¤iﬂtirmiyor.)
Ve ertesi gün, bunu da not düﬂmeliyiz, Ece Te m e l k u r a n’›n d›ﬂ›nda, düzen medyas›n›n hiçbir köﬂe
sahibi, bu davay› yazmad›.
“‹‹ns an l › ka ﬂ› m›” diye baﬂl›k atm›ﬂt› yaz›s›na Ece Temelkuran.

‹nsanl›kaﬂ›m›
Kolluk kuvvetlerinin att›¤› kurﬂunun, delilleri ortadan kald›rmak
amac›yla, adli t›p yolunda b›çakla
mahkumlar›n etleri kesilerek ç›kar›ld›¤› bile kan›tland›.
Bütün kurﬂunlar›n d›ﬂar›dan
içeriye at›ld›¤›, ölülerin üzerinde
yak›c› kimyasal madde bulundu¤u,
gaz bombas› nedeniyle zehirlenerek öldürüldükleri... kan›tland›.
Ama deliller toplanamad›. Ko¤uﬂlarda keﬂif yap›lmas›na izin verilmedi.
Tabii ki san›klar, bulunamad›.
Ve... bu dava, 8 y›ld›r sürmesi, bitememesi sebebiyle... müruruzamana u¤rad›.
Dediler ki, ‘Üzerinden epey zaman geçti’. Zaman aﬂ›m›, tabii ki.
‹nsanl›kaﬂam› yani. Yani bir kez
daha insanl›¤›m›z›n üzerinden postallar›yla, çi¤neye çi¤neye geçtiler.
Gittiler.
Ece Temelkuran, 25 Haziran 2008, Milliyet
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O insanl›kaﬂ›m›, Baﬂbakanl›k,
Genelkurmay koridorlar›ndan baﬂlam›ﬂ, hapishanelerin kan gölüne
dönüﬂtürülmüﬂ maltalar›nda, mahkeme salonlar›nda ve “medya plaza”larda devam etmiﬂtir.
Böyle bir olay› haber yapmayanlar›n insanl›¤›ndan ﬂüphe edilir gerçekten de.
Yarg›-yasama üzerine yaz›p duran köﬂe yazarlar›, böyle bir yarg›
k a t l i a m › n › 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. Manﬂetler onlarla doluydu. Ana haber bültenlerinin tamam›, gazete köﬂelerinin yüzde 99’u ayn› konuya ayr›lm›ﬂt›.
Ondan m› f›rsat ve yer bulup yazamad›lar 19 Aral›k’›?

Görünen bu; ama gerçek bu de¤il. Böyle bir “yo¤unluk”lar› olmasayd› da yazmayacak, görmeyecek,
söylemeyeceklerdi.
19 Aral›k 2000’deki katliam öncesi iktidar›n verdi¤i ve medyan›n
bir iki istisnayla adeta harfiyen
uydu¤u emir beyinlerinde hala yürürlüktedir çünkü.
F Tipleri yaz›lmayacak.
Devletin katliamc›l›¤› yaz›lmayacak.
Katillerin devlet taraf›ndan cezadan 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 sorumlu olduklar›n› tarih önünde bir
kez daha belgelediler.

Zaman Aﬂ›m›
Katliamc›lar›
Aklayamaz

19 Aral›k Katliam davas›n›n zamanaﬂ›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 ettiler. ÇHD ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan Av. Taylan Tanay; “Sorumlular
Hesap Vermelidir! Bu ülkede yaﬂayan herkes 19–22 Aral›k tarihinde yaﬂanan vahﬂete tan›kl›k etti. Hiçbir mahkeme hükmünün bu gerçe¤i ortadan
kald›rma kudreti yoktur. Dört duvar ard›nda savunmas›z insanlar› katledenler
ac›mas›z bir ﬂiddete maruz b›rakanlar cezaland›r›lmal›d›r” dedi. ÇHD’liler eylemin ard›ndan Hakim Ali Belen hakk›nda
Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’na
gönderilmek üzere ‹stanbul Adalet
Komisyonu Baﬂkanl›¤›na suç duyurusunda bulundular.

19 ARALIK

9

Türkiye’de
Adalet

?

Nas›l ‹ﬂliyor

Avukat Koza¤açl›’ya Soruﬂturma
- Ya Da Bir Hukuk Komedisi 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...
Bilgehan Karpat, bu ülkedeki
adaletin sonucu olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü düzenlenen mitinge kat›ld›¤› ve mitingde
ﬂehit devrimcilerin resimlerini taﬂ›d›¤› için tutukland›.
Karpat’›n avukat› Ça¤daﬂ Hukukçular 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 dosyas›n› da götürdü.
Savc›lar›n bile “dava dosyas›”n›n ne anlama geldi¤ini bilmeyerek(!) kendi haz›rlad›klar› dosyaya
soruﬂturma açt›klar› düﬂünülürse,
dosyan›n ne oldu¤una aç›kl›k getirmek 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 avukatta ve san›kta bulunmas›n›n do¤al, yasal bir ﬂey oldu¤unu, ülkemizdeki ve bildi¤imiz kadar tüm
dünyadaki yarg›lamalarda bunun
böyle oldu¤unu, anlatmak yersizdir.

10

ADALET

Hapishane Müdürü,
Ö ¤ re t m e n , K ü t ü p h a n e c i
K a r a r A l d › : ‘Bu bel ge ler
Örgütsel Döküman’
Fakat, bunu Av. Selçuk Koça¤açl›, müvekkili Karpat’›n tutuklu
bulundu¤u Sincan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi yetkililerine anlatamad›¤› için, Koza¤açl›’n›n müvekkiline götürdü¤ü 200 sayfal›k belgenin, 89 sayfas›na el konuldu.
Sözde avukatlar›n müvekkillerine verdi¤i belgeler hapishane idaresi taraf›ndan okunamaz, içerik yönünden incelenemez. Fakat, hiç bir
zaman uyulmayan bu iﬂleyiﬂe yine
uyulmad› ve Koza¤açl›’n›n götürdü¤ü belgeler, hukuki bilgileri bile
olmayan, hapishane müdürü, sosyal
hizmet uzman›, ö¤retmen, kütüphane sorumlusu gibi görevlilerden
oluﬂturulan “ m e k t u p o k u m a k o misyonu” taraf›ndan incelenerek,
28 May›s 2008’de bu belgelerin
“ ö r g ü t s e l m a t e r y a l ” oldu¤u karar›
verildi.

Polisten Gelen Her
Dosyaya ‹ncelemeden
Dava Açan Ya r g ›
San›lmamal›d›r ki, sadece sorun

hukukla ilgisi olmayan mektup okuma komisyonunun belgeleri incelemesinden kaynaklanmaktad›r. Komisyon sonuç olarak ald›¤› karar›
Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na
gönderdi. Fakat, Baﬂsavc›l›k da
önüne gelen belgelerin kendi haz›rlad›klar› dosyada bulunan belgeler
oldu¤una bakmadan, dosyay› gere¤i
için “baﬂsavc› vekilli¤i”ne sevketti.
Baﬂsavc› vekilli¤i de, Koza¤açl›’ya TCK’n›n, “terör örgütü üyeli¤i” baﬂl›kl› 314/2. maddesinden soruﬂturma 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, ya rg› ma nt ›¤ ›n› n,
sistemin bir sonucudur. Bu yarg›n›n
mant›¤›nda, san›klar hakk›nda dosya haz›rlarken, gerçekten suç olup
olmad›¤›na bakmak yoktur. Polisin
ge ti rd i¤ i h er fezleke, oldu¤u gibi
i ddi a na me ha li n e ge t i ri l i r, polisin
haz›rlad›¤› dosya, oldu¤u gibi dava
dosyas› halini al›r.
Savc›lar büyük oranda kendi haz›rlad›klar› dosyalar›n içeri¤inden
bihaberdirler. Bu nedenle de, ayn›
savc›l›k, kendi haz›rlad›¤› dosyan›n
belgelerine yeniden dava açmaktad›r. Önemli olan düzene karﬂ› olanlar› suçlamak ve yarg›lamakt›r.
Mahkemelerin misyonlar› budur,
onlar da bunu en kaba haliyle yerine getirmektediler ve böylesi komedi denilecek örnekler ortaya ç›kmaktad›r.
Koza¤açl›’n›n müvekkili Bilgehan Karpat hakk›nda aç›lan dava da,
Av. Selçuk Koza¤açl› hakk›ndaki
soruﬂturma da bu mant›kla aç›lm›ﬂt›r. Onlar için zaten, dosya bir gerekçedir, Bilgehan Karpatlar tutuklanmas› gereken kiﬂilerdir, çünkü
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devrimcidirler, Av. Selçuk Koza¤açl› bask› alt›na al›nmas› gereken
bir avukatt›r. Çünkü, Koza¤açl›
devrimcilerin davalar›na giren devrimci-demokrat bir avukatt›r.
Örne¤in ayn› yarg›, sosyalist bas›n hakk›nda toplatma kararlar› al›rken de, böyle çal›ﬂmaktad›r. Polis
savc›lar›n önüne dosyay› getirir ve
savc›lar toplatma kararlar›n› 15 dakika 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” kararlar› al›n›r.

Kendi Dosyas›n›
Soruﬂturmakta Israr
Koza¤açl› 10 Haziran’da, soruﬂturmaya iliﬂkin savc›l›kta ifade verdi. 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 çekilmiﬂ foto¤raflar, internetten sitelerinin listeleri gibi belgeler oldu¤u
anlaﬂ›ld›. Fakat, buna ra¤men Koza¤açl› hakk›nda baﬂlat›lan soruﬂtur-

Türkiye'de
adalet nas›l
i ﬂ l i yo r ?
gelin
Tü r k iy e
gerç e¤ini
görün!
adalet
gerç e¤ini
görün
Ta r i h: 29 Haziran 2008 Pazar
Sa a t : 14:00-18:00
Ad res: Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Kampüsü Konferans Salonu BS 2
Kurtuluﬂ Deresi Cad.No:47 34440
Dolapdere/ ‹STANBUL
Düzenleyen:
HALKIN HUKUK BÜROSU
‹ r t i b a t : Halk›n Hukuk Bürosu, Tel:
0(212)296 31 59
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ma sürüyor. Aç›kça mahkeme diyor
ki, dosya bahane soruﬂturmay› sürdürece¤iz.
Yasal mitingin resimleri, internet
listeleri bu memlekette Bilgehan
Karpat’› tutuklatmakla kalmad›, ayr›ca avukat›na da soruﬂturma aç›lmas›n› sa¤lad›.
Bu ülkede, devrimci iseniz, demokrat 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 Hapishanesi’nde aç›klama yapan ‹nsan
Haklar› Kurumu Baﬂkan› diyor ki;
“Türkiye’de yarg›n›n isabet oran›,
yüzde 46’d›r.” Bunun ad› adalet da¤›tmak olabilir mi? Her tutuklaman›n, verilen cezalar›n yüzde 54ünün “isabetsiz” oldu¤u bir yarg›
meﬂru kabul edilebilir mi?

Hapishane Dava
Dosyas›n› Ya s a k l › y o r
Yaﬂanan hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤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 engelleyebilmektedir.
F Tipi hapishanelerin hayata geçirilmesi ile, tutuklular›n savunma
haklar› da tamamen ortadan kald›r›lm›ﬂ durumdad›r. Tutsaklar›n avukat görüﬂlerine üzerlerinde davaya
iliﬂkin belgelerle ç›kamamalar›,
avukatla yapt›klar› görüﬂmeyi not
almak için kalem ka¤›t bulundurmalar›n›n engellenmesi, birlikte ayn› davada yarg›land›klar› di¤er san›klarla biraraya gelerek savunma
haz›rlayamamalar› gibi, iﬂleyiﬂ haline getirilmiﬂ uygulamalar›n yan›nda, tutuklular›n iddianamelerine
ulaﬂma olanaklar› da hapishane idarelerinin keyfiyetindedir.
Dolay›s›yla, sadece dosyalar›n
haz›rlanmas› s›ras›nda de¤il, duruﬂmalar sürecinde de çeﬂitli biçimlerde savunma haklar› ortadan kald›r›lmaktad›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›ﬂt›r.

Hrant Dink Davas›’na
Devam Edildi
Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinde istihbarat yönünden ihmalleri oldu¤u iddia edilen iki jandarma
görevlisinin yarg›lanmas›na devam
edildi. Trabzon 2'nci Sulh Ceza
Mahkemesi'ndeki duruﬂmaya, tan›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 mahkemede, 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 konusunda beyanda bulunduklar›n› belirterek 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 ifade verece¤i aç›kland›.
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Türkiye’de
Adalet

?

Nas›l ‹ﬂliyor

Faﬂizme Direnmek,
Hak ve Özgürlük ‹stemek

Suç De¤ildir!

AKP iktidar›n›n gözalt› ve
tutuklama politikas› sonucunda tutuklananlar halen hapishanede 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¤inin, halen tutuklulu¤u sürdürülenlerin neden, hangi adalet anlay›ﬂ›yla
tutsak edildi¤inin hesab›n› vermelidir.
Evet, AKP’nin yürüttü¤ü faﬂizmin halka karﬂ› savaﬂ›d›r, fakat san›lmamal›d›r ki, istedi¤ini yapabilecek, kendisinden hesap soranlar ç›kmayacakt›r.
Hay›r, demokratik mücadele, hak
ve özgürlük mücadelesi bir yan›yla
da, faﬂist iktidarlar›n yapt›¤›n›n yan›na kalmamas› için yürütülen mücadeledir.
Devrimciler, yapt›klar› eylemlerle, teﬂhir faaliyetiyle AKP iktidar›ndan hesap vermesini istiyorlar.

Bas›n A ç › k l a m a s › n a
Kat›ld›¤› ‹çin
Tu t u k l a n a n l a r S e r b e s t
Adana’da Kevser M›rzak’›n Ankara’da katledilmesiyle ilgili 17
Aral›k 2007’de ‹nönü Park›’nda bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar› gerekçesiyle 5 ayd›r keyfi bir ﬂekilde tutuklu bulunan Adana Temel Haklar
Baﬂkan› ﬁemsettin
Kalkan,
ﬁakirp a ﬂ a
Te m e l
Adana Haklar
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HUKUKSUZLU⁄UN
B‹LANÇOSU:
Ankara: 8 Ocak’ta bir
devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için 14 kiﬂi gözalt›na
al›nd›, 12 kiﬂi tutukland›.
Adana: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katledilmesini protesto ettikleri,
8 Mart’a kat›ld›klar›, anma
yapt›klar› gibi gerekçelerle 30
kiﬂi tutukland›; halen tutuklu
say›s›, 13 .
Ankara: 28 Mart’ta 8 Mart
mitingine kat›ld›klar› ve ﬂehit
kad›n devrimcilerin resimlerini taﬂ›d›klar› için 17 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 9 kiﬂi tutuk land›. Halen tutuklu say›s›, 5.
Sivas: Bas›n aç›klamas›
yap›p bir karikatür sergisi açt›klar› için 23 May›s’ta 29 kiﬂi
gözalt›na al›nd› ve 4 kiﬂi tu tukland›.
Ankara: 27 May›s’ta 10 kiﬂi yasal bir geceye kat›ld›klar› ve pankart ast›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar ve
6 kiﬂi tutukland›.

HALA
TUTUKLULAR
Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n, SeyhanDer çal›ﬂan› Hasan Kutlu, ‹HD Adana ﬁube Baﬂkan› Ethem Aç›kal›n,
ESP Temsilcisi Dinçer Ergün,

Ç H K M
Temsilcisi
Hasan Yüksel ve ﬁakirpaﬂa Temel Haklar
üyesi Emrah Eskibal
23 Haziran günü görülen duruﬂmada
tahliye edildiler.
Mahkeme öncesinde devrimcidemokratik kurumlar taraf›ndan yap›lan ortak eylemde keyfili¤in sona
erdirilmesi ve tutuklu bulunan demokratik kurum çal›ﬂanlar›n›n serbest b›rak›lmalar› istendi. Adliye’nin arka giriﬂinde yap›lan eylemdeki aç›klamada keyfilikler anlat›larak bu keyfiliklerin mücadeleyi engelleyemeyece¤i belirtildi. Aç›klamada “Bu ülkede haklar kolay kazan›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 mücadelemizi sürdürmeye devam edece¤iz”
denilirken eylemde “Bas›n Aç›klamas›na Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!” pankart›
aç›ld›.

Dersim’de 1 May›s’a
Kat›lanlara Hapis
Dersim’de 1 May›s mitingine
kat›lan 14 kiﬂiye 10’ar ay hapis
cezas› verildi. Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i üyeleri Özcan Duta¤ac›, Murat Kaymaz, Ziya Kulbak,
Özcan Do¤an, DTP üyesi Engin Çakar, Mesut Aran, Murat Aran, Tunceli 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› yapmak" gerekçesiyle verilen cezan›n
infaz› mahkeme taraf›ndan ertelendi.

Faﬂist Sald›r›lara Karﬂ›
D i re n m e k S u ç M u ?
Antalya Temel Haklar 24 Haziran günü K›ﬂlahan Meydan›’nda

29 Haziran 2008

yapt›¤›
eylemle tutuklu
Antalya bulunmakta
olan Akdeniz Üniversitesi ö¤rencilerinin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
“Faﬂist Sald›r›lara Karﬂ› Direnmek Suç Mu? Tutuklu Ö¤renciler
Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Faﬂistler D›ﬂar›da
Ö¤renciler ‹çerde Adalet Nerede!”
dövizleri taﬂ›nd›.
Eylemde Sercan Ahmet Arslan’›n okudu¤u bas›n aç›klamas›nda
“Akdeniz Üniversitesi’nde yaﬂanan
sald›r›lar bu ülkenin gerçek tablosudur” denildi. Tutuklu faﬂistlerin
“ateﬂli silahla Akdeniz Üniversitesi
ö¤rencilerine karﬂ› öldürmeye teﬂebbüsten” tutuklu bulundu¤unun
belirtildi¤i aç›klamada, tutuklu devrimci ö¤rencilerin 6 adet cam k›rd›klar› için tutukland›klar› ve bu nedenle yarg›land›klar› halde faﬂistlerle ayn› mahkemede, a¤›r ceza mahkemesinde yarg›land›klar› belirtildi.
Tutuklu devrimci ö¤rencilerin
serbest b›rak›lmas› talebinin tekrarland›¤› aç›klamada “Faﬂist Sald›r›lar Bizleri Y›ld›ramaz, Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›. Eylemin ard›ndan tutuklamalar› teﬂhir eden bildiriler da¤›t›ld›.

Ankara’da Gözalt›lara
P ro t e s t o
Ankara‘da son zamanlarda demokratik kurumlara yönelik yap›lan
bask›lar pervas›zca devam ediyor.
23 Haziran’da ESP ve SGD çal›ﬂanlar›n›n evleri ve iﬂyerleri sabah saatlerinde uzun namlulu silahlarla bas›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›. Polisin gözalt›na alma gerekçesi, art›k
tan›d›kt›: “1 May›s kutlamalar›nda
devrim ﬂehitlerinin resimlerinin ol-
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du¤u bir pankart›n aç›lmas›”!
Bask›nlar› protesto etmek için
23 Haziran günü, Yüksel Caddesi’nde bir eylem yap›ld›. Eylemde
bas›n aç›klamas› okuyan ESP Temsilcisi Muharrem Demirk›ran, Ankara’da polisin son dönemde en küçük demokratik bir eyleme dahi tahamülsüzce yaklaﬂt›¤›na dikkat
çekti. Odak, DHD, Temel Haklar,
Al›nteri, Marksist Bak›ﬂ ve ayd›nlardan Temel Demirer’in destek
verdi¤i aç›klamada “Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Devlet Terörüne
Son” sloganlar› at›ld›.

B a s k › l a r Bizi Y ›l d ›r ama z!
‹zmir’de 1 May›s’a kat›ld›klar›
için iﬂinden at›lan ve staj yeri de¤iﬂtirilen ‹nan Sezer ve Bar›ﬂ Aydo¤an
için Ege Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin baﬂlatt›¤› kampanya, ülkedeki hak gasplar› ve hukuksuzluklar›n teﬂhiri ile birlikte sürüyor.
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›ld›. Bas›n aç›klamas›nda bu sald›r›lar›n yaln›z ‹zmir’e özgü olmad›¤›

belirtilerek Ankara, Sivas, Adana’da yaﬂanan tutuklamalar anlat›ld›. Eylemin ard›ndan AKP’nin hukuksuzlu¤unu anlatan 1000 adet
bildiri Çi¤li pazaryerinde da¤›t›ld›.
22 Haziran‘da Narl›dere 2. ‹nönü Mahallesi’nde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda ise iktidar›n son günlerde hak ihlalleri ile halka teﬂhir oldu¤unu, hak ve özgürlüklerin kullan›lmas›na tahammülü olmad›¤› belirtildi. Selda Bulut’un okudu¤u bas›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 illerden farkl› de¤ildir. Devrimci-demokrat kurumlara gitti¤i için insanlar›n ayr› ayr› taktiklerle sald›r› ve
bask›lara u¤ram›ﬂ, ‹nan Sezer iﬂinden, Bar›ﬂ Aydo¤du ise staj yerinden 1 May›s’a kat›ld›klar› için at›lm›ﬂt›r” denildi.
‹zmir

ÇHD: Fiﬂlemenin Yasal
Zemini Oluﬂturuluyor
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi 24 Haziran günü dernek binas›nda düzenledi¤i bas›n
toplant›s›yla Kiﬂisel Verilerin Korunmas› Kanun Tasar›s›'yla kiﬂisel
verilerin resmi makamlar›n talebi
halinde Emniyet, M‹T ve Jandarman›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 önlenmesi amac›yla, jandarmaya, emniyete
veya M‹T'e “özel niteli¤i olan kiﬂi-

sel veriler”i iﬂleyebilme yetkisi verilmesi kabul edilemez.
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›, bireyin tüm yaﬂant›s›n› sürekli izleme
ve bireyler hakk›nda sürekli veri
toplaman›n, yani fiﬂlemenin yasal
zeminini oluﬂturma amac› taﬂ›maktad›r.
…Bizler
ÇHD olarak bu sebeplerle yasan›n bu
haliyle kabul edilemez oldu¤unu ve
bu yasaya karﬂ› oldu¤umuzu belirtiyoruz” denildi.
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Genelkurmay Plan›
Kontrgerilla Yönetiminin
Belgesidir

20 Haziran tarihli TARAF gazetesinde “Genelkurmay›n Türkiyeyi
Biçimlendirme Plan›” baﬂl›¤›yla bir
haber yay›nland›.
Genelkurmay bünyesinde haz›rland›¤› iddia edilen bir “ h a l k a k a rﬂ› savaﬂ belgesi”ne yer veriliyordu
söz konusu gazetede.
‹ddia karﬂ›s›nda Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada ise, “komuta kat› taraf›ndan
ona yl a nm › ﬂ böy le b i r r e sm i ev r ak
veya plan bulunmamaktad›r.” denilirken, belgenin varl›¤› yalanlanmad›.
Elbette, bu belgenin onaylanmad›¤› söylemi de gerçe¤i ifade etmemektedir, çünkü bu belge zaten hayata geçirilenlerin bir ifadesinden
baﬂka birﬂey de¤ildir. Belgenin
onaylan›p onaylanmamas›n›n ötesinde, uygulanan bir belge oldu¤u
yaﬂananlardan görülebilir.

Belge Gerçektir ve
H a l k a Karﬂ› Savaﬂta
O r d u Yaln›z De¤ild i r
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› ﬂunlar:
- Ü niversiteler, üst yarg› organlar› baﬂkanlar›, bas›n mens u p l a r › , s a n a t ç › l a r › n.. . T S K i l e a y n › p a r a l e l d e h a re k e t e t m e l e r i n i n
sa¤lanmas›
- Kamuoyunun bilgilendirilmesi için uygun medya organlar›n › n, etkin olarak kullan›lmas›
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- Kamuoyunu yönlendirmek
amac›yla t an›nm›ﬂ yönetmen ve
o y u n c u l a ra, sinema, TV, çizgi ve ya belgesel filmlerin çektirilmesi
- Ü s t d ü z e y k o m u t a n l a r ca ﬂe hit ve gazi ailelerine yap›lan ziya r etlerin medya arac›l›¤›yla kamuoyuna yans›t›lmas›
- L i s e ö ¤ r e n c i l e r i n e , v a r oﬂla ra, subaylara yönelik ‘kitle çal›ﬂ mas›’
- T S K k a r ﬂ › t › f i k i r ve eyle ml er i
ile bilinenlerin y›prat›lmas›
- U y g u n S T Ö ’ l e r ile ile tiﬂ im ve
iﬂbirli¤i imkanlar›n›n geliﬂtirilmesi. Kurumun risk alt›na girmemesi içi n “ g ü v e n i l i r k i ﬂ i l e r ” ü z e r i n d e n “dolayl›” ve “ ö r t ü l ü ” ola r a k kullan›lmas›
Tüm bunlar ﬂu veya bu ölçüde
uygulanm›ﬂ, en az›ndan uygulanmaya 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 yaﬂananlard›r. ‹nfazlar, tutuklamalar,
linç sald›r›lar›, medyan›n psikolojik
savaﬂ›, “STÖ’ler”in oligarﬂi içi çat›ﬂmadaki eylemleri. Hepsi bu belgenin gerçekli¤ini ifade etmektedir.

‹ﬂte Kontrgerilla Budur
Belgeler ülkemizde bugüne kadar yürütülmüﬂ olan kontrgerilla faaliyetlerine de aç›kl›k getirmektedir. “Devlet kendi halk›na karﬂ› sa vaﬂ›r m›?” diyerek, halka karﬂ› savaﬂ›n en merkezi düzeyde örgütlenip, organize edildi¤ine inanmayanlar, bu belge ile bir kez daha gerçekle yüzleﬂme ﬂans›na da kavuﬂmuﬂlard›r.
Belgenin en önemli yan›, bu ülkede halka karﬂ› savaﬂ›n, bir tak›m
“karanl›k güçlerin”, “derin devletin”, “devlet içindeki çetelerin”
iﬂi olmad›¤›n› gösteriyor olmas›d›r.

Yine bu belgeye ve belgede geçenlerin yaﬂamdaki yans›malar›na
bak›larak, ülkemizdeki burjuva bas›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 taraf›ndan halka yönelik s›k›lan tek
bir kurﬂunun bile devletin merkezi
politikalar›n›n d›ﬂ›nda oldu¤unu düﬂünmek için bir neden yoktur.
‹ﬂte kontrgerilla bu belgenin haz›rland›¤› yerdir. Fakat, bu gerçekler ortada dururken, Veli Küçüklerin
tutuklanmas› AKP’nin “ E r g e n e k o n ” operasyonu diye pazarlanmaya çal›ﬂ›l›yor.
Kontrgerilla Veli Küçükler de¤ildir, onlar bu yap› içinde ancak
küçük bir diﬂli olabilirler. Kontrgerilla NATO’ya giriﬂten bu yana bu
ülkedeki belirleyici güçlerden biridir. Örne¤in C‹A taraf›ndan NATO
bünyesinde oluﬂturulan ve ülkemizdeki 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 cesaretinin de, böyle bir amac›n›n da olmad›¤› aç›kt›r. ABD iﬂbirlikçisi hiç
b i r i k t i d a r kontrgerillaya karﬂ›
gerçekten mücadele edemez . Dahas›, AKP iktidar›, ﬁemdinli’de oldu¤u gibi aç›¤a ç›km›ﬂ olan kontrgerilla eylemlerinin üzerini de örtmüﬂtür. Bu belgenin üzerine gidilmeyece¤i de aç›kt›r. Bu tür belgeler,
en fazla oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda
birbirine karﬂ› kullan›lan kozlar olabilirler, karﬂ›l›kl› tavizler koparma-
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n›n malzemeleri olarak kullan›labilirler, daha ilerisi olmaz.

Genelkurmay taraf›ndan hayata geçirilmiﬂ bir politikad›r.

Halk, Savaﬂ›n Hedefi:
Belgede; “PKK’ya deste¤in bedelsiz kalmad›¤›n› halka göste r mek” için “bölgede aramalar›n ve
operasyonlar›n s›klaﬂt›r›lmas›”
Türkiye s›n›r›nda, Irak’›n kuzeyinde
yaﬂayan Kürt halk›na karﬂ› da “A¤›r
silah ateﬂleri icra edilerek” ayn› ﬂekilde bedel ödetilmesi isteniyor.
Bunlar ony›llard›r uygulanmaktad›r. Halk›n gerillaya, kurtuluﬂ mücadelelerine deste¤ini kesmek için,
bedel ödetilmiﬂtir. Oligarﬂik devletin halka, katliamlarla, iﬂkencelerle,
göç politikalar›yla, ormanlar› yakarak, hayvanlar› öldürerek, aç b›rakarak yönelmesinin öncelikli nedenlerinden biri de budur.
Plan çerçevesinde de, “ s › n › r öte s i s al d› r› l ar” yap›ld›, sald›r›larda
köylerin bombaland›¤› haberleri
yans›d›, s›n›rda tampon bölge oluﬂturuldu, onbinlerce asker bölgeye
y›¤›ld›, halk çeﬂitli bask› yöntemleriyle taciz edildi, kitle gösterilerine
sald›r›ld›.
Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t, 27 Haziran 2007'de imamlar›,
muhtarlar› ve köylüleri hedef alan
bir konuﬂma yaparak; “Teröre vurulacak en önemli darbelerden bir
tanesi bu iﬂbirlikçilerin mümkün
ol du¤u ka dar te sir si z ha le ge ti r il mesidir” dedi.
Yine belgede yer alan; DTP’nin
terörist ilan edilmesi politikas› da

Bu ‹lk G izli Bel ge De¤il
27 A¤ustos 2003 tarihli Radikal
Gazetesi’nde de “ M G K G e n e l
S e k reterli¤i Gizli Yönetmeli¤i”
adl› bir belge yay›nlanm›ﬂt›. Her
maddesinde “ p s i k o l o j i k h a r p ”ten,
“ i s t i k r a r ”dan, “güvenlik”ten, “ h e def”lerden, “ t e d b i r ”den, her sat›r›nda bir “ d ü ﬂ m a n ”dan sözedilen
bu belge de, TBMM’nin göstermelik oldu¤unun, bu ülkeyi as›l yöneten gücün MGK’da somutland›¤›n›n, ordu ve hükümetlerin halka
karﬂ› birlikte savaﬂt›klar›n›n belgesiydi. Belge gösteriyordu ki, ekonomiden, d›ﬂ politikaya, yarg›dan, e¤itime, kültüre MGK’n›n ilgisi ve yetkisi d›ﬂ›nda olan bir alan yoktu.
Sözkonusu belge ile; “ To p l u m l a
‹liﬂkiler Baﬂkanl›¤›” (T‹B) isimli
bir kurumun varl›¤› da ilk kez resmi
olarak aç›¤a ç›km›ﬂt›. Toplumla iliﬂkiler Baﬂkanl›¤› MGK bünyesinde,
halka karﬂ› psikolojik savaﬂ›n karargahlar›ndand›. Kurum, MGK’ya
ba¤l› olarak 1983’te kurulmuﬂ, fakat fiili olarak Özel Harp Dairesi’ne
(ÖHD) ba¤l› çal›ﬂ›yordu.
Yine, ortaya ç›kan son belgeyle
büyük benzerlikler taﬂ›yan “ A n d › ç ”
da hat›rlanacakt›r.
Dolay›s›yla, ortaya ç›kan belgelere ﬂaﬂ›rmak da gerçekçi de¤ildir.
Hepsi, ülkemizdeki kontrgerilla
politikalar›n›n süreklili¤ini göstermektedir.

‘Din lüzumlu müessese’
Belgede deniyor ki, “ Dinin lü z uml u bi r mües sese ol du¤una ol an
i n a n ç... yüce din duygular›n›n Meh metçi¤in muharebe sahas›ndaki mo tivas yonu aç›s ›nd an önemli oldu¤u
... vurgulanacakt›r ” .
Daha önce de, Fatih Güllapo¤lu’nun ‘Tanks›z To p s u z H a re k â t ’
isimli kitab›nda; M G K ’ n › n To p l u m la ‹liﬂkiler Baﬂkanl›¤›na ba¤l› O ¤uz
Kaleli isimli bir subay›n, Avrupa’da-
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ki Türkler aras›nda Kuran-› Kerim da¤›tt›¤› anlat›l›yordu.
Evet, din sadece iﬂbirlikçi
AKP iktidar›n›n kulland›¤› bir malzeme de¤il, ordu da dini, kitleleri yönlendirmek, oligarﬂik düzenin politikalar› 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. ‹htiyaç duyduklar›nda dini kulland›klar›
gibi, laiklik de iktidar çat›ﬂmas›nda
kulland›klar› bir araçt›r.

Bu Da A K P ’ n i n H a l k a
Karﬂ› Savaﬂ›n›n Belgesi
MGK Genel Sekreterli¤i Gizli
Yönetmeli¤i AKP iktidar› döneminde 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 iktidar› 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; “Ülkemiz menfaatlar›n›n ge rektirdi¤i konularda milli siyaset
ilke le rinin ps ikolojik harekâ t ile
destekl enmesi(nin)... önemi daha
da artm› ﬂt › r ” denilerek, ‘‹‹çi ﬂleri
Bakanl›¤› Toplumla ‹liﬂkiler Daire
Baﬂkanl›¤› ve ‹l Toplumla ‹liﬂkiler
Bürolar› Kurulu ﬂ Görev ve Çal›ﬂma Yönergesi'ne göre, tüm illerde
Toplumla ‹liﬂkiler Daire Baﬂkanl›¤›’na ba¤l›, Toplumla ‹liﬂkiler Bürolar›n›n kurulmas› talimat› veriliyordu. 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;
“ Halka karﬂ› savaﬂta MGK ile AKP
a r a s › n d a hiçbir fark yoktur. MGK,
gerekti¤inde ordusunun tanklar›n›
yürütüyordu, AKP ise polis panzerlerini y ü r ü t ü r ; f a r k b u k a d a r n ü anst›r.” diyorduk. Bu durum da halen geçerlidir.
Belgeler kontrgerilla yönetimlerinin halk› düﬂman olarak gördü¤ünü
göstermektedir. Peki halka düﬂman
bu kontrgerillac›lar kime dosttur?
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AKP’yle yanyana demokrasi savunulamaz!
I Faﬂizm, Sadece Genelkurmay Arac›l›¤›yla M›

at›lm›yor mu?.. 2006 Mart›nda
Diyarbak›r’da cenaze törenleriUygulan›yor Bu Ülkede?
ne yap›lan sald›r›larda 14 kiﬂiyi
I Ne AKP’ye, Ne Genelkurmay’a Yedeklenmeden de “darbeciler” mi katletmiﬂti?..
Halk Demokrasisi ‹çin Birleﬂelim!
Feyzullah Ete, Baran Tursun,
Festus Okey gibi isimlerin polis
I Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye ‹çin
taraf›ndan katledilmesi de mi
Emperyalizme, Faﬂizme “Dur” Diyelim!
“Ergenekoncular”›n iﬂi?.. Yürüyüﬂ da¤›t›mc›s› Ferhat Gerçek’i
kim vurdu? Darbeciler mi?..
Sol, tarihsel bir ayr›m›n ifadesi
lukla da toplumsal muhalefeti suÜniversitelerden
onlarca gencimizi
olarak, adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e,
land›ran, gayri ciddileﬂtiren biçimatan
kim?
Kampüslerdeki
faﬂist salbask›ya karﬂ› bir tav›r al›ﬂ›n ad›d›r.
leri tercih etmiﬂ olmas›d›r. Türkiye
d›r›lar›
gerçekleﬂtiren
kim?..
OnlarSol, s›n›flar mücadelesinde ancak
solunun önemli bir kesimi, onlar›n
ca
ﬂehirde
linç
sald›r›lar›n›
örgütlekendi kimli¤iyle, kiﬂili¤iyle varolçizgisinde böyle bir eylemi gerçekyen kim? Darbe giriﬂimcileri mi?..
du¤u noktada, bir alternatif olabilir.
leﬂtirmiﬂ olmasayd›, bu grubu ciddiHerkes biliyor ki bu liste saymakla
Sol politikan›n düzen güçlerine yeye al›p özel olarak de¤erlendirme
bitmez. Faﬂizm, sadece genelkurdeklenmesi, solun kendini bitirmegere¤i de duymazd›k belki. Ve yine
may arac›l›¤›yla m› uygulan›yor
ye baﬂlad›¤› noktad›r. O sürecin sode elbette burada as›l de¤erlendirbu ülkede?
nunda art›k sol, sol olmaktan ç›kar.
mek, tart›ﬂmak istedi¤imiz bunlar
Dikkat çekici ve önemlidir;
de¤il, soldur.
“Darbeye karﬂ› 70 miyon ad›m”
H
e
r
ﬂ eyi “da rbe” di ye nitelendirenad›yla bir yürüyüﬂ düzenlendi geçen
Sol bu eyleme kat›larak, darbeye
lerin
önemli bir k›sm›, gerçekte fahafta. 21 Haziran’da ‹stanbul Bekarﬂ› bir tav›r alm›ﬂ m› oldu?
ﬂizmin
somut, aç›k uygulamalar›
yo¤lu’nda yap›lan yürüyüﬂe kat›lanHay›r; “Darbeye karﬂ› 70 mikarﬂ›s›nde
hemen hiç tepki vermelar›n baz›lar› ﬂunlard›: Genç Sivillyon ad›m” yürüyüﬂü, AKP’ye yeyenlerdir.
ler, Küresel Eylem Grubu, Mazlumdeklenmenin yürüyüﬂüdür. GenelDarbeye niçin karﬂ› olunur?
Der, DTP, Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e
kurmay’› -darbeyi- eleﬂtirenler,
Dur De Giriﬂimi, DS‹P, Türkiye
Varolan k›smi demokratik haklar
AKP’yi eleﬂtirmeyerek iç çat›ﬂmaGönüllü Teﬂebbüsler Vakf›, SDP,
ve özgürlükler rafa kald›r›lmas›n,
da AKP’den yana saf tutmuﬂ olmuﬂSosyalist Parti Giriﬂimi, Siyasal
bask›, zulüm ayyuka ç›kmas›n, hulard›r.
Ufuk Hareketi, Bar›ﬂ Meclisi,
kuksuzluk hakim hale gelmesin, inDarbeyi veya giriﬂimini protesto
Lambda, Su Hareketi Üyeleri, Türfazlar, iﬂkenceler, katliamlar, hapisetmek demokratik bir tav›r ve hakkiye Bar›ﬂ Meclisi, EHP...
hanelerde zulümler olmas›n diye...
t›r; fakat ya AK P’n in zul mü? Onu
‹ﬂçiler, ö¤renciler, sorgusuz sualsiz
Birçok sol grup, AKP’yle saf tuprotesto etmiyorlar.
iﬂten, okuldan at›lmas›n diye...
tan islamc› gruplar ve AKP çizgiÖzellikle AB’ciler bundan uzak
Evet, darbeye karﬂ› olman›n gereksindeki di¤er düzen örgütlenmeleduruyor. S›rf türban sorunu gibi
çeleri bunlar ve benzerleridir.
riyle ne için bir araya gelmiﬂlerdi?
benmerkezci nedenlerle AKP’nin
Özellikle islamc› ve AKP’ci bas›n,
Peki bir darbenin yapaca¤› bu
her türlü zulmüne destek olan iseylemi “toplumun farkl› siyasi gözulümler bugün hiç mi yaﬂanm›yor.
lamc› kesimler de AKP’nin uygularüﬂ ve katmanlar›ndan kat›l›m olduYaﬂand›¤› ortada. Öyleyse bu darbe
malar› karﬂ›s›nda kör ve sa¤›rlar. ‹ﬂ¤u” gerekçesiyle oldukça övdü¤ü
karﬂ›tlar› nerede?..
te sol da bu körlü¤e, sa¤›rl›¤a ortak
bu eylem, gerçekten de “muhalif
Yürüyüﬂte
ÖDP milletvekili
olmuﬂtur.
güçlerin bir araya gelmesi” olarak
Ufuk Uras’›n eﬂi Zeynep Tanbay tam› görülmelidir.
raf›ndan yap›lan konuﬂmada deniDarbe karﬂ›tlar›, AKP
yor ki; “Bizler, ayn› cümleler ile
Bas›nda yer ald›¤› kadar›yla, yüz u l m ü n e ‘ k a r ﬂ › t ’ de¤il mi? aﬂa¤›land›k, ayn› kiﬂiler taraf›ndan
rüyüﬂün organizatörü “Genç sivil küçümsendik, ayn› darbelerde hal e r ”dir. Bu grubun bugüne kadar
Bak›n, daha yak›n zamanda, 1
yatlar›m›z› gelece¤imiz kaybettik.”!
May›s’ta, “Darbeye karﬂ›...” yürüemperyalizme ba¤›ml›l›k karﬂ›s›nBu, söz konusu bileﬂime dair yanl›ﬂ
da, faﬂist bask›lar karﬂ›s›nda tek bir
yüﬂünün yap›ld›¤› caddelerde
b i r t a n › m v e t a s v i r d i r. Hay›r öyle
demokratik ç›k›ﬂ› yoktur. Tüm eyAKP’nin teröre estirilmedi mi?..
olmad›. Ne ayn› zulümleri gördük,
lemleri, Genelkurmay’a karﬂ› ve
Türkiye’nin dört bir yan›ndan iﬂne de egemenlerin devrimcilere ve
AKP çizgisindedir; eylemlerinin
kence haberleri gelmiyor mu?.. Her
dincilere bak›ﬂ› ayn›yd›. Onlar›n ikinci özelli¤i de eylemlerinde gehafta “örgüt operasyonu” ad› alt›nnellikle “zengin çocuklar›” havas›nda onlarca devrimci demokrat keyfi
dincilerin- önü aç›l›rken, biz as›ldaki sivil toplumcu bir tarz›, ço¤ungerekçelerle tutuklan›p F Tiplerine
d›k...
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Siyasette

Bugün de hala esas olarak ayn›
politika ve yaklaﬂ›m geçerlidir. Düzen karﬂ›t› islamc›larla devrimciler,
demokratlar yanyana gelebilir elbette. Ama AKP destekçileriyle
yanyana gelmek, farkl›d›r. Üstelik
bu yanyana geliﬂ, AKP’ye yedeklenme biçimde gerçekleﬂiyorsa, durum daha da tart›ﬂmal›d›r.

Ay d › n l a r, s a n a t ç › l a r ;
AKP’nin, oligarﬂinin
ﬂovlar›na ortak olmay›n!
Yürüyüﬂün bir baﬂka biçimi, Dinci Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
eﬂi Hayrunnisa Gül himayesinde düzenlenen “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, okumay› teﬂvik edeceklerse, bunu Hayrunnisa Gül’ün ﬂemsiyesi alt›na girmeden, devrimci, demokratik kurumlarla, baﬂka ayd›n ve sanatç› örgütlenmeleriyle yapabilirler, öyle
yapmal›d›rlar. B i l i m d ü ﬂ m a n l › ¤ ›
aç›k olan bir çevreyle okuma kampanyas› düzenlemek, ayd›n olman›n
hangi misyonuna s›¤d›r›labilir?
Bu iktidar de¤il mi, o k u d u ¤ u
için insanlara zulmeden, bu iktidar
de¤il mi kaç y›ld›r 301. Maddeyi
kald›rmamak için direnen... Kitaptan, düﬂünceden böylesine korkan
bir iktidar›n temsilcilerinin kitap
okuma kampanyas›na kat›lmak, onlar›n faﬂist yüzünü perdelemesine
araç olmakt›r.
Son aylarda yasaklanan, el konulan, 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, görmelisiniz ki, AKP faﬂizmi, sizi maske yerine kullan›yor.. Bu ﬂovlara ortak
olup kendini düzene kabul ettirme
veya baﬂka hesaplar içinde olmak,
olsa olsa Adnan ﬁenses tipi, Osm a n Ya ¤ m u r d e reli tipi sanatç›l›k-
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‹LKE
Sistem ‹çilik
S is te m iç i d üﬂ ün ü p s is te m iç i
yaﬂayanlar; sisteme yedek lenmekten kurtulamazlar..
Gerek “Darbeye karﬂ› 70 milyon ad›m” ad› verilen yürüyüﬂe,
gerekse de Hayrünnisa Gül’ün
okuma ﬂenli¤ine birçok sol örgütün, ayd›nlar›n kat›lmas›, kendine,
halk›na, kendi ideolojisine güvensizleﬂmenin yeni bir ifadesi olmuﬂtur.
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 “Ne Refahyol, Ne Ha z›rol” slogan›yla Genelkurmaya
yedeklenilmesi, demokrasi getirecek umuduyla AB’cilik ipine sar›l›nmas›, solun kendi d›ﬂ›ndaki güçlere yedeklenmesinin çeﬂitli dönemlerdeki örnekleridir.
Bu yedeklenmelerin hepsi, sol
ad›na hayal k›r›kl›¤›yla sonuçlanm›ﬂ, sol bu süreçlerden zay›flam›ﬂ
olarak ç›km›ﬂt›r.
28 ﬁubat döneminde “Ne Re fahyol, Ne Haz›rol” slogan›yla Ge-

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 örnek aktaral›m: Ufuk Uras,
TBMM’de “2004’te darbe teﬂebbüsünde bulunan generaller hakk›nda
araﬂt›rma komisyonu” kurulmas›
için imza toplamak istiyor; CHP,
MHP, DSP baﬂtan biz imzalamay›z
diyor; fakat daha ilginç olan, demokrat, darbe karﬂ›t› AKP’lilerden
de henüz t e k b i r A K P M illetvekili
bile “ben imzal›yorum” demiyor.

nelkurmay’a yedeklenen
kafa yap›s›, bugün de ayn›
kafayla AKP’ye yedekleniyor. Benzer bir hataya nas›l olup da ikinci defa düﬂüldü¤ünün cevab› ise, bu
politikalara iliﬂkin gerçek bir muhasebenin yap›lmam›ﬂ olmas›d›r.
ÖDP çizgisini düﬂünün mesela;
dün 28 ﬁubat’ta “Ne Refahyol, Ne
Haz›rol” deyip “laiklik ﬂeriatç›l›k”
ikileminde laik Genelkurmay’a yedeklenen ÖDP, ﬂimdi tam tersine
oligarﬂi içi çat›ﬂmada “ﬂeriatç›” tarafa 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 demokratikleﬂtiren” bir güç olarak tahlil etmekteki
yanl›ﬂl›k ve saçmal›¤›n sonucudur.
Öyle ki, ÖDP teorisyenleri “AB sürecini sürdürdü¤ü müddetçe
AKP’nin bu yan›n› desteklemeliyiz” diyebilmiﬂ, hatta bu süreci demokratik devrim olarak nitelendirebilecek kadar da abes noktalara
savrulmuﬂlard›r. “Darbeye karﬂ›...” yürüyüﬂe kat›lan solun hemen tüm kesimleri bu yanl›ﬂl›¤›, ﬂu
veya bu ölçüde paylaﬂmaktad›r.
‹ktidar iddias›, hedefi olmayanlar›n, dolay›s›yla siyaseti ya da sanat›, düzen içi kavrayanlar›n ﬂu veya bu düzen gücüne yedeklenmeleri kaç›n›lmazd›r. Devrimciler, demokratlar, her alanda kendi politikalar›yla varolmal›, baﬂka güçlere
yedeklenmek yerine, halk› kendi
politikalar› etraf›nda birleﬂtirmeyi
hedeflemelidirler.

Yar›n, TBMM’de dergi yasaklama, 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 desteklemeyece¤inden emin olabilirsiniz..
Dolay›s›yla, bu kesimler, ne demokrasi ad›na, ne halk›m›z›n cehaletten kurtar›lmas› ad›na, bütün bu
eylem ve etkinliklerinden hiçbir ﬂey
elde edemeyecek, k u l l a n › l d › k l a r › yla kalacaklard›r! Sol ve ayd›nlar,
bunu görmelidir.

‹LKE

17

AKP’nin ‹nanç Özgürlü¤ü,
Alevi Aç›l›m› Buraya Kadar!
Cemevlerini ibadethane kapsam›na alacak yasal düzenlemelerin
yap›l›p yap›lmayaca¤›n› soran milletvekillerine Baﬂbakan ad›na Baﬂbakan Yard›mc›s› Naz›m Ekren taraf›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 isimlendirilmemiﬂtir. Buna iliﬂkin düzenleme
uygun görülmemektedir.”
Tart›ﬂma bitmiﬂtir.
Beklentilerin de art›k bitmesi gerekti¤i aç›k.
Sünni anlay›ﬂ, kendini dayatmaya 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 Çamuro¤lu’nun teﬂrifatç›l›¤›yla Muharrem Orucu iftar›na kat›ld›¤›nda
“ m e r h a b a c a n l a r ” diye baﬂlayan
konuﬂmas›n› ve vaatlerini hat›rlay›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 olmam›ﬂt›r, bu yoktur diye fetva verirken,
“ t a r i h i g e r ç e k l e r d e n ” de¤il, Sünnili¤in yazd›¤› tarihten söz ediyor.

“Dersim halk› onuruna
sahip ç›kacakt›r”
Dersim’de halk›n dilencileﬂtirilerek korucu yap›lmaya çal›ﬂ›lmas› protesto edildi. 24 Haziran günü Dersim’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 Soka¤›’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, istihdam yaratmak ve Kürt sorununu çözmek yerine halk›m›za koruculuk seçene¤i dayat›ld›. Uygulanan koruculuk sistemi tam bir suç örgütüne dönüﬂmüﬂtür. Bu yaﬂananlar hiç kimse için s›r de¤ildir. Tecavüzcülükten,
ya¤malamaya, uyuﬂturucu ticaretinden, cinayete kadar
bir çok olaya ad› kar›ﬂan bu uygulama çözüm diye sunuluyor. Halk›m›z ajanlaﬂt›r›lmaya, iﬂbirlikçileﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yor bu politikalar tutmayacakt›r. ...Kimse heveslenmesin bu kurum Dersim de tutmayacakt›r. Çün-
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ﬁii-Alevi-Bektaﬂi inan›ﬂ›ndaki
yüzmilyonlar›n, yüzy›llar boyu zulme maruz b›rak›ld›¤›n›n tarihinden
söz etmiyor. Diyor ki, cemevleri alternatif bir ibadethane olarak görülmemiﬂtir. 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 kadar Cemevleri yok idiyse, bunun nedeni de bellidir. Bu neden, Sünni islamc›l›¤› dayatan bask›c› devlet anlay›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 özgürlü¤ü konusunda “birﬂeyler yapabilece¤ine” inananlar, boylar›n›n
ölçüsünü ald›lar.
Ayn› deneyi, ayn› beklentileri bir
kez daha yaﬂamak, siyasi safl›k ve
körlüktür. ‹nanç özgürlü¤ünün, haklar ve özgürlüklerin AKP’nin veya
baﬂka bir gerici, faﬂist partinin icazetiyle kazan›lamayaca¤› apaç›kt›r.
Naz›m Ekren’in cevab›yla AKP bunu herkese bir kez daha göstermiﬂ,
hat›rlatm›ﬂt›r.

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. Çünkü onur paradan üstündür” denildi.

Dersim’de Asker Orman Yak›yor!
Dersim halk›na yönelik sald›r›lar sürüyor. 20 Haziran Cuma günü Dersim’e ba¤l› Kocakoç Köyü’nün Çelenk bölgesinde ormanlar yak›ld›. Ormanlar›n köy halk›n›n gözleri önünde Kocakoç Karakolu taraf›ndan yak›lmas›na halk taraf›ndan tepki gösterildi. Köylüler askerlerin yang›n›n büyümesi için silahlar›yla da ateﬂ ettiklerine tan›kl›k ederken “Rüzgar›n da etkisiyle yang›n
büyümeye baﬂlad›. Alevlerin iyice büyüdü¤ünden emin
olduktan sonra askerler silahlar›n› susturdular” diye yaﬂad›klar›n› anlat›yorlar. Ormanlar›n yand›¤›n› gören
köylülerle birlikte yang›n söndürülmesi için devrimciler de halka yard›m etmek için bölgeye gitti. Elde olan
imkanlarla, güç-bela yang›n kontrol alt›na al›nd›. ‹nsanlar 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.

29 Haziran 2008

Bu düﬂmanl›k, bu zalimlik

hangi kitapta var?
l 16 Haziran’da Dersim’de 4
çocuk, duvarlara “Yaﬂas›n DHKPC ” ve “ M a h i r Yaﬂ› yor” 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 “ ‹ st i k l a l M a r ﬂ › ” okumaya zorland›lar.
Zorla ‹stiklal Marﬂ› okutturularak
devletin “ b ü y ü k l ü ¤ ü ” gösterildi.
Göreceklerdi ki, devletin gücü 16
yaﬂ›ndaki çocuklara dayakla “ ‹ s t i kl a l M a r ﬂ › ” okutmaya yetiyordu.
‹ﬂkenceci polisler, iﬂkenceyi öyle meﬂru görüyorlar ki, çocuklar› iﬂkenceyle yeterince piﬂman ettiklerini düﬂündüklerinde, ailelerine teslim etmeye götürerek; “al›n çocu¤unuza sahip ç›k›n” dediler.
Yoksa, büyük devlet çocuklar›n›z› iﬂkence tezgah›na çeker. Öyle
ya, devlet dedi¤in ne yapar ki baﬂka, onun birinci görevi “yeterince
sahip ç›k›lmad›¤›n› düﬂündü¤ü
çocuklara iﬂkence ile hadlerini
bildirmektir”!.
l 15 ﬁubat’ta ﬁ›rnak’›n Cizre
ilçesinde, Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye teslim edilmesini protesto
gösterilerine kat›lan 5 çocu¤a, gözalt›nda ve götürüldükleri hapishanede iﬂkence yap›ld›¤›, 11 Haziran’da çocuklarla görüﬂen avukat
taraf›ndan rapor haline getirildi.
Kendilerine yap›lan iﬂkenceyi
aylar sonra avukatlar›na anlatan çocuklar, küfür, hakaret ve iﬂkencenin
gözalt›na al›nmalar›ndan itibaren
baﬂlad›¤›n›, sabaha kadar tek ayak
üzerinde bekletme, sürekli dayak,
cinsel taciz iﬂkenceleri gördüklerini, zorla kendilerine tuvalet ve nezarethane temizli¤i yapt›r›ld›¤›n›,
polisler taraf›ndan “burada seks yapabilirsiniz” denilerek aﬂa¤›land›klar›n› anlatt›lar.
Say›: 152

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

l

Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 10 çocuk, Maltepe Hapishanesi’ne sevk edilirken
darp edildikleri ve Maltepe Hapishanesi’nde 2-3 kiﬂilik hücrelere
konulduklar› için açl›k grevine
baﬂlad›lar. Çocuklardan 16 yaﬂ›ndaki Bar›ﬂ Yi¤it’in babas› ‹hsan
Yi¤it, çocu¤unun her taraf›ndan
dayaktan dolay› morart›lar oluﬂmuﬂ 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.
Çocuklara bile iﬂkence yapan
bu düﬂmanl›k, bu iﬂkencecilik, bu
zalimlik hangi kitapta yaz›l›d›r?
Bu uygulamalar, faﬂizmin kitab›nda yaz›l› oland›r. Zulümde, iﬂkencede kad›n çocuk ay›rmayan,
yaﬂl› genç ay›rmayan kitap faﬂizmin
kitab›d›r. Faﬂizmin kültürüne, ahlak›na, yönetme anlay›ﬂ›na uygundur.

Oligarﬂik düzenin polisi askeri gardiyan›, hizmetinde olduklar› düzene yak›ﬂan› yapm›ﬂlard›r.
AKP demokrasisinde,
iﬂkencenin olmayaca¤›n›
düﬂünenler, çocuklara bile yap›labilen bu iﬂkenceler karﬂ›s›nda ne düﬂünürler! Yine, bunlar›n da
AKP’nin d›ﬂ›nda, gizli güçler taraf›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, bunun anlam›, iﬂkenceci olmayan
“devlet görevlisine” s›f›r tolerans
ﬂeklinde mi anlaﬂ›lmas› gerekiyordu? 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 Diyarbak›r’a kadar götürüldükleri her
yerde iﬂkenceden geçiriliyorlar, cinsel tacize u¤ruyorlar.
Böylesine her yerin iﬂkenceciler
ve ahlaks›zlarla doldurulmuﬂ olmas›, ancak bilinçli bir politikan›n ürünü olabilir.
AKP iktidar› ne diyor bu iﬂkenceler için?
Bu ülkede, devletin katliam, infaz, 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¤ünü, katletme özgürlü¤ünü mü anlamas› gerekir?
AKP iktidar›n›n demagojiden
baﬂka bir cevab›n›n olamayaca¤›
malumdur. Fakat, AKP’den cevap
beklemeye gerek de yoktur. Yaﬂanan 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. Tersine, ayn› yolda ilerleyip daha büyük
iﬂkencelere imza att›klar› sürece,
ödülleri de haz›rd›r.
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lar. Mad›mak; bunun için de bir
utanç abidesi olarak duruyor Sivas’›n orta yerinde...

Mad›mak düzenin ve
düzeni savunanlar›n
utanc›d›r

Mad›mak
Bir Utanç Abidesidir
Bu resim, 33 insan›m›z›n Sivas’ta, Mad›mak oteli’nde 2 Temmuz 1993’te yak›larak öldürülmesinin 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 M a d › m a k O t e l i’ni tutuﬂturanlar
bir iki psikopat serseri de¤ildi. Bir
gece gizliden girerek de tutuﬂturmam›ﬂlard› oteli. Hay›r, bu ülkenin ordusunun, polisinin, hükümetinin,
herkesin gözleri önünde binlercesi
toplanm›ﬂ, belediye baﬂkan› taraf›ndan “ g a z a l a r › m ü b a re k ” k›l›nm›ﬂ,
devlet kurumlar› ve dönemin hükümeti taraf›ndan kendilerine her türlü kolayl›k sa¤lanm›ﬂ ve göz göre
göre oteli tutuﬂturmuﬂlard›.
1993’ün T ü r k i y e ’sinde yak›lan
bu insanlar›m›z›n “tüm suçlar›”
bu düzene ﬂu ya da bu düzeyde
muhalif olmak, ayd›nl›k düﬂüncel e r t a ﬂ › m a k v e y a s a l t Alevi inanc› na sahip olmak, yani oligarﬂik
d e v l e t i n re s m i d i n i n i n d › ﬂ › n d a b i r
in an ç t aﬂ › yor olmakt›. Bu suçlar›n›n kan›t› Sivas’ta yap›lacak olan
Pir Sultan Abdal ﬂenliklerine kat›lmakt›.
VE YAKILDILAR...
33 insan›m›z› yakanlar utanmad›lar. Oysa, Mad›mak Sivas’›n tam
ortas›nda bir utanç abidesi olarak
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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 katlettiklerinde utanmad›klar›, yakt›klar› tutsaklara bir de dava açt›klar›
gibi...
Sivas’ta da suçlu olan yak›lanlard›, “halk› tahrik etmiﬂlerdi”. Bu
ülkeyi yönetenlerin, egemenlerin
mant›¤›na göre, farkl› bir inanca sahip olmak, bu düzene karﬂ› olmak
“ t a h r i k u n s u r u ” idi.
33 insan, içlerinde devlet görevlilerinin 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, katleden güruhun içinden tespit edilen
üç beﬂ kiﬂi katliam zanl›s› olarak
yarg›land›lar. Katliam›n as›l s o r u m l u l a r › n › gözlerden kaç›rmak içindi
bu yarg›lama oyunu...
O mahkeme salonuna ç›kard›klar› 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›-

33 insan›m›z›n yak›lmas›n›n sorumlulu¤unu, katliamda kullan›lm›ﬂ
birkaç kiﬂinin üzerine atarak kurtulmaya çal›ﬂanlar, halk› aldatamazs›n›z, Mad›mak’ta 33 insan›m›z›n yak›lmas›n›n utanc› sizindir.
Utan›n eserinizden. Bu soygun
ve sömürü düzenini, ancak katlederek 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.
B u u t a n ç , D Y P ’ d e n AKP’ye
k a d a r tüm faﬂist, gerici partiler i n d i r. Alevi halk› sömürü düzenleri için tehlikeli gördüklerinden dolay› katlettiler. Emperyalistlerin, iﬂbirlikçi 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, içlerinde Alevi düﬂmanl›¤›n› büyüttükçe, sünni tarikatlar›n etkisi alt›ndaki
kitleyi devletin yan›na çekmeyi hesaplad›lar.
Halk› birbiriyle çat›ﬂt›r›rken hesaplar›; sömüren, aç, yoksul b›rakan, bask› ve zulümle yöneten düzenlerine karﬂ› halk›n birleﬂmesini,
hesap sormas›n› engellemekti.
Sadece Mad›mak’ta de¤il, Maraﬂlar’da, Çorumlar’da, Sivaslar’da
bunun için provokasyonlar örgütlediler ve katlettiler.
Dincilikten, halk›n bilinçsizli¤inden beslendiler. Bu nedenle dincili¤i pompalad› ve kulland›lar. Mad›mak ayn› zamanda gericili¤i büyütmenin de arac›yd›.
Diri diri insanlar› yakan bir islam anlay›ﬂ›n›n sahibi olduklar› için
katlettiler. Onlar›n islamc›l›¤› halka
düﬂman, emperyalizme ve tekellere
29 Haziran 2008

hizmet eden bir islamc›l›kt›r. Dine
inanan de¤il, din tüccarlar› olduklar› için katlettiler.
Ellerinde halk›n, Mad›mak’ta
yak›lanlar›n kan› var.
Bu utanç SHP’den CHP’ye
düzenin solunu oluﬂturan “sosyald e m o k r a t ” p a r t i l e r i n d i r. Halk için
bir DYP, bir AKP de onlard›r. Fakat, halk›n karﬂ›s›na bu halk düﬂman› kimlikleriyle de¤il, “sosyal demokratl›k” maskesi alt›nda ç›karlar.
Ne sosyalizmle, ne demokratl›kla
bir ilgileri yoktur. Mad›mak’ta oldu¤u gibi oligarﬂik düzenin Alevilere yönelik katliamlar›n›n sorumlulu¤unu onlar da taﬂ›yorlar.
Bu ülkede Alevilere, devrimcilere yönelik en büyük katliamlar›n
yap›ld›¤› birçok dönemde onlar iktidarda, ya da iktidar orta¤› idiler. Bu
dönemlerde yap›lan katliamlar onlar›n iradesi d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂ de¤ildir.
Onlar da, tekellerin partileri olarak, oligarﬂik düzenin katliam politikalar›n› meﬂrulaﬂt›ran ve uygulayan oldular. Oligarﬂik düzenin halka karﬂ› savaﬂ›nda, düzenin emrindeydiler. Onlar da, düzenin karﬂ›s›nda olan her ﬂeyi düﬂman olarak
gördüler. Onlar›n da oligarﬂik düzenin bekaas› için yapamayaca¤› bir
ﬂey yoktur. Bunun için Maraﬂ’ta oldu¤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 oturan olarak, Mad›mak katliam›n›n en
büyük utanc›n› onlar taﬂ›mak durumundalar. Katledilenlerin anma törenlerinde, kimi zaman timsah gözyaﬂ› dökmeye gelmeleri, katliamc›
yüzlerini örtmeye yetmez.
B u u t a n ç , o r d u n u n , p o l i s i n d i r.
Bu iki kurum, oligarﬂik düzenin tarihindeki, halka ve devrimcilere yönelik hemen tüm katliamlar›n da
baﬂta gelen sorumlular› içindedir.
Kiminde örgütleyici, kiminde teﬂvik
eden, kiminde göz yuman ama mutlaka bir ﬂekilde katliamlar›n içinde
olmuﬂlard›r.
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Mad›mak’ta da varlard›. Katliamc› güruhun içinde, sivil giyinmiﬂ
polisler olarak katliam› k›ﬂk›rt›yorlard›. Resmi k›yafetlilerdi, katliamc› güruhun çevresinde adeta bir koruma oluﬂturmuﬂ, katliam alan›na
birlikte ilerliyorlard›. Asker k›yafeti
içinde, Genelkurmay baﬂkanl›¤›ndan, Sivas’taki birimlerine kadar
katliam›n gerçekleﬂtirilmesini izliyorlard›.
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, katillerin yan›ndayd›lar.
Onlar, katliam kararlar›n› alanlar
ve uygulayanlard›. Düzen partilerinin aksine, onlar düzenin de¤iﬂmeyen, kal›c› katliamc›lar›d›rlar.
Bu utanç, katliam›n gerçek sorumlular›n› yarg›lamayan yarg›n › n d › r. Mad›mak’›n arkas›ndan bir
yarg› komedisi sergilendi. Katliam›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› bile oluﬂturamayacak üç beﬂ kiﬂiden
ibaretti.
Yarg›lama diye oynanan oyun,
devletin katliamdaki rolünü aklamaya 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 mührünü bast›lar.
Utanma duygular› olmad›¤› için,
adaletsizliklerini “adalet” k›l›f›yla
pazarlamak onlar›n yüzlerini k›zartmaz. Utanma duygusu taﬂ›mad›klar› için, 33 insan›n katillerinin ellerini kollar›n› sallayarak gezmelerinden utanç duymazlar.

Bu utanç, Sünni islamc›l›¤›n d › r. Mad›mak katliam›n› sahiplenen, Alevi olmay›, farkl› bir inanç
taﬂ›may› Nesimiler, Pir Sultanlar gibi, Maraﬂlarda, Çorumlarda, Sivaslarda, Mad›mak’ta oldu¤u gibi yak›lmak için yeterli görenlerindir.
Bu ülkede Sünni tarikatlar da,
Alevileri dinsizlikle suçlayarak,
sapk›n bir ak›m olarak görerek, Alevi halka yönelik iftiralar ve karalamalar yaparak, Alevilere ve farkl›
inançlara düﬂman bir kitlenin yarat›lmas›nda baﬂrollerden birini oynam›ﬂlard›r.
Oligarﬂik düzenin, mezhep çat›ﬂmalar›n› körükleme politikas›nda
gönüllü rol üstlenmiﬂlerdir.
Mad›mak ayn› zamanda onlar›n
eseridir. Mad›mak Sivas’›n ortas›nda, onlar için de bir utanç abidesi
olarak durmaktad›r.
2 Temmuz 1993’ten bugüne,
katliam›n sorumlular›n› aç›¤a ç›kar›p cezaland›rmayan, Mad›mak otelinin müze yap›lmas›na
i z i n v e r m e y e re k k a t l i a m › s a h i p l e n e n t ü m i k t i d a r l a r bu utanc› taﬂ›m a k t a d › r l a r.
O günden bu yana, “ l i b e r a l i ”
“milliyetçisi” “sosyal demokrat›”
“ m u h a f a z a k a r › ” çeﬂitli iktidarlar
gelip geçtiler. Hepsinin ortak özelli¤i, Mad›mak otelinin müze yap›lmas›na karﬂ› olmak, katliam›n sorumlular›n› yarg›lamamak ve cezaland›rmamak oldu.
Çünkü, o günden günümüze iktidar koltu¤una oturanlar›n, kendilerine yak›ﬂt›rd›klar› s›fatlar ne olursa
olsun, ortak özellikleri oligarﬂik düzenin partileri olarak, düzenin Alevilere yönelik katliam politikas›n›
sahiplenmeleriydi. Onlar da kendi
iktidarlar›nda, ayn› katliam politikas›n› halk›n de¤iﬂik kesimlerine
yönelik uygulad›lar.
Mad›mak hepsinin ortak utanc›d›r. Onlar, kendi halk›na karﬂ› provokasyonlar örgütleyen, katliamlar
düzenleyen, bask› ve terörle yöneten bir sistemin iktidarlar›d›rlar.
Kimliklerinde halk düﬂman› yazmaktad›r.
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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 Karababa, 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

“Ç›¤l›klar›n ad› yang›nd›r orada
Y üzs üz yür eks iz b ir u ¤u ltu da. .”
Orada, yüzsüz ve y üreksiz u ¤ultularda y ak›lanlar› a n›yor ve yaﬂat›yoruz...
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi savunarak, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂarak,
Gözalt›lara, iﬂkencelere, tutsakl›klara, ﬂehitliklere r a¤men y olumuzdan d önmeyerek a n›yor
ve yaﬂat›yoruz.
Biliyoruz ki, onlar› yaﬂatmak katillerinin yaMad›mak oligarﬂik düzenin nas›l
bir düzen oldu¤unu gösteren örneklerden de bir tanesidir.
Yak›lanlar›n, düzenin yasalar›na
göre de suçlanabilecekleri bir eylemleri yoktu. Yapt›klar› Osmanl›n›n adaletsiz düzenine, zulmüne boyun e¤medi¤i için idam edilen Pir
Sultan’› anmakt›. Fakat düzenin yasalara ihtiyac› yoktu, organize edilen bir katliamla yak›larak öldürüldüler.
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
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kas›na y ap›ﬂmakt›r...
Onlar› y aﬂatmak, o nlar›n ﬂ ahs›nda s ald›r›lan, Alevili¤in zalimin zulmüne boyun e¤meyen
özünü s ahiplenmektir.
Onlar›n k atilleri C HP ile kolkola girenler...
Onlar›n katili o ligarﬂik d üzene karﬂ› olmayanlar, dilleri ne söylerse söylesin, onlar›n an›lar›na b a¤l› d e¤illerdir.
Alevili¤i, düzen partilerinin içinde koltuk
kapmak i çin k ullanmaya ç al›ﬂanlar, Alevi halk›
düzene yedeklemeye çal›ﬂanlar onlar›n a n›lar›n›
sahiplenmiyorlar demektir.

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› lanetlemek, katledilenleri anmak, oligarﬂik
düzen içinde birlik bozucu bir eylemdir. Oligarﬂik düzenin niteli¤ini
tarif etmek için baﬂka bir ﬂeye ihtiyaç var m›?
Oligarﬂik düzen katlediyor ve
katliamdaki sorumlulu¤unu unutturmaya çal›ﬂ›yor. Düzenin, Mad›mak katliam›n›n sorumlulu¤undan

kendini kurtarmas›na izin verilemez. Katliam›n gerçek sorumlular›n›n, sorumluluklar›n› örtbas etmelerine, kendilerini gizlemelerine yard›mc› olmak halka karﬂ› yap›labilecek en büyük kötülüklerden birisi
olacakt›r.
Bu nedenle de, Sivas’ta yak›lanlar› anman›n bir yan›n› da onlar› yakanlar› unutturmamak oluﬂturmal›d›r. Sivas’›n katillerini halka göstermeli, 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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ABF yönetiminin CHP ve SHP Aﬂk›!
Sivas katliam›n› protesto etmek
ve Sivas ﬂehitlerini anmak için çeﬂitli ﬂehirlerde yap›lan toplant›larda,
önümüze hep “ C H P engeli” ç›kt›.
Daha do¤rusu ç›kar›ld›. ABF yöneticileri veya Pir Sultan Abdal Kültür
Dernekleri’nin baz› ﬂubeleri, birçok
yerde, devrimci, demokratik kurumlara, 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 gündeme getiren, dayatan Alevi kurumlar›n›n yöneticileri, devrimcileri bu
konuda ikna edemeyeceklerini çok
iyi biliyorlard›. Ama buna ra¤men,
her yerde ayn› kelimelerle bu tart›ﬂma 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 elbette kimsenin bir diyece¤i yoktur.
Zaten tart›ﬂma ve itiraz da bu noktada
de¤ildi. Tart›ﬂma, CHP’nin düzenin
temel partilerinden biri olarak, kurumsal olarak yer al›p almamas›d›r.
Bu tart›ﬂma, o toplant›larla s›n›rl›
kalmay›p, tüm Alevi halk içinde sürdürülmelidir: C H P, 2 Te m m u z a n malar›na kat›labilir mi?
Hat›rlayal›m:
Sivas katliam›ndan SHP’nin birinci dereceden sorumlu oldu¤u tart›ﬂ›lmazd›r. Çünkü, o zaman
DYP’yle birlikte ‹KT‹DARDADIR.
Baﬂbakan Yard›mc›s› ve bir çok bakan› vard›r.
‹kincisi; CHP veya SHP, o dönem, Baﬂbakan Yard›mc›l›¤› ve
birçok bakanl›k koltu¤unda oturan
bir güç olarak, oturduklar› koltuklardaki 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
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günden bu yana, CHP ve SHP taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ böyle bir resmi
rapor yoktur.
Ü ç ü n c ü s ü; bu do¤rultuda bir çaba m› sarfettiler?.. Böyle bir çaba da
yoktur.
Peki tüm bu gerçeklere ra¤men
Mad›mak CHP’yle yanyana an›ld›¤›nda ne olur?
Cevab› aç›kt›r: Katliam›n bir sorumlusu, 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 gereken gerçekler gösterilmemiﬂ oluyor.
Bunlar›n fark›nda de¤il mi ABF yöneticileri? Elbette fark›ndalar. Ama
CHP’ye yönelik hesaplar› nedeniyle
CHP’yi himaye edip, sola ve Alevilere sosyal-demokratlar› dayat›yorlar.
Gerçek ﬂu ki, CHP’ye bu ba¤l›l›k, Alevi ayd›nlar›n›n, Alevi demokratik örgütlenmelerinin ve bütün olarak Alevi halk›m›z›n mutlaka muhasebesini yapmas› gereken bir gelenektir. Bu gelenek, Alevi halk›n
aya¤›nda bir p r a n g a gibidir.
CHP-SHP çizgisindeki düzen solundan kopamaman›n teorisi genellikle 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 “ehven-i ﬂer” olarak görülmesidir. Öyle ki, bu bak›ﬂ aç›s›yla
CHP’nin biraz daha solundaki parti-

lerden bile uzak durulmuﬂ, 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 n e reye, nas›l yönelmesi gerekti¤i aç›s›ndan 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 hesaplar yapanlar, Alevi halktaki kötünün iyisi olarak C H P ve S H P’ye yönelim gelene¤ini kullanarak düzen
içinde bir statü kazanmaya çal›ﬂ›yorlar. Baﬂka bir deyiﬂle, Alevi halk› yine CHP’ye peﬂkeﬂ çekiliyor.
ﬁu bilinmelidir ki, demokratik
kitle örgütlerinin yöneticileri, örgütlerini düzen içinde yükselmek için
b a s a m a k haline getirirlerse, kendi
örgütlerinin “ipini çekmiﬂ” olurlar.
Düzen içi yükselme hesaplar›n›n ve
çekiﬂmelerinin arenas› haline getirilmiﬂ hiçbir demokratik kitle örgütü
geliﬂemez, kitlesinin haklar›n›, özgürlüklerini savunamaz. Sendikalar›n durumuna bak›ld›¤›nda da bu
gerçek apaç›k görülür.
Alevi demokratik örgütlenmelerini, 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 mücadelesini geliﬂtirmedi¤ini görüp, bu yolu terketmelidirler.
istiyorsan Fethullah’a hizmet edebilirsin. Ama bunu yaparken
Naz›m’› alma a¤z›na.
‹stersen Fethullah’›n elini
ete¤ini öpebilirsin, a m a önce
Cem’den, Cemevlerinden, Alevilikten çek elini ete¤ini!

Fethullah Gülen gericili¤ine sahip ç›kan
bir bezirgan: ‹ z z et t i n D o ¤ a n
CemVakf›’n›n baﬂkan› ‹zzettin
Do¤an, bir gazetedeki röportaj›nda
"Naz›m Hikmet'e yap›lanlar, Fethullah Hoca'ya yap›lmamal›" diyor.
Ey ‹zzettin Do¤an, ey bezirgan,
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‘AKP toplumdaki her
kesimi sisteme soktu’
ABD ve AB yetkilileri a¤›zlar›n› her açt›klar›nda “AKP kapat›lmas›n” demeçleri veriyorlar. Ülkeler aras› iliﬂkilerde al›ﬂ›lm›ﬂ olunan üslubu da bir kenara b›rakarak,
aç›ktan AKP’yi sahipleniyor, kapat›lma ihtimaline karﬂ› tehditler savuruyorlar.
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› Condoleezza Rice, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s› Vekili Matt Bryza,
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi Baﬂkan› Lluis Maria de Puig, Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Eﬂbaﬂkan› Joost Lagendijk AKP’nin kapat›lmamas› için
aç›klamalar yapt›lar ve AKPM raporunda konuya de¤inildi.
Tablo bu olunca, nedir bu emperyalistlerin AKP sevgisi sorusu
ortaya ç›k›yor? Ülkemizdeki gelmiﬂ
geçmiﬂ tüm düzen partileri emperyalizmin iﬂbirlikçili¤ini yapm›ﬂlard›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 getiriyor; “ Kürt kökenli vatandaﬂlara
ulaﬂarak, son seçimde oylar›n›n
büyük bölümünü ald›. Türkiye'de
yoksul l ar a ve k› r sa l kes im d eki l er e
de d aha önc e hi ç ya p› l mad ›k bi çimde ulaﬂt›lar. Dindar insanlara
ulaﬂt›lar.” ... Özetle, Rice diyor ki,
‘AKP toplumdaki her kesimi sisteme s ok t u’ .
BOP plan› bir yana, memnuniyetleri iﬂte bundan. Bu durum salt
ABD ve AB için de¤il, ülkemizdeki
tekellerin AKP d›ﬂ›nda bir alternatifi 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 emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekeller için hayati önemdedir. AKP mevcutlar içinde
bunu en iyi baﬂaran düzen partisi oldu¤u ve elbette, bunun yan›s›ra,
tekellerin her dedi¤ini yerine getirdi¤i için, emperyalizm böylesine
“AKP kapat›lmas›n” diye ç›rp›n-

‹stihbaratç›lar ve ajanlar gözetiminde

‘Kürtçe Yay›n’
AKP iktidar› demokratikleﬂmeden yana, halklar›n sorunlar›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› koymuﬂlard›. ﬁimdi, Kürtçe yay›n yapacaklar, fakat, TRT’nin
Kürtçe yay›nlar koordinatörlü¤üne, ' i s t i h b a r a t ç › ' S i n a n
‹ l h a n, dan›ﬂmanl›¤›na da K ürt ha l k› n› s is t e me b a¤ l am a n › n t e o r i s i n i y a p a n l a r d a n Ü m i t F › r a t getirildi. Güya Kürt gerçekli¤ini kabul etti¤ini göstermek için, Kürtçe
TV’ye evet diyor, fakat o TV’yi bugüne kadar sürdürülen
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maktad›r.
Di¤er
yandan
AKP; “Amerikan is lamc›l›¤›” projesi ile
gerek ülkemizde, gerekse de Ortado¤u’da islamc› kesimi 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 bunun için açm›ﬂt› tarikatlar›n önünü.
Genelkurmay bugün iﬂte bunun için
“din lüzumlu müessese” diye yaz›yor planlar›na. Amerikan emperyalizmi iﬂte bunun için bir yandan
“ m ü s l ü m a n d ü n y a y › ” düﬂman ilan
edip aﬂa¤›larken, bir yandan da dünyan›n dört bir yan›nda iﬂbirlikçi islamc›larla ittifaklar, “›l›ml› islam”
gibi ortak projeler yap›yor.
Emperyalistlerin AKP sevgisi,
kendi ç›karlar› aç›s›ndan gerçekçi
nedenlere dayanmaktad›r. AKP gerçekten de bu politikalara hizmet
edecek en uygun partidir. Fakat,
AKP’nin bu gerçekli¤ini görmeden
ya da görmezden gelerek, AKP’nin
sistemi de¤iﬂtirecek, demokratikleﬂmeyi sa¤layacak parti oldu¤unu sananlar ya gerçekçi de¤illerdir, ya da
bilinçli olarak tercihlerini Amerikan
ve AB ç›karlar›ndan yana yapanlard›r.

asimilasyon ve Kürtleri düzen içine çekme politikas›n›n arac› olarak kullanmaya çal›ﬂmaktan da geri kalm›yor.

Bu düzenin, halk›n herhangi bir talebini karﬂ›layaca¤›na inanman›n olana¤›
yoktur. Demokratikleﬂme derler, faﬂizmi daha fazla kurumlaﬂt›r›rlar. Halk›n sorunlar›n› kendi propagandalar›
için malzeme olarak kullan›rlar, hepsi o kadard›r. Bu nedenle, 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 geleneklerine ayk›r›d›r.
Onlar, halklar lehine her düzenlemeden, hak ve özgürlüklerden 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.
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Sorunlar / Çözümler
Kendine Anayasa!
TÜS‹AD, 19 Haziran’daki
Yüksek ‹stiﬂare Kurulu toplant›s›na çeﬂitli patron örgütleri ve
sendika temsilcileri ile birlikte,
Kemal Derviﬂ’i de ça¤›rarak yeni bir anayasa yapmak için
“anayasa konvansiyonu (anlaﬂmas›)” önerisi getirdi.
TÜS‹AD, 12 Eylül Cuntas›’n›n ürünü 1982 Anayasas›’n›n “ça¤daﬂ, demokratik bir
anlay›ﬂ›” yans›tmad›¤›n› söyleyerek; “anayasa konvansi yonu” önerisiyle tüm toplumun üzerinde mutabakat sa¤layabilece¤i bir anayasa yap›lmas›n› öneriyordu.
TÜS‹AD’a göre, anayasada
bugüne kadar yap›lan de¤iﬂiklikler, anayasan›n “otoriter”
yap›s›n› ortadan kald›rmaya
yetmemiﬂti.
TÜS‹AD’›n ça¤r›s›na, AKP
iktidar› “Biz bu konuyla ilgili
taslak metin haz›rlam›ﬂt›k”
diyerek karﬂ› ç›kt›, Hak-‹ﬂ,
Türk-‹ﬂ ve TOBB da, AKP paralelinde 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› Süleyman Çelebi ise, “biz her platfor mda sözümüzü söyleriz” diyerek TÜS‹AD’›n ça¤r›s›na kat›lacaklar›n› söyledi.
Genel hatlar›yla özetledi¤imiz bu geliﬂmeler, ﬂu sorular›
ortaya ç›karm›ﬂt›r:
Soru 1: Tüm toplumun üzerinde hemfikir olaca¤› bir anayasa yapmak mümkün mü?
Soru 2: TÜS‹AD nas›l bir anayasa istiyor? Soru 3: AKP’nin,
CHP’nin ve TÜS‹AD’›n istedi¤i
anayasalar birbirinden farkl›
m›? Soru 4: Patronlarla iﬂçilerin ortak söyleyecek ne sözle-
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ri olabilir ki Süleyman Çelebi
bu toplant›ya kat›l›yor?
TÜS‹AD’›n toplant› ça¤r›s›ndaki aldatma noktalar›ndan
birisi “demokratik anayasa”
ve “ t o p l u m s a l m u t a b a k a t ”
söylemleridir.
En baﬂtan ﬂu aç›kt›r ki,
“anayasa konvansiyonu” ya
da düzen partileri ile tekellerin oluﬂturaca¤› baﬂka platformlardan ne “demokratik
anayasa” metinleri ç›kar, ne
de “ t o p l u m s a l m u t a b a k a t ”
oluﬂur.
Tekeller “demokratik anayasa” yapmazlar ve ikincisi,
sö mürü d üzen lerinde anaya salar toplumsal uzlaﬂma me tinleri de¤il, egemen s›n›flar›n
ç›karlar›n›n güvencesidir.
Ki ayn› aldatmaca AKP’nin
söylemlerinde de vard›. Bu
amaçla, patron örgütleri, sendika ve dernekler biraraya getirilerek, “toplumsal mutabak at” görüntüleri yarat›lmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Amaç yine 12 Eylül Anayasas›’n› demokratikleﬂtirmekti!
12 Eylül’den bu yana anayasada onlarca kez de¤iﬂiklikler, tadilatlar yap›ld›, fakat
hepsi de tekellerin ç›karlar›
do¤rultusunda yap›ld›¤› için
hiçbirisi anayasan›n temel ni t e l i ¤ i n i d e ¤ i ﬂ t i r medi. Bugün
de durum farkl› de¤ildir. Yine
anayas›n›n niteli¤i üzerine bir
tart›ﬂma yoktur.
Anayasan›n de¤iﬂmez maddelerini de¤iﬂtirelim demek de,
aldatmacad›r. As›l belirleyici
olan “ an a y a s a n › n d e ¤ i ﬂ m e z
n i t e l i¤ i d ir ”. Bu nitelik, emperyalist 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¤iﬂiklikten “halk için anayasa”
ç›km›yor.
Bugün de, TÜS‹AD, AKP ya
da CHP’nin ortak noktas› tekeller için anayasad›r. Bu noktada aralar›nda bir çeliﬂki
yoktur. Fakat patronlar “kap›daki kriz”e karﬂ› sermayelerini ve düzeni güvenceye almak istiyorlar. AKP’nin önceli¤i ise, ne olursa olsun, nas›l
olursa olsun iktidarda kalmakt›r. Çat›ﬂma burada baﬂl›yor. TÜS‹AD patronlar›, daha
kendine güvenli, AB çizgisinde
bir anayasaya evet diyorlar,
ama AKP onda da net ve tutarl› de¤il, takiyye yap›yor,
önce kendi iktidar›n› güvenceye almaya çal›ﬂ›yor.
Özcesi, oligarﬂi içi güçlerin
aras›ndaki çeliﬂki, bir zamanlama çeliﬂkisidir, kendi ç›karlar› zemininde ve geçici farkl›l›klard›r. Anayasa tart›ﬂmas›
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin 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 konusudur. D‹SK’in uzlaﬂmac›, icazetçi çizgisi patronlarla iﬂçilerin
ç›karlar›n›n ortaklaﬂt›r›lamayaca¤› gibi yal›n bir gerçe¤i bile unutmas›na neden olmaktad›r. D‹SK örne¤in, bu ülkeye
emperyalistler taraf›ndan “sömürge valisi” s›fat›yla, bakan
olarak atanan Kemal Derviﬂ’in toplant›da olmas›n› protesto etmeyi bile düﬂünemez
hale gelmiﬂtir.
Keza, Hak-‹ﬂ ve Türk-‹ﬂ de,
patronlar›n dümen suyuna
girmeye karﬂ› olduklar› için
de¤il, AKP’nin icazetinde hareket ettikleri için patronlar›n
toplant›s›nda yer almad›lar.
Halk ad›na hareket edenlerin tavr›; bu kesimlerin kendi
ç›karlar› için yapt›klar› çal›ﬂmalara destek vermek olmamal›d›r.

SORUN/ÇÖZÜM
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ﬁovenizmin, Apolitizmin
ve Ümmetçili¤in
Kuﬂatmas›ndaki Futbol
Haber bültenlerinin sonundaki
k›sa “spor” bölümlerine s›¤may›p,
yavaﬂ yavaﬂ ana haber bültenlerinin
içine s›zmaya baﬂlad› önce. Sonra,
ana haber bültenlerinde “ i l k h a b e r ”
olmaya baﬂlad› s›k s›k. Ard›ndan televizyonlarda “flaﬂ!” olarak yay›nlanan “ s o n d a k i k a ” haberlerinin
önemli bir k›sm›n› oluﬂturmaya baﬂlad›. Televizyon programlar›, falan
futbolcunun veya antrenörün veya
kulüp yöneticisinin aç›klamalar›n›
“canl› canl›” yay›nlamak için kesildi s›k s›k.
Ve nihayet geçen hafta, ifratta s›n›r olmad›¤›na tan›k olduk; a n a h ab e r b ü l t e n l e r i n i n t a m a m › 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 literatüründe en tehlikeli salg›n” olarak tan›mlanan K›r›m Kongo Kanamal› hastal›¤›n›n ne önemi vard›..
Asl›nda futbolun ana haber bültenlerinin 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 devam eden bir süreç.
“Futbolculuk”, futbol taraftarl›¤›, bu ülkede çok uzun zamand›r
apolitikleﬂmeyle özdeﬂ olmuﬂtur.
“ Ne sa¤ c›y ›m, n e so lc u, f ut bo lcu yum futbolcu” sözü, 1980 öncesinden beri söylenegelir. Ancak apolitikleﬂme o dönemde de teﬂvik ediliyor olsa da, daha çok kendili¤inden-
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lik a¤›r bas›yordu. Sonra, yavaﬂ yavaﬂ oligarﬂi aç›s›ndan baﬂta gençlik olmak üzere
tüm toplumu apolitikleﬂtirmek daha
sistemli bir politika haline dönüﬂtürüldü. 12 Eylül h›zland›rd› bu süreci.
“Arabesk yaﬂam›n di¤er yüzü:
Futbolculuk” diye yazm›ﬂt›k y›llar
önce. 1980’lerin sonlar›yd›.
Fakat 1990’l› y›llarda futbolun
egemen s›n›flar taraf›ndan kullan›lmas›, 80 öncesiyle ve 80’lerle dahi
k›yaslanamayacak boyutlarda yo¤unlaﬂt›.
Futbol oligarﬂi için etinden, sütünden, sakatat›ndan, derisinden her
ﬂeyinden yararlan›lan sa¤mal bir
inek haline dönüﬂtü bu dönemde.
Birincisi; futbol, çok kazand›ran
bir sektördü art›k; tekelci burjuvalar›n da ilgi alan›na girmiﬂti bu yüzden... ‹ k i ; futbol etkiledi¤i taraftar
kitlesi nedeniyle politikada “güç”
olmak isteyenler için de bir s›çrama
tahtas›yd›... Üç: kara para aklamaktan yurtd›ﬂ›na gidip geliﬂlerde her
türlü gayri-meﬂru iﬂi yapma imkan›
vermesi nedeniyle mafyan›n da yuvaland›¤› yerlerden biri haline geldi.

Apolitizmin futbolu: D ö rd ü n c ü olarak; futbol, burjuva medyan›n yo¤un destek ve teﬂvikiyle giderek tüm toplumsal yaﬂam›n içine
sokuldu. Mesela, spor, daha do¤rusu futbol yaz›lar›, spor sayfalar›ndan ç›k›p ön sayfalara geldi. Gazetelerin baﬂyazarlar›n›n, yay›n yönetmenlerinin haftada bir “futbol” yazmas›, rutinleﬂtirildi. “Tuttu¤u tak›m›” sormak, ister politikac›larla, ister generallerle, ister ayd›nlarla yap›lan her röportaj›n de¤iﬂmez sorular›ndan biri oldu. Burjuvazinin düzenine, ideolojisine, kültürüne tam

biat etmiﬂ birkaç gazetecinin baﬂlatt›¤› 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 derecede art›r›ld› ve burjuva bas›n yay›n
organlar›, dev bir a p o l i t i k l e ﬂ m e
mekani zmas› olarak çal›ﬂt›.
Futbol art›k o kadar yaﬂam›n içine sokuﬂturulmuﬂ ki, burjuva siyasetçisi de, din adam› da, generalleri
de ondan “ f a y d a l a n m a y › ” bir tarz
haline getirdiler. Mesela son maçlarda “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 Lagendijk’e kadar herkes, politik
aç›klamalar›n› bu maçlara at›flarla
bezediler. Kontrgerilla planlar› yapan, katliamlar düzenleyen generaller, Fenerbahçe, Galatasaray
sohbetleriyle bir anda “sempatik
adam”lara dönüﬂüveriyorlard›. Pakistan’›n kanl› diktatörünün bile ülkemizdeki s›fat› “Beﬂiktaﬂl› Müﬂerref Pervez” de¤il mi?! 1 May›slar’da, di¤er gösterilerde ‹stanbul
sokaklar›nda terör estiren valiler,
emniyet müdürleri, habire zamlar
yapan bakanlar, sendikalaﬂt› diye
yüzlerce iﬂçisini soka¤a atan patronlar, bütün bunlar› yapanlar onlar
de¤ilmiﬂ gibi, televizyon ekranlar›nda maç muhabbetlerine ç›kar›l›yorlar. Ve elbette, kendini solcu,
demokrat diye nitelendiren gazeteciler, televizyoncular içinde de bol
miktarda bunlara yard›m ve yatakl›k edenler ç›k›yor. B›rak›n tek tek
bireyleri, kendilerini sol, ilerici olarak adland›ran gazeteler bile, burjuva bas›ndan farks›z futbol yaz›lar›
koyuyorlar gazete köﬂelerine.
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ﬁovenizmin futbolu: Bu süreçte bir baﬂka geliﬂme daha oldu:
Stadyumlar, “ﬂovenizmin geliﬂtirildi¤i” birer zemine dönüﬂtürüldü.
Alakas›z ﬂekilde maçlarda “‹stiklal
Marﬂ›” okutarak baﬂlat›lan süreç,
zaman içinde ﬂovenizmi stadyumlardaki taraftar törenlerinin bir parças› haline getirdi. Buna paralel olarak sivil faﬂist hareketlerin ilgisi yo¤unlaﬂt› futbol kulüplerine.
Faﬂist mafya Çak›c› gibilerin,
Oral Çelik gibi faﬂist katillerin, Ali
Fevzi Bir gibi Susurluk çeteleri içindeki kumarhanecilerin adlar›n›n futbol kulüpleriyle birlikte an›lmas›,
Trabzon’daki ve sonra baﬂka yerlerdeki faﬂist linç sald›r›lar›nda, “ t a r a ft a r d e r n e k l e ri ”nin ad›n›n geçmesi,
bunlar›n hiçbiri tesadüf de¤ildi.
ﬁovenizmle futbolculu¤un böylesine özdeﬂleﬂtirilmesi de oligarﬂi
aç›s›ndan “bir taﬂla birkaç kuﬂ vurmak” anlam›na geliyordu. Böylelikle hem bu taraftar kitlelerini ﬂovenist 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 izlemiﬂsinizdir muhtemelen. Bir ﬂirketin reklam›nda r o b o t a d a m l a r olarak çizilmiﬂ “ T ü r k o ” l a r, 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, on
Av r u p a k u p a s › k a z a n › l s a ne olur?!
Fakat iﬂte futbolun “sihiri” burada.
Futbolun, biraz çeliﬂkili gibi gözükse de, hem ﬂovenizmin hem apolitikleﬂmenin 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›km›ﬂ: Normalde herkesin bu ülke nas›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,
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faﬂist diktatörlüklerin “3 F” formülünü unutmak veya küçümsemek
tam bir aymazl›kt›r. “Futbol, Fiesta,
Fado”, yani futbol, müzik, festivaller arac›l›¤›yla kitlelerin pasifleﬂtirilmesi, tekelci burjuvazinin hala
uygulad›¤› bir yöntemdir ve bunun
için tarihe bakmaya da gerek yok,
ülkemizde olan biten, bunu gösteriyor zaten.
‹spanya’da futbol stadyumlar›n›n “ e n b ü y ü k u y k u t u l u m l a r › ”
olarak adland›r›lmas›, hiç kuﬂku
yok ki boﬂuna de¤ildi. En büyük ve
ekleyelim, en iﬂe yarar bir uyku tulumu! Onmilyonlar› uyutuyor.
Ülkemizde de onmilyonlar, kah
GS, FB, TS, BJK’lilikle, kah “milli
maç”larla uyutuluyor.

‘Ümmetçilik’ d e f u t b o l p i y a s a s › n d a : 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 kazan›lan bir kaç maç›, bir kesim mil liyetçili¤in basama¤› yapmaya çal›ﬂ›rken, islamc›lar da ayn› baﬂar›lardan “ümmetçili¤e” pay ç›karmaya 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 gençlerin Bat›l›lara futbolda kök söktürmeleri, dünya Müslümanlar›na bir
tür rövanﬂ duygusu yaﬂat›yor iﬂte.
Dünya Müslümanlar›, Türkiye'nin Avrupa Kupas›'ndaki maçlar›n› dualarla-niyazlarla izliyor ve
kazand›¤› her zaferi coﬂkuyla kutluyorlar... 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 sevindirdin. Baﬂ›m›z› öne e¤dirmedin.’
... Ümmet ﬂuuruyla konuﬂuyor.

Erbil'deki kahvehanelerde Türkiye için coﬂkuyla tezahürat yapan
Kürtlerin 'motivasyon kayna¤›' da
hiç ﬂüphesiz ümmet ﬂuurudur.... (23
Haziran 2008)
‹slamc›lar, bir zamanlar küçümsedikleri, hatta baz› kesimlerinin
“günah” veya en az›ndan “uzak durulmas› gereken bir ﬂey” oldu¤unu
vaazettikleri futbola ﬂimdi bir baﬂka
bak›yorlar. “Fayda” sa¤layan her
ﬂeyi pragmatistçe sahiplenen islamc› gelenek, burada da futbolculuk
kültürünü, düzenin empoze etti¤i
ﬂekliyle sahiplenmekte bir mahzur
görmüyor.

Bizim futbolumuz: Futbolu
eleﬂtiriyor muyuz, hay›r, yads›yor
muyuz, hay›r. Bir spor dal› olarak
niye yads›yal›m. Futbol da dahil olmak üzere, sporu yads›mam›z, reddetmemiz söz konusu de¤ildir. Tam
tersine, sporun yarar›n›, gere¤ini,
zevkini en çok bilen ve hissedenlerin baﬂ›nda devrimciler gelir. Sporu
kitleselleﬂtirme politikalar› da sosyalistlerin her yerde savunduklar›
politikalardan biri olmuﬂtur. Nitekim sosyalist ülkeler, sporun kitleselleﬂtirilmesi do¤rultusunda dev
ad›mlar atm›ﬂlar, buna paralel olarak da sporda önemli baﬂar›lara
ulaﬂm›ﬂlard›r.
Fakat biz 70 milyonun “taraftar”
de¤il, bizzat sporcu oldu¤u bir spordan yanay›z.
70 milyonun spor yapt›¤› bir ülkeyi hayal ediyoruz biz. Voleybol
basketbol, futbol, tenis oynayan,
yüzen, koﬂan, atlayan, bisiklete binen, atletizmin ve jimnasti¤in onlarca dal›nda kendini geliﬂtiren, ﬂehirlerin, köylerin caddelerini, meydanlar›n› spor alanlar›na çeviren bir
ülke hayal ediyoruz. Elbette böyle
bir ülkede futbol, düﬂmanlaﬂman›n,
ﬂovenizmin, apolitikleﬂmenin arac›
de¤il, insan› geliﬂtiren, yetkinleﬂtiren, kardeﬂleﬂtiren, yaﬂam›n› fiziken
ve ruhen dolduran bir futbol olur.
Biz böyle bir futbolu seviyoruz. Ortal›kta estirilen bu sakat, çarp›k, kirli, sinsi futbol ç›lg›nl›¤›n›n ise bizim
futbolumuzla ilgisi yok.

FUTBOL
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Okurlar›m›z› selamlayarak
baﬂl›yoruz sohbetimize.
Sohbetimizin geçen haftaki
bölümünün baﬂl›¤›, “ezilenlere
demokrasi, ezenlere diktatörlük” idi. Bu noktaya kadar daha
çok otoriteden, devletin bask›
arac› olmas›ndan sözetmemizden hareketle, proletarya diktatörlü¤ü hakk›nda yanl›ﬂ bir düﬂünceye kap›l›nmamal›d›r. ﬁunu
söyleyelim ki, proletarya diktatörlü¤ü geçmiﬂ tüm devletler içinde en de m o k r a t i k d e v l e t t i r.
Bu, ilk anda kimilerine sanki böyle olamazm›ﬂ gibi gelir.
Öyle düﬂünülür. Peki
niye öyle olur?
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proletarya diktatörlü¤ü, emekçilerin temsilcilerini, yöneticilerini özgürce seçme hakk›na sahip
olman›n ötesinde, onlar› g ö rev d e n a l m a hakk›na da sahip olmas›yla en demokratik devlettir.
Beﬂincisi, proletarya diktatörlü¤ü, bugüne kadarki devletlerin
tersine kendi kendini yokoluﬂa
götüren bir devlettir.
Sonuçta bu özelliklere sahip
bir devletin demokrasiyi d›ﬂtalad›¤› iddias› bilimsel,
tarihsel ve somut
gerçeklere ayk›r›d›r.

Halk iktidar›na
burjuva kal›plarla
bak›lamaz

Ö z l e m : Proletarya diktatörlü¤ünün geçmiﬂ tüm devletler içinde e n d e mo kr a t i k de v l e t
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 proletarya diktatörlü¤ü, burjuva demokrasisinin biçimsel ölçüleri temel al›narak veya baﬂka deyiﬂle b u r j u v a
gözlü¤üyle bak›larak de¤erlendirilemez. Proletarya diktatörlü¤ünün
demokrasiyi d›ﬂtalad›¤›, soruna burjuva kal›plarla bakman›n sonucu
olan bir önyarg›d›r. Bu önyarg›,
hem burjuvazinin demagojileriyle,
hem reformizmin düzeniçi teorileriyle beslenerek güçlendirilmiﬂ bir
önyarg›d›r.
Teorik g›das›n› burjuvaziden
alan veya sistem içine kabul edilmenin ön koﬂulu olarak devrimci
zora ve “proletarya diktatörlü¤üne”
karﬂ› ç›kanlar›n halk›n egemen oldu¤u bir sistemi do¤ru tan›mlamalar› beklenemez.
Proletarya diktatörlü¤ü, ezilen
ve sömürülen ço¤unlu¤un, demokrasi düﬂman› sömürücü az›nl›¤›n
üzerindeki bask› arac›d›r. Burjuvaziye örgütlenme hakk› tan›mazken
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di¤er taraftan halka en geniﬂ özgürlükleri tan›r.
Biraz önce söyledi¤imiz gibi,
proletarya diktatörlü¤ü, tarihin kaydetti¤i en demokratik devlettir. Niye? Çünkü, b i ri nci si , proletarya
diktatörlü¤ü, bugüne kadarki devlet
biçimlerinin tersine ço¤unlu¤un ik t i d a r › oldu¤u için en demokratik
devlettir. Önceki devletler, toplum
içindeki bir az›nl›¤›n devletleriydiler. ‹lk kez, iﬂçiler, yoksul köylüler,
emekçiler, yani ço¤unluk iktidard›r.
‹kincisi; yönetime kat›lman›n yollar› ve mekanizmalar›, biçimsel de¤il, gerçekten bunu sa¤layacak bir
muhtevadad›r. Yani ﬂöyle diyeyim:
Bu devlet biçimi, halk›n her kesiminin kendi öz (taban) örgütleriyle iktidara kat›ld›¤›, politikalar›n belirlenmesinde ve uygulanmas› süreçlerinde do¤rudan söz ve karar sahibi oldu¤u için en demokratik devlettir. Üçüncüsü, proletarya diktatörlü¤ü, yine kendinden önceki devletlerden temel bir farkl›l›k olarak,
hiçbir s›n›f, kesim ya da kiﬂiye a y r › cal›k tan›mayan, yöneticilerin a y r › cal› klar›n› da yok eden ve eﬂitli¤i
tüm toplum çap›nda ekonomik, siyasi, sosyal temellerine kavuﬂturan
bir devlet biçimi oldu¤u için demokratik devlettir. D ö r d ü n c ü s ü ,

Mazlum:

Evet, Özlem arkadaﬂ›n
s›ralad›¤›
maddeler özlü bir
anlat›m oldu. Fakat
bütün bunlar karﬂ›s›nda yine de denilebilir ki, ama proletarya diktatörlü¤ü burjuvaziye örgütlenme hakk› vermiyor.
Do¤rudur; fakat, bu onu demokratik olmaktan ç›karmaz. Proletarya
diktatörlü¤ünün, burjuvazinin çeﬂitli kesimlerine örgütlenme hakk› tan›mamas›n›; yani baﬂka ve aç›k bir
deyiﬂle d ü ﬂ m a n l a r › n a örgütlenme
izni vermemesini, demokrasiyi d›ﬂtalamak olarak adland›ranlar, demokrasiyi “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 zorunluluktur. Egemenli¤i ve özgürlü¤ü kazanman›n baﬂka yolu yoktur. “Halk›n engin ço¤unlu¤u için demokrasi
ve sömürücüler için zora dayanan
bast›rma, yani demokrasiden d›ﬂtalama; kapitalizmden komünizme geçiﬂ s›ras›nda demokrasinin u¤rad›¤› de¤iﬂiklik, iﬂte böyle bir de¤iﬂikliktir.” (Lenin, Devlet ve ‹htilal,
syf.118)
Proletarya diktatörlü¤ünde eski
sömürücü az›nl›k kesimin örgütlenmesinin engellenmesine karﬂ›l›k,
tüm halk kesimleri, yönetime örgütlü olarak kat›l›r, Stalin bu kat›l›m›
ve mekanizmay› ﬂöyle anlat›r: “...
29 Haziran 2008

üretim alan›nda, partiyi s›n›fa ba¤layan proletaryan›n kitle örgütleri
olarak sendikalar... devlet yönetimi
alan›nda partiyi emekçilere ba¤layan emekçi kitle örgütü olarak sovyetler... iktisadi alanda köylülü¤ün
sosyalist kuruluﬂa kat›lmas›n› sa¤layarak, partiyi köylü kitlelerine
ba¤layan, özellikle köylülü¤ün kitle
örgütü olarak kooperatifler... yeni
kuﬂa¤›n sosyalistçe e¤itimini ve
genç yedeklerin yetiﬂtirilmesini proletaryan›n öncüsünün baﬂarmas›n›
kolaylaﬂt›ran iﬂçi ve köylü gençli¤in
kitle örgütü olarak gençlik federasyonu; ve son olarak bu kitle örgütlerini yönetmekle görevli olan, proletarya diktatörlü¤ü sisteminde temel yönetici güç olarak parti. Genel
olarak diktatörlü¤ün ‘mekanizmas›n›n’ tablosu, proletarya diktatörlü¤ü sisteminin tablosu iﬂte böyledir. ”
(Leninizmin ‹lkeleri, syf.137-138)
Emekçilerin k o m ü n , k o n s e y,
sovyet, meclis, ﬂura gibi örgütlenmeleri, 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 anlamda temsil ediliyor olmas›, halk
demokrasisinin burjuva demokrasisinden fersah fersah ileride bir demokrasiyi temsil etti¤ini göstermeye yeter.

K e m a l : Kapitalist toplumda
burjuva partilerin yan›s›ra, vitrini
tamamlamak üzere de¤iﬂik kesimlere, “egemenlik yolu kapal› olmak
üzere” parti kurma izni verilmesini,
bunlar›n seçime kat›labiliyor olmalar›n› hâlâ “demokrasi” diye adland›rmak, burjuvazinin partileri “s›n›flar üstü” gösterme safsatalar›na
inanmak demek oldu¤u gibi, pratik,
somut gerçeklere de gözlerini kapatmak demektir.
ﬁimdi o somut gerçe¤e bakal›m
mesela. Diyelim ki ABD... ‹ k i p a rtili bir sistem kurmuﬂlar. ‹ki parti de
tekellerin partisi. Onun d›ﬂ›nda onlarca parti kurulabiliyor, güya seçimlere kat›labiliyor, ama göstermelik... Hatta göstermelik kelimesi
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bile fazla... Al›n “burjuva demokrasisi”nin en geliﬂkin oldu¤u ülkeler
olarak kabul edilen Avrupa ülkelerini.. Orada da asl›nda ABD’den çok
farkl› de¤il, Hristiyan Demokratlar,
Sosyal Demokrat partiler, y›llard›r
iktidar› aralar›nda de¤iﬂip duruyorlar. Arada bir Yeﬂiller gibi baz› hareketlerin, baz› sosyalist, komünist s›fatl› partilerin hükümetlere ortak
edilebilmesi, sistemin niteli¤i aç›s›ndan bir ﬂey de¤iﬂtirmiyor. Çünkü
bu partiler sistemi kendilerine, kendi programlar›na uydurmuyorlar,
tersi oluyor, bunlar sisteme uyuyorlar. Sistem içinde varolma ve iktidara ortak olman›n koﬂulu da bu zaten... ﬁimdi bunun neresi demokrasi? Onlarca, yüzlerce parti olmas›
ne ifade ediyor?

M a z l u m: Partilerden söz etmiﬂken; devrimci halk iktidar›nda
siyasi partiler olacak m›? sorusuna
da k›saca de¤inelim. Parti kurma
hakk› kimlere tan›nacak, kimlere tan›nmayacak? Bu partilerin fonksiyonlar› ne olacak? gibi Halk Demokrasisi'nin biçimsel anlamda nas›l ﬂekillenece¤ine dair her ﬂeyi bugünden kesin çizgilerle belirlemek
mümkün olmad›¤› gibi, gerekli de
de¤ildir. Bunu belirleyecek olan
devrim sürecinin geliﬂimi ve ﬂekilleniﬂidir. Bu noktada bugünden anArada bir Yeﬂiller gibi baz› hareketlerin, baz› sosyalist, komünist s›fatl›
partilerin hükümetlere ortak edilebilmesi, sistemin
niteli¤i aç›s›ndan bir ﬂey
de¤iﬂtirmiyor. Çünkü bu
partiler sistemi kendilerine, kendi programlar›na
uydurmuyorlar, tersi oluyor, bunlar sisteme uyuyorlar. Sistem içinde varolma ve iktidara ortak
olman›n koﬂulu da bu zaten... ﬁimdi bunun neresi
demokrasi?
t›n
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cak genel bir çerçeve çizebilir.
O çerçevenin b i r i n c i k u r a l › ﬂudur: Karﬂ›-devrimcilerin örgütlenmesine izin verilemez. Halk ‹ktidar›na karﬂ› mücadele edenlere böyle
bir hak tan›mak, devrim sürecini
yok saymak, halk›n büyük bedeller
ödeyerek kazand›klar›n› tehlikeye
a t m a k anlam›na gelir.
Çerçevenin ikinci kural› da ﬂudur: Devrimci Halk ‹ktidar›’nda siyasal anlamda varoluﬂ ve örgütlenme hakk›na Halk ‹ktidar›’n› kabul
eden ve halk›n ç›karlar› do¤rultusunda 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›-devrimle, emperyalist güçlerle iﬂbirli¤i ve
ittifak yapanlar, gericileﬂenler de bu
haklar›n› kaybedeceklerdir.

K e m a l : 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
t e k b i r s›n›fa dayanarak devrimi
gerçekleﬂtirebilmek mümkün de¤ildir. Yine bu ve buna ba¤l› bir dizi
nedenin sonucunda, önümüzdeki
ad›m mi l l i d e mokra t i k de vri m veya sosyalist devrim de¤il, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimdir.
Devrim ancak halk›n emperyalizmle ve oligarﬂiyle çeliﬂkisi olan tüm
kesimlerinin örgütlenmesi ve birleﬂtirilmesiyle geliﬂecektir. Dolay›s›yla h e m d e v r i m s ü recinin ittifakla r›, hem de devrim sonras›nda
o l uﬂ t ur ul a c a k i k t i da r› n n i t e l i ¤i de
bütün bunlara paralel olarak ﬂekillenir. Kurulacak halk iktidar› halk›n
bu de¤iﬂik kesimlerinin kendini ifade edebildi¤i ve taleplerine cevap
bulabilece¤i bir nitelik taﬂ›yacakt›r.
Bu aﬂama yaﬂanmadan “direk” sosyalist devrim yapmak, iktidar› al›r
almaz sosyalizme geçmek gibi düﬂünceler, iktidarda iﬂçi s›n›f›ndan
baﬂka kimseye yer vermeyen, özel
mülkiyeti hemen ve t ü m d e n ortadan kald›rmay› öngören programlar,
ülke gerçekleriyle, Marksist-Leninist devrim teorisiyle ba¤daﬂmaz.

TEOR‹

29

Özlem: Önceki bölümde proletarya diktatörlü¤ü için “yar›-dev let”, “devlet olmayan devlet” kavramlar›n› kullanm›ﬂt›k hat›rlayaca¤›n›z gibi. Bunun nedenlerinden biri olarak da bu devletin kendini
yokedecek olmas›n› belirtmiﬂtik.
Yukar›daki özelliklerini de gördükten sonra, neden yar› devlet diye nitelendirildi¤i daha da somutlaﬂm›ﬂ
olur. Yar› devlettir, çünkü, tüm sömürücü devletlerdeki sömürcülerin
temsilcisi olan politikac›lar›n, ordu
yönetimi, bürokrasi gibi özel az›nl›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, devlet iktidar›n›n iﬂlevini
h a l k › n b ü t ü n ü n e d e v re de bi lm e
yetene¤ine sahiptir ve belli bir evrim içinde bunu gerçekleﬂtirerek
kendini ad›m ad›m gereksizleﬂtirir
ve yok eder.
Burjuva politikac›lar ve demokrasiyi burjuvazinin gözlükleriyle
de¤erlendiren küçük-burjuvalar,
proletarya demokrasisinin “görevlilerin ücretlerini ortalama iﬂçi ücreti düzeyine indirme”, “yöneticileri
istenildi¤i an görevden alma ve göreve ça¤›rma” gibi ilkelerini, “ilkel” demokrasi olarak alaya al›rlar;
oysa bunlar, her düzeyde do¤rudan
demokrasiyi uygulamay›, eﬂitsizlikleri, ayr›cal›klar› ortadan kald›rmay› hedefleyen bir yönetimin göstergesidirler. Bunlar, halk›n, emekçilerin egemenli¤i ele almas›n›n göstergeleridirler. Bunlar›n uygulanma
düzeyi ise, proletaryan›n burjuvazinin direncini ezmesine paralel olarak yayg›nlaﬂ›p geliﬂecektir.
Bürokrasinin tasfiyesi konusunda Lenin’in ﬂu sözlerini de hat›rlatal›m: “Memurculu¤u birdenbire, her
yerde ve büsbütün ortadan kald›rmak sözkonusu edilemez. Bu bir
ütopyad›r. Ama, giderek tüm memurculu¤un ortadan kalkmas›n›
sa¤layacak yeni bir yönetim makinesinin vakit geçirmeksizin kurulmas›na baﬂlamak için, eski yönetim
makinesini hemen parçalamak bir
ütopya de¤il, komün deneyinin ta
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kendisi, devrimci proletaryan›n geciktirilmez, ivedi görevinin ta kendisidir.” (Devlet ve ‹htilal, syf. 67)
Dedi¤im gibi, bürokrasisiz, ayr›cal›ks›z bir sistemin iﬂleyiﬂini kavrayabilmek için, “Devrimci Halk
‹ktidar›”n›, burjuva ölçülerin, burjuvazinin bugüne kadar kafalarda yaratt›¤› koﬂullanm›ﬂl›klar›n, sistemin
ﬂu ya da bu “geliﬂmiﬂ” ülke modeline uyup-uymama ölçülerinin d›ﬂ›nda düﬂünebilmeliyiz.

K e m a l: Devrimci Halk ‹ktidar›nda burjuva düzendeki anlam› ve
biçimiyle “profesyonel politikac›l›k” da olmayacakt›r. Politika yapmak, politika üretmek ayr›cal›kl› s›n›rl› bir kesimin imtiyazl› bir iﬂi olmaktan ç›karak, hayat›n her alan›nda kurulu meclislerde ve di¤er halk
örgütlülüklerinin içinde yap›lan bir
sosyal görev ve sorumluluk haline
gelecektir.
M a z l u m: Biraz önce Özlem’in
de dikkat çekti¤i gibi, bugünkü ölçülerle, bugünkü kavray›ﬂ›m›zla,
devletin yok olmas›n›, sönümlenmesini, yani devletsiz nas›l olabilece¤ini gözlerimizin önünde canland›rmak zor elbette. Bu zorlu¤u biraz
daha artt›rmak üzere ﬂunu da ekleyelim; devletin yokoldu¤u süreçte,
demokrasi de yok olacakt›r. Evet,
yanl›ﬂ duymad›n›z. ‹lk anda ﬂöyle
düﬂünülebilir; yani burjuvazi tamamen etkisiz hale getirilince, devlet
de büyük ölçüde sönümlenince, s›Marksist-Leninistler aç›s›ndan demokrasi, s›n›f için demokrasidir. Bir
yerde, demokrasiden söz
ediliyorsa, o mutlaka ﬂu
veya bu s›n›f içindir. Herkes için de¤ildir. Bir yerde devlet denen bask›
ayg›t› yoksa, devlet de,
demokrasi de art›k gereksizleﬂmiﬂ ve yok demektir.
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n›rs›z bir demokrasi olur. Hay›r, o
zaman demokrasi olmaz, daha do¤rusu ona g e rek kalmaz.
Niye denilirse; çünkü demokrasi, özünde s›n›flar›n varl›¤›nda sözkonusudur. Evet, devlet ortadan
kalkt›¤›nda, burjuvazi ortadan kald›r›ld›¤›nda tam, geniﬂ bir demokrasi mümkün hale gelir, ama dedi¤im
gibi bu ayn› zamanda demokrasinin
de tarihsel olarak hükmünü doldurmuﬂ olmas›na denk düﬂer. MarksistLeninist literatürde bu süreç ﬂöyle
anlat›l›r:

“Ancak komünist toplumda, kapitalistlerin 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, gerçekten hiçbir istisna tan›mayan bir
demokrasi olanakl› duruma gelecek
ve uygulanacakt›r. Ancak ve ancak
o zaman demokrasi sönmeye baﬂlayacakt›r.” (Lenin, Devlet ve ‹htilal,
syf.118)
Canland›rmas› zordur belki ama
bunun en genel anlamda bilinmesi,
demokrasinin her zaman, her yerde
s›n›fsal bir nitelik taﬂ›d›¤›n› hiç
ak›ldan ç›karmamak, gözard› etmemek aç›s›ndan önemli ve gereklidir.
Ve yine bu anlamdad›r ki, Marksist-Leninistler aç›s›ndan demokrasi, s›n›f için demokrasidir. Bir yerde, demokrasiden söz ediliyorsa, o
mutlaka ﬂu veya bu s›n›f içindir.
Herkes için de¤ildir. Bir yerde devlet denen bask› ayg›t› yoksa, yani
bask› alt›nda tutulan, tutulmas› gereken birileri kalmam›ﬂsa, devlet
de, demokrasi de art›k gereksizleﬂmiﬂ ve yok demektir. Ve insanlar
hiçbir bask› ve zor olmadan toplumsal olarak kendi oluﬂturduklar› kurallarla yaﬂayacaklard›r.

K e m a l: ‹sterseniz ﬂimdi biraz
da halk iktidar›n›n hem ekonomik,
hem siyasi planda daha ileri bir sistemi “ i n ﬂ a ” sürecini ele alal›m.
Devrimci Halk ‹ktidar› ve proletarya diktatörlü¤ü, karmaﬂ›k, çeliﬂ29 Haziran 2008

kili, uzun bir mücadeleyi içeren bir
süreçtir. S›n›f mücadelesinin de¤iﬂik biçimlerde sürdü¤ü sosyalist inﬂa sürecini kavrayamayanlar, bu süreçteki demokrasiyi de kavrayamamaktad›r.
ﬁunu bilmeliyiz ki; kendinden
önceki toplum biçimlerinden tamamen farkl› bir toplum biçimi kurmak demek olan sosyalizmin inﬂas›nda, iﬂçi s›n›f›n›n tecrübesi ve birikimi, tarihsel anlamda henüz yenidir. Ve buna ek olarak da bu yeni inﬂay› engellemek isteyen bir güçle
karﬂ› karﬂ›yad›r. Komünist Enternasyonal, bunlar› gözönüne alarak
proletarya diktatörlü¤ünün görevlerini ve bu süreci ﬂöyle tan›mlam›ﬂt›r:

“ P roletarya diktatörlü¤ü, onun
s›n›f mücadelesinin yeni koﬂullar
alt›nda devam›d›r. Proletarya diktatörlü¤ü, eski toplumun güçlerine ve
kal›nt›lar›na karﬂ›, d›ﬂtaki kapitalist
düﬂmanlara, ülke içindeki sömürücü s›n›flar›n kal›nt›lar›na karﬂ› ve
henüz aﬂ›lmam›ﬂ bulunan meta üretimi topra¤›nda geliﬂen yeni bir
burjuvazinin filizlerine karﬂ› sert,
kanl› ve kans›z, zorla ve bar›ﬂç›l biçimde sürdürülen, askeri ve ekonomik, e¤itsel ve yönetsel bir mücadeledir. ” (III. Enternasyonal Belgeler,
Komünist EnternasyonaI Program›,
syf.163, Belge Yay›nlar›)

Özlem : Sözkonusu olan nitelik bir de¤iﬂikliktir. Önceki büyük
toplumsal devrim ve dönüﬂümlerde,
sömürü de¤il s ö m ü r ü n ü n b i ç i m i
de¤iﬂtirilmiﬂtir; ilk kez sosyalizm,
sömürünün kendisini ortadan kald›rmaya yönelir. Ve burada toplumlar›n ﬂekilleniﬂi ve evrimi aç›s›ndan
son derece ay›rdedici bir nokta vard›r. Di¤er toplumsal yap›lar, bir önceki toplumsal yap› içinde oluﬂmuﬂlard›r hep. Yani yeni oluﬂan toplum, altyap›s›n› önceki toplumsal
süreçten devralm›ﬂt›r. Kölecilik ilkel toplumun, feodalizm kölecili¤in, kapitalizm de feodalizmin içinde geliﬂmiﬂtir. Fakat sömürüye dayal› toplumlarda, sömürüyü yok
edecek bir alt yap›, kendisine örgütSay›: 152

lenecek nesnel zemin bulamaz. Bu
anlamdad›r ki, sosyalist üretim iliﬂkileri, kapitalizm içinde uç verip,
yeﬂerip geliﬂemez.
‹ﬂte bu özellik, alt yap› ve üst
yap› a ra s› nda ki il iﬂ ki l ere, sosyalizmin inﬂas› sürecinde farkl› bir görünüm verir.
Yeni toplumda sömürüyü kald›racak üretim iliﬂkileri, zorunlu olarak y u k a r › d a n a ﬂ a ¤ › y a bir geliﬂim
ve dönüﬂümle geliﬂtirilir. Bu dönüﬂümü, p ro l e t a r y a d i k t a t ö r l ü ¤ ü n ü n k u r u m v e o r g a n l a r › , emekçi l erin örgüt le nme le ri ve devrimin
ve sosyalist inﬂa sürecinin motor
gücü olan p ro l e t a r y a p a r t i s i gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›r.
Durumu ﬂöyle de tan›mlayabiliriz: Sömürücü toplumlar›n tersine,
proletarya diktatörlü¤ü koﬂullar›nda
sosyalist inﬂa tamamlanana kadar,
politika ekonomiyi, üstyap› altya p › y › , ü re t i m i l i ﬂ k i l e r i ü re t i m g ü ç lerini belirler ve yönlendirir.
Politikan›n ve üstyap›n›n kazand›¤› bu özel a¤›rl›k, bu belirleyicilik
ve yönlendiricilik, sosyalist inﬂa geliﬂtikçe, eski üretim iliﬂkilerinin yerini sosyalist üretim iliﬂkileri ald›kça azal›r. Sosyalist inﬂan›n tamamlanmas›yla, geçiﬂ toplumunun; genel evrensel ve toplumsal yasaya
(ekonominin son çözümlemede politikay› belirlemesi) ters düﬂen istisnal›¤› sona erer.

K e m a l : ‹nﬂa sürecinin bu özelToplumsal
yap›da sosyalizmin 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 yeni geliﬂme biçiminde elbette hatalar, geriye dönüﬂler,
baﬂar›l› ve baﬂar›s›z deneyler olacakt›r.
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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 insanlar›n omuzlar›nda yükselir. Bu nedenledir ki, yeni bir toplumu örgütlemek için, yeni insanlar›n yarat›lmas›, proletaryan›n kültürel bak›mdan geliﬂmesi ve olgunlaﬂmas› adeta olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
Öncülü¤ünü bu yeni insanlar›n yapaca¤› sosyalist inﬂa içinde, toplum
kendisini kollektif bir ruhla yeniden
biçimlendirecek, bilimdeki, teknolojideki ve yönetmedeki yeni geliﬂmeleri özümseyerek, bunlar› gelenekleriyle harmanlayarak yeni bir
sosyalist kültür yaratacak, yeni toplum bir yan›yla da iﬂte böyle oluﬂacakt›r. Bilinç, insan ve kültür, bu süreçte iﬂte böyle büyük bir önem taﬂ›r.

Özlem : Yaln›z burada alt yap›üst yap› aç›s›ndan bir yanl›ﬂ anlama
olmamas› aç›s›ndan ﬂunu da ekleyeyim. Tüm toplumlar, tüm tarih için
geçerli olan altyap›-üstyap› diyalekti¤i sosyalizm için de geçerlidir elbette. Sosyalizmin inﬂa sürecinin
çeﬂitli aﬂamalar›nda, ekonomi-politika, altyap›-üstyap›, üretim iliﬂkileri-üretim güçleri; parti-proletarya
diktatörlü¤ü aras›ndaki iliﬂkiler,
toplumsal geliﬂmenin nesnel yasalar› çerçevesinde olmak zorundad›r
yine de. Bu iliﬂkilerde toplumsal yasalara denk düﬂen dengeler kurulamazsa, ona uygun politikalar üretilemezse, ya da biri di¤erine kurban
edilirse, sonuçta, sosyalizmin kuruluﬂunda sa¤ ya da sol sapmalar ortaya ç›kar. Bu da sosyalist inﬂay› sekteye u¤ratmaktan, yanl›ﬂ ﬂekillenmelerden baﬂka sonuçlara yol açmaz. (Nitekim, kimi sosyalist ülkelerde, halk demokrasilerinde, karﬂ›devrimlerin adeta sorunsuz, direniﬂsiz gerçekleﬂmesinde, inﬂa sürecinde bu konuda yap›lan hatalar veya
daha sonra bu uyumun ve dengenin
bozulmas›n›n pay› vard›r.)
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M a z l u m: Üretici güçler, tarihin en dinamik ve
devrimci gücüdür. Geliﬂiminin önünü t›kayan üretim
iliﬂkilerini, subjektif koﬂullar
oluﬂtu¤unda devrim yoluyla
süpürüp atar. Ve bunu takiben de, sosyalizmde, kapitalist ba¤lardan, engelleyici etkenlerden kurtulan üretici
güçler, özgür eme¤in yarat›c›
gücüyle geliﬂme yoluna girer. Üretici güçlerle üretim
iliﬂkilerinin dengeli, uyumlu,
ekonomide, siyasette, kültürel anlamda toplumun yaﬂam
düzeyini yükselten geliﬂimi,
sosyalist inﬂan›n oda¤›n›
oluﬂturur.
Sosyalizmde sorun; zorunlu uygunlu¤u sürekli k›labilmek, üretici güçlerin s›n›rs›z ve h›zl› geliﬂiminin yolunu t›kay›p, çat›ﬂmaya dönüﬂmeyecek ﬂekilde sosyalist
üretim iliﬂkilerini geliﬂtirebilme sorunudur. Devrimci
Halk ‹ktidar›’n›n olsun, proletarya diktatörlü¤ünün olsun, as›l misyonu da bunu
sa¤lamakt›r. Sosyalizmin altyap› ve üstyap›da örgütlenmesi sürecinde, do¤ru bir politika yön verdi¤i sürece,
üretim iliﬂkileri ile üretim
güçleri aras›ndaki çeliﬂki,
uzlaﬂmazl›k kazanmaz. Stalin’in belirtti¤i gibi; “E¤er
yönetici kurumlar do¤ru bir
siyaset uygularlarsa, bu çeliﬂkiler 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 sosyalizmin 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 yeni geliﬂme biçiminde elbette
hatalar, geriye dönüﬂler, ba-
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ﬂar›l› ve baﬂar›s›z deneyler
olacakt›r. Bunu reddetmek,
tarihsel materyalizmi reddetmektir. Bu inﬂa sürecinde ülkeler, partiler ve örgütler aras› ideolojik, politik ayr›l›klar
olacakt›r. Kapitalizmin yüzlerce y›la yay›lan geliﬂme sürecine bak›ld›¤›nda, onlarca
ülkede onlarca farkl› geliﬂme
yolu katedildi¤i ve onlarca
farkl› ﬂekillenmenin söz konusu oldu¤u görülür. Sosyalizm sürecini de, bu nesnelli¤i, tarihselli¤i ve zenginli¤i
içinde kavrayamayanlar sosyalist ülkelerdeki karﬂ›-devrimlerin ard›ndan “Marksizmin art›k ça¤› aç›klayamad›¤› ve toplumun sorunlar›n›
çözümleyemedi¤i” söylemini
yaratt›lar. Yepyeni bir toplum yarat›yorsunuz, üstelik
bunu kuﬂatma ve sald›r›lar
alt›nda yap›yorsunuz. Bunu,
eski toplumun tortular› aras›nda yapmak zorundas›n›z.
Sosyalizmin zorluklar›na ve
sorunlar›na çözüm bulma
inanc› ve kararl›l›¤›yla hareket edemeyenleri böyle bir
zorlu süreci zafere götüremez elbette.
Lenin’e “ P roletaryan›n
partisinin demir disiplinini
(özellikle diktatörlü¤ü s›ras›nda) az›c›k da olsa zay›flatan kimse, gerçekte, proletaryaya karﬂ›, burjuvaziye
yard›m etmektedir.” (Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastal›¤›, syf.41, Sol Yay›nlar›)
dedirten, sosyalist inﬂa sürecinin bu zorlu¤udur.

K e m a l : Evet, bu haftal›k da burada noktalayaca¤›z. Sohbetimizin üçüncü
ve son bölümünde ise, Devrimci Halk ‹ktidarı’na iliﬂkin, halk iktidarında ordu
nasıl bir ordu olacak, emperyalist ülkelerle iliﬂki olacak
mı, yargı nasıl olacak gibi
çeﬂitli yanlar›n› ele alarak
devam edece¤iz.

Dizi tüccarlar›,
maskeleri
düﬂürülünce
sald›rganlaﬂt›!
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 düﬂüncelerini 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 savunurlar ‹lk akla gelen, gelmesi gereken
normal sorular bunlard›r. Fakat mevcut durumda normal bir sorunun yeri yok.
EMEP’liler, bu eleﬂtirilerden fazlas›yla
rahats›z oldular; çünkü Hat›rla Sevgili adl›
dizi bugünlerde onlar›n siyasi faaliyetleri nin adeta o d a ¤ › k o n u m u n d a d › r.
Ve üstelik bunu, dizinin “popülaritesinden yararlanmak” gibi pragmatist bir tarzda,
yak›n geçmiﬂlerini unutarak yapmaktad›rlar.
EMEP’li arkadaﬂlar,
Denizler’e, Mahirler’e, N a rodnik dedi¤iniz günleri de hat›rlay›n.
Onlar› macerac›, fokocu ilan edip kendinizce mahkum etti¤iniz günleri de hat›rlay›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 silahl› mücadelesini mahkum etmek için sayfalar, broﬂürler dolusu yazd›klar›n›z› da hat›rlat›n mesela “Hat›rla Sevgili” dizisinin
dan›ﬂman ve oyuncular›yla yapt›¤›n›z toplant›larda.
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Niye hat›rlatm›yorsunuz?
Silahl› mücadelenin macerac›l›k oldu¤unu, asl›nda “provokasyon”a hizmet etti¤ini, hatta C‹A
taraf›ndan yönlendirildi¤ini anlat›n mesela... Ki bunlar sizin söylemlerinizdi...
Bunlar› hat›rlay›n. Hat›rlam›yorsan›z da, devrimciler hat›rlatt›¤›nda
tahammülsüzleﬂmeyin, sald›rganlaﬂmay›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 toplant›, 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, devrimciler de sat›l›k de¤ildir. Onlar›n televizyon dizilerinin mezesi yap›lmas›na izin vermeyiz. EMEP’li arkadaﬂlara önerimiz ve ça¤r›m›z; siz de
vermemelisiniz. Her ﬂeyi “piyasa”
mal› görmek, düzenin ö¤retti¤idir.
Vehbi Koç’un dedi¤i gibi, “piyasadaki her ﬂey bir mald›r”.
Devrimciler, sosyalistler bu bak›ﬂ aç›s›nda olamazlar; devrimciler,
sosyalistler, düzen içi kafalar›n
yapt›¤› bir diziyi savunma ad›na
devrimcilere sald›rmazlar. Ve devrimciler, sosyalistler bir diziye sar›larak varolma, popülarite kazanma
ihtiyac› duymazlar. E¤er duyuyorlarsa, ciddi bir sorunlar› vard›r.
***
‹ d i l K ü l t ü r Merkezi’nin
Sald›r›ya ‹liﬂkin Aç›klamas›:
E M E P ELEﬁT‹R‹YE
TAHAMMÜLSÜZLÜ⁄ÜNÜ
SÜRDÜRÜYOR
Hat›rla Sevgili adl› dizinin oyuncular› ve dizi dan›ﬂman› Mustafa
Yalç›ner, 19 Haziran 2008 tarihinde,
Okmeydan› Simge Dü¤ün Salonu’nda söyleﬂiye gelmiﬂlerdir. Söyleﬂiyi, baﬂta Okmeydan› Cemevi ol-
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Denizler’e, M ahirler’e,
Narodnik dedi¤iniz
günleri de h at›rlay›n.
Onlar› macerac›, fokocu
ilan edip kendinizce
mahkum etti¤iniz g ünleri d e
hat›rlay›n.
Hat›rlay›n!
‹ﬂine geleni hat›rlay›p, iﬂine
gelmeyini unutmak ve
unuttarmak, t arihe k arﬂ› h iç
de d ürüstçe b ir yaklaﬂ›m
de¤ildir.
mak üzere, çeﬂitli köy dernekleri ve
Evrensel Kültür Merkezi düzenlemiﬂtir. Söyleﬂi, belirlenen saatten
biraz geç baﬂlam›ﬂ ve öncesinde de
dizi dan›ﬂman› Mustafa Yalç›ner dizi üzerine bir sunum yapm›ﬂ, dizi
hakk›nda görüﬂlerini aç›klam›ﬂt›r.
Buraya kadar her ﬂey normal
seyrinde geliﬂmiﬂ, söyleﬂinin sorucevap bölümünde bizler de soru
sorma ve dizi hakk›nda görüﬂlerimizi aç›klama hakk›m›z› kullan›rken,
Mustafa Yalç›ner’in ve onun temsil
etti¤i parti olan EMEP’in eleﬂtirilere nas›l tahammülsüz oldu¤u bir kez
daha ortaya ç›km›ﬂt›r.
Hat›rla Sevgili, ‘68 dönemini,
Denizleri, Mahirleri ve onlar›n savundu¤u düﬂünceleri gerçe¤e en yak›n ﬂekliyle anlatan bir dizi olarak
lanse edilmiﬂtir Mustafa Yalç›ner
taraf›ndan. Biz de bunun do¤ru olmad›¤›n›, anlat›lanlar›n tarihi çar-

“Hat›rla Sevgili adl› dizi
üzerinden rant e lde e tmeye
çal›ﬂanlar, d aima
karﬂ›lar›nda d o¤ruyu
savunanlar› b ulacaklard›r.
“Yanl›ﬂta › srar edenler,
do¤rular karﬂ›s›nda yenilmeye m ahkumdurlar. E MEP,
yapt›klar›n›n h esab›n›
vermeli, özür dilemelidir.”

p›tmaktan, Denizleri popüler kültürün birer nesnesi yapmaktan
baﬂka bir anlam taﬂ›mad›¤›n› söyledik ve dizi hakk›nda de¤erlendirmemizi 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 çal›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. Sald›r› sonucunda arkadaﬂlar›m›z yaralanm›ﬂt›r, yara izleri vücutlar›nda
hala durmaktad›r. Sald›r› sonras›
konuﬂulan EMEP’liler, konuyu daha sonra Okmeydan› Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i’ne gelerek
konuﬂmak istediklerini bildirmiﬂler
ve bunun üzerine salon terk edilmiﬂtir. O akﬂam, konuﬂmaya geleceklerini söyleyenler, bu sözlerini
yerine getirmemiﬂ, bir gün sonras›nda, derne¤e gelip özür dileyeceklerini bildirmiﬂler, ancak bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› ana kadar bu sözlerini
de yerine getirmemiﬂlerdir.
EMEP’in bu tavr› yeni de¤ildir.
Daha önce de defalarca kez bu yöntemi denemiﬂ, eleﬂtirilere karﬂ› ideolojik mücadele vermek yerine kaba kuvveti seçmiﬂtir. ‹deolojik mücadele, en baﬂta eleﬂtiri-özeleﬂtiri
temelinde yürütülür. Eleﬂtiriye tahammül göstermek de bunun abecesidir. Eleﬂtiriye tahammülsüz olanlar, kendilerine ve ideolojilerine güvenmeyenlerdir.
Hat›rla Sevgili adl› dizi üzerinden rant elde etmeye çal›ﬂanlar, daima karﬂ›lar›nda do¤ruyu savunanlar› bulacaklard›r. Do¤rulara tahammülü olmayanlar, yanl›ﬂ› savunanlard›r. Yanl›ﬂta ›srar edenler, do¤rular karﬂ›s›nda yenilmeye mahkumdurlar. EMEP, yapt›klar›n›n hesab›n› vermeli, özür dilemelidir. Ve bu
sald›rgan tavr›ndan vaz geçmelidir.
21 Haziran 2008
‹ d i l K ü l t ü r Merkezi
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Marksizm, tarihte en fazla sald›r›ya u¤ram›ﬂ ideolojidir. Sald›r› iki
kesimden gelir. Birincisi, do¤rudan burjuvaziden gelen sald›r›d›r.
Burjuvazi, aç›ktan Marksist ideolojinin düﬂman›d›r, sald›r›s› Marksizm üzerine her türlü yalan ve
çarp›tma üzerine kuruludur. ‹kincisi ise, kendisini Marksizmi savunuyor gibi gösterip Marksizmi çarp›tanlardan gelir.
Her iki kesimin sald›r›lar›n›n ortak noktas›, Marksizmi iﬂçi s›n›f› ve
emekçilerin kurtuluﬂ umudu olmaktan ç›karmak ve burjuvazinin
egemenli¤i için zarars›z hale getirmektir. Bu sald›r›lar› etkisizleﬂtirmek için de, Marksizmi do¤ru tan›mlamak önemlidir.
Nedir Marksizm?
Marksizme iliﬂkin ansiklopedik
olarak yap›lan tan›mlardan biri
ﬂöyledir örne¤in: “Marksizm, tek
s özl e, in sa nl › k-ö ncesi ça ¤› n› ka pat›p insanl›k ça¤›na geçmeyi
g e r ç e k l e ﬂ t i r ec e k ola n t üm se l ka p sa ml› bir bi limler bili mi dir.” (*)
Evet Marksizm, bilimler bilimidir, çünkü; tek baﬂ›na herhangi bir
bilimle s›n›rlanamayacak, hepsini
kucaklayan ve kavrayan bir “ana
bilim” gibidir.
Lenin’in ifadesiyle Marks; “19.
yüzy›l›n üç temel ideolojik ak›m › n › s ü r d ü re n v e t a m a m l a y a n
bir deha idi: Klasik Alman felsefesi, klasik ‹ngiliz ekonomi politi¤i ve genel olarak Frans›z dev r i m c i ö ¤ re t i l e r i y l e b i r l e ﬂ m i ﬂ o l a n
Fra ns›z sosyalizmi.” (Marks-Engels Marksizm, syf. 17)
Marksizm ise, Marx'›n bu görüﬂ
ve ö¤retilerinin sistemidir. Bunlar,
yani M a r k s i s t e k o n o m i - p o l i t i k ,
M arksist felsef e ( diyalekt ik ve t a r i h s e l m a t e r y a l i z m ) v e bi l i m s e l
s o s y a l i z m devrimci literatürde
“ M a r k s i zm i n ü ç b i l e ﬂ e n i ” olarak
da adland›r›l›r.
1- M a rks ist ek ono mi po li t ik,
kapitalizmin ve sosyalizmin üretim
iliﬂkilerini araﬂt›r›r, kapitalist üretim iliﬂkilerinin, üretici güçlerin geliﬂimi önünde engele dönüﬂmesi
ve üretici güçlerin geliﬂimini sür-

B‹LG‹
MARKS‹ZM
dürebilmesi için sosyalist üretim
iliﬂkilerine geçiﬂin zorunlulu¤unu
ortaya koyar.
Marksist ekonomi politikle birlikte, kapitalist ekonominin mükemmelli¤i ve alternatifsizli¤i teorilerinin geçersizli¤i de kan›tlanm›ﬂ oldu.
2- Diyalektik ve Tarihsel Ma ter yalizm; diyalektik mater yalizm,
do¤a olaylar›na yaklaﬂ›m›, onlar›
inceleme ve anlama yöntemi diya lektik, do¤a olaylar›n› kavray›ﬂ› ve
yorumlay›ﬂ› mater yalist olan dünya görüﬂü; tarihsel materyalizm
ise, diyalektik materyalist dünya
görüﬂüyle toplumlar tarihinin aç›klanmas›d›r.
Marksist felsefe, gerçek bilgiye
ulaﬂman›n ve toplumlar›n tarihsel
geliﬂimini çözümleme ve dünyay›
dönüﬂüme u¤ratman›n en yetkin
metodunu sunarak, idealist, me tafizik felsefenin ve anti-diyalektik
özelli¤iyle metafizik olan eski ma t e r yalizmin karanl›kta b›rakt›¤›
gerçekleri de ayd›nl›¤a ç›kard›.
3- Bi l ims e l so sy a l i z m ise;
Marksizme kadar ütopyac›lar›n hayallerinden ibaret olan sosyalizmin,
hayal olmaktan ç›kar›l›p bilimsel
temeller üzerine kurulmas›d›r.
Marksizm, ütopik sosyalistlerin
burjuvaziyi “ikna ederek” sosyalizme 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 savaﬂ›m›n› bulma ﬂerefinin kendisine
ait olmad›¤›n›, bunlar›n kendisinden önce de bilindi¤ini söyleyerek,
ﬂöyle der; “ B e n i m y e n i o l a r a k
yapt›¤›m ﬂey: 1) s›n›flar›n varl›¤ › n › n , ü re t i m i n t a r i h s e l g e l i ﬂ m e

e v relerinden baﬂka bir ﬂeye ba¤ l› olmad›¤›n›; 2) s›n›flar savaﬂ›m › n › n z o r u n l u o l a r a k p roletar y a
di k ta to r a s› n a g öt ürdü¤ünü; 3)
bu diktatoran›n kendisinin de
b ü t ü n s › n › f l a r › n o r tada n kal kmas›na ve s›n›fs›z bir toplumun kur ulmas›na geçiﬂten baﬂka bir ﬂey
o l u ﬂ t u r m a d › ¤ › n › k a n › t l a m a k o ldu...” (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 düﬂünce de¤il, ayn› zamanda eylemin
bilimidir. Di¤er bir deyiﬂle Marksizm, sadece dünyay› en iyi ﬂekilde
aç›klaman›n bilimi de¤il, ayn› zamanda iﬂçi s›n›f› ve emekçilere
dünyay› de¤iﬂtirmenin anahtar›n›
veren bir eylem klavuzudur.
Marksizm, o güne kadarki felsefelerin aksine pratikten kopuk
bir teori de¤il, teori ile prati¤i birlikte ele alan bir bilimdir. Marksizmin teori ile pratik aras›nda kurdu¤u ba¤, o güne kadarki teori aç›s›ndan da bir “devrim” niteli¤indedir.
Marksizm her ne kadar, belirleyicili¤inden dolay› Marks’›n ad›yla
an›l›yor olsa da, Marks ve Engels’in ortak eserleridir. Marks ve
Engels bu ö¤retinin tam ve sistematik bir aç›klamas›n›, 1848 ﬁubat’›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: “ B u
y a p › t , d u r u ve parlak bir deha ile
yeni bir dünya anlay›ﬂ›n›, toplumsal yaﬂam› da kucaklayan
tutar l› bir mate r yalizmi; en geniﬂ
ve en d eri n g el iﬂ i m ö ¤retisi ola ra k diy al ekti¤ i; s› n›f sa vaﬂ› m›n › n k u r a m › n › v e p roletar y a n › n
–yeni, komünist toplumun yarat› c› s›n›n– dün ya tari hinde ki de vr i m c i ro l ü n ü a ç › k l a r.” (Marks-Engels Marksizm, syf. 15)
(*) Orhan Hançerlio¤lu, Felsefe
Ansiklopedisi

Fatih-K.Çekmece-Sar›yer
Belediyelerinde
Grev Kararlar› As›ld›!
Genel-‹ﬂ Sendikas›’nda
örgütlü
olan Fatih belediyesi iﬂçileri belediyeye grev karar› ast›lar.
24 Haziran günü
Genel-‹ﬂ 1 Nolu ﬁube yaz›l› pankart
açarak Saraçhane
Park›’nda toplanan
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla yürüyüﬂe geçen iﬂçilerin önü Fatih Belediyesi önünde polis taraf›ndan
kesildi. ‹ﬂçilerin yasal haklar› olan grev karar› asma eylemine tahammül edemeyen polis iﬂçileri belediye önüne sokmak
istemedi. Polisin barikat›na sloganlarla karﬂ›l›k veren 200 kiﬂilik kitlenin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda polis barikat› açmak zorunda kald›. Genel ‹ﬂ 1 Nolu ﬁube Baﬂkan› Hikmet Aygün
konuﬂmas›nda iﬂçilerin insan onuruna yak›ﬂ›r bir hayat sürmek için, talep ettikleri makul ücreti ve sosyal haklar›n› almak 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 ‹ﬂçileri Derne¤i 19 Haziran tarihinde yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla tekstil iﬂçilerinin çal›ﬂma koﬂullar›na dikkat çekti. Kötü çal›ﬂma koﬂullar›n›n baﬂ›nda 12 saatlik çal›ﬂman›n geldi¤i belirtilen 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› düﬂünür. Biz iﬂçiyiz, köle de¤il. Günlük 12 saatlik çal›ﬂma saatlerine karﬂ› 8 saatlik çal›ﬂma hakk›m›z› istiyoruz.”
Tekstil iﬂçilerinin haklar›n› alabilmeleri için örgütlenme
ve mücadele etmeleri ça¤r›s› yap›ld›.
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Taﬂeron Ve CHP’li
Belediye, ‹ﬂçinin
Al›nterini Sömürüyor
Beﬂiktaﬂ Belediyesi’nde çal›ﬂan ASTEM taﬂeron firmas›na ba¤l› temizlik iﬂçileri emeklerinin
sömürülmesine son verilmesi için iﬂ b›rakma eylemi yapt›lar. ‹ﬂçiler 2 ayd›r maaﬂlar›n› alamad›klar›n› söyleyerek CHP’li Beﬂiktaﬂ Belediyesi ve ASTEM Taﬂeron firmas›n› protesto ettiler.
24 Haziran çal›ﬂma saatinde Beﬂiktaﬂ Belediyesi önünde toplanan iﬂçiler sendika
haklar› olmad›¤›n›,
haftan›n 7 günü
çal›ﬂt›klar›n› maaﬂlar›n›n gününde ve
tam bir ﬂekilde verilmedi¤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 kararl›l›klar›n› ifade eden iﬂçiler Beﬂiktaﬂ Belediyesi Baﬂkan Yard›mc›s› U¤ur Büyükbalkan görüﬂtüler. Büyükbalkan’›n iﬂçilere söz vermesi üzerine iﬂçiler iﬂlerine dönerken iﬂçiler sözlerin takipçisi olacaklar›n› sözler yerine getirilmezse iﬂ b›rakma eylemlerine devam edeceklerini dile getirdiler.

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 Sekreteri 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 politikalar› halk›m›z›n ve ülkemizin gelece¤ini karartmaya devam ediyor denilerek AKP politikalar›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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ÖDP-DY’de Devrimcili¤in ‘Yeniden’ Keﬂfi -2
Ufuk Uraslar, ‘devrimcilik d›ﬂ›’ bu yaﬂam ve politika tarz›, sizin eserinizdir

Baﬂka ne bekliyordunuz?
-önceki say›dan devamYaz›m›z›n
ilk
bölümünde
ÖDP’nin bir k›s›m kurucu yöneticilerinin bir anda “devrimci bir söylemi” 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 arkadaﬂlara, Ufuk Uraslar’› eleﬂtirmeden önce dönüp aynaya bakmalar›n›
önerdik. Onlara “muhasebe yapmadan devrimcilik yapamazs›n›z” diyerek kendi gerçeklerini hat›rlatmaya çal›ﬂt›k. Bunlara ek olarak devam ediyoruz:
***
1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren
oluﬂturulan “yeni” teori ve politikalar›, Avrupa solundan, sivil toplumculuktan, troçkizmden, biraz da Tupamarolardan (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 dinamizmden de yoksundur ÖDP.
12 Eylül’den sonra, y›llarca hiçbir 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 hapishaneden ç›kmas›n› beklemekle, ç›kt›ktan sonra y›llarca “tart›ﬂma süreci”nin bitmesini beklemekle geçmiﬂtir ve iﬂin özü ﬂudur ki, “bekleme” sürecinin mimar› da DY’nin,
“dev r i m h e men ﬂim d i ” diye yaz›lar yazan O¤uzhan Müftüo¤lu, Me-
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lih Pekdemir, Bülent Forta gibi eski
önderlerinden baﬂkalar› de¤ildir.
Bu yüzden, ﬂimdi yaz›lar›nda
ataletten, hantall›ktan söz etmelerinin de anlam› yoktur; o si ya si ata leti ve bi r ey sel, örg ü t sel han t a l l›¤›
kurumlaﬂt›ran da kendileridir.
Herﬂeyden onlar› sorumlu tutmam›z, DY-ÖDP sürecini ve mant›¤›n› bilmeyenler için “a¤›r veya
subjektif bir suçlama” gibi görülebilir, fakat gerçek ﬂudur; sözü edilen bu isimler, yani bugün Ufuk
Uraslar karﬂ›s›nda devrimcili¤i hat›rlayanlar, bu sürecin her aﬂamas›n›n teorik, pratik, örgütsel mi m a r ›d › rl a r. E¤er kendi sorumluluklar›n›
üstlenmeden bir eleﬂtiri yap›yorlarsa, bilinmelidir ki, orada bir çarp›tma, gerçe¤i, sorumlulu¤u gizleme
ve dolay›s›yla samimiyetsizlik vard›r. Biz, süreci hat›rlatmakla, iﬂte
bunu ortaya koymuﬂ oluyoruz.
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, karﬂ›s›nda devrimcileri bulacakt›r. Bu olmas› 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. ‹deolojik mücadele dedi¤imiz ﬂey, bir yan›yla da budur zaten.

Ö D P, ki min ih ti yac›yd›
ve kimler i n p a r tisi olar a k
k ur u lm u ﬂt u ?
1980’lerin sonlar›nda legal parti-

cili¤in teorisi yap›l›rken, “aç›k parti kitlelerin ih tiyac›d›r” teorisi revaçtayd›. Legal particili¤i “kitlelerin ihtiyac›” gibi sunmak, bu teorinin sahiplerinin pasifizmini, devrim
kaçk›nl›¤›n›, düzene dönüﬂünü gizleyecek sihirli bir teori gibiydi. Teorinin sahipleri de, o teoriye inanm›ﬂ görünenler de gerçe¤in öyle olmad›¤›n› biliyor veya hissediyor olsalar da, iﬂin teorisi böyle yap›ld›.
Legal partiler kulvar›na 1990’lar›n ortas›nda giren (o zamana kadar
“illegal” miydiler, hay›r; o zamana
kadar biraz önce vurgulad›¤›m›z gibi, genellikle seyirciydiler) Devrimci Yolcular da, ayn› teoriye sar›ld›lar: “Eski söylemlerle yeni sürecin
ihtiyaçlar›na cevap verilemezdi.”
Yeni bir siyaset laz›md›. Dincilerin, milliyetçilerin cirit att›¤› gecekondular bu yeni siyasetle fethedilecek, 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 önderlerinin ve 15 y›ld›r direnmekten,
mücadeleden uzak kadrolar›n ihtiyaçlar›na cevap verecekti. Hem solda siyaset yapmaya devam edebilecek, hem düzen içi statükolar› bozulmayacakt›; ihtiyaç buydu ve kurulacak legal parti de çal›ﬂma ve siyaset tarz›yla, kadrolar›yla bu ihtiyaca göre ﬂekillendi. 2 2 O c a k
1996’da uzun tart›ﬂma süreçlerinden sonra ÖDP kuruldu¤unda bunun böyle oldu¤u da daha aç›k görülecekti.
Y›llar sonra, ÖDP’nin kuruluﬂundan tam 11 y›l sonr a yap›lm›ﬂ
bir ÖDP tahlilinde, bizim daha o

29 Haziran 2008

gün söylediklerimizin itiraf edildi¤ini göreceksiniz. Aktaraca¤›m›z
tahlil, Melih Pekdemir’e ait. Pekdemir’in ÖDP tahlilini okuyanlar görecekler ki, yarat›c›lar›, ne yi ya r a tt › k l a r › n › n d a a s l›n d a ç o k i y i f a r k › n d a l a r. Bakal›m:
“ Özg ü rlükçü solcul a r da haliyle öncelikle kendine kalanlar› toparlayabildi... Bunlar da 12 Eylül
öncesinin elemanlar›yd›. Ve art›k
a¤›rl›kla biyolojik olarak or ta yaﬂtayd›lar ve sosyolojik olarak da orta s›n›f pozisyonunda. ... Emekçileri motive edecek bir ayd›n radikalizmi filan söz konusu de¤ildi. Solculuk, tabiat›na uygun bir ﬂekilde
öncelikle vicdani ihtiyaçlar a bir çözüm olarak alg›lan›yordu. Ama sadece bu düzlemde kal›nca, solculuktan vazgeçmemek ad›na, gü n ü k u rt a rmak psikozu öne ç›kabilmiﬂti.
... Orta s›n›f sosyolojisi, kendi
psikolojisini de sol saflarda yeniden
üretebildi. Kendilerinin d›ﬂ›nda kalmayacaklar› ve h e rkesin bu na göre
hizaya girebilece¤i bir siyasi çizginin çizilmesinden yana oldular. ...
kendi sos yal kon u mlar›n› da dayatm›ﬂ oldular.
... Kampanya solculu¤u, seçim
dönemlerindeki birkaç ay süren fast
food devrim cilik yapmak, imza toplamak. ... Bu arada özgürlükçü sol
programlarda yer alan feminizm,
bar›ﬂ hareketi, çevrecilik vb. solun
kapsama alan›n› geniﬂleten aç›l›mlar da tam bir boﬂ zamanlar› de¤erlendirme faaliyeti s›n›r›nda kald›.
Siyasi partiler de bu anlamda sosyal tesis ötesinde bir anlam taﬂ›mad›.” (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› ortada, ne de bir SAP MA!
ÖDP içinde yeralan gruplardan
biri olan eski KSD’lilerin ç›kard›¤›
“Kurtuluﬂ, Sosyalist Demokrasi
‹çin” adl› dergide de “partinin bile-

Say›: 152

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, karﬂ›s›nda devrimcileri bulacakt›r.
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 yenilgiyle birlikte po litikan›n ken ar › nda dur a n veya kimi ‘sosyal demokrat’ partilerde siyaset yapmaya
çal›ﬂan insanlardan oluﬂmuﬂtur. ”
ﬁimdi hal böyle olunca; böyle
bir kadro ve kitleye sahip partiden
“ ö n cü sa va ﬂ›” yürütmesini mi bekliyordu yoksa O¤uzhan Müftüo¤lu?.. Ama as›l sor u 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 düzen içinde yaﬂama statükosuna cevap vermektedir. Bak›n, aﬂa¤›daki
ﬂu sat›rlar da Müftüo¤lu’nun Birgün’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 adalar›n birinden yaz›yorlar. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n, bunlar› eleﬂtiri olsun diye yazm›yorum; belki biraz k›skançl›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›sm›yla karﬂ›laﬂmazd›n›z. Belki yozlaﬂmay›, çürümeyi biraz yavaﬂlatm›ﬂ olurdunuz, belki o zaman burjuva 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 d ü zen içi herﬂe yi meﬂru ve
makul gördünüz. Solla birlikte telaffuz bile edilemeyecek politikalar›, söylemleri, sanki normalmiﬂ gibi
karﬂ›lad›n›z. Bunun üretece¤i ﬂey,
düzen politikas›ndan ve düzen politikac›s›ndan baﬂka ne olabilirdi ki?!
Öz g ü rlük ve Da ya n›ﬂm a konulmuﬂtu partinin ad›. Ama partinin direnenlerle bir dayan›ﬂmas› olmad›
hiç; solun di¤er kesimleriyle bir dayan›ﬂmas› olmad›. Dahas›, bizzat
kendilerinin de defalarca itiraf etti¤i
gibi, kendi içlerinde bile bir dayan›ﬂma kültürü yaratamad›lar.
Bireycili¤e, düzen içi statükolara yaslanarak kurulan bir partide bu
ne kadar mümkün olabilirdi, bu da
ayr› bir tart›ﬂma konusu.
Bugünkü eleﬂtirilerinizin isabetsizli¤i ve devrimci söyleminizin alt›n›n boﬂlu¤u iﬂte bundand›r.

Ö D P, h a ngi po li tik alar ›
sa v u nd u ? Ö D P yöne timi
hem ide olojik, hem
ö r g ü t s el o la r a k s o l d a n
u z a klaﬂ › rken, bug ü nk ü
eleﬂti r i cil e r ne r edey di l e r ?
ÖDP, asker cenazelerini kald›rmaya soyundu, “teröre karﬂ›” mitingler örgütlemeye kalk›ﬂt›, binalar›nda eylem yapan devrimcilere
karﬂ› polis ça¤›rd›lar, devrimci eylemlerden t e r ö r diye sözettiler...
Bunlar›n benzerleri arﬂivlerde var.
Daha k›sa süre önce yaﬂanan “küçük” bir olay daha aktaral›m mesela; “ Ta rsus’ta Kürtlere karﬂ› yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂ’e ÖDP Belde
örgütü, CHP ve DSP’ de kat›ld›.” (8
Ocak 2008)
Bu tür düﬂünce ve tav›rlar›n
Ö D P ’ d e b u k a d a r ç o k o r t a ya ç›km a s› hiç kuﬂkusuz tesadüfi de¤ildi.
Düzen içinde yaﬂayanlar, düzen
içindeki statükolar›n› esas alanlar,
düzene uygun düﬂünceler ve politikalar üreteceklerdir; eﬂ ya n › n t a bia t › n a u y gun olan budur.
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Ufuk Uras, Abdullah Öcalan’›n
tutsak edildi¤i dönemde "Ya rg›lama
adil olmal›... Piﬂmanl›k Yasas› da
bunun bir parças› olabilir..." diye
demeç vermiﬂti. Faﬂizmin mahkemelerinin bir ulusal hareketin önderini yarg›lamas›n› meﬂru görmesini
mi, yoksa, faﬂizmin mahkemelerinden 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 sosyalist bir partide, k › y a m e t le r i n
k o p m a s› için yeterli nedendir. Ama
ÖDP’de küçük çapl› bir k›yamet bile kopmad›. Bugün Ufuk Uras karﬂ›s›nda devrimcilik, sosyalistlik
dersi verenlerin de bu konuda Ufuk
Uras’a ve bu anlay›ﬂa karﬂ› bir kavga 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 etmeli.” (27 Ocak 2005, Birgün)
Bu “yenilenme”nin tek sonucu
Uraslar’d›r iﬂte.
AB’ci lik, bir dönem ÖDP’nin
ana çizgisi haline geldi. Öyle ki,
AB’ye uyum yasalar›, bizzat “devrimi” hat›rlayan bu ÖDP yöneticilerinden biri taraf›ndan “ y uk a r › d a n
de m o k r a tik devr i m ” olarak nitelendirildi. ÖDP, resmen AKP’yi
“AB aç›s›ndan” desteklemek gerekti¤i” politikas› izledi. Kongrelerinde bu konuda tart›ﬂmalar ç›kt›, Birgün Gazetesi sütunlar›nda AB konusunda “ H a vet” gibi gayri ciddi
tav›rlar geliﬂtirildi. Müftüo¤lu, bu
tart›ﬂmalar aras›nda da ﬂöyle yazd›:
“ Solun muhalefet çizgisinin Avrupa Birli¤i'ne uyum çizgisinin üzerine çekilme zorunlulu¤u daha büyük bir önem kazanacak.
Sisteme ciddi bir alternatif üretemeyen, bunun yerine sis temin yönelimlerine eklemlenen bir anlay›ﬂ›n solun ken disini in k a rdan baﬂka
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bir anlam› olamaz.” (30 Eylül
2004, Birgün)
Yukar›daki soruyu baﬂka bir biçimde tekrar soraca¤›z: Böyle bir
parti, AB’ci lik yapm a y›p da halk
savaﬂ› m› verecekti?
ÖDP zaten sol u n k e n di si ni ink a r › demektir. “Sisteme ciddi bir alternatif” 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 politikaya dair dersler verip, sol muhalefetin 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 varl›k nedeniydi ÖDP’nin. Peki Ufuk
Uras’›n s›k s›k tekrarlad›¤› “sol u n
b üt ü n re n k ler i n d e n ” anlad›¤› neydi? Bizzat Uras’›n sözleriyle bu
renklerin aras›nda “ E r d a l ‹ n ö n ü’den Ze ker i ya Temi zel ’e, Ayd › n
G ü v e n G ü r k a n ’d a n F i k r i S a ¤ l a r ’a , Al t a n Ö y m e n ’d e n S e m a
Piﬂ k ü n s ü t ’e ka d a r h e rkes ” in oldu¤unu görüyoruz. (7 ﬁubat 2002,
Cumhuriyet)
Sol bir lik, Gökkuﬂa¤› gibi tüm
ÖDP projelerine damgas›n› vuran
anlay›ﬂ budur. Ve söz konusu arkadaﬂlar›n bu anlay›ﬂa da bir itirazlar›
pek yoktur. Mesela, bunlardan biri,
ÖDP yönetimine “yüzünüzü niye
sosyal demokrat art›klara dönmüﬂsünüz, ne bekliyorsunuz onlardan,
gidin devrimcilerle nas›l bir birlik
yapabiliriz, onu araﬂt›r›n” m› dedi-

ÖDP’nin ideolojide, politikada, 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 eleﬂtiriler, uyar›lar, ça¤r›lar yay›nlad›lar ÖDP’ye iliﬂkin.

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

ÖDP’de dev r i mcilik
a d ›na yas la n ac a k b i r ﬂey
k a l m a m›ﬂ t › r !
Burada sadece birkaç örnekle
hat›rlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi,
ÖDP’nin i de olo j i d e , p o li t i k a d a ,
ö rg ü t sel iliﬂki l e rde sol d a n b ü y ü k
b i r h›z l a u z a k laﬂt› ¤› 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 eleﬂtiriler, uyar›lar, ça¤r›lar
yay›nlad›lar ÖDP’ye iliﬂkin.
Bugün Pekdemirler’in, Müftüo¤lular’›n Ufuk Uras çizgisine, yönetimine yöneltti¤i eleﬂtirilerin,
Uras’› eleﬂtirirken öne ç›kard›klar›
devrimci de¤er ve söylemlerin samimi olabilmesi için, en az›ndan
“devrimciler, bizi daha önce bu
noktalarda eleﬂtirmiﬂlerdi, bu sonuçlar› önceden göstermiﬂlerdi” diye bir t a r i h sel hak tesli mi de yapmalar› gerekmez mi!
Türkiye solunda pek adet olmayan bir ﬂeyi, DY’nin tasfiyeci önderlerinden bekleyemeyece¤imizi
biliyoruz elbette. Onlar›n tarihinde
böyle bir muhasebe, özeleﬂtiri ve
hakk› teslim etme diye bir ﬂey yoktur... Öyle de olsa, biz yine de bir
kaç hat›rlatma yapal›m. ﬁöyle bir
de¤erlendirme yapm›ﬂ›z on y›l› aﬂk›n bir süre önce:
“ ÖDP-DY, ah› gitmiﬂ, vah› kalm›ﬂ bir Devrimci Yol'dur. ... Yolun
hemen hemen sonundad›rlar. Daha
tasfiye edecek fazlaca bir ﬂey kalmam›ﬂt›r. Tasfiye edecek ne bir örgüt,
ne devrimci bir strateji, ne radikallik, hiç bir ﬂey kalmam›ﬂt›r.” (Kurtuluﬂ, say›: 44, 30 A¤ustos 1997)
Bir noktay› eksik b›rakm›ﬂ›z; hala tasfiye edecek bir ﬂey kalm›ﬂ.
Herﬂeyi tasfiye ettikken sonra s›ra
“eskilerin tasfiyesine” gelmiﬂ demek ki. Eskilerin “ihtilalci damarlar›” da ancak böyle bir tasfiyeyle
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karﬂ›laﬂ›nca kabarm›ﬂ. Fakat art›k
öyle bir noktadad›rlar ki, ÖDP’nin
teorisinde, politikas›nda, kadrolar›nda devrimcilik ad›na, yaslanacak
bir ﬂey bulamamaktad›rlar. Çünkü
onlar› k e n di le r i 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 gidiﬂine karﬂ› önlem olarak, art›k ah›
gitmiﬂ vah› kalm›ﬂ gruplar›n› yeniden toparlama çabas›ndalar. Beyhude bir çabad›r. Kafalar›ndaki
tüm nir e n gi noktalar› kaym›ﬂ, üzer i nde siyaset yapt›klar› zemin de¤iﬂmiﬂtir. Eski dükkanlar›n› bile açmalar›, eski gruplar›n› toparlamalar› mümkün de¤ildir art›k.” (Kurtuluﬂ, say› 14, 23 Ocak 1999)
O¤uzhanlar, on y›l sonra, “ y u mr u k lu y›l d› z›”, DY ﬂe h i tle r i ni öne
ç›kar›p ayn› ﬂeyi yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Ama eski DY’ye yaslanarak
Ufuk Uras’a muhalefet, kendi içinde onlarca açmaz› bar›nd›ran ve baﬂar› ﬂans› da olmayan bir politikad›r.

So n u ç : “Devrim için
s a v a ﬂ m a y a n a s o s y a lis t
d e n mez”!
Muhtemelen parti içindeki kavgan›n keskinleﬂti¤i bir kesitte, ﬂöyle
yaz›yordu Müftüo¤lu:
“Ancak farkl›l›klar birlikte yürümeye engel teﬂkil etmedi¤i oranda
devrimci bir hareket aç›s›ndan bir
zenginlik kayna¤› olarak kabul edilebilir. Aksine, farkl›l›klar ciddi bir
yol ayr›m›ndaki farkl› tercihlere tekabül etti¤i zaman, parti anlam›ndaki bir birliktelikten söz etmek imkans›z hale gelir. Birbirinizi ikna
edemiyorsan›z... herkesin kendi yoluna gitmesi kaç›n›lmaz olur. ” (9
ﬁubat 2008)
Peki nerede o “çok ka n a t l› parSay›: 152

Bu yüzleﬂmeyi yaparken, kendilerini ÖDP’yle s›n›rlayamazlar;
ta Mamaklar’a gitmeliler, “örgüt de¤iliz dergiyiz” savunmalar›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.
ti” teorileri? Nerede o “ço¤ulculu¤a” düzenlenen övgüler?
Leninist parti ilkeleri”nin ge“L
liﬂmeye engel oldu¤unu söyleyip,
Leninist parti anlay›ﬂ›n› ve partideki
“Stalinist” ilke ve yöntemleri mahkum eden teoriler nerede?.. Kararlar› do¤ru bulmayan›n “kat›lmama
hakk›” olmas› gerekti¤ini sosyalist
bir anlay›ﬂ gibi savunanlar nerede?
Bu teorilerin ço¤unda da ayn› kiﬂilerin imzas› yok muydu?
Bunu akl›na bile getirmeden devam ediyor Müftüo¤lu eleﬂtirmeye:
“ Sosyalist solun... as›l sorun[u]
fikir cephesinde. Fikir ve hayat içindeki karﬂ›l›¤› anlam›nda eylem! Fikir kar›ﬂ›kl›¤›ndan kurtulmuﬂ, kendi
devrimci iddia l ar › nda birleﬂen ve
toplumsal hayat içinde kendi yata¤›n› açabilecek eylem hatt›na sahip
bir sola ihtiyaç var bugün. ÖDP asl›nda bir ölçüde böyle bir çat› partisi görünümüne sürüklenmeye çal›ﬂ›lan bir kitle partisi süreci yaﬂad›. Ve
ÖDP, öyle sol gruplar› bir araya getirerek çözüm üretilemeyece¤in i n
bir tarihi oldu.” (11 Eylül 2007)
Akla hemen ayn› sorular geliyor
yine: ÖDP’yi “sol u n b i r li ¤i” olarak 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 t ü m t eo r il e r, poli ti k a l a r iflas etmiﬂ t i r. E¤er bir ﬂeyleri de¤iﬂtirmek
istiyorlarsa, önce bu gerçekle yüzleﬂmeleri gerek. Bu iflas› kabul etmeleri gerek. Üstelik bu yüzleﬂmeyi
yaparken, kendilerini ÖDP’yle s›n›rlayamazlar; ta Mamaklar’a git-

meliler, “örgüt de¤iliz dergiyiz” savunmalar›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.
ÖDP’yi varedenler, uzlaﬂmac›
ve reformist teorileriyle ÖDP’yi ortaya ç›karanlar, eski gelenekleri, eski çizgiyi ve eski kadro, eski devrimci tipini aﬂ›p “ÖDP’li leﬂ me yi
yar a tmal›y›z” diyenler, “ÖDP’lileﬂenl e r ” karﬂ›s›nda kaybettiler. Durumun 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›karan›n kendileri oldu¤unu görmezden
gelerek devrimci söyleme sar›ld›lar,
ama art›k iﬂ iﬂten geçmiﬂti !
Kald› ki, devrimci söyleme sar›lmalar› da, yüzeyseldir, baﬂta söyledi¤imiz gibi, bir geçmiﬂ muhasebesi üzerine oturmamakta, daha çok
Uras çizgisi karﬂ›s›nda güç oluﬂturma hesab›na dayanmaktad›r. Zaman, 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 devr i mci safla r a gelseler. Ama biliniyor ki bu bir istek niyet meselesi de¤il, çizgi ve politika
meselesidir. 1970 sonlar›ndan beri,
siyasi arenada tasfiyecilikleriyle yeralanlar›n böyle bir yönelime girmesini beklemek, safdillik olur. Bizim bu noktada yapaca¤›m›z, bu vesileyle le g a l p a rti ci lik ba t a ¤› n› teﬂhir etmek, bu yol d a n d e vr i me, sosya lizme va r ›la m aya ca ¤› n›, bu yolda dev r i m ci lik ya p› la m a yaca¤› n›
göstermektir.

ÖDP
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BAKAN SÖZÜNÜ UNUTTU!
Sincan K ad›n
Hapishanesi:
Cezalar,
Keyfilikler
Sincan Kad›n Hapishanesi’nden Melek Serin’in 12
Nisan 2008 tarihli mektubundan:
Merhaba, yine zorunlu
olarak 1 ay ara vermiﬂ olduk...
Sana burada bir ayda ya-

retten men cezas› verildi.
- 28 Mart’ta tutuklanan Didem
Akman, Alev ﬁahin, Ezgi ﬁahin, 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 verilmedi. (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 istedikleri ihtiyaçlar› tam 5 gün sonra getirildi.
- Daha ka¤›t kalem bile verilmeden, 5 arkadaﬂa disiplin 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.

6

ﬂananlar› s›ralayay›m:
***
- Kad›n Kapal› Hapishanesi’nde 45/1 nolu genelge hala uygulanm›yor. (Uygulanmayan sohbet
Bolu F Tipi:
hakk›, yoksa aleyhimize olan k›s›mlar› t›k›r t›k›r uygu“Bilmeden genelge yay›ml›yorlar”
lan›yor.)
- Ziyaret saati süresi 1 saatin alt›na indirildi. Bu,
Dergimizin evvelki say›s›nda (150. say›) Bolu F Tibakanl›¤›n tecrit politikas›n› uygulamada tecriti
pi Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklardan Nurettin Erena¤›rlaﬂt›ran, ailelerimizle ba¤›m›z› kopartmaya yönelik
ler’in Adalet Bakan›’yla ve ard›ndan hapishane müdübir ad›m de¤ilse, Kad›n Kapal› Hapishanesi’nin iﬂgüzarl›¤› olsa gerek.
- Mart ay›nda, tüm Sincan Hapishaneler
Tu t s a k l a r s o r u y o r :
Kampüsü’nü etkileyen, onlarca kiﬂinin hasTe kirda¤ 2 Nol u’da ki Özgür t u t s a k l a r › n ç i z i m i n d e n
taland›¤› bir salg›n yaﬂand›. Hastal›¤›n nedeni tam
olarak aç›klanmamakla birlikte, hastal›k s›k s›k
nüksetmekte.
- 25 Mart’ta duruﬂmaya götürülen Meryem
Özsögüt ve Umut ﬁener’e askerlerin yönlendirmesi ile adli tutuklular sald›rt›ld›. Bu olay, askerlerin, gardiyanlar›n gözetiminde ve kameralar›n
önünde oldu. Elbette kameralar o esnada ‘bozuk’
de¤ilse.
- Yukar›daki olayla ilgili sald›ran ve sald›rtanlara de¤il, Meryem Özsögüt’e 2 ay ziya-

1
2
3
4
5

Sincan’da Sald›r›!
Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’ne kat›ld›klar› gerekçesi ile tutuklananlardan Didem Akman 21 Haziran günü gardiyanlar
taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›.
Akman’a hücresinde bulunan panoyu indirmesini 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›.
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29 Haziran 2008

rüyle yapt›¤› görüﬂmeden sözetmiﬂ, müdürün “Bakan ne bilir buralar›” sözünü baﬂl›¤a ç›kartm›ﬂt›k.
Söz konusu görüﬂmeyi daha ayr›nt›l› olarak Erenler’in kendi mektubundan tekrar aktar›yoruz:
“1. Müdürle görüﬂmeye ç›kt›¤›mda, 17 May›s günü bakan ile
yapt›¤›m görüﬂme ile ilgili de konuﬂtu. Ben “Bakan›n dedikleri
do¤rultusunda genelgenin uygulanmas› 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 hiçbir 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 niyetleri yok. Zaten Bakan’›n bizimle
görüﬂmesinden sonra gazetelere
“ F tiplerinde hiçbir sorun yok” demesi her ﬂeyi aç›kl›yor. Burada da
hiçbir de¤iﬂiklik yok, ayn›.”
12 Haziran 2008
Bolu F ti pi

***
Sincan F Tipi’nden:
“Olumlu h içbir
geliﬂme yok.
Bakan s özünün
gerisini getirmedi”
Sincan F Tipi’nden Kaan Ünsal’›n 10 Haziran 2008 tarihli mektubundan tecritin son durumunu
aktar›yoruz:
“Arkadaﬂlar›n hepsi iyiler, selamlar› var. ‹yiyiz de say›m›z burada azalacak diye beklerken, yeni
tutuklamalar oldu. 7 Arkadaﬂ daha
30 Mart-17 Nisanda yap›lan etkinliklere kat›ld›klar› gerekçe gösterilerek tutukland›. Haks›z, keyfi gözalt› ve tutuklamalar› yetmezmiﬂ
gibi, bir de buraya ilk geldiklerinde
insan onuruna, ahlaki de¤erlere aySay›: 152

k›r› arama dayat›lm›ﬂ ve sald›r›ya
u¤rad›lar. U¤rad›klar› sald›r›yla ilgili 3 Haziran’da suç duyurusunda
bulundular.
... Adalet Bakan›, sohbet genelgesi için “bizzat takipçisi olaca¤›m, uygulanacak” dedi. Ama sözünün ard›nda durmad›. gerisini
getirmedi. Verdi¤i söz üzerinden
1,5 ay geçmesine ra¤men olumlu
hiçbir geliﬂme yok. Sadece genelgenin uygulanmamas› de¤il, mektuplar, dergiler, kitaplar, [engellemeleri], aramalardaki sorunlar devam ediyor. Örne¤in 6 Haziran’da
asker-gardiyan birlikte “ayl›k genel
arama”ya geldiler. Ama amaç arama de¤ildi. Hücredeki tüm eﬂyalar
birbirine kar›ﬂt›r›larak, yerlere at›larak çi¤nenmiﬂti. Baz› eﬂyalar kullan›lamaz hale getirilmiﬂti. ... Talan
edip ç›kt›lar.
Yaﬂanan bunca sorun, uygulamalar bariz ortadayken, sorunlar›
çözecek, keyfi, hukuksuz uygulamalara dur diyecek resmi bir kurum yok. Savc›l›klar, mahkemeler,
hapishaneyi “ziyarete” gelen heyetler, uygulamalar›, hukuksuzlu¤u, adaletsizli¤i onaylaman›n, hukuki zemin kazand›rman›n peﬂindeler. Bugün hapishaneyi TBMM
‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu 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?” diyerek ç›kmak niyetindelermiﬂ. Arkadaﬂlar›m›zdan Dursun ›srar edince
biraz kalmak zorunda kalm›ﬂlar.
Dursun genelgenin uygulanmamas›ndan di¤er sorunlara, aktarabildi¤i kadar›n› anlatm›ﬂ. “Not ald›k
bunlar›, rapor haline getirece¤iz, ilgili yerlere iletece¤iz” demiﬂler.
Heyetteki baz› milletvekilleri dinlerken, birkaç› tamamen ilgisiz...
uygulamalar›-tecriti savunur tarzda
konuﬂmuﬂlar. Baﬂka hücreleri de
ziyaret etmiﬂ olabilirler.
... Tüm arkadaﬂlara selam ve
sevgilerimizi iletiyoruz.”

Üreterek Direnen
Direnerek
Üretenlerin Sergisi
Antalya’da
TAYAD’l› Aileler, tutsaklar›n F
Tiplerinde, tecrit koﬂullar›nda ürettikleri el eme¤i ürünlerini Antalya
E¤itim-Sen ﬁubesi’nde 19 Haziran
günü açt›klar› sergiyle halka sundular.
Bilindi¤i gibi Türkiye hapishanelerinde 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 biraraya 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 ﬁubesi’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 tarihinde sona erdi.

‹HD Ankara ﬁubesi:
F Tiplerinde ‹hlaller
Artarak Sürüyor
‹HD Ankara ﬁubesi dernekleri F
Tiplerinden gelen hak gasb› baﬂvurular›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 endiﬂe edildi¤i belirtilerek Adalet Bakanl›¤› önlem almaya ça¤›r›ld›.
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Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelede
Bir Ses De Malatya’dan
21 Haziran günü Malatya Munzur Kafe’de
“Uyuﬂturucuya, Fuhuﬂa, Kumara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir”
slogan›yla bir dayan›ﬂma 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 katarak yürüyece¤iz bu onurlu yolda. Tüm bu pisliklerin oldu¤u
batakl›k eninde sonunda kuruyacakt›r, tarih bize bunu ö¤retmiﬂti” sözleriyle yozlaﬂmaya karﬂ›
halk kültürünün yaﬂat›lmas› ge-

rekti¤i anlat›ld›.
Malatya Temel Haklar üyesi
Hüseyin Çelik, Malatya E¤itimSen ad›na Nadir Çelik, Malatya
SES ad›na ise Bülent Uçar yapt›klar› konuﬂmalarda özellikle
madde ba¤›ml›s› insanlara nas›l
yard›m edilece¤i üzerinde durdular. Son olarak konuﬂan Malatya Temel Haklar üyesi Elif
Akkurt ise yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin öneminden ve nas›l
mücadele edilmesi gerekti¤inden bahsetti.
Gece yozlaﬂmay› ve yozlaﬂmaya karﬂ› verilen mücadelede
ödenen bedelleri anlatan slayt
gösterimi sunusunun ard›ndan
çekilen halaylarla son buldu.
lar üyeleri mahalle esnaf› ile birlikte gece nöbetleri tutmaya baﬂlad›.
“Devletin kolu uzun siz
beklemeyin hem de h›rs›z gelirse dükkan yerine size s›kar beklemeyin evinize gidin”
diyen polis esnaf ve Temel
Haklar üyelerinin kendi sorunlar›na sahip ç›kmalar›ndan
rahats›z oldu¤unu gösterdi.
ﬁakirpaﬂa halk› kendi sorununa sahip ç›kmakta kararl›l›k
gösterirken bu durum mahallede
yaﬂanan h›rs›zl›¤a, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, yozlaﬂt›rmaya karﬂ›
birlikte mücadeleyle sorunun
çözülece¤i bir kez vurguland›.

Temel Haklar Mahalle
Esnaf›na Sahip Ç›kt›
Adana’n›n ﬁakirpaﬂa
Mahallesi'nde bulunan
iki kuyumcunun iﬂyerleri 11 Haziran günü
çeteler taraf›ndan silahla taran›rken iﬂyerlerinde maddi hasar
meydana geldi. Esnaf›n
çetelere haraç vermemesi nedeniyle çetelerin ayn› gün akﬂam
saatlerinde iﬂyerlerini tarad›¤›
bildirildi.
Çetelerin silahl› taramas›ndan sonra ﬁakirpaﬂa Temel Hak-

foto¤raf sergisi 28
Haziran günü aç›ld›.
Sergide 1 May›s’a, objektifleriyle
tan›kl›k yapan 27 foto¤raf sanatç›s›, foto¤rafç› ve foto-muhabirlerinin foto¤raflar› yer al›yor.
Sergi 12 Temmuz’a kadar Meﬂrutiyet Cad. Ravanda ‹ﬂ Merkezi No:

2008 ‹ﬂgal ‹stanbul’unda
1 May›s Foto¤raf Sergisi
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ‹stanbul ﬁubesi Sanat Komisyonu ve foto¤raf sanatç›s› Özcan Yaman’›n haz›rl›klar›n› yapt›klar›, “‹ﬂgal ‹stanbul'u May›s 2008”
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Kentsel Dönüﬂüm
‹stemiyoruz!
Ankara Mamak halk› mahallelerinin y›k›lmak istenmesine karﬂ› mücadele edeceklerini yapt›klar› 23
Haziran günü Derbent Sal› Pazar›nda
yapt›klar› eylemle aç›klad›lar.
Eyleme Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i, Mamak Halk› Ve Kültür Ve Dayan›ﬂma Derne¤i, Çevre Ve Güzeleﬂtirme Derne¤i (Araplar), ‹dilcan Kültür Merkezi, Aka-Der, Bo¤aziçi-Dutluk-Tepecik-Dostlar-Üre¤il-Köstence
Y›k›m Karﬂ›t› Halk Komisyonlar› kat›l›rken, TMMOB da destek verdi.
Eylemde bas›n aç›klamas›n› mahalle halk› ad›na Avukat Özgür Y›lmaz okudu. Belediyenin halk›n evlerini almak için imzalatt›rmaya çal›ﬂt›¤›
sözleﬂmeyi imzalamad›klar›n›n belirtildi¤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 hepsinin paras›n› ödeyerek tapusunu alm›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› devrimcilere teﬂekkür ettiler.

35 Beyo¤lu adresindeki ÇHD
‹stanbul ﬁubesi binas›nda aç›k
kalacak.
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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¤ Karanfiller 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 gündeme geldi¤i ve önemi üzerine yap›lan konuﬂmalar›n
ard›ndan Karanfiller Kültür Merkezi tiyatro grubunun haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Boyu ‹ki Ad›md›r Hücrenin” isimli oyun sergilendi.
ﬁiirlerin okundu¤u anma Karanfiller Kültür
Merkezi Korosu’nun söyledi¤i türküler ve marﬂlarla sona erdi.

Adalet Y›ld›r›m
Dersim’de
An›ld›
14 yaﬂ›nda Dersim da¤lar›nda k›r gerillas› olarak
baﬂlad›¤› mücadelesini, ‹stanbul'da ﬂehir gerillas› olarak 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, karanfiller b›rak›ld›.
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart›n›n
aç›ld›¤› anmada Adalet Y›ld›r›m’›n feda gelene¤ine bir halka ekledi¤i belirtilerek an›s›na ba¤l› kal›naca¤› ifade edildi. Anma mezar baﬂ›nda söylenen marﬂlarla ve at›lan sloganlarla sona erdi.

Ankara-‹zmir-Antalya
YÜRÜYÜﬁ Her Yerde!
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›-

Say›: 152

Ça¤layan-YenibosnaKartal

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 yapan 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 kesmek için vurdular Ferhat’› bizler Ferhatlar’›n sesiyiz. S›rt›m›zdan da vursan›z, bizler gerçekleri hayk›rmaya devam edece¤iz. Halk›m›z›n
adalet özlemi sona erinceye dek susmayaca¤›z” denilirken eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ önlüklerini giyilerek,
megafonla duyurular yap›larak Yürüyüﬂ 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 üyeleri “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” denilirken “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› bir kez daha hayk›r›ld›. Eylemin ard›ndan toplu Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›ld›.
Ferhat Gerçek’le ilgili bir eylemde 22 Haziran günü KartalKurfal›/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 polislerin sözlü tacizlerinden etkilenmeyen Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›c›lar›na daha sonra kimlik kontrolü dayatmas› yap›ld›. Gerekçelerinin sorulmas› üzerine ‘gerekçeyi
ﬂimdi görürsünüz’ diye tehditler savuran polisin provokasyon çabas›
Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar› taraf›ndan boﬂa ç›kar›ld›. Halk›n ilgisinin yo¤un
oldu¤u ve bir saatten fazla süren megafonlu dergi tan›t›m› ve da¤›t›m› s›ras›nda 73 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

lan toplu dergi sat›ﬂ›nda Ankara’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, Karﬂ›yaka Çarﬂ› ve Do¤ançay Kö-

yü’nde yap›lan sat›ﬂlarda Yürüyüﬂ’ün sesi halka ulaﬂt›r›ld›.
Antalya’n›n Gebizli Mahallesi’nde de 23 Haziran günü yap›lan
toplu dergi sat›ﬂ›yla Yürüyüﬂ bir
kez daha Antalya sokaklar›nda yank›land›.

HABER
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Avrupa Sosyal Forumu
Haz›rl›klar› Sürüyor
17-21 Eylül’de ‹sveç’in Malmö
kentinde yap›lacak olan Avrupa Sosyal Forumu (ASF) için haz›rl›k toplant›lar› 5-8 Haziran aras›nda Kiev ’de yap›ld›. Toplant›ya Türkiye’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 gününde, çeﬂitli konularda kurulmuﬂ
olan internet a¤lar› (‘network’lar)
toplant›lar yaparak, kendi alanlar›ndaki konular› ve gelen seminer önerilerini 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›ld›. Seminer konular›n›n son biçimi 12
Temmuz'da Brüksel'de yap›lacak ASF
program toplant›s›nda verilecek.
Ayr›ca, ASF içindeki sivil toplumcu, reformist anlay›ﬂlar›n, her zamanki gibi ayr›ms›z savaﬂ ve ﬂiddet
karﬂ›tl›¤› ile örgütsüzlük ve ﬂekilsizli¤i ASF’de ilke haline getirmeye ça-

Emperyalizm, hukukla oynuyor!
Belçika’da ‘yeniden’ yarg›lama karar›
Belçika Yarg›tay›, Anvers Temyiz Mahkemesi’nin 7 ﬁubat 2008 tarihli 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› tamamen 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 Mahkemesi’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 s o m u t k a n › t l a r
olmad›¤› 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 beklentileri her zaman bu davay› etkileyen etkenlerden biri oldu.
Son kararla Belçika yarg›s›n›n
ciddiyetsizli¤i de aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
Hukuk, bu kadar tekellerin ç›karlar›n›n arac› yap›l›rsa, sonucun
böyle olmas› da kaç›n›lmazd›r.
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l›ﬂmalar› da Brüksel’de yap›lacak
toplant›da devrimciler taraf›ndan tart›ﬂma konusu yap›lacak.
Haz›rl›k toplant›s›nda, Nordic Organizasyon Komitesi de, Malmö’deki toplant›ya kat›l›m, ulaﬂ›m, konaklama, 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 forumunun ‹stanbul’da yap›lacak olmas› nedeniyle, TSF Organizasyon
Komitesi, kapan›ﬂta da yapt›klar› haz›rl›klar› ve ‹stanbul’da yap›lacak foruma dair önerilerini içeren bir sunum yapacak.
ASF toplant›lar›na, Türkiye’li
devrimciler de geniﬂ ﬂekilde kat›l›m
sa¤layacak.

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 ﬂehrinde bulunan bir ﬂirket bas›l›rken, V‹KO
Televizyon Prodüksiyon kapat›ld›, içlerinde Roj TV A/S’nin de oldu¤u baz› ﬂirketlerin mal varl›klar›na el konuldu. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, 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 aklamas›” olarak gösteriliyordu.
Kuﬂku yok ki, bu nedenler, emperyalizmin her zaman yedekte tuttu¤u bahanelerdir.
Fransa’da devrimcilere yönelik bask›n
ve tutuklamalardan Belçika’da DHKP-C
davas›n›n yeniden görülmesine, Almanya’da Roj TV’nin kapat›lmas›na kadar, bu
geliﬂmeler, Avrupa emperyalizmi ve Türkiye oligarﬂisi aras›ndaki pazarl›klardan ve
ç›kar birli¤inden ayr› düﬂünülemez. K›sacas›, bask›lar, emperyalizm ve faﬂizmin iﬂbirli¤inin sonucu ve kan›t›d›r.
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Almanya: Tutsaklarla
Dayan›ﬂma ‹çin Kampanya
Stuttgart-Stammheim'da “129 Yasa Paragraflar›” olarak bilinen madde
ile “terörist örgüte üyelik”ten yarg›lanan, Mustafa Atalay, Ahmet Düzgün Yüksel, ‹lhan Demirtaﬂ, Hasan
Subaﬂ› ve Devrim Güler’in yarg›land›¤› davayla ilgili; “ 129 Ya s a P a r a graflar›yla M ücadele Komitesi ” ve
“ Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k A¤› ”
taraf›ndan yürütülen dayan›ﬂma
kampanyas›, 19 Haziran'da Berlin'de
ve 21 Haziran'da Magdeburg'da düzenlenen panellerle baﬂlad›.
Kampanya çerçevesinde düzenlenen panellerde, dava hakk›nda bilgilendirme ve 5 Te m m u z ’da S t u t t gart'ta düzenlenecek olan yürüyüﬂe ça¤r› yap›l›yor.
Berlin’de düzenlenen panele
Linkspartei'dan (Sol Parti) parlamento üyesi Ulla Jelkpe ve “129 Yasa Pa-

ragraflar›yla Mücadele Komitesi”nden bir temsilci konuﬂmac› olarak kat›ld›lar. Konuﬂmac›lar, 129b
yasa paragraf›na, Kas›m 2006’da ve
Nisan 2007’de gerçekleﬂen tutuklamalara ve tutsaklara yönelik tecrit
uygulamas›na vurgu yapt›.
Magdeburg’da yap›lan panel de,
Birleﬂik Mücadele ve ‘Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤›’ taraf›ndan düzenlendi. Son zamanda Avrupa genelinde 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 adresler arac›l›¤›yla ulaﬂ›labilir:

A lm a n y a : Münih ve
Nürnberg’de Hak
Gasplar›na Karﬂ›
Miting
Almanya hükümetinin reform ad› alt›nda
gerçekleﬂtirdi¤i hak gasplar› mitinglerle protesto edildi.
Bavyera hükümetinin Nisan ay›nda gündeme getirerek yasalaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›, “toplant› 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› yürüyüﬂ ve mitinglerle yasa tasar›s›n›n iptal edilmesini istediler.
Münih’de DGB’nin (Alman Sendikal Birlik) örgütledi¤i ve 5000 kiﬂinin kat›ld›¤› mitinge, çok say›da sendika ve örgütün yan›nda,
Anadolu Federasyonu’na ba¤l› Stuttgart Kültürevi de kat›ld›. Nürnberg’deki gösteriye de
Nurnberg Halk Kültür Evi kat›ld›.

Say›: 152

A. Düzgün Yüksel : JVA Rottenburg Außenstelle Tübingen Doblerstr. 18 72074 Tübingen Germany
D e v r i m G ü l e r : JVA Schwäbisch
Hall Kolpingstr.1 74528 Schwäbisch
Hall Germany
H a s a n S u b a ﬂ›: JVA Stuttgart
Stammheim Asperger Str. 60 70439
Stuttgart Germany
‹ l h a n D e m i r t a ﬂ: JVA Stuttgart
Stammheim Asperger Str. 60 70439
Stuttgart Germany
M u s t a f a Atalay: JVA Stuttgart
Stammheim Asperger Str. 60 70439
Stuttgart Germany
*
“ 129 Ya s a P a r a g r a f l a r › ” n a K a rﬂ› 5 Te m m u z ’da S t u t t g a r t ' t a d üzenlenecek olan yürüyüﬂe ça¤r› :
Kampanya çerçevesinde Almanya
Stuttgart’ta 5 temmuz’da yap›lacak
olan mitinge destek veren onlarca
Alman ve Türkiye’li örgüt, yapt›klar› ortak aç›klama ile mitinge kat›l›m
ça¤r›s› yapt›lar.

Avrupa'da Piknikler
Anadolu Federasyonu'na ba¤l› olarak faaliyet yürüten dernekler, 22 Haziran’da Avrupa’n›n çeﬂitli bölgelerinde yaz piknikleri düzenlediler.
Holl anda'd a 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.
Almanya H a m b u r g Anadolu-Der'liler türküler, marﬂlar ve
ﬂehitler için anma yap›lan bir piknik yapt›lar.
Be lç ika 'n› n Liege ﬂehrinde bulunan BAHKEM de her y›l
yapt›¤› h al k pi kni ¤ in in 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 maruz kalm›ﬂt› Türkiyeli devrimciler. Dört devrimci tutuklanm›ﬂt›. Fakat geçen hafta, yine caddelerdeydi devrimciler. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi sosyalizm için Yürüyüﬂ’ün sesi yank›lan›yordu Paris’te.
21 Haziran’da Türkiyeli’lerin yo¤un oldu¤u Saint Denis Strasbourg’ta okurlar›m›z taraf›ndan yap›lan sat›ﬂ ve tan›t›mda, 70 dergi sat›l›rken, Frans›z polisinin Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’ne
yapt›¤› bask›n üzerine sohbetler, bilgilendirmeler de yap›ld›.
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Haf›za

‹mam Hüseyin
gibi, baﬂ›n› vermeye haz›r olGerçekler unu tulmas›n diye
makt›r. Dar-i Fatima da denir.
Darda ayak müSivas, Maraﬂ, Erzincan, Çorum,
hürleme duruﬂuyla temsil
sonra yine Sivas... Yeni de¤ildir bu
edilir.
tarih. As›lm›ﬂ, yak›lm›ﬂt›r yüzy›llar
boyu. Ve bütün bunlar, Alevi halk›n
Bir halk›n yaﬂad›¤› ac›labilincinde, geleneklerinde derin izr›, onun geleneklerinden de
ler b›rakm›ﬂt›r. Bunun en çarp›c›
ç›karabilirsiniz. Bu nas›l bir
simgelerinden biri de Cem törenletarih ki, derisi yüzülmekle,
rindeki “dar”a verilen adlard›r.
boynunun vurulmas›yla, as›lmakla, yak›lmakla ﬂekillenmiﬂ geDar’lar, D a r- › M a n s u r, D a r-›
lenekler. Dört duruﬂ, düﬂünceleri
Fazl›, Dar-› Nesimi, Dar-› Hüseyin
u¤runa ölümü göze alm›ﬂ dört insa(ya da Dar-› Fatma) ad›n› taﬂ›rlar.
n› temsil ediyor.
Alevi-Bektaﬂi inanç ve gelene¤inin en önemli toplumsal ö¤elerinH
den, Cem törenlerinin bölümlerinMansur ozanlar›n, aﬂ›klar›n neden biridir dar.
fesleriyle, cemlerdeki "Dar-› ManKullan›ﬂ biçimine göre anlam kasur"larla gelmiﬂ bugüne. Onu hiç tazan›r. "Yola kabul edilme, yol arkan›mayanlar›n bile ço¤u, onun Eneldaﬂ› tutma, dava görme, baﬂokutHak deyipde dara¤ac›na çekildi¤ini
ma" gibi çeﬂitli amaçlarla yap›lanladuymuﬂtur.
r› vard›r. Dar, en özlü haliyle, Alevi
"Enel-Hak" diyerek yani "Ben
toplumunun kendi kendini ar›nd›rTanr›y›m",
"Ben Hakikat›m" diyema mekanizmas›d›r. Ve bu anlam›yrek
tanr›n›n
insanda vücut buldu¤ula da bu mekanizmaya, ‘ D a r ’a ç›knu
söyler
Mansur.
Yüzy›llar öncema, dara çekilme’ gibi adlar verilir.
sinde yani dinin en bask›c› zamaD a r- › M a n s u r, D a r-› F az l › ,
n›nda bunu söylemenin bedelini caD a r-› Nesimi, Dar-› Hüseyin, iﬂte
n›yla öder.
bu dar’a ç›kman›n biçimlerini anlaEgemenler, Mansur’u öldürmekt›r ayn› zamanda.
le düﬂüncelerini öldürmek isterler.
D a r- › M a n s u r : Dara¤ac›nda
Ama baﬂaramazlar. ‹ﬂte, Mansur'u
as›larak katledilen Hallac-› Mandara gönderen Harun fiziken de, tasur'dan esinlenerek yarat›lm›ﬂt›r bu
rihen de ölmüﬂtür. Ama Mansur Ahkavram. Cemaatin ve dedenin
met Yesevi'den Nesimi'ye, Yunus'a
önünde meydan odas›n›n orta yerikadar, Bedreddin'e kadar yaﬂamaya
ne gelerek ayaklar› mühürlenmiﬂ,
devam etmiﬂtir.
kollar› gö¤üste çapraz, baﬂ öne e¤ik
Dahas›, iﬂte bak›n, Alevi cemleolarak beklemek biçiminde uygularinin meydanlar›nda bugün hala yanan bu Dar'a durmak, yol u¤runa ölﬂamaktad›r Dar-› Mansur’da.
meye, as›lmaya haz›r olmay› anlat›r.
D a r-› Fazl›: Fazullah-› Hurufi
gibi yol u¤runa baﬂ›n›n boynundan
kesilmesini göze almakt›r; darda,
yüzüstü yere kapanma duruﬂuyla
temsil edilir.
D a r-› Nesimi: Yol u¤runa Nesimi gibi derisinin yüzülmesini göze
almakt›r. Darda, derimin yüzülmesine haz›r›m dercesine, diz üstü durulur.
D a r- i H ü s e y i n : Yol u¤runa
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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 yönlerini araﬂt›r›r, ö¤renir.

Dar-›
Mansur
Seyahatleri Mansur'un düﬂüncelerinin olgunlaﬂmas›n› da sa¤lar. Bir
inziva dönemi yaﬂar. Mekke'ye giderek, burada bir caminin iç avlusundan iki y›l boyunca zorunlu ihtiyaçlar›n›n d›ﬂ›nda ç›kmaz. Her gün
bir yudum su içip bir lokma ekmek
yiyerek yaﬂar. Hallac bu yolla Allah'a ulaﬂabilece¤ini düﬂünür. Dünya nimetlerinden el-etek çekerek
"Enel-Hak" düﬂüncesine ulaﬂ›r...
Mansur’un insan sevgisi, yoksullara 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 buyuran-buyurulan, yaratan-yarat›lan
düﬂüncesiyle, “ k u l ”luk felsefesiyle
insan› insana kul eden egemenlerin
iﬂine gelmez Mansur’un düﬂünceleri. Onu Allah'›n yüce gücünü gaspetmekle suçlar, bazen de onun bir
deli oldu¤unu söylerler.
Mansur daha da ileri gidip, islam› 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 itibariyle bu haks›zl›klara ve yozlaﬂmaya
karﬂ› oldu¤unu söyler; "Gerçek secde edenlerin yöneldi¤i yer bilgelik
ve sevgi olmal›d›r" der Mansur.
Bilgiyi öne ç›kar›r Mansur. Cehaletin insan›, tanr›y› tan›maktan
uzaklaﬂt›raca¤›n› söyler ve der ki:
"Allah'a ulaﬂmak için iki rek'at na-
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maz da yeter. Ancak böyle bir namaz
için abdesti insan›n kendi kan› ile alm›ﬂ olmas› gerekir."
Mansur tüm bu düﬂüncelerinden
dolay› önce sekiz y›l hapsedilir. Ve
sonra da, yoksullar›n öfkesi ve talepleriyle hakl› bir mücadele veren Hanbeli Mezhebi taraaftarlar›n›n ayaklanmas›n› destekledi¤i için ölümle cezaland›r›lmas› karar› ç›kar›l›r.
Ba¤dat'›n eli kanl› kad›lar›n›n
Mansur hakk›nda verdi¤i hüküm ﬂudur: "Önce kamç›lanmas›na, sonra
bedeninin dilim dilim edilmesine ve en
sonra da kellesinin bedeninden ayr›larak yak›lmas›na..."
Ve Mansur bu fetva ile 922'de Ba¤dat'ta öldürülür. Mansur’u öldürüp
kendisiyle birlikte tüm eserlerini, kitaplar›n› yakarlar. Ama tüm unutturma, yoketme çabas›na ra¤men Hallac›
Mansur, beﬂyüzy›l sonra Hurufi’de hayat bulacak ve Nesimi de onun gibi
"Enel-Hak" diyecekti.

H
F a z l u l l a h- i H u r uf i, 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", h a r f l e r demektir kelime
anlam›yla ve harf gizemcili¤i 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 edilir. Hurufi, sonra, Baku'ya, Azerbaycan taraflar›na gider. Burada zulüm
bekliyordu onu. Düﬂünceleri “ﬂeriate
ayk›r›” say›ld›¤› için tutukland›.
1394’de Timur’un emrince ﬁeyh ‹brahim'in verdi¤i fetva ile Alinca Kenti'nde baﬂ› vurulup katledildi. Ölüsü,
ayaklar›na taﬂ ba¤lanarak, sokaklarda
süründürüldü. Lakin düﬂünceleri yay›lmaya devam etti.

H
Fazlullah-i Hurufi’yle ayn› yüzy›lda (14. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda) yaﬂaSay›: 152

m›ﬂt› Seyyit Nesimi de. Nereli oldu¤una dair farkl› rivayetler olsa da kendi
yazd›¤› Nesimi Divan›, Azeri oldu¤unu belirtir. Hallac-› Mansur’dan etkilenip Hüseyin ad›yla ﬂiirler yazmaya
baﬂlar. Azerbaycan, Irak, ‹ran, Arabistan’da dolaﬂ›r. Gördü¤ü çeliﬂkileri anlat›r, halk› ekmeksiz, özgürlüksüz b›rakanlar› lanetler ﬂiirlerinde. Esterabad’l›
Fazlullah-i Hurufi’yi duyar, onun düﬂünceleriyle 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 Timur, ferman buyurdu; "Görüldü¤ü yerde 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. ‹ﬂkencede el aman dilettirmek için, olmad›, 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 gelir. Ve elbette, “kan›n›n de¤di¤i yeri kesip atmak gerekir” diye fetva veren kad›, kan›n de¤di¤i parmak kendisinin
olunca, fetvay› uygulamaz. Nesimi ﬂöyle seslenir Kad›'ya: "Sen ﬂeriat üzerine
parma¤›n› bile kesemezsin, halbuki görüyorsun ki biz inanc›m›z yolunda kendi
kan›m›zla y›kan›yoruz..."

H
‹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 ‹shaklar ve Pir Sultanlar, Bedreddinlerle
sürüp geldi gelenek... Ne zulüm eksildi, ne Alevili¤in direnen özü yok oldu.
Bundand›r ki, her d a r’a ç›k›ﬂ›nda, zalim karﬂ›s›nda as›lmay›, boynunun vurulmas›n›, iﬂkenceleri hiçe sayan bir
duruﬂ ald›... Her d a r ’da, Mansur olan
Alevili¤i kim teslim alabilir, kim onlara geleneklerini unutturabilir...

K›sa Tarih
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›
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değin m eler
Planlama
“Emniyet Genel Müdürlü¤ü Araﬂt›rma ve Planlama
Koordinasyon Dairesi Baﬂkanl›¤›’nda görevli Emniyet
Müdürü Sedat Erdo¤an, resmi evrakta sahtecilik suçundan
tutukland›. “
P l a n l a m a D a i re B a ﬂ k a n › , i y i p l a n l a y a m a m › ﬂ a n l a ﬂ › l a n .

Düﬂman›n övgüsü:
“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.
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 cezaevlerinde yat›lacak tek bir ranza bile kalmayacak.
Bu durumu aktar›p cezaevleri patlayacak diye
yazm›ﬂlar. Yanl›ﬂ öngörü. Cezaevleri belki patlamas›na patlar ama kalabal›ktan de¤il, t e c r i t t e › s r a r d a n patlayacak!

Soru:
Elaz›¤’da geçen hafta yap›lmak istenen “ U y u ﬂ t u r u c uy a K u m a r a Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz Birli¤imiz d i r ” 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;
U y u ﬂ t u r u c u y a K u m a r a Yoz l a ﬂ m a y a K a r ﬂ › ol a n l a rdan m›, ahlaktan yana m›?
Yoksa, uyuﬂturucu tacirlerinden, kumarhanecilerden,
pezevenklerden, ahlaks›zlardan yana m›?

DÖN ha dön!
E r t u ¤ r u l G ü n a y, üç hafta önce dedi ki: “MNG holding’in denize döktü¤ü molozu MNG holding kald›racak!”
Adam kesin ve kuvvetli konuﬂuyor! Memleketin
b a k a n › t a b i . . Ve f a k a t geçen hafta:
E r t u ¤ r u l G ü n a y : “Ben o koya dökülen molozun kald›r›larak, denizin eski durumuna getirilmesini istedim, fakat
ilgili birimlere müracaat etmiﬂ, bir proje yapma izni ve süresi alm›ﬂ. Bu projeyi bekleyece¤iz. Bu ülkede deniz k›y›lar› 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...

Ne yapmak
gerekti¤ini bilmek
yeterli de¤ildir,
ayn› zamanda
onu yapmak için
gereken yüreklili¤e de sahip
olmak gerekir.
Georgi Dimitrov
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‹ki yazar, FUTBOLA iki bak›ﬂ:
Futbol, fado, fiesta

Derya Sazak
Türkiye ‘Sa lazar diktatörlü¤ünün Port ekiz ’i gibi yö netiliyor.
Salazar diktatörlü¤ü Portekiz’i otuz y›l ‘futbol’, fado,
fiesta’ slogan›yla yönetmiﬂti.
Futbol, müzik ve e¤lenceye dayal› ‘3 F’ formülü, halk› gündelik dertlerinden, demokrasi ve özgürlük taleplerinden uzaklaﬂt›rm›ﬂ, iﬂ, aﬂ gibi sorunlar öncelikli
olmaktan ç›km›ﬂt›. Türkiye de 3 haftad›r, 2008 Avrupa 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 ‘eeyl em planlar›’,
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. Salazar’›n Portekiz’i gibi, Türkiye’yi ‘futbol’, fado, fiesta’ 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 Ç al›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 diktatörlerin 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 TürkiyeH›rvatistan maç›n› izlemek amac›yla Bostanc› iskelesi
yak›nlar›ndaki birac›lardan birisine oturdum. ... beklenmeyen 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 ilaç gibi geliyor.
22 Haziran 2008, Radikal

Say›: 152

Jandarma Sald›r›s›nda
1 Köylü Öldü
Sivas’›n Y›ld›zeli ‹lçesi’ne ba¤l› Bayat
Ömer Soyutek
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 makinelerini tahrip etti.
Kapl›caya verilecek su yüzünden kaynaklar›ndan
olmak istemeyen yaklaﬂ›k 400 köylü kendileriyle birlikte Navruz ile Menteﬂe köylerinin de susuz kalaca¤›n› ifade ederek, yol açma ve sondaj için gelen iﬂ makinelerini taﬂlad›. Köylülere engel olmak isteyen jandarman›n sald›rd›¤› köylüler, olay üzerine köye gelen
Kaymakam Hüseyin Güney’i de taﬂlayarak protesto ettiler.
Köylülerin protestosuna sald›ran jandarma köylüleri da¤›tmak için biber gaz› kulland›. Biber gaz›ndan etkilenen 6 kiﬂi ambulansla hastaneye kald›r›l›rken
Gazdan ciddi derecede etkilenen köylülerden 85
yaﬂ›ndaki Ömer Soyutek’in hayat›n› kaybetti¤i bildirildi. 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 ölmesiyle 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›¤› belirtilerek “yaﬂanan iﬂçi ölümlerinin sorumlusu halk› açl›¤a
ve yoksullu¤a mahkum eden AKP iktidar›d›r. Çözüm ise
iﬂçilerin haklar› için örgütlenmesinden ve örgütlü mücadelesindedir” 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 baﬂlayan, ‹kizdere Vadisi ve F›nd›kl›’daki vadiler üzerinde kurulmas› 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 çeﬂitli 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›.
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Ülkemizde
e¤itim ö¤retim denilince
kuﬂkusuz ki

‘OKUSAM NE OLUR
OKUMASAM NE OLUR’
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, vatansever gençler yaratmak yerine bunal›ml›, apolitik,
itaatkar bir gençlik yaratma çabas› içerisindedir.
Adana’da, Ankara’da ve Sivas’ta yaﬂanan tutuklamalar da AKP’nin böyle bir gençlik yaratmak istedi¤inin son örnekleridir.
Milyonlarca ö¤rencinin en s›k›nt›l›, stresli dönemlerinden 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 seçilece¤iz. S›navlar› kazanabilenlerimiz paras›n› denkleﬂtirip okuyabilirse okuyabilecek, denkleﬂtiremeyenler, s›nav› kazanm›ﬂ olsa da okuyamayacak. Sonuçta üniversiteye ya da daha kaliteli liselere yerleﬂenler 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 liselerde e¤itime dair hiçbir ﬂeyden bahsedemeyiz. Çünkü
buralardaki e¤itim temel olarak emek sömürüsüne dayanmaktad›r. Meslek liselerindeki e¤itimin oligarﬂinin kalifiye eleman ihtiyac›n› karﬂ›lamakla s›n›rl›d›r. Bu liselerin bir k›sm›, do¤rudan sanayiye uygun 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 olmas› gerekirken ö¤rencilerin pratikte e¤itilmesi fabrikalarda 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” biçimsel 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 olmas› gereken uzmanlaﬂmaya o aﬂamalar› görmeden
geçmek zorunda kalmaktad›r. Elbette ki egemen s›n›flar›n ö¤rencilerin çok yönlü geliﬂmesi gibi bir
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kayg›lar› yoktur. Onlar için; ‘okusak ne olur okumasak ne olur.’ Onlar› sadece makinenin ek bir parças› gibi çal›ﬂacak kalifiye eleman ihtiyac›n› karﬂ›lamak ilgilendirmektedir.
Özellikle son dönemde meslek liseleriyle ilgili
reklamlar hepimizin dikkatini çekmiﬂtir. Reklam›n
sahipleri de Koç Holding’tir. Bunlar meslek liselerindeki 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 bunlar›n hiçbiri de¤il. O liselerde Koç’un ucuz iﬂ gücü olarak çal›ﬂt›rabilece¤i on binlerce genç var. Bu da Sabanc›- Koç gibileri için kaç›n›lmaz bir f›rsat-nimettir.
Bu reklamlar iki temel baﬂl›k alt›nda veriliyor. Bunlar; "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› hayata 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›. Program, 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 Meselesi', ‘okusam ne olur okumasam ne olur’ program›n›n tüm yurtta uyguland›¤›n›, bu konuda hükümetten de büyük destek ald›klar›n› söyledi.
Koç diyordu ki, “Türkiye’de binlerce genç iﬂsizlikle bo¤uﬂurken, iﬂverenler iyi yetiﬂmiﬂ çal›ﬂan s›k›nt›s› çekiyor...”
Dile getirilen, ülkemizdeki tüm iﬂbirlikçi tekellerin ihtiyaçlar› ve ç›karlar›d›r. Dile getirilen e¤itimö¤retimin tekellere ‘iyi yetiﬂmiﬂ, nitelikli çal›ﬂan iﬂçi’
yetiﬂtirmek için ﬂekillendi¤idir. Dile getirilen devletin bu tekellerin s›k›nt›lar›n› gidermek için biz gençli¤in gelece¤iyle nas›l oynad›¤›d›r. Çünkü onlar için
meslek lisesi, ç›kar meselesidir. Biz okusak da okumasak da onlara göre hep ucuz iﬂ gücüyüz. Onlar›n unuttuklar›n› unutturmaya çal›ﬂt›klar›n› da biz
dile getiriyoruz. Bu ülkede "okusam ne olur okumasam ne olur" demeyen aksine okusak da okutturulmasak da, akademik-demokratik e¤itim mücadelesi
verenler var. Bu ülkede tekellerin de¤il halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için e¤itim isteyenler var. Biz
üstlendi¤imiz bu misyonla diyoruz ki; sadece meslek lisesi de¤il topyekün e¤itim politikas› sistem
meselesidir.
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