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‹ S PAT L A M AYAN ALÇAKTIR!

2000-2007 Ölüm Orucu direniﬂinin 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde
görev üstlendi. Zorla müdahale
iﬂkencesi alt›nda 10 A¤ustos
2002’de ölümsüzleﬂti.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Gazetede yalan radyoda yalan
Oligarﬂik dikta zehirli y›lan

Yitirdiklerimiz
8 A¤ustos-14 A ¤ustos
13 A¤ustos 1992’de Ankara Maltepe’de bulunduklar› ev
ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›ld›, faﬂizmin cellatlar›na karﬂ› direnerek ﬂehit düﬂtüler. Onlar, adaletin olmad›¤› bu düzende, halk›n adaletinin uygulay›c›lar›yd›lar.
1962’de Dersim Hozat’ta do¤an Vehpi, ortaokul y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül’de tutsak düﬂtü ve Elaz›¤ Askeri Hapishanesi’nde yatt›. 1990’da silahl› birliklerde istihdam edileNurten ACAR
Vehpi MELEK
ne kadar, birçok görev üstlendi.
1965’de Erzurum H›n›s’ta do¤an Nurten, silahl› birliklerde görev almadan önce, kad›nlar›n demokratik
mücadele ve örgütlenmesinde (DEMKAD) yerald›.
13 A¤ustos 1992’de Ankara Küçükesat’ta bulunduklar› üs kuﬂat›ld›. Çat›ﬂarak ve devrimci hareketin direniﬂ gelene¤ini sürdürerek ﬂehit düﬂtüler. ﬁehit
düﬂerken, umudun ad›n› kanlar›yla duvara yazd›lar.
1963 Bursa Gemlik do¤umlu olan ArsEyüphan POLAT
Arslan ARI
Nurhayat BEYHAN
lan, 12 Eylül öncesinden beri mücadele
içindeydi. 1991’de silahl› birliklerde görev alm›ﬂt›. 1969 do¤umlu olan Nurhayat iﬂçiydi, 1990’da örgütlü mücadelede yeralmaya baﬂlad›, 1992’de silahl› birliklerde istihdam edildi. 1966 Sivas Zara do¤umlu
Eyüphan, çeﬂitli alanlarda görevler üstlendikten ve bir süre tutsakl›k yaﬂad›ktan sonra, en son halk›n adaletinin uygulay›c›s› olarak çeﬂitli görevler üstlendi.

insanlar›m, ah,
benim insanlar›m,
antenler yalan
söylüyorsa,
yalan söylüyorsa
rotatifler,
kitaplar yalan
söylüyorsa,
duvarda afiﬂ,
sütunda ilan
yalan söylüyorsa,
beyaz perdede
yalan söylüyorsa
ç›plak

bald›rlar›
k›zlar›n,
dua yalan
söylüyorsa,
ninni yalan
söylüyorsa
... elleriniz
balç›k gibi itaatl›,
elleriniz
karanl›k gibi kör,

elleriniz çoban
köpekleri gibi
aptal olsun,
elleriniz isyan
etmesin diyedir.
... bu bezirgan
saltanat›,
bu zulüm bitmesin diyedir.
Naz›m Hikmet

1972’de, Kahramanmaraﬂ’›n
Elbistan ilçesinde do¤du. Mücadeleye ilgisi lise y›llar›nda baﬂlad›, gençlik mücadelesi içinde
bir Dev-Genç’li olarak yer ald›.
1993’de tutsak düﬂtü. 1996
Ölüm Orucu direniﬂinin birinci
‹brahim DO⁄AN
ekibinde yer ald›. Direniﬂte kal›c› sa¤l›k sorunlar› oluﬂtu. 1999’da sa¤l›k durumunun a¤›rlaﬂmas› nedeniyle tahliye edildi. Tedavisi için
yurtd›ﬂ›na ç›kar›ld›.
11 A¤ustos 2001’de Atina’da tedavi gördü¤ü hastanede elleri arkadan ba¤l› öldürülmüﬂ olarak bulundu.

Mehmet SALGIN

Hakan KASA

Nebi AKYÜREK

Nuri ASLAN

Metin KÖSE

12 A¤ustos 1980’de, Aybast›’da iki köy
aras›ndaki çeliﬂkilerin devrimcilerin müdahalesiyle çözülmesi sonucunda düzenlenen bar›ﬂ toplant›s›na giderken, yolda geçirdikleri
trafik kazas›nda kaybettik.

Selma ÇITLAK

Fatma, 1972 Antakya Kuzeytepe do¤umludur. 13 yaﬂ›ndan
itibaren pamuk tarlalar›nda,
fabrikada, atölyelerde bir emekçi olarak çal›ﬂt›. 20
yaﬂ›ndan itibaren ise bir devrimciydi. 1995’te tutukland›. Tutsakl›k koﬂullar›nda direniﬂlerde yer ald›.
1996 ve 2000’de ölüm orucu gönüllüsüydü, Ölüm
Orucu direniﬂçisi olarak ﬂehit düﬂtü.

Fatma B‹LG‹N

2000-2007 Ölüm Orucu direniﬂinin Gültekin Koç Ölüm Orucu
Ekibi’nde görev üstlendi. 12
A¤ustos 2004’te bir Ölüm
Orucu direniﬂçisi olarak ölümsüzleﬂti.
Selami, 1964, Arﬂin/Trabzon
do¤umludur. Devrimci düﬂüncelerle 12 Eylül öncesinde 14 yaﬂ›nda tan›ﬂt›, 17 yaﬂ›nda
mücadeleye kat›ld›. Cunta y›llar›nda tutsak düﬂtü.
1990’l› y›llardan itibaren mücadelesini devrimci hareket saflar›nda sürdürdü. Trabzon ve ‹stanbul’da görevler üstlendi. 2001’de tutsak düﬂtü. Mücadele içinde son
görevini bedenini ölüme yat›rarak yerine getirdi.

Selami KURNAZ

Osman
OSMANA⁄AO⁄LU

Osman, aslen Artvin-Hopa’l› olup, 1957’de Karabük’te
do¤du. 1976’da örgütlü mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul
Üniversitesi’nde ö¤renci iken, devrimci bir militan olarak mücadele içindeydi.
Mahalli alan örgütlenmesinde görevli iken 1981’de
tutsak düﬂtü. Tahliye oldu¤unda yeniden mücadeleye
koﬂtu. Çeﬂitli görevler üstlendi ve yeniden tutsak düﬂtü¤ünde milis komutan›yd›. Ölüm Orucu direniﬂçisi olarak ﬂehit düﬂtü¤ünde 44 yaﬂ›ndayd›. Devrimcili¤i bir
ömür boyu sürdürdü, onurlu bir direniﬂte ölümsüzleﬂti.

KAYIP

Sabri ATILMIﬁ

13 A¤ustos 93’de ‹stanbul Okmeydan›’nda PERPA iﬂ merkezinde sorgusuz sualsiz infaz edildiler.
Mehmet Salg›n ve Hakan Kasa devrimci hareketin üyesi, Nebi Akyürek ise taraftar›yd›. Selma Ç›tlak ve Sabri
At›lm›ﬂ ise, devrimci hareketle hiçbir iliﬂkisi olmayan, tek suçlar› o gün orada bulunmak olan halktan insanlard›.
Mehmet, 1972 Dersim Mazgirt do¤umluydu. 1991’de devrimci hareketin saflar›na kat›ld›.
Hakan, 1975 Kars do¤umluydu. ‹stanbul Alibeyköy’de büyüdü ve devrimci hareketle burada tan›ﬂt›.

Ümraniye hapishanesinde Ölüm
Orucu direniﬂinin birinci ekibinde yer ald›. 19 Aral›k katliam›
sonras›nda direniﬂini Kand›ra
hücrelerinde sürdürdü. Tahliye
edildikten sonra, direniﬂine kuﬂatma alt›ndaki Armutlu’da
devam ederek 14 A¤ustos
2001’de ﬂehit düﬂtü.

PERPA’da gerçekleﬂtirilen katliama ba¤l› olarak A¤ustos
1993’de gözalt›na al›nd› ve o
zamandan beri kendisinden haber al›namad›.
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rgenekon ‹ddianamesi’nin geçen hafta 13.
A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan resmen kabul edilmesiyle, ‹ddianame’nin
tam metni de aç›kland›.
Görüldü ki, aç›klanan 2500 sayfal›k metnin, onlarca sayfas›, devrimcilere karﬂ› iftiralara, karalamalara,
komplo senaryolar›na ayr›lm›ﬂt›r.

E

ir yanda oligarﬂi içi iktidar savaﬂ› sürdürülürken, devrimcilere sald›rmaktan da geri kalmam›ﬂlard›r. Bu, bizim için hiç ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir. Devrimcilere sald›r›, iddianameyi yazan iktidar›n s›n›fsal
karakterine uygundur. Kendi aralar›ndaki “it dalaﬂ›”, ya da iktidar
kavgas›n› bir yana b›rak›p, var güçleriyle devrimcilere sald›rd›klar›n›n
örnekleri defalarca görülmüﬂtür.

B

KP savc›lar›, kendi iktidar çat›ﬂmalar›n›n bir parças› olarak
oligarﬂi içindeki kanl› ve kirli olaylar› ortaya döküp, kendi muhaliflerini sindirmek için senaryolar yaparken, devrimci harekete, devrimci hareketin önderine ve genel olarak devrimcilere karﬂ› bir çok iftiray› da peﬂpeﬂe s›ralam›ﬂlard›r.

A

uras› devrimciler aç›s›ndan aç›k
ve kesindir: Ergenekon ‹ddianamesi’nde devrimci hareketle, devrimci hareketin önder ve kadrolar›yla ilgili her kelime i f t i r a d › r, kar a l a m a d › r, u y d u r m a d › r. 2500 sayfal›k iddianameye, devrimcilerle ilgili serpiﬂtirilmiﬂ iddialar›n hiçbirinin gerçeklerle ilgisi yoktur.

ﬁ

rgenekon ‹ddianamesi,
h u k u k i b i r be lg e de¤ il;
d e v r i m c i l e re k a r ﬂ › p s i k o l o j i k
s a v a ﬂ m e t n i d i r. ‹ddianamede,

E

kontrgerillan›n psikolojik savaﬂ›n›n en klasik yöntemlerinden
birine baﬂvurulmuﬂ; katliamc›l›klar›, komploculuklar›, provokatörlükleri, uyuﬂturucu tacirleriyle iﬂbirlikleri alenen ortaya
ç›km›ﬂ generallerle devrimciler
yanyana ve iliﬂkili gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹ddianameyi
yazanlar›n bunu yaparken herhangi bir delil, belge, tan›k

4

GÜNDEM

Oligarﬂi ‹çi ‹t Dalaﬂ›nda
Devrimcilere Sald›r›
- yel kayadan ne götürür? gösterme gibi bir kayg›lar› da yoktur. Çünkü zaten delil, tan›k göstermeye kalksalar, o iddialar›n›n hiçbirini oraya koyamayazlard›. Falan
ﬂundan duymuﬂ, filan bunu demiﬂ,
telefonda konuﬂurken ﬂöyle dedi¤ini iﬂitmiﬂ, ﬂu davran›ﬂ, bu mimik
ﬂöyle yorumlanabilirmiﬂ... ‹ddianamenin devrimcilere yönelik bölümleri iﬂte böyle oluﬂturulmuﬂ. Böyle
bir iddianame olur mu? Böyle bir
iddianame hukuki bir önem ve de¤er taﬂ›r m›? Devrimci harekete yönelik yaz›lanlar, itirafç›-polis ürünü
senaryolardan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
ddianamede generallere ve onlar›n iﬂbirlikçilerine dair yer verilen iddialar üzerine bizim bir yorum ve de¤erlendirme yapmam›za
gerek yok. Çünkü, birincisi, generallerin neler yapt›¤›, iﬂkencecilikleri, katliamc›l›klar› herkes taraf›ndan bilinmektedir, onlar›n neler
yapt›klar›na iliﬂkin gizli sakl› olan
olan bir ﬂey de yoktur. Fakat ikin cisi; ﬂunu da belirtelim ki, iddianame, bunlar›n yapt›klar›n›n o n d a b i rini bile içermemektedir. Onlar›n
resmen görevliyken veya emekliliklerinde devam ettirdikleri halka
karﬂ› kontrgerilla faaliyetleri esas
olarak yoktur iddinamede. Ki bu
da AKP’nin gerçekte halka karﬂ›
kontrgerilla faaliyetlerini soruﬂturmak ve cezaland›rmakla ilgisi olmad›¤›n›n baﬂka bir kan›t›d›r.

‹

AKP’nin polisi, savc›lar› da bu
iddialar›n› hiçbir zaman
kan›tlayamayacaklar›n› çok iyi
bilmektedirler ama buna ra¤men
bu sald›r›lar› yapmaktad›rlar.
Psikolojik savaﬂ›n mant›¤› böyle
çal›ﬂ›r zaten.

ddianamede adlar› s›ralanan katliamc›larla, provokatörlerle, kontrgerillac›larla devrimci hareketin ve
onun kadrolar›n›n hiçbir iliﬂkisinin
olamayaca¤› kesindir. Nitekim,
devrimciler taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda bu kesin bir biçimde belirtilmiﬂtir. Ergenekon ‹ddianamesi’nde devrimcilere yönelik olarak
yer verilen bütün bu iddialar, kontr g e r i l l a n › n p s i k o l o j i k s a v a ﬂ › d › r.

‹

evrimcileri karalamak için iddianamenin baﬂvurdu¤u araç
da yeni de¤ildir; iddianamede,
muhtemelen itirafç›lardan, ç›karlar›
için anas›n› bile satacak tiplerden
“gizli tan›k”lar ayarlay›p, onlar›n
a¤z›ndan yaz›lan senaryo ve iddialarla iftiralar, karalamalar, devrimciler hakk›nda ﬂaibe yaratacak iddialar yay›lmaktad›r.

D

t › l a n ç a m u r, ç a m u r u
a t a n l a r › n n e k a d a r kirli
o l d u ¤ u n u n k a n › t › d › r ! Her za-

A

manki gibi “çamur at izi kals›n”
mant›¤› güdülmektedir. AKP’nin
polisi, savc›lar› da bu iddialar›n›
hiçbir zaman kan›tlayamayacaklar›n› çok iyi bilmektedirler ama buna ra¤men bu sald›r›lar› yapmaktad›rlar. Psikolojik savaﬂ›n mant›¤›
böyle çal›ﬂ›r zaten. O anda inand›r›c› olup olmayaca¤›na bak›lmaks›z›n, onlarca yüzlerce kez tekrarlan›r ayn› yalanlar.
tt›klar› çamur, kendi kir ve
pislikleridir. Bizim üzerimizde izi kalmayacakt›r. Ony›llard›r devrimcilere karﬂ› sürdürülen psikolojik savaﬂ›, adeta
yeni bir hevesle sürdürmeyi
üstlenen AKP’nin polisi ve
savc›s› da görecek ki, kendi
pisliklerini devrimcilere bulaﬂ-

A

3 A¤ustos 2008

t›rmay› baﬂaramayacaklar. Yel kayadan ne götürür ki?.. Devrimci
hareketin gölgesiz ideolojisi ve ahlak›, tüm bu sald›r›lar› da püskürtecektir. Bu ideoloji ve ahlak öylesine güçlüdür ki, ne karﬂ›-devrim
rüzgarlar›, ne psikolojik savaﬂ f›rt›nalar›, bugüne kadar onlar› y›kamam›ﬂt›r ve y›kamayacakt›r.
imisi, senaryo oldu¤u her sat›r›ndan belli, kimisi ancak deli
saçmas› olarak nitelendirilebilecek
iddialar›n her biri üzerinde durmak
devrimciler aç›s›ndan gereksizdir.

K

politikalar›n›n de¤iﬂmez amac›,
yöntem, klasik psikolojik savaﬂ
yöntemleri.

ligarﬂinin Ergenekon ‹dO
dianamesi’nde de kendin i g ö s t e re n t a h a m m ü l s ü z l ü k !
Kuﬂkusuz iddianameye bakan herkesin ilk dikkatini çekecek olgulardan biri, onlarca sayfada, adeta oligarﬂi içi it dalaﬂ›n›n bir yana b›rak›l›p do¤rudan devrimci hareketin
hedeflenmesidir.
eki neden böyle olmuﬂtur?.. Elbette herﬂeyin oldu¤u gibi bunun da bir nedeni var. Bunun nedeni, devrimci hareketin eylemlerinin
oligarﬂide yaratt›¤› ve ony›llard›r
her vesileyle aç›¤a ç›kan tahammülsüzlüktür. Bir çok general, devrimciler taraf›ndan vurulmuﬂtur.
Bir çok M‹T’çi, kontra ﬂefi vurulmuﬂtur. Düzenin “sahibi” say›lan
bir tekelci burjuva, Özdemir Sa-

lenlerinden biri olan Sabanc›lar›n
ac›s›n› bu kadar “içten” duymalar›,
Sabanc›lar’a yönelik eylem karﬂ›s›nda bu kadar derin bir tahammülsüzlük ve düﬂmanl›k içinde olmalar›, son derece çarp›c›d›r.
ligarﬂinin temsilcileri istiyor
ki, ass›nlar, kessinler, her türlü
zulmü yaps›nlar, sömürüp soysunlar, ama halk bunlara isyan etmesin. Halk adalet istemesin.

O

ligarﬂinin temsilcileri istiyor
ki, bu ülkede kimse ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi savunmas›n. Kimse devrimi hedefleKP’nin savc›lar›, kendilerini
mesin.
psikolojik savaﬂa öylesine
akat devrimci hareket, bütün
kapt›rm›ﬂlard›r ki, Gazi Katliam›
bunlar›n tersine, devrimde ›sragibi bir olay› bile devrimcilerle
r›n› sürdürüyor. Dünyada ve ülkeiliﬂkilendirmeye kalk›ﬂm›ﬂlard›r.
mizde yaﬂanan cuntalara, karﬂ›1995 Mart’›ndaki Gazi Katliam› ve
devrimlere ra¤men, infazlar›n, katayaklanmas›, nas›l baﬂlam›ﬂ, nas›l
liamlar›n, kaybetmelerin do¤rudan
geliﬂmiﬂ, herkesin gözleri önünde
hedefi olmas›na ra¤men, hedefleyaﬂanm›ﬂt›r. Geliﬂmelerin hiçbir
rinden ve ideolojisinden vazgeçmeaﬂamas›nda s›r olan bir ﬂey yoktur.
miﬂtir. Devrim mücadelesini sür“S›r”, katliam› baﬂlatan kahvedürmüﬂtür. Ve iﬂte bundan dolahanelerin taranmas›d›r ki, onda
y› da emperyalizmin ve iﬂbirlikda katillerin polis korumas›nda
çilerinin öncelikli hedefi olsemti terketmiﬂ olmas›, bir “kamuﬂtur. ‹nfazlarla, katliamlarla
ranl›k” nokta olmad›¤›n› göstey›ld›ramad›klar› devrimci hareAKP, oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda hem
riyor.
keti, psikolojik savaﬂ›n yalanlarakiplerine vuruﬂ yapmak, hem
r›, demagojileriyle, iftira ve kaeza, bütün Gazi halk› devdevrimciler hakk›nda ﬂaibe
ralamalarla vurmaya çal›ﬂm›ﬂrimci hareketin Gazi sürelard›r. Devrimci eylemlerin
yaratmak için, Ergenekoncularla
cindeki rolünü iyi bilir. Savc›
halkta yaratt›¤› sempatiyi etkidevrimcileri iliﬂkili gösteriyor.
Zekeriya Öz bilmez, tan›maz
sizleﬂtirmek için eylemleri ﬂaiAKP’nin zihniyeti, devrimcilere
belki ama Gazililer, A l i H a y d a r
beli hale getirecek senaryolar
Çakmak’›, Sezgin Enginler ’i,
karﬂ› buna benzer iddianamalerin
üretmiﬂlerdir. Ergenekon ‹ddiaF a d i m e Bingöller ’i iyi tan›r. O
yüzlercesini yazan, onlarca y›ld›r
nanesi’nin savc›lar›n›n yapt›¤›
günler boyunca, o günlerin her
devrimcilere karﬂ› psikolojik
da iﬂte bundan ibarettir.
saniyesinde kimin ne yapt›¤›n›
savaﬂ yürüten
bilir ‹stanbul’un gecekondulaErgenekoncularla ayn›d›r.
K P, kontrgerillay›
r›ndan Gazi’ye akanlar.

A

O

P

F

K

evrimci hareketin önderi
Dursun Karataﬂ’›n Abdullah Çatl› veya Veli Küçük gibi
halk düﬂmanlar›yla do¤rudan veya
arac›larla görüﬂtü¤ü iddialar›, elbette uydurmad›r. Akla s›¤maz saçmal›klard›r. Peki Zekeriya Öz, iddianameye yer ald›¤› bu iddian›n
saçma, uydurma oldu¤unu bilmiyor
mu? Elbette biliyor ve zaten uyd u r m a n › n k a y n a ¤ › k e n d i l e r i d i r.
Amaç ise aç›kt›r: devrimcileri karalamak, devrimci önderleri gözden
düﬂürmek. Yani, amaç, kontrgerilla

A

tasfiye edemez; çünkü
o n d a n ay r › d e ¤ i ld i r! AKP,

D

Say›: 157

banc› vurulmuﬂtur. ‹ﬂte bunlar› hazmedememiﬂtir egemenler.
u tahammülsüzlü¤ün onlarca
de¤iﬂik örne¤ine y›llard›r tan›k
oluyoruz. Ama Ergenekon ‹ddianamesi’yle bu tahammülsüzlü¤ün
A K P s a f l a r › n d a d a ne kadar büyük oldu¤u görüldü. Türkiye’nin
elitlerinin de¤il, ezilenlerinin temsilcisi oldu¤unu iddia eden
AKP’nin ve onun kadrolar›n›n,
Türkiye’nin elitlerinin en baﬂta ge-

B

kendi kontrgerillas›n› oluﬂturmak istiyor diye yazm›ﬂt›k daha
önce. Bu yolda belli bir mesafe katetmiﬂler anlaﬂ›lan. Psikolojik savaﬂ› kendi dinci polisi ve savc›lar›yla
sürdürmelerinden de bu anlaﬂ›l›yor.
KP, zihniyet olarak da, politik
olarak da kontrgerillan›n d›ﬂ›nda de¤ildir. Bizzat Ergenekon ‹ddianamesi de bunun bir kan›t›d›r. Bu
iddianamede hedefte kontrgerilla
yoktur. Sadece oligarﬂi içi iktidar

A
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kavgas›nda etkisizleﬂtirilmek istenen bir kesim vard›r. Kontrgerillan›n ne olup olmad›¤›n› herkes biliyor. Kontrgerillan›n ülke d›ﬂ› ve ülke içinde hangi ba¤lant›larla, hangi
desteklerle varoldu¤u da biliniyor.
Ama AKP’nin savc›lar› bunlar› bilmezden gelip, iddianamenin sayfalar›n› devrimcilere yönelik iftiralarla dolduruyor. Amaç, devrimcilere
kara çalarak kontrgerilla gerçe¤ini
gizlemektir. Fakat, gerçekleri karartmak o kadar da kolay de¤ildir.
KP, oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda
hem rakiplerine vuruﬂ yapmak,
hem devrimciler hakk›nda ﬂaibe
yaratmak için, Ergenekoncularla
devrimcileri iliﬂkili gösteriyor.
AKP’nin zihniyeti, devrimcilere
karﬂ› buna benzer iddianamalerin
yüzlercesini yazan, onlarca y›ld›r
devrimcilere karﬂ› psikolojik savaﬂ
yürüten Ergenekoncularla ayn›d›r.

A

u iddianameyi, AKP savc›lar›
de¤il de, mesela Hurﬂit Tolanlar, Veli Küçükler yazm›ﬂ olsayd›;
bilin ki, devrimcilere yönelik bu
tür suçlamalar, karalamalar aynen
yine yer al›rd›; b i r f a r k l a k i ; o zaman da kontrgerillac› generaller
devrimcileri ﬂeriatç› tarikatlarla
iliﬂkilendirirlerdi!.. Mesele Dursun
Karataﬂ Veli Küçük’le görüﬂtü iddias›n›n yerini mesela “Karataﬂ Fetullah Gülen’le görüﬂtü” iddias›
al›rd›. Çünkü her iki kesim de iftiraya, yalana al›ﬂk›nd›r; bundan hiç
mahsur görmezler. Onlar› bu kadar
ayn›laﬂt›ran, ikisinin de emperyalizm iﬂbirlikçisi, ikisinin de faﬂizmin sürdürücüsü olmalar›d›r. Bu
yüzden, devrimcilere karﬂ› da beyinleri ayn› ﬂekilde çal›ﬂmakta, ayn› yöntemleri kullanmaktad›rlar.

B

evrimci hareket, onlarca y›ld›r,
nice kuﬂatmalardan geçti, nice
badireler atlatt›, nice sald›r›larla
yüz yüze kald›. Yalan›n zehirli oklar› ya¤mur olup ya¤d› kaç kez
devrimcilerin üzerine. Bütün bu
sald›r›lardan aln›n› ak›yla, ideolojisini, kültürünü, ahlak›n› güçlendirerek ç›kan devrimci hareket,
AKP’nin psikolojik savaﬂ›n›n zehirli oklar›n› da püskürtecektir.

D
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Ergenekon ‹ddianamesinin Karalamalar›na

Devrimcilerden Cevap:
“Bütün tarihimiz ortadad›r.
Bütün eylemlerimiz ortadad›r. Bütün yaz›lar›m›z, bildirilerimiz ortadad›r. Ad›m›z› kar›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›klar› pisliklerle ilgimizi kan›tlayacak tek bir belge, bilgi yoktur
ellerinde. Buradan tüm halk›m›z
önünde iddianameyi haz›rlayan
savc›lara sesleniyoruz:
‹DD‹ASI OLAN ‹SPATLAMALIDIR. ‹SPATLAMAYAN ALÇAKTIR.”
Ergenekon ‹ddianamesindeki
“iddia”lara iliﬂkin ne diyecekleri
merakla beklenen devrimciler, geçen hafta yapt›klar› aç›klamay›, iﬂte bu sözlerle bitiriyorlard›. DHKC
Bas›n Bürosu taraf›ndan 28 Temmuz günü yap›lan 374 No’lu aç›klamada, Ergenekon ‹ddianamesi’nde yer alan devrimcilere yönelik iddialar cevapland›.
“Birbirlerini Yerken Bile
Devrime Sald›r›yorlar” baﬂl›kl›
aç›klamada, iddianamenin devrimcilere yönelik boyutuyla bir psikolojik savaﬂ sald›r›s› oldu¤u belirtildi.
Aç›klamada özel olarak Cephe’nin hedef al›nmas› ise ﬂu tesbitle de¤erlendirildi: “Örgütümüzün
özel hedef yap›lmas›, nedensiz deDevrimci hareketin bütün tarihi ortadad›r. Teorisinde, politikalar›nda,
prati¤inde gizli sakl› hiçbir ﬂey
yoktur. Bu iddianameyi haz›rlayanlar›n tarihi de ortada; aç›kça ortadad›r ki, kanl› ve kirli bir tarihtir
bu. Alçakl›klarla, halka düﬂmanl›klarla, zalimliklerle, vahﬂetle, dalavereyle, komplolarla, ﬂantajlarla
dolu bir tarihtir.
al böyleyken, kimin mafyac›larla, kontrgerillac›larla içli
d›ﬂl› oldu¤unu, kimin halk düﬂman›, kimin halktan yana oldu¤unu
Türkiye halklar› biliyor. Bilmeyenler de görecek,ö¤renecektir. Buradan t ü m h a l k › m › z a , t ü m a y d › n l a r a , t ü m i l e r i c i , d e m o k r a t g ü ç l e re

H

¤ildir! Hazmedemedikleri bir tekelcinin cezaland›r›lmas›d›r. Hazmedemedikleri halk düﬂman› generallerden hesap sorulmas›d›r. ”
Aç›klamada burjuva bas›nda
bol bol yer verilen iftira ve karalamalara yönelik ise ﬂöyle deniliyordu: “Örgütümüzün hiçbir koﬂulda
ve hiçbir biçimde katliamc›larla
iliﬂkisi olmam›ﬂt›r. Olamaz. Bütün
bunlar, kontrgerillan›n psikolojik
savaﬂ›d›r, uydurmad›r. ”
Kontrgerillan›n spekülasyonlar› konusunda uyan›k ve duyarl›
olunmas› ça¤r›s›n›n da yap›ld›¤›
aç›klamada, iddialara iliﬂkin son
olarak da ﬂöyle deniliyordu:
“Biz ideolojimizle, ahlak› m ›z l a o r t a d a y › z;
‹ddialar›n› ispatlayamayan lar› ALÇAKLIKLARIYLA baﬂbaﬂa b›r ak ›yo ruz!
Aç›klamada Ergenekon iddianamesini güya “kaynak” gösteren
bu iftira ve karalamalar› sayfalar›nda zevkle yay›nlayan, manﬂetlerine ç›karan burjuva bas›na da bir
uyar› yap›l›p bu karalama kampanyas›na son vermesi, kontrgerilla
yöntemlerine ortak olmamas› ça¤r›s› yap›ld›.
belirtmek isteriz ki; h a l i h a z › r d a
AKP savc›lar›n›n öncülü¤ünde
sürdürülen psikolojik savaﬂ yalanlar› karﬂ›s›nda herkes uyan›k ve duyarl› olmal›d›r. Hangi biçimde ve
vesileyle olursa olsun, devrimcilere
kara çal›nmas›na, devrimci mücadelenin karart›lmas›na, düzenin
pisliklerinin devrimcilere bulaﬂt›r›lmas›na, bulaﬂm›ﬂ gibi gösterilmesine izin verilmemelidir. Kontrgerillan›n “medya” imkanlar› çok geniﬂ
olabilir, ama gerçekler o imkanlarda daha güçlüdür. Gerçekler karart›lamaz; düzenin pisliklerini devrimcilere bulaﬂt›rmaya kalkanlar,
alçakça iddialar›n›n, iftiralar›n›n alt›nda kalacaklard›r.
3 A¤ustos 2008

AKP’nin Ergenekonu’nda

Olanlar, O lmayanlar
15 gün önce hakk›nda savc›l›k taraf›ndan ‹stanbul 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne sunulan Ergenekon ‹ddianamesi, mahkeme taraf›ndan kabul
edildi. 25 Temmuz’da iddianamenin
kabul edildi¤ini aç›klayan mahkeme,
''Ergenekon Davas›''n›n ilk duruﬂmas›n›n
da 20 Ekim'de yap›laca¤›n› duyurdu.
''Ergenekon ‹ddianamesi”nde r esmen
86 san›k var. Ancak hukuk tarihine geçecek bir h u k u k g a r a b e t i sonucunda, iddianame. san›klar›n d›ﬂ›nda. onlarca kiﬂiyi,
kurumu, örgütü de kan›ts›z, belgesiz, bilgisiz suçluyor. ﬁaibe alt›na sokuyor. ‹ddianamenin bu nitelikteki bölümlerinde devAKP, Ergenekon
rimcilere ve devrimci harekete yönelik suç‹ddianamesi’yle
lamalar da önemli bir a¤›rl›k oluﬂturuyor.
‹ddianameyi, kabaca inceleyen herkesin
Türkiye tarihini
daha ilk anda görece¤i gibi, her sat›r›ndan,
KARARTIYOR!
her bölümünden ciddiyetsizlik akan bir iddianamedir. ‹ddianamenin bu teknik yanlar›na girmeyece¤iz, genel boyutlar› itibar›yla
‹ddianamede
gayri-meﬂru ve psikolojik savaﬂ metni haline dönüﬂtürülmüﬂ bir iddianamenin teknik
olanlar›n olmas›n›n,
olarak incelenmesi de gereksizdir. Fakat
olmayanlar›n da
devrimcilere yönelik iddialar›n›n mesnetsizli¤ini ve gayri ciddili¤ini de göstermesi
olmamas›n›n
bak›m›ndan baz› yanlar›n› vurgulamakta
nedenleri var!
yarar var.
Mesela, iddianamede Gazi Katliam›’ n›n “Ergenekon’un iﬂi oldu¤unu” söylüyor.
CIA yok; AKP CIA’y›
Ö z d e m i r S a b a n c ›’ya yönelik eylem için
koruyor... NATO yok;
de ayn› iddiada bulunuluyor. Dolay›s›yla,
Gazi’de kahvehanenin taranmas›nda katAKP NATO’yu
ledilen Halil Kaya’n›n da, Özdemir Sakoruyor...
banc›’n›n da iddianamenin giriﬂindeki
“Maktullar” bölümünde yeralmas› gereM‹T yok, Polis yok;
kirdi. Fakat Ergenekon ‹ddianamesi’nde
m a k t u l olarak sadece Dan›ﬂtay üyesi
AKP onlar› da
Mustafa Yücel Özbilgin’in ad› geçmekkoruyor...
tedir. Keza, Ergekenon ‹ddianamesi’nde Hrant Dink’in katledil mesi, M a ‹ddianamede
latya’daki Zirve yay›nevi katliam›,
kontrgerilla da yok;
Tr a b z o n ’ d a R a h i p S a n t o ro’nun öl d ü r ü l m e s i ni n de Ergenekoncular›n
AKP KONTRGER‹LLAYI
iﬂi oldu¤u iddia edilmektedir. ÖyleyKORUYOR!
se bunlar›n da “maktuller” aras›nda
yeralmas› gerekir, ama onlar da
yoktur. Demek ki Ergenekon ‹ddianamesini haz›rlayan savc›lar d a

kendi iddialar›na, tezlerine inanmamakt a d › r l a r.
‹ddianamenin bir baﬂka önemli özelli¤i,
iddialar›n hemen hemen büyük bölümünün
“gizli tan›k”lara dayand›r›lmas›d›r. Faﬂizmin hukukuna yeni sokulmuﬂ bulunan bu
uygulama, faﬂizmin itirafç›laﬂt›rma politikas›n›n bugün ulaﬂt›¤› en uç noktay› ifade
etmektedir. ‹tirafç›lar› özellikle polis y›llard›r bizzat operasyonlara dahi katarak kullanmaktayd›. Art›k yarg› da onlar› tepe tepe
kullanabilecek.
AKP’nin savc›lar› o tan›klar› iki amaçla
kullan›yor: Bir, oligarﬂi içinde tasfiye etmeyi amaçlad›klar› bir kesime karﬂ› ve iki,
devrimcilere karﬂ›.
AKP’nin Ergenekon ‹ddianamesi’nde
bol bol “gizli tan›klar” var. Fakat iddianamede olanlar kadar, NELER‹N OLMADI⁄I daha önemli. ‹ddianamenin as›l niteli¤ini anlamak için, belki de iddianamede olanlardan çok, OLMAYANLARA bakmak gerekir. ﬁimdi onlara bakal›m:

C I A ve NAT O savunuculu¤u,
A K P ve iﬂbirlikçilerinin
tarihidir
Dünya tarihinin en garip, en ucube
“ k o n t r g e r i l l a i d d i a n a m e s i ” san›r›z Ergenekon ‹ddianamesi’dir. Çünkü kontrgerillay› tasfiye etme iddias›yla aç›lan bu soruﬂturmada, kontrgerillay› vareden politikalar,
kontrgerillay› vareden ve düzenin sahibi
olan maddi, somut güçler yoktur.
“441 klasör ekleri bulunan ve 2 bin 455
sayfadan oluﬂan iddianame” muhtevas› itibar›yla boﬂtur.
‹ d d i a n a m e y e g ö re ; E r g e n e k o n ’ u n C I A’yla bir b a ¤ › y o k t u r :
Tüm NATO üyesi ülkelerde kontrgerillan›n CIA arac›l›¤›yla örgütlendi¤i, herkesin
bildi¤i ve üstelik belgeli, kan›tl› bir gerçektir. Her türlü belgesiz, kan›ts›z iddiay›, iddianameye koyan AKP savc›lar›, sadece Türkiye’de de¤il, dünyan›n bir çok ülkesinde
belgelenmiﬂ bu gerçe¤i iddianameye koymam›ﬂlar, bundan SÖZ B‹LE ETMEM‹ﬁLERD‹R.
Oysa ülkemizde bu gerçek o kadar aleni-
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dir ki, Seferberlik Tetkik Dairesi ve
sonras›nda Özel Harp Dairesi ad›
alt›nda örgütlenen kontrgerillan›n
resmi bürosu, y›llarca Ankara’da
Amerikan Yard›m Örgütü JUSMAAT’›n binas›ndayd›. Keza, 1974 y›l›na kadar da kontrgerilla elemanlar›n›n maaﬂlar› CIA taraf›ndan karﬂ›lanmaktayd›. (Yürüyüﬂ’ün bir çok
say›s›nda bu dönem ayr›nt›lar›yla
anlat›ld›¤› için burada onlar› tekrar
etmeyece¤iz.)
Devletin tüm bilgeleri, belgeleri,
iktidar koltu¤unda oturan AKP’nin
savc›lar›n›n ellerinin alt›nda oldu¤una göre; kuﬂku yok ki, isteselerdi
bu belgeleri bulup iddianameye koyarlard›. Ama koymam›ﬂlard›r.
‹ddianamenin muhtelif yerlerinde CIA-MOSSAD senaryolar› vesilesiyle CIA’dan söz
eden savc›lar, kontrgerillaya
dair bu esas ve temel olgulardan birini es geçmiﬂlerdir.
Sormam›z gereken soru ﬂudur: CIA’n›n,
ülkemizdeki
kontrgerillan›n kurucular›ndan biri
gizlemiﬂtir
niçin
oldu¤unu
AKP’nin savc›lar›?
Ayn› “gizleme” tavr›, NATO için
de söz konusudur. Yine resmi belgelerle aç›kt›r ki, kontrgerilla teﬂkilatlar›n›n kuruluﬂu, NATO’da al›nan
kararlar› takip eder. Önceki say›m›zda da vurguland›¤› gibi, Yüzy›llar öncesine gidip Agarta’ya uzan›p
kontrgerillaya “geçmiﬂ” oluﬂturmaya çal›ﬂan savc›lar, yak›n geçmiﬂteki bu önemli olguyu da görmezden
gelmiﬂlerdir. 600 y›l önceki Agartalar’a giden AKP iddianamesi, 50 y›l
önceki NATO’ya ulaﬂamam›ﬂt›r.
Çünkü bu iddianameyi haz›rlayan zihniyet, CIA’n›n, NATO’nun
anti-komünist savaﬂ›n› onaylayan
ve savunan, CIA’n›n, NATO’nun bu
amaçla oluﬂturdu¤u örgütlenmeleri
savunan bir zihniyetin ve gelene¤in
devamc›s›d›rlar.
Ergenekon ‹ddianamesiIni haz›rlayan AKP ve ayn› zihniyetteki iﬂbirlikçileri, CIA’n›n, NATO’nun
kontrgerillalar› örgütleyerek halklara karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i a n t i - k o m ü nist sald›rganl›k politikas›n›n için-
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de yeralm›ﬂlard›r. NATO’ya üye olmay›, Kore’ye asker göndermeyi,
komünizme karﬂ› cihad ilan etmeyi,
savunmuﬂlard›r. Dolay›s›yla ﬂimdi
CIA’y› NATO’yu suçlamak, kendi
geçmiﬂlerini de suçlamak demektir.
Ve elbette eklemek gerekir ki; sadece geçmiﬂteki iﬂbirlikleri nedeniyle
de¤il, bugün de iﬂbirli¤i içinde olduklar› ve bu iﬂbirli¤ini savunduklar› için, CIA ve NATO yoktur
AKP’nin Ergenekon ‹ddianamesi’nde.
‹ddianamenin sadece bir yerinde
kontrgerillan›n bu tarihsel kökenine
de¤inilmektedir ama o da ﬂu ﬂekilde: “Çeﬂitli kaynaklardan edinilen

Ergenekoncular’›n iﬂledikleri tüm suçlar yok
‹ddianame’de... Neyi gizliyor AKP’nin savc›lar›, niye
gizliyor?.. Besbelli ki,
AKP’nin derdi, kontrgerillayla, kontrgerilla politikalar›yla de¤il; o iktidar kavgas›nda rakiplerini etkisizleﬂtirmekle meﬂgul. KONTRGER‹LLADAN HESABI,
HALK SORAB‹L‹R YALNIZCA!
bilgilere göre, NATO'nun komünizmle mücadele amac›yla birçok
ülkede kurdu¤u bu örgütler, zaman
içerisinde amaçlar› d›ﬂ›na ç›km›ﬂ ve
bir k›s›m kiﬂi ve zümrelerin kendi
amaç ve ideolojilerini gerçekleﬂtirmek için kulland›klar› birer terör
örgütüne dönüﬂmüﬂtür. ” (syf. 46)
Yani Ergenekon Davas› savc›lar›na göre, NATO, kontgerillay› kurarak çok iyi ve do¤ru bir ﬂey yapm›ﬂt›r. Ancak savc›, sonras›n› çarp›t›yor; amaç d›ﬂ›na ç›kma diye birﬂey yoktur; özellikle de ülkemizdeki kontrgerilla aç›s›ndan. Tam tersi-

ne amaç, “komünizme karﬂ› mücadele”dir ve kontrgerillan›n ülkemizde 60 y›ld›r yapt›¤› da budur.

Ergenekon
‹ddianamesi’ndeki Ucube:
Devletsiz Kontrgerilla
‹ddianame, araﬂt›rm›ﬂ, soruﬂturmuﬂ ve ﬂu hükme varm›ﬂ:
“ Kendilerini ‘derin devlet’ olarak niteleyen ERGENEKON yap›lanmas›n›n devletin hiçbir resmi
kurumuyla irtibat ve alakas›n›n
bulunmad›¤›, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas› ve yürürlükteki kanunlar›n gizli-kapakl› bir oluﬂuma mü saade etmedi¤i gibi, kanunlar›n genel yap›s› irtibariyla da halihaz›rda devletin denetimi alt›nda
olmaks›z›n devletin yetkilerini
k u l l a n a ca k hiçbir kurum ve
kuruluﬂun bulunmad›¤›, b u lunmas›n›n da mümkün olma d›¤› aç›kt›r.” (Syf. 54)
Ergenekon’un devletin hiçbir resmi kurumuyla irtibat ve
alakas› yok! O halde, daha somut
söylenirse;
Ergenekon’un M‹T’le irtibat ve
alakas› yok! Ergenekon’un polisle
irtibat ve alakas› yok! Ergenekon’un j a n d a r m a y l a irtibat ve alakas› yok! Ergenekon’un TSK’yla
irtibat ve alakas› yok!
Peki kimle var?
Bu ülkede onbini aﬂk›n faili
meçhul oldu¤unu, resmi rakamlar
söylüyor. E¤er ki M‹T, polis, jandarma, TSK kontrgerillayla irtibat
ve alakal› de¤il idilerse, onbini aﬂk›n faili meçhul olurken, neredeydiler. Yüzlerce insan b u n l a r a r a ¤ men mi kaybedildi? Yüzlerce infaz,
M‹T’in, polisin, jandarman›n,
TSK’n›n d›ﬂ›nda m› yap›ld›?
AKP’nin savc›lar›, Türkiye halk›yla alay ediyor olmal›lar!
E¤er bir ülkede yüzbinlerce kiﬂilik polise, 800 bin kiﬂilik orduya, ve
M‹T’e, jandarmaya ra¤men, yani
devlete ra¤men bu kadar cinayet,
katliam olabiliyorsa, o devlet zaten
ölmüﬂ demektir, zaten ortada yok
demektir.

3 A¤ustos 2008

AKP, aynen CIA, NAT O me selesinde oldu¤u gibi, bu noktada
da DEVLET‹ korumakta, onun
halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›n orta¤›
oldu¤unu örtbas etmeye çal›ﬂmaktad›r.
Kontrgerilla hiçbir ülkede devletsiz, iktidars›z olmam›ﬂt›r. ‹ktidar olmayan kontrgerilla oluﬂumlar› çeﬂitli ülkelerde zaman zaman
görülmüyse de, uzun vadeli olmam›ﬂlard›r. E¤er bir kontrgerilla yap›s›, neredeyse 60 y›ld›r dokunulmaz olarak duruyorsa, 60 y›ld›r
politikalar›n› kesintisiz sürdürebiliyorsa, 60 y›ld›r kimse onlara yapt›klar›n›n hesab›n› sormam›ﬂ ve hala da sormuyorsa, o ülkede kontrgerillan›n devletle ve iktidarla bütünleﬂti¤i aç›kt›r. Devletsiz, iktidars›z
bir kontrgerilla, 60 y›l bu konumda
olamazd›.
AKP’nin devletle bütünleﬂmiﬂ
kontgerilla politikalar› ve yap›s›yla
bir çeliﬂkisi yoktur.
AKP’nin kontrgerillan›n üzerine
gitmemesi, kontrgerilla eylemlerini
iddianamenin kapsam›na bile almamas›, yukar›da iﬂaret etti¤imiz NATO planlar›n› ve politikalar›n›, devletin bu politikay› uygulamas›n›
onaylad›klar› içindir. AKP’nin karﬂ›
ç›kt›¤›, soruﬂturdu¤u, dava konusu
yapt›¤› sadece kontrgerilla içindeki
baz› kiﬂilerin, birimlerin AKP’ye
k a r ﬂ › faaliyette bulunmalar›d›r.
Kontgerilla AKP’yi rahats›z etmedi¤i sürece, AKP de kontrgerillay›
rahats›z etmez, çünkü aralar›nda fikir ve eylem birli¤i vard›r.

‹nfazs›z, kay›ps›z,
fiilsiz, failsiz kontrgerilla
‹ddianamede ﬂöyle deniyor:
“ ERGENEKON terör örgütü
uzun y›llard›r sürdürdü¤ü faaliyetlerle ülkemizin bir MAFYA ve TERÖR CENNET‹NE dönüﬂmesine
neden olurken... gerçekleﬂtirilen
faili meçhul cinayetlerle ülkemizin
yetiﬂmiﬂ insanlar› ve... ayd›nlar katledilmiﬂ ve her olaydan sonra ülkemiz yeniden kaosa, karanl›¤a ve güvensizlik ortam›na sürüklenmek is-
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Nerede bu iddianamede “1000
Operasyon”?
AKP’nin savc›lar›
1000 Operasyonu sormaktan
m› korkuyorlar,
yoksa 1000
Operasyon’u
onlar da m›
savunuyor?
1000 OPERASYONUN HESABINI
‹ST‹YORUZ!
tenmiﬂtir.
Böylelikle ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ, ülkemizde yaﬂayan
tüm vatandaﬂlar›n huzurlu ve güvenli bir yaﬂam sürmesini sa¤layacak olan HUKUK DEVLETI olman›n önünde daima bir engel teﬂkil
etmiﬂtir.” (Syf. 46)
‹ddianamede böyle büyük, kapsaml› görülen tahliller var, fakat
bunlar›n hukuki karﬂ›l›klar› yok.
Faili meçhul cinayetlerden, ülkemizin terör cennetine çevrilmesinden söz ediliyor ama ne çevirenler var, ne nas›l çevrildi¤i! Hangi
faali meçhullerden söz edildi¤i de
meçhul zaten.
Gerçekte kontrgerillan›n ülkemizi nas›l bir “terör cennetine” çevirdi¤inin tablosunu çizmemiﬂtir ‹ddianame. Bundan özel olarak kaç›nm › ﬂ t › r. Yüzlerce kay›p yoktur iddianamede. Yüzlerce infaz, onlarca
kitle katliam› yoktur. ‹ddianamedeki emekli generaller Veli Küçük,
Le ve nt ER SÖ Z gibilerinin Kürdistan’da gerçekleﬂtirdikleri köy yakmalar, kaybetmeler yoktur.
Ama daha ilginci, iddianamede
olanlar da kontrgerilladan hesap
sorma ciddiyetinden uzakt›r. Adeta
“kahvehane sohbeti” gibi geçerken
sözedilip geçilmekte; ne failler, ne o
olaylara yol açan politikalar, ne o
politikalar›n oldu¤u dönemde ülkeyi, orduyu, polisi yönetenler, hiçbir
biçimde sorgulanmamaktad›r.
‹ﬂte yine bir soru: Neden?
Çünkü, AKP bu politikalar›n halen savunucusu ve sürdürücüsüdür.

Bu kontrgerilla yöntemlerine temelde bir itiraz› yoktur.
‹ddianame iktidar içi bir hesaplaﬂma iddianamesi oldu¤u için,
kontrgerillan›n da burada iç hesaplaﬂman›n arac›, malzemesi yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Böyle oldu¤u
için karﬂ›m›za iﬂte böyle ucube bir
kontrgerilla ﬂemas› ç›km›ﬂt›r: Ergenekon’un devletle irtibat ve alakas›
yok.. Ergenekon’un Kürdistan’la ilgisi yok... Ergenekon’un infazlarla,
kaybetmelerle ilgisi yok... Bu Ergenekon’da polis yok, M‹T yok,
J‹TEM yok... Bütün bunlar,
AKP’nin Ergenekon ‹ddianamesi’nin “oligarﬂi içi iktidar kavgas›”
oldu¤unun kan›tlar›d›r.
AKP oligarﬂi içi iktidar kavgas›
u¤runa, Türkiye tarihini karartmakta, kontrgerillay› gizlemekte, veya
baﬂka bir deyiﬂle çarp›tmaktad›r.
A K P, i nfa z l a r› , ka y be t me l e ri
suç saym›yor; Ergenekon’da yer
alan kontrac›lar›n tek bir infaz›,
kaybetmesi yoktur bu iddianamede... Gerçek anlamda bir kontra örgütlenmesi de görünmüyor zaten
ortada. Hat›rlay›n, Susurluk döneminde, kontrgerilla gerçe¤ini karartmakta en iﬂlevsel kullan›lan unsur “Yeﬂil”di; Yeﬂil adeta tek baﬂ›na
yapm›ﬂt› tüm o kontrgerilla operasyonlar›n›. ﬁimdi de Yeﬂil’in yerine
Veli Küçük konulmuﬂ görünüyor.
Katliamlar› da o yapm›ﬂ, “sol” ve
“sa¤” örgütleri de o yönlendirmiﬂ,
darbeyi de o yapacakm›ﬂ... AKP’nin
Ergenekon masallar›, Ergenekon’u,
kontrgerillay› ve daha temel olarak
da faﬂist devlet gerçe¤ini perdeleyen bir iddianame olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu anlamdad›r ki, AKP’nin
Ergenekon soruﬂturmas›nda ne demokratik bir muhteva, ne adaletin
“k›smen” de olsa tecellisine dönük
bir yan yoktur.
Bu iddianame bize bir kez daha
gösteriyor ki, kontrgerillan›n hesab›n› yaln›z halk sorar; ve bu hesap,
sadece bir kaç Veli Küçük’den de¤il, tüm Veli Küçükler’den ve onlar› himaye eden A K P d a h i l gelmiﬂ
geçmiﬂ iktidarlardan sorulmal›d›r.

ERGENEKON
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AKP YALAN SÖYLÜYOR
KONTRGER‹LLA GÖREV‹ BAﬁINDA!
u ‹ki

taraf da Amerikan iﬂbirlikçisidir.

u ‹ki

taraf da sömürü ve zulümden yanad›r.

HALK CEPHES‹ olarak diyoruz ki;
u Zalimlerin
u Bizi

iﬂbirlikçilerin iktidar kavgas›na ortak olmayal›m.

kullanmalar›na izin vermeyelim.

u Ba¤›ms›zl›k

demokrasi mücadelesini yükseltelim!

HALKIMIZ! Bir yanda
AKP’ye kapatma davas›; bir
yanda Ergenekon davas›.
Herkese birinden birinin “avukat›” olmay› dayat›yorlar.
Bir yanda darbeciler, bir
yanda ﬂeriatç›lar; ya birinden
ya di¤erinden yana olmam›z›
istiyorlar.
AKP’yle Genelkurmay aras›ndaki iktidar kavgas›n›, demokrasi, laiklik kavgas› diye
yutturmaya kalk›yorlar.
Genelkurmay güya gericili¤e karﬂ›!.. AKP güya kontrgerillay› tasfiye ediyor! ‹kisi de
yalan. ‹kisi de aldatmaca.

AKP de kontrgerillan›n içindedir. AKP iktidar›nda onlarcas› gerçekleﬂtirilen linç sald›r›lar›n›, devrimci, demokrat
kesimlere karﬂ› kurulan
komplolar›, Hrant Dink’e uzanan cinayetleri hat›rlay›n;
AKP ve AKP kadrolar›, hepsinin içindedir.
Peki öyleyse AKP Veli Küçükler’i niye tutuklad› diye
sorulabilir? Tutuklad›, çünkü,
AKP; nas›l ki, kendi polisini
örgütlüyorsa, nas›l ki e¤itimden yarg›ya her alanda kendi
kadrolaﬂmas›n› yap›yorsa, bu
alanda da kendi kontrgerillas›n› istiyor.

ERGENEKON denilen ve
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fakat as›l ad› kontrgerilla olan
yap›y›, birkaç emekli subaydan ibaretmiﬂ gibi göstermek,
Türkiye tarihini karar tmakt›r.
Bir zamanlar Susurluk’u da
Çiller-A¤ar-Bucak’tan ve bir
kaç özel timci tetikçiden ibaret
göstermek istemiﬂlerdi. ÇillerA¤ar-Bucaklar tasfiye oldu,
Korkut Ekenler ve birkaç tetikçi tutukland›; ama kontrgerilla sürdü. Bugünkü aldatmaca da ayn› aldatmacad›r.
Bir taraf, iktidar savaﬂ›n›
“kontrgerillay› tasfiye ediyorum!” diye pazarlayarak halk›n deste¤ini kazanmaya çal›ﬂ›rken; Ergenekoncular, iktidar
kavgas›n› laiklik, ulusalc›l›k k›l›f›na sar›yorlar.
Ne kontrgerillan›n tasfiye
edildi¤i var; ne “ulusalc›” bir
tav›r. Bunlar, emper yalizme
ba¤›ml›l›¤› ve faﬂizmi sürdürme kte hem fi kir ola n i ki t a ra f›n kirli iktidar kavgas›n›
perdeleyip halk› kendi yan›na
çekmek için baﬂvurdu¤u manevralard›r.

‹ﬁÇ‹LER, Köylüler, Ayd›nlar, Ö¤renciler, Her Ulustan
ve ‹nançtan Halk›m›z; Aç›k
ve nettir; her iki taraf da kendi iktidar›n›n kavgas›n› yap›yor. Bunlar›n aras›nda taraf
olmamal›y›z.
Kontrgerilla ülkemizin emperyalizmin yeni-sömürgesi

haline gelmesi ve NATO’ya
üye olmas›yla örgütlendirildi.
Örgütleyen bizzat
Ame r i ka’yd› ve
1952’de Seferberlik Tetkik
Dairesi ad› alt›nda örgütlenen
ilk kontrgerilla
biriminin maaﬂlar›n› da resmi olarak CIA ödüyordu.
Sonra Özel
Harp Dairesi’nin ve
MHP çat›s› alt›nda sivil
Bu foto¤raf,
faﬂist hareketin kurulhala ayd›nlat›lmas›yla, kontrgerilla
mam›ﬂ, katilleri
örgütlenmesi yaycezaland›r›lmam›ﬂ
g›nlaﬂt›r›ld› ve ülke- olan GAZ‹ KATL‹AMI
miz o zamandan
s›ras›nda çekilmiﬂtir.
itibaren cinayet- Tüm katliamlarda
lerin, katliamoldu¤u gibi, failler
lar›n, provokaso zamandan beri
yonlar›n, iﬂkenbellidir!
celerin, kaybetmelerin, faili meçhullerin
ülkesi oldu.

KONTRGER‹LLA asl›nda DEVLET’tir. Böyle oldu¤u
için bugüne kadar
kontrgerillayla ilgili
baﬂlat›lan soruﬂturmalar›n hiçbiri
“gitti¤i yere kadar” gidememiﬂ-

tir. Gidemez de. Çünkü gitti¤i
yer, devlettir. Devlet kendini
mi soruﬂturup yarg›layacak,
kendini mi tasfiye edecek?
Kontrgerillan›n tasfiyesi faﬂizmin y›k›lmas› ile mümkündür.
Ony›llard›r süren kontrgerilla
politikalar›n› uygulayan bir kaç
ölüm mangas› de¤ildir. BÜTÜN
DEVLET KURUMLARI, bu iﬂin
içindedir. Bütün devlet kurumlar›, kontrgerilla politikalar›na
tabi k›l›nm›ﬂlard›r.
Kontrgerillan›n ilk büyük
organizasyonlar›ndan biri
1955’teki “Rumlar Atatürk’ün
Selanik’teki evini bombalad›”
yalan›yla baﬂlat›lan 6-7 Eylül
ya¤ma ve katliam›d›r. Bombay› kontrgerillan›n temel kurumlar›ndan biri olan M‹T’in
att›¤› sonra ortaya ç›km›ﬂt›.
Provokasyon için Atatürk’ün
evini bile bombalayanlar, sonraki y›llarda daha neler yapmam›ﬂlard›r ki...
1977’deki 1 May›s katliam›,
16 Mart 1978 ‹stanbul Üniversitesi katliam›, Maraﬂ katliam›,
Bahçelievler, Balgat gibi sivil
faﬂist çetelerin gerçekleﬂtirdi¤i
katliamlar, 1969’daki Kanl›
Pazar, 1980’deki Çorum katliam›, 1993 Sivas katliam›,
1995 Gazi katliam›... Atatürk
Kültür Merkezi’nin yak›lmas›ndan Marmara vapurunun bat›r›lmas›na kadar uzanan sabotajlar, gazete dergi bürolar›na
yönelik bombalamalar, bine
yak›n insan›n kaç›r›l›p KAYBED‹LMES‹, bini aﬂk›n insan›n
infaz edilmesi, bayrak provokasyonlar›, linç tezgahlar›,
ﬁemdinli’deki bombalamalar...
bunlar›n hepsi, kontrgerillan›n
faaliyetleridir.

BU ÜLKEDE kontrgerilla

hala yaﬂ›yor; dün baﬂka bir
hükümette, bugün AKP’de;
ama yaﬂ›yor! Kontrgerilla iﬂbaﬂ›nda olmasayd›, bu katliamlar, cinayetler, iﬂkenceler,
komplolar, linçler, provokasyonlar sürebilir miydi? Kontrgerilla iﬂbaﬂ›nda olmasayd›,
bu kadar katliam, cinayet, faili
meçhul, kay›p, hala cezas›z
kal›r m›yd›?
6-7 Eylül’de “ a t a m › z › n e v i
bombaland ›” diye, Maraﬂ’ta
“komünistler camiyi bombal a d › ” diye provokasyon ve
katliam yapanlar, bugün birbirleriyle iktidar kavgas› yapanlard›r. O zaman oldu¤u gibi, biri yine Atatürkçülü¤ü, la ikli¤i kullan›yor, öteki yine ca miyi, dini kullan›yor.

B‹Z‹M SAVAﬁIMIZ ayr›, iﬂbirlikçilerin, sömürücülerin savaﬂ› ayr›d›r. AKP iktidar›
yalan söylüyor; gerçekten
kontrgerillaya karﬂ›larsa, önce
yukar›daki olaylar›n dosyalar›n› açarlard›. E¤er darbeye karﬂ›larsa, yarg›lamaya 12 Eylül
darbecisi Kenan Evren’den
baﬂlarlard›.
Kontrgerilla AKP’nin yönetiminde görevine, yani, cinayetlerine, katliamlar›na, provokasyonlar›na devam ediyor.
Kontrgerilla iktidar›n› AKP ve
Genelkurmay’›n ittifak›yla
sürdürüyor.
‹ki taraf birbirleriyle kavgal›
gibi olduklar› noktada bile,
halka karﬂ› birleﬂmektedirler.
Dolay›s›yla, bu kavga it dalaﬂ›d›r, iktidar kavgas›d›r, bizim
savaﬂ›m›z de¤ildir. Emekçi
halk için do¤ru olan; ba¤›ms›z
demokratik Türkiye mücadelesini yükseltmektir. Bizim
savaﬂ›m›z budur.

Halk Cephesi
http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.com
Say›: 157

EDEN
BULUYOR!
Demek ki, gün geliyor;
‘Hukuk’ bir iﬂkenceciye
de laz›m oluyor!
Eski ‹stanbul Emniyet Müdürü, MHP Milletvekili Hasan Özdemir (okurlar›m›z›n tan›yaca¤›
isimle Sallabaﬂ Hasan). Dan›ﬂtay
Sald›r›s›na kat›lan Osman Y›ld›r›m’›n Ergenekon ‹ddianamesi’nde “Hasan Özdemir, Çevik Bir ve
Veli Küçük, Malkara’da fabrikas›
bulunan ‹smail Özden’den r ü ﬂ v e t
a l › y o r l a r d › ” ifadesi üzerine bak›n
ne diyor:
“Bana rüﬂvet verdi¤i iddia edilen kiﬂiyi ne tan›r›m, ne bilirim.
Bu iddialar külliyen yalan. ... Dan›ﬂtay sad›r›s›na kat›lm›ﬂ, mafya
ile ba¤lant›l›... bir kiﬂinin duyumlar›na dayanarak bizlerin bu ﬂekilde y›prat›lmas› üzücüdür.
... Bilgimize bile baﬂvurulmadan rüﬂvet almakla suçlanmam›z
çok a¤›r iddiad›r. Devlete y›llarca
hizmet etmiﬂ insanlar, bir mahkumun ifadesiyle karalan›yor..” (29
Temmuz 2008, Hürriyet)
Kendi haz›rlad›¤›n fezlekeleri
düﬂün bakal›m bay Sallabaﬂ Hasan. “Hukuk bir gün herkese laz›m olur” sözü iﬂte bu tür durumlar için söylenmiﬂtir.
Yukar›daki foto¤raf› hat›rl›yor
musun? Komplo kurdu¤un bir
devrimciye aitti önünde oturdu¤un o ev. Peki o semti hat›rl›yor
musun? O semtte, sadece ölüm
orucu direniﬂçilerini ziyaret için
bulunan insanlar› nas›l katletti¤ini?.. Onlar› hat›rlad›ysan, ﬂimdi
maruz kald›¤›n hukuksuzlu¤un
onlar›n yan›nda sözünün bile edilemeyece¤ini de anlam›ﬂs›nd›r..
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Burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›na
Psikolojik Savaﬂa Ortak Olmay›n
Spekülasyonlar› Ciddiye Almay›n!

Bas›n ça¤r›:
AKP
kontrgerillas›n›n
devrimcilere
çamur
bulaﬂt›rma
politikas›n›n
esiri, arac›s›
olmay›n; çünkü
o çamuru
taﬂ›rken,
en baﬂta
kirlenen
yine siz
olacaks›n›z!

Ergenekon iddianamesinin sayfalar›ndan f›ﬂk›ran devrimcilere yönelik iftira ve karalamalar, burjuva bas›n
yay›n organlar›nda kendine geniﬂçe yer buldu,
manﬂetlere ç›kar›ld›. Azçok tecrübeli her gazeteci,
iddialardaki ç ü r ü k l ü ¤ ü ,
uyd u r u klu ¤u iddianameyi ilk okuyuﬂunda sezecektir. Fakat, y›llard›r kontrgerilla politikalar›na tabi olan
burjuva bas›n, bu iddialar›
büyük bir ﬂevkle “haber”
haline getirip, psikolojik savaﬂ›n baﬂ kürsüsü haline
gelmiﬂtir.
Devrimciler hakl› olarak
uyar›yorlar burjuva bas›n
yay›n kuruluﬂlar›n›; Ergenekon iddianamesini “kaynak”
göstererek devrimci harekete, önderine karﬂ› sürdürülen
karalama kampanyas›na son
verilmesini istiyorlar.
Burjuva bas›n›n büyük
bölümü ﬂu an ilginç bir konumdad›r: Kontrgerillaya
karﬂ› ç›k›yor görünürken,
kontrgerillan›n psikolojik
savaﬂ›n›n hizmetindedir.
Bu kampanyay› sürdürmelerinin de tek bir anlam›
olacakt›r: kontrgerilla ad›
verilen o mekanizman›n
bir parças› olmay› kabul
etmek.
AKP ya¤danl›klar›,
bu rolü çoktan benimsemiﬂ
durumdalar.
Mesela Z a m a n’›n ve
F e t h u l l a h’›n baﬂ yazar› Ekrem Dumanl›,
iddianameyi
papa¤an gibi tekrarlay›p
ﬂöyle
yazabiliyor:

“Ergenekon iddianamesi... dedi ki, derin bir güç
bazen ulusalc› postuna bürünür, bazen PKK’ci urban›
giyer, kimi zaman Hizbullahc›y›m der ç›kar ortaya,
kimi zaman DHKP’ciyim
der. Asl›nda perde arkas›nda hep ayn› güçler vard›r. ”
(29 Temmuz 2008, Zaman)
Yen i ﬁ a f a k’tan Ta m e r
K o r kmaz AKP’nin psikolojik savaﬂ metnini, k o p yalay › p k e n d i s ü t u n u n a y a p›ﬂt › rm›ﬂ: “‹ddianamede Ergenekon'un terör örgütü ba¤lant›lar› s›r alan›rken, darbeci yap›lanman›n PKK,
DHKP-C, T‹T, Hizbullah ve
‹BDA-C ile ‘yak›n iliﬂki’
içinde oldu¤una dikkat çeki’liyor. ”
Emperyalizmin ajan›,
Ta r a f yazar› Yasemin Çongar da, ayn› a¤›zdan konuﬂuyor: “Dava, baﬂta Dan›ﬂtay
cinayeti olmak üzere bir dizi
sald›r›y›; PKK, DHKP-C,
Hizbullah ve ‹BDA-C gibi
örgütlerle Ergenekon aras›ndaki ba¤lant›y›... ayd›nlatma potansiyeline de sahip.”
Fakat yarat›lan bu hava,
bu tür yazarlar›n d›ﬂ›nda geniﬂ bir kesimi de etkisi alt›na
al›yor. Kendi ölçüleri içinde
demokrat ve dengeli bir yazar olan D e r y a S a z a k
“PKK’den Hizbullah’a uzanan geniﬂ bir a¤ var Ergenekon örgütlenmesinde” diye
yazabiliyor. (Milliyet, 29
Temmuz 2008)
Bir çok burjuva yazar,
sanki psikolojik savaﬂ diye
bir ﬂey hiç duymam›ﬂlar gibi, sanki ülkemizde bugüne

kadar benzer yalanlar yüzlerce binlerce kez söylenmemiﬂ gibi, bu iddialar› ciddiye
almaktad›rlar.
Mesela ﬂu tür sat›rlar,
burjuva bas›nda adeta “istisna” durumundad›r:

“Dev-Sol’u
‘DHKPC’yi, PKK’y› Veli Küçük’le
ba¤lant›l› hale getiren ﬂizofre n ta n›k la r › n p a lav r a la r›
iddianamede yer al›yorsa,
‘O biçim medya’ bunlar›
manﬂetlere taﬂ›yorsa, hasta
kafalar› kabullenebiliyoruz.” (Burhan Ayeri, Akﬂam, 29 Temmuz 2008)
Burhan Ayeri’nin devrimcilere özel bir sempatisi
oldu¤unu sanm›yoruz; ama
sadece biraz nesnel ve mant›kl› bakan herkesin görece¤ini söylüyor. Onun tan›m›n› kullan›rsak, “ﬂizofren tan›klar›n” iddialar›, bugün
Türkiye Cumhuriyeti yarg›s›n›n iddianamesi ve burjuva bas›n yay›n organlar›n›n
komplo teorileri durumuna
dönüﬂmüﬂ durumdad›r.
Komplo teorilerinin, psikolojik savaﬂ›n gönüllü borazanlar›na söylenecek fazla
bir ﬂey yok; onlar, bo¤azlar›na kadar batm›ﬂlard›r kirli
savaﬂa. Ama hep söylenildi¤i gibi “ilkeli, dürüst ve objektif gazetecilik” yapma iddias› olanlara söyleyece¤imiz ﬂudur ki; AKP kontrgerillas›n›n devrimcilere çamur bulaﬂt›rma politikas›n›n
esiri, arac›s› olmay›n; çünkü
o çamuru taﬂ›rken, en baﬂta
kirlenen yine siz olursunuz.
Kirin, çamurun içinde ise ilke ve dürüstlük kalmayaca¤›
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malumdur.

Boﬂ yer e u m u t l a n m ay›n!
Burjuva bas›nda dikkat çekilmesi
gereken bir baﬂka yan›lg› da, Ergenekon iddianamesinin “demokratikleﬂme” aç›s›ndan önem taﬂ›yor oldu¤udur. AKP yalakal›¤›ndan dolay› bunu
ileri sürenlerin üzerinde durmaya gerek yok. Ama bu ayn› zamanda yayg›n bir k üç ü k - b u rj uva yan›lg›s› olarak tekrar ediyor kendini. Bu kesimin
karakteristik bir temsilcisi olarak
Oral Çal›ﬂlar’›n ﬂu sat›rlar› örnek olacakt›r:
“Bugün geçmiﬂten farkl› ﬂeyler
oluyor. O dönemde Veli Küçük türü
isimlerin terfi ettirilmesini içimize
sindiremesek de normal görüyorduk. ﬁimdi ayn› Veli Küçük için...
‘a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet isteniyor. ”
(...) Bu sefer gerçekten de her
ﬂey farkl›... Yar›nlara bakan gözler
a rt›k eskisi gibi hüzünler ve k›r›k hayaller de¤il f›rsatlar ve riskler görüyor. ” (28 Temmuz 2008, Radikal)
Susurluk sürecini hat›rlayanlar,
bu sat›rlar› daha önce bir yerlerde
okumuﬂ gibi hissedeceklerdir kendilerini. Öyledir de. Biz bu sat›rlar›n benzerlerini Susurluk döneminde de çok okuduk.
“Hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayacak” nakarat›n› dinleyip durduk. Bu
ve benzeri beklentiler, kayna¤›n›
esas olarak sistemi, devleti ve özel
olarak da kontrgerillay› t a n › m am a k t a n almaktad›r. Ve bu tan›mama, faﬂizmden faﬂizmi tasfiye etmesini, ülkemizdeki sömürge tipi faﬂizmin mimar› olan emperyalizmden demokrasi getirmesini, hatta
Genelkurmay’dan Susurluk’u tasfiye etmesini beklemeyi beraberinde
getirmektedir. Böyle oldu¤u için de
bu tür tahliller her seferinde hem
teorik ve politik olarak yanl›ﬂ ç›kmakta, hem tahlillerin sahiplerine
tekrar tekrar hayal k›r›kl›klar› yaﬂatmaktad›r. Oral Çal›ﬂlar ve ayn› ﬂekilde düﬂünenlere, “bu sefer gerçekten de her ﬂey farkl›” ﬂeklindeki
tesbitlerinin de yar›n hayat taraf›ndan yalanlanaca¤›n› ve yukar›da aktar›lan yaz›dan kendilerine sadece
büyük bir hayal k›r›kl›¤› kalaca¤›n›
ﬂimdi den söyleyebiliriz.
Say›: 157

“AKP Yalan Söylüyor
Kontrgerilla ‹ﬂ Baﬂ›nda”
Halk Cephesi AKP’nin Ergenekon
yalanlar›n› teﬂhir etmeye devam ediyor.
31 Temmuz günü Taksim Tramvay
Dura¤›’nda bir eylem yapan Halk Cephesi üyeleri “AKP Yalan Söylüyor
Kontrgerilla ‹ﬂ Baﬂ›nda” yaz›l› pankart
açarak AKP’nin demokrasi masallar›yla halk› aldatmaya devam etti¤ine dikkat çektiler. “Kontrgerilla Halka
Karﬂ› Savaﬂ›n Ad›, AKP Halka Yalan Söylüyor Kontrgerilla Görev Baﬂ›nda” sloganlar›yla baﬂlayan eylemde Halk Cephesi ad›na U¤ur ‹lbay’›n yapt›¤› aç›klamada AKP’nin kontrgerillay› tasfiye etti¤i söylemlerinin halk› aldatmaya yönelik yalanlar oldu¤u söylendi. Halk›n yoksullu¤unun her geçen gün daha da büyüdü¤ünü belirten ‹lbay, Ergenekon
operasyonunda halka yönelik infazlar›n katliamlar›n hesab›n›n sorulmad›¤›n› kontrgerillan›n iﬂine devam etti¤ini belirtti. Eylem bu kavga iﬂbirlikçilerin iktidar savaﬂ›d›r, ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesini yükseltelim ça¤r›s›yla son buldu. Eyleme yaklaﬂ›k 100 kiﬂi kat›ld›.

AKP Kapat›lmad›;
Oligarﬂi ‹çi Çat›ﬂma Sürecek!
Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n AKP'nin kapat›lmas› için
açt›¤› davada 30 Temmuz’da karar
aç›kland› ve AKP kapat›lmad›.

“Laiklik karﬂ›t› eylemlerin oda¤› olmak” gerekçesiyle aç›lan davada, AKP “beraat” de ettirilmedi,
bu “suç” sabit görülüp, ceza olarak
AKP’nin hazine yard›m›ndan 1/2
oran›nda yoksun b›rak›lmas› karar›
verildi.
Anayasa Mahkemesi, oligarﬂi
içi çat›ﬂman›n devam etti¤i ze m i n l e r d e n b i r i d i r. Bu anlamda verilen karar›nda hukuki bir nesnellik
aramak boﬂunad›r. Yasalara göre
de¤il, mevcut güçler dengesi çerçevesinde verilmiﬂ bir karard›r. Özellikle Amerikan ve Avrupa emperyalizmin AKP’nin kapat›lmas›na karﬂ› ç›kmas›, sistemin bir çok kesimini etkilemiﬂtir.
Dahas›, biliniyor ki, Anayasa
Mahkemesi, esas olarak düzene
karﬂ› ﬂu veya bu ﬂekilde tehlike
oluﬂturdu¤unu düﬂündükleri partileri kapatan, faﬂizmin anti-demok r a t i k b i r k u r u m u d u r. Bu anlamda

kararlar›n›n
demokratik,
hukuki, adil
olmas› düﬂünülemez de, beklenemez de. Kapatma davalar›, sistemin
kendi içindeki farkl›l›klara bile ne
kadar tahammülsüz oldu¤unu, yani
faﬂist ve anti-demokratik niteli¤ini
gösteren bir örnektir.
Bütün bunlar gözönünde bulunduruldu¤unda devrimciler AKP
hakk›nda verilen bu karar›n do¤rulu¤u yanl›ﬂl›¤› tart›ﬂmas›na girmeyi
bile gereksiz bulurlar.
“Laik demokratik düzen için
AKP kapat›lmal›yd›” ﬂeklindeki bir
yaklaﬂ›m da, “AKP’nin kapat›lmamas› demokrasimiz için iyi olmuﬂtur” gibi de¤erlendirmeler de, devrimcilerin, demokratlar›n de¤erlendirmesi olamaz. Bu, düzen içi bir
ü s l u p t u r. Kapat›lmas› da, kapat›lmamas› da neticede oligarﬂi içi ça t › ﬂ m a z e m i n i n d e c e re y a n e d e n , o
zemindeki güçler dengesine göre
belirlenen bir süreçtir. Devrimciler
için esas olan, E r g e n e k o n d a v a s ›
veya K a p a t m a d a v a s › ﬂeklinde geliﬂen oligarﬂi içi iktidar kavgas›n›,
düzenin k rizi olarak görüp, bu krizi derinleﬂtirecek bir siyasal ve pratik müdahale içinde bulunmakt›r.
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Ergenekon ‹ ddianamesi
Solun R eferans› O lamaz!

Devrimciler,
oligarﬂinin taﬂlar›n›
birbirlerine atmazlar.
Ergenekon’la
devrimcileri
iliﬂkilendirmeye
çal›ﬂman›n
demokratl›kla,
solculukla
ilgisi olamaz.

Devrimcilerin,
ilericilerin,
demokratlar›n
yapmas› gereken,
oligarﬂiye ve
kontrgerillan›n
psikolojik
savaﬂ›na
karﬂ› birlikte
mücadeledir.

"Ergenekon iddianamesi bir çok
bilinmeyen olay›n tutuklananlar taraf›ndan yap›ld›¤›n› iddia ediyor. Bize
göre bu iddialar›n do¤ruluk oran› yüksektir.”
Bu sat›rlar› AKP’ci gazetelerden birinde okusan›z do¤al karﬂ›lars›n›z. Veya
AKP yalakal›¤›nda islamc›larla yar›ﬂan,
Avrupa emperyalizminin uﬂakl›¤›n› ve
ajanl›¤›n› yapt›klar›n› “demokrasiyi savunuyor” görüntüsü arkas›na gizlemeye
çal›ﬂan Taraf gazetesinin sütunlar›nda da
okuyabilirsiniz benzer sözleri.
Fakat yukar›ya aktard›¤›m›z bu al›nt›,
ilerici bir yay›n organ›nda yay›nland›.
Gündem’de yay›nlanan bu sözlerin yazar› ise Mustafa Karasu idi. Karasu’nun
sözlerine yeniden dönece¤iz, ama sorun asl›nda solun her kesimini ilgilendiren bir
özelliktedir.
Ergenekon iddianamesini kaynak al›p,
“ bu iddialar çok önemli”, “bu iddialar ciddi...” diye yazanlar, oligarﬂiyi, kontrgerillay›, bu ülkenin geçmiﬂini hiç tan›m›yorlar
demektir. Aç›kça ortaya ç›km›ﬂt›r ki, Ergenekon davas› esas olarak oligarﬂi içi iktidar
savaﬂ›n›n bir manevras›d›r.
‹kincisi, AKP’nin kontrgerillayla ilgili
ciddi bir tavr› yoktur ve akl› baﬂ›nda, 5,5
y›ll›k AKP iktidar›na nesnel gözle bakabilen herkes, böyle bir ﬂeyin de beklenemeyece¤ini görür. Fakat buna ra¤men solda kimi
yay›n organlar›nda Ergenekon Davas›’na
abart›l› anlamlar yüklenmekte, hatta bu iddianameyi referans alanlar ç›kmaktad›r.
ﬁu örnekleri aktarabiliriz:
“ Mumcu'yu CIA ve MOSSAD öldürdü... PKK dediler Ergenekon ç›kt›..”
Veya bir baﬂkas›, ayn› verilerden hareketle, “Kürtlerden özür dilenecek
mi?” diye soruyor.
Bir baﬂka sosyalist gazete, asl›nda
bir “örtbas etme” iddianamesi de say›labilecek iddianame için “Ergenekonla devlet terörünün pislikleri ortaya
saç›l›yor” diye yazabiliyor.
“Ergenekon Ecevit’i de devirmek istemiﬂ” diye ortal›¤a saç›lan
bilgileri kesin bilgi gibi sayfalar›na alabiliyor.

Dezenformasyonun bu kadar yo¤un oldu¤u her dönemde, devrimciler, kuﬂku yok
ki, karﬂ›-devrim cephesinden gelen her bilgi
ve yorum karﬂ›s›nda özenli olmak, k›l› k›rk
yarmak durumundad›r.
Solda, çeﬂitli kesimler süreci Susurluk’la
da fazlas›yla ayn›laﬂt›rmaktad›rlar. Oysa
Susurluk belli aç›lardan farkl›yd›. Gerçekten de o güne kadar devrimcilerin söyleyegeldi¤i bir çok ﬂey, devletin niteli¤ine iliﬂkin tan›mlar, Susurluk’la ete kemi¤e bürünmüﬂtü bir yerde. Bunun de¤erlendirilmesi
gerekli ve do¤ruydu. Ama Ergenekon Davas›’nda böyle bir yan da yoktur.
Kontrgerilla icraatlar›na ve iliﬂkilerine
dair yeni bir ﬂey de yoktur. Susurluk benzeri bir hava yaratmak için iddianame henüz
aç›klanmadan önce “Gazi olay›” gibi bir
kaç olay ortaya at›lm›ﬂ, davan›n bu ve benzeri olaylar› ayd›nlataca¤› ileri sürülmüﬂtü.
Peki ne ç›kt› ortaya?
‹ddianamede Gazi olaylar›n›n nas›l yerald›¤› ortada. Tam bir psikolojik savaﬂ örne¤i olarak, y›llar önce Maraﬂ’ta yap›ld›¤›
gibi, Gazi katliam›n›n ilk günlerinde yap›ld›¤› gibi, 19 Aral›k’ta “kendileri yakt›lar,
kendileri vurdular” denildi¤i gibi, Gazi katliam› da devrimcilere y›k›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
K›sacas›, devrimcilerin kontgerillay› teﬂhir için de, bu iddianameden yararlanabilece¤i fazla bir ﬂey yoktur.
Bu anlamda, “Ergenekon davas› olumlu,
burada b›rak›lmamal›, daha ileri götürülmeli” gibi temenni ve de¤erlendirmeler de
Ergenekon Davas› gerçe¤ine uymamaktad›r. Kontrgerillayla bir hesaplaﬂma anlam›nda bir yerden baﬂlamam›ﬂlar ki, burada
durmay›n devam edin denilsin..
Devrimcilerin bu noktada do¤ru bir tav›r
geliﬂtirmesi; birincisi, Veli Küçükler’e indirgenen kontrgerillay› gündeme taﬂ›yarak
ve ikincisi Ergenkon ‹ddianamesi arac›l›¤›yla devrimcilere karﬂ› yo¤unlaﬂt›r›lan psikolojik savaﬂa karﬂ› durarak mümkün olabilir.

E s k i s e n a r y o l a r,
Ergenekonla yeniden sahnede
AKP’nin savc›lar› ve islamc›s›, laikçisiyle tüm burjuva bas›n, ilerici, devrimci,
demokrat güçlere karﬂ› iftiralarla, karalama-
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larla dolu bir kampanya baﬂlatm›ﬂ
durumdad›rlar. Kampanyan›n kayna¤› Ergenekon ‹ddianamesi’dir.
Ergenekon ‹ddianamesi’ni kendilerine göre sansürden geçiren farkl›
burjuva yay›n organlar›, devrimcilere yönelik karalama ve iftiralara
tam tekmil yer vermekteler.
Bu tarz sald›r›lar›n yabanc›s› de¤iliz elbette; oligarﬂi, solu, devrimcileri, E r g e n e k o n ’ a b u l a ﬂ t › r m a k
istiyor. Oligarﬂinin karalamak, ﬂaibe alt›na sokmak istediklerinin baﬂ›nda da DHKP-C ve PKK geliyor.
Oligarﬂi cephesinden solun üzerine
zehirli oklar, taﬂlar ya¤›yor.
Ve iﬂte en baﬂta aktard›¤›m›z
sözler bu ortamda yaz›l›yor ve üstelik de ﬂöyle devam ediyor:
"Ergenekon ‹ddianamesi bir çok
bilinmeyen olay›n tutuklananlar taraf›ndan yap›ld›¤›n› iddia ediyor.
Bize göre bu iddialar›n do¤ruluk
oran› yüksektir.
... Özdemir Sabanc›’n›n devlet
içindeki güçler taraf›ndan öldürüldü¤ünü ilk söyleyen de Kürt Halk
Önderi ve PKK’dir. Daha do¤rusu
Dev-Sol’un bu tür eylemler için
devlet içindeki baz› odaklar taraf›ndan yönlendirildi¤i söylenmiﬂtir.
Sabanc› olay›n› yapanlar›n Alevi
olmas›n› kullanan Hüseyin Kocada¤ taraf›ndan yönlendirildi¤i PKK
içinde aç›kça tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Hüseyin
Kocada¤’›n Dev-Sol içindeki Alevi
militanlar› çeﬂitli biçimde yönlendirdi¤i söylenmiﬂtir. Bu militanlar
da bilinçsiz olarak kendilerine verilen bilgilerin üzerine at›lm›ﬂlard›r.
Halbuki Sabanc›lar, Kürt sorununa
yumuﬂak yaklaﬂ›m gösterince, bu
öldürme ile tehdit edilip susturulmak istenmiﬂtir." (29 Temmuz 2008,
Online Gündem)
‹ddialar›n do¤ruluk oran› yüksekmiﬂ! Böyle diyor Karasu. Oysa,
ayn› iddianame, PKK yöneticileri
ve eylemlerine yönelik de say›s›z
karalama ve iddiay› içeriyor. Durum kelimesi kelimesine ﬂöyledir:
O l i g a r ﬂ i P K K v e d e v r i m c i h a r eketi k a r a l a m a k i s t i y o r. M u s t a fa
Karasu, kendilerine at›lan taﬂ›
al›p d e v r i m c i h a rekete f › r l a t › y o r.
Say›: 157

Karasu’nun yaz›s›ndaki Sabanc›
eylemine iliﬂkin eski teraneleri ele
almay› lüzumsuz görüyoruz. Sabanc› eylemini devrimci hareketin yapt›¤› defalarca aç›kland›. Kimse, Karasu veya Öcalan ya da bir baﬂkas›,
tersine bir kan›t bugüne kadar gösterememiﬂtir Ama spekülasyonlar
sorumsuzca sürdürülmüﬂtür. Sürdürülmektedir de.
Oligarﬂinin komplo teorisyenlerinin korosuna kat›lmak, devrimci
hareketi karalamaya kat›lmak demektir.
Sabanc›lar’›n Kürt sorununu
çözmek istedi¤i teorilerinin ise,
Kürt milliyetçili¤inin hüsnü kuruntusu oldu¤u bugüne kadarki geliﬂmeler içinde yeterince görüldü.
Böyle bir ﬂey yoktur. Ama burada
bunun tart›ﬂ›lmas›ndan daha önemli
olan, böyle bir psikoljik savaﬂ sald›r›s› ortam›nda, kendileri de sald›r›
alt›nda olanlar›n, kendilerine at›lan
taﬂlar› al›p devrimcilere atmas›d›r.
Devrimciler, oligarﬂinin taﬂlar›n›
birbirlerine atmazlar.
Kürt milliyetçili¤inin tekelci
burjuvaziye yönelik hiçbir eyleminin olmamas› da tart›ﬂ›labilecek bir
konudur. Ama devrimciler, bu tart›ﬂmay› “h››, tekellere karﬂ› eylem
yapm›yorlar, demek ki...” diye
komplo teorileriyle yapmazlar. Politik olarak de¤erlendirirler.
Ergenekon
‹ddianamesi’nde
“ PKK-Ergenekon iliﬂkisi” kurulmas›na karﬂ› ç›kan Karasu, ﬂunlar›
söylüyor: "Ergenekon ile PKK iliﬂkilendirilmesi bir yama gibi duruyor... Bu tür de¤erlendirmeler uydurma oldu¤u gibi, uyduranlar›n
PKK’yi hiç tan›mad›¤›n› gösteriyor."
‹ﬂte; pragmatizm dönüp sahibini
vuruyor. Ergenekon ‹ddianamesi
baﬂkalar›n› suçlad›¤›nda, " i d d i a l a r
d o ¤ r u d u r " diyeceksiniz, ama iﬂ size yönelik suçlamalara gelince, itiraz edeceksiniz.
‹ddianamede yeralan “PKK’nin
baﬂ›na Ergenekoncu subaylar›n geçirilmesi iddias›” evet, saçma sap a n bir teoridir. Fakat Karasu’nun

Devrimci Sol militanlar›n› ve örgütünü Hüseyin Kocada¤ adl› polis ﬂefinin yönlendirdi¤i teorisi de saç m a l › k t a o n d a n g e r i kalmaz. Ergenekon Savc›s› PKK’yi ne kadar tan›yorsa, Karasu da devrimci hareketi o kadar tan›yordur.
Bu kadar m› yabanc› Mustafa
Karasu devrimci örgüt gerçe¤ine?
Öyle oldu¤unu sanm›yoruz, fakat
düzen içi pragmatik hesaplar, düzenin çeﬂitli güçlerine mesajlar veren
politikalar, devrimcilere dair bildiklerini de unutmalar›na yol aç›yor.
Ergenekon’la devrimcileri iliﬂ kilendirmeye çal›ﬂman›n demokr a t l › k l a , solculukla ilgisi olamaz.
Bu ülkede kontrgerilla vard›r ve
kontrgerillan›n as›l hedefi devrimciler, düzen karﬂ›t› güçler olmuﬂtur.
Bu bu kadar aç›kken, oligarﬂinin iddialar›na, psikolojik savaﬂ teorilerine “sol”dan kat›lmak, psikolojik savaﬂ›n de¤irmenine su taﬂ›makt›r.
Kürt milliyetçi hareketin Sabanc› konusundaki komplo teorileri çok
eskidir ve devrimciler bunlar› kendilerine defalarca anlatm›ﬂt›r. Fakat
Karasu’ya bir de kendisiyle ayn› gazetede yazan Selim Ferhat’›n Ergekon ‹ddianamesi’yle ilgili ﬂu sözlerini hat›rlatmak istiyoruz.
“Binlerce sayfal›k iddianame,
herkesi birbirine düﬂürecek kadar
itinayla haz›rlanm›ﬂ bir ‘devlet plan›’ gibi. Okuyan herkesi, e¤er akl›
baﬂ›nda de¤ilse, y›llar boyu güvendi¤i dava dostuna, yoldaﬂ›na düﬂmanlaﬂt›racak kadar ‘basiretli’ bir
‘Türkiye Cumhuriyeti Belgesi’, ortal›kta bir kabul gibi dolaﬂ›yor. Bu
evrak› kullanacak herkes, kendi
mezar›n› da kazm›ﬂ olacak.” (30
Temmuz 2008, Yeni Özgür Politika)
Tekrar ediyoruz; ol ig a rﬂi ni n ortaya att›¤› taﬂlar› al›p devrimcilerin üzerine f›rlatmak, ilericilik,
yurtseverlik olamaz. Bu komplo
teorileri, bu pragmatik politika tarz›
terkedilmelidir; devrimcilerin, ilericilerin, demokratlar›n yapmas› gereken, oligarﬂiye ve kontrgerillan›n
psikolojik savaﬂ›na karﬂ› birlikte
mücadeledir.

ERGENEKON
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Sabanc›lars›z
Ergenekon Mu Olur?
Savc›
Zekeriya
Öz,
daha
Sabanc› Center d o ¤ r u s u
AKP’nin
Ergenekon
Finans Merkezi “ E r g e n e kon iddianamesi”;
Özdemir Sabanc›’n›n devrimciler
taraf›ndan vurulmas›n›, Ergenekon
eylemi gibi göstermeye yelteniyor.
Devrimci eylemi ve devrimcileri
lekelemeye çal›ﬂ›yor. Ülkemizdeki
kontrgerillan›n finansörlü¤ü dolay›s›yla, Ergenekon ‹ddianamesi’nin
baﬂ›nda yer almas› gereken Sabanc›lar’› ise ma¤dur durumuna sokuyor. Baﬂka deyiﬂle, Savc› Öz, Sabanc›lar›n avukatl›¤›na soyunuyor.
Zekeriya Öz’ün çizdi¤i Ergenekon tablosunda, kontrgerilla eylemleri ve iliﬂkileri yok, devlet yok,
bunlar›n yan›nda tekeller de yok.
Ve buna inanmam›z isteniyor.
Biz de diyoruz ki; Zekeriya Öz,
b› rak saf satal ar ›; avukatl›¤›n›
üs t l e nd i ¤i n S a b a nc › l a r ’› n E rg e n e kon iliﬂkilerini araﬂt›r; b ak ne le r
bulacaks›n!..
AKP’nin iddianamesinde tek bir
tekelci yok ama bu ülkede tekeller,
kontrgerillan›n tam orta yerindedir.
‹ddianamede “ E r g e n e k o n m a ¤ d u r u ” ilan edilen Sabanc›lar ve di¤er
tekellerin kontrgerillaya deste¤i sadece politik bir destek de de¤ildir,
onlar bizzat kontrgerillay› finanse
eden durumdad›rlar.
Çünkü, kontrgerilla onlar›n düzenini korumak için oluﬂturulmuﬂtur. Çünkü, onlar ayn› zamanda
kontrgerillan›n halka karﬂ› savaﬂ›ndan ve kirli iliﬂkilerinden beslenmektedirler.

Kontrgerillay› Besleyen
Te k e l l e r d i r
Kontrgerilla denildi¤inde ilk akla gelecek olan, ordu, polis ve sivil
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faﬂist harekettir. Hepsi de tekellerle
iliﬂkilidir.
Örne¤in; Koç, Özel Tim’lere,
polise z›rhl› araba, minibüs imal etmekte ve bunlar›n bir k›sm›n› ba¤›ﬂ
olarak vermektedir. Tofaﬂ, Otosan
ve O t o k a r gibi Koç’a ait kuruluﬂlar,
üretimlerinin önemli bir bölümünü
polise ve orduya yapmaktad›rlar.
Bu araçlar›n lastiklerini imal eden
firma ise Bridgestone ve L a s s a’d›r
ve Sabanc› Ailesi bu iki ﬂirketin sahibi ve orta¤›d›r.
Zekeriya Öz, Özel Tim’lerin ne
için kuruldu¤unu, neler yapt›¤›n› ve
tekel ba¤lant›lar›n› araﬂt›rm›yor.
Bizzat S a k› p S a ba nc ›’n›n, bir
çok kontrgerilla eyleminde rol alan
MHP’nin ﬂefi A l p a r s l a n T ü r k e ﬂ’e
kendi eliyle çanta dolusu paralar
götürdü¤ü belgelenmiﬂtir.
Türkeﬂ'e sunulan bir raporda
ﬂöyle yazar: “ ‹ﬂ adamlar›nda ve
sermaye çevrelerinde büyük ilgi
vard›r, ' b i z i k o r u y a n T ü r k e ﬂ ' i n
adamlar›d›r' demektedirler...””
Yine, Sabanc›, para götürdü¤ü
bir gün Türkeﬂ’e ﬂu iltifatlarda bulunur: “Siz Türkiye'nin en büyük
li d er i s i ni z , k om ün i zm e ka r ﬂ › da l galanan bir bayraks›n›z”.
Zekeriya Öz, Sabanc›’n›n finansörlü¤ünde, MHP’nin komünizme
karﬂ› nas›l bayrak gibi dalgaland›¤›n›, patronlar› nas›l koruduklar›n›
araﬂt›rmal›d›r. M a r a ﬂ l a r, Ç o r u m l a r, 1 6 M a r t l a r, 1 May›s ‘77’ler
nas›l örgütlendi onlara ulaﬂacakt›r.
Ama görülüyor ki, AKP’nin bunlar›
araﬂt›rmak gibi bir amac› yok. Çünkü o, tekellerin partisidir.
Ayr›ca tekellerle kontrgerillan›n
ba¤lant›lar›n› araﬂt›rd›¤›nda, Ülker
Holding’e de ulaﬂacakt›r. Ülker ﬂirketi de MHP’nin en önemli finansörlerinden biridir. Bu destek nedeniyle 12 Eylül öncesi, halk aras›nda
“Ülker rejim bisküvileri” deyimi
üretilmiﬂti. Halis Toprak, Eczac›baﬂ›, Halit Narin, Türker ‹nano¤lu,

Murat Bayrak gibileri de MHP'yi finanse eden tekelcilerdendir.

Kontrgerilladan Beslenen
Te k e l l e r d i r
Tekeller halka karﬂ› savaﬂtan,
ihaleler arac›l›¤›yla beslenmelerinin
yan›nda, kontrgerillan›n mafya iliﬂkilerinden de beslenir.
Örne¤in kumarhaneler, 300 trilyonu geçen cirosu ve kara para aklaman›n yerleri olarak hem tekeller
hem devlet aç›s›ndan önemli iﬂlev
görmektedir.
Kumarhaneci Ömer Lütfü Topal’la, Sak›p Sabanc›’n›n iliﬂkisi
aç›¤a ç›km›ﬂt›. Topal’a ait Emperyal
ﬂirketi taraf›ndan iﬂletilen kumarhanelerin bir k›sm› HiltonSA’n›n yani
S a b a n c ›’n›n idi. Yine S a b a n c ›’n›n
AKBANK’›n›n tek bir ﬂubesinde, 7
ayl›k dönemde ve sadece Emperyal
Kumarhaneleri’ne ait 1.3 trilyonluk
bir hesap ve transfer görülmüﬂtü.
Di¤er yandan kumarhaneci
Ö m e r Lütfi Topal’›n ortaklar› Sami Hoﬂtan ve Ali Fevzi Bir’in ise
kontrgerilla operasyonlar›nda bizzat
yerald›klar› ortaya ç›km›ﬂt›.
Bu örnek bile tekelci burjuvazimafya-konrtgerilla içiçeli¤ini, kumarhane paralar›n›n nas›l tekellerin
kasas›na akt›¤›n› göstermektedir.
Yine, Kutlu Savaﬂ’›n haz›rlad›¤›
Susurluk raporunda; “çetelerin hizme t i n d e k i ba n k a l a r ” olarak Vak›f
Bank, Emlak Bank, Halk Bank ve
Exim Bank’›n isimleri say›l›yordu.
Exim Bank’›n Türkmenistan ve
Azerbaycan hükümetine açt›¤› kredilerin, Topal’›n Emperyal ﬂirketinin
finansman›nda kullan›ld›¤›, Emperyal’in bir kumarhanesinin Türkmenistan’da yapt›r›lan TC Konukevi’nin içinde oldu¤u aç›¤a ç›km›ﬂt›.
Savc› Zekeriya Öz; bunlar› neden
araﬂt›rm›yorsun? Ergenekon iddianamesi diye, bir sürü kurgu yapmaktan ve safsatadan da kurtulursun! Bak bunlar›n hepsi belgelidir.

3 A¤ustos 2008

7 A¤ustos’ta Keyfili¤e, Tutuklama Terörüne
“Dur!” D emek ‹ çin M ahkemeye Ç a¤r›:

mokrasi mücadelesi verdikleri do¤rudur. Aksine AKP, demokrasi ve
ba¤›ms›zl›k mücadelesi verenlere
karﬂ›, azg›nca sald›r›yor. Y›llard›r
kontrgerillan›n varl›¤›n› hayk›ran
devrimcileri susturmak için bir taraftan yeni F Tipi hapishaneler inﬂa
ederken bir taraftan da hukuku hiçe
Ankara Halk Cephesi 27 Temsayarak devrimcileri tutuklatt›r›muz günü yapt›¤› aç›klama ile
yor.”
AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü ortaya koOcak ay›ndan bu yana onlarca
yarken 8 Mart mitingine kat›ld›klar›
kiﬂinin tutukland›¤› ve halen 24 kiiçin tutuklananlar›n serbest b›rak›lﬂinin tutuklu bulundu¤u belirtilerek tutuklanma gerekçesinin demokratik bir hakk›n kullan›m› olAnkara’n›n Tutuklama Terörü B ilançosu:
du¤u ifade edildi. Sömürü ve
8 Ocak’ta bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› ve infaz› protesto ettikleri için 12
bask›y› esas alan bu düzene karﬂ›
kiﬂi tutukland›. 5’i hala tutuklu!
demokratik haklar›n› kullanma28 Mart’ta 8 Mart mitingine kat›ld›klar›, devrimcilerin resimlerini taﬂ›d›klar› için
n›n meﬂru oldu¤unun belirtildi¤i
9 kiﬂi tutukland›. 5’i hala tutuklu!
aç›klamada 8 Mart mitinginden
27 May›s’ta Mahir Çayan’› mezar› baﬂ›nda and›klar›, yasal bir geceye kat›ld›klar›
tutuklananlar›n 7 A¤ustos 2008
iddias› ile 11 kiﬂi gözalt›na al›nd›, 7 kiﬂi tutukland›. Hala tutuklular.
tarihinde Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde saat 10.00’da
26 Haziran’da 1 May›s’a kat›ld›klar› gerekçesiyle 7 kiﬂi tutukland›. Hala tutuklular.
duruﬂmalar›n›n görülece¤i ifade
Adalet i çin, t utuklama t erörüne k arﬂ›, t utuklananlarla d ayan›ﬂmak i çin
edilerek bu duruﬂmaya kat›l›m
7 A¤ustos’ta birlikte olal›m.
ça¤r›s› yap›ld›.
mas›n› istedi. Halk
Cephesi
aç›klamas›nda ﬂunlar ifade
edildi:
“ Ya k laﬂ›k bir ayd›r AKP iktidar› Ergenekon Operasyonu ile ilgili masallar
anlat›yor. Ne kontrgerillay› tasfiye
ettikleri ne de darbecilere karﬂ› de-

AKP Demokrasi’nin
Savunucusu Olamaz

Hatay ve Adana’da Paneller:

“Türkiye’de Adalet Nas›l ‹ﬂliyor?”
Sormaya, Tart›ﬂmaya Devam Ediyoruz
Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 27
Temmuz günü “Türkiye’de Adalet Nas›l ‹ﬂliyor?” ad›yla düzenledi¤i bir panelle son dönemde Türkiye’nin çeﬂitli illerinde yaﬂanan hukuksuz uygulamalar› teﬂhir etti.
Dernek binas›nda yap›lan panelde Av. Ali Habip ve dernek üyesi Enis Aras konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Enis Aras yarg›n›n toplumun hak ve özgürlüklerini
savunan de¤il sistemi koruyan bir kurum oldu¤unu ifade ederken, Av. Ali Habip adaletin, insanlar aras›nda
eﬂitli¤i sa¤lamak oldu¤unu söyleyerek ülkemizde her
konuda yaﬂanan adaletsizli¤e dikkat çekti. Habip, ç›kan
yasalarla beraber güvenlik güçlerinin daha fazla sald›rgan bir tutum içerisinde olduklar›n›, C‹K ve CMK’n›n
hak ve özgürlükleri k›s›tlad›¤›n› anlatt›. Panel konuﬂmac›lar›n örgütlenme ça¤r›s›yla son buldu.
Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de 29
Temmuz günü ‹MO Adana ﬁubesi toplant› salonunda
ayn› içerikte bir panel düzenledi. Av. Gülﬂen Battal, Gazeteci Murat Y›ld›z, Adana Temel Haklar Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan ve Halk Cephesi ad›na Karip Polat’›n ko-

Say›: 157

nuﬂmac› olduklar› panelde adalet ve demokrasi
mücadelesinin meﬂru bir hak oldu¤u vurguland›.
Av. Gülﬂen Battal yapt›¤› konuﬂmada “Yarg›n›n yapt›¤› terör karﬂ›s›nda biz avukatlar olarak dahi elimiz kolumuz ba¤l› kalabiliyor. Yarg› sosyalistlerle, devrimcilerle mücadele ediyor, suçla mücadele etmiyor. Bugün,
bize düﬂen görev mücadele etmek ve bedel ödemek.
E¤er demokrasi istiyorsak bunlar olmadan gelmeyecektir” sözleriyle ülkemizdeki hukuksuzlu¤un boyutunu
anlatt›. Bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤› için tutuklanan ve
beﬂ ay tutsak kalan ﬁemsettin Kalkan da yaﬂad›klar›n› anlatt›¤› konuﬂmas›nda örgütlülü¤ün önemine vurgu yapt›. Halk Cephesi ad›na Karip Polat söz
alarak adalet mücadelesini
meﬂru temelde yürütmeliyiz dedi.

ADALET
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Özsö¤üt Devrimci Sendikac›
Kimli¤inden Dolay› Tutukludur
Ankara’da Kevser M›rzak’›n katledilmesini protesto için yap›lan bas›n aç›klamas›
eylemine kat›ld›¤› için, 8 Ocak 2008’de gözalt›na al›n›p tutuklanan SES MYK Üyesi
Meryem Özsö¤üt için, PSI (Kamu Hizmetleri Enternasyonali) ILO (Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü) taraf›ndan baﬂlat›lan kampanya sürdürülüyor.
Kampanya çerçevesinde, Meryem
Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas› için,
Baﬂbakan, ‹çiﬂleri Bakan› ve Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na yönelik
yaz›lm›ﬂ mektuplara imza toplan›yor. Söz
konusu mektubu, internet üzerinden, L abou r st a r t . o r g adresinden imzalamak mümkün.
PSI, konuya iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada,
Türkiye devletinin yazd›klar› mektuba verdikleri cevapta, Meryem Özsögüt’ü “terör
örgütü üyesi olmak”la suçlad›¤›n› ancak bunun inand›r›c› olmad›¤›n› belirterek, Özsö¤üt’ün tutuklanmas›n›n nedeninin sendikac›
olarak yürüttü¤ü çal›ﬂma oldu¤unu düﬂündüklerini vurgulad›.
KESK ‹zmir ﬁubeler Platformu da, BES
‹zmir ﬁubesi’nde yapt›¤› bas›n toplant›s›yla,
Meryem Özsö¤üt için baﬂlat›lan uluslarara-

s› imza kampanyas›n›
destekledi¤ini duyurdu.
Platform ad›na yap›lan aç›klamada, Özsö¤üt’ün F Tipi hapishanede, izole edilmiﬂ bir hücrede tutuldu¤u
belirtilerek, tutuklulu¤unun devam›n›n AKP
Hükümeti’nin sendikalara düﬂmanca tavr›n›n göstergesi oldu¤una de¤inildi.

HUKUKSUZLU⁄UN
Adana Sivas
B‹LANÇOSU:
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.
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 tutukland›.

HALA
TUTUKLULAR

‹zmir’de Ege
Temel Haklar ve
Özgürlükler Der-ne¤i’nin mühür-lenmesi ve geçici
olarak kapat›lmas› davas› 29 Temmuz günü Bayrakl› Adliyesi’nde
görüldü. Duruﬂmaya Dernek Baﬂkan› Nurhan Y›lmaz ve dernek avu-kat› Dinçer Çal›m kat›ld›. Avukat›n bile do¤ru dürüst dinlenmedi¤i
duruﬂma 22 A¤ustos tarihine ertelendi.
‹zmir Halk Cephesi de 30 Temmuz günü Kemeralt› giriﬂinde
yapt›¤› eylemle Ege Temel Haklar’a yönelik kapatma ve mühürleme-yi protesto etti. Eylemde yap›lan aç›klamada Yurdagül Gümüﬂ “Te-mel hak ve özgürlüklerimiz için örgütlenip mücadele etmek en do¤al
hakk›m›zd›r. Halk›n örgütlenme
hakk›n› engellemek için dernekleri,
sendikalar› kapatmak acizliktir.
Korku da¤lar› zulmü ve zalimi ko-ruyamaz. Bir ﬂeyi unutuyorlar, bir
halk›n örgütlenme yeri her yerdir.
Beyinlerdir” diyerek halka bask›la-ra karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›. Ey-lemde “Temel Haklar Mücadelemiz
Engellenemez” sloganlar› at›ld›.

“Halk›n Örgütlenme
Yeri Her Yerdir”
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Temel Haklar
Federasyonu:

“AKP’nin
Temiz Elleri
Suçlular›
Koruyor!”
Temel Haklar Federasyonu 25 Temmuz günü Ferhat Gerçek’e 15 y›l hapis istenmesiyle ilgili “AKP’nin
Temiz Elleri Suçlular› Koruyor” baﬂl›kl› yaz›l› aç›klama
yapt›. Ferhat Gerçek’in Yürüyüﬂ Dergisi satarken polis
taraf›ndan kurﬂunlan›p felç
b›rak›lmas›ndan sonra aylard›r sokaklarda Ferhat gibi
Yürüyüﬂ Dergisi satarak
adalet taleplerini dile getirdiklerini belirten Federasyon aç›klamas›nda “Suçlular› gizlemeye, insanlar›n
sokak ortas›nda vurulmas›na seyirci kal›nmas›na, polisin bu tür sald›r›lar›n› kan›ksatmaya çal›ﬂt›lar, izin vermedik. Bu davan›n takipçisi
olmaya Ferhat’la birlikte
adalet istemeye ça¤›r›yoruz”
denildi.

Basından
M e h m e t Y. Y›lmaz
Hürriyet, 31 Temmuz 2008
“Ferhat Gerçek, sosyalist Yürüyüﬂ Dergisi satarken... polis taraf›ndan s›rt›ndan vuruldu ve felç kald›. O tarihte Gerçek, 17 yaﬂ›n d ay d› .
Ferhat Gerçek’i vurarak felç kalmas›na neden olan polis memuru hakk›nda 9
y›l, Ferhat Gerçek için de 15 y›l 4 ay ha pis cezas› isteniyor...
Ferhat Gerçek’in baﬂ›na gelenlere hiç ﬂaﬂ›rmad›¤›m› da söylemeliyim. Demokrasiyi
ve insan haklar›n› sadece kendisi için isteyenlerin çok oldu¤u bir ülkede yaﬂ›yoruz çünkü.
Günün birinde demokrasinin, insan
haklar›n›n ve hukukun herkes için ger ekli oldu¤u bilincine ulaﬂanlar›n say›s›
artarsa, iﬂte o zaman medeniyete do¤ru
b i r ad›m atm›ﬂ olaca¤›z.

3 A¤ustos 2008

Ferhat Gerçek’in vurulmas› davas› aç›ld›;
Davan›n iddianamesi tarihe ﬂöyle geçecek:

Adaletsizli¤in ‹ddianamesi
7 Ekim 2007’de, Yenibosna’da
dergimizin da¤›t›m ve sat›ﬂ›n› yaparken, polis taraf›ndan vurularak felç
edilen okurumuz Ferhat Gerçek ve
Ferhat’la birlikte dergimizin sat›ﬂ›n›
yapan okurlar›m›za Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan 15.4’er
y›l ceza istemiyle dava aç›ld›.
Ferhat’›n suçu dergimizin, yani
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
‹çin Yürüyüﬂ’ün da¤›t›m ve sat›ﬂ›n›
yapmakt›r.
Ayn› savc›l›k, iddianamesinde
Ferhat’› vuran polisler için de ceza
istiyor, fakat sadece 9 y›l.
Oysa, polisler bilerek ve isteyerek Ferhat’› vurdular. Kurﬂun s›rt›ndan omurili¤ine sapland›. Tesadüfen
felç kald›, ölebilirdi de.

Fakat, savc›l›¤a göre, Ferhat’a
kurﬂun s›kan polis de içinde olmak
üzere 7 polisin suçu sadece, ‘zor
kullanmak yetkisi aﬂ›larak kasten
yaralama’.
Ayn› savc›l›k Ferhat’›n ise dergimizin sat›ﬂ›n› yaparken ﬂu “suçlar›”
iﬂledi¤ini iddia ediyor; ‘Toplant› ve
Gösteri Yürüyüﬂleri Yasas›'na muhalefet’, ‘görevi yapt›rmamak için direnme’, ‘kamu görevlisine karﬂ› görevinden dolay› hakaret’, ‘nitelikli
mala zarar verme’.
‹ddianame, polislerin olaya
“izinsiz gösteri” oldu¤u için müdahale ettiklerini, polislere taﬂ at›ld›¤›
için, polislerin de havaya ateﬂ açt›klar›n›, Ferhat’›n seken kurﬂunlardan
yaraland›¤›n› söylüyor.

VURULAN DE⁄‹L
SAKAT BIRAKAN POL‹S YARGILANSIN
Ferhat Gerçek’in polis kurﬂunuyla vurulup sakat b›rak›lmas›n›n
üzerinden aylar geçti. Ferhat’› vuran polis tutuklanmad›. Aç›lan davada Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›-
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¤› sakat b›rak›lan Ferhat için ‘Toplant› ve gösteri yürüyüﬂleri yasas›na
muhalefet, Görevi yapt›rmamak
için direnme, Kamu görevlisine
karﬂ› görevinden dolay› hakaret, ni-

Ayr›ca iddianamede, Ferhat’› vuran kurﬂunun önce sert bir zemine
temas ettikten sonra Ferhat’a çarpt›¤› için, hangi silahtan ç›kt›¤›n›n da
belirlenemedi¤i belirtiliyor.
Olay yerinde bulunan kovanlardan iki tanesinin polis Can Koçbülbül'e, üç tanesinin ise Emre Taﬂk›n'a
ait silahlardan at›ld›¤› polis kriminal
raporuyla tespit edilmiﬂ durumda. Bu
rapora da yer veriliyor iddianamede.
Ama buna ra¤men, Ferhat’›n vurulmas› adeta “faali meçhul” kategorisinde ele al›nmaya devam ediliyor.
Oysa, Ferhat hastanede iken kurﬂun hukuki ﬂartlar yerine getirilmeden ç›kar›lm›ﬂ, Ferhat’›n üzerindeki
gömlek de kaybedilmiﬂti. Yani Ferhat’› vuranlar delilleri de karartm›ﬂlard›.
Fakat oligarﬂinin adaletinin gerçekleri ortaya ç›karmak, suçlular›
cezaland›rmak gibi bir amac› yok. O
ne olursa olsun, devrimcileri cezaland›rmak, devrimcilere s›k›lan kurﬂunu meﬂrulaﬂt›rmak istiyor.
telikli mala zarar verme’ suçlar›ndan 15 y›l 4 ay ceza isterken, Ferhat’› vuran polisler
için ise ‘Olas› kast kapsam›nda
yaralama eylemi gerçekleﬂtirdikleri’ gerekçesiyle 9 y›l ceza
istiyor. Adaletsizlik sürüyor.
*
Temel Haklar Federasyonu
üyeleri 27 Temmuz günü N u rtepe’de yapt›klar› eylemle polis kurﬂunuyla sakat b›rak›lan
Ferhat’›n de¤il kurﬂunlayarak
sakat b›rakan polisin yarg›lanmas›n› istediler. Nurtepe Dilan
Kafe önünde yap›lan eylemde
“Ferhat Gercek’i Vuran Polis
Hala Tutuklanmad›” pankart›
aç›ld› ve Ferhat’›n resimleri taﬂ›nd›. Eylemden sonra Yürüyüﬂ
önlükleri ile kitlesel bir ﬂekilde
Nurtepe’nin sokaklar›nda 2 saat
boyunca dergi da¤›t›m› gerçekleﬂtirildi, 120 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Federasyon üyeleri yine ayn›
gün K a r t a l K u r f a l ›-Erzincan Mahallesi’nde “Ferhat Gerçek’i Vuran
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NFerhat G erçek 1 7 y aﬂ›nda b ir gençti;

dergimizin, yani “Ba¤›ms›zl›k,
Demokrasi, Sosyalizm ‹çin
YÜRÜYÜﬁ”ün o kuruydu.
NFerhat G erçek, d ergimizin t an›t›m v e
Polis Hala Tutuklanmad›! Temel Haklar Federasyonu”
yaz›l› pankart açarak Ferhat için adalet talebini tekrarlad›lar. Ferhat’›n resimlerinin oldu¤u dövizlerin de taﬂ›nd›¤› aç›klamada, “Adalet ‹stiyoruz, Ferhat’› Vuran Polis
Tutuklans›n, Yürüyüﬂ Susturulamaz” sloganlar› at›ld›.
Eylemden sonra yap›lan Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›m›nda
ise 112 dergi sat›ld›.

sat›ﬂ›n› yaparken, 7 Ekim 2007’de bir
polis t araf›ndan s ›rt›ndan k urﬂunland›;
Ferhat felç k ald›, v uran polis h ala
tutuklanmad›.
N“Olay yarg›ya intikal etti” ve 24

Temmuz’da y arg›n›n b ir parças› o lan
Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n
olaya iliﬂkin iddianamesi aç›kland›.
NYarg›, F erhat G erçek’i v uran p olis i çin

9 y›l, Ferhat Gerçek için ise 15 y›l 4 ay
hapis cezas› istiyor!

Hak Cephesi:

“Bu Nas›l Adalet?”
Halk Cephesi Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n
Ferhat Gerçek için 15 y›l hapis cezas› istemesini protesto etmek için 29 Temmuz günü ﬁiﬂli Camisi önünde bir
eylem yapt›. “Bu Nas›l Adalet? Hem Sakat B›rakt›lar
Hem 15 Y›l Hapis ‹stiyorlar! Halk Cephesi ‹stanbul
Temsilcili¤i” yaz›l› pankart açan Halk Cepheliler “Haklar ve Özgürlükler ‹çin Mücadelemiz Engellenemez”,
“Ferhat ‹çin Adalet ‹stiyoruz” yaz›l› dövizleri taﬂ›d›lar.
“Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n”, “Adalet ‹stiyoruz”,
“Yürüyüﬂ Susturulamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
aç›klamay› Necdet Dernek okudu.
Dernek aç›klamada “Aylard›r Temel Haklar Federasyonu’nun Adalet ‹stiyoruz talepli etkinlikleri sonucu bir
dava aç›labilmiﬂtir. Ama bizler yap›lacak yarg›laman›n
sonucunu ﬂimdiden görebiliyoruz. Katillerin suçlar›n›n
ortaya ç›kar›ld›¤› de¤il, aklanma amaçl› olacakt›r. Biz
bu düzenin katliamc› yüzüne karﬂ› ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesini yükseltmeye devam edece¤iz” dedi.
75 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan “Bu Nas›l
Adalet?” baﬂl›kl› Halk Cephesi metninin yaz›l› oldu¤u
500 bildiri çevredeki halka da¤›t›ld›.
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NASIL OLUR? Böyle bir iddianameyi
ortaya ç›karan hukuk, nas›l bir hukuktur? Bu
iddianameyi haz›rlayan nas›l bir zihniyettir?
‹ddianameye bak›l›nca akla gelecek ilk sorular
bunlard›r.
Ancak bu ülkeyi tan›yan herkes, bu sorular›n cevab›n› da az çok bilir.
Biz bu hukuk zihniyetini iyi tan›yoruz. Biz
bu zihniyeti, 19 Aral›k 2000 hapishaneler
katliam› davalar›ndan tan›yoruz. Bu zihniyeti, 28
tutsa¤› öldürenleri de¤il, sald›r›ya maruz kalanlar› cezaland›rmak istemesinden tan›yoruz. Bu
zihniyeti, yüzlerce infaz davas›nda polislerin
aklanmas›ndan tan›yoruz.
ÜLKEM‹ZDE, ‹ ﬁKENCEDEN,
‹NFAZDAN, KATL‹AMDAN DOLAYI
HAPSED‹LEN T EK B ‹R P OL‹S Y OKTUR; G ERÇEK B UDUR. Ülkemizin
devrimci, demokrat insanlar›, okurlar›m›z
aylard›r “Ferhat’› Vuran Polis Tutuklanmal›d›r”
talebiyle eylemler yap›yorlard›. Ama iddianameye bak›nca görüyoruz ki, tutuklanmalar› bir
yana, ma¤dur say›l›p hiç dava aç›lmayabilirdi
de.
Kald› ki, aç›lan bu davan›n da polisler
aç›s›ndan nas›l sonuçlanaca¤›n› tahmin etmek
için kehanette bulunmak gerekmiyor. Ülkemizin
hapishanelerinde iﬂkenceden, infazlardan, sokak
ortas›nda insanlar› kurﬂunlamaktan dolay› hapse
at›lan T E K B ‹ R P O L ‹ S ‹ N B ‹ L E

3 A¤ustos 2008

Vurulan Ferhat De¤il Adalet’ tir
O L M A M A S I, bu davan›n muhtemel sonucunu da
göstermeye yeter.
‹ddianamenin ﬂekillendiriliﬂi baﬂtan polislere
“ceza verme niyeti” olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
1-) ‹ddianameye göre, polisler, “izinsiz gösteri
yap›ld›¤› gerekçesiyle olay yerine gitmiﬂler, at›lan
taﬂlardan zarar görmüﬂler ve bu nedenle havaya ateﬂ
açm›ﬂlar...” Ne kadar da masumlar! Hatta ma¤durlar.
Yapt›klar› tek ﬂey dergi da¤›tmak olan Ferhat Gerçek
için ise, ‘Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Yasas›’na
muhalefet’ten, ‘kamu görevlisine direnme’ye,
hakarete’, ‘nitelikli mala zarar verme’ye kadar pek çok
suç isnat ve icat edilmiﬂtir.
2-) Ya r g › h e r zamanki gibi iﬂlemiﬂtir; Ferhat’›n
s›rt›ndan ç›kar›lan kurﬂun, düzenin kendi yasalar›na
ayk›r› biçimde ç›kar›l›p deforme edilerek, bugünkü
iddianameye uygun hale getirilmiﬂtir. ‹ddianameye
göre; polis Ferhat’a direkt ateﬂ açmam›ﬂ, kurﬂun “sert
bir zeminden sekerek” Ferhat’a isabet etmiﬂtir. S›k›lan
kurﬂunun hangi mesafeden nas›l s›k›ld›¤›n› gösterecek
en önemli delil, Ferhat’›n üzerindeki tiﬂört kaybedilmiﬂtir. (Devrimcilerin infaz edilmesiyle ilgili hemen
tüm davalarda, elbiselerin kaybedilmiﬂ oldu¤unu
hat›rlay›n.)
K›sacas›, dava tam bir “dd e l i l k a r a r t m a o p e r a s yo n u”nun devam› olarak aç›lm›ﬂt›r; ki bu, kurﬂun s›kan
iﬂkencecileri, katilleri korumak için her zaman
baﬂvurulan yoldur.
3-) Bu iddianameyi yazan zihniyet, ülkemizdeki
ilerici, devrimci, muhalif kesimlere nas›l bakt›¤›n› da
ortaya koyuyor: Yürüyüﬂ, yasal bir dergidir; ‹ddianame, kendi yasalar›n› görmezden gelip, dergimizi
“yasad›ﬂ›” dergi yerine koymuﬂtur. Okurlar›m›z›n
yasal ve meﬂru dergi sat›ﬂ ve tan›t›m›, “yasad›ﬂ› gös t e r i ” olarak nitelendirilmiﬂtir. Okurlar›m›z›n üzerindeki Y ü r ü y ü ﬂ yaz›l› önlükler ise “yasad›ﬂ› tek tip üni f o r m a ” olarak gösterilmiﬂtir.
Bir hukuk, bir yarg›, bu kadar önyarg›l›, bu kadar
keyfi ve kendinden olmayana karﬂ› bu kadar düﬂmanca
olabilir mi? Olursa o hukukun hükmünün adil
olaca¤›na inan›labilir, güvenilebilir mi?

Biz b u h ukuka i nanm›yor ve
güvenmiyoruz!
Savc›, vurulup felç edilen genç okurumuz Ferhat
Gerçek için 15.4 y›l de¤il, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet de
isteyebilirdi. Hatta bu cezan›n, suçun karﬂ›l›¤›n› vermek bak›m›ndan yetersiz kald›¤›n› ileri sürüp idam
cezas›n›n yeniden getirilmesini de talep edebilirdi. Bu
bir mizah de¤il ne yaz›k ki! Ülkemizde adalet
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dedi¤inizin kendisi bir kara mizah zaten ve böylesi
talepler, cezalar hiç görülmemiﬂ ﬂeyler de de¤ildir.
Yürüyüﬂ dergisi, ülkemizde hukuk ve adalet
olmad›¤› için var zaten.
Dergimiz, ülkemiz ba¤›ms›z olmad›¤› için var.
Dergimiz, ülkemizde demokrasi olmad›¤› için var.
Bunun için ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi
savunuyoruz.

AKP’nin d emokratlar› n erede?
‘Ulusalc›’ demokratlar nerede?
Ergenekon i ﬂte b u d avadad›r.
Onlar yine yoklar ortada.
Onlar›n yine bir itirazlar› yok
F e r h a t Ge r ç e k ‹ d d i a n a m esi’ne.
AKP kapatma davas›n›n
iddianamesiyle, Ergenekon
iddianamesiyle “yak›ndan”
ilgilenen burjuva medyan›n
büyük bölümü, bu iddianameyi
görmezden gelmiﬂtir.
AKP’cilerin ve
Ergenekoncular›n görmezden
gelmekteki ittifak› yine dikkat
çekicidir.
Ergenekon iﬂte bu
d a v a d a d › r. Bu davada olan,
yüzlerce infaz, katliam, kaybetme davas›nda olan›n
ayn›s›d›r. P o l i s e F e r h a t l a r ›
sokak ortas›nda kurﬂunlama
c e s a re t i n i v e re n
Ergenekoncular›n kontrgerilla zihniyeti ve A K P h ü k ü m e t i n i n k a t i l l e r i h i m a y e
etme politikas›d›r. Yasamas›, yürütmesi, yarg›s›,
hükümeti, polisi, savc›s›, medyas›, yine bir devrimcinin kurﬂunlanmas›n› onaylay›p, sald›rganlar› aklamaktad›r.
Türkiye’de böyle bir düzen, böyle bir politika
oldu¤u için, adalet de iﬂte böyle iﬂliyor!
Bu adaletsizli¤e boyun e¤meyecek ve adalet için
mücadeleden de asla vazgeçmeyece¤iz.
Yürüyüﬂ okurlar›na ve tüm halk›m›za, bunu
böylece bir kez daha ilan ediyoruz.
27 Temmuz 2008

Yürüyüﬂ Dergisi
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü Halit Güdeno¤lu
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‘Elini
‘Elini so¤utmay›n’
so¤utmay›n’
politikas›
politikas›
Ferhat Gerçek’in vurulmas›na
iliﬂkin iddianame, ülkemizde ony›llard›r uygulanan halka karﬂ› zulüm
politikalar›n›n yarg›yla bütünleﬂmiﬂ
olarak sürdürüldü¤ünün yeni bir
göstergesi oldu: Vurana 9 y›l, vurulana 15.4 y›l!
Ve o 9 y›l›n verilece¤i de ﬂüphelidir. ﬁüphelerimiz, benzeri onlarca
infaz, iﬂkence, katliam davas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Bu iddianame, s›radan bir hukuksuzluk, keyfilik iddianamesi de¤ildir. Oligarﬂinin iﬂkenceci, infazc›, katliamc› ölüm mangalar›n› koruma politikas›n›n, “ p o l i s i m i z i n
elini so¤utmayal›m” diyerek sokak
ortas›nda cinayetlere onay veren
zihniyetin devam›d›r.
Ülkemizde polis, silah›n›, sokakta, meydanda, evde, iﬂyerinde pervas›zca kullan›r. 12 Eylül yönetiminin ç›kard›¤› yasa ve anayasayla polise bu yetki ve cüret verilmiﬂ, daha sonraki iktidarlar taraf›ndan da
bu yetki ve cüreti pekiﬂtirecek düzenlemeler devam ettirilmiﬂtir.
Evet, birçok ülkede görülmeyecek ﬂekilde, ülkemizde polisin, askerin öldürme yetkisi “anayasa
maddesi” düzeyine ç›kar›lm›ﬂt›r.
Fakat halk›n mücadelesi geliﬂtikçe,
oligarﬂi için bu yetkiler yetersiz kalm›ﬂ, daha çok öldürme, daha çok
zulmetme yetkisi ve de “cezaland›r›lmama garantisi” gerekmiﬂtir.
Bu do¤rultuda da 1991 y›l›nda
ç›kar›lan “Terörle Mücadele Yasas›’ndan yeni TCK’ya kadar hepsinde düzenlemeler, polise geniﬂ bir öldürme yetkisi tan›rken, onlar›n suçlanabilmesini, yarg›lanabilmesini
ve cezaland›r›labilmesini ise alabildi¤ine zorlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Ferhat Gerçek’in vurulup felç
edilmesiyle ilgili iddianame, öncelikle böyle bir yasal zemine dayanmaktad›r.
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Sistemin ve sistemin yöneticisi
durumundakilerin faﬂist niteli¤ini
kabul etmek istemeyen veya bunu
gizlemek isteyenler, infazlar›, iﬂkenceleri, katliamlar›, ﬂu veya bu
polis ﬂefine, ﬂu veya bu generale
ba¤layarak izah etme e¤ilimindedirler.
Keza, iﬂkencecilerin, infazc›
ölüm mangalar›n›n mahkemelerde
bir türlü cezaland›r›lmamas› da, ﬂu
veya bu mahkemenin tavr›na ba¤lan›r.
Oysa, her ikisi de do¤ru de¤ildir.
Elbette infazlar›, iﬂkenceleri katliamlar›, gerçekleﬂtiren, bunda özel
görevler ve misyonlar üstlenmiﬂ polis ﬂefleri ve generaller vard›r ve elbette, infazc›lara, katliamc›lara kol
kanat germekte tüm hakim ve savc›lardan daha pervas›z olan hakim ve
savc›lar vard›r.
Fakat bu yine de infazlar›n, katliamlar›n yukar›daki ﬂekilde izah
edilebilece¤i anlam›na gelmez.
Bunlar› mümkün k›lan, do¤rudan oligarﬂik yönetimdir.
‹nfazlara ve infazc›lar›n beraat
ettirilmesine en üst düzeyde onay
verilmiﬂtir.

En üstten en alta
tepeden t›rna¤a
içselleﬂtirilmiﬂ infazc›l›k
Bu onay›n en somut ifadesi hiç
kuﬂku yok ki, yukar›da da sözünü
etti¤imiz gibi yasalard›r.
Zaman zaman aç›k infaz, katliam
talimat› gibi olan MGK kararlar› ve
bildirileri, sistemin bu politikaya
verdi¤i onay›n bir baﬂka biçimidir.
Ama bunlar da yetmemiﬂ, iktidar
sözcüleri, zaman zaman polise güvence vermek için bu anlay›ﬂ› de¤iﬂik ﬂekillerde ifade etmiﬂlerdir.
Bunlar›n en ünlüsü, hiç kuﬂku

yok ki, Demirel’in, infazlarla ilgili
eleﬂtiriler karﬂ›s›nda söyledi¤i " P olisimizin elini so¤utmay›n" sözüdür.
Bu söz, o zamandan beri, oligarﬂik yönetimin infazlara, iﬂkencelere,
katliamlara onay›n›n simgesi olagelmiﬂtir. Fakat daha birçok askeri
yetkili, birçok burjuva politikac›s›,
bundan hiç de geri kalmayacak aleniyette infazlar› onaylam›ﬂlard›r.
‹stanbul'da bir polis cenazesine
kat›lan Baﬂbakan Turgut Özal, cenazede ﬂu sözleri söylüyordu:
"Aç›k seçik belirtiyorum. Teröristlerin kulland›¤› yöntemlerin ayn › s › n› k e nd i l e r i ne k ul l a n › p, o nl a r › n
anlad›¤› dilden cevap vermeliyiz."
Yine Özal, bir baﬂka konuﬂmas›nda da ﬂunlar› söylemiﬂti:
“Teröristleri yaﬂatmamam›z laz›m.”
Kim bunu söyleyen?
Herhangi bir karakol polisi, bir
özel tim üyesi de¤il; ülkenin baﬂbakan›. Bu söz, mesela, Kenan Evren’in “Asmayal›m da besleyelim
m i ? ” sözünden farkl› m›?
Özal’›nki katliamc›l›kta daha
pervas›z bir sözdür ve fakat, bu sözlerin sahibi, ülkemizde “ T ü r k i y e”ye ça¤ atlatan ... ça¤d aﬂ... l ibe r a l ” gibi s›fatlarla an›lmaktad›r.
Oysa düpedüz bir infazc›d›r.
Bir ölüm mangas› ﬂefi ne kadar
liberalse, o da en fazla o kadar liberaldir. Devam edelim.
‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet
Menzir: "Polisimize kurﬂun s›kanla r a g e re k e n c e va b › ve ri p on la r›
g ün dem den ç›k armay a an t içtik ."
Peki bunu söyleyen Emniyet
Müdürü hakk›nda soruﬂturma m›
aç›ld›? Hükümet yetkilileri kontra
ﬂefini hukuka uymaya m› ça¤›rd›?
Hay›r. Menzir t a k d i r ve taltif
edildi. Hatta bu görevi sonras›nda
milletvekili yap›ld›. Çünkü iktidar
olan, zaten Menzir’in aç›kça dile
getirdi¤i zihniyetti. ‹ﬂte o iktidar›n
icraatlar›ndan bir örnek daha:
‹çiﬂleri Bakan› ‹smet Sezgin, Ankara'da devrimcilerin kald›¤› bir ev
3 A¤ustos 2008

kuﬂat›ld›¤›nda olay yerine gitmiﬂ ve
infaz mangalar›na ﬂunu söylemiﬂti:
"Gazan›z mübarek olsun!"
Daha çarp›c› olan›, bir baﬂka infazda, infaz mahallinde olan ‹nsan
Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakan› idi ve Bakan Mehmet Kahraman’›n tavr› da ayn›yd›.
Sadece bu iki örnek bile, ülkemizde polisin neden bu kadar rahat
kurﬂun s›kt›¤›n› ve kurﬂun s›kanlar›n nas›l bu kadar pervas›zca himaye edildi¤ini anlatmaya yeter.
Ama biz yine de örneklere devam edelim; çünkü say›lamayacak
kadar çok örnek var:

Ne insan haklar› ulan?
‹çiﬂleri Bakan› ‹smet Sezgin, infazlar›n alabildi¤ine yayg›nlaﬂt›r›ld›¤› 1992'de ﬂu aç›klamay› yapacakt›: "Olaylar insan haklar› boyu tunu çoktan aﬂm›ﬂt›r. Yani art›k in san haklar›ndan sözederek operas y on l ar › n h› z › n› k es me ye ç a l › ﬂm a n›n gere¤i yoktur. "
Art›k T ü r k i y e C u m h u r i y e t i
C u m h u r b a ﬂ k a n › s›fat› taﬂ›yan Turgut Özal bunu pekiﬂtiriyordu:
“ H iç k ims e , de vl e t t e rö rü y a k ›ﬂ t ›r mas›, i ﬂkence i ddi ala r› ve insan
haklar› ihlali gibi isnatlara arka
ç›kamaz ve destek veremez.”
Ve Özal, çok daha aç›k biçimde
ﬂöyle tamaml›yordu sözlerini: “ ‹ ﬂk e n c e d e n s ö z e t me y in , po lis i n r a hat çal›ﬂmas›n› önlüyors unuz ! ”
AKP de polisin rahat çal›ﬂmas›
için “s›f›r iﬂkence” yalan›n› uydurmuﬂ ve kimsenin iﬂkenceden sözetmemesini istemektedir.
San›r›z, burjuva bas›nda pek tekrar edilmeyen, hatta hiç yer verilmeyen bu sözleri okuyan herkes,
nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z ve
kimler taraf›ndan yönetildi¤imiz
üzerine yeniden düﬂünme ihtiyac›
duyacakt›r. Ve bu sözler, Ferhat
Gerçek’in vurulmas›yla ilgili iddianamenin neden baﬂka türlü de¤il
de bu ﬂekilde aç›ld›¤›n› bize tekrar
tekrar anlat›yor.
Bir Tu¤general, Mete Sayar, telSay›: 157

AKP de ‘Elini
So¤utmayal›m’ Diyor:
Baﬂbakan T. Erdo¤an:
“Polisi y›pratma yal›m, iﬂ yapamaz
hale getirmeyelim”
(Mart 2005)
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an:
“Türkiye hassas bir dönemden
geçiyor. Böyle bir dönemde güvenlik görevlilerinin moralini bozacak düzenlemelerden kaç›n›l mas› gerekir.” (Nisan 2005)
*
Adalet Bakan› Cemil Çiçek:
“Kollu¤un elini
za y › f l at m a y a l ›m . ”
*
Adalet Bakan› Cemil Çiçek:
“ Özg ü r lü k tü r kü sü h o ﬂ bi r t ü r kü. Ben de seviyorum. Ama bazen
b u t ü r k ü n ü n k af i y e s i T ü r k i y e ' y e
uymuyor. Türkiye'nin realitesi
unutulmamal›...” (Kas›m 2004)
sizlerden aleni bir ﬂekilde ﬂu talimat› verdi emrindeki askerlere:
"Yakalad›klar›n›z›n hepsini öldürün..., sa¤ istemiyorum."
Peki ne oldu?
Görevden mi al›nd› General?
Soruﬂturma m› aç›ld›? Elbette hay›r! Komutanlar›ndan ve burjuvazinin sözcüleri taraf›ndan “teröre karﬂ› mücadelesi nedeniyle” övülüp,
taltif edildi o da. Aynen meslektaﬂ›
(mesle¤ini, katliamc›l›k anlam›nda
kullan›yoruz) Menzir gibi...
‹smet Sezgin, ﬁ›rnak'ta evleri
yak›lan köylülerin ev talebine ise,
ﬂu sözlerle cevap vermiﬂti:
"Si z te rör örgüt ünü destekli yor sun uz , s i z e ev yok , h am ama g i r en
terler. "
Ve Adana Valisi, gösteri yapan
halk› tehdit etmek için ﬂu cümleyi
kurabiliyordu: " ‹ s t e r s e k H a l e p ç e
Ka t l i am › gi bi bi r ka tl i a m ge r ç ek leﬂtiririz."

Emniyet Genel Müdürü Saffet
Ar›kan Bedük, iﬂkencelerle ilgili
soru soran gazetecilere ﬂu cevab›
vermiﬂti: “Karakola gelenlere çay
ka h ve m i ik ra m ed ece k tik ? ”
Baﬂbakan Turgut Özal, Emniyet
Genel Müdürü’nü ﬂu sözlerle savunacakt›: “ K a r a k o l d a b i r k a ç t o k a t
v u r u l m a s › n d a n b i r ﬂey ç›kmaz”
Bir vali ise, yönetti¤i ﬂehrin bir
karakolunda ç›kan falaka aleti için
“basit bir sopa, ne olacak yani” diye demeç veriyordu.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Sözcüsü Feyzullah Aslan: “Polisimiz
sü r e k l i e l e ﬂ t i r i l e r d e n do l a y› m üd a hale etmeye çekiniyor, hakk›m›zda
dava aç›l›r diyor” diye eleﬂtiriyordu polisin yöntemlerini eleﬂtirenleri.

Baﬂka türlü olmas›
beklenebilir m i ?
Örnekleri okudunuz. Böyle bir
ülkenin karakol amiri karakolunda
iﬂkence yapmaz m›? Böyle bir ülkenin polisi sokak ortas›nda kurﬂun
s›kmaz m›? Böyle bir ülkenin hakimi karﬂ›s›na getirilen infazc›y›, iﬂkenceciyi beraat ettirmez mi?
Ferhat Gerçek iddianamesi “Ellerini so¤utmay›n” iddianamesidir!.. Ve bu iddianame, kontrgerillan›n iﬂbaﬂ›nda oldu¤unun en yeni, en
taze kan›t›d›r.
“Polisimizin elini so¤utmay›n”
anlay›ﬂ› AKP’yle yine iktidardad›r
çünkü. Baﬂta Tayyip Erdo¤an, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu olmak üzere, AKP yönetiminin ve hükümetinin tüm üyeleri, iktidar olduklar› andan itibaren polisin her
türlü iﬂkencesini, infaz›n› savunmuﬂlard›r. Polisimizi y›pratmayal›m, kollu¤un elini zay›flatmayal›m
diye diye, kendilerinden öncekilerin
sözlerini aynen tekrarlam›ﬂ ve onlar›n politikalar›n› aynen sürdürmüﬂlerdir. Kaymazlar, Enesler, Kevser
M›rzaklar, Baran Tursunlar, Ferhat
Gerçekler... AKP’nin “polisin elini
so¤utmama” politikas›n›n sonuçlar›d›r. Ve iﬂte bu sonuç da AKP
demokrasisi(!)nin kimilerinin görmek istemedi¤i yüzüdür.
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Demokratik Haklar›m›z
Ferhatlar’›n Ödedi¤i Bedel Kadard›r
Ferhat Gerçek 7 Ekim
2007’de Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ›n› yaparken, yani
yasal hakk›n› kullan›rken polisler taraf›ndan s›rt›ndan vuruldu ve felç kald›.
Adalet, Ferhat’› vuran polisi tutuklamay› ve cezaland›rmay› gerektirirdi. Ama öyle olmad›, olaya iliﬂkin bir iddianame haz›rland› ve Ferhat’› vuran polislere 9 y›l,
Ferhat’a 15.4 y›l ceza istendi.
Tekil olarak ve sistemden kopuk
ele al›nd›¤›nda, bu olay “ s k a n d a l ”,
olarak adland›r›labilir. Fakat, faﬂizmle yönetilen Türkiye gerçe¤i
içinde düﬂünüldü¤ünde, yaﬂanan
“ s k a n d a l ” de¤il, sistemin yap›s›na
uygun oland›r. Ferhat örne¤i tekil
bir örnek de¤il, benzer çok say›daki örnekten biridir. Bu ülkede yasal
ve demokratik haklar›n› kullan›rken
kurﬂunlanmak dahil, düzenin sald›r›s›na u¤ramak rutin bir iﬂleyiﬂtir.

Hak ve Özgürlükler
Mücadelesi
Bedelsiz Geliﬂtirilemez
Çok bilinen bir gerçektir; hak ve
özgürlükler ancak mücadele ile birlikte vard›r. Bu, burjuva demokrasilerinde de böyledir. Faﬂizmle yönetilen bizim gibi ülkelerde ise, mücadele etmeden ve bedel ödemeden
hak ve özgürlüklerin asgari düzeyde
kullan›labilmesi bile mümkün olmaz.
Ülkemizde yönetim biçimi faﬂizmdir, fakat salt faﬂizmle yönetmek egemenler için kolay de¤ildir,
bu nedenle faﬂizmle birlikte demokrasicilik oyunu da oynan›r. Bunun
bir parças› olarak, ka¤›t üzerinde
hak ve özgürlükler vard›r.
Fakat, bunlar›n hangi geniﬂlikte
kullan›labilece¤ini, halk›n örgütlenme düzeyi ve mücadelesi belirler.
Çünkü, oligarﬂi demokratik alan› ta-
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mamen ortadan kald›ramasa da, en
geri düzeyde tutmak ister. Demokratik haklar, sadece halk›n mücadelesini düzen s›n›rlar› içinde tutmaya
hizmet edecek düzeyde olmal›d›r.
Hak ve özgürlükler mücadelesi
yürüten güçlerin görevi de, demokratik haklar›n halk›n mücadelesinin
geliﬂimine hizmet edecek düzeye
yükseltilmesidir.
‹ﬂte bu zemin, oligarﬂik düzenle,
hak ve özgürlükler için mücadele
eden güçler aras›nda çat›ﬂma zeminidir. Ferhat’›n vurulmas› ve devam›nda, “yasal hak da olsa, dergi
sat›ﬂ› yapt›rmayaca¤›z” dercesine,
polislere de¤il, Ferhat’a ceza istenmesi demokratik haklara yönelik bir
sald›r›d›r. Sald›r›n›n anlam›n› ﬂöyle
ifade etmek mümkündür:
Dergi ç›karmak, sat›ﬂ›n› yapmak
yasal hakk›n›z olabilir. Fakat, bu
yasal hakk›n›z› kullanmak için vurulmak, sakat kalmak, ölmek, yani
bedel ödemek zorundas›n›z.
Bunu göze almazsan›z, yasal
hakk›n›z olsa da dergi ç›karamazs›n›z, düﬂüncelerinizi kitlelere taﬂ›yamazs›n›z.
Verilen mesaj budur.
Ya, Ferhat’›n s›rt›na s›k›lan kurﬂundan “ d e r s a l › n a c a k ” ve bir daha
dergi sat›ﬂ›na ç›k›lmayacak, ya da
bu demokratik hakk›n kullan›m›nda
›srar edilip kararl›l›k gösterilerek,
oligarﬂinin terörle hak ve özgürlükleri yok etme politikas›na geri ad›m

att›r›lacak. Kimileri böylesi
sald›r›larda “ p rovokasyona
gelmeyelim” ya da “ c a n › m
o k a d a r da önemli de¤il,
b i r dergi için tutuklanmaya gerek yok” diyerek, geri
ad›m atmay› tercih ederler.
Örne¤in, yapt›klar› gösterilerde polisin sald›r›s›na u¤ray›p, bunun üzerine bir daha gösteri yapmaya tövbe
edenler olmuﬂtur. Aç›kt›r ki,
bu anlay›ﬂlar b›rak›n mücadelenin geliﬂtirilmesini, b›rak›n demokratik haklar›n geniﬂletilmesini,
mevcut haklar› bile koruyup savunamazlar.
Yürüyüﬂ okurlar› çok kez gözalt›na al›nmalar›na, iﬂkence görmelerine, linç sald›r›lar›na, “polise mukavemet” gibi uyduruk gerekçelerle
tutuklanmalar›na ve nihayetinde polis kurﬂunlar›na ra¤men, ›srarla ellerinde Yürüyüﬂ dergileri ile kitlelere
gittikleri içindir ki, bu demokratik
hak bugün halen kullan›labilir durumdad›r.

Geri Ad›mlar›n
S›n›r› Yo k t u r
Oligarﬂik düzen, sürekli olarak
demokratik mücadelenin alan›n› daraltmak ister.
Bunun karﬂ›s›nda, bedelleri göze
alan bir mücadele çizgisi oluﬂturulmad›¤›nda, sürekli olarak gerilemeler yaﬂanacak, giderek geriye ancak
demokratik hak k›r›nt›lar› kalacakt›r.
Oligarﬂi kimi zaman bir miting
alan›n› kullanmamay› dayat›r. Örne¤in Ankara’da K›z›lay, ‹stanbul’da Taksim Meydan› sürekli çat›ﬂma zemini haline getirilmiﬂtir.
Kimi zaman yürüyüﬂ yapt›rmamak, kimi zaman yürürken pankart
açt›rmamak, slogan att›rmamak, ya
da sadece devletin onaylad›¤› sloganlar›n at›lmas›... gibi dayatmalarda bulunulur. Bunlar, demokratik
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mücadeleyi denetim alt›na almak,
belli s›n›rlar içine hapsederek, daha
da geri ad›m att›rmak için gündeme
getirilen bahanelerdir.
Reformist, düzeniçi bak›ﬂ aç›s›,
bu gerçe¤i görmez ya da görmek istemez ve düzenle çat›ﬂmaya girmek, hak ve özgürlükler için bedel
ödemek yerine, geri ad›m atmay›
tercih eder. Demokratik mücadelenin ruhunu anlamayan bu icazetçi
bak›ﬂ aç›s›, “ n e f a r k e d e r, o r a d a
de¤il de burada miting yapar›z”
diye düﬂünür. “ N e f a r k e d e r, p a n k a r t a ç m a y › z ” der. Giderek, devletin bir dayatma içine girmesine gerek kalmaz, reformizm düzenin isteklerini öngörür ve devletten önce
kendisi gündeme getirir. Devrimci
politikan›n yerini kendini düzene
kan›tlama, tehlikesiz, uslu oldu¤unu
gösterme düﬂüncesi al›r.
Basit gibi görünen geri ad›mlar,
gerçekte önemsiz de¤ildir.
Elbette, koﬂullara göre, geri
ad›mlar, ileri ad›mlar gündeme gelir. Geri ad›mlar› ya da ileri ad›mlar› belirlemede çeﬂitli faktörler etkili
olabilir. Örne¤in, geri ad›m at›p,
güç biriktirmek ve demokratik mücadelede yeni bir mevzi kazanacak
ileri ad›mlar atmak, daha avantajl›
koﬂullar› beklemek gibi etkenler söz
konusu olabilir. Fakat belirleyici
olan bedel ödemekten kaçmak olmaz. Bedel ödemekten kaç›ld›¤›nda, geri ad›mlar›n s›n›r› olmaz.
Bugün bir miting alan›ndan geri
ad›m atar, yar›n baﬂka bir miting
alan›ndan, bir sonraki seferde miting yapmamay› kabul etmek zorunda kal›r. Fakat, orada da durmaz,
düzenin dayatmalar› sürer ve kimi
zaman yaﬂanan örneklerde oldu¤u
gibi, siyasal faaliyet ve demokratik
mücadele derneklerin, parti binalar›n›n içine hapsedilir.
Demokratik mücadeleyi düzen
içi s›n›rlara hapsetmiﬂ çeﬂitli kesimlerin gerileye gerileye vard›klar›
noktada, adeta eylemlerinin biçimini, muhtevas›n› devlet belirler duruma gelmiﬂtir. Devletin izin vermedi¤i eylem yap›lmaz. Yasal haklar›n› bile kullanmak için düzenle karﬂ›
Say›: 157

karﬂ›ya gelmekten çekinen bir tabloda, demokratik mücadelenin de
sadece ad› vard›r.
Örne¤in, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne ﬂikayet etmenin,
“ d e m o k r a t i k m ü c a d e l e ” yerine
geçirilmesi de bu tarz›n bir sonucudur. Bu tablo içinde, demokratik
mücadelenin anlam›, mant›¤› ortadan kaybolmuﬂtur. Kitleleri örgütlemek, düzenin karﬂ›s›nda haklar› için
mücadele eden bir güç haline getirmek yok. Onun yerine, “ h a k l a r › m › z› ver in, yoksa A ‹ H M ’ e ﬂ i k a y e t
e d e ri z h a! ” anlay›ﬂ› geçmiﬂtir.

Ferhat ‹lk De¤il
Y › l l a r d › r Bedel Ödüyoruz
90’lara gelirken, 12 Eylül’ün büyük oranda geriletti¤i hak ve özgürlükler mücadelesi de yeniden geliﬂiyordu. Ö¤renci gençlik, iﬂçiler, memurlar, gecekondu halk› haklar› için
örgütleniyor ve çeﬂitli eylemlerle
taleplerini dile getiriyorlard›.
Ortada iki farkl› anlay›ﬂ vard›.
Bir anlay›ﬂ, demokratik mücadeyi
düzenin icazet s›n›rlar›na hapsederken, devrimciler demokratik mücadelenin mevzilerini ödedikleri bedellerle geniﬂletiyorlard›. Mücadele
demokratik alanda da, iﬂkenceler,
tutsakl›klar, ﬂehitlikler, iﬂten at›lmalar, sürgünler pahas›na; iﬂgaller,
gösteriler, mitingler, grevler, yürüyüﬂler, taﬂl› sopal› çat›ﬂmalar ve direniﬂlerle geliﬂtiriliyordu.
Memurlar›n sendika kurma haklar›, grev, toplu sözleﬂme hakk›, 1
May›s gibi mücadele günlerini alanlarda kutlama hakk›, yoksul halk›n
gecekondu hakk›, poliste ifade vermeme hakk›, gösteri ve yürüyüﬂ

hakk›, bas›n yay›n hakk›, tutsakl›k
koﬂullar›ndaki haklar, mahkemelerde savunma hakk›, k›sacas› akla gelebilecek hemen tüm haklar için bedeller ödeniyordu.
1 May›s’›n alanlarda kutlanmas›
mücadelesinde ﬂehit verilen M e h met Akif Dalc›, iﬂkencede susma
hakk›n› kulland›¤› için katledilip
kaybedilen Yus uf Eri ﬂ t i, gecekondu hakk›n› savunmak için ﬂehit verilen H ü s n ü ‹ ﬂ e r i, sosyalist bas›n›n
sokaklarda, Kurtuluﬂ Dergisi da¤›t›m› yapt›¤› için, halka devrimci düﬂünceleri taﬂ›rken katledilen ‹ r f a n
A¤d aﬂ, Senem A d a l › , M u h a m m e d
K a y a, ö¤renci gençli¤in örgütlenme hakk›n› savundu¤u için katledilen S e h e r ﬁahin, demokratik haklar
için verdi¤imiz bedellerin örneklerindendir.
Demokratik mücadeleyi engellemek için, onlarca biçimde sald›r›lar
geliﬂtirmiﬂtir.
Defalarca demokratik kurumlar
bas›lm›ﬂ, insanlar gözalt›na al›nm›ﬂ,
tehdit edilmiﬂ, iﬂkencelerden geçirilmiﬂ, kitlesel tutuklamalar yaﬂanm›ﬂt›r. “Falanca kiﬂi dedi ki” denilerek veya devrimcilerin yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesi gerekçe gösterilerek yüzlerce kiﬂinin yarg›land›¤›
davalar aç›lm›ﬂ, onlarca kiﬂiye y›llar› bulan tutsakl›klar yaﬂat›lm›ﬂt›r.
En bariz ve çarp›c› örne¤i Ankara’da yaﬂand›¤› gibi, tutuklama politikas›, özellikle kimi illerde bir kaç
ayda bir tekrarlanan, rutin bir iﬂleyiﬂ
haline getirilmiﬂtir.
Tüm bu sald›r›lar “ d e m o k r a t i k
biçimlerle de olsa, düzene karﬂ›
mücadele etmeyeceksiniz” demektir. Sald›r›lar karﬂ›s›nda bedeller pahas›na direnilerek, demokratik mücadele mevzileri korunabildi.
Sald›r›lar karﬂ›s›nda direnmek,
bu alanda düzenin icazet s›n›rlar›na
hapsolmadan varolabilmek, demokratik mücadelede do¤ru bir bak›ﬂ
aç›s›na sahip olmakla mümkün olabilmiﬂtir.
Bugün demokratik mücadele düzenin icazet s›n›rlar› içinde yok edilemiyorsa, sald›r›lar karﬂ›s›nda demokratik mücadele mevzilerini ter-
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ketmeyen devrimcilerin varl›¤› nedeniyledir.

Salt Bedel Ödemek De
Yeterli Olmaz
Bedel ödemeyi göze almadan
demokratik mevzileri korumak ve
demokratik mücadeleyi sürdürebilmek mümkün de¤ildir dedik.
Fakat bunu, kitleleri örgütlemekle de birleﬂtirmek gerekir. Zira
kitleleri örgütlemeyen bir bak›ﬂ aç›s›, ne kadar bedelleri göze al›rsa als›n, demokratik mücadeleyi güçlendiremez.
En basit haliyle, sürekli bedel
ödenen, tutsak verilen bir mücadele
içinde, sürekli yeni güçlere de ihtiyaç vard›r. Yeni güçler ise, ancak
kitleleri örgütleyerek, e¤iterek var
edilebilir.
Fakat kitleleri örgütlemek, salt
yeni güçlere olan ihtiyac› karﬂ›lamakla s›n›rl› tutulamaz. Kitleleri örgütlemek demokratik mücadelenin
varl›k nedenidir. Kitleleri örgütlemek, demokratik mücadelede devrimci bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmakt›r.

Bu bak›ﬂ aç›s›n›n kaybedildi¤i
yerde, demokratik alanda var olmak
da, bunun için bedel ödemek de anlam›n› yitirir. Demokratik mücadelede kararl›, militan çizgi giderek
yok olmaya baﬂlar.
Devrimci bak›ﬂ aç›s›nda; somut,
güncel talepleri do¤rultusunda
kitleleri e¤itmek, örgütlü hale ge tirmek, sistem d›ﬂ›na ç›kartmak
demokratik mücadelenin özünü
o l u ﬂ t u r u r.

Hakl›, Demokratik,
M e ﬂ r u Talebimiz:
Ferhat’› Vuran Polisler
Cezaland›r›ls›n
Ferhat’a aç›lan dava, düzenin
demokratik haklar›m›za yönelik
pervas›z bir sald›r›s›d›r.
Bu nedenle de, Ferhat’›n de¤il,
Ferhat’› vuran polislerin yarg›lanmas› ve cezaland›r›lmas› talebi çerçevesinde mücadeleyi yükseltmek,
ayn› zamanda demokratik mücadelede bir mevzi savaﬂ› vermektir.
Mücadele içinde bedel ödemeyi

Yürüyüﬂ Toplu Sat›ﬂlarla
Halka Ulaﬂ›yor
Yürüyüﬂ Dergisi birçok ilde yap›lan toplu sat›ﬂlarla
halka ulaﬂmaya devam ediyor.
25 Temmuz günü H a t a y S a m a n d a ¤ Yayl›ca Beldesi’ne giden Yürüyüﬂ okurlar› çald›klar› her kap›da s›cak karﬂ›land›lar. Halkla
yap›lan sohbetlerde insanlar zamlardan dolay› çok
zorluk yaﬂad›klar›n› anlatt›lar, gece gündüz askerlerin
beldelerinden ayr›lmad›klar›n› özellikle geceleri tank,
uçaksavar gibi a¤›r silahlarla beldelerinden geçmelerinden dolay› endiﬂe duyduklar›n› belirttiler.
***
‹ z m i r ’in Gültepe, Yamanlar ve Karﬂ›yaka Çarﬂ› olmak üzere üç ayr› yerinde Yürüyüﬂ'ün sesi duyuldu.
Gültepe Mahallesi’nde polisin tehditlerine ra¤men
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göze almakla, düzenin sald›r›lar›n›
do¤al görüp tepkisiz kalmak ayr›
ﬂeylerdir. Bedelleri göze al›rken,
ayn› zamanda, ödenen bedelleri demokratik mevzilerin korunmas›n›n,
daha da geliﬂtirilmesinin bir arac›
haline de getirmek gerekir.
Ferhat m› cezaland›r›lacak, yoksa Ferhat’› vuran polisler mi?
Oligarﬂinin yarg›s› adaletsizdir.
Fakat, buna karar verecek olan, tek
baﬂ›na oligarﬂinin yarg› mekanizmas› de¤ildir, olmamal›d›r.
Buna karar verecek olan, ayn›
zamanda kitlelerin adalet talebidir.
Ferhat’a aç›lan davay›, düzenin adaletsizli¤inin teﬂhir edilmesinin vesilesi yapmak, kitleleri adalet talebi
etraf›nda harekete geçirmek yap›lmas› gerekendir.
Oligarﬂi sald›r›rken, yasal dergi
da¤›tma hakk›n› ortadan kald›rmaya
çal›ﬂmaktad›r. Demokratik güçlerin
görevi ise, oligarﬂinin sald›r›s›n› düzene karﬂ› mücadeleyi daha da büyütme vesilesi yaparak, mevcut
mevzileri korumak ve yeni mevziler
elde etmektir.

sat›ﬂlar›n› sürdüren Yürüyüﬂ okurlar› 30 dergiyi halka
ulaﬂt›rd›lar. Yamanlar'da yap›lan sat›ﬂta 35 dergi sat›l›rken ayn› anda Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da da Yürüyüﬂ halka
ulaﬂt›r›lmaya devam edildi.
***
Ankara’n›n ‹ncirli semtinde 27 Temmuz günü yap›lan 3 saatlik sat›ﬂta Yürüyüﬂ önlükleri giyilerek kap›
kap› dolaﬂ›ld›, Yürüyüﬂ halka ulaﬂt›r›ld›.
***

Yürüyüﬂümüz Paris’te
Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›ld›.
Dergi da¤›t›m› Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i'nin de bulundu¤u ve
Türkiyeliler'in yo¤un olarak
yaﬂad›¤› Strasbourg Saint Denis
bölgesinde yap›ld›.
Yürüyüﬂ
önlükleriyle
yap›lan sat›ﬂta 40 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
Dergi sat›ﬂ› s›ras›nda halkla
sohbet edildi ve devrimciler
üzerinde estirilmeye çal›ﬂ›lan
terör teﬂhir edildi.

3 A¤ustos 2008

AKP’nin Ergenekoncusu

boyutuyla, cinayette
daha belirleyici bir rolü
olup olmad›¤› araﬂt›r›lmak durumundad›r.
Keza, Hrant Dink
cinayetinin, Ergenekon’un bir eylemi
oldu¤unu iddia eden Ergenekon savc›s›n›n da, Akyürek’i Ergenekon davas› kapsam›nda sorgulamas› gerekir.
Fakat, Akyürek dokunulmaz durumda. Onu ne sorgulayan, ne yarg›layan bir mahkeme yok. Çünkü o,
AKP’nin Ergenekonudur. S›rt›n›
AKP’ye dayam›ﬂ, Dink cinayetinden de¤il, cinayet azmettiricilerinin
“örselenmesinden” duydu¤u üzüntüyü dile getiriyor.
Salt Akyürek de de¤il, devlet
tüm kurumlar›yla cinayetin içinde, fakat halen bu gerçek, ne iktidar
ne de yarg› taraf›ndan dile getirilmiyor. Halen cinayet çetelerin iﬂi gibi
gösterilmeye çal›ﬂ›l›yor. Dink cinayetinin bir grup çetenin iﬂi oldu¤unu söyleyenler, böylesi bir cinayette, devletin tüm kurumlar›n›n nas›l
iﬂin bu kadar içinde oldu¤unu da
izah etmeleri gerekir.
Fakat izah edemezler. Çünkü bu
tablonun izah›, devletin kontrgerilla
devleti oldu¤u gerçe¤ini kabul etmektir. Bunun izah› Ergenekon’un
devlet oldu¤unu kabul etmek demektir.

Muhbiri ‹çin Üzgünmüﬂ
AKP’nin ‹stihbarat Daire Baﬂkan›
Ramazan Akyürek,
Hrant Dink cinayetini araﬂt›ran Meclis ‹nsan Haklar›
Komisyonu’na verdi¤i ifadede katillerin “abisi” Erhan Tuncel’in “örselenmesine” üzüldü¤ünü söyledi.
Akyürek, Trabzon’da Emniyet
Müdürü oldu¤u dönemde, Erhan
Tuncel’i polis muhbiri yapan kiﬂidir. ﬁimdi ‹stihbarat Daire Baﬂkan›
s›fat›yla cinayette aç›k rolü olan
muhbirini sahipleniyor.
T›pk›, ﬁemdinli’de Umut Kitabevi’ni bombalayan askerleri “ t a n › r › m
iyi çocuktur” diye sahiplenen Büyükan›t gibi, Akyürek de Tuncel için
“ t a n › r› m i yi m u h b i r d i r ” diyor.
Bombac› veya muhbir “iyi çocuklar”›n polis ve TSK için önemini bilen Akyürek, Erhan Tunceller’in deﬂifre edilmesine de, yarg›lanmas›na da karﬂ› ç›karak komisyona verdi¤i ifadede “Tuncel’in de ﬂifresinden sonra, bu tarz çal›ﬂ an
k iﬂ ile rl e i lg i li cid d i zo rl u k lar y aﬂa d›klar›ndan” yak›n›yor.
Öyle ya, Tuncel ne yapm›ﬂsa,
devletin bilgisi dahilinde yapm›ﬂt›r.

Akyürek’in, Tuncel için kefil olmas› da bunun ifadesidir. Dolay›s›yla,
onun deﬂifre edilmesi, yeni “ m u hb i r a z m e t t i ri c i a b i l e r ” için güvensizlik nedeni olabilir.
Akyürek, Dink cinayetine iliﬂkin
daha önce de mahkemeye Emniyet
Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire
Baﬂkanl›¤› imzas›yla gönderdi¤i yaz›da; “Olayda bir terör örgütü sözkonusu de¤ildir. Yasin Hayal, ‘Türklü¤ü aﬂa¤›lay›c› ifadeleri nedeniyle’
Hrant Dink’e yönelik eylem gerçekleﬂtirmek amac›yla arkadaﬂl›¤a dayal› bir grup oluﬂturmuﬂtur. Lider
Hayal’dir, E rh an Tuncel’in ise hiyerarﬂik bir ba¤› yoktur.” demiﬂ,
cinayetin boyutlar›n› gizlemeye ve
Tuncel’i aklamaya çal›ﬂ›rken, pervas›zca Dink’i suçlay›p, cinayeti
meﬂru göstermiﬂti.
Akyürek, Hrant Dink’in katledilmesi olay›nda, salt aç›¤a ç›kan
bilgiler itibar›yla bile, bilmesine
ra¤men cinayeti önlememek, mahkemeyi yan›ltmaya çal›ﬂmak, cinayetin ba¤lant›lar›n› gizlemeye çal›ﬂmak gibi suçlardan dolay› yarg›lanacak durumdad›r.
Bunun yan›nda, Tuncel’le iliﬂkisi

Albay Hat›rlamad›...
A m a Yarbay Hat›rlat›yor
Hrant Dink’in katledildi¤i dönemde,
Trabzon Jandarma
Asayiﬂ ﬁube Komutan› olan emekli Ya rb a y Ali O¤uz Ça¤ l a r, tan›k s›fat›yla
mahkemeye verdi¤i ifadede dedi ki;
“ ‹stihbarat› hepimiz biliyorduk.
A l ba y Ö z , ön em se me di ; ' B u ko nu yu sonra görüﬂür üz.' dedi. Emri
k e s i n di . ”
Hat›rlanaca¤› gibi, Dink katledildi¤inde Tr a b z o n ‹ l J a n d a r m a

Say›: 157

A l ay K omu t an › olan Albay Ali
Öz, evvelki hafta verdi¤i ifadede
bunlar› h a t › r l a m a d › ¤ › n › söylemiﬂti.
Albay Ali Öz’ün Dink’in katledilece¤ine iliﬂkin istihbarat bilgisinin
üzerini örttü¤ü aç›¤a ç›km›ﬂ, Öz,
“haf›za kayb›na u¤ram›ﬂ”cas›na
“ h a t › r l a m › y o r u m ” cevaplar›yla
kendini kurtarmaya çal›ﬂm›ﬂt›.
Yarbay’›n ifadesi ile birlikte, bir
hat›rlatan daha ç›km›ﬂ oldu.
Albay›n hat›rlamad›¤›n›, Astsubay Okan ﬁimﬂek ve Uzman Çavuﬂ
Veysel ﬁahin de hat›rl›yorlard› ve

mahkemede verdikleri ifadede
“ Biz suikas t istihbarat›n› üst lerimize bildirmiﬂtik” diyorlard›.
Yarbay Ça¤lar ifadesinde,
Ali Öz’ün; Dink'in öldürülmesinden
sonra, Coﬂkun ‹¤ci ile temas kurulmas› ve istihbarat bilgilerini verdi¤ine iliﬂkin b a ﬂ k a y e r l e r d e k o n u ﬂmamas› için tehdit edilmesi emrini verdi¤ini de do¤rulad›.
Ortada bir mu¤lakl›k yok, çok
say›da ifade katilleri gösteriyor, sorumlular› ortaya koyuyor, fakat tüm
bu delillere ra¤men, katliam›n örgütleyicileri halen tutuklu de¤iller.
Ki, Ali Öz bunlardan sadece birisidir. Ali Öz’lerin say›s› bir de¤il.
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Olig a r ﬂ i n i n Vazgeçemedi¤i Bir Sald›r› T ü r ü :

P sikolojik Savaﬂ

Devrimcileri halk
düﬂmanlar›yla
yanyana göstermeye
çal›ﬂan,
Gazi katliam›n› bile
devrimcilerin üstüne
y›kmaya çal›ﬂan bir
yarg›,
hukukun, adaletin
temsilcisi de¤il; pervas›z bir psikolojik
harekat merkezi gibi
çal›ﬂ›yor demektir.
Ergenekon
iddianamesi,
kontrgerillan›n
psikolojik savaﬂ
derslerinde
kullan›labilecek
bir metin olmaya
adayd›r..

Psikolojik savaﬂ, oligarﬂinin halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ›n en önemli biçimlerinden biridir. Demagojiler,
yalanlar, çarp›tmalarla sürdürülen psikolojik savaﬂ, devrimcileri karalama,
ﬂüphe alt›nda b›rakma, kafalar› buland›rma, önderlere güveni sarsma, halk›
demoralize etme, yozlaﬂt›rma gibi hedeflere yönelik olarak gündeme getirilir.
Döneme göre bunlardan baz›lar› öne ç›kar. Karﬂ›s›ndaki gücü kötüleme, küçük
düﬂürme, yanl›ﬂ, olumsuz, art niyetli, kötü gösterme, ayn› zamanda düzenin kendi
pisliklerini örtme iﬂlevini de üstlenir.
Psikolojik savaﬂ, egemen s›n›flar için
önemli ve vazgeçilmezdir. ‹lerici s›n›flara
karﬂ› savaﬂ›n bu türünü öylesine içselleﬂtirmiﬂlerdir ki, att›klar› her ad›mda, söyledikleri her kelimede bu savaﬂ›n izleri vard›r.
Bugüne bak›n; oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri
birbirlerini yerken dahi, devrimcilere sald›rmaktan geri kalm›yorlar. Hatta bazen
öyle oluyor ki, iç çat›ﬂmalar› geri planda
kal›yor, devrimcilere yönelik sald›r› öne ç›k›yor. T›pk› bugünlerde oldu¤u gibi.
Bugün Ergenekon operasyonu vas›tas›yla, devrimcilere karﬂ› psikolojik savaﬂ›n
bir kez daha tüm i¤rençli¤iyle t›rmand›r›ld›¤›n› görüyoruz. Düzen partileri, düzenin
yarg›s›, düzenin bas›n yay›n kurumlar›, bu
savaﬂ›n gereklerine göre mevzilenmiﬂler,
oligarﬂi içi çat›ﬂman›n en yo¤un oldu¤u
bir anda, tüm namlular›n› devrimcilere
çevirmiﬂlerdir. Naz›m’›n ﬂiirinde tasvir
etti¤i gibi; antenlerden, uydulardan gelen
görüntüler yalan söylüyor. Rotatifler yalan söylüyor. ‹ktidar, muhalefet yalan
söylüyor. Yasama, yürütme ve yarg› yalan söylüyor... Düzenin tüm kurumlar›,
koro halinde yalan söylüyorlar.
Gerçekler, do¤rular, tutarl›l›k, dürüstlük, hukuka sayg›, insan haklar›na
sayg›, gazetecilik ilkeleri, hukunun
klasik normlar›, burjuva ölçülerde
bile bir kenara b›rak›l›p, psikolojik
savaﬂ›n gerekleri hakim k›l›nm›ﬂt›r.
En mant›ks›z, en saçma iddialar, en kesin gerçekler gibi, manﬂetlere ç›kar›labilmektedir. Fa-

kat zaten psikolojik savaﬂ›, özel bir savaﬂ›m
biçimi haline getiren, onu s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan tehlikeli k›lan da iﬂte bu kural
tan›maz pervas›z yan›d›r.

Bir psikolojik savaﬂ yöntemi:
Kötüyle iliﬂkilendirip
kötü göstermek
AKP’nin savc›lar› taraf›ndan aç›klanan
Ergenekon ‹ddianamesi’nde DHKP-C ve
Devrimci Sol’un adlar› tam 147 kez geçmektedir. Devrimci hareketin ad›, 147 kez,
kontrgerillac›larla, mafyac›larla, halk düﬂmanlar›yla yanyana an›lmaktad›r. Peki ne
var bunlar›n içinde? Hiçbir ﬂey! Birkaç itirafç›ya yazd›r›lan senaryolar, savc›lar›n senaryolar›yla harmanlan›p ortaya bu karalamalar ç›kar›lm›ﬂt›r.
‹ddianamede devrimci hareketle ilgili
yer verilen hususlar, ne birilerine ceza vermeye, ne adaletin tecellisini sa¤lamaya, ne
gerçekleri aç›klamaya yönelik de¤ildir.
Devrimcilerin ad›n›n an›ld›¤› yerlerde böyle bir kayg›n›n güdülmedi¤ini iddianameye
kabaca gözatan herkes görür.
Devrimcilerin mafyac›larla, katliamc›larla, uyuﬂturucu kaçakç›lar›yla iliﬂkilendirilmesi, y›llardan beri uygulanmakta olan
bir K O N T R G E R ‹ L L A Y Ö N T E M ‹ D ‹ R .
Kontrgerillaya karﬂ› iddianame yazd›¤› iddias›nda olan savc› Zekeriya Öz, kontrgerillay› tasfiye edeceklerinin propagandas›n›
yapan AKP, kontrgerilla yöntemlerini uygulamaktan geri kalmamaktad›rlar.
Veli Küçükler, Osman Gürbüzler, Sedat
Pekerler, Sami Hoﬂtanlar, Muzaffer Tekinler’in kim oldu¤u, t›ynetleri, kiﬂilikleri biliniyor. Tüm halk nezdinde teﬂhir olmuﬂ tiplerdir. Onlar› savunacak birilerini bulmak
bile zordur. ‹çinde yerald›klar› kirli ve kanl› iﬂler, Ergenekon iddianamesinde yaz›lanlar›n çok çok ötesindedir.
Devrimcilerin, iﬂte bunlarla yanyana
getirilerek, yanyana getirmenin ötesinde
“iﬂbirli¤i” içinde gösterilerek karalanmak
istenmesi, yukar›da belirtti¤imiz gibi, en
eski kontra yöntemlerinden biridir. Ergenekon soruﬂturmas› çerçevesinde sürdürülen
psikolojik savaﬂ›n ﬂu an yayg›n kullan›lan
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biçimi de budur. ‹ddianamenin savc›s› Zekeriya Öz’ün, iddianamede
devrimcilere karﬂ› zihniyeti ve üslubu, bir hukukçu gibi de¤il, bir psikolojik haraket eleman› gibidir.
Psikolojik savaﬂ taktiklerinin anlat›ld›¤› kitaplarda mesela, devrimcilerle ilgili normal haberlerin bile,
h›rs›zl›k, ahlaks›zl›k haberleriyle
yanyana getirilmesi, olumsuz s›fatlar›n kullan›ld›¤› kiﬂilerin resimleriyle devrimci önderlerin resimlerinin sanki tesadüfen imiﬂ gibi birbirine hep yak›n kullan›lmas› önerilir.
Ve nitekim, ülkemizdeki burjuva
bas›n yay›n da bu “kontra” taktiklerini bolca kullan›r.
AKP savc›lar› ve tüm bujuva bas›n yay›n, ﬂimdi bir ad›m daha ileri
gidip devrimcileri bunlarla do¤rudan iliﬂki içinde göstermeye giriﬂerek, sald›r›y› t›rmand›rmaktad›rlar.
Kuﬂku yok ki, AKP; “bir taﬂla
iki kuﬂ vurma” hesab› içindedir. Bir
yandan oligarﬂi içi it dalaﬂ›ndaki hedefi durumundaki generalleri, ulusalc›lar›, laikleri, “bölücülerle, y›k›c›larla” iliﬂki içinde gösterip gerici
kesimler nezdinde onlar› mahkum
ederken, devrimcilere, sola yönelik
ﬂaibe yaratarak da her zamanki hedeflerine yeni vuruﬂlar yöneltmiﬂ
olacakt›r.
Kitlelerin dikkatinin aldat›c›, yan›lt›c› noktalara çekilmesi psikolojik savaﬂ›n yöntemlerinden biridir.
Deyim yerindeyse “ c a m b a z a b a k ”
oyununa benzer bu durum. Bu yöntem, yani kitlelerin dikkatini kendi
sorunlar›ndan baﬂka yönlere çekme,
gündemdeki meselelerin özünü
unutturup onun biçimsel, magazinel
ve esasa iliﬂkin olmayan yanlar›n›
öne ç›karma, dönem dönem baﬂvurulan bir yöntem olmaktan ç›km›ﬂ,
adeta süreklileﬂen bir yönteme dönüﬂmüﬂtür. Televizyonlarda yay›nlanan “son dakika” spotlar›n›n konular›na, içeri¤ine bakmak dahi bunu göstermeye yeter. Bu ülkenin en
önemli “son dakika”lar›, burjuva
politikas›na iliﬂkin olanlar, spora ve
sonra da magazine iliﬂkin olanlard›r. Ve istenen de kitlelerin dünyas›n›n bu üçü aras›na hapsolup kalmaSay›: 157

s›d›r. Bu sa¤lanabildi¤inde amaç da
has›l olmuﬂ olur: Amaç, kitleleri
kendi sorunlar›ndan kopar›p, kendi
saf›ndan ayr› düﬂürerek, oligarﬂinin
iç çat›ﬂmalar›na yedekleyerek iktidarlar›n›n devam›n› sa¤lamakt›r.

“Böl-yönet” politikas›n›n
bugünkü yöneticisi AKP’dir
Faﬂizmin temel politikalar›ndan
biri, halk›n bölünüp parçalan›p birbirine düﬂürülmesidir. Birbirine düﬂürmese bile, bölmesi, birbirinden
koparmas›, birbirine güvensizleﬂtirmesi, faﬂizm için yeterlidir. Kitleleri kendi sorunlar› ve iktidar› için
mücadeleden koparman›n en etkili

Kontrgerillay›
tasfiye iddias›ndaki AKP,
kontrgerillan›n
yöntemlerini
sürdürerek
devrimcilere
sald›r›yor.
Psikolojik
savaﬂ AKP
yönetiminde
sürdürülüyor!
yollar›ndan biri de budur. Nazi Almanyas›nda da, Mussolini ‹talyas›nda da ve bizim gibi sömürge tipi
faﬂizmle yönetilen ülkelerde de
yöntem de¤iﬂmez. Daha tam bir deyiﬂle, burjuva demokrasilerinin hüküm sürdü¤ü emperyalist ülkeler de
dahil olmak üzere, tüm sömürücü
egemen s›n›flar, ﬂu veya bu oranda,
bu yönteme baﬂvurur.
12 Eylül Cuntas› döneminde “üç
kiﬂinin bir arada yürümesinin yasaklanmas›” bu zihniyetin çok tipik
bir yans›mas›d›r. Kalabal›klar, birleﬂmeler, birbirine güvenen topluluklar, egemen s›n›flar› hep ürkütmüﬂtür. Bunun için nas›l olursa olsun toplumu b i r e y c i l e ﬂ t i r m e y e ,
toplumsal olarak atomize etmeye
çal›ﬂ›rlar. Halen –12 Eylül dönemindeki gibi– üç kiﬂinin yanyana

gelmesini yasaklayan bir yasa yok
fakat, 12 Eylül’den beri sürdürülen
bencilleﬂtirme, yozlaﬂt›rma, depolitizasyon, apolitikleﬂtirme politikalar›yla, dincilik, mezhepcilik, mil liyetçilik, hemﬂehricilik, futbol fa natikli¤i... gibi onlarca unsur k›ﬂk›rt›l›p teﬂvik edilerek, toplumun
alabildi¤ine çok parçaya bölünmesi
ve ortak bir tutum ve kültür içinde
olmas› engellenmek istendi. Halk›,
sorunlar›, tarihsel ve kültürel moral
de¤erleri, kültürü çerçevesinde
biraraya getirebilecek tüm de¤erlere
karﬂ› savaﬂ aç›ld›.
Parçalanan toplumlar›n egemenlere karﬂ› muhalefet gücü zay›flar.
“Parçalama”n›n amac› da budur zaten. Halk›n mücadelesini zay›f düﬂürmenin en kestirme yollar›ndan
biri, halk›n bir kesimini di¤er kesimine karﬂ› kullanmakt›r. Alevi Sünni çat›ﬂmas›, T ü r k K ü r t ç a t › ﬂ m a s›, 1990’lardan beri sürekli t›rmand›r›lan l aik-ﬂeriatç› saflaﬂt›rmas›,
ülkemiz somutundaki en belirgin
bölme yöntemleridir.
Yöntemin esas›; kitlelerin oligarﬂinin gösterdi¤i suni hedefler
do¤rultusunda, aldat›c› sloganlar
çerçevesinde saflaﬂt›r›lmas›na dayan›r. Bu ﬂekilde saflaﬂt›r›lan kesimler, ya halk›n bir baﬂka kesimi üzerine veya do¤rudan halk›n muhalefetinin, devrimci demokratik mücadelenin üzerine sürülmektedir. Böylece, yanl›ﬂ saflarda saflaﬂt›r›lan kesimler, halk›n saflar›ndan ç›kar›lm›ﬂ
olmakla kalmaz, oligarﬂinin hizmetindeki bir kesime dönüﬂtürülmüﬂ
olur. Bu kesimler, ﬂovenist gösterilerin, linç sald›r›lar›n›n, faﬂist hareketin “kitle taban›” olarak kullan›lacakt›r.
Bu sa¤lanabildi¤i ölçüde, oligarﬂi psikolojik savaﬂta önemli bir baﬂka malzeme daha elde etmiﬂ olur.
Devrimci, demokratik mücadeleye
herkesten önce “halk›n karﬂ› ç›kt› ¤›” imaj› yarat›larak, devrimcileri
halktan tecrit etme politikas› sürdürülür. Dolay›s›yla devlet aç›s›ndan
bu çok daha avantajl› bir durumdur;
hem polisin teﬂhir olmas› önlenmiﬂ
(çünkü ortak eylemlere polis yerine
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o güruh sald›racakt›r), hem de devrimcileri halktan tecrit etme politikas›n› güçlendirecek bir görünüm
sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.

Psikolojik savaﬂta
bilinç çarp›tma
Psikolojik savaﬂ›n hedeflerinden
biri, bilinç çarp›kl›¤› yaratmakt›r.
Bilinç çarp›tma en kaba haliyle;
kitleleri yalan yanl›ﬂ ﬂeylere inand›rarak zamanla bu yanl›ﬂlar üzerine
yeni bir “bilinç”, yeni önyarg›lar ve
hükümler yaratmakt›r. Bilinç çarp›t›lmas›, toplumsal bilincin dumura
u¤rat›lmas›yla sonuçlan›r.
Çok çeﬂitli yöntemlerle de¤erleri
suland›rmak, dejenere etmek, kültürel yabanc›laﬂt›rma içine sokmak
bilinç çarp›tman›n öncesinde yap›lan “m›nt›ka temizli¤i” gibidir.
Bilginin do¤rulu¤u, netli¤i ve
t u t a r l › l › ¤ › , psikolojik savaﬂ›n en
hoﬂuna gitmeyen ﬂeylerdir. Psikolojik savaﬂa göre, ortada do¤rulu¤u
yanl›ﬂl›¤› birbirine kar›ﬂm›ﬂ, ilk anda çarp›c› gibi gözüken ama bir iç
tutarl›l›¤a dahi sahip olmayan bilgiler uçuﬂmal›d›r (bbilgi kirlenmesi).
Bunun, bilgi kirlenmesinin en uç
noktadaki örneklerinden biri, Susurluk sürecinde yaﬂanm›ﬂt›r. O süreçte
enformasyonun kendisi, dezenfor m a s y o n a d ö n ü ﬂ m ü ﬂ t ü r. Yani, bilgilendirme diye görülen ﬂey, halk› bilgisizleﬂtirmenin veya yanl›ﬂ bilgilendirmenin arac› olmuﬂtur. E r g enekon ‹ddianamesinin 2500 sayfa l›k hacminin ve burjuva bas›nda o
hacmi de aﬂan yay›nlar›n anlam› da
bundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Çarp›tma hayat›n her alan›nda,
her an›nda yer al›r. Çarp›tma, bizzat
devlete yönetenler ve burjuva bas›n
yay›n kurumlar› arac›l›¤›yla topluma empoze edilir. Bu kesimlerin
inand›¤› “do¤rular”, do¤ru olmad›¤›
için, beyin y›kama veya bilinç çarp›t›lmas› denen durumla karﬂ› karﬂ›yay›zd›r.
Psikolojik savaﬂ›n ideolojik yönlendirmelerinin etkisi alt›nda kalan,
bilinçleri çarp›t›lan kiﬂilerin veya
gruplar›n beyni, mekanik bir alet gi-
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Devrimcileri, halka karﬂ› katliam politikalar›n›n uygulay›c›lar›yla yanyana getirenler, hukukçu olamaz. Objektif ve dürüst
de¤illerdir.
Adaletten
sözedemezler. Bu ‘iliﬂkiyi’ kuranlar, olsa olsa, psikolojik savaﬂ yürütücüleridir.

bi çal›ﬂmaya baﬂlar. Çarp›t›lm›ﬂ bilinç, en kaba, en yüzeysel olan bilgiyle yetinen bir bilinçtir. Bu kesimler, hayat›n do¤rular› yerine çarp›t›lm›ﬂ bilgilere inan›r, düzene hizmet eden unsurlarla motive olur. Bu
psikolojik savaﬂ süreci, linç güruhlar›n›n nas›l yarat›ld›¤›n› da aç›klamaktad›r.
Yalan ve çarp›tmalar, bazen aylarca, y›llarca sürdürülen yalanlarda
somutlan›r, bazen kavramlar düzeyindedir. Psikolojik savaﬂta kavramlar, her zaman çok önemli olmuﬂtur. Bazen tek bir kelime, bir
durumun nas›l tan›mlanaca¤›, bir
tavr›n nas›l adland›r›laca¤›, do¤rudan i d e o l o j i k t e rcihleri yans›t›r.
Psikolojik savaﬂ da iﬂte bu noktada
devreye girer.
Hapishaneler tarihindeki en kanl› katliam›n, 28 insan›n katledilmesinin ad›n›n “ h a y a t a d ö n ü ﬂ ” olarak
konulmas› psikolojik savaﬂ›n kavramlaﬂt›rmalar›ndan biridir. Yukar›da belirtti¤imiz gibi, hayat›n di¤er
alanlar›nda da benzer örnekler görmek mümkündür. Her y›l trafik kazalar›nda binlerce insan ölür, sakat
kal›r, ad› “ t r a f i k c a n a v a r › ” konulur. Sebep, belirsiz biri canavard›r
art›k. Konunun her gündeme geliﬂinde görünmeyen ve asl›nda hiç olmayan bir canavar› tart›ﬂabilir, ona
k›zabilirsiniz. Ama mesela, tekellerin ülkemiz ulaﬂ›m ve taﬂ›mac›l›k
politikas›n› nas›l kendi ç›karlar› için
yanl›ﬂ yönlendirdiklerini veya

emekçilerin günlerce uykusuz araç
kullanmak zorunda b›rak›lmas›n›
tart›ﬂamazs›n›z.
Devrimciler, terörist olarak an›l›rlar. Devrimcilerin en demokratik,
meﬂru eylemleri bile ço¤u zaman
amac › bel i rt il mede n yeral›r gazetelerde. Devrimciler hakk›ndaki karalamalar, iftiralar, defalarca yalanlanm›ﬂ olsa da ›srarla sürdürülür.
Böyle birçok örnek bulunabilir.
Kimisi daha da karmaﬂ›kt›r, daha
uzun vadede sonuç almak hedeflenir. Bilinçlerin y›llara yay›lan bir
programla çarp›t›ld›¤›n›, bulan›klaﬂt›r›ld›¤›n› düﬂündü¤ümüzde, belli ilk anda çok önemli ve zararl›
görülmeyen kimi kavramlar›n, kimi
düﬂüncelerin, kimi al›ﬂkanl›klar›n
zaman içinde bilinç çarp›kl›¤›n›n
unsurlar›na dönüﬂtü¤ünü görürüz.
Bu iradi yönlendirmeler sonucu
kavramlar›n içi boﬂalt›l›r veya kavramlara yeni anlamlar yüklenir ya
da yeni kavramlar türetilir. Yeter ki
sorunun özü gizlenebilsin, sorunun
özü tart›ﬂ›lmas›n, sorunlar mant›kl›,
bilimsel zeminlerde ele al›nmas›n...
‹ﬂte bu zeminde de çarp›k bilinçler
inﬂa edilir.

‘Terör’ korkusuyla
korkutmak, psikolojik
savaﬂ›n de¤iﬂmez yöntemidir
Orada burada patlay›c›lar bulunur ya da patlat›l›r. Yapan, yapt›ran
meçhuldür. “Polisten al›nan bilgiye
göre, falan örgütün eylem tarz›na
benzemekte”dir veya “falan eylemlerde kullan›lan patlay›c›larla ayn›”d›r.
Geniﬂ kitleler “güvensizlik”
duygusuna girip paniklemeli, böyle
durumlarda tek s›¤›naca¤› yer olan
devletin polisine, askerine güvenmelidir. Böyle bir güvensizlik ve
panik içine giren kitlelerin, kendi
sorunlar› do¤rultusunda bir mücadeleyi ço¤u kez ak›llar›na bile getirmedikleri, o sorunlar› gündeme taﬂ›ma cüretini bulamad›klar› tecrübeyle sabittir. Güvensizlik yaratma
aﬂamas›n›, güvensizlik içine sokulan kitleyi devleti güçlendirecek ey3 A¤ustos 2008

lem ve düﬂüncelere yönlendirme
aﬂamas› izler. Sonuçta bunda baﬂar›l› olunamasa bile, düzen kardad›r;
kitlelerin korkup sinmesi, mücadeleden uzaklaﬂmas› ﬂeklindeki asgari
amaç gerçekleﬂmiﬂtir.
Oligarﬂi bu yöntemi s›k kullan›r.
Terör demagojisinin geri plana düﬂmesinin, halk›n sistemi sorgulayabilece¤i bir ortama neden olabilece¤ini düﬂünen psikolojik savaﬂ kurmaylar›, böyle bir boﬂluk yaratmamak için toplumda panik yaratacak
ortam› bizzat yarat›rlar.
ﬁemdinli bombalamalar› klasik
bir örnektir. ﬁemdinli’de Umut Kitabevi’nin bombalanmas›ndan önce, birçok yer bombalanm›ﬂ, ﬁemdinli’nin ana yolu üzerinde bombalamalardan etkilenmemiﬂ iﬂyeri, ev
kalmam›ﬂt› neredeyse. Keza baﬂka
il ve ilçelerde de bu yönteme baﬂvurulmaktad›r s›k s›k.
Büyük ﬂehirlerde de kontrgerilla
ayn› yöntemlere baﬂvurur, nitekim
zaman zaman bu tür patlamalara tan›k oluyoruz. Fakat her zaman bu
tür bombalamalara baﬂvurulamayaca¤› da ortadad›r; bu anlamda
kontrgerilla baﬂka bir biçimde, çeﬂitli psikolojik savaﬂ yöntemleriyle
ayn› sonucu almaya çal›ﬂ›r.
Mesela, bir otoparkta içi patlay›c› dolu araç yakalan›r.. Önce 100 kilo denir, sonra 200’e, 500’e, 800’e
kadar ç›kar... Sonra, ‹stanbul’a 1 ton
patlay›c› getirildi¤inin ö¤renildi¤i
aç›klan›r... Patlay›c›y› getiren kamyonetin tipi tespit edilmiﬂtir. Getiren ﬂah›slar›n eﬂkali polisin elindedir... Ard›ndan onlarca yere bask›nlar düzenlenir, yollara çevirme noktalar› kurulur ve elbette bunlar›n
normal karﬂ›lanaca¤› ortam yarat›lm›ﬂt›r.
‹ki gün sonra polis aç›klama yapar: Böyle bir haberin asl› yoktur.
Polisin de bu yönde bir operasyonu
yoktur. Burjuva bas›n yay›n da ayn›
gün konuya iliﬂkin haberleri keser...
Veya, “10 canl› bomba s›n›rdan
içeri girdi” diye bir haber yap›l›r.
Sonras›nda yine bask›nlar, çevirmeler, aramalar ve terör ortam›... Üç
gün beﬂ gün yaz›l›r bu haberler, sonSay›: 157

ra –amaç has›l olduktan sonra– servisten kald›r›l›r.
Ne, 13 milyonluk ﬂehirde günler
boyunca bir tonluk patlay›c›n›n oldu¤u söylenerek yarat›lan korku ve
terör ortam›n›n sorumlusu, ne yalan
canl› bomba haberlerinin sorumlular› araﬂt›r›lmaz. Burjuva bas›n bu
ne sorumsuzluk diye hesap sormaz.
Çünkü hepsi bilir ki, bu ve benzeri
haberler halka karﬂ› psikolojik savaﬂ›n parças›d›rlar. Aleni komplolarda, senaryolarda bile burjuva bas›n
yay›n soru sormaz. Mant›ks›zl›klar›
sorgulamaz. Çünkü burjuva bas›n
yay›n kuruluﬂlar› da psikolojik savaﬂ›n bir parças›d›r.
CIA taraf›ndan yaz›lan bir
kontrgerilla e¤itim belgesinde ﬂöyle
deniyor: “Psikolojik faaliyetler bu
çerçevede aﬂa¤›daki fonksiyonlar›
yüklenmelidir: 1) Halk› al›nan önlemlerin gereklili¤i konusunda ikna
etmek. 2) Meydana gelen her olumsuzluktan ve rahats›zl›ktan isyanc›lar› [devrimcileri] sorumlu tutmak...” (Kontrgerilla Operasyonlar›, syf. 271, Haziran Yay›nevi)

Devrimi güçlendirmek istiyorsak, psikolojik savaﬂ›n tüm biçimlerine ve
sonuçlar›na
karﬂ› amans›z ve kesintisiz bir mücadele
vermeliyiz. Psikolojik savaﬂ›n
panzehiri gerçeklerdir.

Yani her ﬂeyin bir aç›klamas›,
sabebi vard›r ve bu tür yay›nlar,
yönlendirmeler asla masum de¤ildir. Ergenekon ‹ddianamesi de asla
salt bir hukuki belge olarak de¤erlendirilemeyecek bir belgedir. Bir
psikolojik savaﬂ belgesidir. Devrimcileri, halka karﬂ› katliam politikalar›n›n uygulay›c›lar›yla yanyana
getirenler, hukukçu olamaz. Objektif ve dürüst de¤illerdir. Adaletten

sözedemezler. Bu ‘iliﬂkiyi’ kuranlar,
olsa olsa, psikolojik savaﬂ yürütücüleridir.
Bu zulüm düzenini y›kacak bir
güç olarak devrimi güçlendirmek
istiyorsak, psikolojik savaﬂ›n önemli önemsiz, küçük büyük demeden,
tüm biçimlerine ve sonuçlar›na karﬂ› amans›z, kesintisiz bir mücadele
vermeliyiz. Az ya da çok psikolojik
savaﬂ›n etkisi alt›na giren insanlar›n
beyni art›k belirli oranlarda düzene
hapsolmuﬂtur.
Psikolojik savaﬂ›n teslim ald›¤›
kitleler, sosyal de¤erlerini rahatl›kla
ayaklar alt›na alabilirler. Sa¤l›kl›
düﬂünme, muhakeme etme yeteneklerini büyük ölçüde kaybederler.
Psikolojik savaﬂ kurmaylar›n›n denetim ve kumandas› alt›na girmiﬂlerdir bir yerde. Bu ise, kitle çal›ﬂmas›nda gözard› edilemeyecek bir
durumdur.
Psikolojik savaﬂ›n panzehiri gerçeklerdir. Linç sald›r›lar› karﬂ›nda
sola önerdi¤imiz Türkiye çap›nda
bir gerçekleri aç›klama kampanyas›n›n önemi buradayd›. Yay›nla, eylemle, sözlü ve tüm imkanlar› ve
yöntemleri kullanarak anlatmaya,
anlat›rken gerçekleri, somut, net,
kesin biçimde ortaya koymaya ›srarla ve kesintisiz devam edece¤iz.
Baﬂka çaresi yoktur bunun.
Bu noktada politik olarak güçlü
olan biziz. Kitleler, en yo¤un ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar alt›nda, en yo¤un
terör demagojisi ortam›nda bile, neticede evine ekmek götürmekte,
mutfa¤›nda tenceresini kaynatmakta zorlanmaya, sa¤l›kta, e¤itimde
karﬂ›s›na ç›kan sorunlarla bo¤uﬂmaya devam etmektedirler. Her sorunu
fiilen yaﬂayan yine halkt›r. Psikolojik savaﬂ operasyonlar› istendi¤i kadar profesyonelce haz›rlanm›ﬂ olsun, halk›n sorunlar›n› tamamen örtemez. O sorunlar hep yerinde durur. Bu ise bizim, kitlelere ulaﬂabildi¤imizde onlar› psikolojik savaﬂ›n
etkisi alt›ndan ç›karmam›z› kolaylaﬂt›r›c› bir nesnelliktir. Fakat bu
noktada as›l olan, psikolojik savaﬂa
karﬂ› küçümsemeden, iradi, sistemli
bir mücadele içinde olmakt›r.

PS‹KOLOJ‹K SAVAﬁ
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Tutsaklardan Mektuplar:
‘Tecrit ve Keyfi Yasaklar Sürüyor’
Bu s›ralar iki
hapishane var gündemde. Kand›ra
ve Silivri. Ergenekoncular var birincisinde; ikincisinde Ergenekoncular
yarg›lanacak.
Hiç kuﬂku yok ki, generallerin
keyfi yerindedir; F Tipi hapishanelerin baﬂ savunucular› eserleriyle
övünüyorlard›r da belki. Ama halktan yana olanlar için, yani F Tipi hapishanelerin as›l yap›l›ﬂ gerekçesi
olan devrimciler için, F Tipi hapishanelerde sorunlar devam ediyor.
Baﬂka bir deyiﬂle, AKP, “ v e r d i ¤i sözü tutmayan” bir iktidar olmay› sürdürüyor.
Hapishanelerde tecrit ve keyfi
uygulamalar sürüyor. 10 saatlik
sohbet hakk› uygulanm›yor, mektuplar› keyfi gerekçelerle gönderilmiyor, toplatmas› olmayan yay›nlar
verilmiyor, aramalarda tutsaklar›n
eﬂyalar› da¤›t›l›yor, disiplin cezas›
ad› alt›nda 90 güne va ran görüﬂ
y a s a k l a r › uygulan›yor. Tutsaklar
mektuplar›nda hapishanelerde yaﬂananlar› anlat›yor.

“Benim önceli¤im güvenlik”
Kand›ra 1 N o’lu F Tipi’nden Taner Korkmaz'›n 16
Temmuz 2008 tarihli m ektubundan:
Genelge ile ilgili geliﬂmeleri takip ediyoruz. En son meclis alt komisyonunun aç›klamalar› olmuﬂtu.
Geçen gün de buraya 1. müdür ve 2.

müdürler gelmiﬂlerdi. Haliyle genelgenin uygulanmay›ﬂ› üzerine konuﬂtuk. Yeni bir geliﬂme yok... 1.
müdür diyor ki; “ Bana diyorlar,
önce güvenli¤i sa¤la, ondan sonra
f›rs at ol ursa sosyal ç al›ﬂmala r vs.
de ya p t ›r › n. Be ni m önc e l i ¤i m g ü venlik” . Ve sonras› malum; yer yok,
personel yok... Nihayetinde 5 saatlik program› kabul etmemizi istiyorlar.
Ayr›ca müdür buraya gelmeden
önce Adalet Bakanl›¤›'n›n seminerine kat›lm›ﬂ. Zaman zaman böyle
toplant›lar yap›p hapishanelerin durumunu de¤erlendiriyorlar san›r›m.
Müdür, ye n i b i r genelge yay›nla naca¤›n› ve 10 saat sohbet hakk› n›n geri al›narak onun yerine tüm
d i ¤ e r e t k i n l i k l e r ve hatta aile zi y a re t i v s . d e d a h i l o n s a a t e t k i n l i k
i ç e re n b i r m u h t e v a y a s o k u l a c a ¤ › n› söylüyor. Daha önce de benzer
ﬂeyler söylemiﬂlerdi. Bunlardan
beklenir elbette... Yay›nlad›klar› genelgeyi hiç uygulamadan geri çekerek cümle aleme kendilerini teﬂhir
etmiﬂ olurlar.

Türkiye haritas› yasak!
Bolu F Tipi'nden M ehmet
Kulaks›z'›n 15 Temmuz 2008
tarihli m ektubundan:

men Hapishane E¤itim Kurulu karar›yla haziran say›s› taraf›ma verilmemiﬂtir. Gerekçe olarak da “ K ur u m g ü v e n l i ¤ i n i t e h l i k e y e d ü ﬂ ü r ebilece¤inden” deniyor...
Yine bildi¤in gibi sohbete ç›kam›yoruz. Geçen ay birinci müdürle
bu konuda ve genel aramayla ilgili
bir konuﬂmam oldu. Öz olarak yer
ve personel s›k›nt›s›ndan dolay› genelgeyi uygulayamad›klar›n› söyledi. Bunlar› bakanl›¤›n da bildi¤ini
belirtti... Di¤er bir konu da may›s
ay›ndaki aramayla ilgili konuﬂmam›z oldu. May›s ay›ndaki arama her
zamanki aramalardan farkl› olmuﬂtu. Gerek araman›n biçimi, gerek
personelin tav›rlar›n›n normal olmad›¤›n›, bu ﬂekilde araman›n olamayaca¤›n›, buna arama denilemeyece¤ini hat›rlatt›m... Müdür aramada yap›lanlar›n bilgisi dahilinde
olmad›¤›n› söyledi... bu konuﬂmadan sonraki arama da benzer ﬂekilde
cereyan etti. Eﬂyalar ortal›¤a saç›ld›, duvarda as›l› Türkiye haritas› sökülüp al›nd›...

“Güvenli¤i tehlikeye
düﬂüren” bir tan›kl›k!
Uﬂak H apishanesi'nden F iliz Gencer'in 21 Temmuz 2008
tarihli m ektubundan:

Ben de 19 Aral›k'› Bayrampaﬂa'da yaﬂad›m. Ve vahﬂetin tan›klar›ndan biriyim. Bu konuda yazd›klar›m›n size ulaﬂmas› aﬂa¤›daki gerekçeler s›ralanarak engellendi. '(...) mektubunda tarafl› bilgiler
Çeﬂitli oda, sendika ve kitle örgütü üyeleri, 29 Temmuz’da TBMM önünde, hasta içerdi¤i, yap›lan terör eylemlerini meﬂrulaﬂt›r›c› ve
tutuklu ve hükümlülerin sorunlar›n› dile getiren bir eylem yapt›lar.
savunucu ifadeler kullanGrup açt›klar› pankartta, “cezaevinde herkese eﬂit adalet, eﬂit sa¤l›k” talebini
d›¤›, suçu ve suçluyu övifade ederken, “tecrit iﬂkencesine son” dövizleri taﬂ›d›.
meye yönelik yaz›lar olGrup ad›na yap›lan aç›klamada, tecritin can almaya devam etti¤i belirtilerek, sa¤- du¤u, kamu kurumlar›nca
l›k durumu ciddi olan tutuklu-hükümlülerin bir an önce serbest b›rak›lmalar›n› iste- yap›lan uygulamalar› a¤›r
di. Gruptan bir heyet de, hapishanelerde tedavileri yap›lmayan tutuklu-hükümlülerin ve tarafl› bir ﬂekilde ve kaisimlerinin bulundu¤u listeyi Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’na verdi.
Bugün ad›ma yat›r›lan Tutuklu
Aileleri Bülteni hakk›nda herhangi
bir toplatma karar› olmamas›na ra¤-

Hasta Tutuklular Serbest B›rak›ls›n
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mu kurum ve kuruluﬂlar›n› suçlay›c› ve aﬂa¤›lay›c› ﬂekilde eleﬂtirilerde
bulundu¤u, kamu kurum-kuruluﬂlar›n› ile güvenlik güçlerini hedef
gösterdi¤i ve güvenli¤i tehlikeye
düﬂürdü¤ü...’... bizler için bu davan›n zaman aﬂ›m›na u¤ramad›¤›n› bir
kez daha ifade ederek sat›rlar›ma
son veriyorum.

Biri bitmeden di¤eri...
‹zmir K›r›klar F Tipi Hapishanesi'nden Ü mit Ç obano¤lu'nun m ektubundan:
‹dare hak, hukuk, yasa, tüzük
dinlemeden keyfince hareket etmeye devam ediyor. Zaten haks›z yere
verdi¤i 'disiplin cezalar›n›' keyfince
uyguluyor. iki tane üst üste 45 gün

ziyaretçi kabulünden men cezas›
vermiﬂlerdi. ‹lk 45 günlük cezan›n
16 Temmuz'da bitmesiyle, 17 Temmuz'da ikinci ceza baﬂlat›ld›. Bir
gün dahi boﬂluk vermeyerek tam görüﬂ gününde ikinci ceza baﬂlat›larak,
görüﬂüm de engellendi. Normalde
90 günlük görüﬂ cezas› yoktur, fakat
iki cezay› arka arkaya uygulayarak
görüﬂ cezas›n› 90 güne ç›kar›yorlar.

Zaman aﬂt› sanmay›n;
adaletin tokma¤› iner
birgün geçti sand›¤›n›z
zaman›n üstüne...
“ .. de¤i l mi ki k›r d› lar bu f idanlar ›
de¤il mi ki a¤latt›lar bu analar ›
b i tt i b i tt i ar t ›k h er ﬂ ey b it ti
o nlar için art›k h er ﬂ ey bi tti... ”
Bu dizilerin yazar›, bunu e¤er ki
2000 y›l›n›n sonunda yazsayd›,
“de¤il mi kömürleﬂtirdiler bu bedenleri” diye baﬂlard› muhakkak.
Ve 2008 y›l›nda fidanlar›m›z›n
diri diri yak›lmas›yla ilgili davan›n
“zaman aﬂ›m›”yla sonuçland›¤›n›
ö¤renseydi, muhakkak, “de¤il mi ki
aklad›lar yakarken kahkahalar atan
katilleri” dizesini de eklerdi.
Eklenecek daha çok dize, daha
çok dörtlük var...
*
Kitab›na uydurup zaman› bile
aﬂ›rd›n›z demek. Katliamc›lar›n zaman aﬂ›m›ndan aklanmas›na!.. Yak›ﬂ›r, bu da size yak›ﬂand›r. Lakin
ve asla, silemezsiniz o yang›n›n yüzünüze vuran ﬂavk›n›. Çünkü ﬂafak
tan›kt›r, Yazgüller'in ölümsüz ak›betine...
Nedensiz de¤il elbet, göz göre
göre sergiledi¤iniz ﬂu adaletsizlik.
Çünkü sizin varoluﬂ tarz›n›z bu. Ki
süregiden hak ve halk ve hayat düﬂmanl›¤›n›n en veciz abidesini diktiSay›: 157

niz yine...
Kimileri ﬂaﬂ›r›yor pervas›zl›¤›n›z›n ulaﬂt›¤› seviyeye. Çok alçak bulanlar gibi, "bu kadar› olmaz" diyenler de var. Ama iﬂte o kadar› da
oluyor. Çünkü köhne tabiat›n›zda
virane adaletsizlikten baﬂka bir ﬂey
büyümüyor...
Do¤rudur, adaletin sizde bulunmamas› da eﬂyan›n do¤as›na uygundur. Ve mayan›z› oluﬂturan ceberrutun bu parlak örne¤i, cibilliyetinizin
d›ﬂavurumu oldu bir kez daha...
Fakat, yan›l›yorsunuz yine. Tarihsel bir yan›lg› sizinkisi. Çünkü,
sonuçsuzlu¤a mahkum etti¤iniz o
insanl›k davas›n›n yazg›s›, yar›n tek
celsede sonunuzu getirecektir...
Hiç unutmay›n ki, insanl›¤› büyük ve yenilmez k›lan, u¤rad›¤› haks›zl›klar› yürüyüﬂünün yak›t› yapmas›d›r. Ve zalimler, o ilerleyiﬂin
ad›mlar› alt›nda kal›rlar her zaman...
Zaman›n ard›na gizleyemezsiniz
cürümünüzü. Çünkü, tekmili birden
suçüstü halindesiniz hep. Ve yalanlar›n›z, imal etti¤iniz kanl› gerçekten s›zan itiraflard›r art›k...
Ve geçirmez bizim ac›lar›m›z›,
"geçti" dendi¤inde kanatan zaman.
Ve bir gün, olanca a¤›rl›¤›yla gelen

zaman çöker üstünüze. ‹ﬂte o zaman
görülür, hiç bir ac›m›z›n geçmiﬂ
olmad›¤›... Ne de olsa, mösyöler
belletti size: ﬁirrete mevzuat elbisesi giydirilirse Avrupa duraca¤›n›. Ve
de siz, kan sarhoﬂu m›zra¤›n›za
alafranga çuvallar dikmeyi iyi ö¤renmiﬂsiniz...
Sorun de¤il, çünkü suçlu belli
baﬂ›ndan beri. Geriye kalan, tarihsel
hükmün gere¤idir. Ki halk›n hiddetinden oluﬂan adaletin tokma¤›, iner
bir gün zamanenin üstüne...
Kim azade kalm›ﬂ ki, gere¤inizi
düﬂünen hakikatten kaçabilesiniz.
"Rüzgar eken f›rt›na biçer" diyen
halk, adaletsiz kalmaz. Çünkü, halk›n ilahi takdiri bulur daima yerini...
"Alma mazlumun ah›n›..." diyen
halk›n ac›s› sürüyor, yaras› kan›yor,
yang›n› tütüyor. Ve Aﬂurlar, hakikate avaz oluyorlar: "Bitmedi daha sürüyor o kavga / Ve sürecek / Yeryüzü aﬂk›n yüzü oluncaya dek..."
Ne zaman ç›ksa yüzünüz ayyuka,
tekerrür bir h›rs›zl›kt›r zaman aﬂ›rma riyakarl›¤›. Ki sizin meﬂrebinizde hukuk, haks›zl›¤› kitab›na uydurmaktan ibaret bir külfettir besbelli...
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Ceplerinin Vekilleri
AKP ‹stanbul milletvekili ‹brahim Yi¤it imzas›yla meclise bir öneri verildi. Öneriye göre; milletvekillerinin, emeklilik hakk›n› kazanmas› için gerekli iki y›ll›k süre kald›r›lacak, emeklilik hakk› kazanmak
için b i r günlü¤üne milletvekili olmak bile yeterli say›lacak.
Ayn› milletvekilleri, sosyal güvenlik yasas› ile, emekçilerin emeklilik süresini 65 y›la kadar ç›kard›lar.
Görüldü¤ü gibi, mecliste halk›n
sorunlar› ile ilgilenmesi beklenen
vekiller, kendi ceplerini doldurmakla, kendilerine müreffeh bir gelecek
kurmakla meﬂguller.
Bu öneriyi tepkiler nedeniyle yasalaﬂt›rmaya cesaret etmeyebilirler
de, ﬂimdilik erteleyebilirler de. Bunun bir önemi yoktur. Önemli olan,

halk söz konusu oldu¤unda, kuruﬂun
bile hesab›n› yapan, açl›k s›n›r›n›n
alt›nda bir yaﬂam› reva gören vekillerin, kendileri söz konusu oldu¤unda, bir günü bile, emeklilik hakk›
kazanmak için yeterli görmeleridir.
Böyle bir anlay›ﬂ›n sahibi olduklar› için, halk›n büyük bölümü açl›k
yaﬂarken, onlar bunu bir sorun olarak gündemlerine bile alm›yorlar.
O¤ullar›n› çocuk yaﬂta zengin etmenin derdindeler. Halk›n vekili
de¤il, soyguncu olduklar› için, bir
ço¤u hakk›nda yolsuzluklardan, h›rs›zl›klardan dosyalar mevcut.
Bunlara nas›l milletin vekili denilebilir? Milyonlar›n açl›k çekmesi
umurlar›nda bile olmuyor. Halk için
daha fazla yoksulluk, açl›k anlam›na gelecek yasalar› birbiri ard›na ç›karmakta tereddüt etmiyorlar.
Halk›n en küçük hak talebini,
bask› ile ezmekte sak›nca görmü-

Sorunlar / Çözümler
Halk›n Temsilcileri
Ayr›cal›kl› Olmaz
Seçim meydanlar›nda “ m i ll etv ek i li ol du¤u mda ke ndi ce bim için çal›ﬂaca¤›m” diye oy
isteyen milletvekili olur mu?
Olmaz. Hepsi, halk için çal›ﬂacaklar›n› söylerler.
Fakat, burjuva politikac›lar
içinde, seçildikten sonra halk›n ç›karlar› için çal›ﬂan milletvekili de olmaz.
Bu durum bizim ülkemizde
oldu¤u kadar, tüm sömürü düzenlerinin do¤as›na uygun
oland›r. Burjuva politikac›l›¤›
halk› kand›rmakt›r, halk›n oylar›yla seçilip bir avuç egemenin ç›karlar› ve kendi ç›karlar› için çal›ﬂmakt›r. Sömürüye dayal› düzenlerde farkl› olmas› da mümkün de¤ildir.
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Burjuva politikac›lar›n, tekelci
burjuvalar›n aç
gözlülü¤ü bu düzen içinde engellenemez.
Çünkü sömürü düzenleri,
milyonlar›n açl›¤›, yoksullu¤u
üzerinden, bir avuç az›nl›¤›n
zenginlik içinde yaﬂad›klar›
düzenlerdir. F›rsat› eline geçirenlerin, halk›n durumunu
umursamadan, kendi cebini
doldurdu¤u düzenlerdir.
Örne¤in TBMM’de onlarca
kez “k›yak emeklilik” yasalar›
ç›kar›lm›ﬂ, maaﬂlar› iﬂçilerle,
emekçi memurlarla k›yaslanamayacak kadar art›r›lm›ﬂt›r.
Oysa, milletvekili olmak
neden bir ayr›cal›k olsun?
Halk›n iktidar›nda böyle olmayacakt›r. Halk›n iktidar›nda
milletvekili olmak, ayr›cal›kl›
bir yaﬂam hakk› elde etmek

yorlar. Fakat, kendi cepleri sözkonusu oldu¤unda milyon dolarlar bile, gözlerini doyurmuyor.
Zerre kadar adalet, eﬂitlik duygusu olmayan, sömürüyü, soygunu
do¤al bir faaliyet gibi görenlere
milletin vekilleri denilebilir mi?
Halk›n oylar› ile seçilmeleri onlar› milletin vekili yapmaya yetmiyor. Onlar, oturduklar› koltuklarda
milletin ç›karlar›n›n savunucusu de¤iller. Ç›karlar›n› savunduklar› kesimler, bir avuç sömürücü az›nl›kt›r.
Onlar›n vekilleri olabilirler. Ç›karlar›n› savunduklar› emperyalistlerdir, onlar›n vekilleri olabilirler. Bir
de ceplerinin vekilleri olabilirler.
Fakat, tek bir kez olsun, halk›n
ç›karlar› için elleri kalkmam›ﬂt›r.
Bir kez olsun, halk›n ç›karlar› çerçevesinde kürsüyü kullanmam›ﬂlard›r. Onlara nas›l halk›n vekili denilebilir?

anlam›na gelmeyecektir. Örne¤in, kimi sosyalist ülkelerde, “milletvekillerinin” maaﬂlar›, “milletvekili” olmadan
önce çal›ﬂt›klar› iﬂten ald›klar›
maaﬂ ne kadarsa, yine ayn›
kal›r.
Dolay›s›yla, böylesi bir sistemde kimse kendi kiﬂisel ç›karlar› için, parlamenter olmaya çal›ﬂmaz. Halk›n temsilcisi olmak, halka hizmet etmek için istenen bir görevdir.
Halk›n iktidar›nda, vekil
seçilmek yeni bir seçime kadar de¤iﬂtirilemez bir konum
elde etmek de de¤ildir. Halk
taraf›ndan denetlenen, gerekti¤inde geri ça¤r›l›p, yerine
bir baﬂkas›n›n seçilebildi¤i bir
konumdur.
Çünkü, halk›n iktidar›, bir
avuç zenginin ç›karlar›n› de¤il, milyonlarca halk›n ç›kar›n› düﬂünür. Milletvekillerinin
görevlerini, yetkilerini ve
haklar›n›, maaﬂlar›n› belirlerken de halk›n ç›karlar›n› esas
al›r.
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Halka Yönelik Sald›r›lar› Lanetliyoruz!
Güngören’deki Bombalar,
Halka Karﬂ› Sald›r›d›r
‹stanbul Güngören’de, 27
Temmuz akﬂam saat 22:00 civar›nda 10-15 dakika arayla
üst üste iki bomba patlat›ld›.
Bombalar›n patlat›ld›¤› Menderes Caddesi, halk›n yo¤un
bulundu¤u bir yerdi. Bombalamalar sonucu halktan 17 kiﬂi öldü, 154 kiﬂi yaraland›.
Henüz sald›r›y› kimin gerçekleﬂtirdi¤i netlik kazanm›ﬂ
de¤il, fakat sald›r›n›n kimi
hedefledi¤i ve kime hizmet
etti¤i nettir. Halk› hedeflemiﬂtir. Her iki bomban›n ayn› yerde,
arka arkaya patlat›lmas› da, halk›n
hedef al›nd›¤›n› gösteriyor.
Halk› hedef alan tüm eylemler
gibi, bu da halk düﬂmanlar›na, karﬂ›
devrim güçlerine hizmet etmiﬂtir.
Halka yönelik sald›r›lar, yapanlar›n kimliklerinden ve amaçlar›ndan ba¤›ms›z olarak, halk düﬂmanlar› cephesini güçlendirirler. Bu anlamda kontrgerilla benzeri eylemleri iﬂte tam da bu amaçla yapar. Bu
nedenle de, halk› hedef alan eylem
tarz›, kontrgerillaya aittir.
Kontrgerilla eylemlerinin amac›
halk› sindirmektir, korku ve panik
yaratmak, terör demagojisine malzeme yaratarak, kontrgerillan›n hal-

Bu tablonun yarat›c›lar›n›
lanetliyor, halk›m›za
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
ka karﬂ› savaﬂ›n› meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Güngören’deki sald›r›n›n sonucu da, bu olmuﬂtur. Kimin yapt›¤›
bu sonucu de¤iﬂtirmez. Halkta korku ve panik yarat›lm›ﬂ, sald›r›n›n ard›ndan “ t e r ö r ” demagojisi yap›larak, halkta güvensizlik oluﬂturmak
amaçlanm›ﬂt›r. Ve bu tarz sald›r›lar›n kimler taraf›ndan yap›ld›¤›n›n
halk›n gözünde net olmamas›, oligarﬂinin terör demagojisinin ﬂu ya
da bu ölçüde etkili olmas›na da
zemin haz›rlamaktad›r.
Halka karﬂ› sald›r›lar›n›n merkezlerinden olan sivil faﬂistler de

sald›r›y› f›rsat bilerek, ellerine bayraklar› alarak cenazeleri ﬂovenizmi
k›ﬂk›rtmak için kullanmaya çal›ﬂt›lar. Halka yönelik eylemle bu zemin
oluﬂmuﬂtu.
Bu ve benzeri sald›r›lar›
protesto etmek, elbette bu düzenin sahiplerinin ve eli kanl› faﬂistlerin iﬂi de¤ildir. Onlar do¤rudan kendileri yaps›nlar ya da onlara hizmet
edecek ﬂekilde baﬂkalar› yaps›n, her iki durumda da b u
t ü r sald›r›lardan beslenenl e r d i r. Sömürücülerin ve
zalimlerin halk›n kan›yla
beslenmesi budur zaten.
Net olarak belirtmek gerekir ki, bu sald›r›larla iliﬂkisi olmad›¤› gibi, iliﬂkisinin olamayaca¤›ndan
da herkesin emin olabilece¤i tek kesim devrimcilerdir. Bunun nedeni,
devrimcilerin eylem anlay›ﬂlar›ndaki halka zarar vermeme ilkesidir.
Halk› hedef alan, bu tarz sald›r›lara karﬂ› mücadele edenler de sadece devrimciler olmuﬂtur. Devrimciler, bugüne kadar halk› hedef alan
sald›r›lar› kim yaparsa yaps›n onun
karﬂ›s›nda oldular. Bugünden sonra
da karﬂ›s›nda olmaya devam edecekler.
Devrimciler, Güngören’deki sald›r›y› ve bu eylem tarz›n›, net olarak
kontrgerillan›n eylem tarz› olarak
de¤erlendirmektedirler.

men, Arap, ﬁii, Sünni
çerçevesinde halklar›
birbiriyle çat›ﬂt›rarak, en
az›ndan birlikte politika
geliﬂtirmelerini engelleyerek yönetiyor, halklar›n parçalanm›ﬂl›¤› üzerinden
iktidar› ellerinde tutmay› baﬂar›yorlar.
Kerkük’teki sorun da, milliyetçi, mülkiyetçi politikalarla bugüne kadar çözümsüz b›rak›ld›. Çözümü belirleyecek olan, emperyalizmin de¤il, halklar›n iradesi
olmal›d›r. Fakat, gerek emperyalistler gerek iﬂbirlikçiler halklar›n iradesinin ortaya ç›kmas›n› engellemek
için ellerinden geleni yapmaktad›rlar... Ki, Kerkük’te
Kürt halk›n› hedef alacak ﬂekilde patlat›lan bombay›
ve bu tarz eylemleri de, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin politikalar› d›ﬂ›nda düﬂünmemek gerekir.

Halka yönelik sald›r› bu kez Kerkük’te:
Halklar› Çat›ﬂt›rmak Emperyalizmin Politikas›d›r
28 Temmuz’da Irak’›n Kerkük kentinde, yerel seçimlere iliﬂkin ç›kar›lan ve Kerkük’ün statüsünün belirlenmesinde önemi olan kanunu protesto etmek amac›yla Kerkük Valili¤i önünde toplanan onbinlerce
Kürt’ü hedef alan bombal› sald›r›da, 25 kiﬂi ölürken,
180 kiﬂi de yaraland›.
Kerkük’teki sald›r›n›n kimler taraf›ndan yap›ld›¤›
da henüz netleﬂmiﬂ de¤il. Fakat, bu bombal› eylemin
emperyalizmin bölgede halklar› birbirine karﬂ› savaﬂt›rarak yönetme politikas›na hizmet etti¤i aç›k.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, Irak’ta Kürt, Türk-

Say›: 157
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Ambarl› ‹ﬂçileri : “Hak

kazanal›m
derken haks›zl›¤a u¤ruyoruz”
Ambarl› liman iﬂçileri baﬂta
sendikalaﬂma olmak üzere haklar›
için direniyorlar. Sendika çal›ﬂmas›
yürüttükleri için 57 arkadaﬂlar›n›n
iﬂten at›lmas›yla 16 Temmuz gününden beri direniﬂe geçen liman
iﬂçileriyle görüﬂtük. Taleplerini,
sorunlar› dinledik.
A b du l l a h Ta ﬂ a r (Direniﬂçi bir iﬂçi):

ödemediler.
Y ü r ü y ü ﬂ : Direniﬂin
talebi n ed ir?
A b d u l l a h Ta ﬂ a r : Se-nelik izinlerimiz olsun
haftal›k izinlerimiz olsun düzensiz.
Vardiya de¤iﬂimlerini haftal›k izinden
gösteriyorlar. Ço¤u-muzun zaten sa¤l›k
sorunlar› var. Kullan-d›¤›m›z makineler iti-bariyle a¤›r iﬂ maki-nalar› kullan›yoruz.
Geçmiﬂten bugüne
gelen bu bir tak›m sorunlar ço¤ald›k-ça iﬂçi de bunu anayasal hakk› olan
sendikalaﬂmaya götürdü. Bu bir suç
de¤il hak bildi¤imiz kadar›yla. ‹nsan-lar hak kazanal›m derken bir kez da-ha haks›zl›¤a u¤rad›lar burada. Ana-yasal haklar›m›z› mahkeme yoluyla
da olsa alaca¤›z. Bizim as›l iste¤imiz
tazminatlardan ziyade sendikan›n bu-rada yerleﬂmesi. Biz hakk›m›z olan
kabul edilsin istiyoruz.

“Bizim as›l istedi¤imiz
taz minat de ¤il sendikalaﬂmak”
Y ü r ü y ü ﬂ : Direniﬂiniz nas›l baﬂl ad›?
A b d ul l a h Ta ﬂ a r (Direniﬂçi bir iﬂçi):
Bir sendikal faaliyet baﬂlad› burada.
‹lk etapta 407 arkadaﬂ›m›z sendikaya
üye oldular. ‹ﬂveren bunu tespit etti¤i
anda, geçiﬂ yapt›rd› orda bize. Olay›n
aç›¤a ç›kmas›ndan sonra ilk etapta 5
arkadaﬂ›m›z› iﬂten ç›kard›lar. Daha
sonra 52 arkadaﬂ›m›z› iﬂten ç›kard›-lar. Bunlar geçerli hiçbir sebep göste-rilmeden oldu. Bu süreçte 52 arkada-ﬂ›m›z olsun, di¤er 5 arkadaﬂ›m›za ol-sun kesinlikle hiçbir tazminat falan

Y ü r ü y ü ﬂ : Kamuoyunun direniﬂe il -

M u z a f f e r A k p u n a r (Liman-‹ﬂ Sendikas› ‹stanbul ﬁub. Baﬂ.): yak›n› ölü-yor cena-zem var ce-nazeye git-mem laz›m
diyor, hay›r
git ölüm
Y ü r ü y ü ﬂ : S iz i ta n ›y a b i lir m iy iz ?
ka¤›d›n› getir göreyim öyle göndere-D i reni ﬂ i ni z ha kk› nd a bi l gi ve rir mi yim diyor. Tam bir kölevari çal›ﬂma.
s i n i z?
M u z a f f e r A k p u n a r : Ben LimanY ü r ü y ü ﬂ : Sendikalaﬂman›z kar ‹ﬂ Sendikas›’n›n Genel Baﬂkan› Mu-ﬂ›s›nda patronun tavr› ne oldu?
zaffer Akpunar. Limanc›l›k a¤›r ve
M u z a f f e r A k p u n a r : ‹ﬂçiler seny›prat›c› iﬂ kolu ve ne yaz›kki liman
çal›ﬂanlar› köle misali çal›ﬂt›r›l›yor.
dika haklar›n› kullanmak istediler. 20
Asl›nda buradaki s›k›nt› da bugün
Haziran’da biz üye yapt›k patron 21
budur. Çal›ﬂanlar kendisine iﬂ güven-Haziran’da Arser iﬂ makinalar›n› tut-cesi, insanca yaﬂaman›n koﬂullar›n›
tu la¤vetti, Marport olarak ﬂirket de-yaratabilmek için sendikal örgütlülü-¤iﬂtirdi. Bu tamamen bir hile yolu.
¤ün olmas›n› istiyorlar. Her türlü hak
Patronlar bakt› ki bu da yasal de¤il.
iﬂverenin iki duda¤› aras›nda. Adam
Bu defa çal›ﬂanlara bask› yapt›. Top-bir hafta de¤il 21 gün çal›ﬂ›yor 1 gün
lam 57 kiﬂiyi iﬂten att›lar. Geri kalan
dahi hafta tatili yapam›yor. Adam›n
iﬂçi arkadaﬂlar›m›z giriﬂ kap›s›nda

“ L i m a n l a r p a t r o n l a r i ç i n c e n net,
iﬂ çiler için ce h e nnemdir”
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gisi ni nas›l buluyorsunuz?
A b d u l l a h Ta ﬂ a r : Tuzla’daki olaylara
bak›ﬂ aç›s›yla Ambarl›’daki olaylara
bak›ﬂ aç›s› biraz dengesiz gibi geldi
bize. Tuzla’da insanlar öldü ama Am-barl›’da da insanlar öldü. Ambarl›’da
da 12 tane arkadaﬂ›m›z iﬂ kazas› so-nucu hayat›n› yitirdi. Yerel yönetim-lerden olsun demokratik kitle örgütle-rinden olsun pek kayda de¤er bir des-tek ald›¤›m›z söylenemez do¤rusu.
Özellikle bas›ndan hiçbir destek al-mad›k. Sendikam›z Türk-‹ﬂ’e ba¤l›
bir sendika. Türk-‹ﬂ’in bize daha çok
sahip ç›kmas› gerekiyor.
Liman önünde 3 gündür yapt›¤›m›z
eyleme jandarman›n bask›s› nedeniy-le son verip köye (Yakuplu) taﬂ›d›k.
Burada sürdürüyoruz. ‹ﬂveren her za-man için burdaki kanun adamlar›n›
bize karﬂ› kulland›. Ama biz y›lma-d›k, mücadelemiz devam ediyor.
kullan›lan ﬂifreli kartlar›n ﬂifreleri
de¤iﬂtirildi¤i için içeri giremediler.
‹ﬂveren bir noter getiriyor bunlar iﬂi
b›rakm›ﬂ gibi bir izlenim yaratarak
bir tutanak haz›rlat›yor. E¤er iste¤i
gibi ben seni iﬂten att›m diyorsa bu
iﬂveren için cennettir. Ama çal›ﬂan
için de cehennemdir.
Y ü r ü y ü ﬂ : Ya s a l a r d a h a k o l a n
sendikalaﬂma, örgütlenme hakk›n›
iﬂçiler kullanam›yor, ka¤›t üzerine
kal›yor. Bu durumda ne yap›lmas›
g e r e ki y or
M u z a f f e r A k p u n a r : ‹ﬂ güvencesi
teminat› olmas› gerekiyor. Sendikal
örgütlülü¤ün önündeki engellerin tü-münün kalkmas› gerekiyor. Bunu da
yapabilecek olan TBMM’dir. Yasa ç›-kar›c›d›r. 4857 say›l› yasa tamamen
köle çal›ﬂt›rmaya yöneliktir.
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E-Kart ‹ﬂçileri Örgütsüzleﬂtirme
Sald›r›s›na Direniyor
Elektronik kart üretiminin yap›ld›¤› Eczac›baﬂ› ve Alman Gieske
Devriend ﬂirketlerinin ortak oldu¤u
E Kart Fabrikas›’ndaki grev 50’li
günlere yaklaﬂ›yor. 120 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› fabrikada sendikalaﬂma çal›ﬂmas› ilk olarak 2006 y›l› A¤ustos
ay›nda baﬂlam›ﬂ. K›sa sürede örgütlenme tamamlan›p çok say›da iﬂçi
sendikaya üye yap›l›yor. Ancak patronun bask›s› gecikmemiﬂ. Sendikaya üye olan 66 iﬂçinin büyük ço¤unlu¤u patronlar taraf›ndan zorla
ve noter masraflar› da karﬂ›lanarak
sendikadan istifa ettiriliyor. Sendikalaﬂma çal›ﬂmas› böylece sekteye
u¤ram›ﬂ.
‹ﬂçiler pes etmemiﬂler. 2007 y›l›nda yeniden örgütlenme çal›ﬂmas›na baﬂl›yorlar. ‹ﬂçilerin büyük ço¤unlu¤u yine sendikaya üye yap›l›yor. E Kart patronlar› bir kez daha
iﬂçiye bask› uyguluyorlar. ‹ﬂçileri
sendikadan istifa etme ya da iﬂten
atma tehtidiyle karﬂ› karﬂ›ya b›rak›yorlar. Bunun üzerine E Kart
Fabrikas›’nda Bas›n ‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan 2 May›s’ta grev karar› as›l›yor.
E Kart direniﬂçilerini grevlerinin
44. gününde ziyaret ettik. Grevci iﬂçiler greve ç›kma süreçlerini bize
anlatt›lar.
Greve ç›kmalar› için yeterli say›lar›n›n ucu ucuna oldu¤unu belirten
iﬂçiler bu nedenle patronun üyelere
sendikadan istifa etmeleri için yük-

lü miktarlarda para teklif etti¤i ve
baz› iﬂçilerin bunu kabul etti¤ini anlatt›lar. Grevin yap›laca¤› gün istifa
edenlerin yerine yeni üyeler yaparak greve ç›kan iﬂçiler, grevin ilk
günü greve ç›kan bir iﬂçinin iﬂten
at›ld›¤›n› söylediler. Patronla yap›lan görüﬂmelerde patronun ‘ben kesinlikle bu fabrikada sendika istemiyorum’ dedi¤ini anlatan iﬂçiler,
greve ç›kma nedenlerinin patronlar›n sendikalar›na yönelik sald›r›s›
oldu¤unu belirtiyorlar.
Bas›n-‹ﬂ ‹stanbul ﬁube Baﬂkan›
Levent Dinçer ile grevle ilgili düﬂüncelerini konuﬂtuk...
Bas›n-‹ﬂ ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Levent Dinçer: 44. günümüz bugün grevde. 2 y›ldan beri süren bir
süreç var örgütlenmeyle ilgili. ‹çerde uzun zamand›r bask›lar, para teklifleri, iﬂten ç›karmalar› yaﬂad›k. En
son iki üyemiz iﬂten ç›kar›ld›. ‹ﬂveren en son tespit davas› açt› onu da
kaybetti. Bu sald›r›lar sadece Bas›n‹ﬂ üzerinde de¤ildir. Bugün sendikalaﬂmak isteyen birçok iﬂyerinde
ayn› ﬂeyler yaﬂan›yor. Bu sendikalaﬂmaya karﬂ› bir sald›r›d›r. Hükümet farkl› gündemlerle iﬂçilerin
haklar›n› ellerinden ald›¤› bu uygulamalar›n üzerini örtmeye çal›ﬂ›yor.
Biz birarada olmal›y›z. Biz ayr› durursak bu sald›r›lar sürecektir. Türk‹ﬂ ‹stanbul ﬁubeler Platformu üzerinden bir ça¤r› yapt›k tüm konfederasyonlara birlikte örgütlenme ça¤r›s›. Bütün direniﬂleri, grevleri ortak

Adana O LEY‹S’ten Aç›klama
Adana’da bulunan Türkiye Otel,
Lokanta ve E¤lence Yerleri ‹ﬂçileri
Sendikas› (OLEY‹S) Do¤u Akdeniz
Bölge
Temsilcili¤i
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan sendika
binas›nda bir bas›n
toplant›s›
yaparak
Adana Hilton-Sa’da

Say›: 157

T‹S görüﬂmelerinin

t›kanmas›n› protesto etti.
256 kiﬂinin çal›ﬂt›¤› Hilton-Sa’da
193 iﬂçi örgütlü bulunmakta. Bölge
Temsilcili¤i ad›na “Adana HiltonSa Otelinde Toplu iﬂ Sözleﬂmesi
Görüﬂmeleri t›kanm›ﬂt›r” baﬂl›¤›yla
yap›lan aç›klamada 29 May›s’ta
baﬂlayan görüﬂmelerde anlaﬂma

bir noktada toplamal›y›z. Amac›m›z
bütün direniﬂleri, grevleri birleﬂtirmek. Bu grevlerin, direniﬂlerin sendikalaﬂma mücadelesinin tek bir
birleﬂik ortak mücadele haline getirilmesi gerekir.

‹ﬂçilerin Talepleri:

ª Sendika hakk›n›n tan›nmas›
ª ‹ﬂyerindeki adaletsizliklerin

son bulmas›: Ayn› iﬂi yapt›¤› halde patronlara yak›n iﬂçilere üçdört kat daha fazla ücret verilmekte.
ª ‹ﬂçiler aras›ndaki yapay bölünmelere son verilsin: ‹ﬂçiler
patronlar›n yönlendirmesiyle
“‹stanbullu, Gebzeli”, “1. Kattakiler, 2. Kattakiler” ﬂeklinde bölünmekte.
ª Yaklaﬂ›k 100 kamerayla iﬂyeri
yirmidört saat izlenmekte, iﬂçilerin birbirleriyle en küçük bir konuﬂmas›na dahi müdahale edilmekte.
ª Bas›n yay›n sektöründe olduklar› için iﬂçilerin 5 y›l erken
emeklilik haklar› bulunmakta.
Ancak patronlar bunu bildirmedi¤i için iﬂçiler bu haklar›ndan
yararlanamamakta.
sa¤lanamad›¤› dile getirildi. HiltonSa yöneticilerinin görüﬂmeleri t›kad›¤› belirtilerek mücadelenin devam
edece¤i ifade edildi.
Aç›klama sonunda D‹SK 6. Bölge Baﬂkan› Kemal Aslan söz alarak
Tersanelere ve 1 May›s’a de¤indi ve
patrona sorunun çözülmesi noktas›nda ça¤r› yapt›. Son olarak Av.
Mustafa Cink›l›ç söz alarak sürecin
yasal boyutu hakk›nda bilgi verdi.
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26 Temmuz günü bir yürüyüﬂ
yapt›.
Gazi Temel Haklar taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂ dernek
binas› önünden baﬂlad›. “ZamGazi Mahallesi
lara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” yaz›l› pankart açan Temel
Haklar üyeleri meﬂalelerle ve “Dilenerek De¤il Direnerek Kazanaca¤›z,
AKP Önce Aç B›rak›yor Sonra Dilencileﬂtiriyor” yaz›l› dövizlerle Gazi
Cemevi’ne kadar yürürken, çald›klar› davulla ve boﬂ tencerelerine vurarak mahalle halk›n› yürüyüﬂe ça¤›rd›lar. Mahalle halk›n›n pencerelerin26 Temmuz günü ‹stanbul Gazi
den balkonlar›ndan alk›ﬂlarla ve sloMahallesi’nde ve Esenyurt’ta zamganlara eﬂlik ederek destek verdi¤i
lara karﬂ› eylemler yap›ld›. Gazi Teyürüyüﬂ boyunca “Zam Zulüm ‹ﬂmel Haklar ve Esenyurt Temel Hakkence ‹ﬂte AKP” sloganlar› at›ld›.
lar taraf›ndan yap›lan eylemlerde
Yürüyüﬂ sonunda cemevi önünde
zamlara karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda
yap›lan aç›klamada halka ça¤r› yap›bulunuldu.
larak “Açl›k ve yoksulluk kaderimiz
de¤ildir. Zamlara iﬂsizli¤e talana
G a z i ’ d e Z a m P ro t e s t o s u
karﬂ› mücadele etmek için örgütlenelim!” denildi. Eyleme yaklaﬂ›k 400
Gazi halk› AKP hükümetinin
kiﬂi kat›ld›.
yapt›¤› zamlar› protesto etmek için

Zam Zulüm
‹ﬂkence
‹ﬂte AKP

77 yaﬂ›ndaki tutuklu,
hapishanede öldürüldü
“PKK’ye yard›m ve yatakl›k” suçlamas›yla tutuklanan ve Siirt Kapal› Hapishanesi’nde tutulan 77 yaﬂ›ndaki Ali Çekin, hastal›¤›n›n tedavi edilememesi nedeniyle 29 Temmuz’da yaﬂam›n› yitirdi.
Ali Çekin’e Siirt Hapishanesi’nde iken karaci¤er
kanseri teﬂhisi konulmuﬂtu. Yak›nlar›n›n, demokratik
kurumlar›n tüm giriﬂimlerine ra¤men tahliye edilmeyen Çekin, hastal›¤›n›n ilerlemesi üzerine sevkedildi¤i
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Hastanesi’nde kurtar›lamayarak yaﬂam›n› yitirdi.

H a y a t Tv’nin
K a p a t › l m a s › n a P rotestolar...
27 Temmuz’da Kad›köy ve Ba¤c›lar’da yap›lan eylemlerle Hayat TV’nin yay›n›n›n durdurulmas› protesto
edildi. Ankara’da da 29 Temmuz günü yap›lan eylemde, KESK, EMEP, DTP, SPG, ÖDP, SDP, EKD’li Kad›nlar, yay›n durdurulmas›na son verilmesini istediler.
Hayat Tv Bürosu önünde yap›lan eylemde,
TBMM, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, RTÜK ve Türksat’a protesto metinleri gönderildi.
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Esenyurt’ta Zamlara Hay›r
26 Temmuz günü Esenyurt’ta akﬂam
saatlerinde Pazar Caddesi’nden
yap›lan yürüyüﬂ “Zamlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” pankart›n›n
aç›lmas›yla baﬂlad›. Balkonlardan ve
pencerelerden alk›ﬂ ve ›sl›klarla
halk›n destek verdi¤i eylemde “Zamlara Hay›r, Dilenerek De¤il, Direnerek Kazanaca¤›z, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld. Bir
saate yak›n süren yürüyüﬂ Mareﬂal
Fevzi Çakmak Caddesi’nin sonunda
bulunan Esenyurt Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i önünde yap›lan bas›n aç›klamas› ile son buldu.

Esenyurt

Ormanlar›m›z Alev
Alev Yan›yor…
Dersim’de artan askeri operasyonlarla beraber da¤l›k araziler ve ormanlar bombalanarak ateﬂe verildi.
Son zamanlarda yo¤unlaﬂan askeri operasyonlarla birlikte merkeze ba¤l› Güleç Köyü Dot bölgesinde, Nazimiye, Dall›bahçe Köyü ve merkeze 2 km uzakl›ktaki
Gazik Tepesi askerler taraf›ndan ateﬂe verildi.
Dersim’de K›rm›z› Da¤, Dot, Güleç (Dera Hagü)
Köyü mevkiindeki ormanlar askerlerce tutuﬂturulmas› sonucu iki gün boyunca yand›. Yang›n› söndürmek
isteyen orman iﬂçilerine ise ikinci günün sonunda izin
verildi. Yang›na müdahale etmek amac›yla Orman ‹ﬂletmesi iﬂçileri, Belediye iﬂçileri DTP ve Halk Cepheliler de sabah saatlerinde yang›n yerine gittiler. Yap›lan çal›ﬂmalar sonucu yang›n söndürüldü. ‹ki hektarl›k
alan ise yanarak kül oldu.
Yaﬂanan orman yang›nlar› ile ilgili olarak Dersim
Temel Haklar Derne¤i’nin de bulundu¤u DKÖ temsilcileri orman yang›n›n oldu¤u yere giderek bas›na aç›klamada bulundular. Belediye Baﬂkan›, Baro Baﬂkan›
ve ‹HD Baﬂkan› yapt›klar› aç›klamada operasyonlarla
birlikte geliﬂen orman yang›nlar› Dersim’ i insans›zlaﬂt›rmak için yap›lmaktad›r, bizler bunun takipçisi
olaca¤›z dediler.
3 A¤ustos 2008

Dersim’de K›ﬂla Meydan›’na
as›lan, üzerinde Seyit R›za’n›n
resminin oldu¤u ve “Senin Yalanlar›n, Hilelerinle Baﬂ Edemedim Bu Bana Dert Oldu. Bende,
S e n i n
Önünde
Diz Çökmeyece¤im, Bu
Da Sana
Dert Olsun” yaz›l› TUDEF imzal› pankart›n savc›l›k karar›yla polis taraf›ndan indirilmesi Yeralt› Çarﬂ›s›’ndan K›ﬂla Meydan›’na yap›lan bir yürüyüﬂle protesto edildi.
28 Temmuz günü yap›lan ve Halk Cephesi’nin de destek verdi¤i
eylemde polis taraf›ndan indirilen pankart ve 38 Dersim isyan› önderlerinden Aliﬂer’ in foto¤raflar› taﬂ›narak “Mezela Sey R›zay Kotiya”
slogan› eﬂli¤inde yürüyüﬂe geçildi. K›ﬂla Meydan›’nda yap›lan aç›klamalarda da “savc›l›¤› ve polisi bu hukuk d›ﬂ› tutumundan dolay› k›n›yoruz, Seyitlerimize sahip ç›kmaya yollar›nda yürümeye devam edece¤iz” denildi.

Seyit R›za Oligarﬂiye
‘Dert’ Olmaya Devam Ediyor

Kontgerilla Düzeninden
Hesab› Emekçi ve Ezilen
Halklar›m›z Soracakt›r
31 Temmuz günü TMMOB MMO’da bas›n toplant›s› düzenleyen
örgütler; BDSP, DTP, EMEP, EHP, ESP, Halk Cephesi, HKM, Kald›raç, Köz, ODAK, ÖDP, SODAP, SDP, SPG ve TÖP “Kontgerilla Düzeninden Hesab› Emekçi ve Ezilen Halklar›m›z Soracakt›r” dediler.
Aç›klamada AKP’nin demokratl›k masallar› teﬂhir edilerek “Bugün bu operasyonu ve çetelerin üzerine gitme söylemlerini Susurluk’tan biliyoruz” dediler.
AKP’nin ve generallerin ABD iﬂbirlikçisi oldu¤u, Ergenekon Operasyonu’nun ayn› zamanda Ortado¤u Projesi çerçevesinde kontrgerillay› yeniden düzenleme, safralardan kurtulma amac›yla yap›ld›¤›n›n
belirtildi¤i aç›klamada “biliyoruz ki it dalaﬂ› bir kez baﬂlad›¤›nda toz
duman kald›r›l›p gerçeklerle yalanlar kar›ﬂt›r›l›p halk›n gözünden as›l
sorumlular uzak tutulmaya çal›ﬂ›l›r. T›pk› bu gün oldu¤u gibi. Bir yandan devletin, kontrgerillan›n kanl›-kirli-kara tarihini aklamak için
devrimcilere, devrimci-yurtsever örgütlere çamur atarken di¤er yandan Ergenekon’un M‹T’le, Emniyetle, Genelkurmay’la ba¤›n›n
olmad›¤› döne döne anlat›lmaktad›r. Hepsi yaland›r. Gerçek olan
devletin halka karﬂ› yürüttü¤ü
savaﬂt›r ve bu savaﬂta kontrgerilla
örgütlenmelerinin yeri nettir” denildi.
‹lerleyen süreçte eylemlerine
devam edeceklerini bilirten örgütler,
3 A¤ustos Pazar günü Galatasaray Lisesi önündeki eyleme ça¤r› yaparak
aç›klamay› bitirdiler.

Say›: 157

Gemlik Temel
Haklar Yeni Yerinde
26 Temmuz günü Gemlik Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, yeni yerine taﬂ›nmas› dolay›s›yla bir
aç›l›ﬂ düzenlenledi.
Aç›l›ﬂta yap›lan konuﬂmalarda
düzenin yoz kültürü ve sald›r›lar›yla dayan›ﬂmay›, paylaﬂmay› yoketti¤i, bu sald›r›lara karﬂ› mücadele verilmesi gerekti¤i söylendi.
AKP’nin politikalar› ve Ergenekon aldatmacas› teﬂhir edilerek
AKP’nin de Ergenekoncular’›n da
Amerikan iﬂbirlikçisi oldu¤unun
belirtildi¤i aç›l›ﬂ Grup Yar›n’›n söyledi¤i türkülerle son buldu.

"Sivas Yandı 15 Yıl
Oldu"
17 Temmuz günü Gazi Mahallesi Cem Dü¤ün Salonu’nda Sivas
Katliam›’n› anlatan bir oyun sergilendi.
Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin izledi¤i
oyun öncesinde yap›lan konuﬂmalarda ise Gazi Mahallesi’nde var
olan yozlaﬂmaya karﬂ› birlikte hareket edilmesi ça¤r›s› yap›ld›.

Gazi Mahallesi
Futbol Turnuvası
Sürüyor
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan düzenlenen
"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Dostluk Futbol
Turnuvas›" devam ediyor.
‹lk hafta maçlar› 29 Haziran günü oynanan turnuvaya mahallenin
çeﬂitli bölgelerinden 16 tak›m
kat›ld›. Gazi Spor tesislerinde oynanan maçlarda sahaya düzenin yozlaﬂt›rd›¤› insanlar taraf›ndan öldürülen Cengiz Duygulu, Esat Atmaca, Erkan Bayer'in foto¤raflar›n›n
da bulundu¤u bir pankart as›ld›.
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Halk Cephesi’nden
Munzur Festivali’ne Ça¤r›
Halk Cephesi Dersim Temsilcili¤i 27 Temmuz’da
“8. Dersim Kültür ve Do¤a Festivali’ne Ça¤r›m›zd›r”
baﬂl›kl› yaz›l› aç›klama yay›nlad›. Dersim’in yaﬂad›¤›
bask›lar ve bu bask›lara karﬂ› Dersim’in isyan›n›n anlat›ld›¤› aç›klamada “ne olursa olsun Dersim halk› onuruna, namusuna, topra¤›na sahip ç›kacakt›r” denildi.
Tarihinde direniﬂlerle, isyanlarla an›lan Dersim’in;

Munzur
Festivali
Engellenemez
Dersim’de bu y›l 8.’si yap›lan
Munzur Kültür ve Do¤a Festivali
kapsam›nda Naz›miye’de yap›lmas› planlanan
konser ve
di¤er etkinliklerin,
CHP’li Belediye Baﬂkan› Bertal
Ateﬂ taraf›n-

dan engellenmesi 28 Temmuz’da
halk taraf›ndan yap›lan eylemle
protesto edildi.
Naz›miye çay bahçesinde toplanan kitle, “Bertal Ateﬂ ‹stifa” sloganlar›yla, Cumhuriyet Meydan›’nda bulunan belediye binas›n›n
önüne kadar yürüdü. Burada Gebze
Tunceliler Derne¤i yöneticisi Sinan
K›rm›z›çiçek taraf›ndan yap›lan
aç›klamada festivalin Belediye Baﬂkan› Bertal Ateﬂ taraf›ndan engellendi¤i söylenerek bu yanl›ﬂtan vazgeçmesi, halktan özür dilemesi için
ça¤r›da bulunuldu. “Naz›miye halk›
olarak bu haks›zl›klara karﬂ› her

Gün›ﬂ›¤› Didimlilerle
Buluﬂtu
Didim
Hac›
Bektaﬂ Veli Kültür
ve Tan›tma Derne¤i
taraf›ndan 26 Temmuz günü Cemevi
önünde bir konser
gerçekleﬂtirildi. Yerel sanatç›lar›n türküleri ve deyiﬂleriyle dinleti verdi¤i
konserde Grup Gün›ﬂ›¤› da söyledi¤i
türküler ve marﬂlarla Didim halk›na
seslendi.
Grup Gün›ﬂ›¤›
elemanlar› konserde yapt›klar› konuﬂmada "türküle-

40

KÜLTÜR

festivalinin de devrimci bir temelde olmas› gerekti¤inin
söylendi¤i aç›klamada, “Taﬂ›n›n, topra¤›n›n direniﬂe
destek oldu¤u bir ﬂehirde, festival de halklar›n mücadelesini geliﬂtirmeli, emperyalizme karﬂ› bilinci yükseltmelidir” denilerek, Dersim halk›n›n özüne ve ad›na uygun, devrimci bir festival istedi¤i vurguland›.
Aç›klamada “Dersim Halk Cephesi, iﬂte bu temelde
Dersim halk›na yaraﬂ›r bir festival için çal›ﬂmalar yürütecek ve halk›n taleplerine cevap vermek için çal›ﬂmalar›na devam edecektir” denilerek Munzur Festivali’ne
ça¤r› yap›ld›.

rimizi mücadelenin
oldu¤u her yerde
söylemeye devam
edece¤iz" dediler.
750 kiﬂinin kat›ld›¤› gecede Ege'den
Karadeniz'e uzanan
bir repertuarla sahne alan Gün›ﬂ›¤›,
çekilen halaylar ve
"Çav Bella" Marﬂ›n›n hep bir a¤›zdan
söylenmesi ile konseri bitirdiler.
Gün›ﬂ›¤›'n›n ard›ndan da sevilen
halk müzi¤i sanatç›s› Abidin Biter
konseri gerçekleﬂti.

alanda demokratik tepkimizi ortaya koymaya sizi
teﬂhir etmeye devam edece¤iz” denildi.
Aç›klaman›n okundu¤u
s›rada bir polis panzeri kitlenin içine girerek halk› da¤›tmaya çal›ﬂt›. Ancak kitlenin kararl› duruﬂu sonucu
polis panzeri kitlenin içinden ç›kmak zorunda kald›. Eylem bittikten
sonra belediye binas›n›n önüne siyah çelenk b›rak›ld›. S›k s›k “Munzur Özgür Akacak”, “Munzur’da
Baraj ‹stemiyoruz”, “Baﬂkan ‹stifa”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme 100
kiﬂi kat›ld›.
vale standlar›yla kat›ld›. Halk›n yo¤un ilgisinin oldu¤u stand›n onur
köﬂesini Mahir Çayan
ve Arguvanl› 2000–
2007 Ölüm Orucu ﬂehidi Selma
Kubat’›n resimleri süslüyordu.
Yürüyüﬂ okurlar› da dergimizin 155. say›s›n›n tan›t›m› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Dergimizi gören
Arguvanl›lar; “devrimcileri gördüklerinde çok sevindiklerini ve
devrimciler oldu¤u sürece umutlar›n› kaybetmediklerini, kendilerini güvende hissettiklerini”
dile getirdiler.

Arguvan Türkü
Festivali Yap›ld›
Malatya-Arguvan’da 26–27
Temmuz tarihleri aras›nda 6.
Geleneksel Arguvan Türkü Festivali gerçekleﬂti.
Onbin kiﬂinin kat›ld›¤› festivalde Arguvan ezgileri seslendirildi, semah gösterileri yap›ld›. Yerel halk sanatç›lar› ve
Erensoy Akkaya, Mazlum Çimen, Güler Duman, Zafer Gündo¤du, Tolga Sa¤, Erdal Erzincan gibi sanatç›lar konserler
verdi. Festivalde “Türkiye'nin
Ekonomisinin Güncel Sorunlar›
ve E¤itimin Geçmiﬂten Gelece¤e Sorunlar›, ‹leriye Dönük Çözüm Önerileri” konulu bir panel
gerçekleﬂtirildi.
Malatya Temel Haklar festi-
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Oportünizm genellikle san›ld›¤›
ve zaman zaman da yanl›ﬂ kullan›ld›¤› gibi, bir “siyasal ak›m” de¤ildir. Bir ideoloji de¤il, bir siyasal
davran›ﬂ biçimidir. Opor tünizm,
M a r ks iz m -L en i ni zm d e n s ap m a si y a s a l ak ›m l a r ›n ö z e l li k l e r in d e n b i risidir.
Baz› felsefe sözlüklerinde oportünizm ﬂöyle tarif ediliyor: “ Y ü ks ek b ir amaca göre d e ¤ i l , ﬂ i m d i k i g e r e k l e r e g ör e d a v r a n m a k . . . ”
Yani, günlük ç›karlara göre
davranmak.
Oportünizmin, TDK sözlüklerindeki tan›m› ise ﬂöyle: “Güç dur u m l a rd a , d a v r a n › ﬂ l a r › n › a h l a k
k urallar› veya d üzen li b ir d üﬂü nceden çok, ç›karlar›na uyacak bi çimde ayarlamay› amaçlayan
tutum, f›rsatç›.”
Marksizm-Leninizmden sapma
çeﬂitli siyasal ak›mlar›n “opor t ü n i s t ” diye nitelendirilmelerinin nedeni de; ideolojik-politik çizgilerinden, çeﬂitli konulardaki politik tav›rlar›n› belirlemeye kadar, Marksist-Leninist ilkelerle de¤il, günlük
veya dönemsel ç›karlar›na göre
hareket etmeleridir. Marksizm-Leninizmden sapma ideolojiler, oportünizmi bir davran›ﬂ tarz› olarak biçimlendirir.
Engels, oportünizm için ﬂöyle
der; “Opor t ü n i z m , a y r › c a l › k l a r v e
b ol ücr e t l e r k a r ﬂ › l › ¤ › n d a i l k e l e r i n
burjuvaziye sat›lmas›d›r”.
Bu tan›m ayn› zamanda, oportünizmin maddi zeminini de gösterir. Burjuvazi, yüksek ücretler ve
çeﬂitli ayr›cal›klar sunarak sat›n
alabildi¤i bir kesimi, iﬂçilerin mücadelesini engellemek, tehlikesiz
bir çizgiye çekmek için kullan›r.
Bunlar, burjuvazinin iﬂçi s›n›f› içindeki ajanlar› durumuna gelirler.
Örne¤in, iﬂçi aristokrasisinin, iﬂçi
s›n›f› içindeki konumu böyledir.
Fakat, oportünizm salt iﬂçi aristokrasisine özgü ya da sadece
maddi teﬂviklerle sat›n al›nm›ﬂ bir
kesimde görülen davran›ﬂ biçimi
de¤ildir. ﬁu ya da bu nedenle burjuvaziye karﬂ›, kararl› bir mücadele yürütemeyen kesimlerin, zor-

B‹LG‹
OPORTÜN‹ZM
luklar karﬂ›s›nda ald›klar› tav›rlarda da genellikle oportünizm vard›r.
Oportünizm, koﬂullar›n gerektirdi¤i mücadele biçimlerini hayata geçirmek yerine, koﬂullar› kendine
uydurmaya çal›ﬂarak, mücadelenin üzerlerine yükledi¤i görevlerden kaçar.
Öz olarak ifade edersek, oportünizm bir davran›ﬂ tarz›d›r. Bu
davran›ﬂ tarz› bilimsel do¤rularla
ve toplumsal ç›karlar› esas alarak
hareket eden, Marksist-Leninistlere özgü bir davran›ﬂ tarz› de¤il; bireysel-grupsal ç›karlara göre hareket eden burjuvaziye ve MarksizmLeninizmden sapma ak›mlara özgü bir davran›ﬂ tarz›d›r.
Revizyonist-reformist diye tan›mlad›¤›m›z, Marksizm-Leninizmden sapma siyasal ak›mlar ço¤unlukla, ayn› zamanda opor t ün is ttirler. Örne¤in, II. enternasyonal revizyonist partileri, Çarl›k Rusya’s›nda Menﬂevikler, ülkemizdeki
revizyonist-reformist
ak›mlar,
opor tü ni st karakterdedirler.
Lenin oportünizmin yüzlerce
çeﬂidinden söz ederken, Türkiye
devriminin önderlerinden Mahir
Çayan da oportünizm için ﬂöyle
der; “Opor t ü n i z m , ç e ﬂ i t l i k › l › k l ar a b ü r ü n e r e k s o s y a l i s t h a r eket
içinde or ta ya ç› ka r. Opor t ü n i zmin k›l›¤›n› o ülkenin ekonomik
ve sosyal bünyesi, geliﬂme derece si, - ge liﬂ me der e c e s iy l e k op maz ba¤lar› olan- proletar y a n › n
p o l i t i k b i l i n ç v e ö rg ü t l e n m e d ü zeyi, dolay›s› ile ülkenin içinde
bulundu¤u devrim aﬂamas›n›n
n i t e l i ¤ i b e l i r l e r.”
Örne¤in, II. enternasyonal
oportünizminin görüﬂleri; “proletaryan›n nüfusun ço¤unlu¤una
sahip olmad›¤› ülkelerde koﬂullar›
m›ﬂ olsa da iktidar› almas›na karﬂ›

olmak”, “iﬂçilerin mücadelesini
parlamenter biçimlere hapsetmek”tir. II. enternasyonal oportünizmi bu görüﬂlerini, Marks’›n kimi
özgün koﬂullar için söyledi¤i sözlere dayand›r›r ve o görüﬂleri, de¤iﬂen koﬂullar› gözetmeksizin dogmalaﬂt›rarak uygulamaya çal›ﬂ›r.
Yine örne¤in ülkemizdeki oportünizmin belirgin özellikleri içinde,
Marks’›n kimi özgün koﬂullar için
söyledi¤i sözleri genelleﬂtirerek,
parlamenter mücadele biçimini
mutlaklaﬂt›rmak veya Sovyetik
ayaklanmayla, Çin halk savaﬂ›
modellerini ﬂablonlaﬂt›rarak ülkemiz koﬂullar›na uygulama çabas›
vard›r.
Ülkemizdeki siyasal ak›mlar›
tan›mlarken, genellikle TKP, T‹P,
TS‹P gibi bir dönemin SBKP revizyonizmi yörüngesinde hareket
eden partilere revizyonistler, ÇKP
ve AEP’çi çizginin ﬂablonlaﬂt›r›c›lar›na da oportünistler denilmiﬂtir.
Fakat bu ayr›m, as›l olarak bu
örgütlerin öne ç›kan davran›ﬂlar›
itibariyle yap›lm›ﬂt›r. De¤ilse,
oportünist diye tan›mlanan örgütler de, Marksizm-Leninizmi tahrif
etme boyutuyla revizyonisttir.
Yine, Mahir Çayan; her çeﬂit
oportünizmin, en son tahlilde, iﬂçi
s›n›f› ve müttefiklerinin yanl›ﬂ de¤erlendirilmesine dayand›¤›n› belirtir. Ya iﬂçi s›n›f›n›n gücünü abartarak, ya da iﬂçi s›n›f›n›n gücünü
görmezden gelerek devrim biçimini, görevlerini ve ittifaklar›n› yanl›ﬂ
de¤erlendirirler. Bu da ülkemizdeki
oportünist kesimlerin belirgin özelliklerindendir. Bir k›sm›, iﬂçi s›n›f›n› yok sayarken, bir di¤er kesim
iﬂçi s›n›f›n›n gücünü abartarak,
ona göre stratejiler geliﬂtirir, di¤er
s›n›flarla ittifak›n› reddeder.
Oportünizm, Marksist-Leninist
devrim teorisini ﬂablona dönüﬂtürerek, teorinin özünü, yarat›c› yan›n› öldürür.

Stammheim 129b Davas›’na Protesto
“ S t a m m h e i m 129b Davas› ” na
28 Temmuz’da devam edildi.
Duruﬂmada, eski M‹T ve Almanya Anayasay› Koruma Örgütü çal›ﬂan› Hüseyin Hiram dinlendi.
S t a m mDuruﬂman›n ard›ndan, “S
he im 129b Da va s› ” n› protesto et-mek için 129 Yasa Maddeleriyle
Mücadele Komitesi taraf›ndan
Stammheim Hapishanesi önünde
bir eylem yap›larak, devrimci tut-saklara destek ça¤r›s› yap›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
Hüseyin Hiram’›n psikolojik olarak
rahats›z oldu¤u, çeliﬂkili ifadeler
verdi¤i, birçok ﬂeyi hat›rlamad›¤›
belirtilerek, yarg›laman›n dayand›¤›
zeminin çürüklü¤üne vurgu yap›ld›.
Almanya’n›n tan›¤› Hiram’›n, günde 20 ile 30 aras› 4 çeﬂit hap alan bir

kiﬂi oldu¤u ve duruﬂma s›ras›nda da
2 yat›ﬂt›r›c› hap ald›¤›na de¤inildi.
Almanya mahkemeleri, Hiram
gibi, yarg›lananlar› düﬂman olarak
gördü¤ünü söyleyen bir kiﬂinin tan›kl›¤›n› delil sayarak, en basit hukuk kurallar›n› dahi ihlal ediyor. Hiram’›n hezeyanlar›n› hoﬂgörü ile
dinleyen, psikolojik rahats›zl›¤›
olan tan›¤›n›n, san›klar› suçlay›c›
ifade vermesine yard›mc› olan, Almanya mahkemesi, 17 Mart’tan beri süren hukuksuzlu¤u, tutuklular›
tahliye etmeyerek sürdürdü.
Almanya devleti, Hiram gibi bir
tan›¤a sar›lm›ﬂ, onu kullanarak, söz
konusu dava üzerinden 129b yasa
maddesini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor.
Eylemde, 129 Yasa Maddeleriy-

le ve Bask›larla Mücadele ‹nisiyatifi ad›na da bir aç›klama okundu.
Mahkeme önünde yap›lan protesto eyleminde, “129 Yasa Maddeleri Kald›r›ls›n – Siyasi Tu ts ak lar a
Özgürlük” yaz›l› pankartlar aç›larak, “Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma”, “Devrimci Tutsaklar Onur u mu z du r ” sloganlar› at›ld›.
Davan›n görüldü¤ü gün, davadan tutuklu yarg›lanan Ahmet Düzgün Yüksel ile Devrim Güler bulunduklar› hapishanelerden StuttgartStammheim Hapishanesi’ne sevk
edildiler.

olay, Alman devletine karﬂ›,
genel olarak bütün göçmenlerde Almanya’n›n
son y›llarda artan, yabanc› düﬂman› politikalar›yla birlikte ciddi bir güvensizlik yarat›rken. Göçmenler olarak, bizler
aç›s›ndan yand›¤›m›zla kalmam›z ve
adaletin yerini bulmamas›, hepimizde
derin ve ac›l› bir yara acm›ﬂt›r. Öte yandan, Alman devleti, bizleri testetmekten geri durmayaca¤›n› aç›klam›ﬂ durumda. Çünkü Vatandaﬂ olmak isteyenlere sorulan sorular, aﬂa¤›lay›c›, ayr›mc› ve ›rkç› bir zihniyeti yans›tmas› yüzünden kamoyunda ya¤un tart›ﬂmalar
yap›lm›ﬂ, Vatandaﬂl›k Testi sorular› ciddi eleﬂtiriler almas›na ra¤men, 1 Eylül
2008 tarihinden itibaren uygulamaya
konulaca¤› aç›kland›” dedi.

Yand›¤›m›zla Kald›k
Almanya’n›n
Ludwigshafen ﬂehrinde
3
ﬁubat
2008’de ç›kan yang›nda Türkiye’li 9
kiﬂi ölmüﬂ, 60 kiﬂi
yaralanm›ﬂt›. Yang›n’a iliﬂkin süren
dava, bir sonuca
ulaﬂmadan bitirildi.
Davan›n bitirilmesine ve suçlular›n
cezaland›r›lmamas›na iliﬂkin Anadolu
Federasyonu Berlin Temsilcili¤i 27
Temmuz’da “Yand›¤›m›zla Kald›k” diyerek, bir aç›klama yapt›.
Yaﬂanan yang›ndan dolay› Almanya’daki Türkiyeli’lerin ve tüm göçmenlerin hep beraber ac› çekti¤ini vurgulayan Federasyon, Türkiyeli ve Alman
politikac›lar›n halk› oyalamak ve suçlular› yakalamak için sözde giriﬂimlerde
bulunduklar›n› fakat yine de davan›n
bilinçli olarak sonuca uluﬂt›r›lmadan
bitirildi¤ini dile gittirdi.
Anadolu Federasyonu aç›klamas›nda; “Almanya’da yaﬂanan bu trajik
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Federasyon bu yang›n ve daha öncede yaﬂanan sald›r›lara karﬂ› kampanyalar örgütledi¤ini ve örgütemeye devam
etti¤ini belirterek, Almanya’da yaﬂayan
tüm Türkiyeli’lere ve göçmenlere “Almanya’da 40 Y›ll›k Eme¤imizle Var›z,
Hakk›m›z› ‹stiyoruz, Art›k yand›¤›m›zla kalmayal›m” diyerek örgütlenme ve
mücadele ça¤›r›s›nda bulundu.

‹ade Politikas›na
Protesto
Türkiyeli devrimcilerden
Ömer Berber’in Almanya’da
Achen’de gözalt›na al›n›p Türkiye’ye iade edilmek istenmesi, Ulm’da yap›lan yürüyüﬂ ve
gösteriyle protesto edildi.
Avrupa Göçmen ‹ﬂçiler
Federasyonu, Ulm ‹ﬂçi Gençlik Kültür Derne¤i, Almanya
Marksist-Leninist Partisi ve
çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin kat›l›m›yla 29 Temmuz’da yap›lan eylemde,
Berber’in serbest b›rak›lmas›
talep edildi.

Zafer An›t› Ziyareti
Berlin Ikad, Do¤u Almanya döneminden kalma Sovyet
K›z›l Ordusu’nu sembolize
eden Zafer An›t›’n›n oldu¤u
Treptower Parka bir gezi düzenledi.
Zafer An›t›’nda, k›z›l ordunun Naziler’e karﬂ› mücadelesini konu alan kabartma figürler bulunuyor.
3 A¤ustos 2008

Kazalarda, Göç Yollar›nda, Çöp Y›¤›nlar›n›n Alt›nda

Onlar›n Ölümleri Yoksulluktan
Yoksullarla zenginlerin yaﬂamlar› ve ölümleri aras›nda uçurum
vard›r. Örne¤in, yoksullar› göç yollar›nda t›ka basa doldurulduklar›
konteyn›rlarda bulan ölüm, zenginlere yaklaﬂamaz bile. Sadece yoksullar›n cesetleri, yol kenarlar›na
üst üste y›¤›lm›ﬂ ﬂekilde, ya da çöp
y›¤›nlar›n›n alt›nda bulunur.
“‹ﬂ kazalar›”, zenginlerin gündemine çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçiler öldü¤ü
için girer.

G ö l K › y › s › n a At›lm›ﬂ
14 Ölü Beden
Onlar mülteciydiler. Pakistan’dan ve Burma’dan yola ç›kt›lar.
Açt›lar, Avrupa ülkelerine giderek
bir yaﬂam kurmay› umuyorlard›.
Bunun için bulabildikleri son paralar› vererek, bir t›r›n kasas›na doldular.
Yunanistan’a gitmek için Türkiye’den geçiyorlard›. T›r›n kasas›
aç›ld›¤›nda, içlerinden 14’ü ölmüﬂ,
bir ço¤u bayg›nl›k geçiriyordu.

30 Temmuz’da Küçükcekmece
Gölü k›y›s›na at›lm›ﬂ olarak bulundu cesetleri, bir ço¤u da çevreye da¤›lm›ﬂ, durumda idiler.
Suçlu yine, t›r›n ﬂoförü ilan edildi, oysa onlar› içinde ölecekleri t›r›n
kasas›na bindiren koﬂullar› yaratan
en baﬂta emperyalistlerdir. Emperyalizme, sömürgecili¤e dokunmadan bu ölümler aç›klanamaz.

Ters ane de Ka za,
8 ‹ﬂçi Öldü
Yu n a n i s t a n ’ › n Pire kentinde bak›m yap›lan bir tankerde meydana
gelen patlama sonucunda 8 iﬂçi öldü...
25 Temmuz’da meydana gelen
kaza, sorunun sadece ülkemizdeki
tersanelerde olmay›p, emekçilerin
dünya çap›nda bir sorunu oldu¤una
dikkat çekti. Kapitalistler dünyan›n
her yerinde iﬂçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i
için ay›rd›klar› bütçeleri küçültüyorlar.
Liman iﬂçilerinin iﬂ yerlerinde

14 Milyon Afrikal› Aç
Kim Bunun Sorumlusu?
Açl›k her yerde,
fakat Afrika’daki açl›k farkl›, orada açl›k
eﬂittir ölüm demektir.
O x f a m adl› kuruluﬂ,, dünyada artan petrol ve hububat fiyatlar› nedeniyle, Afrika’da 14 milyondan fazla
insan›n acilen yiyecek yard›m›na
ihtiyac› oldu¤unu aç›klad›.
24 Temmuz’da aç›klama yapan
Oxfam, milyonlar›n açl›k çekti¤i ülkelerin Etiyopya, Somali, Uganda,
Cibuti ve Kenya oldu¤unu söyledi.
Afrika’n›n bu ülkelerinde açl›k sürekli gündemdeki sorundur. 14 milyonun açl›¤›n›n nedeni de emperyalizmden baﬂkas› de¤il. Emperyaliz-

Say›: 157

min kar h›rs›n›n yaratt›¤› krizlerin
etkileri de öncelikle ve en a¤›r ﬂekilde, yoksul ülkelerde hissediliyor.
Bedeli, sömürülen yoksul ülkelerin
halklar› ödüyor.
Fakat, krizler de durup dururken
ç›km›yor. Dünyada yoksullu¤u art›ran kurakl›¤›n, petrol ve hububat fiyatlar›n›n artmas›na neden olan
“krizin” sorumlusu da emperyalistlerdir.
Bugün Afrika’da açl›¤› bu boyutlara ç›karan hububat s›k›nt›s›nda
da, spekülasyonlar›n önemli pay›
vard›r. Ç›plak gerçek ﬂudur; emperyalist tekeller kasalar›n› daha fazla
dolduracak diye, dünya halklar› açl›k çekmektedir.

can güvenli¤i olmamas› nedeniyle 3
günlük grev yapacaklar› aç›kland›.

Çöplerin Alt›nda
3 Ölü 20 Kay›p
Guatemala'da, tonlarca a¤›rl›¤›ndaki çöp y›¤›nlar›n›n alt›nda kalarak
can verenler de yoksullard›. Çöplerin aras›ndan yiyeceklerini ç›kar›yorlard›.
25 Temmuz’da çöp y›¤›n›n›n
çökmesi nedeniyle, 3’ü öldü, 20 kiﬂinin bedenlerine ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›yordu.
Çöp y›¤›nlar› alt›nda ölümlerin
yaﬂand›¤› Guatemala tablosunu bir
yetkili ﬂöyle anlat›yor; kimi Guatemalal›’lar›n ölen akrabalar›n› gömecek paralar› olmad›¤› için, cesetlerini at›k biriktirme tesisine b›rak›yorlar ve her gün onlarca kiﬂi at›k tesisine gelerek ölülerin üzerinde bir
ﬂeyler ar›yor.

Filistin: Gazze’de
6 Kiﬂi Öldürüldü
Filistin’de El Fetih ve Hamas
aras›ndaki iktidar çat›ﬂmas› sürüyor.
Filistin’in Gazze kentinde meydana gelen bir patlamada 5 Hamas
üyesinin ve 6 yaﬂ›ndaki bir k›z çocu¤unun öldü¤ü, 20 kiﬂinin de yaraland›¤› aç›kland›. Bu Gazze’de
24 saat içinde gerçekleﬂtirilen
üçüncü bombal› sald›r› oldu.
Bu arada El Fetih taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; Hamas güvenlik yetkililerinin, patlamadan
sonra El Fetih yandaﬂ› onlarca kiﬂiyi gözalt›na ald›¤› bildirildi.
Aç›klamada patlamaya iliﬂkin 120
kiﬂinin tutukland›¤› belirtildi.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

26 A¤ustos 1789, Frans›z ‹nsan
ve Yurttaﬂ Haklar› Sözleﬂmesi’nin
kabul edildi¤i tarihtir.
Ayn› dönemlerde, ‹ngiltere’de,
Amerika’da, Hollanda’da ve bir çok
Avrupa ülkesinde insan haklar› bildirileri, benzer içerikte yay›nlan›yordu.
Kimileri, burjuvazinin o tarihsel
dönemdeki ilerici rolüne bakarak,
burjuvaziye ilelebet sürecek bir ilericilik rolü biçmek isterler. Elbette
gerçek öyle de¤ildir. Burjuvazi, 19.
yüzy›l sonlar› ve 20. yüzy›l baﬂlar›ndan itibaren gericileﬂmiﬂ, bir dönem savundu¤u insan haklar›n› çi¤neyen egemen s›n›f durumuna gelmiﬂti. Bu gerici rolünü halen sürdürüyor.
Söz konusu tarihsel dönem içinde, yay›nlanan insan haklar› bildirgelerini hat›rlamak, burjuvazinin
bugün o tarihlerde savunduklar›n›n
nas›l gerisine düﬂtü¤ünü gösterecektir.

H
‹ngiltere'de ise ‹ n s a n H a k l a r ›
Bildirisi (Bill of R ights), 1689'da
yay›nlanm›ﬂt›. Bildiri as›l olarak,
burjuvazinin Kral karﬂ›s›nda gücünü art›r›yor, Kral'›n yetkilerini s›n›rl›yordu. ﬁöyle ki;
“- Parlamento'nun onay› olmadan, Kral'›n yetkisine dayanarak,
yasalar› ve bu yasalar›n icras›n›
iptal etmek gücü sözde kal›r ve yasad›ﬂ›d›r.
- Konuﬂma özgürlü¤ü vard›r;
Parlamento'daki tart›ﬂmalar ve görüﬂmeler... suçlama ya da soruﬂturma konusu yap›lmamal›d›r.”
‹nsan haklar›, krall›¤›n egemenli¤ini s›n›rlarken, burjuvazinin iktidar› için kullanaca¤› haklar›n da geniﬂlemesi demekti.

H
Amerika’da, 4 Temmuz 1776 tarihli ABD Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi
ile burjuvazinin iktidar› da ilan edi-
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liyordu. ‹nsan haklar›n› da
içeren bildirge, Ameridiye
ka’n›n birleﬂik 13 devletinin oybirli¤iyle yay›nland›.
‹çeri¤inde ﬂunlar vard›; “ Tüm
in s a n l a r eﬂit yarat›lm›ﬂlard›r;
...belli baz› vazgeçilemez haklara
sahiptirler; yaﬂam, özgürlük ve
mutlulu¤a eriﬂme haklar› da bun lar›n aras›ndad›r...
... yönetimi de¤iﬂtir me k y a da d ü ﬂü r me k ...
yetkilerini ... düzenlemek
ve kurmak, halk›n hakk›d›r;
...ulusu, mutlak bir
despotizme sürüklemek
niyetini aç›¤a vurursa, o
zaman böyle
b ir y ö n e t i m i
y›kmak ve gelecekteki güvenlikleri için
yeni koruyucular seçmek, o
ulusun hakk› ve
görevidir. ”
Burjuvazi o
zaman, halka
zulmeden bir
düzeni y›kt›¤›
için, bunu bildirgede de aç›kça savunuyordu. Bugün kendisi halka zulmeden durumunda oldu¤u
için, düzen deFransa- ‹nsan
¤iﬂikli¤ine izin
verilemeyece¤ini söylüyor.
***
12 H azi ran 1776' da ise Virgi nia ‹ n s a n H a k l a r › Bildirisi yay›nlan›yordu. ABD Ba¤›ms›zl›k Bil dirgesi ’ne benzeyen bu bildiride,
insan haklar›na iliﬂkin bugün bir
çok ülkede olmayan somut vurgular
vard›. Örne¤in ﬂöyle diyordu;
M. 2) Tüm güç halkta toplan›r
ve halktan gelir; yetkili kiﬂiler halk›n vekilleridirler; halk için çal›-

ﬂ› r l a r ; h a l k a k a rﬂ› her zaman so r u m l u d u r l a r.
M. 4) Herkese aç›k kamu görev i n d e b u l u n a n h i ç b i r k i ﬂi y a d a k i ﬂiler toplulu¤u , kamu yarar›na ters
düﬂecek, özel ve ayr› kazançlar ya
d a a y r › c a l › k l a r s a ¤l a y a m a z ;
M. 10) Bir memura ya da özel
görevliye, iﬂlenen suç hakk›nda
aç›k bir d elil olmad an , kuﬂk ulu

‹nsan Haklar›
Savunuculu¤undan
Hak ve Özgürlük
Düﬂmanl›¤›na

Haklar› Bildirisi ‹lan Ediliyor

yerle ri a ra mas› ya da tarif e dil me miﬂ, suç u aç›kça anlat›l›p, del illeri
g ös t e r i l m e m i ﬂ k i ﬂ i y a d a ki ﬂ i l e r i
yakalamas › için v erilen arama ve
tut ukl ama müzekker el er i haks› z
ve despotiktir...
M. 12) Özgür 1ü ¤ün en güçlü
k a l e l e r i n d e n b i r i s i d e b a s › n özgür l ü ¤ ü d ü r ; d e s p o t ik y ö n e t im l e r d › ﬂ›nda, asla s›n›rland›r›lamaz.
Oysa, bugün Amerika’da bugün,
herhangi bir suç idddias› bile olma-

3 A¤ustos 2008

dan, “suç iﬂleme tehlikesine” karﬂ›
kiﬂileri tutuklama yetkisi mevcut. Elbette ülkemizde de, yasal olmasa da,
bu durum fiilen geçerlidir.

H
Frans›z devrimi, burjuvazinin o
tarihsel koﬂullar içinde, insan haklar›
savunucusu olmas›n›n maddi nedenlerini en iyi anlatan devrimdir.
18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Fransa’da feodal sistem tam bir çözülme
yaﬂamaktad›r. Halk aç ve yoksul, kral
ve çevresi ise tam bir savurganl›k ve
ahlaks›zl›k içindedir.
Yaﬂanan köylü ayaklanmalar› ve
iﬂçilerin eylemleri bu tablonun do¤al
sonucu idi. Sistemi de¤iﬂtirmek gere¤i ortadayd›. Fakat, sistemin t›kan›kl›klar›n› yine sistemin kendi içinde
aﬂman›n olana¤› da yoktu. T›kan›kl›klar›, feodalizmin y›k›lmas› ve yeni
bir düzenin kurulmas› ile aﬂ›lacakt›.
Tarihsel çarp›ﬂmalardan birisi yaﬂanacakt›. Kral birliklerini toplarken,
Paris’li kitleler de silahlanmaya baﬂlad›lar. ‹syan’›n baﬂlama tarihi 13
Temmuz’dur. Önemli bölümü yoksul iﬂçilerden oluﬂan i s ya nc › l a r, 14
Te m m u z ’d a Bastille ’i b a s t › l a r. Bastille'in ele geçirilmesi, Frans›z Devrimi’nin de baﬂlang›c› say›l›r.
K u r u c u M e c l i s , i k t i d a r › e le ald›.
Ayn› anda belediyenin kendi-kendini
yönetim örgütü, komün, kuruldu.
Kurucu Meclis, 26 A ¤ u s t o s
1789'da, “ Yu r t t a ﬂ Ve ‹ n s a n H a klar › Bildirisi ” ni kabul etti.
Bildiri feodal sisteme darbe vurdu¤u, hak ve özgürlükleri geniﬂletti¤i
için tarihsel olarak ilericiydi. Eﬂitlik,
özgürlük, ba¤›ms›zl›k, yaﬂam hakk›,
örgütlenme ve bask›lara karﬂ› direnme haklar›n› içeriyordu.
Bunun yan›nda, en baﬂta da burjuvazinin “ m ü l k i y e t e d i n m e h a k k › n › ”
güvence alt›na almay› amaçl›yordu.
Bu söz konusu bildirinin s›n›fsal niteli¤inin, burjuva oldu¤unun da ifadesidir.
“ Yu r t t a ﬂ Ve ‹ ns a n H a k l a n B i l di ri s i ” nin de ilk maddesi insanlar›n
eﬂitli¤ine vurgu yap›yordu.
Direnme hakk› ﬂöyle formüle ediliyordu;
Say›: 157

“ 2) Her siyasal toplulu¤un ana
amac›, hukuki taahhüt alt›ndaki, do¤al insan haklar›n› korumakt›r. Bu
haklar özgürlük, mülk iyet, güvenlik
ve bask›ya karﬂ› d irenmedir.”
Di¤er maddelerden baz›lar› ﬂöyle
idi:
4) ...her insan›n do¤al haklar›n›
kullanmas›, toplumun di¤er üyelerinin de ayn› haklardan yararlanmas›n› güvence alt›na alan s›n›rlardan
baﬂka s›n›r tan›maz. Bu s›n›rlar da
ancak yasayla belirlenebilir.
5) Yasa, ancak topluma zararl›
olan eylemleri yasaklayabilir. Yasan›n yasaklamad›¤› hiçbir ﬂey engellenemez;...
6) Yasa genel iradenin ifadesidir.
Tüm yurttaﬂlar›n, genel iradenin oluﬂumuna ﬂahsen ya da temsilcileri
arac›l›¤›yla kat›lmak haklar› vard›r...
9) Herkes suçlu oldu¤u aç›klan›ncaya dek masum say›ld›¤›ndan, tutuklanmas›n›n elzem oldu¤u hallerde, suçlunun yakalanmas› için zorunlu olmayan her türlü sert davran›ﬂ› yasa en a¤›r biçimde cezaland›rmal›d›r.
10) Aç›klanmas›, yasayla kurulan
kamu düzenini bozmad›kça, hiç kimse, dinsel olanlar da dahil olmak
üzere, düﬂüncelerinden dolay› rahats›z edilmemelidir...
Nas›l ki, burjuvazinin bugün insan
haklar›na düﬂmanl›¤›n›n maddi nedenleri varsa, o zaman da insan haklar› savunucusu olmas›n›n tarihsel nedenleri vard›. Burjuvazi, feodalizme
karﬂ› iktidar savaﬂ› verirken, ezilen
kitleleri yan›na çekmek için insan
haklar›n› da savunmak durumunda
idi. Yine, iﬂçi ve emekçilerin devrimde oynad›klar› rol de, burjuvaziyi
emekçilerin haklar›n› geniﬂletmeye
zorluyordu.
Burjuvazi, iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rd›ktan sonra, bu haklara yönelik sald›r›ya giriﬂecekti. Ve bugün bu bildirilerden geriye, sadece b u r j u v a z i n i n
mülkiyet edinme hakk›n› kutsayan
maddeler kald›. Çünkü, burjuvazinin
sömürü ile elde edindi¤i mülkiyeti
korumak, insan haklar›na sald›rmakla
mümkün olabiliyor.

K›sa Tarih
3 A¤ustos - 9 A¤ustos
4 A¤ustos 1995
Ortaköy Kültür Merkezi'nin
keyfi bir ﬂekilde kapat›lmas›n›n ard›ndan Grup Yorum üyeleri ve OKM çal›ﬂanlar› CHP ‹stanbul ‹l Merkezini iﬂgal
ettiler.
5-6 A¤ustos 1995
Ali R›za Kurt'un katledilmesine misilleme olarak ‹stanbul Alibeyköy ﬁehit
At›f Ödül Karakolu'na ve Sivas’ta Ali
Baba Mahallesi Osman Nuri Gezmez
Polis Karakolu’na sald›r›lar düzenlendi.
6 A¤ustos 1945
Bir Amerikan savaﬂ uça¤›, sabah saat 08.15'de Hiroﬂima'ya atom bombas› att›. Bomban›n patlamas›yla, ilk
anda 80 bin kiﬂi öldü, ölü say›s› sonradan 130 bine kadar yükseldi.
Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom
bombas› at›ld›.
7 A¤ustos 1993
‹ﬂçi Hareketi Gazetesi'nin 1. Say›s›
ç›kt›.
8 A¤ustos 1920
Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman ‹ﬂçi
Partisi'ni kurdu.
8 A¤ustos 1992
Çorlu'daki Konyal›lar Mensucat'ta
iﬂçi sa¤l›¤› için gereken önlemlerin
al›nmamas› sonucu meydana gelen
do¤algaz patlamas›nda 29 iﬂçi öldü,
86 iﬂçi yaraland›.
8 A¤ustos 1998
ABD'nin Kenya ve Tanzanya baﬂkentlerindeki büyükelçiliklerine bombal›
sald›r› düzenlendi. Sald›r›da 100'ün
üzerinde kiﬂi öldü.
9 A¤ustos 1901
Sömürgeciler taraf›ndan Amerika'n›n yerlileri olan K›z›lderililere ait
son topraklara da el konuldu.
9 A¤ustos 1996
Adana'n›n Küçük Delikli Beldesi’nde
bir eve düzenlenen polis bask›n›nda
R›dvan Altun, Ömer Bayram, Dilan ve
Berivan adl› çocuklar infaz edildi.

TAR‹H
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değin m eler
Emperyalist hukuk ve
ahlaktan bir resim:
Geçen hafta KKTC’de
bir hukuk tart›ﬂmas› vard›.
Ma¤osa’da biri, akli dengesi bozuk 36 yaﬂ›ndaki
komﬂusuna tecavüz etmiﬂti.
Mahkeme, adama ‹ngiliz
döneminden kalma yasa
uyar›nca ceza indirimi uygulad›.
Nas›l yani diyeceksiniz.
ﬁöyle ki; O yasalara gö-

re, sa¤l›kl›
kad›na tecavüzün cezas›
10
y›ldan
baﬂl›yor. Tecavüz kurban› e¤er özürlü ise,
bu “hafif suç” say›l›yor ve 2 y›l hapis gerektiriyor.

Bir not daha: Ayn› yasada hayvanlara tecavüze de 3
y›l hapis öngörülüyor.
Özürlü, hayvandan aﬂa¤›
bir varl›k olarak görülüyor
yani. Ayn› Nazilerin bak›ﬂ
aç›s›ndaki gibi.
Ve bu yasay› uygarl›k
timsali ‹ngilizler yapm›ﬂ, iﬂbirlikçi KKTC yönetimi de
uyguluyor.

Böyle olur bizde soruﬂturma
TBMM Telekulak ‹nceleme Komisyonu, ﬂikayet
baﬂvurusu olmamas› ve dinleme yapan istihbarat birimlerinin
“yasad›ﬂ› dinleme yapm›yoruz” ﬂeklinde aç›klamalar yapmalar› üzerine çal›ﬂmalar›na nokta koymuﬂ.
Ka d› ol a da vac › , muhs ir dah i ﬂa hi t, ol ma hk eme ni n h ük m ü n e d er l er mi ad a le t?
BAM TELİ çizgiler

Ç‹FTL‹K
Ya ba nc › k oﬂ a ra k ge l i y or ç ü n k ü k a r › n › ö z g ü rce
“Y
t r a n s f e r ediyor.
Yat›r›m Promosyon Ajans›'n›n 5 ayda ikna etti¤i Areva, 100 milyon dolarl›k yat›r›m›n temelini dün att›. Sanayi Bakan› Ça¤layan yabanc›lar›n kar›n› da özgürce transfer etti¤i için Türkiye'yi tercih etti¤ini dile getirdi..”
Yu k a r › d a k i s a t › r l a r › b i z y a z m a d › k . 28 Temmuz
2008 tarihli Sabah Gazetesi’nden ald›k. Utanmadan s›k›lmadan yaz›lanlar, ülkemizin emperyalist sermaye
için bir ç i f t l i ¤ e d ö n ü ﬂ t ü r ü l d ü ¤ ü n ü n i t i r a f › d › r.

Bana Arkadaﬂ›n› Söyle
Tayyip Erdo¤an demiﬂ ki: “Beni en iyi tan›yan iki yabanc› var. Biri Tony, öteki Silvio”.
Tayyip, bu önemli bilgiyi verdi¤i söyleﬂisinde, ayr›ca
onlara “Tony”, “Silvio” diye hitap etti¤ini belirterek, sa mimiyetlerini de anlat›yor.
Biri Amerika’n›n kuyru¤undan ayr›lmayan, Irak’ta
Bush’un iﬂgal orta¤›, kendi ülkesinde kullan›lan deyimle
Bush’un fino köpe¤i. Di¤eri ›rkç›, gerici, Mussolini
h a y r a n ›...
Boﬂuna dememiﬂler, bana arkadaﬂ›n› söyle, sana kim
oldu¤unu söyleyeyim diye... Tayyip’in kim oldu¤unu
daha söylemeye gerek var m›?

Kar K ar K ar . . .

Türkiye’nin en

büyük ﬂirketleri, geçen y›l karlar›n› yüzde 23.1 art›rd›lar.
(‹SO’nun 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu” baﬂl›kl› raporu)
Zengin daha zengin, fakir d a h a f a k i r ;
‹ﬂte o kadar.

Laf olsun
sorusu
Büyükan›t, Anayasa
Mahkemesi’nin karar›n›
nas›l de¤erlendirdi¤ini
soran gazetecilere ﬂu
soruyla cevap veriyor:
“Benim bir düﬂünce aç›klamam
do¤ru mu, Allah›n›z› severseniz söyleyin do¤ru mu?”
27 Nisan muht›ras›n› verirken de
gazetecilere mi sordun paﬂa? 12
Eylülleri, 12 Martlar› yaparken, “siz
söyleyin do¤ru mu?” diye mi sordun
mu?
ﬁimdi ne diye soruyorsun öyleyse..
Diyecek bir ﬂeyim yok desene adam
gibi... Laf olsun, torba dolsun!
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3 A¤ustos 2008

Savaﬂ derin
su gibidir,
dalmadan
yüzme
ö¤renilmez
Konstantin
Simonov

Recep’in yard›mc›s›n›n
at›ﬂ köﬂesi:
“Alt› sene içerisinde hay›rla an›lacak
önemli iﬂler yapt›k.. Biz iktidara gelinceye kadar Türkiye 2. lig ülkesiydi, bugün
1. ligde oynuyoruz.” (Cemil Çiçek)

SUÇ DUYURUSU
TZOB, tar›mda y›ll›k kay›b›n 54 milyar dolar
oldu¤unu aç›klad›..
Kayb›n baﬂ nedenleri israf ve verimsizlik..
Bu sonuca yol açanlar normal
koﬂullarda derhal bulunduklar›
görevlerden uzaklaﬂt›r›lmal› ve
halk›n mal›na, refah›na, ülkenin
zenginliklerine zarar vermekten
yarg›lanmal›d›r.
Ama ülkemizde terfi ettiriliyor,
bir üst makam›n koltuklar›na oturtuluyorlar, en ars›zlar› da bakan yap›l›yor. Ve en ars›zlar›n
en ars›z› hala yüzde 47 oy al›yorum diye övünüyor.
Çölleﬂiyorsak, aç kal›yorsak, kimde suç?

‹çiﬂleri kald› m›?
Fitch adl› kredi de¤erlendirme kuruluﬂu, tam Anayasa
Mahkemesi üyeleri AKP davas›n› görüﬂtükleri gün, 28 Temmuz’da “AKP kapat›l›rsa notunuz düﬂer” diye bir aç›klama yapt›.
Bu burjuvaznin de hukuka hiç sayg›s› kalmam›ﬂ can›m.
Art›k ars›zl›¤› iyice ele alm›ﬂlar: Eskiden göstermelik de
olsa, biçimsel de olsa “‹çiﬂlerine müdahale etmeme” diye
bir kavram vard›. ﬁimdi içine de d›ﬂ›na da kar›ﬂ›yor, içini de
d›ﬂ›n› da kendi zevklerine göre boyuyorlar.
Kredi onlar›n, sermaye onlar›n, keyif onlar›n; anlaﬂ›lan
ülke de onlar›n... çoktan sat›lm›ﬂ, içi d›ﬂ›, onlar›n müdahalesine aç›lm›ﬂ..

Say›: 157

Gençlik Federasyonu
Yaz Kamp› Yap›ld›
Gençlik Federasyonu’nun düzenlemiﬂ oldu¤u 6.
Geleneksel Yaz Kamp› 10-20 Temmuz tarihleri aras›nda ﬁile Sahilköy’de Güneﬂ Aile Kamp alan›nda gerçekleﬂti.
Ülkenin de¤iﬂik yerlerinden gelen 100 gencin kat›ld›¤› kampta hep birlikte üretilen oyunlar, halk oyunlar› ve kamp› anlatan skeçler sergilendi. Aç›k hava
film gösterimlerinin de geçekleﬂti¤i kampta, bilgi yar›ﬂmalar› ve spor faaliyetleriyle düzenin yoz e¤lence
anlay›ﬂ›na alternatif olan halk kültürü yaﬂat›ld›.
Düzenin dayatt›¤› bencilli¤e ve yozlu¤a karﬂ› alternatif kültürün yaﬂat›ld›¤› kampta gençler ülkenin farkl› yerlerinden gelmelerine ve farkl› kültürlere sahip olmalar›na ra¤men ayn› ortamda kaynaﬂt›lar.
Alternatif tatil anlay›ﬂ›n›n da hayata geçirildi¤i
kampta iﬂ bölümü ve kolektivizmin güzel örnekleri
yaﬂand›. Kamptaki iﬂler ortaklaﬂa ve dönüﬂümlü olarak herkes taraf›ndan yap›ld›. Sahilde denize girenlerin güvenli¤i içinde ayr›ca görevli gençler vard›.
Akﬂam etkinliklerinde müzik gruplar›, oyunlar,
halk oyunlar› ve kamp› anlatan skeçler oynad›lar. Etkinliklerin en güzel yanlar›ndan biri de etkinliklerin
özünün insan olmas› idi. Düzende e¤lencenin özünde
ya içki vard›r ya kumar ya da disko, bar… yani fiziki
ﬂeyler konulur e¤lencenin özüne. Bu kampta ise öznede insan vard›. Skeçlerde oyunlarda hep kampta geliﬂen olaylar konu edildi. Birbirimizle olan iliﬂkilerimiz
hep kamp gündemindeydi. Bu da insanlar›n birbirlerini tan›malar›n›n en iyi yoluydu.
Aç›k havada yap›lan film gösterimleri de ilgiyle izlendi. Hacivat ile Karagöz Neden Öldürüldü?, Beynelmilel, Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak ve Kibar
Feyzo gibi filmler seyredildi. Yap›lan bu gösterime
çevredeki halktan insanlar›n da ilgisi yo¤undu. Öyle
ki akﬂam etkinliklerini düzenli takip eden aileler oldu.
Gençlik kamp› gündüz yap›lan bilgi yar›ﬂmas›, voleybol, futbol turnuvalar› ile zenginleﬂirken akﬂamlar›
yak›lan ateﬂin baﬂ›nda yap›lan sohbetlerle de gençlerin
ilgili olduklar› ve eksiklik çektikleri pek çok konu tart›ﬂ›ld›. Dolu dolu geçen 10 günün sonunda türküler,
marﬂlar söylenerek bir dahaki sene tekrar buluﬂmak
üzere coﬂkulu bir ﬂekilde kamp bitirildi.
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Yüz binlerce gencimizi ma¤dur
eden
ÖSS,

ÇARE B‹Z‹Z
üzerinden uzun bir süre geçmesine ra¤men hala bir
ço¤umuzu huzursuz etmeye devam ediyor. Çünkü
s›navlarda iyi puan alanlar› da, “ya do¤ru tercihleri
yapamazsam” kayg›s› kapl›yor. Tercih yapmak öyle
ki, çözümsüz bir problem haline getiriliyor. Örne¤in
tercih yap›l›rken belli bölümlerde y›¤›lmalar olacak.
Tercih yapacak olanlar›m›z, hangi bölümde ne kadar y›¤›lma olaca¤›n› bilemeyecekleri için, y›¤›lma
olan yerleri tercih ettiklerinde puanlar› iyi olsa da
üniversiteye giremeyecekler.
23 Temmuz-4 A¤ustos aras›nda gidece¤imiz üniversitelerin tercihini yapaca¤›z. Tercih yapacak
arkadaﬂlar›m›z ﬂimdiden “acaba nereyi kazanaca¤›m” ya da “kazanabilecek miyim?” diyerek
bekliyor.
Yüzbinlerce genç arkadaﬂ›m›z› rahats›z eden,
uykular›n›n kaçmas›na neden olan nedir? Elbette ki
çarp›k, adaletsiz e¤itim sistemidir. Çarp›kl›¤›n bir
yan›n› üniversite s›nav›na girenlerin say›s› ile, okullar›n kontenjanlar›n›n toplam say›s› aras›ndaki uçurum oluﬂturuyor. Bu y›l ÖSS’ye 1.5 milyonun üzerinde genç insan›m›z girdi. Bir bölümü elendi. Fakat
bitmedi. ﬁimdi de tercihlerle yüzbinlerce gencimiz
elenecek ve iﬂsizler ordusuna kat›lacak. Hayat›m›z
hep bu ﬂekilde elenmelerle, seçilmelerle geçecek.
ﬁöyle k›saca bir göz atarsak rakamlar aras›ndaki
dengesizli¤in fark›na var›r›z; s›nava girenlerin say›s› 1 milyon 531 bin 184 kiﬂi, bu say›n›n önemli bir
bölümü belirlenen baraj puan›n üzerine ç›km›ﬂ durumdad›r. Fakat üniversitelerde boﬂ olan, s›nav sonucu belli puanlar alarak yerleﬂilebilecek kontenjan
say›s› sadece 552 bin 392; yani tercih yapmaya hak
kazanm›ﬂ ö¤renci say›s›n›n çok alt›nda bir rakamd›r. Tüm bunlar› göz önünde bulundurdu¤umuzda
s›navlara tabi tutulan yüzbinlerce gencimizin durumunu görmüﬂ oluruz.
S›navlar ve bir üniversiteye girme yar›ﬂ› içinde
gençli¤in bilinci de dumura u¤rat›l›yor. Sistemi sorgulamayan, sadece belirlenen koﬂullarda yar›ﬂa giren, kendini de, beynini de bu yar›ﬂa hapseden bir
gençlik hedefleniyor. Neden böyle bir e¤itim sistemi? Neden devlet tüm gençli¤e e¤itim verme sorumlulu¤unu üstlenmiyor? E¤itim hakk›n› sedece
zenginlere tan›yan bu devlet kimin devletidir? Bu
ve bunun gibi sorular› sormam›z, cevaplamam›z istenmiyor.
Çarp›kl›¤›n bir baﬂka yan›n› da, yoksullar›n e¤i-
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tim olanaklar›ndan yoksun kalmas›, zenginlerin s›n›rs›z olanaklara sahip olmalar› oluﬂturuyor. Ayr›cal›kl› ve paras› olana e¤itim sisteminin yaratt›¤›
sonuçlara en somut örneklerden birisi, ÖSS s›navlar›ndan ç›kan sonuçlard›r. Bütün birinciler özel liselerden ya da fen liselerindendir. Yani zengin ailelerin çocuklar›d›r. Neden? Acaba sadece zengin ailelerin çocuklar› daha m› zeki oluyor? Paras› olmayan
yoksul ailelerin çocuklar› zeka olarak daha m› geri?
Elbette ki hay›r, böyle olmas› için bir neden yok. Fakat, zenginlerin çocuklar›n›n iyi e¤itim gördü¤ü
yoksullar›n çocuklar›n›n ise e¤itim hakk›ndan yararlanamad›klar› gerçektir. Dolay›s›yla sistem, paras› olan›n ayn› zamanda birinci olabilece¤i adaletsiz
bir sistemdir. Paran›z varsa en güzel dershanelere
gidebileceksiniz ya da özel ö¤retmen tutarak baﬂar›n›z› yükseltme ﬂans›na sahip olacaks›n›z. Ama paran›z yoksa bir çok yerde ö¤retmen yüzü bile göremezsiniz. Çarp›k e¤itim sistemi, yine yoksullar› eleyecek, zenginlerin çocuklar›n› en iyi yerlere yerleﬂtirecek.
‹nsanlar›m›z›n e¤itimsizli¤i bu düzenin sahiplerinin iﬂlerine geliyor. Onlar e¤itimsiz, bilinçsiz kitleleri daha rahat yöneteceklerini düﬂünüyorlar. Bu nedenle de, halk› e¤itmek, e¤itimin sorunlar›n› çözmek gibi bir amaç taﬂ›m›yorlar. Ancak, e¤itimi sömürü düzenlerinin ihtiyaçlar› çerçevesinde ﬂekillendiriyorlar.
Daha okul s›ralar›ndan baﬂlayarak gelece¤imiz
karart›l›yor. Bir ﬂekilde üniversiteye girenlerimiz ve
mezun olanlar›m›z için de, düzenin yaratt›¤› sorunlar bitmiyor. Düzen üniversiteyi bitirmiﬂ olan herkese de, iyi bir yaﬂam olana¤› sunmuyor.
Hayat›m›z›n her alan›nda kuﬂatma alt›nday›z.
Onlarca sorunla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Fakat, en
kötüsü bu sorunlar›m›z karﬂ›s›nda çaresiz kalmakt›r. Sorunlar›m›z›n çözümünü bu düzenden bekledi¤imizde, düzenin sorunlar›m›z› çözmedi¤ini görüyoruz. Çünkü, bu düzen bir avuç egemenin ç›karlar›
için vard›r. Her ﬂey onlar›n ç›karlar›na göre ﬂekilleniyor.
Evet, tüm bu sayd›klar›m›z sorun, s›k›nt›lar›m›zd›r. Peki hiçbir çözüm çare yok mu? Çaresizlik de,
sorunlar›m›z› düzenin çözmesini beklemekle baﬂl›yor. De¤ilse, sorunlar›m›z› kendimiz çözmek için bir
çaba içine girdi¤imizde çaresiz olmad›¤›m›z› da görece¤iz. Elbette çözümü de, çaresi de var. Çare biziz. Madem bu sorunlar bizim, yani hepimizin o zaman çözümleri de bizdedir. Sorunlar›m›z›n bu sistem içerisinde çözülmesini beklemek boﬂ bir hayalden ibarettir. Dedi¤imiz gibi bu sistem sadece çözümsüzlü¤ü, çaresizli¤i yayar. O halde tek seçene¤imiz var, çarenin bizde oldu¤una inanarak, birlikte
çözüm üretece¤iz. Ancak o zaman bu adaletsiz düzenin yaratt›¤› sorunlar›m›z› çözebiliriz.
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bu memleket bizim
‹çinden ‘memleket’ geçen üç cümlenin hikayesidir:

“Ne olacak bu memleketin hali?”
“Bu memleketi sen mi kurtaracan?”
“B u m em l ek et b iz i m!”
‹çinden “memleket” kelimesi
geçen üç cümleden ilkiyle olan tan›ﬂ›kl›¤›m, eskiye uzan›r. Ve o cümle
ﬂudur: “Ne olacak bu memleketin
hali?”
Etraf›mda konuﬂulanlar› yeni yeni anlamaya çal›ﬂt›¤›m zamanlard›.
Gençlik ile çocukluk aras›n› yaﬂ›yordum yani. Eve gelen h›s›mlar,
misafirler, konu komﬂu sohbete baﬂlad›¤› zaman, laf dönüp dolaﬂ›p o
cümleye gelirdi. O kadar çok s›k
tekrarlan›rd› ki, iyice akl›mda yer
etmiﬂti.
O ana kadar yap›lan sohbetlerin
vard›¤› nokta olarak, bazen bir cevap cümlesi olurdu bu. Bazen de
yeni sohbetlere basamak olan bir
soru halini al›rd›. ‹kisinden hangisi

SÜVAR‹N‹N TÜRKÜSÜ
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir k›srak baﬂ› gibi uzanan
bu memleket bizim.
Bilekler kan içinde, diﬂler kenetli,
ayaklar ç›plak
ve ipek bir hal›ya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapans›n el kap›lar›,
bir daha aç›lmas›n,
yok edin insan›n insana kullu¤unu,
bu davet bizim.
Yaﬂamak bir a¤aç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeﬂçesine,
bu hasret bizim.
Say›: 157

oldu¤unu belirleyen, a¤›zdan nas›l
ç›kt›¤›yd›. Kimi zaman, adeta
küfreder gibi kurulurdu bu cümle,
kimi zaman da cevab› gerçekten merak edilen bir soru gibi düﬂerdi sohbetin ortas›na. Zaten bu cümlenin
sohbetin k›y›s›na düﬂtü¤ünü de görmedim hiç. Hep orta yere düﬂerdi
y›llanm›ﬂ ﬂarap tad›ndaki bu soru:
“Ne olacak bu memleketin hali?”
Sohbetin gidiﬂat›na göre, cevaps›z kald›¤› da olurdu, her a¤›zdan ve
bazen hep bir a¤›zdan cevapland›¤›
da. Fakat her iki halde de, mevcut
duruma dair memnuniyetsizli¤i içerirdi bu cümle. Bazen yeni çaylar
demletirdi, bazen de misafirlerin tam bir kavgan›n arifesinde- erken
gitmesine neden olurdu. Sanki anlayamad›¤›m bir gizemi vard› bu sorunun. Neden onsuz bir sohbet olmuyordu hiç? Laf dönüp dolaﬂ›p neden
oraya geliyordu? Ve neden bazen
herkes suskunlaﬂ›p cevap vermezken, bazen de her kafadan baﬂka ses
ç›k›yordu. Do¤rusu, o çocuk halimle, bunlara ak›l erdiremiyordum.
*
Ailemin kad›nlar›, bu sohbetlerin asli taraf› olmazlard›. Sanki “Ne

olacak bu memleketin hali?” sorusu
ve sohbeti esas olarak erkeklere aitti. Kad›nlar›nsa kendilerine has
gündemleri olurdu. Asl›nda ayn›
sorunlar ama ayr› biçimlerde
ele al›n›rd› kad›nlar aras›nda.
Dahas›, bir kulaklar› erkekler
taraf›nda olurdu daima. Ve yeri geldi mi, edilmesi gereken
en hakikatli laflar›, yine kad›nlar ederdi. Diyelim ki, bir
konu “ne olacak bu memleketin hali” diye kapat›lacakken... kad›nlar taraf›ndan pat
diye bir çözüm söylenirdi.
‹ﬂin do¤rusu, o ana kadar o
konuda söylenen en makul,
basit ve net çözüm olurdu
bu. Ama, erkekler
taraf›ndan gelecek cevap belliydi: “Sizin akl›n›z ermez
o kadar›na”.
*
‹ﬂte buna benzer cevaplarla,
memleket meselelerine dair sohbetlerden püskürtülmeye çal›ﬂ›l›rd› ailemin kad›nlar›. Diyelim ki erkekler, kendi aralar›nda IMF’nin memur maaﬂlar›na bile kar›ﬂt›¤›ndan
yak›n›yorlar. Ve sonra da “ooof.. of
ne olacak bu memleketin hali” diyorlarken, ailenin güngörmüﬂ kad›nlar›ndan biri, yemek tarif eder
gibi küt diye “o zaman IMF’cileri
kovun memleketten” derdi. ‹ﬂte ailemizin erkekleri için filmin koptu¤u yer buras› olurdu ve cevaplar›
malum: “Elinizin hamuruyla erkek
iﬂine kar›ﬂmay›n!..”
*
Delikanl› oldu¤um zamanlarda,
asl›nda eli hamurlu oldu¤u için söz
hakk› tan›nmayan ailemin kad›nlar›na hak verir oldum. Belki de ellerindeki hamur nedeniyle bu denli pratik
çözümlere sahiptiler. Ne de olsa, çarﬂ›, pazar, mutfa¤›n durumunu en iyi
onlar biliyorlard›. Ve “her ﬂeye zam
gelmesinin sebebi IMF’yse, koval›m
gitsin bu IMF’yi de hiç olmazsa çolu¤umuz çocu¤umuz rahat etsin” sadeli¤inde düﬂünüyorlard›.
Bu arada, evdeki de¤iﬂen tek
ﬂey, art›k genç olmamd›. O sohbetler ve “Ne olacak bu memleketin
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hali?” sorusu hep ayn› biçimde sürüyordu. Ama giderek bana da söz
düﬂer oldu. ‹ﬂte o zaman k›yamet
koptu. Ve içinden “memleket” kelimesi geçen üç cümlenin ikincisiyle
de bu vesileyle tan›ﬂt›m. Ki o cümle de ﬂuydu: “Bu memleketi sen mi
kurtaracan!...”
Bu da ilki gibi bir soru cümlesi
biçimindeydi ama, bir cevap içeriyordu asl›nda. Verdi¤im cevaplar›n
tasvip edilmedi¤i söylenmiﬂ oluyordu böylece. Söylediklerimde bir tuhafl›k yoktu oysa. Dahas›, her söyledi¤imi inanarak söyledi¤imi onlar
da görüyordu. Tam da bu nedenle
k›zg›nl›klar› art›yor ve a¤›z birli¤i
etmiﬂcesine ayn› nakarat› tekrarl›yorlard›: “Bu memleketi sen mi kurtaracan!...”
*
Bu soruyla karﬂ›laﬂt›¤›m ilk zamanlar, sanki yanl›ﬂ bir ﬂey söylemiﬂim gibi mahçup olurdum. Giderek yanl›ﬂl›¤›n bende olmad›¤›n› anlamaya baﬂlad›m. Ki “bu memleketi
sen mi kurtaracan!...” sorusu asl›n-

da bir boyun e¤iﬂin itiraf›yd›. Öyle
ya, memleketin kurtar›lmas› gerekti¤i ve bir kurtuluﬂ yolunun da oldu¤unun kabulü vard› bu cümlede.
Ama zahmetli tehlikeli bir yoldu bu.
“Sen mi kurtaracan!...” derken
“ b a n a n e c i l i k ” tavsiye etmiﬂ oluyorlard›. ‹ﬂte buna k›z›yordum ve
yeri geldi mi bu defa ben de “evet,
ben kurtaracam” deyip kestirip at›yordum.
“Evet, ben kurtaracam!”
*
‹tirazlar›m kiﬂiseldi elbette. Ve
böyle kald›kça, z›mni bir anlaﬂma
halindeydik sanki. Yani, eli hamurlu
aile bireyleri gibi, do¤ruyu söylese
de yanl›ﬂa kurban edilen bir rol biçilmiﬂti sanki bana da. Neyse ki
uzun sürmedi bu durum. Çünkü art›k umutlu bir insand›m. Bunu saklad›¤›m da yoktu ev ahalisinden.
B‹Z olma gerçekli¤i konuﬂmalar›ma yans›yor ve yeri geldi mi malum
soruyu sorup “memleketi sen mi
kurtaracan?” diyenlere, cevab›m
net oluyordu: “evet, biz kurtaraca -

¤›z !”
Önceleri cevab›m›n ço¤ullu¤u
tam anlaﬂ›lamad› ama, sonra gayet
iyi anlaﬂ›ld›. ‹ﬂte bunun üzerine de
“siz kimsiniz?” sorusuna muhatap
olmaya baﬂlad›m. Bazen uzun, bazen
k›sa cevapl›yordum bu soruyu. Her
iki halde de cevaplar›m gayet aç›kt›
ve içinde bir al›nt› da vard›: “Biz bu
topra¤›n insanlar›y›z. Halk›z. Halktan biriyiz. Halk›n öncüsüyüz.”
Sizin anlayaca¤›n›z, umudun
ad›yla beraber, içinden “memleket”
geçen üç cümleden sonuncusuyla
da tan›ﬂm›ﬂ oldum; ve o cümle de
buydu: “Bu memleket bizim!”
Ki bu cümle, ilk ikisinin cevab›d›r
asl›nda. Çünkü bir memleketin halinin ne olaca¤›n› belirleyecek olan o
ülkenin halk›d›r ve memleketi, sadece ve sadece memleketin asli sahibi
olan halk kurtar›r. Ve biz halk›z, halk›n umuduyuz. Demem o ki, bu hikayenin ça¤r›s›n›, bu hikayenin davetini ﬂair söylemiﬂti zaman›nda: Bu
memleket bizim, bu davet bizim...

‘96 Ölüm Orucu ﬁehitleri
‹zmir'de ve Dersim’de An›ld›
26 Temmuz günü, ‹zmir’de Halk
Cephesi, Mücadele Birli¤i Platformu,
BDSP, KÖZ, Al›nteri, ESP, Partizan ve
Kald›raç’›n ortak düzenledi¤i programla Tahsin Y›lmaz ve Müjdat Yanat ﬂahs›nda ’96 Ölüm Orucu ﬂehitleri an›ld›.
‹lk anma Tahsin Y›lmaz’›n mezar›n›n bulundu¤u Bornova Mezarl›¤›’nda
yap›ld›. Mezarl›k giriﬂinde kortej oluﬂturan kitle, sloganlarla Tahsin Y›lmaz’›n mezar›n›n baﬂ›na geldi. Burada
kitle ad›na aç›klama yapan Yurdagül
Gümüﬂ devrimcilerin sömürü ve talan
düzeninden kurtuluﬂ için yaﬂamlar›n›
ortaya
koyduklar›n› söyledi. Yoldaﬂ-
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‘96 ANMA

lar› da Tahsin'in hayat›n› anlat›rken,
marﬂlar söylenmesiyle anma sona erdirildi.
Daha sonra Müjdat Yanat’›n Buca
Mezarl›¤›’nda bulunan Mezar› baﬂ›na
gelinerek burada da bir anma töreni
gerçekleﬂtiridi , marﬂlar söylendi. Mezarl›ktaki di¤er devrim ﬂehitleri için de
k›sa anmalar yapan yaklaﬂ›k 70 kiﬂi sloganlar atarak da¤›ld›.
***
1996 Ölüm Orucu ﬂehitleri 29
Temmuz günü Dersim K›ﬂla Meydan›’nda Halk Cephesi, Partizan, HKM,
DHP ve ESP taraf›ndan an›ld›.
Z›lg›tlar, sloganlarla toplanan kitle
ﬂehitleri temsilen 12 mum yakt›.
Kitle ad›na bas›na ve halka aç›klamada bulunan Halk Cephesi temsilcisi

Evin Timtik Türkiye hapishanelerinin
y›llard›r ölümlerle an›ld›¤›n› söyledi.
Hapishaneler tarihinin direniﬂ tarihi oldu¤unu ‘96 Ölümü Orucu’nun hapishaneler tarihine damgas›n› vuran direniﬂlerden biri oldu¤unu söyleyen Timtik, ‘96’da yarat›lan gelene¤in
2000’de devam etti¤i ve 122 ﬂehitle
zafer kazan›ld›¤›n› dile getirdi ve
“Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›
45/1 No’lu genelgenin takipçisi ve hapishanelerde bugün de süren sald›r›lar›n karﬂ›s›nda olal›m dedi.
ﬁehitleri anlatan k›sa bir skeç canland›r›lmas›, ﬂiirler okunmas› ve çekilen halay›n ard›ndan anma sloganlar,
sona erdirildi.
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