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YAYINEV‹ ÖNSÖZÜ

De¤erli Hukukçu Av. M. Hüseyin Y›lmaz’›n Hizbullah
Ana Davas›’na iliflkin savunma avukat› olarak mahkemeye
sunmufl oldu¤u “esasa iliflkin son savunmas›” ile Hizbullah
Ana Davas› san›klar›ndan olan Cemal Tutar ve Mehmet
Varol’’un savunmalar›ndan oluflan bu kitap, kendi alan›nda
bir ilk olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Bu kitab› yay›nlamadan önce yay›n kurulumuzun yapt›¤› incelemede,
kitab›n tarihin karanl›kta kalm›fl yüzüne bir ›fl›k;
tek tarafl› anlat›lm›fl olaylara verilmifl olan bir söz hakk›,
kara propagandalarla halk›n gözünden düflürülmeye,
gönlünden ve kalbinden at›lmaya çal›fl›lm›fl bir kesimin dili
oldu¤unu gördük.
Yay›nevi olarak savunmalara konu olan olaylar› okurken tarihin bir dönemine ›fl›k tuttu¤una flahit olduk. Bu
nedenle kitab›n incelenmesinde geç kal›nm›fl tarihi bir vesika oldu¤una ve kitab›n vakit kaybettirilmeden gerçe¤in
peflinde koflan herkesin istifadesine sunulmas› gerekti¤ine
karar verdik.
‘Rabbim Allah’t›r’ dedikleri için her türlü bask›ya, zulme, iflkenceye, ekonomik ambargolara u¤ram›fl, dinleri ve
DUA ◆ ARAfiTIRMA
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inançlar› u¤runa her türlü bedeli ödemifl, bir yandan devletin, bir yandan PKK’nin yok etmeye çal›flt›¤›, ancak tüm
bunlara ra¤men inand›klar› yolda taviz vermeden ilerleyen
bir Cemaat’in kuruluflu, faaliyetleri, amaçlar›, hedefleri
hakk›nda ilk a¤›zdan bilgilenmek flüphesiz baflta ‹slamî kesimler olmak üzere, bu konuda araflt›rma yapan herkesin
ihtiyac›d›r.
Biz, Dua Bas›m Yay›n ve Da¤›t›m olarak bu bilgi ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla “Hizbullah Ana Davas›
SAVUNMALAR” adl› kitab› yay›nlamay› üzerimize bir borç
biliyoruz.
Savunmalar› kitap haline getiren say›n Avukat M. Hüseyin Y›lmaz’a ve katk›da bulunanlara teflekkür ederek, Rabbimizden bu kitab›n hay›rlara vesile olmas›n› ve ayn› do¤rultuda yap›lacak çal›flmalara zemin haz›rlamas›n› temenni
ediyoruz.
Aral›k 2010

DUA ◆ ARAfiTIRMA

“Ey iman edenler!
Allah için hakk› ayakta tutan,
adaletle flahitlik eden kimseler olun.” 1

TAKD‹M

“H‹ZBULLAH GERÇE⁄‹”NE
AD‹L B‹R TANIKLIK

Önemli görevlerde bulunmufl ya da bir k›s›m toplumsal hadiselerin perde gerisine tan›kl›k etmifl kimselerin yeri
ve zaman› gelince yapt›klar›n› ve yaflad›klar›n› yazmalar›
s›kça rastlanan vak›alardand›r.
“Devlet görevlisi” s›fat› tafl›yanlar›n yaflad›klar›n› ve tan›kl›k ettiklerini yazmalar› durumunda daha çok ilgi gördü¤ü bilinmektedir. Bu yüzden önemli devlet kademelerinde yer alm›fl kimselerin, özellikle emeklilik sonras›, an›lar›n› ve tan›kl›klar›n› yazd›klar› görülmektedir. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki bu kimselerin an›lar› ve tan›kl›klar›, genellikle beraberinde bir k›s›m siyasi hesaplar› ihtiva etti¤inden faydas›
kadar ciddi yan›lg›lara da sebebiyet verebilmektedir.
‹flte tam da bu noktada tart›fl›lan konular› sosyal ve siyasal meselelerin sivil ve toplumsal cenah›n› teflkil eden kimselerin yazmalar›n›n zarureti ortaya ç›kmaktad›r.
1 Maide Suresi: 8
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Co¤rafyam›z›n önemli sosyal ve siyasal gerçeklerinden
biri olan Hizbullah’a tan›kl›k etmifl biri olarak, toplumsal
huzura, güvene ve en önemlisi “adalet”e katk›da bulunmas› gayesiyle haz›rlanan bu kitab›n “Adil flahitlik” noktas›nda
önemli bir bofllu¤u dolduraca¤›n› umuyorum.
Hizbullah ile ilgili bugüne kadar çok fley yaz›ld›, söylendi. Binlerce haber, yüzlerce köfle yaz›s›, onlarca kitap…
Öte yandan Medya, Hizbullah’› olabildi¤ince karalamak
için özel bir çaba ve gayretin içinde yer ald›. Çünkü Hizbullah, devletin gözünde ‘düflman’d› ve yok edilmesi gerekiyordu. Bu yok etme operasyonunda dördüncü gücü ellerinde bulunduran “Medya” da aktif bir flekilde kullan›ld›.
Hizbullah’a karfl› yürütülen savaflta Medya, bu mücadelenin psikolojik ve dezenformasyon cephesinde durarak insanlar›n zihinlerini buland›rma, toplumu mütedeyyin insanlara karfl› k›flk›rt›p harekete geçirme, ‹slami duyarl›l›¤› olan
ve ‹slam’› sahiplenen insanlar› topluca ‘terörist’ gösterme
çabalar›n› durmaks›z›n yürüttü. Elbette medyan›n durdu¤u
cepheye kendili¤inden geldi¤ini ve dezenformasyonda kulland›¤› lojistik malzemeyi kendi imkânlar›yla temin etti¤ini
söylemek yanl›fl olacakt›r. Zira öteden beri devletin resmi
organlar› olan Genelkurmay, MGK, M‹T ve Emniyet Teflkilat›nda farkl› adlarla da olsa “Psikolojik Harekât Birimleri”nin oldu¤u bilinmektedir. Bu birimler, insanlar› resmi
ideoloji do¤rultusunda düflünmeye zorlamak, resmi ideolojiye muhalif düflünenleri de iftira, karalama, kötüleme, düflman gösterme gibi psikolojik ve dezenformasyon yöntemleriyle halk›n vicdan›nda mahkum ettirmek için her yolu ve
yöntemi mubah görmüfllerdir. Pek tabii ki bu birimler, halk› güdülemek için medyay› kullanm›fllard›r. Türk Medyas›,
kendisini her zaman psikolojik harekât merkezlerinin “Emir
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ve görüflleri” do¤rultusunda kullan›lmaya haz›r hissetmifl ve
bunu bir görev olarak alg›lam›fl, bunun sonucunda da Hizbullah Cemaati’ni görülmemifl bir medya lincine tabi tutmufltur. Sol ve laik kesimi temsil eden medyan›n sald›r›lar› n› bir yere kadar anlamland›rmak mümkün olsa da, bu psi kolojik harekâtta kendilerini “mütedeyyin” olarak lanse
edip ‹slami kesime hitap eden bas›n›n ayn› argümanlar›
sorgusuz–sualsiz do¤ruymufl gibi kabul ederek bazen daha
sert bir dil kullanmalar›na anlam vermek mümkün de¤ildir.
Bununla birlikte Medyada Hizbullah’a dair yer alan haber ve köfle yaz›lar›n›n mahiyeti ve menfleine dair bilgi ve
de¤erlendirmeler ayr› bir çal›flman›n konusu oldu¤undan
onlar› bir yana b›rakarak yaz›lm›fl bulunan kitaplar› kategorize edip de¤erlendirmeye tabi tutmak gerekirse, flunlar›
görürüz:
Kitaplar›na Hizbullah Cemaati’ni konu edinenlerin
önemli bir k›sm› istihbarat örgütlerine yak›nl›k ya da bu örgütlerle ba¤lant›lar›ndan dolay› “Terörle Mücadele” kapsam›nda t›pk› medyada yer alan haberler gibi manipülatif bilgileri kullanarak gerçekleri “özenle” gizleme ya da sapt›rma
yolunu tercih etmifllerdir. Bunlar adil tan›kl›k prensibini
tersyüz etmifl, tarih ve toplum nezdindeki sorumluluklar›n›
görmezden gelmifllerdir.
Bir k›s›m yazar ve araflt›rmac›lar, ya fikri muhalefetlerinden ya da birinci a¤›zdan bilgiye ulaflma imkâns›zl›¤›ndan olsa gerek y›¤›nla yalan-yanl›fl tesbit ve bilginin yan›nda insafl› ve adil de¤erlendirmelere de yer vermifllerdir.
Kitap telif edenlerin bir k›sm› da -ki bunlar›n say›s› çok
azd›r- farkl› ‹slami düflünce ve gruplara mensup olanlard›r.
Bunlar da kimi zaman rekabet hissiyle, kimi zaman bilmeDUA ◆ ARAfiTIRMA
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den, ço¤unlukla da iddialar›n muhatab› olan kesimi dinleyip
tan›madan devlet kaynakl› manipülatif bilgilerle hareket etmifl, hatta ilk baflta verdi¤imiz kiflilerin yazd›klar› kitaplardan al›nt›lar yaparak bu flekilde “Hizbullah”› tan›mlama ve
de¤erlendirme yoluna gitmifllerdir.
Oysa mensubu olduklar› aziz ‹slam’›n temel prensiplerinden biri de giriflte vermifl oldu¤umuz ayet-i kerime ile beraber Kur’an-› Kerim’in flu ayet-i kudsiyesidir:
“Ey iman edenler! E¤er bir fas›k size bir haber getirirse onun do¤rulu¤unu araflt›r›n. Yoksa bilmeden bir
toplulu¤a kötülük edersiniz de sonra yapt›¤›n›za piflman olursunuz.”1
Takdir edilir ki bu ayet-i kerimenin ifade etti¤i anlam,
sebeb-i nüzulu olan flah›s ve “fetebeyyenu” ifadesinin ciddiyeti ve kapsam›n›n izah›, bu takdimin konusu de¤ildir.
Hizbullah mevzusu ‹slamî söylem ve de¤erlendirmelerle do¤rudan do¤ruya ilintili oldu¤undan 2 flu ayet-i kerime ve hadis-i flerifi de nakletmekle iktifa ediyor ve varsa
“bilinen” bir fley “adil flahidli¤e” aksi takdirde susmaya
davet ediyoruz:
“Bilmedi¤in fleyin ard›na düflme, çünkü göz, kulak ve
kalp hepsi sorumludur, mutlaka sorguya çekilecektir.” 3
“Her duydu¤unu söylemesi, kifliye günah olarak yeter.” 4
1 Hucurat Suresi: 6
2 Bak›n›z Diyarbak›r 2 Nolu DGM’nin -5 nolu a¤›r ceza mahkemesi- 1998/128 esas numaral› 95 san›kl› dava dosyas›n›n iddianamesi
3 ‹sra Suresi: 36
4 Ebu Davud
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Hizbullah’a dair yazanlar›n bir k›sm›n› ise ‹slam karfl›tlar› teflkil etmektedir. Daha sonraki süreçte gerçeklefltirilen
Ergenekon operasyonu kapsam›nda tutuklanan ve mahkemede “Hayat›m›z Hizbullah ile mücadeleyle geçti. Bu yolda flehit verdik” diyen flah›s ile ‹slam’a ve Müslümanlara
düflmanl›¤›n› saklamayan, ayn› zamanda PKK’ye yak›nl›¤›yla bilinen flah›slar›n oluflturdu¤u bu gruptaki kimselerden
ise adil olmay› beklemek abestir. Zira bu kifliler, tamamen
ideolojik garezlerle temel ‹slami kavramlar› dahi çok rahatl›kla sapt›rma yoluna gitme cüretinde bulunabilmektedirler.
‹slam gibi âlem-flümul bir din hakk›nda yalan yanl›fl beyanda bulunmaktan üflenmeyen bu tür kimselerden, “Hizbullah” gibi ciddi bir yap›lanma hakk›nda de¤il, hayat›n ola¤an
bir hususunda dahi görüfl sormak tamamen anlams›zd›r.
Hizbullah’a dair yazanlardan bir di¤erk›sm› da ise
emekli savc›lar olmakla birlikte, bu gruptaki kimselerin say›s›, mahkeme kararlar›na yaz›lan önsözleri saymazsak,
yok denecek kadar azd›r. Bu kimseler de ne yaz›k ki resmi
tezleri dillendirmenin ve kopyala-yap›flt›r usulüyle hareket
etmenin ötesine geçememifl, bu flekilde okurunu k›s›r bir
döngüye mahkûm etmifllerdir. Bu k›s›r döngü, istihbarat›n
haz›rlam›fl oldu¤u metnin, “fezleke-iddianame-mütalaa ve
gerekçeli karar” aflamalar›nda neredeyse noktas› virgülüne
dokunulmadan kopyalan›p yap›flt›r›lmas› olay›d›r. Onlarca
y›ld›r mahkemelerde görülen Hizbullah davalar›nda, farkl›
mahkeme ve hâkim isimlerine ra¤men, binlerce dosyada
Hizbullah gerçe¤iyle hiç de ba¤daflmayan ayn› ifadeler, ayn› döngü içinde dönüp durdu. Mahkeme iddianamelerindeki iflte bu k›s›r döngüyü, hiçbir tashih ihtiyac› dahi hissetmeden, sanki mutlak do¤rularm›fl gibi kitaplar›na konu edenler de, e¤er baflka bir amaç gözetmemifllerse, sadece kitap
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yazma güdüsüyle hareket edip kamuoyunda tan›nma ve
Hizbullah ad›n› kullanarak flöhret olma egolar›n› tatmin etmeyi hedeflediklerini söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
Bu kervana daha sonralar›, kendince “Fail-i Meçhul Ci nayetler…” üzerine bir kitap yay›nlayan Hüsnü Tuna adl›
flah›s da kat›lm›fl ve Hizbullah ile ilgili bölümün neredeyse
tamam›na yak›n›nda “Ergenekon ‹ddianamesi”nden kopyala-yap›flt›rlar yapm›flt›r. Bununla beraber Hizbullah hakk›nda daha evvel medyada ç›km›fl olan ve yapt›¤›m›z araflt›rma ve gözlemlerimizle yüzde yüz iftira ve karalama
amaçl› oldu¤unu bildi¤imiz iki-üç iddiayla da kendince “yeni” bir fley katm›flt›r.
Çevresine kendilerini “mütedeyyin” insanlar olarak lanse eden bu tür flah›slar›n, Mansur Güzelsoy gibi kendi eceliyle vefat etmifl olan baz› flah›slar› dahi ‘öldürülmüfl’ gibi
göstererek aç›kça ‘iftira’ya varan, hiçbir dayana¤› olmayan
ve neredeyse duyumdan öteye geçmeyen baz› hususlar›
“Kesin do¤ru” diye yayd›klar›n› görmek ibret vericidir.
Bu flekilde davranman›n sebebi, flunlardan biri olabilir:
Birinci sebep; yazar olma s›fat›n› elde etme güdüsüsüdür. Bu tür flah›slar kitap yazm›fl olmak için olur-olmaz
bir y›¤›n safsatay› bir araya getirip kopyalayarak yazar olmay› hedeflemifl olabilirler.
‹kinci sebep; emek sarf etmeden popüler konular› kazanca dönüfltürme uyan›kl›¤› olabilir. Bu nedenle Hizbullah
gibi bir cemaati yazman›n bir kazanç kap›s› olarak görüldü¤ünü söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Hele bir de hiçbir
emek sarf etmeden, sadece intihaller yaparak hacimli bir
kitap oluflturmak, bedava kazanç peflinde olanlar için her
zaman ilgi çekici olmufltur.
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Üçüncü sebeb; dezenformasyon amaçl› olabilir. Bu flekilde kitap yazanlar›n istihbarat birimleriyle ilintili flah›slar
oldu¤unu ve kendilerine “servis edileni” yaymakla görevlendirildiklerini söylemenin bir sak›ncas› olmamal›d›r.
Dördüncü sebeb ise; rekabet hissi olabilir. Bu flekilde kitap yazm›fl olanlar, farkl› düflüncelere mensup olduklar›ndan rekabet, k›skançl›k ve benzeri insani zaaflarla hareket
etmifl olabilirler.
Bu grupta yer alanlar, Hizbullah’› gözden düflürme gayesine hizmet etmek için, Ergenekon iddianamesi baflta olmak üzere bulabildikleri bütün verileri kullanmaktan çekinmemifllerdir. Ergenekon iddianamesi gibi Hizbullah hakk›nda bariz ve yaman çeliflkileri bulunan ve ilgili bölümlerin
hangi amaçlarla, hangi mahfillerde haz›rland›¤› flaibeli olan
bir metni esas almak, çeliflki ve belirsizliklerini görmezden
gelmek, en hafif tabirle çamur atmak de¤il de nedir?!.
Mensubu oldu¤umuz aziz ‹slam’›n peygamberi ne de güzel buyurmufl:
“E¤er günefl gibi gördüysen flehâdet et, aksi takdirde
yapma”1
Ancak üzülerek müflahede ediyoruz ki, kolluk yetkililerinden mahkeme yarg›çlar›na, mütedeyyin bas›ndan her
kesimden yazarlara kadar Hizbullah konusunu ele alan
kimselerin ortak özelli¤i; adil flahitlikten yoksun bir tutum
sergilemeleri, olay› muhakeme mant›¤› içerisinde ele almaks›z›n salt bir k›s›m önyarg› ve duyumlarla hareket ederek iddialar›n› kan›tlarla destekleme ihtiyac› hissetmemele1 ‹bn-i Hümam-Fethü’l Kadir-Beyrut: 1316 C: 6 Sh: 17.
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ridir. Özellikle de hukuk formasyonu olan ayd›nlar›n ve ‹slami hassasiyeti bulunan kimselerin bu hususlara herkesten
daha ziyade riayet etmeleri öncelikle beklenir.
Son grupta zikredebilece¤imiz k›sma gelince ise iddialar›n taraf› olan Hizbullah mensuplar›n›n beyanatlar› ve
birkaç y›l önce, “‹. Bagasî” taraf›ndan kaleme al›n›p Türkiye d›fl›nda, sadece Avrupa ülkelerinde yay›nlanan “Kendi
Dilinden Hizbullah Ve Mücadele Tarihinden Önemli Kesitler” adl› kitapt›r. Bunu, birinci a¤›zdan beyan olarak kabul etmek ve Hizbullah hakk›nda var›lacak yarg›larda “olmazsa olmaz” gibi görmek laz›md›r. Zira hukuk mant›¤›nda, iddian›n yöneltildi¤i kimsenin “Kendi ‹fadesi” al›nmadan karar verilemeyece¤i esas› hâkimdir.
Bu Kitap;
Bu kitap ise gerek sisteme elefltirel bak›fl›, gerek yarg›
sistemine iliflkin de¤erlendirmeleri, gerekse de iddialar›n
oda¤›ndaki “Hizbullah” mensuplar›na “Savunma” noktas›nda söz hakk› vermesiyle bir ilk olarak de¤erlendirilebilir.
Ancak en önemli hususiyeti kiminle ilgili olursa olsun
“Kendi Dilinden” olmas›na gösterdi¤i özendir. Bunu da
adil flahitlik noktas›nda bir gereklilik biliyoruz.
Savunmalara geçmeden önce “kitaba takdim” çerçevesinde baz› bafll›klar açarak çeflitli de¤erlendirmelerde bulunaca¤›m.
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TUTUKLANAN
H‹ZBULLAH MENSUPLARINA
KARfiI YAPILAN HUKUKSUZLUKLAR
VE ‹NSAN HAKLARI ‹HLALLER‹

1– Haz›rl›k Aflamas›nda Bafllayan Kolluk Merkezli
Hukuksuzluklar, ‹flkence Uygulamalar› ve Güvenlik
Birimlerinin Hak ‹hlalleri

Türkiye’de yaflayan s›radan bir vatandafltan akademisyenlere ve ayd›nlara, yönetilenlerden yöneticilere kadar
herkes, 12 Eylül Döneminde gerek gözalt› ve gerekse de
cezaevlerinde yaflanm›fl olan hukuksuzluklar›, iflkenceleri,
yarg›s›z infazlar›, insan haklar› ihlallerini bilmekte ve çeflitli
zeminlerde dile getirmektedir. Diyarbak›r Askeri Cezaevinde yaflanan iflkenceler, devletin en tepesindeki yöneticilerine kadar herkes taraf›ndan lanetle an›lmaktad›r.
Türkiye’de bir iflkence gerçe¤i her zaman var olmufltur.
Özellikle Kürt illerindeki gözalt› merkezlerinde iflkence, sorgulamada bir yöntem halini alm›flt›r. Herkes taraf›ndan bilinen ve flimdilerde lanetle an›lan darbe sonras›ndaki Diyarbak›r Askeri Cezaevindeki uygulamalar ne yaz›k ki hiçbir
zaman sona ermemifltir.
Darbenin haf›zalara kaz›d›¤› en önemli hat›ra olan iflkence uygulamalar›, 90’l› y›llarda bafllayan Hizbullah opeDUA ◆ ARAfiTIRMA
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rasyonlar›nda tekrarlanm›fl, yakalan›p gözalt›na al›nan Hizbullah mensuplar›na yap›lan iflkenceler ve hak ihlallerinde
s›n›r tan›nmam›fl, askeri yönetimden sonra kurulan OHAL
Yönetiminde iflkence doru¤a ç›km›fl ve sistematik bir hal alm›flt›r. Bu sistematik iflkenceden en çok zarar görenlerden
biri de devletin her uygulamas›nda oldu¤u gibi yine ‹slami
kesim yani Hizbullah mensuplar› olmufltur.
15 günden bafllay›p alt› aya kadar varan gözalt› süreçlerini yaflay›p iflkenceli sorgulamalar sonucunda mahkemeye
ç›kar›lan Hizbullah mensuplar›n›n tamam›, savunmalar›na “
fiu tarihte flurada gözalt›na al›nd›m. Falan yerlere götürülüp flu kadar
zaman gözalt›nda kal›p flu flu iflkencelere maruz kald›m”

diye bafllamalar›na ve iflkenceci polisler hakk›nda suç duyurular›nda bulunmufl olmalar›na ra¤men mahkemeler bunlar› duymazdan gelmifl, bu sa¤›rl›klar› iflkencenin dozaj›n›n
her geçen gün artmas›na neden olmufltur.
Hizbullah mensubu olma iddias›yla gözalt›na al›nan herkes istisnas›z iflkence görmüfl, hakaretlere u¤ram›fl, aile ve
çocuklar›yla tehdit edilmifl böylece polisin haz›rlam›fl oldu¤u
ifadeleri kabul etmeleri yönünde her türlü bask›ya maruz
kalm›flt›r. Bunun sonucunda kimisi sakat kalm›fl, kimisi
ömür boyu geçmeyecek izler tafl›mak zorunda kalm›fl, iflkence kaynakl› hastal›klara duçar olmufl; Abdusselam ‹rdem,
Murat Bilig ve Mürsel Ekinci gibi kimileri de iflkenceler alt›nda hayatlar›n› kaybetmifllerdir. Yarg›laman›n “Soruflturma
e v r e s i ”nin ilk ad›m› olan kollu¤un, Hizbullah prati¤indeki
yaklafl›m tarz›, anlay›fl ve uygulamalar› ne yaz›k ki sar›lmas›
güç yaralar›n ve ac›lar›n yaflanmas›na sebebiyet vermifltir.
Bu durum, devletin bütün organlar› taraf›ndan biliniyor olmas›na ra¤men herkes buna sessiz kal›p göz yummakla iflkencenin sistematik bir hal almas›na neden olmufltur.
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‹flkence, kötü muamele, keyfi uygulamalar, yarg›s›z infazlar, insan haklar› ihlallerinin böylesine sistematik bir hal
almas›n›n ve s›radan bir memurdan devletin en tepesinde
bulunan yöneticilerine kadar herkesin haberdar olmas›na
ra¤men gayri resmi olarak destek olmas›n›n en önemli nedeni, rejimden hoflnut olmayan herkesin düflman olarak
görülmesi gerekti¤i mant›¤›d›r. Bu mant›¤a göre sistemin
ve rejimin muhalifi olan, devletin uygulamalar›n› do¤ru bulmay›p karfl› ç›kan herkes kötü niyetli, vatan haini ve devlet
düflman›d›r. O halde bunlara yap›lacak her fley mubaht›r.
Ya bafllar›n›n ezilmesi ya da tamamen yok edilmeleri için
yap›labilecek her fley yap›lmal›d›r.
Devletlerin kurulufl amac›, vatandafla hizmettir. Yani günümüz modern devletleri; vatandafllar›n›n refah›, huzuru,
mutlulu¤u ve güvenli¤i için vard›r. ‹slam’a dayal› devletler
ise; din emniyeti, can emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti, ak›l emniyeti olmak üzere befl temel emniyeti sa¤lamakla görevlidir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti devlet mant›¤›, ne modern devletlerin, ne de ‹slam’a dayal› yönetimler
kurulufl felsefesiyle ba¤daflmaktad›r.
Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet mant›¤›nda, “devlet vatandafl için de¤il, vatandafl devlet içindir” anlay›fl› hâkimdir. “Kutsal devlet” alg›s›; devletin her yapt›¤›n›n do¤ru,
her icraat›n›n hak, bekas›n› sa¤lamaya yönelik her eyleminin sorgulanamaz oluflunu getirmifltir. Dolay›s›yla devletin
güvenlik birimlerinin eliyle yapt›¤› gayri hukuki ve gayri insani muameleleri, devlete kutsall›k atfeden her kesimden
destek ve takdir görmüfltür. Devletin iç düflman alg›s› içerisinde “Dini kendilerine referans alan oluflum ve yap›lanmalar” birinci s›rada geldi¤i için, güvenlik kuvvetlerine ve
karanl›k derin yap›lanmalara verilen bu destek ve takdir soDUA ◆ ARAfiTIRMA
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nucunda, Hizbullah elemanlar› amans›z bir sald›r›n›n oda¤›nda yer alm›flt›r.
Vatandafl›n›n dinini güvenceye almak için var olmas› gereken devlet, bu güvenceyi vermek yerine kuruluflundan itibaren dinine savafl açm›flt›r. 90’l› y›llarda ise bu savafl›n
karfl› cephesinde, dini varl›¤›n› korumaya çal›flan insanlar›n
oluflturdu¤u Hizbullah Cemaati yer alm›flt›r.
Varl›¤›n› muhafaza etmek d›fl›nda bir seçenek bulamayan
Hizbullah Cemaati’ne mensup Müslümanlar, aileleriyle birlikte çok a¤›r bedeller ödemek zorunda kalm›fllard›r. Bu do¤rultuda yasal olmayan, gerekçesi bulunmayan, hukuki dayanaktan yoksun ev bask›nlar› günlük rutin faaliyetlerden say›lm›fl,
muhbirlefltirmede s›n›r tan›mayan kirli tezgâhlar kurulmufl, itirafç›lardan kurduklar› timler vas›tas›yla provoke amaçl› cinayetler ifllenmifl, cami faaliyetlerini engellemek maksad›yla çirkin oyunlar sahnelenmifl, gözalt› merkezlerinde sadece duymakla bile insan›n kan›n› dondurmaya yetecek derecede fliddetli iflkenceler yap›lm›fl ve bu iflkence ma¤durlar›n›n bir
k›sm›, yapmad›klar› suçlar›n alt›na imza atmak zorunda kalm›fllard›r.
2– Yarg› Cephesi
Devletin Hizbullah Cemaatine karfl› yürüttü¤ü bu mücadele, sadece güvenlik birimleriyle kalmam›fl, yarg› da bu savaflta etkin bir rol alm›flt›r. Yarg›, üzerine düflen rol gere¤i,
kolluk taraf›ndan haz›rlanan ve hiçbir somut delille desteklenmeyip sadece iflkenceli sorgulamalar neticesinde elde
edilen ya da hayali verilerle haz›rlanan ifadeleri mutlak do¤ru kabul ederek Hizbullah dosyalar›nda daha bafltan hükmünü vermifltir.
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Kolluk ifadelerinde aleyhte delil olarak gösterilen;
“Camiye gidip Kur’an-› Kerim dersi almak ve vermek, Hz. Peygam ber (sav)’in hayat›n› ö¤renmek, f›k›h dersi almak ve vermek, cami ce maatine koku da¤›tmak, cami cemaatinin ayakkab›lar›n› düzeltmek,
yerde buldu¤u çakma¤› cemaate vermek”

gibi davran›fllar, mahkemelerde örgüt üyeli¤i olarak de¤erlendirilip maalesef cezaland›rma yoluna gidilmifltir.
Mahkemelerde delil niteli¤i kabul edilerek binlerce insan›n mahkûmiyetine sebep olan hususlar›n bafl›nda, kolluk
ifadeleri yer almaktad›r. Kolluk ifadeleri ise, herkesin art›k
kabul etti¤i gibi iflkence ve bask› alt›nda al›nm›fl ifadelerdir.
‹flkence ile ifade tutanaklar› düzenlenmesi, halen devam etmekte ve kolluk ifadeleri yarg› taraf›ndan esas delil olarak
kabul görmektedir.
Hizbullah prati¤inde 1990’lar›n bafl›ndan 2004’lere kadar düzenlenen tüm ifade tutanaklar›n›n ortak özelli¤i çok
say›da beyan içermesi ve kiflinin kendisini ve tan›y›p tan›mad›¤› birçok flahs› mahkûm etmeye yeterli derecede suçlay›c› ifadeler bar›nd›rmas›d›r.
Bu ise kolluktaki iflkencelerden kurtulmak için söylendi¤i, yan delillerle desteklenmedi¤i, ak›l ve mant›¤a uygun
bulunmad›¤› ve iflkence korkusu olmadan verdi¤i ifadelerinde bundan vazgeçildi¤i için hukuk mant›¤›nda geçerlili¤i olmayan beyanlard›r.
Zira doktrinde de ifade edildi¤i üzere deliller flüphenin
yenilmesinde kullan›ld›¤› için, belirli özelliklere sahip olmal›d›rlar. Bu özellikler flunlard›r:
1– Deliller, öncelikle “gerçekçi” olmal›d›r.
2– Deliller, gerçe¤i “akla uygun” olarak ifade edebilen
ispat gereçleri olmal›d›r.
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3– Delillerin olmazsa olmaz özelli¤i, “olay› temsil” etmesidir. Olay›n bir parças›n› oluflturmayan delil arac›n›n, delil
olarak de¤eri yoktur.
4– Deliller ayr›ca “hukuka ayk›r› olmamal›”d›r. Delilin
hukuka uygun olmas›, bir delilin sahip olmas› gereken en
önemli özelliktir. Delil araçlar›n›n konu veya elde edilmesindeki yöntem ya da temel hak ve özgürlüklerin korunmas› yönünden yasaklanmam›fl olmalar› gerekmektedir.
5– Tüm bu özellikler yan›nda, deliller “müflterek” olmal›d›r. Müfltereklik, delil araçlar›n›n içeri¤inin yaln›zca yarg›ç
taraf›ndan bilinmesini de¤il, taraflar›n da ö¤renmesini gerektirir. Delil araçlar›, muhakemede ortaya konulup tart›fl›lmakla delil niteli¤i kazanabilirler.1
Ancak bu flekilde toplanan delil araçlar›, delil niteli¤ini
kazanabilir.2
Dolay›s›yla bir ifadenin delil niteli¤ine haiz olabilmesi
için asgari düzeyde üstteki vas›flara sahip olmas› kaç›n›lmaz
bir gerekliliktir.
CMK. 148. Madde; ifadesi al›nan kiflinin, özgür iradesine müdahale edici nitelik tafl›yan yasak yöntemlerin kullan›lmamas› gerekti¤ini belirlemifltir. Yasak yöntemler, madde metninde say›ld›¤› üzere flunlard›r:
1– Kötü davranma
2– ‹flkence
1 Ünver, Ceza Muhakemesinde ‹spat... Kunter, Koca, Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller, Kunter – Yenisey – Nuho¤lu, Toroslu –
Feyzio¤lu
2 Kunter, Koca, Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller, Toroslu–
Feyzio¤lu, Kunter – Yenisey – Nuho¤lu
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3– ‹laç verme
4– Yorma
5– Aldatma
6– Cebir veya tehditte bulunma
7– Baz› araçlar› kullanma gibi bedensel ve ruhsal müdahaleler
8– Kanuna ayk›r› bir yarar vaadi
Doktrinde de ifade edildi¤i üzere hukuka ayk›r› yollarla
elde edilen delil araçlar›, “delil” olarak nitelendirilemez ve
hükme esas al›namaz.1
CMK. md. 217/2 ve 4709 say›l› Kanunla AY. md.
38’e eklenen f›kra da bu yarg›y› tart›fl›lmaz k›lm›fl ve yasak
usullerle al›nm›fl ifadelerin delil kabul edilemeyece¤ini düzenlemifltir.
Yüklenen suçun, hukuka uygun bir flekilde elde edilmifl
delille ispat edilmesi gerekmektedir. Hukuka ayk›r› olarak
elde edilmifl delil araçlar› ispat için kullan›labilecek ve hükme esas al›nabilecek delil niteli¤ini haiz olamaz.
CMK. md. 148’in amac›, hukuka ayk›r› yollarla ifade
al›nmas›n› önlemek ve soruflturma görevlilerinin ifadesi al›nan kifli üzerinde zor kullanmas›na engel olmakt›r. Bu
amaç do¤rultusunda, CMK. md. 148/3, ifadesi al›nan kiflinin r›zas›n›n olmas› halinde dahi, bu ifadelerin delil de¤erine sahip olmayaca¤› hükmüne yer vermifltir. CMK. md.
148 hükmü ile korunmak istenen, özgür irade ve insan
1 Kunter – Yenisey, s. 536; Öztürk, Yeni Yarg›tay Kararlar› Ifl›¤›nda..., s. 32-33; Toroslu, Hukuka Ayk›r› Deliller..., s. 58; Keskin, s.
183.
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haysiyetidir.1 Bu nedenle, kiflinin r›zas› olmas› halinde dahi, yasak yöntemlerle al›nan ifadelerin kullan›lmas› mümkün de¤ildir. Zira yasak yöntemler kullan›larak al›nan ifadeler “yok” hükmünde oldu¤undan, hukuk düzeninde hiç
var olmam›fl bir delil arac›n›n bir kanaate ulaflmada esas
al›nmas› da düflünülemez.2
“Kesinlik ve süreklilik kazanm›fl yarg› düflüncesine ve CMUK.’nun
247. Maddesi hükmüne göre, ikrar›n kesin kan›t olarak kabul edile bilmesi için hâkim huzurunda her türlü maddi ve manevi bask›dan
uzak serbest irade ile yap›lmas›, tutarl› yan delillerle do¤rulanmas› ve
ifllenen fiilin oluflu ile uyumlu bulunmas›...” 3

gerekti¤ini Yarg›tay söylemektedir.
Yine ayn› Yarg›tay
“...CMUK.’nun 247. maddesine göre, ikrar›n kesin kan›t olarak ka bul edilebilmesi için, hâkim huzurunda vuku bulmas› yan›nda, her
türlü maddi ve manevi cebir, tehdit ve hileden uzak, serbest irade ile
yap›lmas›, fiilin ifllenifliyle uyumlu yan delillerle de do¤rulanmas› ge rekmektedir” 4

demektedir.
Aklen de yukar›da verilen CMK’n›n 148. Maddesinde
say›lan yasak usullerden biri ya da birkaç› yoksa bir kimsenin kendisini ve baflkalar›n› mahkûm edecek beyanlarda bulunmas›n›n izah› yoktur. Ki Hizbullah dosyalar›nda
1 Koca, Ceza Muhakemesinde Hukuka Ayk›r› Delilleri..., s. 127.
2 Haf›zo¤ullar›, Zeki, Hukuka Ayk›r› Elde Edilen Deliller Meselesi,
Yeni Türkiye, Temmuz – A¤ustos 1996, Y. 2, S. 10, s. 640; Yenisey,
Yasak Yöntemler..., s. 1235; Demirbafl, Timur, San›¤›n Haz›rl›k Soruflturmas›nda ‹fadesinin Al›nmas›, ‹zmir 1996, s. 268; Koca, Ceza Muhakemesinde Hukuka Ayk›r› Delilleri..., s.131.
3 8. C.D., 20.3.1985- 583/1390). Yasar, s. 970
4 8. C.D., 3.7.1986-2763/4070
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kolluk ifadelerinin neredeyse % 100’ü sonraki aflamalarda inkâr edilmifl ve bask› alt›nda al›nd›klar› ilgili kimselerce ikrar edilmifltir.
Gerek yasal düzenlemeler, gerek doktrinde ifade edilen
görüfller gerekse de Yarg›tay içtihatlar› bu do¤rultuda olmas›na ra¤men ne yaz›k ki Hizbullah dosyalar›nda yarg›lanan
kimseler bu yasal düzenleme ve prensiplerden yararlanma
bahtiyarl›¤›na eriflememifl ve olabilecek en a¤›r flekillerde
mahkûm edilmifllerdir.
a- Mahkemeler (DGM ve Özel Yetkili A¤›r Cezalar)
Soruflturma birimlerinin hali bu olunca “kovuflturma
makamlar›” (Mahkemeler) da farkl› olmuyor. Her kademede ayn› durum ve durufl hâkim. Onu da “Kendi dilinden”
verece¤iz.
Türkiye devletinin kuruluflundan beri, özellikle de 1980
darbesiyle anayasal düzeyde sa¤lamlaflt›r›lan çarp›k yarg›
sisteminin 2010 y›l› itibariyle
“Sistemin gerekçelerinin geçersiz, uygulamalar›n›n adaletsiz, siyaseti nin toplumsuz, amac›n›n ‘insans›z’ oldu¤u art›k inkâr edilemiyor.” 1

Anayasayla birlikte temel yasalar›n›n % 80’inin darbeciler taraf›ndan yap›ld›¤› bir ülkede yarg› mekanizmas›n›n ve
yasalar›n sa¤l›kl› ifllemesini ve evrensel hukuk normlar›na
uygun sonuçlar›n ortaya konmas›n› beklemek anlams›zd›r.
Anayasa mahkemesi eski raportörü ve Demokrat Yarg›
Birli¤i Efl Baflkan› Osman CAN mevcut yarg› sistemini de¤erlendirirken flunlar› söyler:
1 Darbe Yarg›s›n›n Sonu, Osman CAN, ‹stanbul 2010, Sf. 10
DUA ◆ ARAfiTIRMA

-------------------------32
----------------------------------------------

hizbullah ana davası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Türkiye’deki yarg›n›n yüzy›ll›k bir siyasal gelene¤in vurucu gücü,
adaletten çok bir yaflam tarz› koruyucusu, sanal bir bat›l›laflma ve
ça¤dafllaflma misyoneri olarak çal›flmaktan geri kalm›yor ki burada
“bat›” ve “ça¤dafl” kavramlar›n›n, gerçek bat› ve ça¤dafll›kla ilgisi de
pek bulunmamaktad›r. Daha çok bat›n›n 1945’te tarihe gömdü¤ü
faflizan ve totaliter geçmiflten dökülen, art›k komediye dönüflmüfl ka bul ve uygulamalardan söz ediyoruz asl›nda.”1

Bu flekilde çarp›k bir zihniyet üzerine bina edilmifl bulunan yarg› ve yasalardan adalet beklemek yersizdir. Hatta
de¤il adalet, belki de sorunlar›n temel kayna¤› olarak görülmesi gereken bir sistemle karfl› karfl›yay›z.
“Türkiye’de devletin özellikle hukuksal ve yarg›sal yap›lanmas› bu günkü sorunlar›n temel kayna¤›n› oluflturuyor.” 2

b- Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM)
Hizbullah mensuplar›n›n neredeyse tamam›na yak›n›
DGM’lerde (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) yarg›land›lar.
Bu mahkemelerin yap›lanma ve zihniyet itibariyle ‹skilipli
At›f Hoca ve fieyh Said Efendi gibi binlerce mazlumu dara¤açlar›na gönderen istiklal mahkemelerini aratmad›¤› hukukçular›n ortak tespitidir.
“Yarg›n›n ideolojik oluflum serüveninde istiklal mahkemelerinin de
çok önemli bir yeri vard›r. Birer terör ayg›t›ndan baflka bir fley olma yan istiklal mahkemeleri mecliste yer alan h›zl› ve radikal kiflilerden
oluflturulmufltur… Türkiye’yi teröre bo¤mufl olan bu mahkemelerin
yaln›zca ismi “mahkeme”ydi.” “Bireylere iflkence edenlere, özgürlü ¤ünden mahrum b›rakanlara veya terörize edenlere katlanmak ile
“yarg›” yoluna müracaat etmek aras›nda hiçbir fark kalmam›flsa, yü rütülen yarg›lama “iflkence”, “mahrumiyet” ve “sindirme”nin “hu kuk” ad›na temize ç›kar›lmas› ve süreklilefltirilmesinden baflka bir
1 O. Can, A.g.e, ‹stanbul 2010, Sf. 16
2 O. Can, A.g.e, ‹stanbul 2010, Sf. 17
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amaca hizmet etmiyorsa, ortada “yarg›”dan de¤il, “terör” ayg›t›ndan
söz etmek zorunlu hale gelir.”1

Bugün “Özel Yetkili A¤›r Ceza Mahkemeleri” olarak
bilinen mahkemeler 2004 y›l›nda sözde kald›r›lm›fl bulunan
DGM’lerin uzant›s›, devam› ve militarist milli güvenlik devleti anlay›fl›n›n bir yans›mas›d›r. DGM’ler 1973 y›l›nda kurulmufllard›r. Bu mahkemelerde, bazen yarg›ç olma zorunlulu¤u dahi aranmayan buna ra¤men yarg›çl›k yetkisini kullanan bir askeri üye yer alm›flt›r. Bu flekilde herhangi bir
muvazzaf subay da DGM’lere gelip yarg›çl›k yapabilmifltir.
Bu durum ancak 1999 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle sona erdirilebilmifl, bu zamana kadar Hizbullah isnad›yla mahkemeler önüne gelen binlerce dosyada a¤›r mahkûmiyet kararlar› verilmifltir.
2004 y›l›na kadar DGM zihniyeti ve tabelas› devam ettirilmifl ve nihayet bu y›lda yap›lan de¤ifliklikle “DGM” yaz›l› tabelalar yerini “Özel Yetkili A¤›r Ceza Mahkemeleri”ne b›rakm›flt›r. ‹deolojik alt yap›s› itibariyle istiklal mahkemelerinin devam› mahiyetindeki bu mahkemelerde de
ayn› zihniyet devam ettirilmifl, devlet denen “Soyut yap›n›n” menfaatleri her zaman vatandafl›n menfaatlerine tercih edilmifl, iddia makam› olan savc›lar ile karar mercii olan
hâkimler lojmanlarda, adliyelerde ve mahkeme salonlar›nda bir arada tutulurken halk›n haklar›n›n savunucusu konumundaki avukatlar adeta d›fllanm›flt›r.
c- Yarg›da Yarg›tay ve Dan›fltay Tahakkümü
Türkiye’de sistemin yap›lanmas› hep küçük bir az›nl›¤›n
1 O. Can, A.g.e, ‹stanbul 2010, Sf. 34, 35
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menfaatlerine endekslenmifltir. Adalet da¤›tmas› ve toplumsal birlikteli¤in teminat› olmas› gereken mahkemeler
için de ne yaz›k ki ayn› durum söz konusudur. Hatta elit yap›lanman›n en güçlü oldu¤u kurumlardan biri oldu¤u; yarg›n›n son y›llarda iktidar partisiyle girdi¤i mücadeleden ve
bir muhalefet partisi edas›yla hareket etmesinden rahatl›kla anlafl›labilir.
Subaylar›n ve takipçilerinin hâkimlik yapt›¤› Hizbullah
mahkemelerinde, bugün siyasi tav›rlar›yla meflhur hâkimler
bir dönemin ac›mas›z “adalet mekanizmas›n›n” “ba¤›ms›z
hâkimleri” olarak “Yüce Yarg›tay’›m›z›n” denetimi ve yine
yüce içtihatlar›yla görevlerini icra etmifllerdir.1
Yarg›tay merkezli, ideolojik bir taraf›n menfaatlerini
esas alarak yap›lanan mahkemelerin hal-i pür melali budur.
Türkiye’de y›lda 100 davaya bakan bir hâkimin dava dosyalar›n›n 40’› incelenir. Ancak;
“Bu 40 karar›n da itiraz sonucunun Yarg›tay’a gitmesi gerekir. Ka rarlar›n hiçbirisi itiraz sonucu Yarg›tay’a gitmemiflse, hâkim terfi
edemez; yani tüm kararlar›ndan toplum memnunsa terfi etmesi
mümkün de¤ildir. Toplumsal memnuniyetin yarg› için önemi (!) bu rada da net olarak görülür. Dosyalar incelenirken terfi de¤erlendiril mesi kararlar›n isabet oran›n›n notland›r›lmas›na ba¤l›d›r. Bu nokta da yine halk›n de¤il Yarg›tay’›n kararlar› be¤enmesi önem kazan›r…
1 Hizbullah dosyalar›n›n Diyarbak›r aya¤›ndaki amans›z yarg›c› Oktay Kuban, ‹stanbul özel yetkili a¤›r ceza mahkemelerinde de siyasi ve
ideolojik yarg›çl›¤›n› ortaya koydu. ‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi
üye hâkimi Oktay Kuban, ilkin Ergenekon soruflturmalar› kapsam›nda
bulunan Albay Dursun Çiçek hakk›nda tahliye karar› verdi. Ard›ndan
Kafes Eylem Plan›’na muhalefet flerhi koydu. Ve son olarak Balyoz darbe plan› iddialar›na iliflkin soruflturma kapsam›nda 02 Nisan 2010 tarihinde 19 Ergenekon tutuklusunu tahliye etti. Evet, iflte hukuk, iflte tarafs›zl›k, iflte “kifliye ve guruba özel hukuk olmaz” ilkesi ve iflte Oktay
Kuban.
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Dolay›s›yla hâkimin karar ekseni, toplumsal vicdana göre de¤il, Yar g›tay’›n ideolojik tercihlerine göre biçimlenir.”1

Bu flekildeki bir yarg› sisteminin hâkim ve savc›lar› güvenceden yoksun b›rakt›¤›n› söyleyen anayasa mahkemesi
eski raportörü devamla flunlar› söyler:
“… Yarg› esas olarak adliyede vuku bulur ve Yarg›tay ile Dan›fltay’›n
yetkisi hukuki denetimle s›n›rl›d›r. Temyiz ilk derece mahkemelerin de verilen kararlar›n hukuksal s›n›rlar içinde verilip verilmedi¤inin in celenmesinin ad›d›r ve mahkemelerin takdir alan›na kar›fl›lmamas›
gerekir. Karar› veren yer; yani adaleti gerçeklefltirecek yer Dan›fltay
veya Yarg›tay de¤il adliyelerdir, vatandafllar›n yüz yüze geldi¤i adli yelerdeki hâkim ve savc›lard›r.” 2

Hal bu iken ne yaz›k ki toplumla yüz yüze bulunan ve
adaleti tesiste özne olmas› gereken hâkimlerden zaman zaman flu cümleleri aç›kça duymaktay›z: “Ne yapal›m. Bu flekilde karar vermezsek Yarg›tay zaten bozar.”
“‹çtihat eksenli yarg›lama yapman›n, hukuku dondurdu¤u, yarg›la may› yasad›fl› bir yörüngeye çekti¤i, meclisi anlams›zlaflt›rd›¤›, hukuk
siyaseti konusundaki karar yetkisini bütünüyle yarg›ya aktard›¤›…”

gerçe¤ini hat›rlatan Osman Can, bu durumun hukuk devletinin sonunu haz›rlad›¤›n› sözlerine ekler.
Mütedeyyin olarak vas›fland›r›lan bir baflbakan›n baflkanl›¤›nda hükümet olan partinin iktidar›ndan sonra s›k›
bir muhalefete soyunan yarg›n›n ve bafl›ndaki Yarg›tay’›n
h›nc›n› Hizbullah dosyalar›nda yarg›lanan kimselerden
ald›¤› ve çifte standartl› bir hukuk rejimini hayata geçirdi¤i Hizbullah dosyalar›na bakan avukatlar›n ortak kanaatidir.
1 O. Can, A.g.e, ‹stanbul 2010, Sf. 141
2 O. Can, A.g.e, ‹stanbul 2010, Sf. 143
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Bu çifte standart hukukunu baflka kurumlarda da görmek mümkündür. Buna adli t›p kurumu örnek gösterilebilir. ‹stanbul adli t›p kurumunun çifte standartlar›n› ve ideolojik raporlar›n› Fikret Bayram vakas›nda aç›kça görmek
mümkündür. Do¤ruhaber Gazetesi, Fikret Bayram örne¤inden, Adli T›bb›n kifliye ve kiflinin inanç ve ideolojisine
göre raporlar düzenledi¤ini, bu nedenle aç›kça çifte standart uygulamalara imza att›¤›n› birçok nüshas›nda gündeme tafl›d›.
Taraf gazetesi de 18.04.2010 tarihli bask›s›nda Fikret
Bayram olay›n› “Adlî T›p 12 y›l sonra çark etti” fleklinde
duyurdu. Buna göre Felçli mahkûm Fikret Bayram’a ‘kal›c›
sakatl›k’ raporu vererek affedilmesini sa¤layan Adlî T›p, ayn› kiflinin Hizbullah’la ba¤lant›s› ç›k›nca bu kez “Kal›c› hastal›¤› yoktur” diye rapor verdi.
“‹stanbul Adlî T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu, 1998’de bir hükümlüye verdi¤i raporu y›llar sonra de¤ifltirdi. Kurulun 1998’de “kal›c› sakatl›¤› vard›r” raporu verdi¤i hükümlü Fikret Bayram, dönemin
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel taraf›ndan affedildi. Ancak y›llar
sonra Bayram’›n Hizbullah’la ba¤lant›s› ç›k›nca ayn› kuruldan ç›kan
rapor “kal›c› hastal›¤› yoktur” fleklinde oldu. ‹stanbul Adlî T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu, 12 y›l önce kendi verdi¤i raporla birlikte, Batman Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi’nin de verdi¤i “yüzde 95 sakat ve bak›ma muhtaçt›r” raporlar›n› da görmezden
gelerek, “sürekli hastal›¤› yoktur” raporu verdi.”

Netice itibariyle istisnalar hesaba kat›lmazsa e¤ri bir anlay›fltan do¤ru kararlar ve uygulamalar beklemek anlams›zd›r. Türkiye’deki yarg› sisteminin de tüm kurum ve kurulufllar›yla e¤ri bir anlay›fl ve ideoloji do¤rultusunda yap›land›r›ld›¤› aç›kt›r.
Bu nedenlerden dolay› yarg›lama aflamalar›nda Hizbullah mensuplar›na isnat edilen “suçun maddi ve maneDUA ◆ ARAfiTIRMA
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vi unsurlar›” oluflmad›¤› halde suç sabit say›lm›fl, hukuk
devletinin temel ilkelerinden biri olan “fiüpheden san›k
yararlan›r” ilkesi ve “Masumiyet Karinesi” uygulanmam›fl, hukuken delil de¤erinde say›lamayacak belgeler
“delil” kabul edilmifltir. Bununla beraber “Kifliye göre suç
olmaz” fleklindeki hukuk prensibi göz ard› edilerek Hizbullah dosyalar›nda adeta ayr› bir hukuk rejimi oluflturulmufltur. Yarg›tay ceza genel kurulu sol davalarda yerleflik
hale gelmifl içtihatlar›n› Hizbullah dosyalar›nda de¤ifltirmifl ve en ufak flüpheye dahi mahkûmiyet içtihatlar›n›
yerleflik hale getirmifltir.
Yukar›da özetle izah edildi¤i gibi yarg›, Hizbullah’a karfl› yürütülen topyekûn mücadelede iflkenceleri görmemek,
en hafif suça en a¤›r cezay› vermek, hiç suçu olmayanlar›
tahliye etmeyip y›llarca cezaevlerinde kalmalar›n› sa¤lamak, yarg›lamay› 10–15 y›l kadar uzatarak tutuklulu¤u infaza dönüfltürmek ve temyize giden dosyalar› onaylamakla
rolünü hakk›yla yerine getirmifltir.
Bahse konu hukuksuzluklar ve keyfi-ideolojik uygulamalar gerek bu kitab›n konusu olan Hizbullah dosyalar›nda gerekse de di¤er yarg›lamalarda yaflanm›fl ve ne yaz›k ki farkl› yo¤unluklarda yaflanmaya devam etmektedir. Fakat rejimin iç düflman alg›lamas›nda birinci s›rada olan ‹slamî oluflumlar, özelde de Hizbullah Cemaati, sözü edilen hukuksuzluklardan ve ideolojik düflmanl›klardan en fazla nasiplenenler aras›nda ilk s›rada yer alm›flt›r.
Bu kitapta konumuz itibariyle Hizbullah dosyalar›na daha çok at›fta bulunuluyor olmas› farkl› muhalif kesimler bak›m›ndan da ayn› ideolojik bask› ve tutumlar›n sergilendi¤ini göz ard› ettirmemelidir.
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Ancak bu ülkede “Hizbullah” denince bas›n›, ayd›n›,
bürokratlar› ve etki gruplar›yla tüm kesimler bak›m›ndan
akan sular›n durdu¤u ve çok farkl› uygulama ve tutumlar›n ortaya kondu¤u bilinmektedir. Bu da beraberinde hissi tespitleri getirmekte ve gerçe¤in anlafl›lmas›na engel olmaktad›r.
3– Cezaevleri Aya¤›
Hizbullah Cemaati’ne karfl› yürütülen hukuksuzlu¤un di¤er aya¤›n› da cezaevleri teflkil etmifltir. Özellikle 28 fiubat
süreciyle bafllayan din düflmanl›¤›, yo¤un olarak Bingöl
Özel Tip Cezaevinde bulunan Hizbullah mensuplar›na benzeri görülmemifl bir zulüm ve iflkence olarak yans›m›flt›r.
Cezaevlerinde bütün mahkûmlar›n can güvenli¤i devletin
teminat› alt›nda olmas› gerekirken, maalesef Hizbullah
mensuplar› bu karanl›k dönemde, s›radan bir insan›n kald›ramayaca¤› insanl›k d›fl› muamelelere maruz kalm›fllard›r.
Diyarbak›r E Tipi Kapal› Cezaevi ise adeta Çevik Kuvvet merkezi gibi ifl görmüfl, tutuklanan Hizbullah mensuplar› itirafç› olmaya veya en az›ndan tarafs›z olmaya zorlanm›fl, direnenler kötü muamelelere maruz kalm›fllard›r.
Bundan çok daha vahimi, emniyet–yarg›–cezaevi üçlüsünün ortak hareket etmesiyle tutuklanan Hizbullah mensuplar›n›n istendi¤i zaman cezaevinden ç›kar›larak gözalt›
merkezlerindeki iflkencehanelere götürülmeleri olay›d›r.
Bu, o kadar s›radan bir hal ald› ki, tutuklanan mahkûm ço¤u zaman cezaevine b›rak›lmadan veya b›rak›ld›ktan bir
müddet sonra tekrar gözalt› merkezine götürülüyordu. Bunun yan› s›ra itirafç›lar cezaevinde istedi¤i gibi cirit atabiliyor ve politika gere¤i cezaevindeki ilk günlerinde müflahedelerde yaln›z b›rak›lan Hizbullah mensuplar›n› vaatlerle,
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tehditlerle, fiziki fliddetle veya alacaklar› cezalarla korkutarak itirafç›l›¤a zorluyorlard›. Bunu, bazen polisle birlikte yapan itirafç›lar, Cemal Uçar gibi Müslümanlar›n zahiren flaibeli bir flekilde hayat›n› kaybetmelerine neden olacak kadar ifli ileriye götürmüfllerdir.
Hüküm alan Hizbullah mensuplar›n›n aile ve memleketlerinden çok uzak illerdeki cezaevlerine nakledilmeleriyle Hizbullah mensuplar› iki kez cezaland›r›lm›fl, kendileriyle birlikte aileleri de ma¤dur edilerek s›rf aile ve akrabal›k ba¤lar›ndan dolay› ailelerin de cezaland›r›lmalar›
amaçlanm›flt›r.
Her Olay Kendi fiartlar›
‹çerisinde Tahlil Edilmelidir
Türkiye kamuoyunun en belirgin yan›lg›lar›n›n bafl›nda
mevcut s›n›rlar çerçevesinde co¤rafyay› bir bütün olarak ayn› kefeye koyup de¤erlendirmek gelmektedir. Her ne kadar
tarihe “Kürdistan” ad›yla yaz›lm›fl topraklar, cumhuriyetin
kuruluflundan itibaren “Türkiye” kapsam›nda ele al›n›yorsa
da “koflullar›n farkl›l›¤›” göz ard› edilemez bir gerçek olarak
önümüzde durmaktad›r. Bunu son y›llarda devletin deste¤iyle bölgede yer edinmeye çal›flan bir grubun neredeyse
dünyan›n her ülkesinde faaliyet gösteriyor olmas›na ra¤men “fliddet”le karfl›lanmam›fl olmas›, ancak Kürdistan
co¤rafyas›nda karfl›laflt›¤› “ölüm” vakalar›ndan da anlamak
mümkündür.
2010 y›l› Ramazan ay›nda Hakkâri’de ve fi›rnak’›n ‹dil
ilçesinde bu grupla ba¤lant›l› oldu¤u de¤erlendirilen iki cami imam› öldürülmüfl, yine arife günü Hakkâri’de Kur’an
kursu niteli¤inde olan Sümbül Ö¤renci Yurdu molotof kokteylleri ile yak›lm›flt›r.
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Örgütün hapisteki lideri Öcalan 08 Eylül 2010 tarihli
Görüflme Notunda bu hususa flu flekilde iflaret etmifltir:
“Bu imamlar› kullanmak istiyorlar. Onlar vas›tas›yla halka propagan da yap›p halk› kand›rmak istiyorlar. Geçmiflteki Hizbullah uygulama s›na benzer bir uygulama gibi.”

Bununla beraber Türkiye’nin iyice kamplaflt›¤› son referandum meselesinde de bölgenin “apayr›” koflullara sahip
oldu¤u bir kez daha gün yüzüne ç›km›flt›r. Türkiye’nin bat›
illerinde ve Türk kökenli vatandafllar›n yo¤unlukta oldu¤u
bölgelerde “evet” ve “hay›r” oylar› yak›n oranlarda sand›¤a
yans›d›¤› halde, en çok “hay›r” oyunun ç›kt›¤› illere bakt›¤›m›zda ise bat› illerinin flafl›rt›c› oranlar›n› görürüz: K›rklareli yüzde 74.18, Edirne yüzde 73.18, Mu¤la yüzde 68.75,
Tekirda¤ yüzde 64.42…
Di¤er taraftan Kürd co¤rafyas›nda bambaflka bir tablo ile
karfl›lafl›r›z. Boykot karar›n› halka dikte ettiren bir örgüt ve
partinin tehditleri ve tacizleri, referandum günü boykot karar›n› uygulamayanlara tafll›, sopal›, b›çakl› sald›r›lar olarak
yans›m›flt›r. Bunun sonucunda onlarca yaral›n›n yan› s›ra, o
gün oy vermek isteyip de korkudan evinden ç›kamayan binlerce insan›n oldu¤unu söylemek mümkündür. Bu tabloya
ra¤men ortaya ç›kan sonuçlar ise flöyledir: A¤r› yüzde 95.63
ile Türkiye’de en çok evet oyu veren il olurken, yüzde 95.15
ile Bingöl ikinci, Siirt yüzde 95.06 ile üçüncü, Batman yüzde 94.66 ile dördüncü ve Urfa yüzde 94.48 ile evet oylar›n›n en yüksek ç›kt›¤› beflinci il oluyor.
Di¤er taraftan Türkiye’nin hiçbir yerinde benzerine dahi
rastlanmayan bir baflka tablo ise flu flekildedir: Diyarbak›r’da
yüzde 65, Van’da yüzde 57, Hakkâri’de yüzde 93, fi›rnak’ta
yüzde 78, Batman’da yüzde 63 oran›nda sand›¤a gitmeyen
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ya da gidemeyenlerin bulundu¤u Kürd illeri gerçe¤i vard›r
önümüzde…
Do¤uda Devlet Yok(tu) Herkes
Bafl›n›n Çaresine Bakmak Zorunda(yd›)
Halk›n durumunu, tepkiselliklerini ve örgütlenmelerini
kendi flartlar› içerisinde tahlil etmekle do¤ru sonuçlara
varabilece¤imizin fark›na varmal› ve Hizbullah vak›as›nda
da ayn› usulle meseleyi anlamaya çal›flmal›y›z. Hizbullah’› sevsin ya da sevmesin, herkesin onu “do¤ru” anlamas›n›n yollar›ndan biri de her vakada oldu¤u gibi burada da bu vakay› kendi flartlar› içerisinde de¤erlendirmekten geçmektedir.
Hizbullah, yak›ndan bak›ld›¤›nda çok farkl› bir görünüm
arz ederken, gariptir ki Türkiye kamuoyuna “Silah”la özdefl
bir cemaat olarak yans›t›lm›flt›r. Bunun da temel sebebi
do¤du¤u topraklar›n özel flartlar›d›r. O özel flartlar› bilmeden Hizbullah’› anlaman›n imkân› da yoktur.
“(Do¤u ve Güneydo¤uda herkes) Geçmiflte kimlerin infaz edildi¤ini,
hangi köylerin yak›ld›¤›n›, mülki amir ve savc›lar›n flikâyetlere dahi
bakmad›¤›n› biliyor. Güneydo¤u’daki yaflam ve burada yaflayan in sanlar göründü¤ünden çok daha a¤›r ve büyük güçlerin bask›s› alt›n dad›r. Bu bask›ya kimsenin tek bafl›na veya bir grup olarak karfl› koy mas› mümkün görünmüyor. Belki uzaktan bak›l›nca yaflananlara di renç göstermek kolay görünebilir ama hiç kimsenin bu bölgedeki
bask›lara dayanamayaca¤› kesindir.”1

Benzer otorite bofllu¤u ve fliddet sarmal› bugün de varl›¤›n› devam ettirmektedir.
1 Haliç’te Yaflayan Simonlar, H. Avc›
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Bak›n›z 2010 y›l›n›n sonlar›nda Hakkâri’de yaflanan koflullar bir söylefliye nas›l yans›yor:
“Gözda¤› meselesi var. Hareketin e¤itim kurumlar› ile ilgili olan in sanlar› da¤a ç›kar›p mahkeme ettiler. Mülk sahibini al›p götürüyor iki
kifli, orada bekletiyor. Ailesine de “Bu adamlar buray› boflaltana ka dar, baban›z, kardefliniz, art›k her kimse, yan›m›zdad›r” diye haber
sal›yorlar.
“Buras› boflalt›lmadan b›rakmay›z” diyorlar.
Hakkâri, Yüksekova, fiemdinli, Çukurca her yerde var. Da¤dakiler
bask› yap›nca, aile de tazyik yap›yor. Dolay›s›yla hareketin ilgili ku rumu da oray› boflalt›yor. Mecbur, ne yaps›n? Adam› bir ay misafir
etmifller da¤da, ne yapacak o binada ›srar edip? Ölsün mü adam?”1

Tehdit Ve Bask›lar Sadece
Bir Yap›yla S›n›rl› De¤il
“Medyada yanl›fl aksettirilen flu; tehditler, sald›r›lar sadece Gülen
hareketi ile s›n›rl› de¤il. Dindar olan ve itibar gören her yap›ya
bask› var.”
“fiemdinli’deki Kuran kursunda çal›flan ve kaç›r›lan Turgut fiahin ve
Necmettin Bilgi, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri’nin talebeleri.
Köylere zekât toplamaya gidiyorlar, köyün birinde arabalar› yak›l› yor, oradan da götürülüyorlar. Haber al›namad›. Yine bir hafta ön ce ç›kan olaylarda, Süleyman Efendi’nin talebelerinin yurtlar›n›
(Sümbül Erkek Ö¤renci Yurdu) da yakt›lar.”
“fiu anda dini hizmet yapan, dindar kimli¤i ön planda olan her grup
örgütün hedefinde. Örne¤in Bediüzzaman Said Nursi’nin “manevi
evlad›” olarak an›lan Mustafa Sungur’un talebeleri de ayn› bask› ile
karfl› karfl›ya. Onlar›n bir yurtlar› var, onu da tafllad›lar, yakmaya ça l›flt›lar. Ve amaçlar›na ulaflt›lar; yurt kapand›.”
“Öcalan’›n 1994’te, Hizbullah’›n aktif oldu¤u dönemde, bir aç›kla mas› olmufltu. “Tekrardan camilerden bafllay›n” demiflti. fiimdi Hak kâri’de o tarafa bir meyil etmek istiyorlar ama taban müsait olmad› ¤› için oluflmuyor.2
1 http://www.t24.com.tr/haberdetay/99542. aspx adresinden
20.09.2010 tarihli Selin Ongun Röportaj›
2 http://www.t24.com.tr/haberdetay/99542. aspx adresinden
20.09.2010 tarihli Selin Ongun Röportaj›
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Devlet Burada Yok
“Güvenlik zafiyeti. Yoklar, devlet burada yok. Bölgeden bir kaymaka m›n sözlerine dikkat çekeyim. (Ad› bizde sakl›) “Vatandafl tehdit edili yor, bize s›¤›n›yor. Gerekli korumay› yeterince sa¤layamad›¤›m›zdan,
mecburen tehdit eden ne taviz istiyorsa, yerine getiriyor.” Bunu diyen
bir kaymakam.” 1

Yukar›daki söyleflide yer alan sat›rlar›n sahibi s›rt›n›
devlete dayam›fl ve emniyet teflkilat›n› neredeyse tekelinde bulunduran bir grubun bölgedeki yetkilisi. Onlar bölgeyi yeni yeni tatmaya bafll›yor. Ancak onlardan önce
çift tarafl› bir ateflin ortas›nda Hizbullah vard›. Bir tarafta yetkilinin yak›nd›¤› PKK di¤er tarafta yetkilinin medet
umdu¤u devlet menfleli karanl›k kirli yap›lar ve onlar›n
imha operasyonlar›.
Ayn› söyleflide emniyete baflvuran bir k›s›m insanlara,
emniyet taraf›ndan silah edinmeleri tavsiyesinde bulunuldu¤u dile getiriliyor. Merak ediyoruz “Acaba silahla ne yapacaklar?”
Ülkenin Baflbakan› dahi, ‹stanbul’da ç›kan olaylarda iflyeri tafllanan bir adam›n pompal› tüfekle karfl›l›k vermesine; “Adam›n dükkân›na, iflyerine sald›r›yorlar. Adam kendi mal›n›, can›n› korumaya çal›fl›yor. Ne yaps›n?” mealinde
aç›klamalarda bulunup meflru müdafaan›n olabilece¤ini kabul etmifltir.
Bu aflamadan sonra Hizbullah’› kendi koflullar›nda de¤erlendirmeye tabi tutup bir nebze olsa anlarlar m› kestir1 http://www.t24.com.tr/haberdetay/99542.aspx adresinden
20.09.2010 tarihli Selin Ongun Röportaj›
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mek güç. Ama adalet çerçevesinde bir muhakeme ve adil
bir sonuç için her olay› kendi koflullar›nda de¤erlendirmek
flartt›r.
Hizbullah’›n Bir Dönem fiiddeti Tercih Etmifl Olmas›
Meflru Müdafaa Kapsam›nda De¤erlendirilebilir mi?
Meflru müdafaa hakk› evrensel bir hak olup gerek ‹slam hukukunda gerekse de Türk Ceza Kanununda düzenlenmifltir. Bugüne kadar bu hak gerek mevcut hukuki düzenlemeler, gerekse de ‹slami hukuk ba¤lam›nda Hizbullah vakas›na tatbik edilip tart›flmas› yap›lmam›flt›r.
Bu takdimin as›l konusu bu olmad›¤›ndan afla¤›daki iktibasla iktifa ediyoruz:
“Hanefi fûkahas›; “Cana, mala, dine, ›rz ve namusa yap›lan haks›z
tecavüzlere karfl›, meflru müdafan›n caiz oldu¤u hususunda” ittifak
etmifltir.1
Ancak meflru müdafaa için flu flartlar›n bulunmas› esast›r:
A) Haks›z bir tecavüz bulunmal› ve bu tecavüzü baflka yollarla
(Ulû’lemr’e, Muhtesibe, Kad›’ya vs. flikâyetle) defetme imkân› bulun mamal›d›r.
B) Meflru müdafaa, tecavüzün s›n›r›n› aflmamal›d›r.
C) Meflru müdafaa an›nda, haks›z tecavüz devam ediyor olmal›d›r.
fiuras› muhakkakt›r ki; insan›n can emniyeti her fleyin üzerindedir.
Nefse karfl› haks›z bir tecavüz söz konusu oldu¤unda, meflru müdafa a vacip olur. Nitekim Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Müslümanlar üzerine k› l›ç çeken kimse, kendi kan›n› helal k›lm›fl olur” 2 buyurdu¤u bilinmek 1 ‹mam-› Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 24, Sh: 37. Ayr›ca fieyh
Muhammed ‹bn-i Süleyman-Mecmuaû’l Enhur (fierhû Damad) ‹st:
1316 Mtb. Amire Tab. Ofset Beyrut: ty D. ‹hya Yay. C: 2, Sh: 623624.
2 Molla Hüsrev-Dürerû’l Hükkam fi fierhi’l Gureri’l Ahkâm-‹st:
1307, C: 2, Sh: 92. Ayr›ca Sünen-i Nesai-‹st: 1401 Ça¤r› Yay. C: 7,
Sh: 117 ve Tahrim Suresi: 26. Ayet
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tedir. Dolay›s›yla silah çekerek bir Müslüman› öldürmek isteyen kim se, haks›z tecavüz peflindedir. Müslüman kendisine silah çekeni; bafl ka bir yolla durdurma imkân›na sahip de¤ilse, öldürmesi vacip olur.
Kendisine ne k›sas, ne de diyet gerekmez.1
“Meflrû müdâfaa; mal, can veya ›rza yönelik haks›z bir sald›r›ya kar fl› devlet gücüne baflvurmaks›z›n kendi gücüyle, ‹slâmi ölçüler içinde
savunma yapmak, anlam›nda bir ‹slâm Hukuku terimi.

Gerek özel hukukta, gerekse kamu hukukunda, genel kural; hakk›n
devlet eliyle korunmas› olmakla birlikte hukuk düzeni istisnaî olarak ba z› özel hallerde, hak sahibinin, hakk›n› bizzat korumas›na imkân tan› maktad›r. Kiflinin kendi hakk›n› bizzat kendisinin koruyabilece¤i özel
durumlar›n bafl›nda “meflru müdâfaa (hakl› savunma)” hakk› gelir.
Meflrû müdâfaa, bir kimsenin, gerek kendisinin gerekse baflkas›n›n
can›na, ›rz›na ve mal›na karfl› yap›lan hukuka ayk›r› bir sald›r›y› sa vuflturmak (defetmek) için yapt›¤› uygun ve ölçülü savunmad›r.
Meflrû müdâfaa hakk›n›n kapsam›, sadece ferdin bizzat kendisine
yönelen haks›z sald›r›larla s›n›rl› olmay›p, ayn› flekilde baflkalar›na
vaki olan haks›z sald›r›lar› da içine almaktad›r. Buna göre, bir kim se, baflkas›n›n can›na, ›rz›na veya mal›na tecâvüz edilmesi duru munda, o tecavüz bizzat kendisine yap›l›yormuflças›na meflrû müdâ faa hakk›n› kullanabilir. Baflkas› ad›na meflrû müdâfaa yapman›n
fler’î dayanaklar›ndan birisi Hz. Peygamber’in (s.a.v):
“Her hangi biriniz bir kötülük görürse, gücü yetiyorsa onu eliyle
de¤ifltirsin...” 2 hadisiyle yine yak›n bir anlam› ifade eden;
“Kim kardeflinin -yani toplumun herhangi bir ferdinin- namusunu
korursa Allah da k›yamet gününde onun yüzünü Cehennem ate flinden korur” 3 hadisidir.
Bununla birlikte, sald›r›ya u¤rayan kiflinin içerisinde bulundu¤u psi kolojik durumun (hâlet-i ruhiye) da göz önünde bulundurulmas› ge reklidir.” 4
1 ‹bn-i Nüceym C: 8, Sh: 344. Ayr›ca Molla Hüsrev C: 2, Sh: 92.
/Emanet ve Ehliyet
2 Müslim, ‹man, 78
3 Tirmizi, Birr, 20/IV, 327
4 fiamil ‹slam Ansiklopedisi
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H‹ZBULLAH ANA DAVASI

Hizbullah ana davas›, 17 Ocak 2000 tarihinde ‹stanbul Beykoz’da Kaptanlar Mahallesi Mühendis Ç›kmaz› sokakta bulunan bir eve yap›lan ve 5 saat dolaylar›nda devam
eden, operasyon sonras› yakalanan Edip Gümüfl ve Cemal
Tutar merkezli Diyarbak›r 6 Nolu A¤›r Ceza Mahkemesinin
2000/171 esas›nda görülen davaya verilen isimdir.1
Mahkeme safahat›nda 30 dolay›nda kiflinin yer ald›¤› bu
dava 10 y›l sürmüfl ve 30 Aral›k 2009 tarihinde 2009/727
karar say›l› kararla yerel mahkemede Edip Gümüfl, Mehmed Varol ve Cemal Tutar’›n da aralar›nda bulundu¤u 16
kifliye müebbet hapis, geri kalanlara da muhtelif cezalar verilerek neticelenmifltir. Dosya halen Yarg›tay’da temyiz
aflamas›ndad›r.
Beykoz operasyonunda Hizbullah lideri Hüseyin Velio¤lu’nun polis kurflunlar›yla hayat›n› kaybetmesinin ard›ndan,
1990’lar›n bafllar›ndan beri süregelen Hizbullah operas1 Ana dava 11.08.2004 tarihine kadar Diyarbak›r 3 Nolu DGM’de
görülmüfl, bu tarihte ilk kez Diyarbak›r 6 Nolu Özel Yetkili A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde duruflmalara devam edilmifltir.
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yonlar› h›z kazanm›fl, önceleri güvenlik noktas›nda J‹TEM
ve polis istihbarat›, Jandarma ve Emniyet Birimleri taraf›ndan yürütülen seri operasyonlar devletin ve medyan›n tüm
kademelerine yay›lm›flt›r.
Neredeyse istisnas›z tüm birim ve yay›n organlar›nda sa¤anak bir biçimde devam ettirilen Hizbullah operasyonlar›, günümüze kadar süregelmifltir. Militarist ve yok say›c› bir mant›kla güvenlik kuvvetleri ve medya iflbirli¤iyle ve neredeyse
tüm kesimlerin ittifak›yla yürütülen operasyonlar, Hizbullah’›
bitirememifl bilakis firar ve ilticalarla Hizbullah’›n Avrupa ülkelerine ve sair farkl› ülkelere de yay›lmas›na yol açm›flt›r.
Yasal ya da yasad›fl› tüm giriflimlere ra¤men bitirilemeyen bir teflkilat› “anlama”n›n daha isabetli bir yaklafl›m olaca¤› düflünülmelidir. Bu münasebetle bu kitap, Hizbullah’›
do¤ru bir flekilde anlama ve “Kendi Dilinden” olan aç›klamalara yer vermesiyle önemlidir
Hizbullah ana davas›n›n duruflma tutanaklar› ›fl›¤›nda
Türkiye’de yarg›n›n iflleyifline ve güvenlik güçlerinin keyfi ve militarist uygulamalar›na bakmak gerekirse flunlar›
görürüz:
‹flkenceler Ve Kollu¤un
Keyfi Uygulamalar›
17 Ocak 2000 tarihinde yap›lan operasyonla yakalanan Edip Gümüfl ve Cemal Tutar Diyarbak›r 3 Nolu
DGM’de, 10.07.2000 tarihinde, yani 7 ay sonra ç›kar›ld›klar› ilk mahkemede, 5 ay› aflk›n süredir (5 ay 7 gün) gözalt›nda tutulduklar›n› ve bu süre zarf›nda haklar›nda itirafç›
olduklar›na dair haberler yay›nland›¤›n›, bu haberlerin asl›
astar› bulunmad›¤›n› ifade etmifllerdir.
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11 Eylül 2000 tarihli ikinci celsede Cemal Tutar;
“‹lk celse sonras› duruflman›n ertelenmesi akabinde polis taraf›ndan
20 gün süre ile hâkim karar› ile cezaevinden ç›kar›ld›m, gözalt›na
al›nd›m…” 1

demekte ve dönemin keyfi uygulamalar›na iflaret etmektedir.
11 Eylül 2000 tarihli ikinci celsede mahkeme;
“Bir k›s›m san›klar ve vekilleri, müvekkillerinin cezaevinde 430 say› l› KHK’ne göre yeniden sorgulanmak üzere emniyet müdürlü¤üne
götürüldüklerini bildirdiklerinden ve bunlar›n itirafç› olmad›klar›n›
bildirdiklerinden bu husus yaz›larak bu flah›slar›n ifadelerinin al›n›pal›nmad›¤›n›n al›nm›fl ise onayl› birer örne¤inin mahkememize gön derilmesi için DGM C. Baflsavc›l›¤›na yaz› yaz›lmas›na”

fleklinde bir karar vermifltir.
03 Kas›m 2000 tarihli 3. duruflmada;
“Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤üne yaz›lan yaz›ya cevap var. San›k lar Edip Gümüfl ve Cemal Tutar’›n cezaevinden gözalt› için ç›kar›l d›klar› ifadelerine baflvuruldu¤u ancak sözlü ifadelerinin al›nd›¤›, yaz›l› imza atmad›klar› için ifadelerinin al›nmad›¤› bildirildi”

denilerek yap›lan keyfi uygulamalar ve haks›z gözalt›lar tutana¤a yans›m›fl, bilahare hesap soran da olmam›flt›r.
M. Veysi Özel’in de cezaevi girifli yap›ld›ktan sonra keyfi bir flekilde 43 gün gözalt›nda tutulmas›na gerek san›¤›n
gerekse de müdafiinin 28.02.2002 tarihli duruflmada itiraz
etmesi üzerine mahkeme 09.05.2002 tarihle celsede;
“San›k Mehmet Veysi Özel, vekilinin zapta geçen savunmas› ve talebi
vechiyle san›¤›n 430 say›l› KHK uyar›nca ifadesine baflvurulmak üze 1 Birinci Gözalt›: 17 Ocak 2000 ile 23 Haziran 2000 aras›
‹kinci Gözalt›: 14 Temmuz 2000 ile 04 A¤ustos 2000 aras›
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re cezaevinden al›nd›¤› anlafl›ld›¤›ndan, hangi konuda ifadesine baflvu ruldu¤u ve yer gösterme yap›p yapmad›¤› veya baflka bir faaliyet hak k›nda aç›klay›c› bilgi verip vermedi¤i hususunun tesbiti için Diyarbak›r
DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na müzekkere yaz›lmas›na, flayet ifade
vermifl ve yer gösterme yapm›flsa veya baflka bir ifllemde bulunmuflsa,
san›k dava san›¤›m›z oldu¤u için buna iliflkin ifade, belge ve tutanakla r›n onayl› örneklerinin mahkememize gönderilmesinin istenmesine...”

denilerek yaz› yazm›fl, ancak bafltan savma bir cevaptan
ötesine ulaflamam›flt›r.
Nitekim 03 Temmuz 2002 tarihli duruflmada mahkemeye verilen cevap duruflma tutana¤›na flu flekilde yans›m›flt›r:
“San›k M. Veysi Özel’e iliflkin 3 Nolu ara karar› uyar›nca Diyarbak›r
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na yaz›lan mü zekkerenin Mardin cezaevi müdürlü¤üne havale edildi¤i ve verilen ce vapta sorulan sorularla ilgili bilgilerin bulunmad›¤› bildirildi¤i görüldü.”

Bu flekilde nice hukuksuzluk, haks›zl›k ve keyfi uygulama, yapanlar›n yan›na kar kalm›fl, bilahare hesap soran da
olmam›flt›r.
Cemal Tutar 09 May›s 2002 tarihli celsede, emniyetin
cezaevinde bulunup yarg›lanan flah›slar› keyfi bir flekilde
gözalt›na almas›na tepki olarak;
“Bugüne kadar evine ekmek götüren hâkim ve savc›lara ve polise
karfl› herhangi bir zarar vermedik. Ancak tüm DGM’lerde bizleri ve
arkadafllar›m›z› yarg›layan mahkemelerdeki duruflmalarda iflkence
iddialar›m›z›n hikâye gibi dinlendi¤ini gördük. Bundan sonra bun lara hukuki bir çözüm bulunaca¤›na, adaletin tecelli edece¤ine inan c›m›z kalmam›flt›r. Bugünden sonra gözalt› nedeniyle az önce sözü
edilen flekilde cezaevinden san›klar al›nd›¤› takdirde bu karar› veren
mahkemenin hâkimi, polis müdürü, cezaevi müdürü, cezaevi savc›s›
ve yarg›layan mahkemenin baflkan›, üyeleri ve savc›s›, kesinlikle Gaf far Okkan’›n yan›na gidecektir.”

aç›klamas›nda bulunmufltur. Ancak bu tehditten sonra bir
k›s›m uygulamalara son verildi¤i görülmüfltür.
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Ele Geçen Hizbullah Arflivinin
Mahkemeye Gönderilmemesi
Hizbullah bir devlet titizli¤iyle tüm faaliyetlerini kay›t alt›na alm›fl, hemen hemen her konuda raporlar tutmufl ve
tüm bunlar› lehe-aleyhe tasnifinde bulunmaks›z›n arflivlemifl
bir teflkilatlanmad›r. Bu münasebetle Hizbullah’›n varl›k gayesinin, faaliyetlerinin ve bir k›s›m olaylar›n anlafl›lmas›nda
Hizbullah arflivi büyük önem tafl›maktad›r.
Kamuoyunda ve devlet birimleri nezdinde o güne kadar
kendisiyle ilgili çok az fley bilinen Hizbullah, Beykoz’da gerçeklefltirilen operasyonda tümüyle deflifre olma durumuyla
karfl› karfl›ya kalm›fl, Edip Gümüfl ve Cemal Tutar, 5 saat
dolaylar›nda devam eden operasyon süresince arflivi imhaya çal›flm›fllard›r. Ele geçirilmelerinin ard›ndan yakalanan
arfliv kay›tlar› çözümlenmeye çal›fl›lm›fl ve bu do¤rultuda
medyaya yans›d›¤› kadar›yla ABD ve Çin’in teknik imkânlar›ndan yararlan›lm›flt›r. Bu çabalar neticesinde kaset, disket, CD, yaz› ve Harddisk gibi araçlarda bulunan arfliv,
önemli ölçüde kurtar›lm›flt›r. Ancak bu arfliv bir bütün olarak hiçbir mahkemenin adli emanetine ald›r›lmam›fl ve taraflar›n bilgisine sunulmam›flt›r. Adeta kollu¤un ve istihbarat›n insaf›na terk edilmifl ve yarg›lanan binlerce Hizbullah
mensubunun lehine olabilecek kay›tlar mahkemelerden ve
san›k avukatlar›ndan gizlenmifltir.
Di¤er taraftan 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah’›n ‹stanbul Beykoz’daki merkezine yap›lan operasyonda ele geçen ve Diyarbak›r DGM C. Baflsavc›l›¤› emanet memurlu¤unun 2001/505 s›ras›na kay›tl› bulunan 1487 adet mikro teyp kasetleri, 621 adet teyp kasetlerinden oluflan topDUA ◆ ARAfiTIRMA
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lam 2108 adet teyp kasedi ve 200 adet Video kamera kasetleri, 74 adet VHS video kasetlerinin de çözümü yap›lmam›fl, san›k müdafilerine kopyas› verilmemifl, bu teyp kasetleri ve videolar›n içeri¤i yarg›lama aflamas›nda tart›fl›lamam›flt›r.
Beykoz’da ele geçen Hizbullah arflivinin mahkemenin
adli emanetine ald›r›lmas› talebi gerek san›klar gerekse da
dosya avukatlar› taraf›ndan mahkeme safahat›nda defalarca dile getirilmifl, bu husus duruflma tutanaklar›na yaz›lm›fl,
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤üne defalarca müzekkere yaz›lm›fl, belgelerin ‹stihbarat Daire baflkanl›¤›na gönderilmifl oldu¤unun bildirilmesi üzerine oraya da müzekkere yaz›lm›fl
ancak sonuç al›namam›flt›r.
Bu hususu Av. ‹shak Sa¤lam 25.09.2003 tarihli celsede flu flekilde dile getirmektedir:
“Biz davan›n bafl›ndan beri davaya esas teflkil eden Beykoz dokü manlar›n›n dosyaya getirtilip mahkeme emanetine al›nmas›n› talep
etmifltik. Bu talebimiz zab›tlara da geçti¤i halde bugüne kadar bu
emanetler dosyaya intikal etmemifltir. Biz bunun sebebini, kolluk
güçlerinin bilinçli olarak yarg›lamay› savsaklama amac›na ba¤l›yoruz.
Bu dokümanlar›n bir an evvel dosyaya ve mahkeme emanetine al›n mas›n›n talep ediyoruz. Görevini ihmal eden kifliler hakk›nda da suç
duyurusunda bulunulmas›n› talep ediyoruz”

Bunun üzerine mahkeme 11 nolu ara karar› uyar›nca
bir kez daha müzekkere yaz›lmas›na karar vermifltir.
24.11.2005 tarihli celsede Av. ‹shak Sa¤lam;
“Dava dosyas› 6. y›l›na girdi¤i halde halen yarg›lamaya bafllanmad› ¤› kanaatindeyiz. Dosyadaki deliller halen dosyaya getirtilmemifltir”

demekte, yarg›lama aflamas›n›n hal-i pür melalini kayda
düflmektedir.
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Mahkeme 24.11.2005 tarihli celsede müzekkerelerini
tekrar ve tekid eder. 16.02.2006 tarihli celsenin duruflma
tutana¤›na bakt›¤›m›zda ise flu ifadelere rastlar›z:
“Ankara eski DGM (11. A¤›r Ceza Mahkemesine) emanette bulunan
CD, harddisk, disket… çözümleri amac›yla yaz›lan talimat›n bu mah kemece yerine getirilmedi¤ine iliflkin 09.02.2004 tarihinde mahke memize yaz›lan müzekkere örne¤inin mahkememize yaz› ekinde
gönderildi¤i TRT’de Kürtçe bilen bilirkiflinin bulunmamas› ve yine
mini teyp kasetleri ile video kasetlerinin çözümlerinin yap›lmas› için
özel cihazlar›n bulunmad›¤›ndan çözümlerin yap›lamad›¤› anlafl›ld›.”

25.01.2007 tarihli duruflmada ise 7 nolu ara karar
uyar›nca;
“Daha önceki celselerde emanette bulunan CD, Harddisk ve di¤er
bilgisayar kay›tlar›n›n tarafs›z kay›tlar›n›n tekrar bilirkifli taraf›ndan
çözümü konusunda karar verilmifl ise de, daha önce yaz›lan tüm ta limatlara ra¤men bu husus yerine getirilemedi¤inden… daha önceki
al›nan ara karardan dönülmesine”

denilerek çözdürülmesi gereken delil kayna¤›n›n üstü örtülmüfl ve bu haliyle yerel mahkemedeki yarg›lama bilahare
sona erdirilmifltir.
Av. ‹shak Sa¤lam 14.06.2007 tarihli duruflmada;
“Beykoz operasyonunda ele geçirildi¤i iddia edilen 14 adet harddis kin yap›lan çözümünden binlerce kifli hakk›nda dava aç›lm›fl ve bir
k›sm› da dava sonucunda cezaland›r›lm›flt›r. Ancak söz konusu hard disk ve benzeri nesnelerin adli emanete ald›r›lmad›¤›ndan ve hâkim
huzurunda gerekli çözümünün yapt›r›lmad›¤›ndan… Bu harddiskle rin emanete al›nmamas› halinde savunma yapamayaca¤›m›z› düflü nüyoruz.”

diyerek taleplerini yinelemifltir.
Bilahare bu talepler her duruflmada tekrar edilmesine
ra¤men ne yaz›k ki ele geçirildi¤i iddia olunan Hizbullah arflivi emniyetin insaf›na terk edilmifl ve delil kayna¤› olarak
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mahkeme huzurunda taraflarca lehe ve aleyhe olan boyutlar›yla tart›fl›lmas› gerekirken bu gerçeklefltirilmemifl ve yerel mahkemede bu haliyle dosyada karar verilmifltir.
Oysa yasal düzenlemeler ve doktrinde ifade edilen görüfller farkl›d›r.
Bilindi¤i gibi olay› temsil eden ve çözüme kavuflturulmas›n› sa¤layan ispat gereçlerine “delil” denir.
Delile ulaflman›n yolu “delil kayna¤›”n› tespitten ve buna ulaflmaktan geçer. Delil Kayna¤› muhakeme makamlar›n›n alg›lamas›n›n malzemesini oluflturan veya konusunu
teflkil eden veya bu makamlara incelenecek malzeme ya da
bilgi sunan, d›fl dünyaya ait bir gerçeklik olan varl›kt›r. Ancak delil olarak kabul edilebilmesi için delil kayna¤›n›n daha baflka aflamalardan geçmesi gerekecektir. Bir delil kayna¤›n›n, muhakeme makamlar›n›n inceleme ve alg›lamas›na sunulmas›, onu bir “delil arac›” haline getirir. Bir makam›n, ispat gerecinden haberdar olmas›n›n sa¤lanmas›yla
delil kayna¤›, delil arac› niteli¤ini kazan›r. Bu muvaceheden
meseleye bak›ld›¤›nda ele geçen Hizbullah arflivinin mahkemelerin adli emanetine ald›r›lmam›fl olmas›n› en iyi ihtimalle “Delil arac›” olarak kabul edip kiflilerin mahkûm edilmesi için “Delil” de¤erinde kabul edilmemesi gerekirken ne
yaz›k ki kayna¤›na vak›f olunmadan ve bir bütün olarak
tüm arflivin tetkiki yap›lamadan kollu¤un gönderdi¤i, sadece bilgisayar ç›kt›s› bir özgeçmifl raporuyla ve baflkaca delil
bulunmaks›z›n binlerce insan mahkûm edilmifltir.1
‹spata ulaflmak, bir muhakeme faaliyeti ürünüdür. Muhakeme faaliyeti sonunda flüphe yenilerek, maddi gerçe¤e
1 Bknz: Dr. Pervin AKSOY ‹PEKÇ‹O⁄LU, Gözalt›nda Al›nan ‹fadenin Önemi Ve Delil De¤eri, AÜHFD 80 Y›l 2008
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ulafl›l›r. Bu faaliyet; iddia, savunma ve yarg›lama makamlar›n›n ortak bir faaliyetidir. Dikkat ediniz! ‹ddia, savunma ve
yarg›lama makam›n›n ortak faaliyeti…
Yine;
“Delillerin vas›tas›zl›¤› ilkesi gere¤i hâkim, delillerle bizzat temas et melidir.” 1

denilmifltir.
Ancak Hizbullah ana dosyas›nda emniyetin a¤›rdan almas› ve müzekkerelere olumlu cevap vermemesi neticesinde hâkimlerin delillerle bizzat temas› gerçekleflmemifltir.

1 Tosun, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C. I,
Genel K›s›m, ‹stanbul 1984, s. 761
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H‹ZBULLAH ANA DAVASININ
GEREKÇEL‹ KARARI VE H‹ZBULLAH

Gerekçeli Karar›n Temelsizli¤i

Ve Somut Vakayla Uyumsuzlu¤u

Hizbullah ana dosyas›n›n 2009/727 karar say›l› gerekçeli karar›n›n ilk (Girifl bafll›kl›) bölümü ne yaz›k ki somut vaka bak›m›ndan sa¤l›kl› de¤erlendirmelerden yoksundur. Terör ve terörizm kavramlar›n›n merkeze konularak de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› bu bölümde yer alan de¤erlendirmelerin bir k›sm› DHKP/C, DEV–SOL ya da PKK gibi sol ve
Marksist–Leninist örgütler için söz konusu olabilirken, ayn›
tespitlerin gerek teorik ba¤lamda gerekse de pratikte Hizbullah gerçe¤iyle uyumlu olmad›¤›, herkesin rahatl›kla bilebilece¤i bir gerçektir. Sözgelimi;
“Teröristler, eylemlerinde kendilerini s›n›rlayan ahlâkî veya insani
çok fazla engel tan›mad›klar›ndan dolay›...”1

gibisinden bir yarg›n›n Hizbullah vakas›nda yans›mas› yoktur. Zira mahkemelerin de ifade etti¤i ve pratikte müflahede edildi¤i üzere Hizbullah kendisini ‹slami ilke ve prensip1 Diyarbak›r Özel Yetkili 6 Nolu A¤›r Ceza mahkemesinin
2000/171 esas ve 2009/727 karar say›l› gerekçeli karar›ndan
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lerle ba¤l› görmekte ve ‹slami olarak temellendiremedi¤i
herhangi bir faaliyet ya da eylem tarz›n› tasvip etmemektedir. Nitekim ‹stanbul’da gerçekleflen ve baz› sivillerin de hayat›n› kaybetti¤i bombal› sald›r›lar sonras› mahkemenin
04.12.2003 Tarihli celsesinde Hizbullah ad›na aç›klama
yapan Cemal Tutar, bu tür sald›r›lar› tasvip etmediklerini
ifade etmifltir.
Yine;
“Terörist; ihtilâlci (terörist) sadece bir bilim bilir; yok etme bilimi…
Terörün baflar›s›, gece ve gündüz bir düflünce, bir gayesi olmal›d›r:
Ac›mas›z yok etmek”1

gibisinden tespitlerin de Hizbullah prati¤i bak›m›ndan temelsizli¤i ortadad›r. Zira Hizbullah dosyalar›n›n % 95’i
“Camide örgütsel amaçl› Kur’an, siyer, ahlaki dersler ve
sohbetler” nedeniyle aç›lm›fl ve mahkûmiyetler verilmifltir.
Bu durum mahkeme karar›nda geçen yukar›daki tespitin ve
tan›m›n temelsizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Gerekçeli kararda yer alan ve Hizbullah’›n ‹stanbul Beykoz’daki
merkezinde ele geçirildi¤i söylenen flu doküman listesi de
üstteki yarg›n›n yanl›fll›¤›na delildir:
“Tüm disklerden kurtar›lan dosyalar›n türlerine göre da¤›l›m›;
Microsoft Exel dosyas› 484 adet (Cami raporlar›, fihristler, mali tablo lar, ziyaretçi listeleri, flah›s de¤erlendirme vb.),
Microsoft Word dokümanlar› 3.824 adet (sorgulama çözümleri, ca mi takip raporlar›, cemaat de¤erlendirme raporlar›, cemaat özgeç mifl vb.),
DBF (Database file) dokümanlar› 47 adet (ayl›k cami mukayeseleri,
Cuma hutbeleri, ilgilenme formlar›, flehit tutuklu aileleri, askere gi den örgüt mensuplar›, gurbete giden örgüt mensuplar›, örgüt men -

1 Diyarbak›r Özel Yetkili 6 Nolu A¤›r Ceza mahkemesinin
2000/171 esas ve 2009/727 karar say›l› gerekçeli karar›ndan
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suplar›n›n sempatizan kazanma amac›yla yapt›klar› ziyaretlerle ilgili
de¤erlendirme raporlar›.), …
Arapça veya Farsça yaz›l› taranm›fl dokümanlar…
fleklinde oldu¤unun tespit edildi¤i anlafl›lm›flt›r.”1

Mahkeme karar›nda yer alan
“Terör örgütleri kamuoyuna seslerini duyurabilmek için propaganda
(reklam) peflindedirler”2

yarg›s› da Hizbullah vakas› bak›m›ndan gerçeklikten uzak
yüzeysel ve anlams›z bir de¤erlendirmedir. Zira Hizbullah’›n PKK ve devletin istihbarat örgütleriyle çat›flt›¤› süreçte tüm eylemlerini tam bir gizlilik içerisinde yapt›¤› ve hiçbir eylemi üstlenmedi¤i tüm kesimlerce aç›k ve net olarak
bilinmektedir. Buna ra¤men karar›n bu tür cümlelerle gerekçelendirilmifl olmas› kolayc›l›¤a kaç›ld›¤›na ve Hizbullah’tan önce sol vb. bir k›s›m örgütler için aceleyle haz›rlanm›fl gerekçe ve tespitlerin bu kapsamda da kullan›ld›¤›na
iflaret etmektedir. Bak›ld›¤› zaman gerekçeli kararda karmafl›k, tekrarc›, da¤›n›k ve intihalci bir üslup hemen göze
çarpacakt›r.
Mahkemenin Gerekçeli Karar›nda Cemal Tutar’›n
Savunmas›na At›f ve Hizbullah’›n Varl›¤›na
Zemin Haz›rlayan Sebepler
“Mahkememizin dava dosyas›nda yarg›lanan ve Örgüt lideri Hüseyin
Velio¤lu’nun ölü olarak ele geçirildi¤i operasyonda yakalanan Cemal
Tutar mahkememizdeki esas hakk›ndaki savunmas›nda örgütlerinin
ortaya ç›k›fl sebepleri bafll›¤› alt›nda tarihi sebepler olarak halifeli¤in
1 Diyarbak›r Özel Yetkili 6 Nolu A¤›r Ceza mahkemesinin
2000/171 esas ve 2009/727 karar say›l› gerekçeli karar›ndan
2 Diyarbak›r Özel Yetkili 6 Nolu A¤›r Ceza mahkemesinin
2000/171 esas ve 2009/727 karar say›l› gerekçeli karar›ndan
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kald›r›l›fl›, flapka kanununun ihdas›, Tevhidi tedrisat kanununun yü rürlü¤e girifli ve mevcut rejimin Müslümanlara yapm›fl oldu¤u bask› lar olarak özetlemifl ayr›ca ‹slami yükümlülüklerin gere¤i olarak;
“…‹flte bütün bunlardan dolay› her Müslüman ferdin kendisini ve
ailesini zaman›n fitnelerinden kötülüklerinden flerlerinden gayri ‹s lami yaflant›s›ndan koruyabilmesi için Kur’an ve Sünneti esas alan
ve Allah’›n emirleri do¤rultusunda faaliyet yürüten böyle bir ce maate tabii olmas› zorunludur. Ayn› zamanda bir Müslüman’›n ‹s lami bir hayat yaflarken karfl›laflaca¤› zorluk ve engellerden horlan ma ve hakaretlerden bask› ve zulümlerden korunmas› ve izzetini,
flerefini, onurunu muhafaza etmesi için yukar›da vas›flar› verilen
cemaate tabi olmas› gereklidir.”
fleklinde örgütün ortaya ç›k›fl sebebini belirtmifltir.”1

Hizbullah, Kendisini “Cemaat”
Olarak Nitelendirmektedir
Gerekçeli karar›nda 1-2 yerde Cemal Tutar’›n savunmas›na at›fta bulunan mahkeme, Hizbullah için;
“Kendisini Cemal Tutar’›n ifadesinde de belirtti¤i gibi cemaat olarak
nitelendirmifltir” 2

demektedir.

1 Diyarbak›r Özel Yetkili 6 Nolu A¤›r Ceza mahkemesinin
2000/171 esas ve 2009/727 karar say›l› gerekçeli karar›ndan
2 Diyarbak›r Özel Yetkili 6 Nolu A¤›r Ceza mahkemesinin
2000/171 esas ve 2009/727 karar say›l› gerekçeli karar›ndan
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Avukatlar olarak bizler, y›llarca Hizbullah’tan yarg›lanan insanlar›n dosyalar›na “Savunma” taraf› olarak flahid
olduk. Farkl› zaman dilimlerinde birçok ilde binlerce insan›n dosyas›na ve özel dünyas›na vak›f olduk.
Bu çerçevede toplumu bilgilendirmek ve bir vak›ay› do¤ru tan›mlamak noktas›nda yaz›lan ve art›k toplumsal bir vak›a olan “Hizbullah” ile ilgili bilinenlerin, flahit olunanlar›n
paylafl›lmas› gerekti¤ine iliflkin inanc›m›za binaen bu kitab
vücuda gelmifl olsa gerek.
Nas›l namaz dini ayakta tutan direk ise hiç flüphesiz adalet de sosyal hayat›n en mühim teminat› ve denge unsurudur. Adalet mülkün temelidir. Devletin teflekkülü toplumsal
mutabakat›n neticesi oldu¤undan toplumsal dengenin temelinin de, toplumsal adalet oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bu yüzden adaletin toplum vicdan›nda ve tarih önünde
tecellisi için “Hizbullah” vak›as›na tan›kl›k etmifl kimseler
olarak gerek bu toplumun fertleri, gerekse de mensubu oldu¤umuz dinin;
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“Ey iman edenler! Allah için hakk› ayakta tutan, adaletle flahitlik eden kimseler olun.”1
fleklindeki emirleriyle bu kitab›n haz›rlan›p toplum vicdan›na ve tarihe bir belge olarak sunuldu¤u bir hakikatt›r.
Elbette “Hizbullah Gerçe¤i”ne onlarca avukat “Savunma” cenah›nda tan›kl›k etmifltir. Bu tan›kl›¤› haz›rlayanlar
nas›l böyle bir paylafl›m› kendileri için “görev” ve “toplumsal sorumluluk” addediyorsa, zaman› gelince ayn› sorumluluk bilinciyle adil bir flahitlikte bulunacaklar›na kanaatim
tamd›r. Zira “Adil bir ülke ve adil bir dünya” özleminin
tüm topluma dalga dalga yay›ld›¤›n› ve geçmiflte yaflanan
“‹stiklal Mahkemeleri” ve “12 Eylül” uygulamalar› gibi onlarca “Hak ihlali ve hukuksuzlu¤un” toplum nezdinde mahkûm edildi¤ini müflahede etmekte ve umutlanmaktay›z.
fiüphesiz “Hizbullah” dosyalar›nda da çok ciddi haks›zl›k ve hukuksuzluklar yaflanm›flt›r. Gerek Diyarbak›r’da görev yapmakta olan bir a¤›r ceza hâkiminin bir celse aras›nda bizlere söyledi¤i
“Neden bu hukuksuzluklar (iflkence, resmi görevlilerin sahte belge
düzenlemeleri vs.) sadece mahkemelerde dile getiriliyor? Bunlar›
medya vas›tas›yla halka duyursan›za “

fleklindeki cümlesi, gerekse de Hizbullah ana davas›nda
müebbet hapse mahkûm olan bir müvekkilimizin “fiayet
Hizbullah dosyalar›nda yaflanan hukuksuzluklar ve kanunsuz, eflitlikten uzak, keyfi kararlar incelenip kitap konusu yap›labilirse ciltlerle kitap ç›kar” fleklindeki tespiti
“Hizbullah” vak›as›n›n çok yönlülü¤ü ve yap›labilecekler
hakk›nda fikir vermektedir.
1 Maide Suresi: 8
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Netice itibariyle gerek toplum gerekse de toplumsal otoriteler ve devlet bak›m›ndan “Hizbullah Gerçe¤i” önümüzde durmaktad›r. Geçmifl y›llarda binlercesi tutuklanan, halen yüzlerce mensubu tutuklu ve hükümlü olan, yüzlerce
mensubu müebbet hapis cezas›na mahkûm edilmifl olup 15
seneyi aflk›n süredir cezaevlerinde bulunan, yüzlerce mensubu katledilen, yüzlerce firarisi ve binlere varan mültecisi
ve sab›kas›z taraftarlar›yla kitleselleflen ve binlerce insan›
sürükleyen bir harekete en kolayc› ve yan›lt›c› mant›k olan
“terör” alg›s›yla bakmak ve de¤erlendirmeye kalk›flmak
“adil” bir de¤erlendirme olamayaca¤› gibi “göz kapamak”
hükmüne geçecek, bu co¤rafyaya ve insan›na herhangi bir
fayda sa¤lamayacakt›r. Gündüz ortas›nda göz kapamakla
gece olmayaca¤›, gözünü kapayan›n yaln›zca kendisini karanl›¤a mahkûm edece¤i ve realiteden uzaklaflaca¤› aflikârd›r. Y›llarca “Kürd halk›n›n en temel insani haklar›n›n gasp
edilmesine” gözünü kapamakta diretenlerin, çok büyük bedeller ödendikten, tarifi mümkün olmayan ac›lar yafland›ktan sonra daha fazla gözlerini kapamayacaklar›, bu inat yüzünden gözlerinin ç›kmak üzere oldu¤unu gördükleri art›k
herkes taraf›ndan dillendirilmektedir.
Evet, gerek toplum gerekse de otoriteler (Devlet,
STK’lar, Düflünce guruplar› ve cemaatler) olarak göz kapamaya devam eder, toplumda realite haline gelmifl ve toplumun genifl kitlelerince benimsenmifl oluflumlar› anlamak
yerine, önyarg›larla ve ideolojik reflekslerle mahkûm etmeye devam edersek, nice k›y›mlar, ac›lar, hukuksuzluklar yaflanmaya devam edecek, toplumun bar›fl, mutluluk, huzur
ve birlikte yaflama arzusu bir ütopya olarak konferans salonlar›nda, ekranlardaki tart›flma platformlar›nda ve kitap
sayfalar›nda sessiz yank›s›n› sürdürecektir.
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Bu Kitab›n Mahiyet Ve Muhtevas›
Bu kitapta yer verilen belgeler (3 adet savunma belgesi) bir
yönüyle denizde damla mesabesindedir. Dolay›s›yla de¤erli
okuyucu bu cüzili¤in fark›nda olmal› ve kitap bu flekilde de¤erlendirilip okunmal›d›r.
Yine “Hizbullah” mensuplar›n›n mahkeme safahat›nda
ve mevcut koflullar içerisinde bu savunmalar› haz›rlad›klar›
ve bu savunmalar›n bir mahkemeye sunulmufl oldu¤u hususu da göz ard› edilmemelidir.
Yine bu kitap, an›lar ya da hat›ralardan müteflekkil de¤ildir. ‹kisi, Hizbullah mensuplar›n›n mahkemeye “son savunma” kapsam›nda vermifl olduklar› “Savunma belgeleri”
olup biri de Av. M. Hüseyin YILMAZ Bey’in müvekkilleri
nam›na mahkemeye sunmufl oldu¤u “Esas Hakk›ndaki Son
Savunma”s›d›r. Dolay›s›yla bu kitab›n toplumsal haf›zaya
ve adil flahitliklere katk› sunmas› bak›m›ndan bir “Hat›ralar, ‹zlenimler ve Belgeler” serisine kap› aralayaca¤› düflünülebilir.
Netice
Fiili olarak varl›¤›na kast eden odaklar›n yan› s›ra, yukar›da izah etmeye çal›flt›¤›m›z cephelerden de amans›z
bir sald›r›yla karfl› karfl›ya kalan Hizbullah mensuplar›na
hiçbir zaman söz hakk› verilmedi, ç›kar›lan gürültüler ve
kald›r›lan toz bulutlar› aras›nda kendisini ifade etme zemini bulamad›, böylece en tabii haklar› olan savunma
haklar› ellerinden al›nd›.
Bu kitap, gecikmifl olsa da, Hizbullah mensuplar›n›n savunma haklar›n› kullanmalar›na ve genifl kitlelerin, HizbulDUA ◆ ARAfiTIRMA
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lah’› kendi dilinden anlamalar›na zemin haz›rlamaya arac›l›k etmesi aç›s›ndan önemlidir.
Dolay›s›yla bu kitap, “Hizbullah Gerçe¤i”ne dair yaz›lanlar kategorisinde ayr› bir kategori olarak yerini alacak ve
gerek toplumsal alg›ya, gerek tarihin misyonuna, gerekse
de “Adil” yaklafl›mlara katk› sunacakt›r.
Son birkaç y›ld›r ülkemizde nisbeten de olsa ezberlerin bozuldu¤unu, tabular›n k›r›ld›¤›n› görmek ümit vericidir. “Kendi Dilinden” olmas› bak›m›ndan bu kitap ezberlerin bozulup, tabular›n k›r›lmas›na katk› sa¤layacak ve
“Hizbullah” gerçe¤ini birçok yönüyle ortaya koyacakt›r.
Kanaatimce bu kitap araflt›rmac›lar›n, sosyologlar›n,
farkl› cemaat mensuplar›n›n ve toplumun ilgisini çekecek
mahiyettedir.
“‹ki taraftan biri bir gözü ç›km›fl halde sana gelirse hemen karar›n›
verme. Zira di¤er taraf›n iki gözü ç›km›fl olabilir”

prensibi,1 bizlere ani-fevri ve duygusal davranmamam›z
gerekti¤ini, her iki taraf› görüp dinlemeden; yani hadiseye
bir bütün olarak vak›f olmadan karar vermememiz gerekti¤ini veciz bir flekilde ders vermektedir.
Bugüne kadar Hizbullah ile ilgili hemen her kesim
yazd›, çizdi, konufltu. Bu kitap, iddialar›n yöneltildi¤i Hiz1 Hz. Ömer b. Abdülaziz (rha) bir kad›’ya davas›n›n mücerred iddias›na dayanana hüküm vermemesini tavsiye ederken: “Sana gözünün
ç›kart›ld›¤› iddias›yla gelen davac› hakk›nda “Ona iflkence edilerek göz
ç›kar›lm›fl” diye hüküm verme. Belki di¤er flahs›n iki gözü birden ç›kar›lm›flt›r” diyerek, gâib hakk›nda hüküm verilmemesini belirtmifltir.
Hanefi fûkahas›; gâib hakk›nda hüküm verilemeyece¤ini esas alm›flt›r. (‹mam-› Kasani-El Bedaiü’s Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 8, Ayr›ca
‹mam-› Serahsi- El Mebsut-Beyrut C: 17 Sh: 39)
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bullah mensuplar›n›n kendilerini savundu¤u, kendilerini
anlatt›¤› ve iddialara cevap verdi¤i, kendi dilinden kitapt›r.
Bu vesileyle ifade etmek isterim ki birbirimizi dinleyebilmeli, konuflabilmeli ve en önemlisi de yak›nlaflman›n ve dayan›flma içerisinde yaflaman›n yollar›n› aramal›, müspet hareketi esas almal›y›z.
Toplum olarak her zamankinden daha ziyade farkl›l›klar›m›z› görüp kabullenmeye, birbirimizi tan›maya muhtac›z.
Bu kitab› takdim eden olarak “Adil fiahitlik”te bulunarak
toplumsal yarg›lamada ihmal edilen bir kurucu unsuru, yani savunmay› nazarlar›n›za arz ediyor, faydal› ve hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum.
Av. Necat ÖZDEM‹R
‹stanbul/Kas›m 2010
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AV. M. HÜSEY‹N YILMAZ’IN
SAVUNMASI

6. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄INA
D‹YARBAKIR
DOSYA ESAS NO

:

2000/171

ESAS HAKKINDA SAVUNMASINI
SUNAN SANIKLAR:

1- . . . . . . . . . . . .
2- . . . . . . . . . . . .
3- . . . . . . . . . . . .
4- . . . . . . . . . . . .
5- . . . . . . . . . . . .
6- . . . . . . . . . . . .
7- . . . . . . . . . . . .
8- . . . . . . . . . . . .
9- . . . . . . . . . . . .
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Hizbullah ana davas› ve san›klar
Hizbullah ana dava dosyas› olarak kabul edilen bu dosyada yarg›lanan müvekkiller 17 Ocak 2000 tarihinde ve
sonras›nda yakalanm›fllard›r.
Sa¤l›kl› bir yarg›lama için kimlerin ana davada yarg›lanmas› gerekece¤i konusunda hukuki bir kriter belirlenebilirdi. Dosyaya dahil edilecek san›klar›n konumu ve niteli¤i ne
olacak, bu davada hangi san›klar yarg›lan›rsa örgütün yap›s› ve amac› gerçek flekliyle ortaya ç›kar diye bir de¤erlendirme yap›lmas› gerekirdi. Kolluk ve savc›l›k Hizbullah’›,
fikri yap›s› olmayan s›radan bir terör örgütü gibi gösterme
gayreti ile hareket etmifltir. Eylem ve san›k say›s›n›n kabar›k olmas›n› sa¤lamak için ilgili ilgisiz san›klar davaya dahil
edilmifltir. Ayr› aç›lan baz› dosyalar karar aflamas›nda olmas›na bak›lmadan bu dosya ile birlefltirilmifltir.
Ad› kurucular aras›nda geçen, örgütün meflhur sorgucu
ve infazc›s› olan, y›llarca arflivde görev yapan Abdülaziz
TUNÇ’un dosyas› yang›ndan mal kaç›r›rcas›na alelacele
karara ç›kart›ld›. Silahl› eylemleri görmezden gelinerek,
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hakk›nda CTYO karar› verildi. ‹tirafç› Abdülaziz TUNÇ ile
ayn› dosyada yarg›lanan ve örgüt içinde özel bir konumu
olmayan Gazi KAVAN’›n dosyas› ise tefrik edilip ana dava
ile birlefltirildi. Evini örgüte kulland›ran ‹smail KINAY, dedesinden babas›na miras kalan bir evden dolay› Mehmet
EZME gibi s›radan üyeler veya yard›m yatakç›lar bu dosyada yarg›lan›yor. Normalde bu dosyada bulunmas› gereken,
Hac› ‹NAN, Abdülaziz TUNÇ, Mithat YILMAZ vb. baz› flah›slar›n davalar› ise ayr› ayr› görülmüfltür.
Kimin nerede, kiminle ve hangi flehirde yarg›lanaca¤›n›
dönemin yetkilileri belirlemifltir. San›klar›n birço¤u bat› illerinde yakalanmas›na ve faaliyetlerinin yo¤unlu¤u oralarda
olmas›na ra¤men, davalar› Diyarbak›r’da aç›lm›flt›r. Yine
ayn› dönemde yakalanan ve dosyam›z san›klar› ile ortak eylemleri oldu¤u iddia edilen flah›slar›n dosyalar› ise ‹stanbul’da aç›lm›flt›r. Böylece ‹stanbul’da ve Diyarbak›r’da olmak üzere iki ana dava aç›lm›flt›r. Bu ayr›m hukuki gerekçelerle de¤il siyasi nedenlerle yap›lm›flt›r.
Yasalara göre bu tür davalarda yetkili mahkemeyi tayinde iki usul vard›r. Ya faaliyetlerin nerede yo¤unlaflt›¤›na bak›l›r ya da yakaland›¤› yere yani son faaliyet yerine bak›l›r.
Siyasi saiklerle hareket ederek usulün d›fl›na ç›k›lm›fl, do¤al
hakim ilkesi çi¤nenmifltir.
Gözalt› Sürecindeki Hukuk D›fl› Uygulamalar
2000’li y›llar›n bafl›nda Hizbullah’› bitirme ad›na bafllat›lan topyekûn savafl çerçevesinde hukuk rafa kald›r›lm›flt›.
Bas›n yay›n organlar› da bu sürece katk› sunmufl, kolluk taraf›ndan kendilerine servis edilen haberlerin do¤rulu¤unu
sorgulamadan oldu¤u gibi yay›nlam›fllard›. Operasyonlar s›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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ras›nda gördükleri hukuk d›fl› uygulamalar› yazma cesareti
gösterememifllerdi. Y›llar sonra özel sohbetlerde ancak
bunlar› dile getirmifllerdir. Teslim olmas›na f›rsat verilmeden öldürülen Abdulhakim TAN operasyonunda bir muhabir, banyoya s›k›flt›r›l›p öldürülen bu flahs›n yan›nda bulunan küçük çapl› bir tabanca d›fl›nda silah olmad›¤›n› görüp
yetkiliye durumu soruyor, verilen cevap keyfili¤in boyutlar›n› ortaya koymaktad›r. ‘Silahlar›m›z›n pas›n› giderdik, arkadafllara da canl› bir tatbikat yapt›rd›k. Fena m› oldu’. diyor. Bu infaz olay› bas›na ‘güvenlik güçleri ile çat›flmaya giren Hizbullah militan› ölü ele geçti.’fleklinde yans›t›lm›flt›.
O dönemde bölge d›fl›nda yakalanan baz› san›klar, sorgulama bahanesiyle flehir flehir gezdirilip, gözalt› sürelerinin
ve iflkenceli sorgu seanslar›n›n uzat›lmas› sa¤land›. Nihayetinde bir k›sm› ola¤anüstü hal bölgesi olmas› nedeniyle Diyarbak›r’da al›kondu. San›klar›n bir k›sm›, zaten gözalt› süresi uzun olan bölgede, ek gözalt› süreleri de al›narak alt› ay›
aflan zaman içinde cezaevine konmadan emniyet müdürlüklerinin sorgu merkezlerinde tutulmufllard›r. Cemal TUTAR
ve Edip GÜMÜfi’ün gözalt› süreci buna bir örnektir. Bu dosyadaki san›klardan bir aydan afla¤› gözalt›nda kalan yoktur.
Yine her biri cezaevine girdikten sonra tekrar gözalt›na al›nm›flt›r. Buralarda zanl›lar›n dirençlerini k›rmak ve suçlamalar› kabul etmelerini sa¤lamak için insanl›k d›fl›, hukuk d›fl› her
türlü muameleye maruz b›rak›lm›fllard›r. O dönemde cezaevine konmadan aylarca gözalt›nda tutulmak veya cezaevinde bulunan san›klar›n cezaevlerinden ç›kar›larak gözalt›na
götürülmeleri s›radanlaflm›flt›. Cezaevlerinde bulunanlar cezaevi idaresinin de yard›m›yla hile ile ko¤ufltan ç›kar›l›yor ve
gelen TEM’cilere teslim ediliyordu. (Tamer GEZER ) Öyle ki cezaevinde bulunanlar hasta olmalar›na ra¤men revire ç›km›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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yor, hastaneye gidemiyor, ko¤ufl sorunlar› için idare ile görüflmeye gidemiyor. Hatta mahkemeye bile gidemeyecek
hale gelmifllerdi. Baz›lar› için ko¤ufltan d›flar› ç›kmak
TEM’cilere teslim edilme riski tafl›yordu.
Bölgedeki gözalt› ve ek gözalt› hukuksuzlu¤unu duyan
yakalanmam›fl baz› kifliler yakalanmaktansa ölümü göze alm›fllard›r. Baz›lar› silahs›z olduklar› halde öldürülmüfllerdir.
Operasyona giden polisler minibüs içinde kazaen bir arkadafllar›n› yaral›yorlar. Bunun müsebbibi olarak gördükleri
Hatip DA⁄ ve arkadafl›n› öldürüyorlar. Baz›lar› da yakalan›p iflkence görmektense, öldürüleceklerini bile bile tek tabanca ile atefl edip kaçmaya çal›flm›fl ve nihayetinde öldürülmüfllerdir. (Mahmut KAYA gibi). Bu münferit çat›flma olaylar› nedeniyle kolluk güçleri militan oldu¤undan flüphelendi¤i baz› flah›slar›n teslim olmas›na f›rsat vermemifl, tek tabanca ile çat›flmaya girdi¤ini iddia etti¤i flüphelileri s›¤›nd›klar› banyo vb yerlerde öldürmüfltür. (Abdulhakim TAN).
Kay›t D›fl› Gözalt›lar ve Adam Kaç›rmalar
Kolluk güçleri, 1990’›n sonlar› ile 2000’in bafllar›nda
baz› Hizbullah idarecilerini, militanlar›n› ve üyelerini kaç›rmak suretiyle gözalt›na alm›fllard›r. Yüzlerce kifli bu uygulamadan nasibini ald›. Cemal UÇAR, M. Salih KÖLGE, Kaz›m UYSAL, Sabri AKTAfi…
Böylece bu gayri resmi gözalt› sürecinde iflkencede sakatlanma, iflkence a¤›rl›¤› karfl›s›nda ölme hadiseleri vuku
bulsa bile sorumlu tutulmayacaklard›. Risksiz bu yöntem
2000 öncesi ve sonras›nda s›k baflvurulan bir yöntem halini alm›flt›. Bu flekilde kaç›r›lan kiflilerden elde edilen bilgileri, mahkemeler samimi ikrar olarak kabul etmeye devam
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etmektedirler. Kaç›r›lan bu insanlar örgütün sa¤lam elemanlar› olduklar›ndan, verdikleri bilgilerin ço¤u kollu¤u yan›ltma amac›na yönelik yan›lt›c› ve oyalay›c› bilgiler olmufltur. Cemal UÇAR’›n verdi¤i bilgiler gibi.
Kolluk taraf›ndan kaç›r›lan bu flahsa, verdi¤i bilgilerin
eksik ve yanl›fl oldu¤unun ortaya ç›kmas› halinde, cezaevinden al›n›p tekrar sorgulanaca¤› söylenmifltir. Cezaevinde
görüfltü¤ü avukata, kollu¤un kendisini cezaevinden al›p gözalt›na götürme yetkisi olup olmad›¤›n› soruyor. Götürülebilece¤ini ö¤reniyor. Bundan sonra ko¤uflunda flüpheli bir
flekilde ölü bulunuyor. Yetkililerce intihar etti¤i söylendi.
(Bunu do¤ru kabul edersek) örgüt idarecisi oldu¤u söylenen
bir kifliye intihar› düflündürecek kadar a¤›r iflkenceler neydi? diye sormak gerekmez mi? Gözalt›na al›n›p, yeniden
ölümden beter iflkencelere maruz kalmaktansa ölümü tercih etmek gördü¤ü iflkencelerin a¤›rl›¤›n› göstermez mi?
Kald› ki ele geçen baz› dokümanlara göre bunun intihar
süsü verilmifl cinayet oldu¤u kuvvetle muhtemeldir. ‹ntihar denerek dosya kapat›ld›.
Kaç›r›lan baz› militanlar, iflkenceli sorgulamalardan sonra,
kendilerini kurtarmak için kolluk ile anlaflm›fl, muhbir olmay›
kabul etmifltir. Bunlardan baz›lar› ilk etapta anlaflmaya uymay›p serbest kal›nca, sorumlular›na durumu bildirmifl ve anlaflmaya uymam›fllar.(Mehmet ARICA) Tekrar yakaland›klar›nda ise
kabar›k bir dosya ile mahkemeye ç›kar›lm›fllard›r.
Kolluk bunlardan elde etti¤i gayri resmi bilgileri, resmiyete geçirmek için o s›rada gözalt›nda bulunan s›radan baz› üyelerin dosyas›na eklemifltir. (Sabri AKTAfi).
Baz›lar› da kendilerini kurtarmak için anlaflmay› kabul etmifl, hatta samimiyetini ispatlamas› için arkadafllar›na karfl›
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eylem düzenlemesi istenmifltir. Kollu¤a çal›flan bu kifliler eski
arkadafllar›ndan kimilerini öldürmüfl, kimilerini de yaralam›flt›r. (Murat KURTBO⁄AN, Adnan BAYANTEMUR). Bu flah›slar yakaland›klar›nda, eski eylemleri olmas›na ra¤men, kolluk taraf›ndan kendilerine haz›rlanan ifadeler ile tutuksuz yarg›lanmalar› sa¤lanm›flt›r. (Adnan BAYANTEMUR).
Hizbullah’a Yönelik Operasyonlar ve Çat›flmalar
Güvenlik güçleri taraf›ndan öldürülen Hizbullah mensuplar›n›n birço¤unda sadece bir tabanca ele geçmifltir. Örne¤in Abdulhakim TAN, evin banyosunda öldürülmüfltür.
Çat›flmaya giren flahs›n pencere önünde veya kap›dan atefl
ederken vurulmas› gerekir. Elinde bulunan tabancada kaç
tane mermi olacak ki?
En fazla 15–16 mermisi vard›r. Mermileri bitince gidip
sorunsuzca yakalanabilirdi. Madem çat›flmaya girmifl idi bu
flah›s, peki neden banyoya saklanm›flt›. Evi tarumar eden
kurflunlardan korunmak için de¤il mi? Bu nas›l çat›flma diye sorulmad›. Demek ki sahipsiz ve kimsesiz biri olunca
canl› tatbikat konusu olunabiliyormufl.
Baz› Hizbullah militanlar›n›n evlerinin tespit edilip, gözetlendi¤i, eve gelifllerinin beklendi¤i, evlerine geldiklerinde,
gerekli tertibat al›n›p gece yar›s›ndan sonra eve operasyon
yap›ld›¤› yaz›lmaktad›r. Ç›kan çat›flmada kald›¤› ev, Hizbullah militan› olan flah›s ile birlikte delik deflik ediliyor. (Hasan
SARIA⁄AÇ) Baz› operasyonlarda, evde bulunan kad›n ve çocuklar da kurflunlardan nasibini alm›fllard›r. (Hüseyin SARIA⁄AÇ). Kolluk isteseydi bu flah›slar› sokakta yakalayabilirdi.
Tutanaklarda, silah›n› elindeki torba içinde tafl›d›¤›, eve bu
flekilde girdi¤inin görüldü¤ü yaz›l›d›r.
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Bu iki kardefl, polis müdürü A. Gaffar OKAN’›n faili olmakla suçlan›yordu. Eylemden sonra Diyarbak›r polisi birçok kiflinin ev ve iflyerlerini aram›flt›. Bu vesileyle büromuzu
arayan polislere, araman›n nedenini sordu¤umuzda, olay›n
faillerini arad›klar›n›, sald›r›y› gerçeklefltirenleri tespit ettiklerini söylemifllerdi. Kimler yapm›fl, dedi¤imizde Hizbullah dediler.’Yakalarsan›z bize de ifl ç›kar’ dedi¤imizde, ‘Size ifl ç›karmayaca¤›z, temiz ifl yapaca¤›z’. demifltiler. ‘Yani infaz m›
edeceksiniz’? dedi¤imizde de laf›n› k›v›r›p ‘Öyle demek istemedim, bunlar zaten teslim olmazlar. Çat›flmaya girerler.
Çat›flmaya girerlerse neticesi belidir zaten. Bunu demek istemifltim’. demiflti polisin biri. O gün, polis intikam duygusu
ile konufluyordu. Bu da bende “acaba bu flah›slar canl› ele
geçirilmek istenmedi mi?” sorusunu akla getirmektedir.
Çat›flmalarda Öldürülenlerin Efl
ve Çocuklar›ndan Tazminat ‹stenmesi
2000 sonras› meydana gelen baz› çat›flma olaylar›nda kimi görevliler hayat›n› kaybetmifl, kimi de yaralanm›flt›r. Bu
çat›flmalarda örgüt üyeleri de öldürülmüfltür. Bu olaylarda
ölen ve yaralanan güvenlik güçlerine devlet taraf›ndan yap›lan masraflar hazinece, çat›flmada öldürülen örgüt üyelerinin efl ve çocuklar› ile anne ve babas›ndan istenmektedir.
Hazine taraf›ndan aç›lan davalarda iddianamelerde adlar›
bulunan tüm flah›slara dava aç›lmaktad›r. Sadece ayn› dosyada yer alma d›fl›nda eylemle ve eylemci ile alakas› olmayan kifliler hakk›nda da dava aç›lm›flt›r. Daval›lar hukuku ve usulu
bilmediklerinden “ilgim yok” deyip davay› takip etmiyor. Hukuk mahkemeleri de yüzeysel bir yarg›lama yap›p ad› geçenlerin hepsini tazminata mahkûm ediyor. Yetim çocuklar›n evleri haciz edilip sat›l›yor. Sa¤ yakalanma imkân› ve ihtimali
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bulunan zanl›lar hem öldürülüyor hem de efl ve çocuklar›ndan
tazminat isteniyor. Bu uygulama tek parti dönemini ve istiklal
mahkemelerinin hukuk d›fl› uygulamalar›n› akla getirmektedir.
O dönemde çat›flmada öldürülenlerin ailelerinden kurflun paras› istenmekteydi. Öldürülen flahs›n vücudunda kaç tane
mermi deli¤i varsa o kadar mermi harcanm›fl demekti. Harcanan kurflunun paras› al›nmadan cenaze aileye teslim edilmiyordu. Hangi hukukta babalar›n cezas› çocuklara kesiliyor?
Terör ve Devlet
Klasik tan›m› ile terör, hukukun d›fl›na ç›karak, fliddet eylemleri ile kaos, anarfli ve korku ortam› oluflturup toplumu sindirme, böylece amaca ulaflma yöntemidir. Bu yönteme baflvuranlar hedef gözetmeden rasgele yerlere patlay›c› yerlefltirir, kalabal›k yerleri bombalar veya silahl› tarama eylemleri yaparlar. Hizbullah’›n eylemlerine bak›ld›¤›nda genellikle tabanca ile sadece hedef flahsa karfl› eylem düzenlenmifltir. Cemal
TUTAR’›n savunmas›na göre silahl› tarama ve bombalama
eylemlerini tasvip etmedikleri ve bu tip eylemleri gerçeklefltirmedikleri belirtilmifltir. Devlet, rejimle problem yaflayan ve
sistemi de¤ifltirmek isteyen yap›lar› ve örgütleri, terör örgütü
olarak adland›r›lmaktad›r. Toplumu sindirme amaçl› gerçeklefltirdikleri eylemleri de terör eylemi diye adland›rmaktad›r.
Tek parti döneminin hukuk d›fl› uygulamalar› ortadad›r.
Dersim katliam›, Zilan katliam›, sürgünler, 12 Eylül dönemi uygulamalar›, 1990’l› y›llarda bölgede uygulanan sindirme yöntemleri ortadad›r. Devlet zihniyetini halka kabul ettirmek için hukuk d›fl›na ç›kmak, bir nevi devlet gelene¤i
haline getirilmifltir. Hukuk kurallar›n›n devlet organlar› ve
yetkililer taraf›ndan ihlal edilmesi, yasalar›n keyfi olarak uygulanmamas› veya aleyhe yorumlanmas›, devlet ad›na haDUA ◆ ARAfiTIRMA
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reket edenlerin gerekti¤inde rutin d›fl›na ç›kmas› devletin
örgüt mant›¤›yla hareket etmesi anlam›na gelir. Halk›n› hukuk kurallar›na davet eden devlet, baflta kendisi bu kurallara uymak zorundad›r. Devlet, ac›kt›¤›nda ibadet etti¤i helvadan putunu yiyen kifli konumuna düflmemelidir. Hukuk
kurallar› devletin helvadan putlar› de¤ildir.
Devlet ad›na hareket eden kifli ve kurumlar›n ayn› yol ve
yöntemlerle hukuk d›fl›na ç›karak toplumu sindirme amaçl›
eylemlerde bulunmas› yasal m›d›r? Bu yap›lana devlet terörü demek gerekmez mi?
Yarg›s›z infazlar, adam kaç›rmalar, kay›t d›fl› gözalt›lar,
aranan zanl›n›n tüm aile fertlerinin suçlu muamelesi görmesi, hukuka uygun davranan yarg› mensuplar›n› ve baz›
devlet yetkililerini hizaya sokmak için sa¤› solu bombalamalar›n hukukta yeri var m›d›r?
Devlet terörü mü yoksa örgüt terörü mü daha tehlikelidir?
Halk örgüt terörüne karfl› devlete, devletin kurumlar›na
s›¤›nabilir. Peki devlet terörüne karfl› kime ve nereye s›¤›nacak?
Fezleke ve ‹ddianamelerde Hizbullah
Bu güne kadar haz›rlanan fezlekelerde, iddianamelerde,
yap›lan yarg›lama neticesinde verilen kararlarda Hizbullah
hakk›nda do¤ru bir teflhis yap›lamam›flt›r.
3 Aral›k 1991 tarihinde fi›rnak ili idil ilçesinde Mihail
BAYRU adl› Süryani as›ll› PKK’l› flah›s öldürülüyor. Olay
sonras›nda güvenlik güçleri kaçan eylemcilerden M. Ata
ZENG‹N’i öldürüyor, Menaf B‹LG‹Ç adl› flahs› ise yaral›
olarak ele geçiriyor. Bu eylem fi›rnak ili ‹dil ilçesinde PKK
taraf›ndan öldürülen KARAASLAN ailesinin intikam›n› alDUA ◆ ARAfiTIRMA
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mak amac›yla Hizbullah taraf›ndan PKK’ya karfl› yap›lan ilk
eylem olarak kabul edilmektedir. Menaf B‹LG‹Ç’in kolluk
ifadesinde eylemi gerçeklefltirme amac›n›n KARAASLAN
ailesine ve di¤er Müslüman flahsiyetlere yönelik PKK taraf›ndan yap›lan silahl› sald›r›lar›n intikam› amac›yla gerçeklefltirdi¤ini beyan etmiflti. Hiçbir örgüte mensup olmad›¤›n›, Müslümanlar›n kardefl oldu¤unu zorda kalan sald›r›ya
maruz kalan Müslümanlara yard›m etmenin inanc› gere¤i
oldu¤unu ‹dil’de PKK’n›n Müslümanlara zulmetti¤ini ve onlar› öldürdü¤ünü duydu¤unu bu nedenle eylemi gerçeklefltirdiklerini belirtmiflti. fiahs›n okudu¤u kitaplara ve tafl›d›¤›
düflünceye bak›larak MÜSLÜMAN KARDEfiLER adl› yeni
bir yap›lanmaya mensup olabilece¤i fleklinde fezleke ve iddianame haz›rlanm›flt›. O zamanki mevcut örgütlerle irtibat› kurulamad›. Buna ra¤men 2 Nolu DGM’nin 1992/327
esas nolu dava dosyas›nda yarg›land›. Mahkeme siyasi nedenlerle kasten adam öldürmekten dolay› flahs› cezaland›rd›. ‹flte bu dönemlerde bas›n ve kamuoyunda ‘PKK’n›n ta hakkümünü kabul etmeyen mütedeyyin insanlar PKK’ya
direniyor’ lafz› dolaflmaya bafllad›.
1992 y›l›nda Diyarbak›r ilinde bir eve yap›lan bask›nda
evde birkaç tabanca ve baz› dokümanlar bulundu. Bu flah›slar›n örgüt üyeleri olabilecekleri de¤erlendirilerek sorguland›lar. Sorgulamada örgüt suçlamas›n› red eden flah›slar tutukland›lar. Haz›rlanan fezlekede ve iddianamede o
günlerde bas›n ve yay›nda zaman zaman ad› geçen ve popülaritesi olan P‹K adl› örgüt üyesi olduklar› yaz›ld›. 2 Nolu DGM’nin 1992/512 esas say›l› dava dosyas›nda yarg›lanan Abdulhalim TÜRE ve arkadafllar›n›n o dönemde Kuzey Irakta ve Avrupa’da yo¤un faaliyet yürüten P‹K ( P A RT‹YA ‹SLAM‹YA KÜRD‹STAN) adl› örgüte üye olduklar›,
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amaçlar›n›n ba¤›ms›z bir Kürt-‹slam devleti kurmak oldu¤u, belirtilmiflti.
1992 y›l›n›n sonlar›nda, kamuoyunda ve bas›nda PKK
ile mücadele edenin H‹ZBULLAH adl› yeni bir örgüt oldu¤u yer ald›. Bundan sonra fezlekelere, iddianamelere Hizbullah ad› yaz›lmaya baflland›. Hizbullah’›n amac› konusunda kollu¤un ve savc›l›¤›n net bir bilgisi yoktu. Haz›rlanan iddianamelerde Hizbullah’›n amac›n›n ba¤›ms›z bir Kürt-‹slam devleti kurmak oldu¤u belirtilerek TCK 125. maddeden davalar aç›ld›. Bu kanaat yaklafl›k olarak 1994’ün sonlar›na kadar sürdü.
Bu tarihten sonra haz›rlanan iddianamelerde Hizbullah’›n amac›n›n Türkiye’ye ‹slam fleriat›n› hakim k›lmak
oldu¤undan, bahisle eylemlerinin TCK 146 kapsam›nda oldu¤u kabul edilmifltir.
Hizbullah ve Di¤er Radikal ‹slami Gruplar
Emniyet Genel Müdürlü¤ünün raporlar›nda Hizbullah
yap›lanmas› yanl›fl de¤erlendirmelerle doludur. Bu raporlarda Hizbullah’›n ortaya ç›k›fl›, geliflimi, Hizbullah san›klar›n›n aç›klamalar› ile çeliflmektedir.
Gerek Vahdet ve Menzil grubu çerçevesinde yap›lan
spekülasyonlar, gerekse di¤er yap›lar›n Hizbullahi düflünceye bak›fl› konusunda ciddi yanl›fll›klar içermektedir raporlar.
Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bu yap›lar› tan›m›yor mu? Yoksa tan›yor da yarg›y› ve kamuoyunu yan›ltmak
için mi, ya da ‹slamc› tehlikenin varl›¤›n› ispatlamak için mi
yap›yordu?
EGM’nin bu flemas›na göre Hizbullah birçok alt gruba
ayr›lm›fl flekilde gösterilmektedir. Hizbullah ‹lim, Hizbullah
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Menzil, Hizbullah Vahdet, Hizbullah Davet, Hizbullah Vasat, Hizbullah Selam, vs. dergi, gazete ve kitapevi çevrelerini örgüt diye flematize etmifltir. Pratikte cemaatlerin ve örgütlerin yapamad›¤›, oluflturamad›¤› birlikteli¤i EGM masa
bafl›nda gerçeklefltirmifl görünüyordu. Birbirlerine taban taban z›t düflünceleri bile Hizbullah çat›s› alt›nda birleflmifl gösteriyordu. Vahdet kitap evi çevresini, Vahdet Örgütü olarak
fifllemifllerdi. Selam gazetesi çevresini Selam Örgütü olarak
fifllemifllerdi. Davet dergisi çevresini Davet Örgütü olarak
fifllemifller, Vasat dergisi çevresini Vasat Örgütü olarak fifllemifllerdi.
“Hizbullah faaliyetleri ve 765 say›l› TCK’nin 146. maddesi karfl›laflt›rmas›
B‹R‹NC‹ BAB: DEVLET‹N fiAHS‹YET‹NE KARfiI CÜRÜMLER
‹K‹NC‹ FASIL: DEVLET KUVVETLER‹ ALEYH‹NDE CÜRÜMLER
Madde 146 - Türkiye Cumhuriyeti Teflkilat› Esasiye Ka nununun tamam›n› veya bir k›sm›n› ta¤yir ve tebdil veya
ilgaya ve bu kanun ile teflekkül etmifl olan Büyük Millet
Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men’e cebren
teflebbüs edenler, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkûm olur.”
Görüldü¤ü gibi TCK 146. maddenin bulundu¤u fas›l›n
ad› ‘devlet kuvvetleri aleyhine cürümler” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Yani ‘devletin anayasas›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n› bozma, de¤ifltirme veya ortadan kald›rmaya veya
TBMM’yi susturmaya veya vazifesini yapmas›n› engellemeye zorla teflebbüs edenler’ demektedir.
DUA ◆ ARAfiTIRMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

savunmalar

---------------------------79
----------------------------------

TCK 146. maddenin gerekçesinden, bu maddenin devlet idaresini zorla ele geçirmek isteyen TSK içindeki darbecilere karfl› kondu¤u anlafl›lmaktad›r. Maddenin aç›klamas›nda bu maddenin ihlal edilebilmesi için devletin yasama,
yürütme ve yarg›lama yetkilerinden birisine veya hepsine
yönelik bir sald›r›n›n olmas› gerekir. Bu maddenin uygulanabilmesi için örgütün nihai hedefinin siyasal sistemi ele
geçirmek veya de¤ifltirmek olmas› yetmez, amac›n› gerçeklefltirmeye yönelik icrai bir faaliyet içinde olmas› gerekir.
Yasa metni aç›kça teflebbüsten söz ediyor. Teflebbüs için
de ortada amac› gerçeklefltirmeye elveriflli bir silah olmas›
gerekiyor.
Maddenin aç›klamas›nda geçen flekliyle maddeyi ihlal
eden, do¤rudan hedef alan bir faaliyet olmamas›na ra¤men, zorlama bir yorum ile Hizbullah eylemleri bu madde
kapsam›na al›nm›flt›r. Muhalif örgütlerin birbirleri ile çat›flmas›n› devlete ve anayasas›na karfl› ç›k›fl olarak kabul etmek büyük bir çeliflkidir.
Hizbullah’›n eylemleri incelendi¤inde, PKK’n›n silahl›
sald›r›lar›na karfl› kendisini ve taban›n› korumak amaçl› oldu¤u görülecektir. Hizbullah, bu misillemeleri nefsi müdafaa olarak de¤erlendirmektedir. Cemal TUTAR’›n beyanlar›ndan anlafl›ld›¤› kadar› ile süreç içinde PKK sald›r›lardan
vazgeçti¤i için, Hizbullah da misillemede bulunmam›flt›r.
Böylece Hizbullah ve PKK aras›ndaki çat›flmalar fiilen sona
ermifltir.
(PKK ve Hizbullah aras›ndaki çat›flmalar›n bafllama ve bitifl nedenle rini, Do¤u PER‹NÇEK ve Yalç›n KÜÇÜK’ün, Abdullah ÖCALAN
ile dostlu¤unda aramak gerekir. 1989 y›l›ndan sonra PER‹NÇEK ve
ÖCALAN Bekaa vadisinde birlerine gül ikram ettikleri dönemde bafl layan gerginlik, 1990’l› y›llar›n bafl›nda dindarlar› öldürmeye vard›r›l m›flt›r. PKK bu süreçten bekledi¤inin aksine zararl› ç›km›flt›r. Bu dö DUA ◆ ARAfiTIRMA
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nemde ÖCALAN ile PER‹NÇEK’in dostlu¤u bozulmufl ve PKK’nin
‹slami kesime yönelik sald›r›lar› da bitmifltir. Bu ayr›nt› bilerek veya
bilmeyerek göz ard› edildi ve edilmeye devam ediliyor.)

Hizbullah’›n 2000 y›l›na kadarki tüm eylemleri bu flekildedir. Dolay›s›yla TCK 146 kapsam›nda bir eylemi olmam›flt›r. Örgütler aras› çat›flmalar›, devletin anayasal düzenine sald›r› olarak kabul edip, TCK 146 kapsam›nda de¤erlendirmenin hukuken izah› olamaz. Bu ancak ‘ben yapt›m
oldu’ mant›¤› ile izah edilebilecek bir davran›flt›r.
“Örgütlerin kendi aralar›nda siyasi ve sosyal nedenlerle
iflledikleri cürümler ve TCK 313 maddesinin karfl›laflt›rmas›:
BEfi‹NC‹ BAB: AMMEN‹N N‹ZAMI ALEYH‹NE ‹fiLENEN CÜRÜMLER
‹K‹NC‹ FASIL: CÜRÜM ‹fiLEMEK ‹Ç‹N TEfiEKKÜL
MEYDANA GET‹RENLER
Madde 313 - Her ne suretle olursa olsun cürüm ifllemek
için teflekkül oluflturanlara veya bu teflekküllere kat›lanlara
bir y›ldan iki y›la kadar a¤›r hapis cezas› verilir.
Bu teflekkül halk aras›nda korku, endifle veya panik yaratmak veya siyasi veya sosyal bir görüflten kaynaklanan
amaçla veya ammenin selameti aleyhine cürümlerle kasten adam öldürmek veya ya¤ma ve yol kesmek ve adam
kald›rmak cürümlerini ifllemek için meydana getirilmiflse,
verilecek ceza bir y›ldan üç y›la kadar a¤›r hapistir.”
Hizbullah ve PKK san›klar›n›n eylemleri siyasi ve sosyal
görüfl farkl›l›¤›ndan kaynaklanan eylemlerdi. Örgütlerin birbirlerine karfl› yapt›klar› eylemler bu madde kapsam›nda de¤erlendirilebilirdi. Bu madde kapsam›nda suç iflleyenlere,
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maddede belirtilen örgüt üyeli¤i cezas› ve iflledi¤i fiilin cezas›
verilir. Yap›lan eylemlerde haks›z tahrik vb indirim nedenleri
ile tamamlanmayan eylemlerde teflebbüs hükümleri uygulan›r. O dönemde bu maddenin uygulanmas› daha lehe olaca¤› için mahkemelerce uygulanmad›. Yüksek yarg› da TCK’da
bu madde yokmufl gibi uygulama yapt›. Önüne gelen dosyalar› ise aleyhe olacak flekilde yorumlad›. Halende bu durum
devam ediyor. Hizbullah’›n eylemlerinin, TCK 146. madde
kapsam›nda de¤erlendirilmesi gerekir fleklinde içtihatta bulunuldu¤undan yerel mahkemelerde itirazs›z buna uymufltur.
B›çakl› Eylemler
Hizbullah’›n baz› eylemleri b›çakl› eylemlerdir. Bölgemizde karfl›t görüfllü ö¤renciler ve gençlerin kavgalar›nda
b›çaklar kullan›lmakta idi. Önceleri siyasi düflüncedeki flah›slar aras›nda, adli nedenlerle meydana gelen b›çaklama
olaylar› neticesi ölüm vuku buldu¤unda 765 say›l› TCK’nin
448. maddesi uygulanmaktayd›. Ölüm d›fl›ndaki yaralanmalarda eylemin türüne göre yaralama cezas› verilmekteydi. Yarg›tay’›n eski içtihatlar› bu flekilde idi.
Hizbullah san›klar›n›n bu flekildeki kavgalar›na verilen
cezalar yetersiz görülerek, bilahare bu tür b›çakl› ölüm hadiseleri dahi TCK 146 kapsam›nda de¤erlendirildi. Nas›l
olur da b›çak ve b›çakl› eylemler anayasal düzeni y›kmak
için uygun silah ve eylem olarak kabul ediliyor?
Süreç içinde örgüt talimat›yla olmayan ve örgütsel bir sebebe dayanmayan b›çakl› kavga olaylar› da buna dahil edildi.
Mukaddesata küfür eden sarhofllarla kavga eden çocuklar›n camiye gittikleri tespit edildi¤i için bu gibi olaylar da
TCK 146 kapsam›nda de¤erlendirilmifltir. Ve kavgaya soDUA ◆ ARAfiTIRMA
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pa ile kat›lan flah›slara dahi TCK 146’dan ceza verilmifltir.
1. DGM’nin 1998/297 esas nolu dava dosyas›nda yarg›lanan Mustafa OZAN ve arkadafllar›n›n dosyas› gibi.
Molotoflu Eylemler
Hizbullah’›n eylem tarz› olmamas›na ra¤men, mahalle aralar›nda fuhufl yapanlar› korkutmak için, fuhufl yap›lan baz›
randevuevlerine molotof at›lm›flt›r. Mahallelerinde fuhufl yap›lmas›ndan rahats›z olan baz› gençlerin, gerek kendi bafllar›na ve gerekse Hizbullah ad›na yapt›klar› molotoflu eylemler
neticesinde hiç kimse ölmedi¤i ve yaralanmad›¤› halde eylem
TCK 146 kapsam›nda de¤erlendirilip cezaland›r›ld›lar. 4 Nolu DGM’nin 1996/217 esas say›l› dava dosyas›nda yarg›lanan Turgay B‹LGE ve arkadafllar›n›n dosyas› gibi.
Hizbullah san›klar› d›fl›ndaki di¤er örgütlere mensup kiflilerin molotoflu eylemleri TCK 146 veya TCK 125. madde kapsam›nda de¤erlendirildi¤i vaki de¤ildir. Demek ki
Hizbullah san›klar›na özel uygulama yap›lmaktad›r.
Hizbullah’ta molotof ile kundaklama yapana, b›çakl› eylem
yapana, silahl› eylem yapana TCK 146 den dava aç›l›l›rken
di¤er örgütler içinse her fiilin maddesi ve cezas› farkl›d›r.
Camii Faaliyetleri ve TCK 168. Madde Uygulamas›
‹slam’› bir hayat nizam› olarak kabul eden kifli ve cemaatler ‹slam’›n ö¤renilmesine ve yaflanmas›na önem vermifllerdir. ‹slam’›n ö¤renilmesinin temeli, Kur’an-› Kerim’in
okumas›n›n ö¤renilmesidir. ‹slam’›n ö¤renilece¤i ve pratize
edilece¤i yerler camiler kabul edilmifltir. Bu nedenle ‹slam
alimleri çocuklar›, gençleri, yafll›lar› camiye yönlendirmifllerdir. Aileler de çocuklar›n› seve seve camiye göndermifllerdir.
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Bu uygulama yüzy›llard›r bölgemizde süre gelmektedir. Bu
uygulama Milli fief döneminde kesintiye u¤ram›flt›r. Bu dönemde kuran› kerim e¤itimi yasaklanm›fl, ders verenlere ve
alanlara a¤›r cezalar verilmiflti. Maalesef 1990’l› y›llarda örgütsel faaliyetler yap›l›yor bahanesiyle a¤›r cezalar verilerek
kesintiye u¤rat›lmak istendi. 28 flubat sürecinde çocuklar›n
kuran kurslar›na gitmesi yasaklanarak çocuklar›n ve gençlerin dini aç›dan cahil kalmas› sa¤lanmaya çal›fl›ld›.
1990’l› y›llar›n bafl›nda ve 1990 öncesinde camilerdeki ‹slami faaliyetler, camii imam› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan verildi¤inde bu flah›slara para cezas› verilmekte idi.
1990 sonras› camilerde ‹slami e¤itim al›p vermeler art›nca
güvenlik güçleri camileri basmaya bafllad›. Bu faaliyetlerin
Hizbullah taraf›ndan organize edildi¤i gerekçesiyle çocuklar›
ve gençleri DGM’lere sevk etmeye bafllad›lar. TEM flubeleri
taraf›ndan sorgulanan çocuklar›n ifadelerinde, örgütsel bir faaliyet tespit edilmemesine ra¤men, ‹slami e¤itim ve ö¤renim
faaliyetleri örgütsel faaliyetler kapsam›nda de¤erlendirildi. Büyük bir ço¤unlu¤u örgüt üyeli¤inden cezaland›r›ld›lar.
Gerek san›klar›n ifadelerinde ve gerekse ele geçen dokümanlarda camilerdeki derslerin mahiyeti ortaya konmufltur. Camilerdeki faaliyetlerin içeri¤i fludur:
- Kur’an-› Kerim elifbas›n›n ö¤renilmesi,
- Kur’an-› Kerim okunmas› yani Kur’an-› Kerim tilaveti,
- Kur’an-› Kerim’in güzel okunmas› için tecvid dersleri,
- Nas›l abdest al›naca¤›n›n, nas›l namaz k›l›naca¤›n›n,
nas›l oruç tutulaca¤›n›n ö¤renilmesi gibi konularda bilgi sahibi olmak için f›k›h dersleri,
- Hz. Muhammed’in(s.a.v) hayat› ve di¤er peygamberlerin hayat›n›n ö¤renilmesi için siyer dersleri, gibi derslerdir.
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Konular›ndan da anlafl›laca¤› üzere bu derslerin hiçbirinde örgütsel bir içerik mevcut de¤ildir. Bunlar ‹slam’›n ö¤renilmesi ve ö¤retilmesi faaliyetlerdir. Kimin bu dersleri hangi
amaçla verdi¤i önemli de¤ildir. Nihayetinde içeri¤inde suç
teflkil eden hiçbir konu yoktur. Buna ra¤men haz›rlanan fezlekelerde, iddianamelerde ve verilen kararlarda bu faaliyetler
örgütsel faaliyetler olarak kabul edildi. Camilerdeki ‹slami
dersleri engellemek için bafllat›lan topyekûn mücadele çerçevesinde, ço¤unlu¤u çocuk olmak üzere binlerce kifliye ‹slam’›
ö¤rendi¤i ve ö¤retti¤i için örgüt üyeli¤inden ceza verildi.
Hapis cezalar›n›n yan›nda birçok kifli çal›flt›¤› kurumdan
at›ld›. Diyanet gibi baz› kurumlardan at›lmak için gözalt›na
al›nmak yeterli görülmüfltür. ‹slam ahkâm›n›n hâkimiyetini
istiyor diye gözalt›na al›nan bu imamlar›n akidelerinin bo zuldu¤undan bahisle görevlerine son verilmifltir. Ceza verilenlerin ço¤unlu¤unu oluflturan ö¤renciler ise müebedden
kamu hizmetlerinden yasakland›lar.
fiayet Hizbullah, ‹slami dersler de¤ilde matematik, fizik, Türkçe vb. dersler verilmesini teflvik veya organize
etmifl olsayd›, yine ayn› cezalar verilecek miydi?
Faaliyetler örgüt üyeli¤i olarak kabul edilecek miydi?
fiayet sol bir örgüt olsayd› ve sol ideolojinin mesela
Komünizm’in fikri e¤itimini baz› yerlerde verse idi, bu faaliyet örgütsel e¤itim olarak kabul edilecek miydi?
Bu güne kadar sol örgütlerin bu tür e¤itim faaliyetlerinin örgütsel faaliyet olarak kabul edilmedi¤i ve bu e¤itimi verenlere örgüt üyeli¤inden ceza verilmedi¤i ortadad›r. Bu çifte standart kamuoyunda, rejimin ‹slam’›n ö¤renilmesinden ve ö¤retilmesinden rahats›zl›k duymas› ve
düflmanl›k beslemesi fleklinde alg›lanmaktad›r.
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Hizbullah zanl›lar›n›n hemen hepsi hakk›nda örgüt
üyeli¤i suçlamas› yap›lm›fl bu flekilde fezlekeler düzenlenmifl, iddianameler haz›rlanm›flt›r.
Evinde, iflyerinde içinde Hizbullah kelimesi geçen ilahi
kasetleri yakalanan örgüt üyesi,
Ali fieriati, ‹mam Humeyni, Seyyid Kutup, Hasan Elbenna, Hüseyin Fadlallah vb. kiflilerin yazd›¤› dini kitaplar
yakalanan flah›slar örgüt üyesi,
Camilerde elifba ve Kur’an dersi alan örgüt üyesi, ders
veren örgüt üyesi,
Camilere elifba ve Kur’an al›nmas› için yard›m eden örgüt üyesi,
Hizbullah’a zekât›n› veren örgüt üyesi, zekât alan örgüt
üyesi,
Hizbullah’a özgeçmifl veren örgüt üyesi, toplayan örgüt
üyesi,
Hizbullah’› övücü konuflma yapan örgüt üyesi,
Doküman kuryeli¤i yapan örgüt üyesi, doküman› yazan
örgüt üyesi,
Pikni¤e giden ve götüren örgüt üyesi,
‹slami usullere göre dü¤ün yapmak örgüt üyeli¤i, vs. vs.
bunlar› ço¤altabiliriz.
Kolluk yakalad›klar›n›n hemen hepsini örgüt üyesi diye
savc›l›¤a sevk ediyordu.
Savc›larda ayn› flekilde dava aç›yorlard›. Hizbullah suçlamas›nda;
yard›m, yatakl›k suçu yok,
sempatizanl›k yok,
suç ve suçluyu övme suçu yok,
propaganda yapma suçu yok,
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yasak yay›n bulundurmak suçu yok,
izinsiz gösteri vs. suçu yok, yok da yok.
Söz konusu Hizbullah yarg›lamas›nda ise herkes örgüt
üyesidir. Çünkü top yekûn mücadele bunu gerektiriyordu.
Solcu ve ulusalc› örgütlere bak›ld›¤›nda her bir fiil farkl›
flekillerde cezaland›r›lm›fl. Kolluk, Yerel mahkemeler ve
Yarg›tay bu hareketleri ve yapt›klar› fiilleri sistematize etmifltir. Propaganda yapana ayr› ceza, yasak kaset ve kitap
bulundurana ayr› ceza, yard›m edene ayr› ceza, izinsiz gösteri yapana ayr› ceza, molotof atana ayr› ceza veriliyor olup
Hizbullah davalar›nda ceza öngörülen baz› fiillere ise ceza
verilmiyor.
Camilerde Düzen ve ‹ntizam Olmas›,
Camii Cemaatine Hizmet ‹çin Yap›lan
‹fller Dahi Örgütsel Faaliyet Olarak Kabul Edildi.
Camiye gelenlerin ayakkab›lar›n› ve ayakkab›l›¤› düzeltmek için görevlendirilen çocuklar ‘ayakkab› sorumlusu’,
Camide kötü koku oluflmamas›n› sa¤lamak için namazdan sonra camii cemaatine esans vb güzel koku servisi yapan çocuklar ‘koku sorumlusu’,
Namazdan sonra namaz k›lanlar›n ortal›kta b›rakt›¤› takke ve tespihleri toplamak ve onlar› yerlerine yerlefltiren çocuklar ‘takke ve tespih sorumlusu’,
Cemaat namazda iken ayakkab›lar çal›nmas›n diye ayakkab›l›¤›n nöbetini tutan çocuklar ’ayakkab›l›k sorumlusu’,
Caminin temizli¤i ile ilgilenen, hal›lar› süpüren, etraftaki çerçöpleri toplayan çocuklar da ‘temizlik sorumlusu’
olarak adland›r›lm›fllard›r.
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Kolluk ve yarg› örgütsel hiçbir niteli¤i olmayan bu faaliyetleri örgüt içinde sorumluluk almak olarak de¤erlendirmifllerdir. Camilerde çocuklar için elifba cüzlerinin al›nmas› ve Kur’an-› Kerimi okumay› ö¤renenler için mevlit okutulup, lokum ve bisküvi al›n›p da¤›t›lmas› için toplanan paralara ‘infak ‘ad› verilmekteydi. Toplanan bu paralar öncelikle elifba cüzü ve mevlit olmak üzere camii ihtiyaçlar› için
harcan›rd›. Bu amaçla yap›lan parasal yard›mlar örgüte
yard›m olarak de¤erlendirildi.
Ço¤u çocuk yaflta olan binlerce kifli, camilerde dini e¤itim al›p verdi¤i için örgüt üyeli¤inden cezaland›r›ld›. ‹lkokul önlüklü özgeçmifl raporlar› bulunan çocuklar dahi soruflturmalardan ve cezalardan kurtulmad›.
Yak›n zamanda PAMER ve UTSAM taraf›ndan ‘Dini
Örgütler ve Hizbullah’ ad›yla bir Çal›fltay düzenlendi. Burada sunulan verilere göre Hizbullah’tan cezaland›r›lanlar›n
% 12’si 14 yafl›ndan küçük çocuklar, % 42’si 14-17 yafllar› aras›nda olan çocuklardan olufltu¤u tespit edilmifltir.
Toplamda % 54’ü çocuk yafltakilerdir.
Malumunuz eski TCK’da örgüt üyeli¤inin cezas› 15 y›l idi.
Dolay›s›yla 2005 y›l›na kadar suçu camide ders al›p ders vermek olan çocuklara verilen ceza 15 y›l idi. Hiçbir vicdan sahibi ç›k›p ta ‘bunlar çocuk, bu fiile bu ceza çok’ demedi. ‘Bu
ceza ile çocuklar›n, gençlerin geleceklerini karartmayal›m!’
demedi. ‘Camide Kur’an dersine 15 y›l çok a¤›r bir ceza demedi. Çocuktan örgüt üyesi olur mu?’ denmedi.
Bu çocuklar için yasa de¤iflikli¤i yap›lmas›n› teklif eden
olmad›. Ulusal ve uluslararas› insan haklar› kurulufllar›,
kendisine demokrat›m diyen yazar ve çizerler, dindar geçinen devlet yetkilileri, vicdan sahibi hakimler, savc›lar,
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vs. kimse bu zulmü görmedi. Görmek istemedi. Meclis
‘bu çocuklar için bir yasa ç›karal›m’ demedi. Herkes kör
ve sa¤›r kesilmiflti. Çocuklar› savunan birkaç avukat›n sesi kimseye ulaflmad›. Ulaflt›r›lmad›. Oysaki bu çocuklar örgüt talimat›yla sokaklara dökülmemifl, aktif olarak hiçbir
eylem içine girmemifllerdi. Vatandafl›n can›na ve mal›na
zarar vermemifllerdi. Kimseyi tafllamam›fllard›, kimseyi
molotoflamam›fllard›. Suçlama ise örgüt talimat›yla camide ‹slam› ö¤renip ö¤retmek... Devlet yetkililerinin camilere gitmeyin uyar›n› dinlememek...
Görünen o ki, rejim, elinde elifba bulunan çocu¤u,
elinde tafl ve molotof bulunandan daha tehlikeli görmektedir. Çocuk çocuktur düflüncesi ne olursa olsun, hangi
örgüt ad›na hareket ediyorsa etsin fark etmez.
Ayn› hukuk d›fl› muamele bugün de devam ediyor. Daha
önce Hizbullah’tan yarg›lanan baz› flah›slar›n üye olduklar› sivil toplum kurulufllar› bas›l›p çal›flanlar› örgüt üyeli¤i suçlamas›yla soruflturmalardan geçmektedir. Legal faaliyetler, illegal
kabul edilerek tutuklanmaktad›rlar. 1990’l› y›llarda yap›lan ‹slami bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde camilerde verilen
elifba, Kur’an-› Kerim, siyer, f›k›h vb. derslerini örgütsel faaliyet olarak de¤erlendirip ço¤unlu¤u çocuk olmak üzere binlerce kifli cezaland›r›lm›flt›. Bugün de derneklerin yapt›klar› yard›m faaliyetleri, kültürel faaliyet ve etkinlikler, ‹slami konulardaki bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri örgüt üyeli¤inin delili say›lmaktad›r. Yeni iddianamelerde san›klar›n,
2000 öncesinde camilerde verdikleri ‹slami dersleri ve faaliyetleri derneklerde verdiklerinden bahisle örgüt üyeleri olduklar›n›n sabit oldu¤u fleklinde yaz›lmaktad›r. Dernek baflkanlar›
örgüt yöneticisi, dernek üyeleri ise örgüt üyeleri alarak yarg›lanmakta ve cezaland›r›lmalar› istenmektedir.
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Mahkemelerde Verilen Kararlarda Objektif Olunmamas›
ve Subjektif De¤erlendirme Yap›lmas› Konusu
San›klar›n Hizbullah’›n yap›s› ve faaliyetleri ile ilgili yapt›klar› savunmalar özellikle de Cemal Tutar’›n genele iliflkin
yapt›¤› savunma ve de¤erlendirmeleri karara ne ölçüde
yans›yacak ya da yans›yacak m›? Yoksa bu güne kadar adet
oldu¤u üzere Hizbullah muhaliflerinin karalama amaçl› ithamlar› ile Emniyet Genel Müdürlü¤ünün, M‹T’in, J‹TEM’in
Hizbullah ile mücadele amaçl›, toplumu ve yarg›y› yönlendirmeye yönelik raporlar› esas al›nmaya devam m› edecek?
San›klar›n kendilerini ve örgütlerini ne flekilde tan›mlad›klar›n›n hiç mi önemi yok. Maalesef yaz›lan kararlarda tarafs›z bir üslup ve de¤erlendirme yoktur. Münferit birkaç
olay› genellefltirmekten tutun, gerçeklerle alakas› olmayan
soyut ç›kar›mlara kadar, varsay›mlar›n hepsi kararlara geçirilmifltir. Karar› yazan hakim sahip oldu¤u siyasi düflünceye paralel olarak, kiflisel duygu ve düflüncelerini dahi karara geçirmekten çekinmemifllerdir. Hizbullah-PKK çat›flma s›n›n faturas›n› Hizbullah’a kesmifllerdir.
Baz› hakimler bu çat›flmalar neticesinde, bölgedeki
dindarlar›n devletle bar›fl›k yap›s›n›n bozuldu¤undan
dem vurmaktad›r. Bölge insanlar› hiçbir zaman devletle
bar›fl›k olmad› ki. Tek parti döneminde halk› sindirmek
için uygulanan hukuka ayk›r› zalimane uygulamalar neticesinde bütün muhalifler as›lm›fl, geriye kalanlar sürgünlere maruz kalm›fl, açl›k ve sefalet içinde ya ölmüfl ya da
ölümden beter hale getirilmifllerdir. ‹nanc›na savafl aç›lm›fl, camileri ah›rlara çevrilmifl, kutsal kitab› ve e¤itimi
yasaklanm›fl, dili inkâr edilmifl bu halk nas›l oluyor da
devletle bar›fl›k kabul ediliyor. Büyüklerinden zulmü duyarak büyüyen, asker geliyor denerek, askerin zulmü ile
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korkutularak uyutulan bu insanlar›n devletle bar›fl›k yap›s›ndan nas›l söz edilebilir?
Müslüman Müslümana bunu etmez, kardefl kardefle bunu yapmaz, yapamaz. Bölgedeki ‘klam’ ve ‘stranlarda’
Türk askerinden ‘Leflkeré Rum’ yani ‘Rum Askeri’ diye söz
edilmesinin nedeni nedir sizce?
Bu süreçte kiflili¤i elinden al›nm›fl, kimli¤i ve inanc› red
edilmifl, sindirilmifl bir toplum ortaya ç›kar›lm›flt›r. Sadece
sindirilmiflli¤in getirdi¤i bir teslimiyet ve ba¤l›l›k söz konusudur. Buna devletle bar›fl›k yap› denemez. Günümüz dünyas›nda korkular›n› aflan insanlar geçmifllerini araflt›rmakta,
yaflad›klar› devletin uygulamalar›n› sorgulamakta ve haks›zl›klara karfl› ç›kmaktad›rlar.
Yine kararlarda Hizbullah’›n camileri eylem merkezleri
haline getirdikleri, buralarda silahl› e¤itim ald›klar›, eylem
sonras› silahlar›n› buralara saklad›klar› vs. fleklinde yaz›lmaktad›r. Hizbullah arflivi elinizdedir. Buna iliflkin Hizbullah’›n
tek bir talimat› yoktur. Bir iki flah›s kendi bafl›na camilerin avlusuna b›çak saklam›fl olabilir. Dosyalara yans›yan dokümanlara bak›ld›¤›nda, Camilerin kutsiyetine zarar verecek hareketlerden özellikle kaç›n›lm›flt›r. Bu iddia güvenlik güçleri ve
istihbarat birimleri taraf›ndan camilerdeki ‹slami çal›flmalar›
engellemek için camileri basma gerekçesi olarak ortaya at›lm›flt›r. Hücre evi basar gibi camileri basanlar›n, halk›n tepkisini çekmemek için bir fleyler söylemesi gerekiyordu. Nitekim baz› san›klar›n gözalt› ifadelerine bu türden fleyler yaz›larak ve bas›na haber yapt›r›larak oluflabilecek tepkiler bertaraf edilmifltir. Ele geçen dokümanlarda ve san›klar›n ifadelerinde camilerdeki faaliyetin ‹slam’›n ö¤renilmesi ve ö¤retilmesi oldu¤u aç›kça anlafl›lmaktad›r.
Hizbullah’›n amac›na ulaflmak için dini kulland›¤› iddia edilmektedir. Bir fleyi kullanmak nas›l olur. Bir düflünceyi, bir ideolojiyi, bir kifliyi vs. kullanmak nedir, nas›l olur?
DUA ◆ ARAfiTIRMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

savunmalar

---------------------------91
----------------------------------

Önce bunun araflt›r›lmas› ve aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekir. Bir fleye inan›lmad›¤› halde, inanm›fl gibi görünerek,
bir flahs› ve düflünceyi sevmedi¤i, tasvip etmedi¤i halde seviyor veya tasvip ediyor görünerek, amac›n› elde etmeye
çal›flmas› kullanmad›r.
Bir fleye inan›l›yor, can, mal ve de¤er verilen her fley bu
u¤urda feda ediliyorsa, buna kullanma denemez. ‹nand›¤›
ve savundu¤u de¤erler u¤runa ölümü veya gençli¤inin zindanlarda çürütülmesini göze al›yorsa bu dini kullanma m›
oluyor?
Yoksa kendisini dine kulland›rma, dine feda etme mi
oluyor?
Dinin en küçük emrini dahi yerine getirmede, yaflamada hassasiyet gösteren kifli veya cemaat nas›l oluyor da dini kullan›yor say›labilir.
Camilerdeki e¤itimi anlamak için camilerde yetiflen çocuklar›n yaflant›lar›na, kifliliklerine bakmak gerekiyor. Camilerde imanl›, dürüst, ahlakl›, namuslu, helal ve harama
dikkat eden kifliler mi yetiflmifl?
Yoksa tersi mi olmufl?
Ele geçen baz› dokümanlarda yaz›l› olan flu olay bir fikir verir san›r›m:
Camiye giden bir flah›s, yerde buldu¤u jetonu al›p kullan›yor, kulland›¤› jetonun paras›n› camide infak toplayan flahsa veriyor. Jetonu
buldu¤unu gören yok, bilen yok. Buna ra¤men ‘yerde bir jeton buldum; al›n paras›n›’ diyor.

Yetkililer ve Mahkemeler Taraf›ndan Suç ‹flleyen
Görevliler Hakk›nda Hiçbir ‹fllem Yap›lmamas›
Gerek dokümanlarda ve gerekse ele geçen sorgu kasetlerinde, Hizbullah ile mücadele ad› alt›nda hukuk d›fl›na ç›kan,
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cinayet iflleyen veya itirafç›lara cinayet iflleten, kamu görevlileri hakk›nda hiçbir ifllem yap›lmam›flt›r. Buna mukabil bu
doküman ve sorgu kasetlerinde san›klar aleyhine bir bilgi ve
ifadeye rastland›¤›nda bu, delil olarak kabul edilmifl ve edilmektedir. Birçok kifli bu flekilde cezaland›r›lm›flt›r. Ele geçen
gözalt› raporlar›nda, jandarmada ve TEM flubesinde gerçeklefltirilen insanl›k d›fl› iflkenceler, aç›kça yaz›ld›¤› halde ilgililer
hakk›nda hiçbir ifllem yap›lmad›. Halen de yap›lm›yor. Ayn›
dokümanda, san›klar aleyhine de¤erlendirilebilecek bir ibareye rastland›¤›nda, bu samimi beyan kabul edilerek flah›slar
cezaland›r›lm›fllard›r. Ayn› belgede flahs›n lehine olan husus lar delil de¤il, aleyhe olanlar ise delil kabul edilmektedir. H i zbullah arflivinde ele geçen sorgu kasetlerinde sorgulanan
muhbirlerin ifadelerinde yetkililerin hukuk d›fl› faaliyetleri
deflifre edilmifltir.
Cinayet emri veren ‹flkenceci memurlar için delil de¤il,
san›k ve arkadafllar› için ise delil. Sormak laz›m, Hukukun üstünlü¤ü ve yarg›n›n tarafs›zl›¤› bunun neresinde. Kim buna
adil ve tarafs›z yarg›lama diyebilir?
Piflmanl›k Yasalar›, Piflman Olma,
‹tirafç›l›k ve ‹ftirac›l›k
Devlet taraf›ndan siyasi muhaliflerinin gücünü k›rmak ve
tasfiye etmek için bugüne kadar birçok piflmanl›k yasas› ç›kar›ld›. Fakat hiçbiri devletin istedi¤i etkiyi yaratmad›, beklenen ilgiyi görmedi. Bu yasalar›n ismi dahi siyasi düflünce
sahiplerine itici gelmektedir. Son ç›kar›lan piflmanl›k yasalar›nda ‘Eve dönüfl’ vb. isimler verilerek bu iticilik giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. Fakat içeri¤i ayn› kalm›flt›r. Bu yasalarda,
piflman olma ve itirafta bulunma flart› aranm›flt›r. Bu da yasadan faydalanmak isteyen flah›slar› daha çok bilgi verme
ad›na yalan yanl›fl bilgilerle ifadelerini kapsaml› tutmaya itDUA ◆ ARAfiTIRMA
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mifltir. Sadece bildiklerini de¤il tahminlerini dahi gerçekmifl
gibi ifadelerine eklemifllerdir. Cezadan kurtulmak için, baflkalar›n› yakmaktan çekinmemifllerdir.
Genellikle bu yasalara, mensup oldu¤u örgütle veya örgüt içindeki baz› flah›slarla iliflkileri bozulan ve küskünlük yaflayan baz› kifliler baflvurmufllard›r. Bu küskünlük neticesinde
kollu¤un da yönlendirmesiyle ifli iftirac›l›¤a vard›rm›fllard›r.
Devlet, ç›kard›¤› piflmanl›k yasalar› ile kendini suçtan kurtarmak için baflkalar›na iftira etmeyi ve yalan söylemeyi normal gören, haklar›nda olumlu rapor haz›rlanmas› için kiflili¤ini ve onurunu bir tarafa b›rakan, gerekirse devlet ad›na hukuk d›fl›na ç›kmay› ve cinayet ifllemeyi mubah gören psikolojisi ve kiflili¤i bozuk flah›slar yetifltirmifltir. Bu flah›slar›n bir k›sm› yasadan faydalan›p ç›kt›ktan sonra topluma uyum sa¤layamam›fl,bir k›sm› çete kurup yasad›fl› ifllere bulaflm›flt›r.
‹tirafç›lar›n beyanlar›n›n mahkemelerde de¤erlendirilme
flekli hukuki olmam›flt›r.
Bir di¤er konu, Kolluk ve yarg› taraf›ndan itirafç› flah›slar›n san›klar aleyhindeki beyanlar›, kuvvetli delil kabul edilerek san›klar cezaland›r›lmaktad›r. Oysaki bu itirafç›lar›n
san›klar lehine beyanda bulunmalar› flüpheyle karfl›lanmakta ve genelliklede delil olarak kabul edilmemektedir. ‹tirafç›
flah›slar›n mahkemeye ça¤r›l›p dinlenmesi talebi san›ktan
gelmifl ise mahkemeler ya itirafç›y› ça¤›rmamakta, ça¤›rd›¤›nda da lehe verdi¤i beyanlara itibar etmemektedir.
‹tirafç›lar›n sonraki aflamalarda beyanlar›n› geri almalar›
veya de¤ifltirmeleri yasadan faydaland›r›lmama nedeni yap›lm›flt›r. Böylece cezadan kurtulmak isteyen itirafç›n›n san›klar›n aleyhine beyanlarda bulunmaya devam etmesi sa¤lanmak
istenmifltir. Ayr›ca itiraflar›nda samimi oldu¤unun anlafl›lmaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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s› için örgütü çökertici bilgi vermesi flart› getirilmifltir. Böylece piflmanl›¤›n›n ispat› için alakal› alakas›z birçok kifli aleyhine beyanda bulunmak zorunda b›rak›lm›fllard›r.
Hatta baz› yerlerde kolluk güçleri samimiyetlerine inand›klar› bu tip itirafç›lardan illegal ekipler oluflturmufl, onlar›
eski arkadafllar›na karfl› eylemlerde kullanm›fllard›r. (Murat
KURTBO⁄AN)

Devlet piflmanl›k yasalar› ile bu insanlar›n kiflili¤ini bozup kirli baz› ifllerde kullanaca¤›na, muhaliflerinin hakl› taleplerine kulak vermelidir. Legal platformlarda kendilerini
ifade etme ve hak arama mücadelesi vermelerinin önünü
açmal›d›r. Muhaliflerinin onurlar›n› incitmeyecek bir düzenleme yapmal›d›r.
Devlet kendisine ve suç iflleyen kiflilere karfl› hasmane
davranmaktad›r. Kendisine karfl› ifllenen suçlara çok a¤›r
cezalar vermektedir. Bu suçlar› iflleyenleri, af ve benzeri düzenlemeler d›fl›nda tutmaktad›r. Adli suç iflleyenlere karfl›
defalarca af ç›kar›lm›flt›r. Vatandafllar›n birbirlerine karfl›
olan suçlar›n› af etmektedir. Bu tip suçlarda ancak muhatap olan suçtan zarar gören suçluyu af edebilir. Devletin
bunlar› af yetkisinin olmamas› gerekir. Devlet af edecekse
öncellikle kendisine karfl› ifllenen suçlar› af etmelidir.
Koruma ve Talimat Kuryeli¤i
Hizbullah davalar›nda eylemler ile ilgili talimat kuryeli¤i
eylem talimat› vermek olarak de¤erlendiriliyor. Kolluk, savc›l›k ve mahkemelerin uygulamas› bu flekilde olmufltur. Kapal› veya aç›k not fleklinde gelen eylem talimatlar›n› iletme
ile eylem karar› al›p yerine getirme ayn› kefeye konmaktad›r. Teti¤i çeken ile eylem karar›n› veren flah›s aras›nda
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befl-on kifli varsa bile hepsi TCK 146’dan yarg›lan›yor. Di¤er örgütlerde hukuk kurallar› iflletilerek eylem karar› alan
ile teti¤i çekene eylem cezas› veriliyor.
Eylem yap›lacak flahs› hangi amaçla oldu¤u bilinmeden
tetikçiye göstermek, TCK 146 kapsam›nda, silahs›z bir flekilde eylemi uzaktan seyretmek eylem korumas› olmak
olarak kabul edilmifl, bu flekildeki eylem korumas›na da
TCK 146 uygulanmaktad›r. (fiükrü YALÇIN- 2 nolu DGM) E ylemde silah kullanana da kullanmayana da TCK 146 uygulanmaktad›r.
Okullarda Fikir Ayr›l›¤› Nedeniyle
Meydana Gelen Kavgalar
Karfl›t düflüncelerdeki guruplar aras›nda meydana gelen
okul kavgalar› genellikle örgüt sempatizanlar› aras›ndaki
kavga olarak de¤erlendirilmektedir. Hizbullah sempatizan›
ö¤renciler kavgada varsa de¤erlendirme de¤ifliyor. Ç›plak
el ve yumruklarla kavgaya kar›flt›klar› iddia edilen ö¤rencilere TCK 146’dan dava aç›lm›fl ve uzun süre tutuklu b›rak›lm›fl ve bir k›sm› cezaland›r›lm›fllard›r. Hizbullah söz konusu ise sempatizanl›k olamaz herkes ya üyedir ya da militand›r. (2 Nolu DGM-1994/138 esas nolu dava dosyas› )
Hizbullah Davalar›na Konu Olan
Dokümanlar›n De¤erlendirmesi
Bunlar, 1999 y›l›nda Mardin’deki terk edilmifl bir evde
ele geçti¤i söylenilen dokümanlard›r. Bilahare itirafç› Abdulaziz Tunç buray› kendisinin gösterdi¤ini söylemifltir. Burada ele geçen 3 adet hard diskin polis taraf›ndan çözümü
yap›lm›fl ve yaklafl›k bir y›l sonra 2 tanesi emanete teslim
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edilmifl, bir tanesi ise halen polisin elinde olup teslim edilmemifltir. Ak›beti bilinmiyor.
Bu hard disk neden yarg›dan ve savunmadan gizlendi.
Üzerinde oynamalar yap›ld›ktan sonra Beykoz’da ele geçen tahrip edilen hard disk yerine incelemeye gönderilmifl
olamaz m›? Aksini kim ispatlayabilir? Bu dokümanlar›n orijinalini ne mahkemeler, nede biz savunma makam› bu güne kadar göremedik. Bu nedenle, usul aç›s›ndan bu dokümanlar›n delil olarak kullan›lmas› hukuki de¤ildir. Çünkü
mevcut yasalara göre de¤ifltirilmesi ve üzerinde oynanmas›
mümkün olan bu tür delillerin derhal emanete ald›r›lmas› ve
tarafs›z yeminli bilirkiflilere çözümünün yapt›r›lmas› gerekirdi. Kime ve ne flekilde çözüm yapt›r›ld›¤› ve çözümü yapan
flah›slara yemin verdirilip verdirilmedi¤i dahi bilinmeyen bu
tür dokümanlar›n hukuki delil olma niteli¤i bulunmamaktad›r. Mahkemeye sunulan çözümler, kolluk taraf›ndan asl›
gibidir diye kaflelenmektedir. Bunlar mahkemelerin asl›n›
görmedi¤i belgelerin fotokopileriymifl.
1999 y›l›nda Batmanda Tahir Çiçek adl› bir flahsa ait oldu¤u iddia edilen evde, bilgisayar ve disketlerin ele geçirildi¤i belirtilmifltir. 1 nolu DGM’nin 1999/246 esas no’lu dava dosyas›nda yap›lan yarg›lamada; konu ile alakal› olarak ev
arama ve zaptetme tutana¤›nda hazirun olarak ifadesi al›nan
mahalle muhtar› Mehmet Sertkaya mahkemece tan›k s›fat›yla dinlenmifltir. fiah›s, al›nan yeminli ifadesinde; polislerin
bir h›rs›zl›k vakas› var diye kendisini ça¤›rd›klar›n›, eve gittiklerinde evin kap›s›n›n k›r›k oldu¤unu, evde bilgisayar ve malzemesi görmedi¤ini beyan etmifltir. Bu beyandan da anlafl›laca¤› üzere bu dokümanlar›n burada ele geçirildi¤i konusu
flüphelidir. Nerede, ne flekilde ele geçirildi¤i ve yahut ele geçirilip geçirilmedi¤i dahi tart›flma konusudur. Ayn› flekilde
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Mardin dokümanlar› için belirtti¤imiz hukuki usuli ifllemler
burada da çi¤nenmifltir. Hukuki prosedür yerine getirilmemifl, disketler ve çözümleri emanete ald›r›lmam›flt›r. Tarafs›z
yeminli bilirkiflilere çözüm yapt›r›lmam›flt›r.
17 0cak 2000 tarihinde, Beykoz’da ele geçti¤i belirtilen
hard disklerin çözümü sonucu, birçok insana ait özgeçmifl
raporlar› tespit edilmifltir. Hatta ‹slami yaflant›s› olmayan
insanlara ait özgeçmifllere bile rastlanm›flt›r. Bu hard diskler emanete teslim edilmeyip kollu¤un elinde kalm›flt›r. Her
türlü müdahaleye aç›k bu deliller koruma alt›na al›nmam›flt›r. Öncelikle bu hard disklerin derhal mahkeme emanetine
al›nmas› ondan sonra tespit edilecek tarafs›z bilirkiflilere yemin verdirilerek çözümün yapt›r›lmas› gerekirdi. Deliller
kollu¤un insaf›na b›rak›lm›flt›r. Kim taraf›ndan nas›l ve nerede çözüldü¤ü, çözümü yapanlara yemin verdirilip verdirilmedi¤i beli olmayan dokümanlara dayanarak insanlara y›llard›r cezalar verilmektedir. Bu belgelerin as›llar› adli
emanete ald›r›lmam›flt›r. Mahkemeler as›llar›n› görmeden
ç›kt›larla iktifa etmektedirler. Mahkemeye ve savunma
makam›na bu çözümlerin bir örne¤i teslim edilmemifltir.
Sadece yurtd›fl›na çözüm için gönderildi¤i belirtilen bir adet
hard disk, 2006 y›l› içinde emanete ald›r›lm›flt›r. Görüldü¤ü gibi halen polisin elinde olan ve üzerinde de¤ifliklik yap›l›p, yap›lmad›¤›n› kontrol imkân›m›z olmayan bir durumla karfl› karfl›yay›z. Elimizde her türlü kuflkudan uzak güvenilir bir delil yok. Bu tür olaylarda kolluk tarafs›z olmay›p,
taraft›r. Ceza almas›n› istedi¤i flah›s hakk›ndaki aleyhe dokümanlar› dosyaya koymakta, lehe olan dokümanlar› koymamaktad›r. Kurtarmak istedi¤i flah›s hakk›ndaki bilgileri
de mahkemeye ibraz etmemekte, gizlemektedir. Zaman zaman farkl› dosyalarda bu türden vakalara tesadüf edilmekDUA ◆ ARAfiTIRMA
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tedir. Tüm bu nedenlerden dolay› ele geçti¤i belirtilen hard
disk çözümü dokümanlar, delil olma vasf›n› kaybetmifltir.
Delil olarak kullan›lmas› hukuk d›fl›d›r. Bu belgeleri yüzde
yüz do¤ru kabul etmek ve orijinalini görmeden bunlara dayanarak hüküm kurmak, kollu¤u yarg›ya dahil etmektir.
Yarg›lamay› kollu¤un insaf›na teslim etmek demektir.
Özgeçmifl raporlar› sosyal bir araflt›rma olup üyelik
formu de¤ildir. Ele geçen dokümanlar incelendi¤inde görülecektir ki hemen herkes hakk›nda bilgi toplanm›flt›r. Örgüt arflivinde flüpheli, sempatizan ve avam (halk) olan herkes hakk›nda aile ve flahsi bilgiler toplanmas›na iliflkin talimatlar mevcuttur. ‹tirafç› Abdulaziz Tunç’un ifadelerinde de
“bilgisi d›fl›nda birçok kifli hakk›nda bilgi topland›¤› ve özgeçmifl olarak tanzim edildi¤i” hususu vard›r. Kald› ki geçmifl dönemde Türk soluna ait bir örgütün arflivinde ele geçen özgeçmifl raporlar› örgüt üyeli¤i olarak de¤erlendirilmemiflti. Örgüte yard›m ve yatakl›k kapsam›nda de¤erlendirilmiflti. Hizbullah dosyalar›nda 2000 öncesinde ele geçen baz› el yazmal› orijinal özgeçmifl raporlar› yakalanan
baz› flah›slar yard›m ve yatakl›ktan cezaland›r›lm›flt›.
2000’den sonra Yarg›tay bilgisayar ç›kt›s› özgeçmifl raporlar›n› örgüt üyeli¤i ile eflde¤er görmüfltür.
Doküman Çözümlerinin Hukuka Uygun Olmamas›
Ceza usul yasas›na göre, bilgisayar hard disklerinin bir
kopyas›n›n al›nmas› gerekiyor. Kopyas›n›n al›nma imkân›
yoksa asl› al›konacaksa bir örne¤i san›¤a veya vekiline verilmesi gerekiyor. Çözüm için tayin edilecek bilirkifliye yemin verdirilmesi gerekiyor. El konulan malzemenin mahkeme emanetine ald›r›lmas›, bilirkifli taraf›ndan imzalanm›fl
çözüm raporunun mahkeme dosyas›na ba¤lanmas› gerekiDUA ◆ ARAfiTIRMA
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yor. Hizbullah davalar›nda ele geçti¤i iddia edilen hard
diskler hakk›nda hiçbir hukuki prosedür uygulanmam›flt›r.
Bilgisayar ç›kt›s› fotokopiler hakk›nda Yarg›tay sadece
1999 y›l›ndaki bir karar›nda usule uyulmad›¤› nedeniyle verilen ceza karar›n› bozmufltu. Hatice O¤uz ve Remziye Rüzgâr’›n yarg›land›¤› 2 Nolu DGM’nin 2000/84 esas ile ilgili bozma karar› gibi.
Yarg›tay bozma ilam›nda ele geçen disketlerin;
Nerede ve kim taraf›ndan çözüldü¤ü,
Çözümü yapan bilirkifliye yemin verdirilip verdirilmedi¤i,
Fotokopi belgenin asl›n›n bulunup bulunmad›¤› ve
Dosyadaki fotokopi belgenin onays›z oluflu nedeniyle
bozma karar› vermiflti.
Ayn› Yarg›tay daha sonra hukuki prosedürü bir tarafa b›rakm›fl, Hizbullah dosyalar›nda bu kriterleri aramam›flt›r. Daha sonraki kararlar›nda önüne gelen fotokopi belgelerin as›llar›n› sormad›¤› gibi hard disklerin kim taraf›ndan nerede ve
ne zaman çözüldü¤ünün bilinmemesini, çözümü yapan flahsa
yemin verdirilip verdirilmedi¤ini sormam›flt›r. Fotokopileri as›l
kabul ederek binlerce kifliye ceza verilmesini sa¤lam›flt›.
Bu günlerde görülen Ergenekon davas› nedeniyle bilgisayar hard disklerine el konmas›, bilgisayar ç›kt›s› fotokopilerin delil olarak kabul edilip edilmeyece¤i konusu gündeme gelmifltir. Fotokopi belgenin delil olamayaca¤› gündeme geldi¤inden, bu belgenin asl› oldu¤u belirtilen imzal›
belge ortaya ç›kar›lm›flt›r. Baz› hukukçular taraf›ndan bunun dahi delil olamayaca¤› ortaya at›lm›flt›r. Orijinal olmas› muhtemel bir belge ›slak imza makinesi denilen bir aletle elde edilebilme ihtimali oldu¤u gerekçesiyle kâ¤›t parças› olarak vas›fland›r›lm›flt›r...
DUA ◆ ARAfiTIRMA

----------------------100
-------------------------------------------------

hizbullah ana davası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darbe yapmakla, cinayet ifllemek ve iflletmekle yarg›lan
baz› etkili ve yetkili kifliler ald›r›lan hastal›k raporlar› ile
mahkemelerden tahliye edilmektedir. Oysaki bu dava dosyas›nda yarg›lanan iki kifli (Turan ARI ve Musa ÖZER ) hastal›k
nedeniyle cezaevinde hayatlar›n› kaybetmifllerdir.
Hukuki kurallar herkese eflit olarak uygulanmamaktad›r.
Suçlanan kiflinin konumuna, kurumuna, rütbesine yani
adam›na göre farkl› uygulanmaktad›r.
Kriminal ve Balistik ‹ncelemelerdeki Yanl›fll›klar
Remzi KAÇAR ve arkadafllar›n›n dosyas›nda el svap incelemesi raporu, olay yerinde tek bir tabanca ile iki adet
bofl kovan bulunmas›na ve tek bir flah›s›n bu tabancay› kullanmas›na ra¤men tüm san›klar›n el svaplar›nda at›fl art›klar›n›n tespit edildi¤i bildirilmifltir. Hatta yakalanmayan Sad›k ASLAN adl› flahs›n dahi el svaplar›nda at›fl art›klar›n›n
tespit edildi¤i yaz›lm›flt›r. Bu durum, Hizbullah san›klar› söz
konusu olunca devlet kurumlar›n›n ne kadar tarafs›z(!) çal›flt›¤›n›n belgesidir. Güvenlik güçleri Hizbullah’tan aranan flah›slar›n kald›klar› evi tespit ediyor eve bask›n düzenleniyor.
Bask›nda evin bahçesinde aranan flah›slardan biri vuruluyor. Belki de öldürdükleri flahs›n hesab›n›n sorulmamas›
için çat›flma ç›kt› diye tutanak tutulmas› gerekiyordu. Elde
tek bir tabanca olsa bile evdeki tüm flah›slar›n s›rayla bu tabancay› kulland›klar› gibi mant›kd›fl› bir varsay›mla hepsinin
TCK 146’dan ceza almas› amaçlanm›flt›r.
Bu olayda tabancay› kullanan flah›s, evde bulunan delilleri imha etmek için havaya atefl etmifltir. Kimsenin yaralanmad›¤› bir olayda sadece kaçmaya çal›flmak için havaya
atefl etmek veya delilleri yok etmek için kollu¤un eve girDUA ◆ ARAfiTIRMA
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mesini geciktirmeye yönelik d›flar›ya yap›lan at›fl› çat›flmaya girmifl olarak kabul etmek yanl›flt›r. Teslim olmamak için
veya kaçmay› kolaylaflt›rmak için kollu¤a silahl› mukavemet
diye bir suç var. Hizbullah dosyalar›nda bu madde hiç uygulanmad›.
Muhafazakâr veya Dindar Savc› ve Hakimlarin Tutumu
Hizbullah dosyalar›nda yarg›lanan san›klar›n anlat›mlar›nda, dindar ve muhafazakar görünen görevlilerin kendilerine daha fazla kötü muamelede bulunduklar› anlafl›lmaktad›r. Mahkemelerde görülen dava dosyalar›nda buna zaman
zaman flahit olmufluzdur.
1990’l› y›llarda 2 Nolu DGM’de duruflmaya ç›kan bir
savc› haz›rlam›fl oldu¤u iddianamede üniversite ö¤rencileri aras›nda meydana gelen kavgaya ç›plak el ve yumruk
ile kat›lan flah›slara da TCK 146’dan dava açm›flt›. Kavgada ölüm yok yaralama yok. Buna ra¤men 2 y›la yak›n
tutuklu kald›lar. Savc› bey her duruflmada tutuk halinin
devam›n› talep ediyordu. Baflka fikirdeki san›klar ve avukatlar› bu savc›dan oldukça memnundular. San›klara en
fazla tahliye isteyen savc› diye biliniyordu. Sonradan ö¤rendik ki kendisi dindar, san›klar da ‹slamc› örgüt üyesi
olunca birileri onu Müslümanlar› kay›r›yor demesinler
diye en a¤›r maddeden dava açm›fl ve tahliye istemiyormufl. Kendi makam›n› sa¤lama almak için müvekkillerimin tutuklu kalmas›n› talep ediyormufl.
4 nolu DGM de görev yapan ve çevresinde muhafazakar olarak bilinen bir hakim, Hizbullah dosyalar›nda tutuk
halinin devam› yönündeki kararlar› ve muhalefet flerhleriyle maruf olmufltu.
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Son zamanlarda Hizbullah dosyalar›nda TCK 146’dan
en fazla ceza verenler muhafazakar veya dindar olarak bilinen hakimlerdir. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas› verdikleri san›klara iyi halden indirim yap›lmas›n› da lütuf olarak alg›lamaktad›rlar.
‹yi Halden ‹ndirim Konusu
Baz› uygulamalara bak›ld›¤›nda, baz› san›klara keyfi olarak iyi halden indirim yap›lmayaca¤› ve a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas› verilece¤inden endifle ediyoruz. Daha önce
mahkemenizde a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas›na çarpt›r›lan Mithat YILMAZ’›n mahkemenize hiçbir sayg›s›zl›¤› ve
hakareti, yarg›lamay› engellemeye yönelik bir davran›fl› olmamas›na ra¤men verilen cezadan iyi hal indirimi yap›lmad›. Her ne kadar yasa bunu mahkemenin takdirine b›rakm›flsa da bu keyfilik olarak alg›lanmaktad›r.
‹stiklal mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri
(özel yetkili mahkemeler) ve de¤iflmeyen devlet politikas›
Yarg› organlar› dahil herkes hukuk kurallar›na ba¤l› kalmak ve uymak zorundad›r. Maalesef görülen odur ki yasalar yere, zamana ve zemine göre farkl› uygulanmaktad›r.
Bir ülkede hukukun uygulay›c›s› olan yarg›, tuz mesabesindedir. Bir fley kokarsa tuzlan›r. Ya tuz kokarsa, iflte o zaman yapacak bir fley kalmam›fl demektir. Yarg› makamlar›
hukukun d›fl›na ç›karak baz› uygulamalar yaparsa tuz kokmufl demektir. Hukuk kurallar› hiçe say›larak yasalar›n lehe
olan hükümlerinin kapsam› yorumlar ile daralt›lmaktad›r.
Yerel mahkemeler özellikle DGM’ler (yeni düzenleme ile
TCK 250 md ile yetkili a¤›r ceza mahkemeleri) devletin güDUA ◆ ARAfiTIRMA
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venli¤i ile ilgili suçlara bakan mahkemeler, karfl›laflt›klar›
olaylar›n devleti tehdit etme gücüne göre farkl› uygulamalar yapabilmektedir.
Tehlikeyi bertaraf etme ad›na yasalar› san›klar aleyhine
yorumlayarak uygulamaktad›rlar. Yüksek yarg› da bu tür
mahkeme kararlar›n› onayarak bir nevi yeni bir yasal düzenleme yani kanun ihdas etmektedir. Uygulamadaki bu içtihatlar ile parlamentonun yapt›¤› hukuki düzenlemeler ve yasalar çeliflmektedir. Yerel mahkemeler de yasalar› uygulamas›nda bu içtihatlar› esas almaktad›r. Yasa koyucunun iradesinin d›fl›na ç›karak hukukun üstünlü¤ü ilkesi katledilmektedir. Yerel mahkemelerin kararlar›ndaki bu yasalara ayk›r›l›k
dile getirildi¤inde, benzer dosyalar›n bu ayk›r›l›¤a ra¤men
yarg›tay›n onay›ndan geçti¤i belirtilmektedir. Yarg›tay onam›flsa bu hukukidir denmektedir. Yarg›tay’›n bu tür dosyalar› eksikli¤ine ve ayk›r›l›¤›na ra¤men onamas› karfl›s›nda yasa koyucunun yapt›¤› yasal düzenlemenin hiçbir önemi kalmamaktad›r. Bu uygulamalar kamu vicdan›nda derin yaralar
oluflturmaktad›r. Toplumda yarg›ya ve hukuk düzenine olan
güveni zedelemektedir. Bu nedenle halk aras›nda “devletin
kanunu lastik gibidir, istenilen yere çekilir” fleklinde bir tabirin yerleflmesine neden olmufltur. Zer ve zor kimde ise kurallar onun lehine ve emrindedir, denmektedir.
Nitekim eski Yarg›tay baflkan› Sami SELÇUK bir konuflmas›nda hakimlerin vicdan ile cüzdan aras›nda s›k›flt›klar›n›
söylemekteydi. Buna Zor’u (Güç) da eklemek gerekir san›r›m. Bu nedenle yasalar eflek ar›lar›n›n delip geçti¤i bal ar›lar›n›n tak›l›p kald›¤› örümcek a¤lar›na dönmüfl durumdad›r. Eski TCK’ya göre 146’l›k suç iflleyen Ergenekon san›klar› hastal›k yafll›l›k vb. sebeplerle sal›verilmektedir. Oysaki
bu dosyada iki san›k hastal›k, sebebiyle ceza evinde vefat
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etmifltir. Di¤erlerini söylemeye gerek yok. Bu tür keyfi ve
hukuk d›fl› uygulamalar nedeniyle kamuoyunda; hukuk egemenlerin ve sistemin sahiplerinin, idarecilerinin kendi aralar›ndaki ihtilaflar› için vard›r. S›radan halk ve muhalifler
için hukuka uymaya gerek yoktur. Vakaya ve duruma uygun bir karar verilir, fleklinde bir kanaat oluflmufltur.
fieyh Said ve dersim isyanlar›ndan sonra kurulan istiklal
mahkemelerinde yap›lan yarg›lama ile DGM’lerde yap›lan
yarg›lama fleklen farkl›l›k arz etmekle beraber içerik ve öz
olarak ayn›d›r. Ayn› tav›r söz konusudur. Dersim’de Seyyid
R›za devlet yetkililerinin ça¤r›s› üzerine ceza verilmeyece¤i
güvencesiyle gelip teslim oluyor. Özellikle de idam edilmeyecekleri garantisi veriliyor. Böylece yarg›lanmay› kabul etmesi ve mahkemede sorun ç›kmamas› sa¤lanm›fl oldu.
‹dam edilmesi önceden kararlaflt›r›ld›¤› için alelacele yap›lan yarg›lamada kendisinin yafl› küçültülmüfl, küçük yafltaki
çocu¤unun da yafl› büyütülmüfltü. Böylece her ikisinin de
idam edilmesinin yasal k›l›f› haz›rlanm›flt›.
fieyh Said ve arkadafllar›n›n da yarg›lanmas› s›ras›nda
ayn› flekilde taleplerinin hakl›l›¤› dile getiriliyor. Devletin
yanl›fl uygulamalar› nedeniyle bu yola baflvurmak zorunda
kald›klar› belirtilmifltir. O dönemde san›klar›n akrabalar› taraf›ndan dönemin yöneticilerine ve hakimlerine tenekelerle alt›n verildi¤i ve san›klar›n as›lmayacaklar› sözü al›nd›¤›
belirtilmektedir. San›klar da bu beklenti ile yarg›lanmay› kabul ediyorlar. Savunma yap›yorlar. Sonuç fieyh Said dahil
47 kifli idam ediliyor. Mezarlar› dahi halktan gizleniyor.
‘Bahté Rumé tuneye’ laf› bu olaylardan sonra bölge halk›n›n diline yerleflmifltir. ‹dam edilenlerden fieyh fierafettin
ailesi yüklü miktarda alt›n karfl›l›¤› cenazesini al›p köylerine
götürüyorlar. O dönemin mahkeme tutanaklar› ile devlet
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arflivi gizli tutularak gerçeklerin ortaya ç›kmas› engellenmektedir. Okullarda ö¤retilen ‘resmi tarih’ ile halk›n yaflad›¤› ve inand›¤› tarih çok farkl›d›r.
K›sacas› devlet kendisine muhalefet eden kifli ve kurumlar› düflman bellemifl ve susturmak için hukukun d›fl›na ç›kmay› mubah görmüfltür. Muhaliflerini yarg›larken
yarg›lama s›ras›nda sorun ç›kmas›n diye kadife eldiven
içindeki demir el takti¤ini uygulam›flt›r.
‹stiklal mahkemelerinde savunma avukat› yoktu. Hakimler hukuk formasyonu almam›fl kiflilerdi. Direk olarak
siyasal iktidara ba¤l› ve onun menfaatlerini gözeten kiflilerdi. Deliller toplanmadan birçok san›¤›n idam›na karar
verilmiflti. San›¤›n idam›na delillerin bilahare toplanmas›na karar veren kifli ve mahkemelerdi.
Bu günde fazla de¤iflen bir fley yok. Savunma makam›
var; ama etkisi yok gibi. 10 y›ld›r birkaç hard diski mahkeme emanetine ald›ramad›k. Binlerce insan›n ma¤dur
olmas›na yol açan bu hard disklerin b›rak›n asl›n›, kopyas›n› bile kollu¤un elinden alamad›k. Kollu¤un flahs›nda
devlete hakim olan kifli ve kurumlara hukukun gücü ifllemiyor. Mahkemeler asl›n› görmedikleri fotokopi belgelerle binlerce insan› cezaland›rd›lar. Hizbullah arflivi bu bölgenin bu ülkenin 10 y›ll›k tarihidir. Tarihin do¤ru anlafl›lmas›, için bunun gizli kalmamas› gerekiyor. Kollu¤un yarg› sürecini nas›l yönlendirdi¤i, delillerle nas›l oynand›¤›n›n
ortaya ç›kabilmesi için arflivin adli emanete ald›r›lmas› ve
savunma avukatlar›na da verilmesi gerekiyor. Arfliv elimizde olsa idi bu dosyada TCK 146’dan yarg›lanan baz›
san›klar›n bu madde kapsam›nda olmad›¤›n› ispatlama
imkân›m›z olacakt›.
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Savunma makam›n›n, kendisine verilmeyen ve orijinaline ulaflamad›¤› fotokopilere göre savunma yapmas› isteniyor. Savunman›n bu durumu kabullenip savunma yapmas›
hukuksuzlu¤un kabulü demektir. Hukuk d›fl›l›¤›n do¤al bir
hal almas›na araç olmakt›r.
Bu nedenle san›klar ile ilgili ayr› ayr› savunma yapmay› gereksiz görüyoruz.
SONUÇ VE ‹STEM:
Müvekkillerin hukuki durumlar› ile ilgili savunma yapabilmemiz için öncellikle taraf›m›za ve yarg›ya teslim edilmeyen hard disklerin taraf›m›za verilmesi,
bu hard disk çözümleri usulüne uygun yap›lmad›¤›ndan
delil olarak kullan›lmamas›,
gözalt› ifade tutanaklar›ndaki beyanlar bask›ya ve iflkenceye dayal› oldu¤undan hükme esas al›nmamas›,
örgüt üyesi olduklar›n› kabul eden müvekkiller d›fl›ndakilerin beraat›na
ve tüm müvekkillerimin tahliyesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.
30.12.2009
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CEMAL TUTAR’IN
SAVUNMASI

6 NOLU A⁄IR CEZA MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄INA
D‹YARBAKIR

Dosya No: 2000/171 Esas No
Konu: Esas Hakk›ndaki Son Savunma
Savunmay› Veren: Cemal TUTAR, Mahmut o¤lu, 1972
Ç›nar–Ovaba¤ do¤umlu. Halen Diyarbak›r D Tipi Yüksek
Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu.

G‹R‹fi

17 Ocak 2000’de yakaland›m. Alt› ay boyunca gayr› insani ve gayr› hukuki flartlarda gözalt›nda kald›m. Bu süre zarf›nda Hizbullah Cemaati’ne yönelik muazzam boyutlarda antipropaganda ve dezenformasyon hücumu yafland›. Eli kalem tutan, a¤z› laf yapan herkes bu hücum furyas›nda rol ald›. Tarihte efline az rastlan›r bir infaz ve karalama hareketiydi bu. Adeta memleket iflgal edilmifl, iflgale
karfl› seferberlik ilan edilmifl ve her türlü düflünceye sahip
insanlar, gruplar bu iflgale karfl› yekvücut olmufl gibi bir hava estirilmiflti. Sa¤c›s›, solcusu, liberali, faflisti, komünisti bu
seferberli¤e can–› gönülden ifltirak etmiflti. Esasen bu hücum ve düflmanl›k Hizbullah Cemaati’nin flahs›nda aziz ‹slam’a yap›lan bir sald›r›yd›. Hizbullah bahane edilerek ‹slam’›n mukaddes de¤erlerine büyük bir kinle sald›r›lm›fl ve
ne yaz›k ki bu sald›r›lara bizimle fikri akrabal›¤› olan ‹slamî
kesim de alet olmufl ve karfl› saflardaki yerini alm›flt›.
Cenab–› Allah’a flükürler olsun ki, gözalt› sürecini tamamlay›p cezaevine konulduk. Cezaevine konulduktan k›sa bir süre sonra ilk savunmam› haz›rlay›p mahkemeye takDUA ◆ ARAfiTIRMA
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dim ettim. Bu, 7–8 sayfadan ibaret k›sa say›labilecek bir savunmayd› ve iddianamenin belli bafll› bölümlerine bir cevap
niteli¤i tafl›yordu. Buna ra¤men, baz› yönleriyle hakk›m›zdaki iftira ve yalan kampanyalar›na mücmel bir reddiye olarak da düflünülüp de¤erlendirebilir.
O günden sonra tekrar suskunlu¤a büründük ve geliflmeleri sab›rla izledik. Yine her f›rsatta düflmanlar›m›z ileri–geri konuflup yazmaya, yalan ve iftira yüklü ithamlarda
bulunmaya devam ettiler. ‹ddia, itham, iftira ve karalamalar›na cevap veren olmad›¤› için, üzerimize daha çok geldiler. Bize sald›ranlardan, fikri yönden akrabam›z grubuna girenlerin, gafletten uyanmalar› ve hakikati görmeleri için dua ederken, di¤erlerini Allah’a havale ettik.
Tarihin tekerrür etmemesi iki flarta ba¤l›d›r. Birincisi tarihin do¤ru yaz›lmas›, ikincisi de do¤ru yaz›lan tarihten ders
al›nmas›d›r. Bu iki flarttan biri eksik oldu¤unda, ne yaz›k ki
aradan geçen y›llar, gelecek nesillerin ayn› ac›lar› yaflamas›n› engelleyemeyecek ve bir süre sonra ayn› fleylerin yaflanmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Hizbullah Cemaati, Türkiye’nin son 30 y›l›na damgas›n› vurmufl bir cemaattir. Hizbullah Cemaati, bir vak›a ve bir realitedir… Hizbullah Cemaatini yalan ve iftiralarla, mesnetsiz ve as›ls›z iddialarla
karalamak ve oldu¤undan farkl› göstermek, belki k›sa vadede düflmanlar›m›z›n ifline gelebilir. Ancak tam da bundan
dolay› bu vak›a ve realite, bilerek ve isteyerek tarihe yanl›fl
yaz›lm›fl olaca¤›ndan, tarih aldat›lm›fl olur. Do¤al olarak bu
durum, benzer ac›lar›n gelecek nesillerde de yaflanmas› sonucunu do¤uracakt›r.
Hizbullah Cemaatini akademik diyebilece¤imiz düzeyde
ele al›p inceleyerek ortaya ciddi anlamda çal›flma koyabilecek durumda olanlar›n bafl›nda, savc› ve hâkimlerin gelmeDUA ◆ ARAfiTIRMA
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si gerekirdi. Çünkü Devletin Hizbullah Cemaati hakk›nda
elinde bulundurdu¤u bilgi ve dokümanlar, az›msanmayacak
miktardad›r. Bugüne kadar binlerce mensubumuz yakalan›p tutukland›, on binlerce sayfa doküman ele geçirildi; bununla beraber bir miktar itirafç› da bildi¤i veya bilmedi¤i
halde tahmin etti¤i her fleyi söyledi. K›sacas› devlet, dolay›s›yla mahkeme heyeti ve savc›lar “Hizbullah nedir?” sorusunun cevab› için yeteri kadar materyale sahipti. Buna ra¤men savc›lar›n sundu¤u iddianame ve mütalaalar ile mahkeme heyetlerinin haz›rlad›¤› gerekçeli kararlar, “Hizbullah
nedir?” sorusuna cevap vermekten uzakt›r. Ayn› durumun
flu an yarg›land›¤›m›z ‘Hizbullah Ana Davas›’nda da geçerli olaca¤›n› düflünüyoruz. Takdir edersiniz ki 50 y›l sonra biri Hizbullah hakk›nda bir araflt›rma yapmak istedi¤inde, ilk
baflvuraca¤› kaynak, ana dava ile ilgili savc› ve hâkimlerin
ortaya koydu¤u çal›flmalar olacakt›r.
Ne var ki gerek ana dava iddianame ve mütalaas›nda,
gerek 1994/636 esas nolu dava, gerek 2000/182 ve gerekse 2007/53 esas nolu büyük hacimli davalar›n gerekçeli kararlar›nda Hizbullah Cemaati ile ilgili ayd›nlat›c› bir bilgiye
rastlayam›yoruz. Bunca bilgi ve belge karfl›s›nda akla gelen
tüm sorulara cevap bulunabilmeliyken, söz konusu gerekçeli kararlarda karfl›laflt›¤›m›z durum; bilgisayar bafl›nda,
kopyala–yap›flt›r aceleci¤iyle yap›lan bir haz›ra konma bedavac›l›¤›n› gözler önüne sermektedir. Çünkü 1990’lar›n
bafl›nda yakalanan baz› mensuplar›m›z hakk›nda, savc›lar›n
haz›rlad›klar› ve asl›–astar› olmayan, sözüm ona “Hizbul lah Cemaatinin kuruluflu, amac› ve stratejisi”ni analiz ettikleri, hayali ve afakî birtak›m çarp›k bilgiler, mahkemelere ‘iddianame’ diye sunulmufl; sonrakiler de hiçbir ekleme
ve ç›karma gere¤i duymadan, bu çarp›k bilgileri bakt›klar›
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Hizbullah dosyalar›nda, iddianamelerinin girifl k›sm›na alm›fllard›r. Sanki bu ilk iddianameler yüzde yüz do¤ruymufl,
de¤ifltirilmesi mümkün olmayan matematiksel bir formül ya
da bilimsel bir kanunmufl gibi, sonradan gelen savc›lar da
bulduklar› bu haz›r flablonu oldu¤u gibi kendi iddianamelerinin bafl›na yerlefltirmifllerdir. ‹fl bununla da kalsa yine iyi…
Ayn› hayali ve afakî flablon, maalesef bizim aleyhimizde karar vermek için bir araya gelen, plan yapan, strateji gelifltiren her makamda ve isimlerini saymay› lüzumsuz gördü¤üm yüksek yerlerde brifinglerin ana malzemesi olmufltur.
Böyle olunca da herkesin kafas›nda yalan, yanl›fl, çarp›k,
gulyabani tipli bir Hizbullah tan›mlamas› canlanmaktad›r.
fiuras› bir gerçektir ki, her mahkeme, k›l› k›rk yararcas›na elindeki dosyada; “Nas›l daha fazla mahkûmiyet ç›kara bilirim” güdüsüyle hareket etmifltir. Mesela; “fiüpheden sa n›k yararlan›r” fleklindeki en basit ve en temel hukuk ilkesi
zir–u zeber edilerek maalesef “fiüphe, san›¤›n aleyhinde de ¤erlendirilir” ya da “fiüpheden savc› ve hâkimler yararla n›r” fleklindeki bir prati¤e dönüflmüfltür. Bu do¤rultuda Cemaat mensuplar›na en yüksek cezalar verilirken, verilen cezalar›n hakl› gösterilmesi için fertlerin flahs›nda Hizbullah
Cemaati, hayal mahsulü iddialarla alabildi¤ine zalim, gaddar
ve her fleyiyle menfi bir terör örgütü olarak tan›t›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in ana dava mütalaas›n›n girifl bölümünde,
Hizbullah hakk›nda verilen bilgiler topu topu befl sayfa iken,
flahs›m hakk›nda 118 sayfal›k yer ayr›lmas›, benim üzerimden Cemaati karalama gayreti için en bariz misaldir.
Günü kurtarma güdüsüyle hareket eden mahkemeler,
“Ne kadar çok kifliyi cezaevine gönderirsek, Hizbullah o
kadar çabuk biter” gibi beyhude bir çaba içine girmifller,
uzun vadede bunun bizim aç›m›zdan ne büyük faydalar doDUA ◆ ARAfiTIRMA
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¤urabilece¤ini hesaplayamam›fllard›r. Çünkü tarihte ve günümüzde, dünyan›n de¤iflik co¤rafyalar›nda ‹slamî sorumluluklar›n› yerine getirdikleri için zindana at›lan Müslümanlar›n; mutlak tecrit koflullar›nda dahi zindan› gülistana çevirdikleri, her bir zindan› Medrese–i Yusufiye durumuna getirdikleri bilinen ve görülen bir gerçektir.
Terör konusuyla yak›ndan ilgilenen gazetecilerle, “Terör uzman›” s›fat›n› kendilerine yak›flt›ran akademisyenlerin, Hizbullah konusundaki cehaletleri, insan› hayrette b›rakacak düzeydedir. Oysa biraz okusalar, araflt›rsalar ve tabii
ki biraz insafl› olsalar, bu hakikatlere ve gerçeklere kolayl›kla ulaflabilirlerdi. Bu sorun, söz konusu kiflilerin zekâlar›yla alakal› bir durum de¤ildir. Böyle davranmalar›n›n nedeni, Hizbullah Cemaatini alabildi¤ine kötülemek, h›rpalamak, gözden düflürmek, oldu¤undan çok daha farkl› göstermek, böylece Cemaati Müslüman Kürd ve Türk halk›n›n
gönlünden ve kalbinden koparmak istemelerinden baflka
bir fley de¤ildir.
Her türden karalama kampanyas›, gerçeklerin sapt›r›lmas›, iftira furyas› ve hakikatlerin tersyüz edilmesiyle ilgili
yap›lan faaliyetlerin büyük k›sm› bilinçli, az bir k›sm› da bilinçsizce yap›lm›flt›r. Bu faaliyetlerin en büyük amac›, Müslüman halk›m›z›n gönlündeki Hizbullah sempatisini düflmanl›¤a dönüfltürmektir.
Bir insana ya da bir toplulu¤a yap›labilecek en büyük zulümlerden biri, ona savunma hakk› tan›madan yarg›lamakt›r. Oysa bir hadisenin anlafl›lmas›, taraflar›n tümünü eflit ve
adil bir flekilde dinlemekle, söz hakk› vermekle mümkün
olur. Mesela 10 y›ld›r yarg›land›¤›m›z bu ana davada hiçbir
hâkim veya savc› ç›k›p da merak için bile olsa; “Niçin ve
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nas›l kuruldunuz, amac›n›z ve hedefiniz neydi, ne derdi niz vard› ki PKK ile vurufltunuz, size bu çat›flmada yard›m
eden oldu mu?” türünden hiçbir soru sormad›. Acaba propaganda yapmam›zdan m› endifle edildi, soranlar› tersleyece¤imizden mi korkuldu, bilemiyoruz. Ama görünen ve bilinen o ki, üzerimize vurulan damga ile yarg›s›z infaza kurban edildik.
Bu savunman›n temel amac›; Hizbullah Cemaatini, içinde yaflad›¤›m ve görebildi¤im kadar›yla ortaya koymak, kafalarda bulunan pek çok soruya somut örneklerle cevap
vermek, do¤ru bilinen ancak hakikatte yanl›fl olan kimi bilgileri düzelterek merak edilen baz› sorular›n yan›tlar›n› gerçek haliyle ortaya koymak, bu vesileyle tarihi sorumlu¤umuzu yerine getirmektir.
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H‹ZBULLAH
CEMAAT‹’N‹N KURULUfiU

B

ir yap›n›n, teflkilat›n veya organizasyonun ortada hiçbir sebep yokken kurulmas›, aklen mümkün de¤ildir. Elbette Hizbullah Cemaati de durup dururken kurulmam›flt›r.
Hizbullah Cemaati’nin kurulufluna ve ortaya ç›kmas›na neden olan çok önemli ve hakl› say›s›z sebepler s›ralayabiliriz.
Ancak hepsini ayr› ayr› ele almak yerine, tüm bu sebepleri;
tarihi nedenler ve ‹slamî yükümlülükler olmak üzere iki ana
temelde toplayabiliriz. Bunlara daha yak›ndan bakt›¤›m›zda, Hizbullah Cemaati’nin niçin kuruldu¤u, böyle bir Cemaat’in varl›¤›na niçin ihtiyaç duyuldu¤u ve Hizbullah Cemaati gibi bir yap›lanman›n zarureti daha iyi anlafl›lacakt›r.
1–Tarihi Sebepler
Cumhuriyetin kuruldu¤u günden bu yana, bilhassa ilk
y›llar›nda neredeyse yap›lan her icraat; ‹slam ve Müslümanlar’›n aleyhine yap›l›yordu. ‹lk y›llardan beri ‹slam ve dindar
Müslümanlar; yeni kurulan cumhuriyet rejimi ve bu yeni rejimin bekas› için çok ciddi bir tehlike olarak görülmüfl, yap›lan her devrimde söz konusu bu tehlikenin bertaraf edilDUA ◆ ARAfiTIRMA
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mesi amaçlanm›flt›r. Vicdanl› ve tarafs›z bakabilen herkesin
rahatl›kla kabul edece¤i gibi o y›llardan ta günümüze kadar
yap›lan bütün devrimler, ink›lâplar, kanun ve anayasa de¤iflikliklerinin neredeyse tamam›; toplumu köklerinden uzaklaflt›r›p halk›n dini inançlar›n› yaflamas›na yasak getirmeyi
veya inançl› bir flekilde yaflamay› olabildi¤ince zorlaflt›rmay› hedeflemifltir. Tek Parti rejiminin ceberrut uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, bu durum çok aç›k bir flekilde görülecektir.
Tek Parti rejiminden sonra gelen iktidarlar da uygulamalar›na birtak›m k›l›f ve ambalajlar geçirerek halk› uyutma ve
aldatma yoluyla ayn› hedef ve maksada ulaflma yoluna girmifllerdir. Yani iktidarlar de¤iflmifl, ancak halk› dinden so¤utma, dini de¤erleri yozlaflt›rma, ‹slam’› toplum hayat›ndan tamamen ç›karma, özetle ‹slam’a düflmanl›k noktas›nda de¤iflen bir fley olmam›flt›r.
Böylesi bir durum karfl›s›nda halk›n refleks göstermemesi düflünülemezdi. Dini yaflama yap›lan sald›r›lar›n, hiçbir toplumda tepkisiz karfl›lanmad›¤› tarihi bir gerçektir.
Yüzy›llard›r ‹slam’› yaflam›fl, ‹slam’› özümsemifl, bütün yaflam biçimleri ‹slam’a göre düzenlenmifl, gelenek ve görenekleri ‹slam’a göre flekillenmifl Müslüman halklar›n da
dinlerine yap›lan sald›r›lara tepkisiz kalmas› elbette düflünülemezdi.
Nitekim öyle de oldu. Halk; can›n›, mal›n›, evlad›n› vererek kurtard›¤› topraklar›n üzerinde kurulan yeni rejimin
kendi inançlar›na yapt›¤› düflmanl›¤a Anadolu’nun her
yerinde direnç göstermeye bafllad›. Ancak ‹slam düflmanl›¤› temelleri üzerinde yükselmeyi hedefleyen Cumhuriyet
rejimi, halka ra¤men de¤iflim–dönüflüm devrimlerini hayata geçirmeye kararl›yd›. Bu hedefe ulaflma konusunda
hiçbir muhalefete tahammülü olmayan ve en küçük bir
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muhalefeti bile en ac›mas›z yöntemlerle bertaraf etmeyi
prensip edinen Cumhuriyet kurucular›, halk›n devrimlere
gösterdi¤i direnci, benzeri görülmemifl zulüm ve katliamlarla bertaraf etti. Memleketin her taraf›nda dara¤açlar›
kuruldu. ‹stiklal mahkemelerinde; “San›¤›n idam›na, ta n›klar›n bilahare dinlenmesine!” fleklinde söylenmifl söz,
o dönemdeki adaletsizli¤i ve zulmün geldi¤i noktay› göstermesi aç›s›ndan manidard›r.
Yap›lan devrimler ad›m ad›m ilerlemifl, halk›n devrimlere karfl› verece¤i olas› direncin ve tepkinin büyüklü¤ü veya
küçüklü¤ü, yöneticilerin kararlar›nda belirleyici olmam›flt›r.
Ve asl›nda ta en bafl›ndan nihai hedef düflünülmüfl, her icraat belli bir plan ve program dâhilinde hesapl› bir flekilde
hayata geçirilmifltir. Esasen yap›lan devrimlerin büyük ço¤unlu¤u, Cumhuriyetin kurucu kadrolar›na has fikirler de
de¤ildi. Cumhuriyetin kuruluflundan önce, s›rt›n› ‹slam’a,
yüzünü Bat›ya dönüp Bat›c› bir hayat tarz›n› fliddetle savunan Jöntürkler ile bunlar›n devam› niteli¤inde olan ‹ttihat
ve Terakki de böylesi devrimleri savunmufllard›. Ayr›ca halifeli¤in kald›r›lmas› gibi uygulamalar, tamamen ‹ngiliz ve
Avrupa bask›s›yla gerçekleflmifltir.
1 Kas›m 1922’de saltanat kald›r›l›rken, asl›nda halifeli¤in kald›r›lmas› için de uygun zemin haz›rlanm›fl oluyordu.
Nitekim 3 Mart 1924’te hilafet de kald›r›ld›. Tüm ‹slam ülkelerinin sembolik de olsa ba¤l› oldu¤u bir kurumu ortadan
kald›rmak, Atatürk’ün ifadesiyle “Ak›l kâr›” de¤ildi asl›nda.
Nitekim meclisin Rumi 25 Eylül 1336 Cumartesi tarihli
72. oturumunda Atatürk aynen flu sözleri sarf etmifltir:
“Bu ‹slam dünyas›n›n istinatgâh› olan rab›ta–› hakikisiyle tesise birin ci derecede medar olan bu makam› ihmal etmek hiçbir vakitte ak›l
kâr› de¤ildir. Ve bunu bizden zorla almak mümkün de¤ildir.”
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Ancak ayn› Atatürk’ün çok de¤il, bir buçuk y›l sonra
“Bu makam› ihmal etmek hiçbir vakitte ak›l kâr› de¤ildir ve
bunu bizden zorla almak mümkün de¤ildir” dedi¤i hilafet
makam›n› ilga etmesi, ‹slam ümmeti aç›s›ndan çok hazin ve
dramatik sonuçlar do¤urmufltur. Hilafet kurumunun kald›r›lmas›, imamesi kopan tespihin tanelerinin da¤›lmas› gibi
‹slam ümmetini parçalam›fl, geriletmifl, emperyalistlerin
oyunca¤› haline getirmifl; bitmeyen ihtilaf, çekiflme ve kargaflalara zemin haz›rlam›fl; böylece Müslümanlar› teknoloji,
sanayi, askeri, politik, ekonomik aç›lardan dünyan›n di¤er
milletlerine karfl› geri b›rakt›rm›flt›r.
25 Kas›m 1928’te flapka kanunu ile iflgal devletlerinin
halk›na benzeme yolunda önemli, bir o kadar da yapay bir
ad›m at›ld›. Anlat›ld›¤›na göre Rus Çar› Deli Petro, Avrupa’da bir süre e¤itim al›p ülkesine döndükten sonra, halk›n›n Avrupa’dan niçin geri kald›¤› konusunda kafa yormaya
bafllar. Sonunda vard›¤› netice fludur: Ruslar sakal b›rakt›klar› için geri kalm›flt›r. Oysa Avrupal›lar gibi sakallar›n› t›rafl
etselerdi, hiç kuflkusuz medeniyette öncü olacaklard›… Bunun üzerine bir ferman ç›kararak herkesin sakal›n› kesmesini emreder. Emir yerine getirilir, ancak Ruslar bununla
medeni olamazlar.
Buna benzer bir flekilcilik, dayatma ve zorbal›k, insan›m›za flapka kanunuyla yap›ld›. Anadolu erkeklerinin kullanageldi¤i fes, sar›k, puflu, kefiye vb. bafll›klar›n hepsi yasaklan›p Avrupa insan›n›n kulland›¤› flapka silah ve süngü zoruyla yeni bafll›k olarak dayat›ld›. Büyük bir savafl›n y›k›m›
karfl›s›nda ekonomik olarak çok zor günler geçiren halk ekmek alacak para bulamazken, flapka almak zorunda b›rak›ld›. Baz› köylerde ortaklafla al›nan bir–iki flapka, jandarman›n h›flm›na u¤ramamak, onur k›r›c› ve rencide edici dayakDUA ◆ ARAfiTIRMA
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lar›ndan korunmak için flehre gelenler taraf›ndan s›rayla
kullan›l›yordu.
fiapka takmad›¤› için say›s›z insan zindanlara at›ld›,
idamlar gerçekleflti. ‹skilipli At›f Hoca, flapka devriminden
iki y›l önce yazd›¤› birkaç sayfal›k “Frenk Mukallitli¤i ve
fiapka” isimli risalesi nedeniyle idam edilmifltir. ‹nsanlar›n
bafllar›na neyi takaca¤›n›n kanunlarla belirlenip dayat›lmas›, devletin kuruluflunda böylesi dayatmalar›n ilke haline getirilmesi, dahas› halen bu ilkel dayatman›n kanun maddelerinde korunuyor olmas›, Türkiye’de yaflayan ayd›n s›fatl› insanlar aç›s›ndan bir sorun teflkil etmiyor ve buna karfl› ç›k›lm›yorsa, hele de baz›lar› taraf›ndan koca koca sözlerle savunuluyorsa, utanç olarak baflka fley aramaya gerek yoktur.
El insaf deyip soral›m: ‹nsanlar›n k›l›k–k›yafetiyle u¤rafl›p bafl›na neyi takaca¤›na dair kanunlar›n ç›kar›lmas›n›n
savunulacak, hofl görülecek, mant›ki k›l›f uydurulacak bir
taraf› var m›d›r?
Ve yine soral›m: Böylesi bir zorbal›¤›n benzeri baflka bir
yerde, hatta en ilkel kabilelerde bile yaflanm›fl m›d›r?
Ak›llar› önyarg› ve ideolojilerin karanl›¤›nda körelmemifl, vicdanlar› halen ölmemifl, sa¤duyu ile düflünebilen her
insan›n buna verece¤i yan›t, elbette ‘Hay›r!’ olacakt›r.
Buna ra¤men ne yaz›k ki ayn› zihniyetten günümüze yadigâr kalanlar, yine kafalarla u¤raflmaya devam ediyorlar.
Ama art›k erkeklerin de¤il bayanlar›n kafalar›yla, bafllar›na
takt›klar› örtülerle ilgileniyorlar. Kimin, bafl›n› hangi flekil
ba¤layaca¤› onlar›n üzerine vazifeymifl gibi, kalk›p medeni
bir insan› utand›ran yasak ve dayatmalarda bulunuyorlar.
“Bu takt›¤› türban m›, baflörtüsü mü!” gibi saçma sapan
gündemlerle insanlar meflgul edilirken, dindar insanlar renDUA ◆ ARAfiTIRMA
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cide edilmekte ve halk›n kahir ço¤unlu¤u, bir avuç azg›n
az›nl›¤›n tahakküm ve bask›s› alt›nda ma¤dur edilmektedir.
Amerika’da, siyah beyaz ay›r›m›n›n yo¤un olarak yap›ld›¤› zamanlarda, baz› lokanta ve al›flverifl yerlerinin kap›s›na, “Zenciler ve köpekler giremez!” fleklinde afifller as›l›rd›.
Bizde ise laikçiler ifli daha da ileri götürdüler. Turistler veya
ziyaretçiler yanlar›nda getirdikleri köpeklerle üniversitelere
girebiliyor, ancak baflörtülüler giremiyor. Zihniyet ayn› zihniyet, insan›n sakal›yla u¤raflan, zorla kestiren Deli Petro
ile halk›n›n kafas›na zorla flapka giydiren, bayanlar›n bafllar›n› zorla açt›ran zihniyet aras›nda hiçbir fark göremezsiniz.
‹roniye bak›n ki, bugün en kat› Kemalistler bile flapka kullanm›yorlar. Bu konuda ç›kar›lan kanun yürürlükte olmas›na ra¤men kimse flapka takm›yor, bunu art›k laikçiler bile
savunmuyorlar ve kendileri de uygulam›yorlar.
fiapka kanunundan 5 gün sonra tekke, zaviye ve türbelerin kapat›lmas›yla ilgili kanun ç›kar›l›r. Bir ay sonra takvimler de bat›ya uydurulur.
3 Kas›m 1928’de ise tarihte benzerine tan›k olmad›¤›m›z bir devrim olan harf devrimi yap›l›r. Bir tek devrimle
bir anda okuma yazma oran›n› s›f›ra düflüren devlet, bununla geçmiflin tüm kültür miras›n› hoyratça raflara kald›rm›flt›r. Eskiden kullan›lan Arap harflerinin ö¤renilmesindeki zorluk ileri sürülerek okuma–yazma oran›n›n düflük oldu¤unu, s›rf bu nedenle medeni milletlerden geri kald›¤›m›z›
söyleyerek harf devrimini büyük bir medeniyet projesi olarak görüp alk›fl tutanlar, aradan geçen 80 y›la ra¤men geride olmam›zdan utan›yorlar m›d›r, bilemeyiz. Dünyan›n en
zor alfabelerine sahip olan Japon ve Çinlilerin buna ra¤men niçin Cumhuriyet kurucular› kadar ak›ll› ve zeki olup
alfabelerini Latin alfabelerine çevirmediklerini araflt›rmak
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laz›m. Bir araflt›rma konusu da, “Çin ve Japonya’n›n, yak lafl›k iki bin karakterlik alfabelerine ra¤men, neden sanayi,
teknoloji ve ekonomide bizden ileridirler” sorusuna cevap
bulmak için olsun.
Tevhid–i tedrisat kanunu, Romen rakamlar›na geçifl, tatilin Cuma’dan Pazar gününe al›nmas› ve 3 Aral›k 1934’te
“Baz› kisvelerin giyilemeyece¤ine dair kanun” gibi daha
pek çok irili ufakl› icraat, sadece ve sadece ‹slam’›n bu topraklardan tamamen silinmesini amaçlam›flt›r. Zaten o dönemlerde ‹smet ‹nönü dâhil, Cumhuriyetin kurucular› aras›nda olan pek çok kifli, ‹slam’dan vazgeçip H›ristiyanl›¤›
kabul etmeyi ciddi ciddi düflünüp tart›flm›fllard›r.
Bütün bu devrimlerin en can yak›c› olan›, 1924 Teflkilat–› Esasiye Kanunu yani Anayasa’n›n 2. Maddesinde yer
alan, “Devletin dini, Din–i ‹slam’d›r” fleklinde ‹slam’a at›f
yapan ilkesinin, 5 fiubat 1937 Tarihinde “Türkiye Devleti
cumhuriyetçi, milliyetçi, halkç›, devletçi, laik ve ink›lâpç› d›r” fleklindeki anayasa maddesiyle de¤ifltirilmesidir. Laikli¤in anayasaya girmesi, dünyada benzeri belki de bir daha
görülmeyecek olan bir “kendini inkâr, geçmifli ret ve dine
düflmanl›k” giriflimidir. Türkiye’de halen de yaflanan bütün
s›k›nt›lar›n temelinde, bu laiklik ilkesi yatmaktad›r. Fransa’dan ithal edilen bu ilke, maalesef Türkiye’de “Din düflmanl›¤›” ve fakat sadece “‹slam Düflmanl›¤›” gibi alg›land›
ve pratikte bu alg› tavizsiz bir flekilde uyguland›. Adeta ‹slam bir suçmufl, Müslümanlar potansiyel suçluymufl, dini
vecibelerini yerine getirenler büyük bir kabahat iflliyorlarm›fl gibi lanse edilmeye baflland›. ‹nanca göre yaflamak; her
yerde takibata u¤rama, devlet dairelerinden at›lma, devlet
zulmüne maruz kalma nedenine dönüfltü. Halen yaflad›¤›m›z ve her gün görsel ve yaz›l› medyada onlarca benzerine
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flahit oldu¤umuz sald›r›, itham, karalama, iftira, tahkir vb.
i¤renç ve alçakça hareketlerin tamam›, laikli¤in ve laikçilerin ‹slam düflmanl›¤› temelinde flekillenen düflüncelerinin
militanl›¤a dönüflmesi sebebiyledir.
Hâs›l› yeni rejimin temellerini sa¤lamlaflt›rmak için yap›lan devrimler beraberinde pek çok zulüm ve dayatmay› da
getiriyordu. ‹slam binas›n› y›kmay› hedefleyen cumhuriyet
kurucular›, yeni rejimlerini Müslümanlar›n ceset ve kanlar›
üzerine bina etmekten çekinmediler. Laikli¤in fiili olarak
uyguland›¤› 1928’li y›llardan, 1950 y›l›na kadar hac farizas›n› eda etmek yasaklanm›flt›. Çünkü Tek Parti zihniyetinin
dayatt›¤› Türk faflizminin bir yans›mas› olarak, Türklerin bir
Arap ülkesinde bulunan kutsal beldelere gitmesi küçük düflürücü bir hadise olarak görülüyordu. Zaten Türk’ün Kâbe’si Çankaya olarak gösterilmemifl miydi baz› kendini bilmez soysuzlar taraf›ndan? Buradaki temel amaç ise, Türki ye’de yaflayan Müslümanlar›n hac yoluyla di¤er Müslüman larla bir araya gelmesinin önünü kapatmak ve Müslüman
halka dinlerini tamamen unutturmakt›. Ne yaz›k ki aradan
geçen zamana ra¤men Tek Parti rejiminin devam› ve asl›nda ta kendisi olan CHP yöneticilerinin zihniyetinde pek de
bir de¤ifliklik olmad›¤›n› esefle ve ibretle görmekteyiz.
Önder Sav’›n, hacca gitmek için kendisinden yard›mc›
olmas›n› isteyen bir vatandafla; “Hacca gidip ne yapacak s›n? Paran› Araplara m› yedireceksin? Sonra Muhammed
seni b›rakmaz” fleklindeki terbiyesizli¤i herkesin zihnindeki
yerini korurken, Müslüman halk›m›z›n yüre¤indeki nefreti
daha da art›rmaktad›r.
‹slam’›n fliarlar›na yap›lan sald›r›lardan, belki de Müslüman halk› en çok üzen, rencide ve tahkir eden uygulamalardan biri de Türkçe ezan uygulamas›d›r. 3 fiubat
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1932’den 16 Haziran 1950’ye kadar süren bu uygulama,
‹slam fliarlar›na karfl› yap›lan sald›r›lar›n yan› s›ra Arapçaya
düflmanl›¤› da içermesi aç›s›ndan, Türk faflistli¤inin en somutlaflm›fl olaylar›ndan biridir. 14 as›r boyunca Arap olmayan Müslümanlardan hiçbir ülkenin yapmad›¤›, yapmay›
akl›ndan bile geçirmedi¤i, ümmete ba¤l›l›¤›n sembolü olan
ve Arapça olmas› kimse için sorun teflkil etmeyen Ezan–›
Muhammedi, zorla Türkçe okutuldu. Ancak o zamanki
Hizbullahi Müslümanlar her türlü çile ve eziyete katlanarak
ezan› orijinal flekliyle Arapça olarak okudular.
Bu süreçte yaflanan en ilginç olaylardan biri, mecliste
okunan ezand›r. 4 fiubat 1949 Cuma günü Hac› Muhyiddin Ertu¤rul ve Osman Yoz taraf›ndan mecliste okunan
ezan olay›n›n ard›ndan bu iki muhterem direniflçi, yakalan›p karakola götürüldüler. Hac› Muhyiddin Ertu¤rul, kendisine yap›lanlar› flu sözlerle dile getirmifltir:
“T›pk› ‹srailli vahfli askerlerin Filistinli mücahidlerin kol ve bacaklar› n› hunharca tafllarla ve sopalarla k›rd›klar› gibi benim de sa¤ kolumu
k›rd›lar!”

Dokuz ay hapis yatan bu iki münevver insana her türlü
iflkence yap›lm›fl, ancak onlar her namaz için ezan okumaya devam etmifllerdir. Bunlar gibi memleketin her taraf›nda tüm eziyetleri göze alarak ezan okumaya devam eden
müminler ç›km›flt›r. Hatta o zamanlarda “Ezan Delisi” diye
bir kavram ortaya ç›km›fl, ›srarla ezan okumaya devam
edenler t›marhanelere at›lm›fllard›r.
Asl›nda Türkçelefltirilen tek fley ezan de¤ildi. Kur’an–›
Kerim, salâ, hutbeler gibi Arapça olan her fley Türkçelefltirilmeye çal›fl›ld›. Özellikle Kur’an–› Kerim üzerinde özel
mesai harcan›yordu. Saadettin Kaynak gibi usta müzisyenDUA ◆ ARAfiTIRMA
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ler, Kur’an–› Kerim’in Türkçe mealini en uygun makamda
okumak üzere Atatürk’ün gözetiminde çal›fl›yorlard›. Ancak bir türlü Arapça’n›n yerini tutabilecek düzeyde bir çal›flma ortaya koyamad›lar. Bu çal›flmalar›n tümü akim kald›. Kur’an–› Kerim Türkçelefltirilip Arapça’s› her yerde yasakland›, Kur’an–› Kerim’i Arapça asl›ndan ö¤renmek veya ö¤retmek suç say›ld› ve buna teflebbüs edenlere a¤›r cezalar verildi. Çal›flmalar neticesinde Arapça’ya benzer flekilde Türkçe meali okunduysa da hiçbir zaman Müslüman
halk taraf›ndan benimsenmedi ve kal›c› hale getirilemedi.
Bu beyhude u¤rafllar›n hiçbir ifle yaramad›¤›, 16 Haziran
1950 tarihinde yasaklar kalkt›¤›nda iyice anlafl›ld›. Yasaklar›n kalkmas›n›n hemen ard›ndan Arapça asli ezana susayan Müslüman halka, müezzinler Arapça ezan okumaya
bafllad›lar. O tarihten bu güne kadar hiçbir zaman, hiçbir
camide Türkçe ezan okundu¤una dair kay›tlara geçen tek
bir hadise yoktur. Bu bile tek bafl›na zulüm ve dayatma ile
hiçbir fleyin yapt›r›lamayaca¤› konusunda yeterince delil
teflkil etmektedir.
Görünüflte ö¤retmen yetifltiren ve 1940’l› y›llardan
1952 y›l›na kadar ‘Köy Enstitüleri’ ad›yla faaliyet gösteren
kurumlar da Tek Parti zihniyetinin ürünüdür. Bir iddiaya
göre Amerikal›lar›n K›z›lderilileri asimile etme uygulamalar›ndan birinin kopyas› olan Köy Enstitüleri, birer fesat yuvas› ifllevini görerek ahlaks›zl›¤›, fuhflu, aç›k–saç›kl›¤›, ‹slam
d›fl› hayat› ta köylere kadar yay›p dinsiz bir yeni nesil yetifltirilmesine ön ayak olma amac›n› icra etmifltir. Nitekim buralarda karma e¤itim yap›lmakta ve yatakhanelerde dahi bu
karma durum devam etmekteydi.
Böylesine karma bir e¤itim bu gün bile dünyan›n en ahlaks›z ve hayâdan uzak yaflam modelini uygulayan ülkelerDUA ◆ ARAfiTIRMA
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de görülmedi¤i gibi, en ilkel toplumlarda dahi benzeri bir
uygulamaya rastlan›lmamaktad›r. Böylesi bir e¤itim modelini ak›l ve mant›k kabul etmedi¤i gibi, vahiy kaynakl› dinler, toplumlar›n yerleflik ahlaki kurallar›, insandaki f›tri duygular, edep ve hayâ gibi insana has yüksek de¤erler de bunu kökten reddetmektedir.
Asl›nda Onuncu Y›l Nutku’nda söylendi¤i gibi; “Az za manda çok ifl” yap›lm›flt›. Farz–› muhal, iflgale karfl› bir kurtulufl hareketi olmasayd› ve iflgal bu günlere kadar devam
etseydi, muhtemelen iflgal devletleri de sultalar› alt›ndaki
Müslüman halk› asimile etmek, dininden uzaklaflt›rmak için
bu veya buna benzer devrimler yapacaklard›. Fakat onlar›n
bu iflleri “Az zamanda” yapmalar› mümkün de¤ildi. Büyük
ölçüde ‹slamî duygularla iflgale karfl› direnifl gösteren Müslümanlar; kendi yöneticileri taraf›ndan iflgal devletlerinin
halklar›na benzetilme giriflimlerini, en kutsal de¤erlerinin
yasaklanmas›n›, ibadethanelerinin ah›rlara dönüfltürülmesini ve daha birçok insanl›k d›fl› uygulamaya maruz b›rak›lmas›n› hayal dahi edemezdi. ‹nsan›n düflünemeyece¤i ve
asl›nda eflyan›n tabiat›na ayk›r› olan bu durum, maalesef
halk›n kendilerinden bildikleri kifliler taraf›ndan, halka ra¤men ve büyük zulüm, katliam, bask›, dayatma ve zora dayal› yöntemlerle çok k›sa sürede, bir ‘oldu–bitti’ göz aç›kl›¤› içinde yap›ld›. Bunun nas›ll›¤›n› ve sebep–sonuç iliflkilerini, dönemin politikac›lar›n›n Cumhuriyet öncesi ile sonras›
dönemde farkl› kiflilikler sergilemelerini ve politik çizgilerinin yorumunu, “Arife tarif gerekmez” ilkesi gere¤ince aç›klamaya gerek görmüyoruz.
‹slam’› ve dindarlar› tehlike olarak görüp bunlarla ilgili
her türlü tedbiri alma paranoyas› halen devam etmektedir.
Bu do¤rultuda bütün köfle bafllar›n› tutmak suretiyle medya
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gücünü elinde bulunduran azg›n laikçiler, birer hafiye gibi
çal›flmaktad›rlar. Örne¤in; bir lisede üç befl ö¤renci namaz
k›larken görüntülense, sanki uyuflturucu partisi düzenleniyormufl veya aleni fuhufl yap›l›yormufl gibi TV spikerleri
gözlerinden flimflek, a¤›zlar›ndan tükürük saçarak bu korkunç (!) haberleri verirler. Bir baflörtülü han›mdan bahsedilirken adeta bir cüzaml›dan söz ediliyormufl izlenimine kap›l›rs›n›z. Hatta haber bültenlerinde geçen ‘türbanl›’ kelimesinin yerine ‘cüzaml›’ ifadesini koyarsan›z, manan›n bozulmayaca¤›n› ibretle görürsünüz. Oysa bu uygulamalara
maruz kalan Anadolu’nun Müslüman Türk ve Kürdleri; s›rf
ezanlar susmas›n, mabedlerinin gö¤süne namahrem eli
de¤mesin, ‹slam bu topraklarda baki kals›n, ‹slamî yaflama
dokunulmas›n, flehit kanlar›yla sulanan bu topraklar kâfirlerin çizmesi alt›nda ezilmesin, Müslüman kad›nlar›n ›rzlar›
çi¤nenmesin, namuslar heder edilmesin, iffet ve namus
sembolü olan baflörtüsüne dokunulmas›n ve kutsall›¤› ayaklar alt›na al›nmas›n diye can›yla, mal›yla, difliyle t›rna¤›yla,
kazmas›yla, küre¤iyle iflgalcilere karfl› cihad etmifl ve onlar›
yurtlar›ndan söküp atm›flt›. Müslüman halk din, vatan, namus endiflesiyle cihad bayra¤›n› yükseltirken, muhtemelen
bugün Müslümanlara sald›ran, Müslümanlar› birer suçlu gibi afifle eden, örtü ve tesettür düflmanl›¤› yapan, kamusal
alanlar ihdas edip laikli¤in kutsal mabedlerini infla edenlerin babalar› ve dedeleri, iflgalcilerle birlikte kadeh tokuflturup onlar›n baflar›l› olmalar› için dilekte bulunuyorlard›. Sözün buras›nda Necip Faz›l’›n; “Öz yurdunda garipsin, öz
vatan›nda parya” dizelerini hat›rlamamak elde de¤il.
Türkiye’de laik Kemalistler, irtica kavram›n› adeta bir
parola olarak kullan›rlar. Hiç kuflkusuz onlar›n “‹rtica” kelimesinden kas›tlar›, ‹slam’d›r. Telaffuz ederken adeta kin
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kustuklar›, yüzlerinin renkten renge girdi¤i, mimiklerinin
korkunç bir hal ald›¤› “‹rtica” kelimesinden kastettikleri,
mukaddes ‹slam dininden baflka bir fley de¤ildir.
Herhangi bir kurumda, mesela orduda, yarg›da,
YÖK’te, hatta laik odaklardan icaze alma beklentisi içinde
olan ve laiklik ile Atatürkçülü¤ü, mel’anetleri için bir kalkan
olarak gören dernek, vak›f, iflveren örgütleri ve sendikalarda dahi göreve yeni atanan veya devir–teslim yapan her
memur veya her yönetici Kemalizm’e ve laikli¤e iman tazelercesine, irtica ad› alt›nda, aziz ‹slam dinine küfretmektedir. Onlara göre Türkiye’de laiklik her zaman tehlikededir,
halk bafl›bofl b›rak›lmaya gelmez, hemen raydan ç›kar. Asl›nda böyle düflünmelerine hak vermemek de mümkün de¤il… Zira laikçi militanlar y›llard›r her fleyi halka zorla, bask›yla ve zulmederek yapt›rd›klar›n›n pekâlâ fark›ndad›rlar.
Halk›n özgür b›rak›lmas› durumunda, yeniden asl›na dönüp
kendisine dayat›lan bütün ithal ve suni uygulamalar›, kanun
ve yasalar› paçavra gibi atacaklar›n›n ve neticede ‹slam’›n
ça¤lar üstü yaflam modeline gönül hofllu¤uyla teslim olaca¤›n›n bilincinde olduklar›ndan, onlar›n deyimiyle her zaman
irtica tehlikesi vard›r ve olacakt›r.
Asl›nda birkaç gerçek laikçi d›fl›nda; laiklik ve Atatürkçülü¤ü amaçlar› için kalkan yapanlar, laiklik ve Atatürkçülü¤ün ne oldu¤u konusunda da fikir sahibi de¤illerdir. Bu kiflilerin tek derdinin koltuk ve menfaat meselesi oldu¤unu,
laiklik ve Atatürkçülü¤ü menfaatlerine k›l›f yapt›klar›n› da
vurgulamak gerekir. Yani iflin asl› kiflisel menfaatlerdir.
Tart›flma programlar›nda, laiklik ve Atatürkçülü¤ü savunan
kiflilerin görüfl itibariyle ne kadar s›¤, fikir kab›zl›¤› çeken,
dünyaya kapal›, birkaç sloganik cümleden baflka söyleyecek sözü olmayan ve bu yüzden de agresif bir portre çizip
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sald›rganlaflan, savundu¤u düflüncenin hakl›l›¤›n› nesnel
ba¤lamda ispat edemeyen, bundan dolay› da karfl›t fikir savunucular›n› rejim düflmanl›¤›yla niteleyip bir yerlere mesaj
veren kifliler olduklar›n› ibretle görüyoruz. Üniversite ö¤rencilerinden tutun da koca koca akademisyenlere kadar
laikli¤i savunup Atatürkçü geçinen herkesin durumu üç
afla¤›, befl yukar› bundan ibarettir.
Tüm bunlardan dolay›; “Cumhuriyet kuruldu¤u günden
beri laikçi zümre, ‹slam ve Müslümanlarla savafl halinde
olmufltur” diyoruz. Onlar, her f›rsatta bu savafl›n ilelebet
devam edece¤ini deklare etmekten usanmazlar. Neredeyse
çocuklar›na ö¤retecekleri ilk kelime “Anne, baba” yerine
laiklik olacak. “Laiklik flöyle, laiklik böyle” diye diye topluma b›kk›nl›k vermekten baflka bir iflleri yokmufl gibi, sabah
akflam hop oturup hop kalkarak laiklik flamatas› yaparlar.
Laiklik; ‹slam’a karfl› bafllat›lan savaflta bir silah olarak
kullan›l›rken, düflmanl›k listesinin ikinci s›ras›na Müslüman
Kürd halk› yerlefltirilmifltir. Kürdlere ve Kürdlerin diline, gelenek ve göreneklerine düflmanl›kta s›n›r tan›nmam›fl, toplu katliamlarla, sürgünlerle, mecburi iskânlarla, ana dilin yasaklanmas›yla, asimilasyon politikalar›yla Müslüman Kürd
halk› hem Müslüman ve hem de Kürd oldu¤u için katmerli
bir zulme u¤ram›flt›r.
Müslümanlara ve ‹slam’a savafl açan zihniyet karfl›s›nda
münferit bir mücadelenin hiçbir flans› yoktur. Mutlak surette örgütlenme, teflkilatlanma yani ‹slamî terminolojide cemaatleflme flartt›r. ‹flte çok k›sa olarak özetlemeye çal›flt›¤›m›z bu tarihi nedenlerden dolay›, Hizbullah Cemaatin kuruluflu gerekli görülüp kurulmufltur.
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2– ‹slamî Yükümlülükler
‹slam; iyilik ve takvada yard›mlaflma dinidir. Her Müslüman, di¤er Müslüman kardefline zalim de olsa, mazlum da
olsa yard›m etmekle mükellef k›l›nm›flt›r. “Zalime nas›l yard›m edilece¤i” konusunda soru soran sahabeye, Resulullah
Aleyhisselat û Vesselam’›n verdi¤i cevap; “Onu zulümden al›koyarsan, bu da ona yard›md›r” fleklinde olmufltur. Dolay›s›yla ‹slam toplumu, nemelaz›mc› bir toplum olmay›p
kendi içinde otokontrole sahip, bütün fertleriyle iyili¤in yap›lmas›n› teflvik ederek kötülü¤ün yap›lmas›n› engellemeye
çal›flan dinamik bir yap›ya sahiptir.
‹slam, ferdi olarak yaflan›lan bir din de de¤ildir. Bütün
uygulamalar›yla, toplumsal kurallar›yla, ibadet flekilleriyle
topluca yaflan›lmas› gereken bir dindir. Çünkü bir insan ne
kadar muttaki olursa olsun, kendi flahs›nda ve ailesinde ‹slam’›n kurallar›n› ne kadar uygularsa uygulas›n, çevresinde
‹slamî bir yaflant› yoksa; komflular›, arkadafllar›, akrabalar›,
çevresi ve içinde yaflad›¤› toplum ‹slam’a göre flekillenmemiflse, bundan olumsuz yönden etkilenmesi kaç›n›lmazd›r.
Bu nedenle bir insan›n tek bafl›na ‹slam’› yaflamas› yeterli
de¤ildir. Kendisini her zaman kontrol edecek, yanl›fl yapt›¤›nda uyaracak, onu Allah kat›nda daha iyi bir kul olmaya
teflvik edecek birilerinin, bir toplulu¤un, bir cemaatin olmas› flartt›r.
Günümüzde, ‹slam’› fert düzeyinde yaflayan insanlar›n
bir araya gelip cemaatleflmeleri kaç›n›lmaz bir zorunluluk
olmufltur. Çünkü bütün kurum, kurulufl, kanun, yasa, yaz›l› ve görsel medya vs. her fley gayri ‹slamî bir yaflant›y› dayatmakta, kötülü¤ü meflrulaflt›r›p teflvik etmektedir. Buna
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mukabil, iyilik ve iyilik yapanlar horlan›p küçük düflürülmekte, ‹slam’a ba¤l›l›k bir suç gibi lanse edilmekte, ‹slamî
fliarlar yozlaflt›r›lmakta, ‹slamî k›l›k–k›yafet ça¤d›fl› olarak
görülmekte, ‹slam’›n gere¤i olan ferdi ibadetleri yapanlar,
adeta cani birer terörist gibi ihbar edilmektedirler. Böylesi
bir zamanda ve bu flartlar alt›nda bir insan›n tek bafl›na hayat›n› ‹slam’a göre tanzim etmesi ve Allah taraf›ndan kendisine yüklenilmifl olan kulluk görevlerini yerine getirmesi
neredeyse imkâns›z hale gelmifltir.
Yaflad›¤›m›z zaman diliminde; bir Müslüman’›n kimli¤ini
korumas›, ‹slamî flahsiyet ve ahlak›n› muhafaza edebilmesi,
kendisini ve ailesini zaman›n çirkefliklerinden ve dayat›lan
gayri ‹slamî yaflam biçimine karfl› koruyabilmesi, Allah’a ve di¤er Müslümanlara karfl› görevlerini lay›k›yla yapabilmesi için,
Kur’an ve Sünnet çerçevesi içinde hareket eden Müslümanlar›n oluflturdu¤u bir cemaate dâhil olmas› flartt›r. Toplumsal
gereklili¤inin yan› s›ra cemaatleflme, ayn› zamanda Allah’›n
Müslümanlara yükledi¤i bir farziyettir. Bu farziyet, kutsal kitab›m›z Kur’an–› Kerim’de flu flekilde dile getirilmifltir:
“Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlard›r.”1
Bu ayetin iflaretiyle; Müslüman bir toplumun madden ve
manen sa¤l›kl› kalabilmesi için hayra ça¤›ran, iyili¤i emredip kötülü¤ü nehyeden otoriter bir cemaatin bulunmas› zorunlu k›l›nm›flt›r. Bilindi¤i gibi davet, otorite olmadan da yerine getirilebildi¤i halde, emir ve nehiy ancak bir otorite ile
mümkün olabilmektedir.
1 Al–i ‹mran: 104
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‹slam; toplumun s›hhati için, emreden ve nehyeden bir
otoritenin bulunmas›na kaç›n›lmaz bir vazife olarak bakmaktad›r.
Bu otoritenin çerçevesi k›saca flöyle olmal›d›r:
1– Müslümanlar›n güçlerini bir araya getirmeli ve Müslümanlar› Allah’›n emirleri, yasaklar›, haram ve helalleri
do¤rultusunda ve O’nun r›zas› yolunda kardefllik ba¤lar›yla
birbirine ba¤lama özelliklerine sahip olmal›d›r.
2– Hayra davet eden ve flerden sak›nd›ran bir ilke üzerine hareket etmelidir.
3– ‹nsan hayat›nda Allah’›n insanlar aras›nda tatbik
olunmas›n› istedi¤i adaletin gerçekleflmesi için Kur’an ve
Sünneti esas almal›d›r.
Evet, yeryüzünde Allah’›n hayat nizam› için indirdi¤i dinin gerçekleflmesi ve bu dinin insanlar taraf›ndan tam olarak bilinmesi için, hayra davet eden, iyili¤i emredip kötülü¤ü nehyeden ve kendisine itaat edilen bir otoriteye ihtiyaç
vard›r. Bu ise ancak Cemaat olmak ile mümkündür.
Allah’›n yeryüzünde uygulanmas›n› istedi¤i dinin yaln›z
vaaz, irflad ve tebli¤den ibaret olmad›¤› bilinen bir gerçektir. Vaaz, irflad ve tebli¤ meselenin sadece bir yönüdür. Di¤er yönü ise; insan hayat›nda iyili¤i hâkim k›l›p kötülü¤e
karfl› mücadele edecek, toplumun iyi adetlerini heva, heves, flehvet ve menfaatlerine göre hareket edenlerin oyunca¤› olmaktan koruyacak, herkesin kendi görüfl ve düflüncesini hay›r, iyi ve do¤ru zannetmemesi için bu iyi adetleri
koruyacak emir ve nehiy yetkisine sahip bir otoritenin kurulmas›d›r.
Bu aç›dan bakt›¤›m›zda, tabiat› gere¤i baz› insanlar›n
flehvetleri ve ihtiraslar›, baz›lar›n›n maslahat ve ç›karlar›, baDUA ◆ ARAfiTIRMA
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z›lar›n›n gurur ve kibirleriyle çarp›flaca¤›ndan hayra davet etmenin, iyili¤i emredip kötülü¤ü nehyetmenin o kadar kolay
ve rahat olmayaca¤›n› çok iyi biliyoruz. Çünkü insanlar aras›nda zorba yönetimler, bask›c› egemenler, yükselmekten
hofllanmayan adi ruhlu insanlar, s›k›nt›ya gelemeyen zenginler, ciddiyetten uzak laubaliler, adaleti sevmeyen zalimler, do¤ruluktan hofllanmayan sap›klar ve iyili¤i reddedip
kötülükten hofllanan insanlar her zaman vard›r ve olacakt›r.
Bu yüzden hay›r flerre galip gelmedikçe; iyilik, iyilik olarak
ve kötülük de kötülük olarak bilinmedikçe, ne içinde yaflad›¤›m›z toplum, ne de insanl›k kurtulacakt›r. ‹flte bütün bunlar
için iyili¤i emredip kötülükten nehyeden ve kendisine itaat
edilen bir otoritenin yani Cemaatin varl›¤› gerekmektedir.
Bu sebepten Allah’a inanan ve Allah için kardefllik deste¤ine dayanan, bu s›k›nt›l› ve zor ifle iman ve Allah’tan
korkma kuvvetiyle, sonra sevgi ve dostluk güçleriyle gö¤üs
geren bir cemaatin bulunmas›, elbette zorunludur. Yüce Allah, bu görevi yerine getirenler için flöyle buyuruyor:
“‹flte onlar kurtulufla erenlerdir.”
fiüphesiz ki böyle bir cemaatin varl›¤› bizzat ilahî emrin
gere¤idir. Çünkü bu ilkeler üzerine kurulu bir cemaat, ilahî
metodun teneffüs edildi¤i, pratik olarak uyguland›¤›, hayra
davet edenlerin yard›mlaflt›¤› ve sorumluluklar› paylaflma
içinde olduklar› en iyi ortamd›r. Orada iyilik; hay›r, erdem,
hak ve adalettir. Kötülük ise fler, afla¤›l›k, bat›l ve zulümdür.
Böylesi bir cemaat içerisinde hay›r ifllemek, flerri yapmaktan
çok daha kolayd›r. Hak, bat›ldan daha güçlü ve adalet, zulümden daha üstündür. ‹yilik yapmak isteyen, kendisine birçok yard›mc› bulur. Kötülü¤e meyleden ise direnifl ve horlanma ile karfl›lafl›r. Allah’›n emirleri do¤rultusunda flekilleDUA ◆ ARAfiTIRMA
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nen böyle bir Cemaatin de¤eri, büyük çaba sarf etmeden
hakk›n ve hayr›n geliflece¤i ortam olmas›ndand›r. Çünkü
orada herkes hay›r ve hakta yard›mlafl›r. Çevresindeki her
fley direnip itiraz etti¤i için fler ve bat›l büyük zorluklar ve
meflakkatlerle karfl›lafl›r, bu yüzden de geliflip kök salamaz.
‹flte bütün bunlardan dolay›, her Müslüman ferdin kendisini ve ailesini zaman›n fitnelerinden, kötülüklerinden,
flerlerinden, gayri ‹slamî yaflant›s›ndan koruyabilmesi için
Kur’an ve Sünneti esas alan ve Allah’›n emirleri do¤rultusunda faaliyet yürüten böyle bir cemaate tabi olmas› zorunludur. Ayn› zamanda bir Müslüman’›n ‹slamî bir hayat yaflarken karfl›laflaca¤› zorluk ve engellerden, horlanma ve
hakaretlerden, bask› ve zulümlerden korunmas› ve izzetini,
flerefini ve onurunu muhafaza etmesi için de yukar›da vas›flar› verilen bir Cemaate tabi olmas› gereklidir.
Günümüzde bir Müslüman’›n yaln›z bafl›na ‹slamî düflüncesini hayata geçirmesi, ‹slam’a göre yaflamas› veya ‹slamî
flahsiyetini korumas› neredeyse imkâns›zd›r. Gayri ‹slamî
bir hayat›n hüküm sürdü¤ü, ahlaks›zl›¤›n ayyuka ç›kt›¤›, çirkefli¤in, hayâs›zl›¤›n, aç›k–saç›kl›¤›n s›radan bir hal ald›¤›
günümüzde, bir Müslüman’›n iman›n› ve ‹slamî ahlak›n› tek
bafl›na muhafaza etmesi çok zordur. Her Müslüman için
günümüzün bütün ahlaks›zl›k ve çirkefli¤ine karfl› otokontrolünü sa¤layaca¤›, iman›n› muhafaza edece¤i, ‹slamî yaflant›s›n› rahatl›kla yerine getirebilece¤i, kendisini gelifltirip
eksiklerini tamamlayabilece¤i, kendisini koruyup kollayaca¤›, içinde bulunmaktan dolay› güven duyabilece¤i, gerek
duydu¤unda yard›m alabilece¤i bir yap›ya ihtiyac› vard›r.
Bu yap›, bir Müslüman için elbette Kur’an ve Sünneti esas
alan, ‹slam kardeflli¤i çerçevesinde flekillenen ‹slamî bir cemaat olmal›d›r.
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Özellikle Türkiye gibi irtica ad› alt›nda ‹slam’a her türlü
sald›r›n›n yap›ld›¤› bir ülkede yaflayan Müslümanlar›n bir
araya gelerek kaynaflmas› ve cemaatleflmesi, yukar›da delilleriyle izah edildi¤i gibi, dini bir zorunluluktur. ‹slam’a ve
Müslümanlara hizmet maksad›yla teflkilatlanmak her Müslüman için günümüzde bir zaruret halini alm›flt›r.
Aksi halde hiçbir Müslüman, kendi bafl›na Allah’›n kendisine biçti¤i rolü hakk›yla yerine getiremeyecek ve O’nun
dinini rahat bir flekilde yaflayamayacakt›r. Bu durum, onun
dünyada gayri ‹slamî bir hayat›n a¤›rl›¤› alt›nda ezilip mutsuzlu¤a düflmesine, ahirette ise hüsrana u¤ramas›na neden
olacakt›r. Bütün Müslümanlar›n kendilerini böylesi bir sonuçtan korumalar›, hem dünyada ve hem de ahirette mutlu, mesut ve Allah’›n r›zas›na eriflmifl bir flekilde yaflamalar› için bir cemaate tabi olmalar› gerekmektedir. Hizbullah
Cemaati, Müslümanlar›n ihtiyaç ve taleplerine cevap ver mek için ve cemaatleflmenin dini bir yükümlülük oldu¤u
gerçe¤inin kendisine yükledi¤i sorumluluktan dolay› kurul mufl, Kur’an ve Sünneti esas alan, ‹slamî bir cemaattir.
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TEOR‹K YÖNÜYLE H‹ZBULLAH

‹slamî Cemaat veya di¤er gayri ‹slamî örgütleri tan›man›n en iyi yollar›ndan birisi, lider veya lidere yak›n isimlerin
yazd›¤› kitaplar› incelemekten geçer. ‹hvan› Müslimin teflkilat›; Hasan el–Benna, Abdulkadir Udeh ve Seyyid Kutub’un kitaplar›yla anlafl›labilir. Lübnan Hizbullah’›; Abbas
Musavi, Allame Seyid Hüseyin Fadlallah veya Hasan Nasrallah’›n hayatlar›yla beraber kitaplar›yla anlafl›l›r. Ayn› flekilde ‹ran ‹slam Devrimini tan›mak için de ‹mam Humeyni,
Mutahhari ve Ali fieriati’nin yazd›klar› incelenebilir. Yine
sosyalizmi tan›mak için Karl Marks’›n ünlü ‘Das Kapital’i,
Nazi Faflizmini anlamak için de Adolph Hitler’in ‘Kavgam’
adl› kitab› yeteri kadar fikir verebilir. Bu örnekleri her ideoloji, her hareket, her devrim, her fikir ak›m› için ço¤altmak mümkündür.
Hizbullah Cemaati’nin bu flekilde tan›nmas› ve ö¤renilmesi ne yaz›k ki mümkün olamam›flt›r. Çünkü fiehid Rehberimizin yay›mlanm›fl hiçbir eseri yoktur. fiüphesiz onun birçok
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çal›flmas›, ‹slam Ümmetinin içinde bulundu¤u t›kan›kl›¤› açacak çözüm önerileri ve hareketin dayanak ve dinamiklerine
iliflkin paha biçilmez çal›flmalar› vard›. Ancak zaman ve zeminin merhametsizli¤i yüzünden bunlar gün yüzüne ç›kamam›fl,
çözüm bekleyen Müslümanlarla buluflamam›flt›r.
Dolay›s›yla Hizbullah cemaatinin tan›nmas› ve bilinmesi,
ancak k›smen ortaya ç›kan prati¤iyle olmufltur. Ço¤u zaman pratikten yola ç›karak teori anlafl›lamaz. Hele meseleler çarp›t›larak aktar›l›yorsa, durum daha anlafl›lmaz hale
gelir. Yaflad›¤›m›z ülkede, bas›n›n büyük ço¤unlu¤unun Siyonistlerin güdümünde olmas›, laik sistemin ‹slamî söylemle yola ç›kanlara karfl› tahammülsüzlü¤ü gibi nedenlerden
dolay›, Hizbullah Cemaati hakk›nda “Vurun abal›ya” politikas› güdülmüfltür. Hatta legal platformda, radikal söylem
ve eylemlerde bulunmayan, her türlü icraat› kanunlar çerçevesinde cereyan eden en ›l›ml› ‹slami Cemaatler dahi,
her f›rsatta yerden yere vurulmaktad›r. Geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de bunun örnekleri say›lamayacak kadar
çoktur. Bu nedenle, bu bölümde Hizbullah’›n düflünsel yap›s›n› ve güncel meselelere bak›fl aç›s›n›, kendi gördüklerim
ve yaflad›klar›mla izaha çal›flaca¤›m.
Çünkü Hizbullah Cemaati’ni bir savunman›n konusu
yapmak ve en ince ayr›nt›s›yla, bütün yönleriyle ortaya
koymak mümkün de¤ildir. ‹nflaallah bu aflamadan sonra,
hem Rehberimiz Hüseyin Velio¤lu’nun ve hem de Hizbullah Cemaati’nin tan›nmas› ve Müslümanlar›n onlar›n tecrübelerinden istifade etmeleri için Cemaat’in tüm safhalar›nda mücadele etmifl a¤abeylerimiz ve kardefllerimiz, yaflad›klar›n› ve gördüklerini, kendi pencerelerinden anlatarak,
‘Kendi Dilinden Hizbullah’ serisini oluflturacak ve ümmetin
istifadesine sunacaklard›r.
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1– Akidevi Olarak Hizbullah
Her ne kadar malumu ilam etmek olsa da, Hizbullah’›n
akidesini net bir flekilde hat›rlatmakta fayda vard›r. Bu sayede ileri geri konuflup bizi tekfir eden, Harici yaftas›yla
gözden düflürmeye çal›flan veya de¤iflik tan›mlamalarda bulunan fikri akrabalar›m›z ya da düflmanlar›m›z, Mahkeme–i
Kübra’da “Bilmiyordum” bahanesine sar›lmas›nlar.
Hizbullah Cemaati; Rabb olarak Cenab–› Allah’›, Peygamber olarak Hatemü’n–Nebiyyin olan iki cihan günefli
Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam’›, Kitap
olarak son ve de¤iflmez, k›yamete kadar baki kalacak, her
ça¤da insanl›¤›n hastal›klar›na flifa kayna¤› olan Kur’an–›
Kerim’i ve bütün bunlar›n tabii sonucu olarak da Kur’an ve
Sünnet çerçevesinde hareket etmeyi fliar edinen ‹slamî bir
cemaattir. Cemaatimiz; Ashab›n çizgisini takip eden, selef–i salihini öncü olarak kabul eden, ‹slam tarihi boyunca,
etnik ve bölgesel farkl›l›klar›na bakmaks›z›n ‹slam için mücadele etmifl ‹slam Âlimleri ve Önderlerinin görüfllerinden
ve hareket metodlar›ndan istifade eden, dolay›s›yla sorunlara ve bunlar›n çözümlerine genifl bir perspektifle bakabilen örnek bir cemaattir.
Cemaat mensuplar›n›n büyük ço¤unlu¤u Ehl–i Sünnet
ve’l Cemaat mezheplerinden birisi olan fiafii, geriye kalan›n neredeyse tamam› da Hanefi Müslümanlardan oluflmaktad›r. Bundan anlafl›lmas› gereken fley, Hizbullah Cemaatinin mezhebi bir milliyetçilik ya da mezhep taassubu
içinde olmad›¤›, bu tür anlay›fllar› fliddetle reddetti¤idir. Bize göre fiafii, Hanefi, Maliki ve Hanbelîler aras›nda hiçbir
fark yoktur.
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fiia Mezhebine ba¤l› olanlar› da Müslüman olarak kabul
ediyor ve onlar› ‹slam’›n iman ve kardefllik prensipleri gere¤i
‘kardefl’ olarak görüyoruz. Söz konusu mezhep ile Ehl–i
Sünnet mezhepleri aras›nda birtak›m ihtilaflar olsa da ‹slam
düflmanlar› ve emperyalistlerin kullan›m›na ve istismar›na kap› açmamak için, Cemaat olarak bunlara tak›l›p kalm›yoruz.
Biz; “Müslüman oldu¤unu beyan eden herkes Müslü man’d›r” ilkesini benimsiyoruz. Kiflinin beyan›nda samimi
olup olmad›¤› Allah’›n bilece¤i bir ifltir. ‹flledi¤i günahlar›n
vebali ve sevaplar›n hayr› kendisine aittir. Ahirette kim zerre kadar iyilik yapm›flsa onun mükâfat›n›, kim de zerre kadar kötülük yapm›flsa, onun karfl›l›¤›n› muhakkak bulacakt›r. Bununla birlikte biz, ‹slam’›n en önemli prensibi ve farziyeti olan “‹yili¤i emredip kötülükten sak›nd›rma” ilkesi gere¤i insanlara do¤ruyu gösterip yanl›fltan sak›nd›rmay› kendimize vazife bilmekte ve bunu Cemaat olarak üzerimize
bir farziyet olarak görmekteyiz.
Zira Yüce Rabbimiz; daha önce de okudu¤umuz gibi,
Kutsal Kitab›m›z olan Kur’an–› Kerim’in Al–i ‹mran Suresinin
104. ayet–i kerimesinde flöyle buyurmufltur:
“Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlard›r.”
2– Hizbullah ve Hizbuflfleytan Kavramlar›
Bizi de¤erlendirenler; “Güya insanlar› ‘Hizbullah’ ve
‘Hizbuflfleytan’ diye toptan iki f›rkaya ay›r›yormufluz ya da
kendi d›fl›m›zda kalan tüm insanlar› ‘Hizbuflfleytan’ diye it ham ediyormufluz” fleklinde bir yan›lg›ya düflmektedirler.
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Hizbullah kavram› yeni bir kavram de¤ildir. 1400 y›ld›r
yüce kitab›m›z Kur’an–› Kerim’de yer alan kadim bir kavramd›r. Bu kavram, herkesin az–çok bildi¤i gibi, “Allah’›n
f›rkas›”, “Allah’›n taraftarlar›”, “Allah’›n partisi” ya da “Allah’tan yana olanlar” anlam›nda, Kur’anî bir terimdir.
Bu kavram Maide suresinin 56. ayetinde;
“Kim Allah’›, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli)
edinirse, hiç flüphe yok, galip gelecek olanlar, Hizbullah’t›r.” fleklinde geçmekte ve Mücadele suresinin 22.
ayetinde de; “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç
bir kavim (topluluk) bulamazs›n ki, Allah’a ve elçisine
baflkald›ran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) ba¤› kurmufl olsunlar; bunlar, ister babalar›, ister çocuklar›, ister kardeflleri, isterse kendi afliretleri (soylar›) olsun.
Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine iman›
yazm›fl ve onlar› kendinden bir ruh ile desteklemifltir.
Onlar›, altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokacakt›r; orda süresiz olarak kalacaklard›r. Allah, onlardan
raz› olmufl, onlar da O’ndan raz› olmufllard›r. ‹flte onlar, H‹ZBULLAH’t›r. Dikkat edin; flüphesiz H‹ZBULLAH olanlar, felah (umutlar›n› gerçeklefltirip kurtulufl)
bulanlar›n ta kendileridir”
fleklinde geçmektedir.
Görüldü¤ü gibi Hizbullah kavram›, Müslümanlar içinde,
belirli baz› meziyetleri olanlar için kullan›lan hususi bir kavramd›r. Bu ayetlerden, “Hizbullah olmayan, Hizbuflfleytan’d›r” anlam› ç›kar›lamaz. Ancak tüm Müslümanlardan
beklenen, yukar›daki ayetlerde belirtilen niteliklere sahip
olmalar›d›r. Fakat baz› Müslümanlar›n; ‹slam d›fl›nda kalan
farkl› ideolojileri benimseyen, ancak Allah’a, Resulüne ve
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‹slam’a düflmanl›k etmeyen kardefllerine, babalar›na veya
o¤ullar›na sevgi beslemeye devam etmeleri, onlar› dinden
ç›karmaz. Onlar yine Müslüman’d›rlar. Ancak ilgili ayetlerde belirtilen niteliklere sahip olmam›fl olurlar.
Cemaat olarak Hizbullah ise bundan biraz daha farkl› bir
kavramd›r. Biz isim olarak Hizbullah Cemaati’yiz. Nitelik
olarak da Hizbullah olma azminde olan Müslümanlar›z.
Hizbullah Cemaati’ne mensup olan herkes, ilgili ayetlerde
belirtilen niteliklere ve vas›flara sahip olmayabilir. Ancak
Hizbullah Cemaati’ne mensup olan Müslümanlardan,
Kur’an–› Kerim’de vas›flar› verilen Hizbullahî özelliklere sahip olmak için gayret göstermeleri istenir, bu konuda onlara yard›mc› olunur, Allah’a ve Müslümanlara karfl› sorumluluklar›n› hakk›yla yerine getirebilmeleri için ilmi, ahlaki,
ameli ve imani konularda eksiklerinin tamamlanmas›na çal›fl›l›r. Bütün bunlara ra¤men gerçek manada Hizbullahî
olamayan elemanlar›m›z olabilmekte ve bunu onlar için d›fllay›c› bir durum olarak görmemekteyiz. Cemaatimizin Hizbullah ad›yla müsemma olmas›, Hizbullah kavram›n› tekellefltirdi¤imiz anlam›na asla gelmemektedir. Bize göre, Hizbullah cemaatine mensup olmayan Müslümanlar da bizden
daha fazla Hizbullahî olabilir. Biz, hiçbir zaman Hizbullahî
olmay›, Hizbullah Cemaatine mensup olmayla eflde¤er
görmedik ve görmeyece¤iz.
3– Etnik Milliyetçilik ve Hizbullah
Cemaati’nin Kürd Sorununa Yaklafl›m›
Hizbullah cemaatinin çok büyük bir ço¤unlu¤u, Kürd
Müslümanlardan oluflmufltur. Bunun nedeni, hareketin ç›k›fl yerinin Kürdlerin yo¤un olarak yaflad›¤› Kürdistan bölDUA ◆ ARAfiTIRMA
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gesi olufludur. Belki hareket ilk olarak bat› illerinde, Türklerin yo¤un olarak yaflad›¤› Anadolu’da ortaya ç›km›fl olsayd›, bu kez ço¤unlu¤u, Müslüman Türk kardefllerimiz teflkil etmifl olacaklard›.
Cemaat içinde, Kürdlerden sonra en fazla ço¤unlu¤u
teflkil eden Zaza kardefllerimiz, sonras›nda Türk, Arap ve
Çeçen kardefllerimiz gibi çok farkl› milletlerden Müslümanlar bulunmaktad›r. Bu farkl›l›k ve çeflitlilikten ç›kar›lacak ilk
ve en önemli sonuç, Hizbullah Cemaatinin etnik milliyetçi lik yapmad›¤›d›r. Hakikaten Hizbullah Cemaati’ni Kürdçü
ya da Kürd milliyetçisi olarak tan›mlayabilmek mümkün de ¤ildir. Bize göre Müslüman bir Türk, Müslüman olmayan
bütün Kürdlerden; Müslüman bir Kürd de Müslüman olmayan bütün Türklerden daha de¤erlidir.
Bizim kavimlere, ›rklara ve etnik yap›lara bak›fl›m›z,
Rabbimizin bizlere ö¤rettikleri do¤rultusundad›r. Yüce Rabbimiz; Hucurat Suresinin 13. ayet–i kerimesinde mealen flöyle buyurmaktad›r:
“Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir difliden
yaratt›k ve birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve
kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz, Allah kat›nda sizin
en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r.”
Yine ayn› konuda Rabbimiz, Rum Suresi’nin 22. ayet–i keriflu hususlara dikkat çekmifltir:

mesinde

“Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile dillerinizin ve renklerinizin ayr› olmas›, O’nun ayetlerindendir. fiüphesiz
bunda, bilenler için gerçekten ayetler vard›r.”
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Hiç kimsenin ait oldu¤u ›rk› seçme flans› olmad›¤› gibi,
do¤arken konufltu¤u dili veya ten rengini de seçme flans›
yoktur. Bunlar, Allah’›n takdiridir ve her birisi Allah’›n ayetlerinden bir ayettir. Hatta son okudu¤um ayete dikkat edilirse, insanlar›n dillerinin ve renklerinin ayr› olmas›n› Yüce
Allah ‘ayet’ olarak tan›mlam›fl ve göklerin ve yerin yarat›lmas›yla birlikte zikretmifltir. Yine bu ayet–i kerimede, insanlar›n farkl› kabilelerden oluflu, tan›flmak amac›na matuf
olarak verilmifl, bunun bir üstünlük sebebi olamayaca¤› vurgulanm›fl, esasen herkesin ayn› ana babadan olma yönüyle kardefl oldu¤u hat›rlat›lm›fl ve üstünlü¤ü kavmiyetçilikte
arayanlara ça¤lar öncesinden flu cevab› vermifltir:
“fiüphesiz, Allah kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r.”
Takva; Allah’tan sak›nma, O’ndan hakk›yla korkma,
O’nun korkusuyla günahlardan kaç›nma, O’nun emir ve
yasaklar›na uymakta titizlik göstermek anlam›ndad›r. Böyle davranan kiflilere ise ‘Muttaki’ denilir. Dolay›s›yla ‹slam,
üstünlü¤ü soy, sop, kavim, zenginlik, fleref, asalet,
güç–kuvvet, çokluk gibi dünyevi özelliklere de¤il, Allah’a
karfl› görevlerini en iyi yapanlara ba¤lam›flt›r. Yani muttaki
bir köle, Allah kat›nda muttaki olmayan bütün efendilerden, krallardan, zenginlerden, kabilesi en çok olanlardan
daha üstündür. Bundan anlayaca¤›m›z fludur ki; ‹slam, “Bir
Türk dünyaya bedeldir”, “Türk ö¤ün, çal›fl, güven”,
“Türk’ün Türk’ten baflka dostu yoktur” veya “Ne mutlu
Türküm diyene!” gibi faflizmi ça¤r›flt›ran sloganlar› ça¤lar
öncesinden ayaklar alt›na alm›fl, insanlardan mutlulu¤u ‹slam’a teslimiyette aramalar›n› istemifltir.
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Hizbullah Cemaati de farkl› etnik kimliklere, dillere,
renklere sahip insanlara, Allah’›n bakmam›z› istedi¤i gibi
bakmakta, bunlar› Allah’›n bir ayeti olarak görmekte ve üstünlü¤ü ›rka de¤il, takvaya yani Allah’tan hakk›yla sak›nmaya vermektedir. ‹slam’›n hüküm sürdü¤ü zamanlarda dilleri
ve renkleri farkl›, de¤iflik milletlere mensup insanlar›n hiçbir sorun yaflamadan, adil ve özgürce bir hayat sürmeleri,
kendi dillerini ve kimliklerini diledikleri gibi kullan›p gelifltirme imkânlar›na sahip olmalar›, ‹slam’›n insanl›¤a sundu¤u
evrensel çözümlerin de¤iflmezli¤ini göstermesi aç›s›ndan
ak›llara hitap etmektedir. ‹slam’›n ve dolay›s›yla ‹slamî bir
yap›lanma olan Hizbullah Cemaati’nin etnisiteye, etnik milliyetçili¤e, ›rki farkl›l›klara bak›fl› budur. Bütün prati¤imizle
bunu ortaya koymufl, bunu savunmufl ve bunun aksine hareket edenlerin fliddetle karfl›s›nda durmufluz.
Hizbullah cemaatinin Kürd milliyetçili¤i veya Kürdçülük
yapmamas›, Kürdlerin ezilmesine seyirci kald›¤› anlam›na
gelmemelidir. Evet, biz Kürdçü de¤iliz; ama mazlum Kürd
halk›n›n laik, Kemalist Cumhuriyet rejimi taraf›ndan yok
say›ld›¤›n›, ezildi¤ini, mahrum ve mazlum b›rak›ld›¤›n› gözard› edemeyiz. Hizbullah Cemaati olarak laik ve Kemalist
rejimin yapt›¤› zulümleri en iyi biz biliyoruz ve bunun faturas›n› da Müslüman Türk halk›na hiçbir zaman ç›karmad›k,
ç›karm›yoruz ve inflaallah ç›karmayaca¤›z. Bu hususta tüm
kabahatin laikçi, Kemalist düzene ait oldu¤unu Türk halk›
da Kürd halk› da gayet iyi biliyor. Zaten bunca zamand›r
devlet, derin devlet, derin devletin gayri meflru çocu¤u hükmündeki örgütlerin, Müslüman Türk ve Kürd halk› aras›nda gerginlik ve çat›flma ç›karmak için var güçleriyle çal›flt›klar› halde hiçbir fley elde edemeyiflleri, tamamen iki halk›n
da Müslüman olmalar›yla alakal›d›r.
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Kürdlerin yaflad›¤› bölgelerin ay›r›mc›l›¤a maruz kald›¤›;
Kürd halk›n›n, ‹ttihat ve Terakkiyle bafllay›p ta günümüze
kadar süren yanl›fl politikalar yüzünden büyük zulümler
gördü¤ü, tarifi imkâns›z ac›lar yaflad›¤› inkâr edilemez bir
gerçektir. Geçmiflte ‹ran’da, günümüzde de Irak, Suriye ve
Türkiye’de Kürd halk›, hem Kürd oluflundan, hem de ‹slam’a s›k› s›k›ya ba¤l› olufllar›ndan dolay› iki kez zulme u¤ram›fllard›r.
Bu ba¤lamda Türkiye’de yaflayan Kürdlerin yaflad›¤› zulüm ve soyk›r›m› flu bafll›klar alt›nda özetlemek mümkündür:
1– Katliamlar: fieyh Said K›yam› ve sonras›nda yaflanan
katliamlar, vahflet nitelemesini dahi aflacak boyutlardad›r.
2– Sürgünler ve tehcirler: Kürd bölgelerinde yap›lan
haks›zl›klara muhalefet edenler, sürgünlere u¤ramakla
“terbiye” edilmifllerdir. Bunun yan› s›ra, en küçük bir baflkald›r› veya muhalif bir hareket bahane edilerek Kürd halk›, neredeyse bütün bir halk olarak zorunlu göçlere tabi tutulmufltur. Bu zorunlu göçlerde inan›lmaz zulümler yap›lm›fl, aileler parçalanm›fl, afliret yap›lar› y›k›lm›fl, Kürd halk›
yaflad›¤› topraklardan kopar›l›p vatans›z, topraks›z, afls›z–iflsiz bir flekilde sefalete mahkûm edilmifltir.
3– Köy boflaltmalar: ‹nsan›n yaflad›¤› topraklardan güvenlik bahanesiyle zorla ç›kar›lmas› büyük bir zulümdür.
Bunun ne büyük bir zulüm oldu¤u, izaha ihtiyaç b›rakmayacak kadar aç›kt›r. Bunun sonuçlar› çok a¤›r olmufl ve sorunlara çözüm olarak gelifltirilen köy boflaltmalar, zaman
içinde devletin s›rt›na ayr› bir sorun olarak binmifltir.
4– Ekonomik geri b›rak›lm›fll›k
5– Alt yap› ve sanayileflmeye önem verilmemesi
6– Kürd bölgelerinin sürekli s›k›yönetim ve OHAL alDUA ◆ ARAfiTIRMA
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t›nda kalmas›: Bundan dolay› yaflanan hukuksuzluk, çifte
standart, ev basmalar, adam kaç›rmalar, yarg›s›z infazlar,
köy yakmalar, gözalt›na almalar vs.
7– Asimilasyon: Cumhuriyetin kurulmas›yla beraber,
“Tek devlet, tek bayrak, tek millet” olarak formüle edilen
ve bütün kimlikleri Türklefltirip tek bir ulus oluflturma çabalar›, Kürdlerin asimilasyona tabi tutulmas›na neden olmufltur. Bu do¤rultuda Kürd halk›na reva görülen zulümleri flu
flekilde s›ralamak mümkündür:
a) Türklü¤ü zorla kabul ettirme çabalar›
b) Kürd kavmini yok kabul etme
c) Kürdçeyi yasaklama
d) Türkçe konuflmas›n› bilmeyen Kürd çocuklar›na Türkçe e¤itim verilmesi, böylece Kürd çocuklar›n›n yeteri derecede e¤itim alamamas› yüzünden geride kalmas›
e) Çocuklara Kürdçe isim koyma yasa¤›
f) Kürdçe co¤rafik isimlerin de¤ifltirilmesi vs. vs…
Kürdlere yap›lan zulümler, anlatmakla bitirilemez. ‹ster Türk, ister baflka bir milletten; hatta baflka bir dinden
olsun, yukar›da yazd›klar›m› vicdan sahibi hiçbir insan inkâr edemez. Kürdlere yap›lan zulümler aleni olarak yap›lmakta ve ço¤u zaman saklama gere¤i duyulmamaktad›r.
Bu nedenle Hizbullah Cemaati, ‹slam’›n adalet prensibinin uygulay›c›s› olarak, Kürdlerin gasp edilmifl olan bütün haklar›n› da sahiplenmekte, kimden gelirse gelsin ve
kime yap›l›rsa yap›ls›n bütün zulümlerin karfl›s›nda durmaktad›r.
Bize göre; “Bir Türk dünyaya bedeldir”, “Ne mutlu Tür küm diyene” gibi ifade ve düflünceler, de¤iflik milletlerden
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meydana gelmifl olan bu toplumda kin ve nefret duygular›n› körükleyip düflmanl›¤a sebebiyet vermekten baflka bir ifle
yaramam›flt›r. Bir ›rk› baflka bir ›rktan, bir milleti baflka bir
milletten üstün görmek, ilkel bir durufltur.
Her sabah “Türküm, do¤ruyum, çal›flkan›m…” fleklinde bafllay›p da devam eden “And›m›z” hiçbir Kürdü Türklefltiremedi¤i gibi, daha konuflmaya yeni yeni bafllayan ilkö¤retim ö¤rencisini temelden yalana al›flt›rmaktan baflka
bir ifle yaramam›flt›r. Çünkü bu okullara Türklerin d›fl›nda
Kürdler, Zazalar, Araplar, Ermeniler ve daha de¤iflik milletlerden insanlar›n çocuklar› da gelmekte ve bu çocuklara
“Türküm” dedirtilerek yalan söylemeleri dayat›lmaktad›r.
Bu denli basit ve ilkel bir asimile yöntemiyle ancak düflmanl›k duygular› kuvvetlenir. Yine da¤lar›m›zda koca hurufatla
yaz›lan “Ne mutlu Türküm diyene” türünden yaz›lar, hakl›
olarak Kürd halk›n›n zihninde, Türklerin iflgalci oldu¤u alg›s›na yol açm›flt›r. Kürdler flöyle düflünmektedirler: “Daha
Türkler bu bölgeye gelmeden önce biz buradayd›k. Bu da¤ lar bizim da¤lar›m›z. Kardeflçe birlikte yaflamaya var›z, ama
iflgalci bir mant›kla yaklafl›l›p asimile olmaya yokuz. Çünkü
böyle yapmakla bize Türklerin üstün bir ›rk oldu¤u, bizim
ise itaat etmeleri gereken ikinci s›n›f bir ›rk oldu¤umuz me saj› veriliyor.”
Asl›nda Kürdlerin zihninde canlanan alg› yanl›fl da de¤ildir. Çünkü tek parti zihniyetinin ceberut anlay›fl› kendisini
aç›kça ortaya koydu¤unda, dönemin adalet bakan› olan
Mahmut Esat Bozkurt, yapt›¤› bir konuflmas›nda aynen flu
ifadeleri kullanm›flt›r:
“Bu memlekette Türk olmayanlar›n bir tek hakk› vard›r; Türklere
hizmetçi olmak, Türklere köle olma hakk›…”
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Demek ki Kürdistan Da¤lar›na koca koca harflerle “Ne
Mutlu Türküm Diyene” yaz›s›n›n alt›nda yatan gerçek,
Kürdlerin köle oldu¤u gerçe¤idir ve Kürdlerin bu gerçe¤i alg›lay›fl biçimi do¤rudur. fiimdi sormak laz›m, flayet Kürdler
de bu ilkelli¤e ayn› ilkellikle karfl› koyup “Ne mutlu Kürdüm
diyene” demifl olsalard›, acaba flu an ne halde olacakt›k?
E¤er Kürdler bu ana kadar böyle bir ilkelli¤i sergilememifllerse, bunu Kürd halk›n›n ‹slamî yap›s›nda ve bu yap›n›n
milliyetçili¤i reddedip tardeden anlay›fl›nda aramak laz›md›r. Ancak üzülerek söylememiz gerekir ki, e¤er laik ve Kemalist rejim bu faflist yaklafl›mlar›n› sürdürür, Kürdleri köle
ve ikinci s›n›f vatandafl statüsünde görür, Kürdlere tepeden
bak›p sopa politikas›na devam eder, Kürdlerin ›rki ve dini
yap›s›na karfl› ad› konmam›fl savafl›n› sona erdirmezse, bu
sa¤duyu ilelebet devam etmeyecektir.
4– Hizbullah’›n Devlete Bak›fl›
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devlet olarak dinsiz bir
devlettir. Yani herhangi bir dine mensup de¤ildir. 80 y›ld›r
Laiklik ad› verilen uyduruk bir din icat edilmifl ve halka da
bu uyduruk din empoze edilmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹flin bu k›sm›nda tam bir hezimet yaflanm›fl ve bu hezimet hali inflaallah ilelebet devam edecektir.
Laiklik, devlet yap›lanmas›n›n dine ba¤l› olmamas›n› ve
bütün dinlere eflit mesafede olmas›n› öngörüyor olsa da,
pratik uygulamas›nda bunun flah›slara dayat›lmas› hedeflenmifltir. Dinsizlik dini olan Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›’na 1937’de girdi. 1937’den bu yana zaman
içinde gittikçe artan bir dozda bu yeni dine ba¤l›l›k yeminleri, bu dinsizlik dinini payidar k›lmak için kararl›l›k durufllar› sergilenmifltir.
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Frans›z devriminden sonra dünyaya ihraç edilen laiklik,
H›ristiyan ülkeler için belki anlafl›labilir, ancak halk› Müslüman olan ülkelerde, yönetimin laik olmas› anlafl›l›r bir durum de¤ildir. Çünkü ‹slam dini, bir yaflam biçimidir. Sadece ibadet, güzel ahlak, sosyal iliflkiler vs. ba¤lam›nda ele al›nacak bir din de¤ildir. ‹slam; ferdi ve içtimai kurallar getiren, ibadet ve muamelat› düzenleyen, birey ile toplum, birey ile devlet ve toplum ile devlet aras›ndaki iliflkileri esaslara ba¤layan, devlet yönetiminin nas›ll›¤›n› belirleyen bir
hayat biçimi, bir devlet rejimi, bir ahlak ve ibadet dinidir. ‹slam’› bir yönüyle ele al›p di¤er yönlerini k›rpmak, Allah’›n
dinine yap›lan bir zulümdür ve Allah’a savafl açmakt›r. Dolay›s›yla laikli¤in, halk› Müslüman olan ülkelerde uygulanmas›, her aç›dan zulüm do¤urmaktad›r.
‹cat edilen bu din her ne kadar Fransa’dan al›nm›fl ise
de, Türkiye’deki uygulamas› nev–i flahs›na münhas›rd›r.
Asl›nda ‹slam ile alakas› olmayan ülkelerde laiklik gayet iyi
iflliyor. Çünkü di¤er dinlerin devlet yönetimine iliflkin diyecek bir fleyleri yoktur. Dolay›s›yla bu tip ülkelerde, laiklik
sayesinde devlet ve devleti oluflturan kurumlar yap› olarak
dinsizlefltiriliyor. Bu yap›n›n dinsizlefltirilmesi; tüm dinlere
eflit ve adil flekilde yaklaflmas›n› amaçl›yor, ancak uygulanan ülkelerde, ‹slam’a ve Müslümanlara karfl› bir önyarg›
oldu¤undan söz konusu eflit mesafe ve adalet olay›n› göremiyoruz. Buna ra¤men, bu sistem Avrupa’da büyük ölçüde
baflar›l› bir flekilde uygulan›yor. Türkiye’de ise laiklik, ‹slam’› ve ‹slamî yaflant›y› her yerden silme gibi bir amaç için
kullan›l›yor. Seksen küsur y›ld›r bunun için çal›fl›ld›¤›n› zaten savunman›n bafl›nda belirtmifltik.
Türkiye’de bir Genelkurmay Baflkan›n›n Cuma namaz›
k›ld›¤›n› gören var m›? Genelkurmay baflkan› ve kuvvet koDUA ◆ ARAfiTIRMA
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mutanlar›n›n bildikleri tek namaz cenaze namaz›d›r. Onu
da sadece fleklen biliyorlar. Muhtemelen cenaze namaz›nda ne okundu¤unu bile bilmiyorlard›r. Yine söz konusu bu
zevat›n hacca gitti¤ini, oruç tuttu¤unu gören, bilen, duyan
olmufl mudur? Peygamber oca¤› olarak takdim edilen askeriyede namaz k›lan, oruç tutan, efli örtülü olan, dine ve dindarlara sayg›s› olan hiç kimse yükselemez. B›rak›n dindar
olmay›, içki içmeyen, balolarda eflinin baflkas›yla dans etmesinden rahats›z olan, kad›nlarla tokalaflmayan, gümüfl
yüzük takan subay ve astsubaylar›n dahi YAfi toplant›lar›nda, “irticai faaliyetlere kat›ld›¤›” gerekçesiyle, yarg› yolu kapal› olmak üzere ordu ile iliflikleri kesilmektedir. Mason localar›na, Lions kulüplerine ve kökü d›flar›da olan organizasyonlara üye olanlar yükselirken, Cuma namaz›na yahut
bayram namaz›na gidenler, ilk YAfi toplant›s›nda derhal ihraç edilmektedirler.
Ayn› durum, baz› istisnalar d›fl›nda yarg›da da söz konusudur. Laikli¤in korunmas› ad› alt›nda kendi özel ve genel
yaflamlar›nda dine dair hiçbir fley bulam›yoruz. B›rak›n dine dair en küçük bir uygulamay›, dine ters davran›fllar› sergilemeyi laikli¤in gere¤i olarak yapt›klar›na flahit olabiliyoruz. Ramazan ay›nda tüm halk›n karfl›s›nda aç›ktan su veya içki içmeleri gibi…
Oysa laiklik denilen dinsizlik dini; devletin iflleyifline özgüdür. Bunu bireye indirgemek çat›flma do¤urur. Yeni bir
dinin icat edilmesi demek olur. Böyle bir dinin baflar› flans›
s›f›rd›r. Bireye indirgemek ad›na yap›lan her uygulama zulüm do¤urur. Üstelik ‹slam dini ile hiçbir ortak noktas› olmayan, taban tabana z›t bir sistemin Türkiye gibi halk›n kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülkede dayat›lmas›, söz
konusu zulmü katmerli hale getirir.
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Devletin laiklik konusundaki bu yanl›fl›n› ve açmaz›n› ortaya koyduktan sonra, Hizbullah Cemaati’nin devlet siste mine ve laikli¤e bak›fl›n› ortaya koyabiliriz. ‹slamî bir cemaat olarak biz, laikli¤e ve devletin gayri ‹slamî kurallara göre
yönetilmesine karfl›y›z. Bize göre Müslümanlar›n yaflad›¤›
bir toplumda, devlet yönetimi ‹slam’›n emirlerine göre flekillenmeli; anayasa, yasa ve kanunlar›n tamam› ‹slam ile
uyum içinde olmal›, ‹slam’a z›t ve kayna¤›n› ‹slam’dan almayan hiçbir kanun, yasa, organizasyon veya yap›lanma
olmamal›d›r. Hukuk sistemi de hakeza Yüce ‹slam fieriat›n›n evrensel, ça¤lar üstü, eskimeyen ve k›yamete kadar geçerli olan normlar›na göre olmal›d›r. Dünyada geçerli olan
tek adalet, Yüce Allah’›n ‹slam fieriat› içine derc etti¤i adalettir. Bunun d›fl›nda kalan bütün hukuk sistemleri, bütün
yönetimler, bütün rejimler, ad›na ne denilirse denilsin, bu
ister sosyalizm, isterse demokrasi olsun; ister ›rki temele
dayanan Nazizm, faflizm ve Kemalizm gibi ideolojiler, isterse totaliter sistemler olsun, bütün ideolojiler ve sistemler insan yap›m› olmak bak›m›ndan zulüm do¤urmaktad›r. Zira
insan›n ihtiyac›n› en iyi bilen, onun yarat›c›s› olan Yüce Allah’t›r. ‹slam hukuk sistemi 1400 y›ll›k sürekli yenilenen ve
güçlenen bir bilgi ve tecrübeye sahipken günümüzün befleri sistemlerinin tarihi tecrübeleri, bir insan›n ömür süresi
kadard›r. Örne¤in; Türkiye Cumhuriyetinin kuruldu¤u
1923’ten günümüze 85 y›l gibi k›sa say›lacak bir zaman
geçmiflken, anayasa defalarca ya kökten de¤ifltirilmifl, ya
da yamalarla eksiklikleri giderilmek zorunda kal›nm›flt›r.
Laik Kemalist Cumhuriyet rejimine karfl› oluflumuzun
en temel nedeni, gayri ‹slamî olufludur. Çünkü bu sistem
Allah’›n haram k›ld›klar›n› helal, helal k›ld›klar›n› da haram k›lmaktad›r. Haram olmas› gerekip de devlet eliyle
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helallefltirilen; bunun tam tersi, helal olmas› gerekip de yine devlet eli ve zulmüyle haramlaflt›r›lan fleyler o kadar
çoktur ki, bunlar›n örne¤ini vermek sayfalar alaca¤›ndan,
bunun tart›flmas› ayr› bir zaman, zemin ve platformda yap›lmal›d›r. ‹flte tüm bunlardan dolay› devlet rejimi, gayri
‹slamî bir rejimdir.
Cemaatimizin devlete, devletin laik yap›s›na ve laikli¤e
bak›fl› bu flekildedir. Bize göre bu sistem, zulüm sistemidir.
Bir Müslüman’a laikli¤in gayri ‹slamî kurallar›n› dayatmak,
zulümden baflka hiçbir fleyle ifade edilemez ve hiçbir hakl›
gerekçe öne sürülemez. Bu nedenle Hizbullah cemaati bu
zulmü mümkünse bertaraf etmek ya da an az›ndan asgari
seviyeye düflürmek için Müslüman halk›n bilinçlendirilmesi
gerekti¤ine inan›r.
5– Hizbullah Cemaati Mu’tedildir
Asr› Saadetten k›sa bir süre sonra, gerek ‹slam’›n de¤iflik flekillerde yorumlanmas›, gerekse baz› f›khi meselelere
farkl› aç›lardan bak›lmas› sebebiyle mezhepler do¤mufltur.
Sonras›nda ise büyük ölçüde belli bafll› mezheplerin dairesi
içinde, yine farkl› yorumlardan dolay› birçok cemaat, f›rka,
grup ve tarikatlar ortaya ç›km›fl, bu durum günümüze kadar artarak devam etmifltir. Yaflad›¤›m›z bu ça¤da da benzer sebeplerden dolay› birbirinden farkl› çok say›da ‹slamî
anlay›fl varl›¤›n› sürdürmektedir.
Hizbullah cemaati olarak tüm farkl›l›klar› ‹slam’›n temel
esaslar›na ve nasslar›na ayk›r› düflmedikçe, yüce dinimizin
bir zenginli¤i olarak kabul ediyor ve bu durumun Müslümanlar için dinin yaflanmas› yolundaki kolayl›klar oldu¤unu
düflünüyoruz.
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Günümüzde ‹slam’›n farkl› yorumlanmas› sonucu ortaya
çok say›da anlay›fl ve bu anlay›fla ba¤l› çok say›da cemaat
ve tarikat ç›km›flsa da, asl›nda çok belirgin iki kutup da do¤mufltur. Tüm cemaatler bu iki kutuptan birine bir flekilde
meyleder.
Bu kutuplardan biri, ‹slam’›n k›l›ç dini oldu¤unu ön plana ç›kar›p rahmet yönünü sönük b›rak›rken; bir di¤eri de,
‹slam’›n rahmet dini oldu¤unu ön plana ç›kar›p k›l›ç dini oldu¤u yönünü ya hiç göstermez ya da yok denecek kadar
sönük b›rak›r. ‹flte ‹slamî cemaat ve oluflumlar aras›ndaki
ayr›l›k da bu minval üzere olur.
Tüm cemaatleri bu iki kutuptan birine da¤medip suçlamak ve yermek gibi bir niyetimiz yoktur. Elbette her iki
ucun aras›nda durup ‹slam’›n ‘vasat din’ yani orta yolu benimseyen bir din oldu¤unu kabul eden ve uçlarda bulunan
gruplar› birbirine yak›nlaflt›ranlar da vard›r.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir defas›nda
“Ben k›l›ç peygamberiyim”
demifl, bir defas›nda da
“Ben rahmet peygamberiyim”
diye buyurmufltur.
Hz. Peygamber’i sadece k›l›ç peygamberi olarak görüp
di¤er yönlerini göz ard› etmek, ortaya Hz. Peygamber’in
tebli¤ etti¤i dinden çok farkl› bir din anlay›fl› ç›karacakt›r.
Ayn› durum Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam›n tüm özellikleri için geçerlidir. Yani Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam›n sadece bir yönünü rehber edinip “Din iflte budur” fleklinde bir iddiada bulunulursa, birçok s›k›nt› meydana gelir.
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Günümüzde ne yaz›k ki bütün ‹slam co¤rafyas› ya direkt ya da dolayl› olarak emperyalistlerin iflgali alt›ndad›r.
‹flgal alt›nda bulunan ‹slam topraklar›nda namuslar heder
edilmekte, ›rzlar çi¤nenmekte, kutsal mekânlar kirletilmekte, toplu katliamlar yap›lmakta, yer alt› ve yer üstü
zenginlikleri talan edilmekte, Müslümanlar horlan›p izzet,
fleref ve onurlar› ayaklar alt›na al›nmaktad›r. Bu iflgale
karfl› koymak ve iflgali sona erdirmek için yap›lan cihada
gücü ve durumuna göre fiili, mali ya da sözlü olarak katk›da bulunmak bütün Müslümanlar›n üzerine bir farziyettir. Bu yükümlülük, e¤er vazifeyi icra eden yeteri kadar
Müslüman yoksa farz–› ayn, görevi yerine getiren yeteri
kadar Müslüman bulundu¤u takdirde ise farz–› kifaye olmaktad›r. Bu, f›khi bir meseledir ve detaylar› bu savunman›n konusu de¤ildir. ‹flte baz› Müslümanlar, bu fiili mücadeleyi ve cihad› çeflitli yol ve yöntemlerle yap›p ‹slam düflmanlar›na ve emperyalistlere maddi ve manevi anlamda
olabildi¤ince zarar vermeye çal›flmaktad›rlar. Bunu yaparken, bazen usul hatas› yapabilmekte ve faydal› olmaya çal›fl›rken, ‹slam düflmanlar›n›n eline, ‹slam’a ve Müslümanlara karfl› karalama amac›yla kullanabilecekleri türden
malzeme verebilmektedirler. Örne¤in; ‹slam düflmanlar›n›n bir antipropaganda yöntemi olarak dillerine dolad›klar› “‹slamî terör” ya da “Dinci terör” gibi kavramlara,
ne yaz›k ki samimiyetlerinden flüphe etmedi¤imiz Müslümanlar›n benimsedikleri usul ve yol yanl›fll›¤›ndan kaynaklanan icraatlar›n da dolayl› olarak katk›s› olmufltur. Elbette bu kavramlar› ortaya atan ‹slam düflmanlar› ortada
hiçbir sebep olmasa bile, ‹slam’a ve Müslümanlara zarar
vermek için ellerinden geleni yapacaklard›. Biz, ‹slam
düflmanlar›n›n amaçlar›n› gerçeklefltirmede dolayl› olarak
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katk›da bulunan tüm Müslümanlar›n niyetlerinin halis oldu¤una inan›yoruz.
‹flte detayl› izah›n› lüzumsuz gördü¤ümüz bu kutup karfl›s›nda baz› kesimler “‹slamî terör” kavram›n›n yanl›fll›¤›n›
göstermek ad›na, ‹slam’›n hoflgörü ve bar›fl dini oldu¤unu
savunmufllard›r. Elbette ‹slam hoflgörü ve bar›fl dinidir.
Ama söz konusu Müslümanlar, “hoflgörü” ve “bar›fl”a getirdikleri yorumla ve ‹slam’a yap›lan birçok çirkin sald›r›ya
bu kavramlara dayanarak gösterdikleri duyars›zl›kla, ço¤u
zaman ‹slam’a haks›zl›k etmektedirler. Oysa Peygamberimiz, savafllar yapm›fl ve savafllarda çeflitli yaralar alm›fl bir
peygamberdir. Bunun yan› s›ra hoflgörüsü, yumuflakl›¤› ve
güzel ahlak›yla en az›l› ‹slam düflmanlar›n›n dahi gönlünü
fethedebilmifltir.
Hizbullah cemaati ‹slam’› bir bütün olarak kabul eder. ‹slam’›n belli yönlerini al›p da di¤er yönlerini görmezden gelen, örtbas etmeye çal›flan bir cemaat de¤ildir. Hizbullah’a
göre ‹slam ancak topyekûn bir kabul ve yaflant› ile hakiki
hüviyetine kavuflur.
Dolay›s›yla Hizbullah Cemaatine göre ‹slam, ne sadece k›l›ç dini, ne de sadece merhamet dinidir. ‹slam yeri
geldi¤inde k›l›ç, yeri geldi¤inde de merhamet dinidir. Bunu Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’›n pratik hayat›nda görmek mümkündür. Cemaat de Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’›n mübarek siretini yani onun hayat›n› kendisine örnek alm›fl, yeri geldi¤inde flefkat ve merhametin en güzel
örneklerini sergileyerek affedici olmufl, yeri geldi¤inde
de, ‹slam düflmanlar›na karfl› hak ettikleri fliddetle karfl›l›k vermifltir.
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6– Terör ve Cihad’a Bak›fl›m›z
Terör kavram› t›pk› Laiklik kavram› gibi sa¤a, sola çekilmeye müsait, esnek bir kavramd›r. Büyük ölçüde uluslararas›
ç›kar hesaplar›n›n gözetilmesi nedeniyle “benim teröristim iyi
, senin teröristin kötü ” fleklinde s›¤ yaklafl›mlar terör kavram›n› daha karmafl›k hale getirmifltir. Y›llarca özgürlük fedaileri olarak takdim edilen baz› örgütler, ç›karlar gerektirdi¤inde
teröriste dönüflüyor ya da benzer nedenlerle terörist kabul edilenler bir anda özgürlük fedailerine dönüflebiliyor. Örne¤in
PKK birçok ülke taraf›ndan “Kürd direniflçiler” olarak kabul
edilmiflti y›llarca… Onlar› yine bu ülkelerce terörist yapan tek
fley uluslararas› ç›kar hesaplar›d›r. Yoksa PKK dün ne idiyse
bugün de ayn›d›r. De¤iflen hiçbir fley yok. Türkiye taraf›ndan
terörist olarak kabul edilmeyen Çeçen mücahidler, Türkiye’nin Rusya ile yak›nlaflmas› sonucunda terörist oluverdiler.
Bu örnekler yaflad›¤›m›z dünyada hayli fazlad›r.
Hizbullah cemaatine terör örgütü, mensuplar›na da terörist deniliyor. Bunu, bize yap›labilecek en a¤›r hakaret
olarak kabul ediyor ve söz konusu hakareti müddeilere aynen iade ediyoruz.
Genel olarak terörü üç bafll›k alt›nda toplamak mümkündür. Bunlar;
a) Bireysel Terör: Amaç her ne olursa olsun, bir bireyin
fliddet içeren her türlü fiili terördür. Hiçbir bireyin tek bafl›na adaleti sa¤lama amac›yla bile olsa fliddet uygulamas›n›
dinimiz kabul etmez. “Bana haks›zl›k yap›ld›” diye herkes
hakk›n› fliddet yoluyla almaya kalk›fl›rsa kaos ve anarflinin
önüne kimse geçemez. Ancak can, mal, ›rz, namus gibi de¤erlerin savunulmas›n› bu kapsamdan ayr› tutuyoruz.
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b) Örgütsel Terör: Amaçlar›, hedefleri ve hedefe gidecek yolu ayn› olan insanlar›n belli bir hiyerarfli do¤rultusunda bir araya gelerek oluflturduklar› yap›ya örgüt diyoruz.
Bir örgütün ideolojisi, yap›s›, ismi, amac›, hedefi her ne
olursa olsun, ideolojisini kabul ettirmek için fliddete baflvuruyorsa, biz buna da terör örgütü diyoruz. Ancak fliddeti,
zorunlu baz› nedenlerden dolay› son çare olarak uygulayan
istisnai teflkilatlar da vard›r ve biz de bu istisnalardan biriyiz. Niçin fliddete baflvurdu¤umuz halde terörist de¤iliz? Bunun ayr›nt›l› izah›n› PKK ile mücadelemiz bahsinde yer verece¤iz. Burada ayr›ca aç›klamaya gerek görmüyoruz.
c) Devlet Terörü: En vahim olan› da devlet terörüdür. Ne
yaz›k ki bu terörün bol miktarda örne¤i de vard›r. ‹srail ve
Amerika’n›n yapt›klar› bir yana, bizzat kendileri birer terör
devletidir. Her ikisi de terör faaliyetleri neticesinde kurulmufltur. Dolay›s›yla bu devletlerin varl›klar›n› sürdürebilmek
ad›na yapt›klar› her faaliyet do¤al olarak terördür. Amerika’n›n Afganistan, Irak ve daha pek çok ülkeye yapt›¤› mütecaviz sald›r› ve iflgalleri, ‹srail’in Filistin halk›na karfl› uygulad›¤› sistematik zulmü, Çin’in Do¤u Türkistan’a, Rusya’n›n
Afganlara, sonras›nda Çeçenlere ve daha birçok mazlum
halka yapt›¤› mezalimi devlet teröründen baflka neyle izah
edebiliriz? Bir devletin sahip oldu¤u kudret, zulüm için kullan›ld›¤›nda insan d›fl›ndaki di¤er yarat›klar›n hiçbirinde görmedi¤imiz bir fliddet ve ac›mas›zl›k ortaya ç›kmaktad›r.
Türkiye Cumhuriyeti’nin uygulad›¤› politikay› da ‘Devlet
Terörü’ kapsam›nda ele almak mümkündür. Genel olarak
tüm Müslümanlara, özelde de Müslüman Kürd Halk›na karfl› ‹stiklal mahkemelerinden ta bugünkü mahkemelere kadar hak ve adaletten yoksun kararlar›, mazlumca ve masumca idam edilenleri, gözalt› iflkencelerini, kontrgerilla faDUA ◆ ARAfiTIRMA
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aliyetleriyle yap›lan hunharca katliamlar›, Müslümanlar›n
dinlerini yaflama haklar›n›n baltalanmas›n›, Müslüman
Kürd halk›n›n yok say›lmas› ve asimilasyon faaliyetlerini terörden baflka hangi kavramla isimlendirebiliriz?
Do¤u ve Güneydo¤uda yaflanan gayri insani uygulamalar, herkesin haf›zas›nda canl› olarak durmaktad›r.
Özellikle k›rsal kesimde mazlum Müslüman köylülerin
bafllar›na getirilenler, ‹srail’in Filistinlilere uygulad›¤› terörü aratacak boyutlara ulaflm›flt›r. Buna ra¤men yap›lan bu
terör faaliyetleri, ferdi ve kontrol d›fl› uygulamalar olarak
gösterilip üzeri örtülmeye çal›fl›lm›flt›r. Devletin üniformal› görevlileri taraf›ndan yap›lm›fl olan terör çok daha y›k›c›d›r, çünkü arkas›nda koca bir devlet vard›r ve kanunlar
taraf›ndan korunmaktad›r. Hele bu üniformal›lar yapt›klar› terörü, devletin gizli bir politikas› neticesinde yap›yorlarsa, bunun salt bir terör kavram› ile aç›klanmas› yetersiz
kalacak, bu zulmün tan›m› için belki ‘jenosit’ kavram› çok
daha uygun düflecektir.
Günümüzde kullan›lmakta olan terör, terörist, terörizm
gibi birbirinden türetilmifl kavramlar› ‹slamî terminolojide
bulamay›z. ‹slamî terminolojide tüm bu kavramlar› kapsayan fitne, fesad ve zulüm kavramlar› yer al›r. Fesad–fasid,
zulüm–zalim gibi birbirinden türetilmifl veya birbirleriyle yak›ndan ilgili olan kavramlar›n izah›, bu fiillere getirilen cezai müeyyideler, bunlardan Müslümanlar› menetmeye yönelik ikaz ve fliddetli uyar›lar yüce dinimizde o kadar çoktur
ki, ‹slam hukuk sisteminin büyük bölümünü teflkil etmektedir. Çünkü ‹slam bir adalet, sulh ve emniyet dinidir. ‹slam’da aslolan bar›flt›r, sulhtur. Savafl ise istisnad›r. Tersi
olsayd›, o zaman dinimizin ismi ‹slam de¤il belki k›tal olacakt›. ‹stisna olarak de¤erlendirdi¤imiz savafl veya daha
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kapsaml› bir ifadeyle cihad, esas itibariyle zulmün ortadan
kald›r›lmas› gibi yüce bir amac›n gerçekleflmesi için yap›l›r.
‹slam’a göre cihad›n farziyeti, cihada yap›lan teflvik, ‹slam’da savafl hukuku gibi kapsaml› konular hakk›nda burada yeterli bir izahat getirmek imkân haricidir. Hizbullah cemaatinin bu konulara olan yaklafl›m› ve düflüncesini merak
edenler, muteber f›k›h kitaplar›na müracaat edebilirler. Genel olarak tüm Müslümanlar›n muteber kabul etti¤i eserlerde bu konular nas›l anlat›l›yorsa, bizim düflüncemiz de bundan farkl› de¤ildir.
Konumuzla alakal› olmas› hasebiyle çok k›sa olarak cihad›n hangi durumlarda caiz oldu¤unu belirtmekte fayda
görüyoruz. Buna göre cihad ancak flu iki halde caiz olur
1– Can›n, mal›n, ›rz›n ve düflmanlara karfl› vatan›n müdafaas›
2– Allah’›n dinine yap›lan davetin önündeki engellerin
kald›r›lmas›.
Bu iki durumdan herhangi biri ortaya ç›kt›¤›nda buna
karfl› fliddete baflvurmak yani cihad yapmak, gücü yeten
her Müslüman’a farzd›r. Bunu yapmak –hafla– zulüm olamaz, bilakis zulmü ortadan kald›rmak olur. Yani günümüz
kavramlar›yla bunu flöyle formüle edebiliriz: Cana, mala, ›rza, vatana yap›lan her türlü tecavüz ile Allah dinine yap›lan
daveti engelleme terörizmdir. Bu teröristlerle mücadele ise
cihatt›r ve Müslümanlar bu teröristlerle mücadele ile emrolunmufllard›r. Nitekim bir hadis–i flerifte Peygamber Efendimiz flöyle buyurmufllard›r:
“Mal›n› savunurken ölen flehittir.”1
1 Ebu Davut, Tirmizi, Nesei
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ayette de Cenab–› Allah (cc) flöyle bu-

yurmufltur:
“Sizinle savaflanlarla Allah yolunda savafl›n. Haddi aflmay›n, Allah haddi aflanlar› sevmez.”
Hizbullah Cemaati ancak bu iki durumdan dolay› fliddete
baflvurmufltur. Biz buna da ancak cihad diyoruz ve yapt›klar›m›zla iftihar ediyoruz. Bilhassa PKK ile mücadelemiz bahsinde bu konuya örnekleriyle aç›kl›k getirece¤iz inflaallah.
7–Örnek Ald›¤›m›z fiahsiyetler ve Hareketler
Genelde hakk›m›zda yap›lan resmi ya da gayri resmi de¤erlendirmelerde fikri anlamda ‹hvan–› Müslimin ve ‹ran ‹slam Devriminden etkilendi¤imiz ve beslendi¤imiz iddia edilir. Bu iddia, bir yönüyle do¤ru olsa da, son derece eksik ve
yetersiz bir de¤erlendirmedir.
Öncelikle flunu belirtmek gerekir ki Hizbullah Cemaati özgün bir cemaattir. Hiçbir ‹slamî hareketin devam›, uzant›s› ya
da taklitçisi de¤ildir. Gerek günümüzde gerekse önceki dönemlerde ortaya ç›km›fl, mücadele vermifl tüm ‹slamî hareketler ve yine çeflitli dönemlerde yaflam›fl, k›ymetli eserler
vermifl olan ‹slam büyükleri konusunda hiç kimseye nasip olmayacak derecede muazzam bir kültürel ve tecrübî miras›m›z
vard›r. Bu muazzam mirastan günümüzde uygulanmas›nda
fayda gördü¤ümüz, ‹slam’›n temel esaslar›na ve nasslar›na
ayk›r› düflmeyen her fleyi sahibine bakmaks›z›n al›r, inceler
ve herhangi bir taassuba kap›lmadan da uygular›z.
Hizbullah Cemaati, çok uzaklara gitmeden, evvela kendi topraklar› üzerinde mücadele vermifl olan iki Said’i örnek alm›fl ve kendilerinden çokça istifade etmifltir. Bu iki
Said’ten biri; 47 arkadafl›yla Diyarbak›r Ulu CamiDUA ◆ ARAfiTIRMA
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i önünde dara¤ac›nda as›larak flehid edilen fiehid fieyh Said Hazretleridir. Bütün mücadelesinin fieriat–i Muhammedi
için oldu¤unu flehid edilmeden birkaç dakika önce son sözü olarak flöyle ifade etmifltir:

“Ölümüm din ve ‹slam içinse,
idam sehpalar›ndan perva etmem.”
Ne yaz›k ki fieyh Said hazretlerinin mukaddes ve mutahhar mücadelesi, Türkiye’de ‹slamî kesim taraf›ndan sahiplenilmedi¤i için ortaya ç›kan boflluktan Kürd faflistler istifade
ettiler ve bu mücadeleyi Kürd Milliyetçili¤i orijinli bir isyan
olarak takdim ettiler. Bu hususta devlet de bu uyduruk iddia için Kürd faflistlere uygun ortam ve zemin sa¤lam›fl, ortaya dan›fl›kl› dövüfl neticesi bir “Kürd isyan›” ç›km›flt›r. Devlet; fieyh Said Hazretlerinin temiz mücadelesi ve ‹slamî k›yam›n›, kendi dezenformasyon araçlar›n› kullan›p olabilecek
en kötü isimle karalayarak sonradan gelen Müslümanlar›n
kalbinde ve gönlünde yer etmesini engellemeye çal›flt›. Devlet, bu kutsal mücadeleyi, uyduruk tarih kitaplar›na, ‹ngilizlerin güdümünde hareket eden ve ba¤›ms›z bir Kürd Devletinin kurulmas›n› amaçlayan bir isyan olarak yans›tm›flt›. Buna göre ‹ngilizler, Türkiye Cumhuriyetinin Musul ve Kerkük
üzerindeki emellerinden vazgeçmesi ve olas› bir istilas›n›n
önüne geçmesi için Türkiye Cumhuriyetini kendi içinde zay›flatmak amac›yla bu isyan› tertiplemiflti. Güya ‹ngilizler,
bölgenin sayg›n ismi fieyh Said Hazretleriyle irtibata geçerek onu ba¤›ms›z bir Kürd devleti kurma konusunda ikna etmifller ve bu do¤rultuda isyan etmesini teflvik etmifllerdi. Bu
çürük, mesnetsiz ve hiçbir delili olmayan iddia, y›llar boyunca tarih kitaplar›nda okutulmufl ve halk›n haf›zas›na bu flekilde ifllenmesi sa¤lanm›flt›r. Ancak ne denilirse denilsin;
fieyh Said Hazretleri, bölge halk›n›n gönlünde hep kahraDUA ◆ ARAfiTIRMA
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man olarak kalm›fl, ona duyulan sayg›nl›k her zaman tazeli¤ini korumufl ve mücadelesi, Müslüman torunlar› için sahiplenilmesi gereken kutsal bir miras olarak alg›lanagelmifltir.
K›yam›n sonunda fieyh hazretleri ve 47 arkadafl› flehid
edildi. Birçok köy yak›ld›–y›k›ld› ve bu köylerde say›s›z idamlar, katliamlar ve ›rza geçme hadiseleri yafland›. Binlerce Müslüman Kürd, korkunç eziyetlerle zorunlu göçe tabi tutuldu.
fieyh Said k›yam› tam anlam›yla bir devlet sansürüne
maruz kalm›flt›r. K›yam›n tam olarak ne flekilde düflünüldü¤ü, nas›l bafllad›¤›, olaylar›n gidiflat›, meydana gelen hadiseler ve daha birçok ayr›nt›, devletin bilinçli sansürüne maruz kald›¤› için istifadeyi de imkâns›z k›l›yor. Bu konuda
TBMM arflivindeki ilgili bilgi ve belgeler “Tasnif D›fl›” tutulmufl, Genelkurmay arflivine ulaflmak ise zaten mümkün
olamam›flt›r. Buna ra¤men Hizbullah Cemaati, günümüze
kadar ulaflmay› baflarabilen k›t kaynaklarla fieyh hazretlerinin kiflili¤ini, ‹slam’a olan sars›lmaz ba¤l›l›¤›n›, cesaretini ve
kendine olan güvenini örnek al›r.
fieyh Said bizim için bir mücadele ve direnifl örne¤idir.
Haks›zl›k ve zulme baflkald›r›n›n sembolüdür. Geri dönüflün
zillet oldu¤unu, bizlere can› pahas›na ö¤reten ihtiyar bir yi¤ittir. Ma¤lubiyetin emareleri belirdi¤i s›ralarda verdi¤i bir
Cuma hutbesinde;
“Allah için, halk›m›z› zulümden kurtarmak üzere aya¤a kalkt›k. Niye timizin sonunu getiremedik, iyi sonuç alamad›k. Ama Allah nezdin de müsterihim. E¤er k›yamet günü Allah–u Teâlâ bana; ‘Niye k›yam
ettin?’ diye sorarsa, O’na; ‘Sorumlulu¤um vard›, halk›ma karfl› so rumlulu¤umu yerine getirmek için k›yam ettim’ diyece¤im. E¤er zu lüm karfl›s›nda k›yam etmeseydim, Allah nezdinde bu halk›n hakk›
nedeniyle sorumlu olurdum. (…) Biz kaybettik ve zafere ulaflamad›k.
Fakat bu, haks›z oldu¤umuz anlam›na gelmez. fiimdilik baflaramad›k,
ama mazlum ve hakl›yd›k”
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fleklinde tarihe not düflecek bir beyanda bulunan, güçsüzlü¤ü yerinde oturman›n mazereti olarak görmeyen, ma¤lubiyeti haks›z olufluna mesned k›lmayan kahraman bir mücahiddir. Meseleye bu bilinçle yaklaflt›¤›m›zda mücadelesinin
ayr›nt›lar›n› bilmenin çok da bir önemi kalm›yor asl›nda. O,
gelecek nesillere ö¤retmek istedi¤ini ö¤retti, vermek istedi¤i mesaj› verdi, ruhu flad olsun.
‹kinci Said ise, zaman›n Bedii Üstad Said Nursi Hazretleridir. Uzun ve çileli yaflam› boyunca ‹slam’› müdafaa etmekten bir an bile geri durmam›flt›r. Vasat ve mutedil bir çizgiyi
benimseyen Üstad, iman hakikatlerini izah ve ispat yolunda
hayat›n›n neredeyse tamam›n› sürgünlerde ve zindanlarda
geçirmifl, bin bir çeflit çile ve eziyete maruz b›rak›lm›fl ve tüm
bunlara ra¤men hiçbir y›lg›nl›k, bitkinlik, yorgunluk göstermemifltir. Ac› bir gerçektir ki, yaflarken rahat yüzü görmeyen
Üstad Bediüzzaman Said–i Nursi Hazretleri, vefat ettikten ve
defnedildikten sonra da laikçi Kemalist rejim taraf›ndan rahat
b›rak›lmad›. fianl›urfa’da defnedildi¤i kabirden ç›kar›larak bilinmeyen bir yere nakledildi. Bu bilinmeyen yer hakk›nda bu
güne kadar da hiçbir resmi aç›klama yap›lmad›. Laikçi zihniyetin zalim yöneticileri, al›nlar›ndaki bu kapkara utanç lekesiyle bu güne kadar geldiler. Cenab–› Allah; Üstad’a bu zulmü reva gören, na’fl›ndan korkup yerini de¤ifltiren, dirisine
her türlü zulmü reva gördükleri yetmezmifl gibi, mübarek
na’fl›na da zulmedenlere tövbeyi nasip etmesin.
Hizbullah Cemaati bir ‹slam dâhisi, yüzy›l›n müceddidi,
zaman›n bedii olan Said–i Nursi Hazretlerinden çokça istifade etmifl ve edecektir. Üstad’›n çileli hayat›n›n meyvesi
olan Risale–i Nur Külliyat›, Hizbullah Cemaati için paha biçilmez bir eser niteli¤indedir. Fikri anlamda beslendi¤imiz
bir fleyler aran›yorsa, Risalelerin ilk s›rada yer ald›¤›n› söyleyebiliriz. Üstad›n iman hakikatleri, Allah’›n varl›k ve birliDUA ◆ ARAfiTIRMA
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¤inin ispat›, ahiretin varl›¤›na dair ortaya koydu¤u deliller
ve temel ‹slamî esaslar hakk›ndaki tüm görüfllerinden istifade ediyoruz. Özellikle Müslümanlar›n birlik ve beraberli¤i,
vahdete dair getirdi¤i çözümler, tefrika, nifak ve flikaktan
uzak durulmas›na yönelik uyar›lar›, ‹slam’›n tek bir hakikati u¤runa binler bafl›n verilmeye de¤er oldu¤u gibi ‹slam’› ve
Müslümanlar› bir bütün olarak ele alan ve Müslümanlar›n
sorunlar›na ‹slam’›n en önemli iki kayna¤› olan Kur’an ve
Sünnetten çözüm getirilmesine dair ortaya koydu¤u görüfller istifade etti¤imiz zengin maden cevherleri ve tükenmez
hazineler hükmündedirler. ‹nan›yoruz ki Üstad Bediüzzaman’›n bu görüflleri, her ça¤da birer merhem gibi yaral› gönüllere flifa da¤›tacak ve yüzy›llar geçse de tazeli¤inden bir
fley kaybetmeyecektir. Bu sayd›¤›m›z konular Risalelerin
kahir ekseriyetini oluflturuyor. Di¤er bölümlerden de günümüzde tatbiki mümkün olan k›s›mlar› al›r ve istifade ederiz.
Bunlar d›fl›nda Hizbullah Cemaati, gerek ça¤dafl›m›z
olan ve gerekse bizden önce mücadele etmifl olan tüm ‹slamî hareketleri mercek alt›na alm›fl, incelemifl, tatbiki mümkün ve faydal› olan yönlerini alm›flt›r. M›s›r’da ‹hvan–› Müs limin, ‹ran’da ‹slam ‹nk›lab› öncesinde ortaya konan mücadele yöntemleri, Pakistan’›n kuruluflunda büyük emekleri
geçen Ebu’l Ala El–Mevdudi ve Muhammed ‹kbal gibi kendi ülkelerinde ‹slam’› hâkim k›lmay› ve evrensel ‹slam adaletini yaymay› hedefleyen bütün mücadele sahibi Müslüman önder ve âlimlerin mücadeleleri, Cemaat için esin
kayna¤› olmufltur. Bunlar›n mücadele yöntemleri, ‹slam’›
yorumlama tarzlar› ve zaman›n meselelerine getirdikleri çözümler incelenmifl lüzumlu görülen tüm yönleri, zaman ve
zemin gözetilerek örnek al›nm›flt›r.
DUA ◆ ARAfiTIRMA

GEREKÇEL‹ KARARLARA KISA CEVAPLAR

Y

ak›n zamanda Hizbullah dosyalar› içinde en önemli ve
en büyük üç dosya neticelendi. 1994/636 ve 2000/182 esas
nolu dosyalar 5. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan, 2007/54
esas nolu dosya ise 6. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan neticelendi. Sadece bu üç dosyadan toplam elli üç müebbet
hapis cezas› ç›kt›. Tümü incelendi¤inde görülecektir ki, bu
insanlara müebbet hapis cezas› verilirken, faydalan›lan en
büyük ve belki de tek delil; iflkence zoruyla al›nan kolluk ifadeleridir. Tabii ki burada de¤inmek istedi¤imiz konu, verilen
karar›n hukuksuzlu¤u ile ilgili de¤ildir. Bu nokta belki baflka
vesilelerle çok daha teferruatl› olarak elefltirilebilir. Burada
konumuzla alakal› olan k›s›m; elli üç kifliye müebbet hapis
cezas› veren hâkimlerin, Hizbullah hakk›nda ne derece bilgi
sahibi olduklar›d›r. Bu nokta hayati önem tafl›maktad›r.
Çünkü üst üste konuldu¤unda neredeyse 1600 y›ll›k, yani
on alt› as›rl›k bir cezadan söz ediyoruz.
Söz konusu üç dosyan›n gerekçeli kararlar› incelendi¤inde, girifl bölümünün noktas› virgülüne kadar birbirlerinin t›pk›s› oldu¤u görülür. Oysa iki tanesi 5. A¤›r Ceza MahkemeDUA ◆ ARAfiTIRMA
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si, bir tanesi de 6. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan haz›rlanm›fl. Yani heyetler farkl›. Nas›l oluyor da iki farkl› heyet birbirinin t›pk›s› gerekçeli karar haz›rlayabilir?
Acaba hangisi di¤erinden intihal yapm›fl?
Yoksa bu k›s›mlar baflka güçler taraf›ndan haz›rlan›p
mahkeme heyetlerine servis mi edilmifl?
Birbirlerinin ayn›s› oldu¤u görülen bu gerekçeli kararlar,
bizim dosyan›n haz›rlanmakta olan, hatta belki de bitirilmifl
olan gerekçeli karar› hakk›nda da bir fikir veriyor. Büyük
ihtimalle girifl bölümü söz konusu dosyalarla ayn› olacakt›r.
Bu yarg›land›¤›m›z dosyan›n gerekçeli karar› ç›kt›¤›nda, inflaallah çok kapsaml› bir “Reddiye” yazaca¤›z. Ancak söz
hâlâ bizdeyken, gerekçelerdeki baz› yanl›fllar› belirtmek, bu
sayede hem yanl›fllar› düzeltmek, hem de hakk›m›zda ç›kacak olan gerekçeli karar›n daha do¤ru ve isabetli olmas›n›
sa¤lamak gerekiyor. Tabii ki burada en çok göze çarpan,
belli bafll› baz› yanl›fll›klar› düzeltmeye çal›flaca¤›z. Ayr›ca
hepsi ayn› olduklar› için sadece 2000/182 esas nolu Diyarbak›r dosyas›na ait gerekçeli karar› ele alaca¤›z.
Bu gerekçeli kararda yap›lan hatalar› flöyle s›ralamak
mümkündür:
1– Gerekçenin 19. sayfas›nda amac›m›z›n;
“Anayasal düzeni silah zoruyla y›kmak, fleriata dayal› bir rejim
getirmek”

oldu¤u söyleniyor. Evvela herkes flunu gayet iyi bilmeli ki;
evet, biz fleriatç›y›z. ‹nsanl›k tarihinde uygulanm›fl tüm rejimler içerisinde en mükemmel, en adil, en akli rejimin fleriat oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle fleriatç› olmakla iftihar ediyoruz. Ancak iddianamelere girmifl olan “fleriat› silah, bask›, anarfli vb. yöntemlerle getirmek” fleklindeki ithaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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m› kabul etmiyoruz. Bu, fleriat›n ruhuna ayk›r›d›r. Hem fleriatç› olup hem de fleriat›n en temel kural›na riayet etmemek, düflünce ve prati¤imizin birbirini tutmad›¤› anlam›na
gelir ki, bu bize at›lm›fl büyük bir iftirad›r, buhtand›r, a¤›r bir
hakarettir. “Anayasal düzeni silah zoruyla y›kmak, fleriata
dayal› bir rejim getirmek” cümlesi kendi içinde çeliflki tafl›yan bir cümle… Yani iddia asl›nda kendi kendini çürüten
bir iddia… Belli ki bu gerekçeli karar› haz›rlayanlar›n fleriat
hakk›nda pek bir bilgisi olmad›¤›ndan, kulaktan dolma bilgilerle kendi kendisiyle çeliflen bir iddiada bulunmufllar. Oysa Hizbullah gibi fleriatç› bir cemaatin en büyük üç dosyas›na bakan hâkimlerin bu hususta tatminkâr bir bilgiye sahip
olmalar› beklenirdi.
Hizbullah Cemaati elbette fleriatç› bir cemaattir. Ancak
inand›¤› ve savundu¤u düflüncelerini bask›, dayatma ve fliddetle kabul ettirme gibi bir yöntemi asla benimsememifltir.
Cemaat, fertlerin ak›llar›na, gönüllerine ve kalplerine hitap
ederek Allah’›n dinini benimsemelerini yöntem olarak seçmifltir. Allah’›n dini, bask›lardan ve önyarg›lar›n köreltici etkilerinden kurtulmufl bir flekilde fertlere ulaflt›ktan sonra kabul ve reddi, kiflinin anlay›fl›na b›rak›r. Kabul etmek ve reddetmek, tamamen bilgiye dayanmal›d›r. Cemaate göre –ki
bu asl›nda ‹slam’›n istedi¤i bir fleydir– bir insan ‹slam’› yani
Allah’›n en son ve O’nun kat›nda tek geçerli dinini kendi iste¤i ve be¤enisiyle kabul etmiflse, bu çok daha de¤erlidir. Nitekim zorlamaya dayal› uygulamalarla insanlara ‹slam’› götürmeye çal›flanlar, kendi elleriyle bir münaf›k zümresi oluflturmufl olurlar. Bu da ‹slam’a verilebilecek en büyük zarard›r.
Durum bu iken, dinimizce yapmaktan men edildi¤imiz
bir yasa¤›, yani zorlama ve fliddetle dini kabul ettirme fiilini
yapmakla itham edilmemiz, flafl›lacak bir durumdur. Ayr›ca
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tüm bu izahlardan sonra söz konusu iddiay› kan›tlayacak
tek bir delilin bile olmad›¤› çok aç›k bir biçimde ortadad›r.
2– Sayfa 12–16 aras›nda terörizmin nedenleri anlat›lm›fl.
Bununla ilgili aç›klamalara geçmeden önce, flunu en kuvvetli vurgularla ifade etmek isterim ki, Cemaat olarak asla terör örgütü tan›mlamas›n› kabul etmiyoruz. Teröre bak›fl›m›z›; ‘Terör ve Cihada Bak›fl›m›z’ bafll›¤› alt›nda izah etmifltik.
Terör örgütleri, amaçlar›na ulaflmak için terörü araç olarak
kullan›rlar. Bu amaçla toplumun ‘Ak›l, din, nesil, mal ve can
emniyeti’ gibi ‹slam’›n emniyet alt›na al›nmas›n› istedi¤i hususiyetlere kast ederek toplumda fitne ve fesad›n yay›lmas›na neden olurlar. Buna göre Cemaat, Allah’›n emniyet alt›na al›nmas›n› istedi¤i bu befl mefhumu de¤il ifsat etmek, bilakis korumak üzere yola ç›kt›¤›ndan bize yöneltilen hiçbir
‘Terör’, ‘Terörizm’ veya ‘Terörist’ tan›mlamas›n› kabul etmiyoruz. Bu tan›mlamalar› en güçlü ifadelerle reddetti¤imizi buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz.
Bu k›sa aç›klamadan sonra tekrar iddianamenin ilgili
sayfalar›ndaki terörizmin nedenleri diye s›ralanan tespitlere
dönecek olursak, burada; ekonomik nedenler, sosyo–kültürel nedenler, e¤itim ve psikolojik nedenler s›ralanm›fl. Bu
bölümden anlafl›lan fley; e¤er flah›s fakir, kültürsüz, e¤itimsiz ve hele bir de psikolojisi de bozuksa, terörist oluyormufl.
Biz öyle insanlardan terörist olmayan çok kifli gördü¤ümüz
gibi; tam tersine zengin, e¤itimli, kültürlü ve psikolojisi sa¤lam çok terörist gördük. Ama buradaki as›l mesele, devletin yaflanan ac›lar konusunda suçsuz, günahs›z, masum, kabahatsiz ve tertemiz görüldü¤üdür. Yani iddianamelere konu olan terörizmin nedenlerine yönelik tespitleri do¤ru kabul etsek bile, o zaman karfl›m›za; “Devletin hiç mi suçu
yok?” sorusu ç›kacakt›r. Anlafl›lan bu soru üzerinde hiç düDUA ◆ ARAfiTIRMA
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flünülmemifl ya da kendilerine öyle bir soru yöneltilebilece¤i hiç hesaplanmam›fl. fiunu hiç unutmamak gerekir:
Bir ülkede terör sorunu varsa, o ülkenin sisteminde, rejiminde, yönetim biçiminde, hukuk düzeninde, ekonomik
da¤›l›m›nda ve insan›na verilen de¤erinde bu soruna zemin
haz›rlayan nedenler vard›r. ‹ddianamelerdeki tespitlerde
yer alan ekonomik nedenler, sosyo–kültürel nedenler, e¤itim ve psikolojik nedenler vs. hangi neden olursa olsun, var
olan nedenlerin hepsini ortadan kald›rma görevi devletindir. E¤er devlet bilinçli olarak bu nedenlerin varl›¤›n›n sürmesini arzuluyorsa, o halde “Terörizmin anas› devlettir”
yarg›s›na ulaflmam›z hiç de zor olmayacakt›r. Dolay›s›yla
terörizmin nedenleri konusunda devletin katk›s›n› birinci s›raya koymak çok daha mant›kl›d›r, çok daha do¤rudur ve
hakkaniyete çok daha yak›nd›r. Akl› bafl›nda olan hiç kimse, rahat› b›rak›p sonu ölüm, iflkence, zindan vb. olan bir
yaflam› durup dururken, heyecan olsun diye ya da maceraperestlik hevesiyle seçmez. Hayat, refah, özgürlük terk edilip yerine ölüm, iflkence, esaret seçiliyorsa, bunun izah›n›
ekonomik, e¤itim, kültür veya psikolojik gibi eften püften
sebeplere ba¤lamak; sorunu has›ralt› etmek demektir.
Bir insan›n niye böylesi yollar› seçti¤ini, bu ülkenin niçin
fliddet sarmal›ndan 80 küsur y›ld›r kurtulamad›¤›n› asl›nda en
iyi bilecek olan devlettir. Devlet kurumlar›ndan da bu sorunu
en iyi tahlil edebilecek, sorunu tüm nedenleri ve niçinleriyle
ortaya koyabilecek kurumlar mahkemelerdir. Ama ortaya ç›kar›lan nedenler–niçinler, yap›lan tespitler, ortaya konan görüfller maalesef insan›n zekâs›yla alay eden bir sevide kal›yor.
Bununla beraber iddianamelerde yer yer gayr–i ihtiyari
itiraflara da rastlanmaktad›r. Örne¤in sayfa 15’te, ‘E¤itim
Sistemi’ bafll›¤› alt›nda;
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“Zorluklarla büyümüfl, do¤ru düzgün bir e¤itim görmemifl, kaybede cek bir fleyi olmayan birisinin, eline geçen ilk f›rsatta içinde y›llarca
birikmifl olan h›nc› topluma yöneltmesi çok normaldir”

denilmektedir. Yani s›ralanan özelliklere sahip birisinin
terörist olmas›n›n çok normal oldu¤u tespitine yer veriliyor.
Bu yarg›ya göre çok normal görülen teröristli¤e, çok anormal cezalar verilerek ayr› bir zulüm yap›ld›¤›n› bahis konusu bile yapm›yoruz. fiimdi sormak laz›m; kifliyi teröristli¤e
götüren sebepler olarak verilen zorluklarla büyüme, do¤ru
düzgün e¤itim almam›fl olma, kaybedecek bir fleyinin olmamas› gibi hallerin as›l müsebbibi kimdir?
Herkese adil bir hayat standard› getiremeyen, eflit e¤itim
imkân› sa¤lamayan, vatandafllar› aras›ndaki ekonomik uçurumu gideremeyen, vatandafllar›n›n tümünü ayn› de¤erde görmeyen, ay›r›mc›l›k yapan, etnik kimlikleri yok sayan, ülkedeki etnik zenginli¤e ra¤men tek bir ›rk› kutsallaflt›ran bir devlet
içinde terör örgütleri zemin bulamayacak da nerede bulacak?
Hiç kimse kusura bakmas›n, ama kuruluflundan bu yana
her zaman terörle birlikte yaflam›fl ve terörsüz bir an› bile
geçmemifl olan bu devlet, suçu kendisinde aramal›d›r. Hem
insanlar›n terörist olmas› için bütün flartlar› oluflturup buna
zemin haz›rlayacaks›n›z, hem de terörden flikâyet edeceksiniz. Bu, bir çeliflkidir. Terör örgütlerinin ortaya ç›kmas›nda
da, insanlar›n teröre bulaflmas›nda da tek suçlu, teröre götüren sebepleri ortadan kald›ramayan devlettir.
3– Sayfa 15 ve 16’da, ‘Psikolojik sebepler’ bafll›¤› alt›nda her çeflit örgüt mensubuna a¤›r hakaretler içeren ifadelere rastl›yoruz. Savc› ve Hâkim gibi hukuk adamlar›na yak›flt›ramad›¤›m›z ifadeler aras›nda flunlar yer al›yor:
“Sosyopat, psikopat, madde ba¤›ml›s›, ahlak duygusundan mahrum
olma, zihni dengesizlik, vücut ve ruh bak›m›ndan hastal›k…”
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Baflka örgütleri bilemeyiz; ama Hizbullah Cemaatine
mensup kardefllerimizin hiçbiri bu a¤›r hakaretleri hak etmemifltir. Hatta en a¤›r iflkencelere maruz kalarak ifllemedi¤i suçlardan dolay› ceza alan ve 15 y›l› aflk›n bir süredir
haks›z, hukuksuz yere zindanlarda çile çeken Müslüman
kardefllerimizin tamam›n›n ak›l, ruh ve beden sa¤l›¤›, normal bir insandan daha afla¤› de¤ildir. Zaten 2000/182 Nolu dosyan›n gerekçeli karar›nda bu tekzip edilmifl ve sayfa
34–35’te yer alan “Askeri Kanat Birimlerinin Eylem Türleri” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerin son paragraf›nda, aynen flunlar söylenmifltir:
“Askerî kanattaki flah›slar yapt›klar› her eylemden sonra flükür na maz› k›larak kendilerini daha ba¤lay›c› hale getirirler, eylemi Allah r› zas› için yapt›klar›na inan›rlar. Örgüt evinde nöbet tutarlar, dinî ve cibeleri eksiksiz yerine getirirler, kendilerini gelifltirmek amac›yla bol
kitap okurlar, evde haremlik selaml›k uygulan›r.”

Takdir edilir ki, dini vecibeleri eksiksiz yerine getiren,
kendilerini gelifltirmek amac›yla bol kitap okuyan, bulunduklar› yerde ve evlerde ‹slamî kurallara karfl› son derece
hassas olup haremlik–selaml›k uygulayan kiflilerin “Sosyo pat, psikopat, madde ba¤›ml›s›, ahlak duygusundan mah rum olma, zihni dengesizlik, vücut ve ruh bak›m›ndan has tal›k…” halini tafl›malar› düflünülemez.
4– 17. sayfaya kadar olan k›s›m okundu¤unda, adeta
PKK için haz›rlanm›fl bir gerekçeli karar görüyoruz. Tamamen teorik bilgilerle PKK ya da benzeri bir befleri ideolojiyi güden örgüt düflünülerek yaz›lan bu bilgiler, Hizbullah gibi nev–i flahs›na münhas›r bir cemaati tan›mlamaktan çok
uzakt›r.
5– 17. sayfada “Terör odaklar›n›n uygulad›¤› safhalar”
k›sm›nda haz›rl›k aflamas› için;
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“Toplant›, gösteri yürüyüflü, miting, grev ve sendikal faaliyetler”

zikredilmifl. Bu demokratik haklar›, terör odaklar›n›n uygulad›¤› safhalar içerisinde zikretmek talihsizliktir. Bu ifadeler; “Agresif, asabi ve flüpheci” bir devlet mant›¤›n›n tezahürüdür. Hem bu haklar› vereceksiniz, hem de bu haklardan istifade edenleri flüphe alt›nda tutacak ifadelerde bulunacaks›n›z. Demek ki devlet, bu haklar› kullanan herkese
flüpheyle bak›yor.
6– 18. sayfada; “Dördüncü Aflama (‹ç Savafl)” bölümünde yine paranoyak devlet mant›¤› sergilenerek flu ifadelere yer verilmifltir:
“Bu safhan›n hedefi yönetimi ele geçirmektir. ‹çten çökertme tekni ¤inin son ad›m› olan bu aflamada, art›k çeflitli bölge, yerleflim yeri ve
hatta büyük flehirler ele geçirilerek üsler kurulur. Devlet güçleri ile
aç›kça silahl› mücadeleye girilir, kurtar›lm›fl bölgeler kendi teflkilatla r›n› birlefltirerek düzenli illegal birlikler tesis edilir. Bu esnada d›fl güç lerin para, malzeme, personel ve teknik yard›mlar› ile iç savafl baflla t›larak içten çökertme ifllemi tamamlan›r.”

Yukar›daki ifadelere bak›ld›¤›nda, tam bir paranoyak
ruh hali içinde yaz›ld›¤›n› söylemek mümkündür. Eminim
ki, bu sat›rlar› yazanlar dahi ne dediklerini ya anlamam›fllar
ya da acemi komplo teorisyenlerinin c›l›z teorilerinden
esinlenerek mant›k örgüsü kurulmasa da bir fleyler yazma
gere¤i duymufllard›r. Çünkü yukar›daki cümleler, kendi
içinde dahi çeliflkiler bar›nd›rmaktad›r. Mesela; bölge, yerleflim yeri ve hatta büyük flehirler ele geçirilip üsler kurulmadan önce devlet ile hiç aç›ktan silahl› mücadeleye giriflilmeyecek mi ki, ancak üsler kurulduktan sonra böyle bir
mücadeleye giriflilece¤i yönünde bir iddiada bulunuluyor?
Acemi komplo teorisyenleri ya da masa bafl›nda ‘Terör uzman›’ kesilen flarlatanlar belki üzüleceklerdir, ancak bu uyDUA ◆ ARAfiTIRMA
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duruk iddia, bizim için hiçbir zaman geçerli olmam›flt›r. ‹flte ortaya konan bu anlay›fl ve ortada hiçbir fley yokken olabilecek en menfi düflünceler içerisine girilmesi devletin, milletine zulmetmesi sonucunu do¤uran en büyük etkenlerden
birisidir.
7– 19. sayfada “Hizbullah’›n Amac›” k›sm›nda;
“Terör örgütünün mensuplar›na verdi¤i talimatta;
–TC’nin yönetim biçiminin ‹slamiyet’e uygun olmad›¤›,
–Türkiye’ye ancak Hizbullah örgütünün ‹slamî esaslara dayanan ‹ran
modeli bir rejim getirebilece¤i vurgulanmaktad›r”

iddias› yer al›yor. Bu iddia cümlesinin neresini düzeltebiliriz ki? Bir defa bizim böyle bir fley söylememize ihtiyaç
yok. Faraza ihtiyaç hissetsek bile, bunun ismi talimat olmaz, olsa olsa bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyeti olabilir. Çünkü talimat; “Bir iflin görülmesi hakk›nda üst maka m›n verdi¤i yaz›l› veya sözlü emir, direktif, önerge” anlam›ndad›r. Oysa yukar›da söyledi¤imiz iddia edilen fleyler,
herhangi bir emir kapsam›na girmeyen ve ancak bilgilendirme olarak de¤erlendirilebilecek fleylerdir. Tekrar iddiaya
dönecek olursak, yani biz mensuplar›m›za anlafl›lan ikide
bir TC’nin gayri ‹slamî oldu¤unu ve ancak bizim bu sistemi
de¤ifltirebilece¤imizi söylüyor ya da bu do¤rultuda talimat
veriyormufluz.
Aklen ve mant›ken yönetim biçiminin ‹slamiyet’e uygun
olmad›¤› do¤rultusunda mensuplar›m›za nas›l talimat verebiliriz, niye verece¤iz ve bununla neyi amaçlayaca¤›z?
Muhtemelen bu talimat› alan orta zekâl› bir mensubumuz; “Tamam kardeflim bunu biliyoruz, bunu bildi¤imiz
için zaten Hizbullah Cemaatine girdik. Ne diye bu talimat›
veriyorsunuz?” demez mi?
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Bu iddiay› ortaya atanlar, muhtemelen masa bafl›nda
“Baflka ne yazabilirim, baflka ne yazabilirim?” diye düflüne
düflüne ancak böyle bir fley bulabilmifller. Tabi bulabildiklerini de, yanl›fl kelimelerle ifade ettiklerini söylemeden geçmek olmaz. Do¤rusu akla daha yatk›n ve mant›kl› fleyler
bulmalar›n›, bulduklar›n› da do¤ru kelimelerle izah etmelerini beklerdik.
8– 24. sayfada;
“Allah egemenli¤inin ve fleriat›n yürürlükte olmad›¤› böyle bir ülke de ‘dar-ül harp’ ilkeleri uygulanmal›d›r. Sözgelimi devlete ait camiler de namaz k›l›nmaz, dinî faaliyette bulunmak ise günaht›r”

fleklinde bir düflüncemiz oldu¤u iddia edilmifl.
Camilerde namaz k›l›nmaz fleklindeki bir düflünceye sahip oldu¤umuz iddias›n›, prati¤imiz zaten yalanl›yor. Bu konuda bir fley söylemeyi fuzuli buluyoruz. Dini faaliyette bulunman›n ise günah oldu¤u ifade edilmifl. Dini faaliyette bulunman›n günah oldu¤unu düflünüyorsak, yapt›klar›m›z›
hangi dinin gere¤i olarak görüyorlar acaba? Yani demek
oluyor ki namaz k›lmak, oruç tutmak, hacca gitmek,
Kur’an ö¤retmek ve ö¤renmek, insanlara dinden–imandan
bahsetmek günah oluyormufl. Pekiyi o zaman üyelik alanlar içki içtikleri, zina yapt›klar›, kumar oynad›klar› veya
benzeri mel’anetler yüzünden mi ceza ald›lar?
Bu ne biçim mant›k, ne biçim karalama?
Bu iddialarda bulunanlar›n ne ‹slam’dan haberi var, ne
Dar’ul–Harp’ten, ne de Hizbullah’tan…
Dar’ul–Harb ve Dar’ul–‹slam’›n ne oldu¤una dair ‹slam
âlimlerinin yorum ve ihtilaflar›na burada yer vermek, savunman›n konusu olmad›¤›ndan girmiyoruz.
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9– 39. sayfada ‘‹fade–Sorgu’ yan bafll›¤› alt›nda flu ilginç
tespite rastl›yoruz:
“Hizbullah terör örgütüne iliflkin bilgilere, yakalanan militanlar›n ifa delerinden çok, ele geçirilen belge ve dokümanlardan yola ç›k›larak
ulaflmaya çal›fl›lmaktad›r. Çünkü yakalanan militanlar› sorguda ko nuflturmak oldukça zor olmaktad›r. Militanlar her türlü fliddete karfl›
direnç gösterebilecek flekilde e¤itilmifllerdir.”

Burada Mahkeme Heyetinin, z›mnen diyemeyece¤imiz kadar aç›kça, polisin gözalt›nda her türlü fliddeti uygulad›¤›n› kabul etti¤ini anl›yoruz. E¤er militanlar her türlü fliddete karfl› direnç gösterebilecek flekilde e¤itilmifllerse ve buna ra¤men onlar› sorguda konuflturmak oldukça
zor ise, demek ki gözalt›nda her türlü fliddet uygulanmaktad›r. Buradaki ifadeyi Türkçe’den biraz haberdar olan
herkes bu flekilde anlayacakt›r. Bu sözler, Türkiye’deki
sistematik iflkencenin kabulüdür, itiraf›d›r, tarihe düflülmüfl önemli bir nottur.
Bu ifadede yer alan; “…yakalanan militanlar›n ifadele rinden çok, ele geçirilen belge ve dokümanlardan yola ç›k› larak ulaflmaya çal›fl›lmaktad›r” cümlesi, ne yaz›k ki do¤ru
de¤ildir. Tahlilini yapt›¤›m›z ve yukar›da esas numaralar›yla verdi¤imiz üç büyük dosyadan müebbet hapis cezas› alan
53 arkadafl›m›z, sadece iflkenceli sorgulama sonucunda
kendilerine dayat›lan ifadelere imza att›klar› için ceza alm›fllard›r. Yoksa onlar›n Hizbullah militan› olduklar›n› gösteren
tek bir doküman veya belge yakalanmam›flt›r. Bu ifade, sadece iflkence yapan polisleri temize ç›karmak ve kolluk
kuvvetlerinin “San›ktan delile” de¤il de, “Delilden san›¤a”
ulaflt›¤›n› ispatlamak için söylenilmifl temelsiz bir ifadedir.
10– 2000/182 esas nolu dosyan›n gerekçeli karar›n›n
20. sayfas›nda;
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“Her ne kadar örgüt yasad›fl› silahl› PKK/KONGRA–GEL terör ör gütünün eylemlerine karfl› kurulmufl ve birçok PKK terör örgütü
sempatizan› veya militan›n› öldürmüflse de bu örgütün faaliyetleri en
sonunda yine PKK terör örgütüne yaram›flt›r. Bu bölgedeki gelenek sel ve devletle bar›fl›k dinî yap›y› zedeleyerek kendine taban bulmak
isterken kendi tasfiye sürecinde yapm›fl oldu¤u bu faaliyet uzun dö nemde tahrip olan bu iliflkiler nedeniyle PKK terör örgütünün ideolo jik taban kazanmas›na hizmet etmifltir”

fleklinde çok da anlafl›lmayan bir iddia ortaya at›lm›flt›r. Bu
iddian›n tercümesi; güya Hizbullah’›n PKK’ye yönelik yapt›¤› eylemler PKK’ye yaram›fl ve bundan dolay› PKK taban
kazan›p güçlenmifltir. Gerekçeli kararlara yans›yan ve kargalar›n bile gülece¤i bu iddia; devletin bölge halk›na yapt›¤› gayri meflru zulüm ve bask›n›n PKK’yi güçlendirdi¤i ve
ideolojik taban kazand›rd›¤› gerçe¤ini örtbas etmek ve bunu bize mal etmek amac›yla ortaya at›lm›fl olabilir.
Devletin Kürd Halk›na yapt›¤› zulümler PKK’ye ideolojik taban oluflturmayacak da, Cemaat’in kendisini korumufl
olmas› m› ideolojik taban oluflturacak? Siz devlet olarak
Kürd Halk›n› fliddetli bir asimilasyona tabi tuttunuz. fieyh
Said k›yam› esnas›nda ve sonras›nda zaman zaman soyk›r›ma varan uygulamalarda bulundunuz. Köyleri yakt›n›z, insanlar› köylerinden zorla ç›kar›p aç biilaç bat›ya gitmeye
zorlad›n›z. Yarg›s›z infazlar› adet haline getirdiniz. Zavall›
mazlum köylülere d›flk› yedirdiniz.
Türkçe bilmeyen yafll› kad›nlara; “Git televizyon izle,
Türkçe ö¤ren, ondan sonra sorunlar›n› söyle!” diyerek
Türkçe bilmeyenleri insan yerine koymad›n›z. Korumak zorunda oldu¤unuz halde insanlar›n can, mal, namus ve ›rz›na kastettiniz. Yerli–yersiz ev bas›p bütün ev halk›na olmad›k zulüm, hakaret, afla¤›lama, horlamada bulunarak evleri
darmada¤›n ettiniz. Yeflil–k›rm›z›–sar› renkleri gördü¤ünüzDUA ◆ ARAfiTIRMA
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de, k›rm›z› görmüfl bo¤alar gibi ç›ld›rd›n›z ve bunu tutuklama sebebi sayd›n›z. Y›llarca nevrozu yasaklay›p en gaddarca yöntemlerle kutlamalar› engellemeye çal›flt›n›z; bu yüzden say›s›z insan öldürüp kan döktünüz ve cezaevlerini nevroz suçlular›yla doldurdunuz. ‹roniye bak›n ki, en gaddarca
yöntemlerle yasaklamaya çal›flt›¤›n›z nevrozu, birdenbire
Türk bayram› olarak kutlayacak kadar basitlefltiniz.
‹flte bunun gibi burada saymay› gereksiz gördü¤ümüz
envai çeflit uygulamalar PKK’ye ideolojik taban kazand›rmad› da, Hizbullah Cemaatinin s›rf nefs–i müdafaa için
PKK’ye yönelik eylemlerde bulunmufl olmas› m› PKK’yi
güçlendirip ona ideolojik taban oluflturdu?
Devlet, yapt›¤› zulüm ve vahfleti böyle mi örtmeye çal›fl›yor?
Devlet; Müslüman mazlum Kürd halk›na o kadar zulüm
yapm›fl ki, adeta insanlar›n genlerine iflleyen nesilden nesle aktar›lan bir korku kal›t›m›na neden olmufltur. Bu halk,
devlet taraf›ndan köfleye k›st›r›lan kedi durumuna düflürülmüfltür. Böyle bir durumda, devletin ›rkç›l›¤›na karfl› baflka
bir ›rkç›l›k hareketine psikolojik ortam, fikri alt yap› ve ideolojik taban oluflmas› kadar daha tabii bir olay var m›d›r?
Hiç kimse kusura bakmas›n, ama PKK’yi Müslüman
Kürd halk›n›n bafl›na bela eden birisi aran›yorsa, o kifli devletin ta kendisidir. PKK’yi güçlendiren bir sebep aran›yorsa, o sebep bütün kurum ve kurulufllar›, bütün yönetici ve
idarecileriyle devletin ta kendisidir. PKK terörünü Kürd ve
Türk halk›n›n bafl›na bela eden bir sebep aran›yorsa; bütün
güç, kuvvet, imkân ve öldürücü silahlar›na ra¤men 30 y›ld›r PKK’ye karfl› hiçbir baflar› gösteremeyen beceriksiz devletten baflka birisi de¤ildir. ‹fli sa¤a sola çekmenin, devletin
suçunu baflkalar›n›n boynuna atman›n bir faydas› yoktur.
M›zrak, çuvala s›¤mayacak kadar büyüktür. Bölge halk›
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devleti de, bizi de, PKK’yi da çok iyi tan›maktad›r. Bu nedenle, PKK ile çat›flmalar›m›zda onlar› güçlendirdi¤imizi iddia etmek kadar saçma bir iddia olamaz. Resmi ideolojinin
Kürdler için gelifltirdi¤i; “Yüksek da¤larda yaflayan Türkler,
buzlaflm›fl kar üstünde yürürken ç›kard›klar› ‘kart–kurt’ se sinden dolay› ‘Kürd’ olarak adland›r›lm›fllard›r” fleklindeki
saçma–sapan iddias› gibi, bu iddiayla da bir süre kendinizi
avutup kand›rabilirsiniz, ama sadece kendiniz kanars›n›z.
Bölge halk›ndan tek bir insan› inand›ramazs›n›z. T›pk› kendilerinin ‘Da¤ Türkleri’ olduklar›na inanmad›klar› gibi…
11– Sayfa 21’de “‹lim ve Menzil Gruplar›n›n oluflumu”
bafll›¤› alt›nda flöyle denilmifltir:
“1979–1980 y›llar›nda çeflitli illerimizde dinî yay›nlar›n sat›ld›¤› kita pevlerinde, radikal dinî görüfllere sahip kesimlerin bir araya geldikle ri ve fikir al›flverifllerinde bulunduklar› gözlenmifltir. Bu çerçevede Di yarbak›r ‹lindeki ilk toparlanma, Vahdet Kitapevi çevresinde olmufl tur. Abdulvahap EK‹NC‹’ye ait bu kitapevindeki faaliyetlere sonra dan kendi kitapevleri ve gruplar›n› kuracak olan Fidan GÜNGÖR ve
Hüseyin VEL‹O⁄LU da kat›lm›flt›r.
Zaman içerisinde Vahdet Kitapevi çevresindeki oluflumdan kopmalar
bafllam›flt›r. ‹lk olarak 1981 y›l›nda Fidan GÜNGÖR, Menzil Kitape vi’ni kurmufltur. Menzil Kitapevi’nin kuruluflu ile birlikte Vahdet Kita pevi çevresindeki kopmalar h›zlanm›flt›r. Fidan GÜNGÖR’ün bu ya p›lanmadan ayr›larak neden kendi kitapevini kurdu¤una iliflkin ayr›n t›l› bilgi bulunmamakla birlikte, meselenin düflünce farkl›l›klar›na da yand›r›lan liderlik meselesinden kaynakland›¤› tahmin edilmektedir.
1982 y›l›nda Hüseyin VEL‹O⁄LU da Vahdet Kitapevi çevresindeki
yap›lanmadan ayr›larak ‹lim Kitapevi’ni kurmufltur. Bir iddiaya göre,
Hüseyin VEL‹O⁄LU’nun Vahdet Kitapevi’nden ayr›lma nedeni ola rak, Abdulvahap EK‹NC‹’nin, Müslüman Kardefller Teflkilat›’n›n bel li dönem liderli¤ini yapan Seyyid Kutup’un kaleme ald›¤› ‘‘Fî Zila li’l–Kur’an’’ (Kur’an›n Gölgesinde) isimli esere sayg›s›zl›k etmesi gös terilmektedir.”

Hizbullah davalar›n›n iddia, mütalaa ve gerekçeli kararlar›na yans›yan ifadelerin tümü, masa bafl›nda, ezbere bilgiDUA ◆ ARAfiTIRMA
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lerle haz›rlanan yalan ve yanl›fllarla dolu metinlerdir. Cafcafl› kelimeler ve büyük laflarla haz›rlanan, ancak içerik aç›s›ndan çok s›¤, bak›fl aç›s› dar, ideolojik arka plana dayal›
bu metinler, oldu¤u gibi her dosyan›n iddianame ve gerekçeli kararlar›na kopyalan›p yap›flt›r›lm›flt›r. Yukar›da al›nt›lad›¤›m bu iddia da kopyalan›p yap›flt›r›lan flablon iddialardan bir tanesidir. Bu iddiaya birkaç yanl›fll›k ve çeliflki demiyorum, bilakis bafltan sona yanl›fl ve yaland›r diyorum.
Bunun yalan ve yanl›fl oldu¤u, çok küçük bir araflt›rmayla
bile ortaya ç›kacak kadar belirgin iken, Hizbullah davalar›na bakan savc› ve hakimler ile sözüm ona baz› terör uzman› ve stratejistler ayn› kayna¤a dayan›p yanl›fl› devam ettiriyorlar. Hatta TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araflt›rma
Komisyonu da bu bilgileri aynen kendi raporlar›na ekleyerek yanl›fll›klar silsilesine katk›da bulunmufllard›r. Mademki
hiçbir araflt›rma yap›lmadan ayn› yanl›fla devam ediliyor, o
halde biz bu iddian›n yanl›fll›¤›n›, mant›ks›zl›¤›n›, olanaks›zl›¤›n› ak›l sahiplerine göstermek ve araflt›rmac› ruha sahip
olanlar›n kafalar›na soru iflareti takarak gerçe¤i araflt›rmaya sevk etmek için yukar›daki iddiay› irdeleyelim.
fiöyle ki;
– ‹lim ve Menzil Kitapevlerinin Abdulvahap Ekinci’ye ait
Vahdet Kitapevinden koptu¤u söyleniyor. Bu iddiay› ortaya atanlar, zahmet edip de kitapevlerinin kuruldu¤u y›llara
bakm›fl olsalard›, kendi yalanlar›na kendileri de güleceklerdi. Çünkü Vahdet Kitapevi 1986’da kurulmufl. ‹lim Kitapevi 1982’de, Menzil Kitapevi ise 1980 öncesinde aç›lm›flt›r.
Bunun ispat› gayet kolayd›r. E¤er Maliye’nin kay›tlar›na
girilip vergi tarihleri incelenirse, bu durum net bir flekilde
ortaya ç›kacakt›r. Dolay›s›yla arada dört y›ll›k bir kurulufl
önceli¤i bulunan bir kitapevinin, dört y›l sonras›nda aç›lm›fl
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olan bir kitapevi çevresinden kopma sonucuna ba¤lanamayaca¤› aç›kt›r.
– Kitapevleri çevresinde toparlanman›n oldu¤u iddia
edilen tarihlerde, Rehberimiz Hüseyin Velio¤lu 28 yafllar›nda, Abdulvahap Ekinci ise 18–19 yafllar›nda bulunmakta
idi. 28 yafllar›ndaki bir insan›n, daha lise ça¤lar›nda bulunan bir gence tabi olup ondan etkilenmesi, aklen sakat bir
iddiad›r.
– Yukar›da gerekçeli kararlara yans›yan Abdulvahap
Ekinci ve Vahdet Kitapeviyle ilgili iddialar, bizzat Abdulvahap Ekinci taraf›ndan da yalanlanm›flt›r. Abdulvahap Ekinci adl› flah›s, 20.05.2009 tarihinde “Newsweek Türkiye”
adl› dergiye verdi¤i demeçte;
“Kesinlikle Hizbullah’›n kurucular›ndan olmad›¤›n›, ‹lim Kitapevinin
kendisinin 1986’larda açt›¤› kitapevinden çok önceleri aç›lm›fl oldu¤unu, ‹lim ya da baflka kitapevlerinin Vahdet Kitapevinden do¤mad›¤›n›, Vahdet Kitapevinin ilim Kitapevinden sonra aç›ld›¤›n›, bunu
ö¤renmenin zor olmad›¤›n›, Maliye’nin kay›tlar›na bakman›n yeterli
olaca¤›n›, yafl itibariyle Hüseyin Velio¤lu’nun kendisinden büyük oldu¤unu, istihbarat birimlerinin bu yanl›fl tespitlerde bulunarak görevlerini lay›k›yla yapmam›fl oldu¤unu”

ifade etmifltir.
Bu kadar aç›k olan bir konuda dahi ezber bilgilerle hareket edilmesi ve bu ezberlerin kesin bilgiler gibi de¤ifltirilmeden, oldu¤u gibi kopyalan›p baflka baflka iddianame,
mütalaa ve gerekçeli kararlara yap›flt›r›lmas›, hakk›m›zda
verilen hiçbir karar›n kesin bilgiye dayal› olmad›¤›n› ve bize
karfl› önyarg›larla hareket edildi¤ini ispatlamaktad›r.
‹ddia makamlar› için getirilecek bir elefltiri de, kendilerinden önceki savc›lar›n mütalaalar›nda hiçbir de¤iflikli¤e
gitmeme konusunda gizli bir yemin etmifl gibi olmalar›d›r.
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Bugüne kadar yarg›lanm›fl arkadafllar›m›z için haz›rlanan
mütalaalar esnas›nda savc›lar›n de¤iflti¤ine s›kl›kla flahit oldu¤umuz halde, sonradan gelen savc›lar›n hiçbirisinin dosyay› inceleyip tek bir kelime ve cümle de¤ifltirdi¤ine flahit
olmad›k. Bunun tipik örne¤ini bizim dosyada da görebiliriz.
Nitekim flu andaki iddia makam›n›n verdi¤i mütalaa, bir önceki savc›n›n verdi¤inin t›pat›p ayn›s›d›r.
Sormak gerekiyor; acaba bütün savc›lar›n olaylara bak›fl›, düflünce perspektifi, akli yetileri, olaylar› tahlil etmedeki
kabiliyetleri t›pat›p ayn› m›d›r ki, bir önceki savc›n›n haz›rlad›¤› bir mütalaaya bir di¤er savc› tek bir kelime dahi ekleyip ç›karam›yor?
Yoksa bütün bunlar gizli bir el taraf›ndan yürütülüyor da,
savc›lar sadece görüntüyü kurtarmaya yarayan konu mankenleri görevini mi icra etmektedirler?
Bu durum dahi tek bafl›na mahkemelerin tarafl› olup olmad›¤›, yarg›lamalar›n hukuka uygun olup olmad›¤› hakk›nda bir fikir vermek için yeterlidir.
Asl›nda mahkemelerin tarafs›z olmalar›n› beklemek de
fazla iyimser bir yaklafl›m olacakt›r. Bu ülkede Altay Tokat
denen General;
“‹flin vahametini anlas›nlar ve hizaya girsinler diye savc› ve hâkim loj manlar›n›n yak›nlar›na bomba att›rd›m”

diyerek durumu özetlemifltir. Yani savc› ve hâkimler çizilen çizgi üzerinde, askeri bir disiplin içinde ve dirsek temas›nda durmak zorundad›rlar. Kararlar›, hizan›n gerektirdi¤i do¤rultuda ve izin verdi¤i ölçüde olmal›d›r. Hizay› bozanlar, Van Savc›s› Ferhat Sar›kaya’n›n ak›betine u¤rama
tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Altay Tokat kaç
kez, kaçar bomba att›rtm›flt›r, Altay Tokat gibi kaç kifli varDUA ◆ ARAfiTIRMA
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d›r, bilemiyoruz ancak bunun say›s›n›n hiç de az olmad›¤›n› tahmin etmek güç de¤ildir. fiimdi sorman›n tam yeri ve
zaman›d›r:
Altay Tokat gibi Generallerin hizaya soktu¤u bir yarg›
sisteminin adalet da¤›tabilece¤ine kim inan›r?
Böyle bir ortamda hizaya sokulmufl savc›lar›n haz›rlad›¤› iddianame ya da mütalaalardan insafa s›¤an, vicdanlarda
yerini bulan isnatlarda bulunmas›n› kim bekleyebilir?
Elbette bu yarg› sistemiyle ve hizaya sokulmufl savc› ve
yarg›çlarla ne adaletin gerçek manada tahakkuk edece¤ine,
ne de yarg›laman›n adil ve hukuki oldu¤una inanmam›z› hiç
kimse beklememelidir.

DUA ◆ ARAfiTIRMA

CEMAAT‹N FAAL‹YET ALANLARI

1– Cami Çal›flmalar›m›z
‹slam, mescid merkezli bir dindir. Hicretten önce bask›,
iflkence ve zulüm alt›nda yaflayan Müslümanlar›n, dünyan›n
en eski ve ilk mescidi olan Ka’be’yi merkez edinerek ibadetlerini yapmalar› mümkün de¤ildi. Çünkü hicretten önceki Mekke döneminde, müflriklerin h›flm›ndan, iflkence, zulüm ve bask›lar›ndan korunmak için, Müslümanlar imanlar›n› gizlemek zorunda kal›yorlard›. ‹manlar›n› aç›¤a vuranlar da Ka’be’ye giremiyor, tavaf etmek isteyenler bundan
men ediliyorlard›. Bu nedenle ilk Müslümanlar; dinlerini
ö¤renecekleri, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’›n sohbetlerinde bulunacaklar›, sorun ve s›k›nt›lar›na çözüm bulabilecekleri, her gittiklerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu
Vesselam’› görebilecekleri mescid gibi bir merkezden yoksun
kalm›fllar, ancak bu ihtiyaçlar›n› gizlili¤e riayet edilmesi kofluluyla, Safa Tepesindeki Erkam b. Ebi’l Erkam’›n evinde
toplanarak gidermifllerdir.
Resulullah Aleyhisselatu Vesselam›n, Medine’ye hicretindeki
ilk konak yerinde, yani Kuba adl› küçük köyde kald›¤› birDUA ◆ ARAfiTIRMA
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kaç günlük dinlenme molas›nda, yapt›¤› ilk icraat› mescid
inflas› olmufltur. Bu, ‹slam Dini’nin mescid merkezli bir din
oluflunun ve ‹slam’da mescide olan ihtiyac›n ne denli büyük
oluflunun en büyük ispat›d›r.
Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’›n; Kuba’daki k›sa konaklaman›n ard›ndan Medine’ye var›r varmaz, kendisi için ikamet edece¤i yerin tespitinden önce,
Mescidin yerini tespit etmesi ve vakit geçirmeden inflas›na
bafllam›fl olmas› da, mescidin ‹slam’daki önemini anlamam›z aç›s›ndan, üzerinde çokça tefekkür edilmesi gereken
bir konudur.
‹slam’da cami ve mescidlerin kutsall›¤› ve mescidlerin
“Allah’›n evleri” diye an›lmas›, hem Kur’an–› Kerim’in
ayetleriyle, hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’›n hadisleriyle sabittir.
Bununla ilgili Rabbimiz flöyle buyurmufltur:
“Allah’›n mescidlerinde O’nun isminin an›lmas›n› engelleyen ve bunlar›n y›k›lmas›na çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onlar›n (durumu) içlerine korkarak girmekten baflkas› de¤ildir. Onlar için dünyada
bir afla¤›lanma, ahirette büyük bir azab vard›r.”1
“fiüphesiz mescidler, (yaln›zca) Allah’a aittir. Öyleyse,
Allah ile beraber baflka hiç bir fleye (ve kimseye) kulluk
etmeyin (dua etmeyin, tapmay›n).”2
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ise flöyle buyurmufllard›r:
1 Bakara Suresi: 114
2 Cin Suresi: 18
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“Kim içerisinde Allah(›n ad›) zikredilsin diye bir mescid bina ederse, Allah da (ona) cennette bir ev bina
eder.”1
‹flte ‹slam’da böylesine önemli bir yere sahip olan mescid; Resulullah Aleyhisselatu Vesselam döneminde çok fonksiyonlu olarak kullan›lm›flt›r. Bu fonksiyonlar›; ibadet mekân›, yönetim ve idare merkezi, ilim ve kültür merkezi olarak
üç ana grupta toplamak mümkündür.
Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ve sonras›nda gelen Raflid Halifeler döneminde, camilerin bu üç fonksiyonu etkin
bir flekilde kullan›lm›flt›r. Camilerin esas infla edilme sebebi,
bu mekânlarda Allah’a ibadet edilmesi içindir. Bu nedenle
camiler kutsal görülmüfl ve Allah’›n evi olarak adland›r›lm›fllard›r. Nitekim camilerde cemaatle k›l›nan namazlar›n, tek
bafl›na k›l›nan namazlardan 25 ila 27 derece daha faziletli
olmas› da, camilerin bu kutsall›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Mescidlerin ibadet mekânlar› olmas›n›n yan› s›ra, bizzat
Resulullah Aleyhisselatu Vesselam taraf›ndan baflka amaçlar
için de kullan›lm›flt›r. Çünkü Resulullah Aleyhisselatu Vesselam’›n, hem peygamber ve hem de ‹slam Devletinin baflkan› olmas› itibariyle, dini önderli¤in d›fl›nda siyasi liderlik, hâkimlik, komutanl›k gibi görevleri de vard›. Medine’deki
Mescid–i Nebevî O’nun bu görevlerine uygun olarak devletin idare merkezi özelli¤i tafl›makta idi. Elçiler orada karfl›lan›r, bazen orada misafir edilir; ordu orada teçhiz edilip sefere gönderilir; davalara orada bak›l›r, devletin hazinesi
orada muhafaza edilir ve sarf edilmesi gereken yerlere oradan sarf edilirdi. Camilerin bu görevleri vilâyetler düzeyin1 Nesâî
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de de ayn› idi. Camiler halk›n birbirleriyle ve devletle kaynaflt›¤› bir yer durumundayd›.
Bunun yan› s›ra mescidler, ilim merkezleri konumunda
idiler. Hiçbir din, ‹slam kadar ilme önem vermemifltir. Bu
yüzden ‹slam’›n ilk y›llar›nda, mescide bitiflik olarak sadece
ilim ö¤renmek maksad›yla gelenlerin kalabilecekleri ‘Suffa’
denilen bir yer yap›lm›flt›. Bunu, ilk üniversitelerin temeli
olarak saymak mümkündür. Suffada yat›l› olarak kalan sahabeler, sürekli olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu
Vesselam’›n yan›nda ve sohbetlerinde bulunur, Onun ilim okyanusundan istifade ederlerdi. Resul–i Ekrem Aleyhisselatu
Vesselam ile bafllayan ders halkalar›, de¤iflik ilim dallar›n› da
içine alarak yüzy›llarca, mescidlerde devam etmifltir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam zaman›nda de¤iflik sosyal amaçlar için de kullan›lan mescid (cami) birçok müessesenin temelini oluflturur. Camilere s›¤amaz hale gelen bu müesseseler, daha sonraki y›llarda mescidlerin etraf›nda infla edilen külliyeler ile kurumsal hale getirilmifltir.
Bu durum, Cumhuriyet dönemine kadar böyle devam
etmifltir. Bu savunma, Cumhuriyetin karanl›k, istibdat ve
bask›ya dayal› dönemini anlatma platformu de¤ildir, ancak
camileri anlat›rken, yeni kurulan Kemalist rejimin camilere
yönelik politikas›na birkaç cümle ile de¤inmek gerekiyor.
Bu rejimin ‹slam’a, ‹slamî de¤erlere ve ‹slam’›n kutsal mekânlar›na bak›fl aç›s›n› ve mant›¤›n› ortaya koyabilmek için
bu, bir gerekliliktir.
Ne kadar inkâr edilirse edilsin, cumhuriyetin ilk dönemlerinde ve sonras›nda ‹slam’a karfl› aç›k bir savafl yürütülmüfltür. Resmi tarih söylemlerinin tozpembe safsatalar›n›n
inand›r›c›l›k de¤eri olmayan tezlerinin aksine, gayr› resmi
tarih verilerinin ve halen yaflayan canl› tan›klar›n ortaya
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koyduklar› gerçeklere bak›ld›¤›nda; ‹slam’a, ‹slam’› yaflamakta ›srar eden Müslümanlara, ‹slamî de¤erlere, ‹slam’›n
kutsal mekânlar›na yönelik hoyratça bir bask› ve sald›r›n›n
yap›ld›¤›n› görmek mümkün olacakt›r. Bu bask› ve sald›r›lar öylesine bir hal alm›flt›r ki, s›radan Müslüman halk, “Elhamdulillah Müslüman›m” demeye korkar bir hale getirilmifltir. Evlere yap›lan bask›nlarda ele geçirilen Kur’an–› Kerim’ler yerlere at›lm›fl ve ayaklar alt›nda çi¤nenerek hem
Allah’›n kitab›na karfl› bir cürüm ifllenilmifl, hem de Müslüman halk›n onuru ve inanc› beraberinde ayaklar alt›na al›nm›flt›r. Allah bunu yapanlara k›yamete kadar lanet etsin!
Zulüm, bask› ve sald›r›lar öyle bir hal ald› ve insanlar dinden öylesine uzaklaflt›r›ld›lar ki, cenaze namaz› k›ld›racak
imam bulmakta güçlük çekilir hale gelindi.
Yeni kurulan rejimin ‹slamî sembollere sald›r›s›n›n en
büyük ma¤duru, hiç flüphesiz camiler olmufltur. ‹stanbul’un
‹slamlaflmas›n›n bir alameti ve ‹slam’›n H›ristiyan âlemine
muzafferiyetinin bir sembolü olan Ayasofya’n›n 24 Ekim
1934’te sanki 480 y›ld›r Müslümanlar›n ibadet etti¤i bir
mekân de¤ilmifl gibi müzeye çevrilmesi, Müslümanlara ve
‹stanbul’u fetheden ‹slam askerlerine yap›labilecek en büyük sayg›s›zl›k örne¤idir. Ayasofya’dan önce ve sonra, ‹slam’›n kutsal mekânlar› olan camilerin bir k›sm› sat›ld›, bir
k›sm› bak›ms›zl›ktan dolay› harabeye dönüfltü. Bir k›sm› askerlere k›flla yap›ld›. Hatta bir k›sm›, Diyarbak›r Ulu Cami
ve Behrampafla camilerinde oldu¤u gibi birçok yerde asker
atlar› için ah›r olarak kullan›ld›. Kalan di¤er mescid ve camiler de, bina olarak varl›klar›n› sürdürmelerine karfl›n, jandarman›n h›flm›na u¤rama korkusu yüzünden kimsenin gitmedi¤i ve birkaç yafll›dan baflka cemaatin kalmad›¤› mekânlar haline geldi. fiimdi bu manzaray› yaflayanlar ve duDUA ◆ ARAfiTIRMA
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yanlar için Kemalist rejimin ‹slam’a, Müslümanlara, ‹slamî
de¤erlere, kutsal mekânlara sayg›l› oldu¤unu söylemek
mümkün mü?
Böyle bir söylemin inand›r›c›l›k de¤erinin olmayaca¤›
gayet aç›kt›r.
Laik, Kemalist rejimin uzun y›llar boyunca ‹slam’a yapt›¤›
düflmanl›k, yeni yetiflen nesil üzerinde etkisini gösterip semerelerini verdi¤i için dine lakayt bir toplum olufltu. Cemaatin
mücadele alan›na ç›k›p camilere el att›¤› y›llara kadar, camiler Allah’a ibadet edildi¤i için huzura kavuflulan mekânlar olmaktan ç›km›fl, korkunun hâkim oldu¤u mekânlar haline gelmiflti. ‹mamlar›n birer devlet memuru oldu¤u camiler, sadece ezan vakitlerinden yar›m saat önce aç›l›p, ezandan bir saat sonra kapanan, kap›lar›na asma kilit vurulan devlet daireleri haline getirilmiflti. Böyle olmas›na ra¤men, baz› camilerin imamlar›, namaz k›ld›rma görevini bir yafll›ya devrederek
camiye bile u¤ram›yordu. Cuma namazlar›nda k›smen dolan, bunun d›fl›ndaki vakitlerde bir saf› bile dolduramayan camilerin cemaatleri, yafllar› geçkin birkaç kifliden oluflmaktayd›. Cemaat aras›nda yafl› k›rk›n alt›nda birisini bulmak, bir
gence, hele hele bir çocu¤a rastlamak mümkün de¤ildi.
Diyarbak›r’da bulunan Ali Pafla, Behram Pafla, ‹skender
Pafla gibi eski tarihi camilerin büyük avlular›, mahalle serserileri ve berdufllar›n›n top oynad›¤› ve di¤er zamanlarda
buluflup yeni mel’anetlerini planlad›klar› bir toplanma merkezi haline gelmiflti. Uzak yerlerden ilim ö¤renmek amac›yla gelen ö¤rencilerin kalabilecekleri yerler olarak infla edilen cami hücreleri, esrarkefl ve içkicilerin âlem yapt›¤› izbe
yerler halini alm›fl, cami tuvaletleri madde ba¤›ml›lar›n›n,
kendilerine uyuflturucu enjekte ettikleri mekânlara dönüflmüfltü. Bu yüzden camiler huzur duyulan ibadethaneler olDUA ◆ ARAfiTIRMA
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maktan ç›km›fl, insanlar›n korkuyla yanlar›ndan geçti¤i mekânlar halini alm›flt›. Bütün bunlar›n bir sonucu olarak camiler bak›ms›zl›ktan harap olmaya bafllam›flt›.
‹flte böyle bir ortamda, Hizbullah Cemaati, camilere el
at›p tekrar ‹slam’›n kutsal mekânlar› haline getirmek için
canla–baflla çal›flt›. ‹slam’›n camilere verdi¤i, ama birilerinin
icraatlar›yla çi¤nenmifl olan kudsiyetini yeniden kazand›rmak için camilere yönelik özel bir program uygulad›. Bu
program› uygularken, yegâne amac›m›z; bak›ms›zl›ktan harap, cemaatsizlikten virane düflmüfl bu kutsal mekânlar› yeniden ihya edip huzur ve sükûnetin elde edildi¤i Allah’›n evleri fonksiyonunu yeniden kazand›rmakt›. Allah’›n izni ve
Hizbullah Cemaatinin özverili çal›flmalar›yla camilerimiz,
yeniden ibadet edilen nezih mekânlara dönüfltü. Cami cemaatlerinin profili, yafl› geçmifl birkaç kifli ile s›n›rl› iken, Allah’›n dilemesi ve Hizbullah Cemaatinin de vesile olmas›yla, insanlar yeniden dinlerine dönerek, ço¤unlu¤unu çocuk
ve gençlerin oluflturdu¤u büyük kalabal›klar, vakit namazlar›nda imam›n arkas›nda saf tutmaya bafllad›. fiunu aç›kça
söylüyoruz ki, biz camilerimizi, birilerinin deyimiyle ‘Arka
bahçemiz’ olarak görmedik ve bu kutsal mekânlar›, Cemaat’e eleman kazand›rma flubeleri olarak kullanmad›k. Buna
gerek de, ihtiyaç da duymad›k.
Cemaat’in camilere yönelik hizmetlerine bak›lacak olursa, ne denli büyük ve hay›rl› ifllere vesile oldu¤umuz görülecektir. Çünkü Cemaat, gençlerin gönüllerini haramlardan,
gayr› meflru bir yaflamdan, tiksindirici ifller yapmaktan, kendilerine bile faydalar› olmayan bir hale düflmüfllükten kurtar›p caminin mukaddes ve her hastal›¤› tedavi eden kudsiyetine ba¤lama yolunda büyük mesafeler kat etti. Fitnenin her
yeri kaplad›¤› bir dönemde; camilerin huzur, sükûnet ve seDUA ◆ ARAfiTIRMA
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lamet mekân› haline gelmesi için büyük fedakârl›klar gösterildi. Küçük olsun, büyük olsun, merkezi olsun, mahalle aras›nda olsun, istisnas›z bütün cami ve mescidlerde Kur’an–›
Kerim derslerinin yan› s›ra, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’›n hayat›n›, ‹slam f›kh›n›, Sünnet–i Seniye’yi konu edinen derslerin yap›lmas› sa¤land›. Bunun sonucu olarak gençler ve çocuklar bofl fleylerin peflinden koflmakta
iken camilere yönlendirildi ve camiler cennet bahçeleri gibi
Kur’an ve zikir sesleriyle ç›nlamaya bafllad›.
Zaman ve imkân bulan herkesin camiye gidip farz namazlar›n› cemaatle k›lmalar› gerekti¤i anlay›fl›, halkta benimsenmeye baflland› ve özellikle cami çevresinde yaflayan
halk buna riayet etmeyi vazife bildi. Bunun yan› s›ra
Kur’an–› Kerim dersi, siyer ve f›k›h derslerine kat›l›p katk›da bulunma, çocuk ve genç yafltakileri aflarak her yafltan insanlar›m›za yay›ld›. Cemaat saflar›, yafll›lara has olmaktan
ç›k›p çocuklardan, gençlerden, orta yafltakilerden oluflan
bir mozai¤e dönüflerek yediden yetmifle her yafltaki insan›m›z, namazda birlikte saf tutar hale geldi.
Yine bak›ms›z camilerin tamir edilmeleri için hem cemaat imkânlar› kullan›ld›, hem de halk›n bu ifle kat›l›p camileri sahiplenme bilincinin oturmas› için bak›m ve onar›mlarda ön ayak olundu. Düzenli temizlikler yap›lmaz durumda
iken, cemaat mensuplar› taraf›ndan her hafta düzenli bir
flekilde temizlenip cami cemaatinin rahat edece¤i ortamlar
oluflturuldu.
Elbette camiye gelip Kur’an–› Kerim ö¤renen, f›k›h,
siyer ve di¤er ‹slamî dersleri alan çocuk, genç ve di¤er insanlar›n tamam›n›n Cemaat’le organik bir ba¤lar› yoktu.
Buna ra¤men insanlar aras›nda camiye ba¤l›l›k bilinci,
cemaatle namaz›n mükâfat›n› elde etme fluuru ve vaktini
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baflka yerlerde bofl geçirerek de¤il, camide de¤erlendirme al›flkanl›¤› olufltu.
Onun içindir ki, zaman zaman Türkiye’nin de¤iflik bölgelerinde, bölgeden olup ‹slamî duyarl›l›klar›ndan dolay›
gözalt›na al›nanlar için bas›nda ç›kan haberlerde, Hizbullah
mensuplar›n›n yakaland›¤› söylenir. Bölge genelinde camiye giden insanlar›n say›s› on binlerce oldu¤u için, camiye
gidenler bilerek ya da bilmeyerek Hizbullah’›n cami programlar›n›n içine girmifllerdir. Bu nedenle Cemaat ile organik ba¤› olsun ya da olmas›n, ald›klar› ve gördükleri ‹slamî
sorumluluk sayesinde, nerede olursa olsunlar, kendilerine
ve çocuklar›na faydal› durumda olacaklard›r.
Her yafltan insan›n camiye gitmesinden dolay› ‹slam’a
ve Müslümanlara düflmanl›¤›n zirvede oldu¤u 2000 sürecinde, yüzlerce hatta binlerce insan yakaland›. Bunlardan
15 yafl›n alt›ndaki çocuklardan tutun 50 yafl›n üzerindeki
yafll›lara kadar her yafltan insan gözalt› sürecinden geçti.
Kimisi tutuklan›p y›llarca cezaevlerinde kald›. Bunlar için
öne sürülen tek suç, ya camide Kur’an–› Kerim dersi vermeleri, ya da almalar›yd›. Halk› Müslüman olan bir ülkede,
böylesine bir suçlama ile insanlar›n gözalt›na al›n›p cezaland›r›lmalar›n›n utanç verici bir durum oldu¤una de¤inmeyece¤im. Bununla beraber anlafl›lmas› aç›s›ndan, ders vermenin asl›n› bir cümle ile izah etmek istiyorum:
Kürdistan medreselerinde; ders olarak ileride olan bir
ö¤rencinin, kendisinden daha alt seviyede bulunan ö¤rencilere ders vermesini sa¤layan bir sistem bulunmaktad›r.
Böylece söz konusu ö¤renci, hem kendi derslerini tekrarlayarak ö¤rendiklerini pekifltirmekle, hem de daha ö¤renci
iken ö¤retmenlik staj›n› yapma f›rsat›n› elde etmektedir.
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Kürdistan Medreselerinde, okuma düzeyi en üst olan
ö¤renciye “Mir” unvan› verilirdi. Arapça Gramer kitaplar›nda “Molla Cami” adl› kitaptan sonra gelen kitaplar› okuyanlara ise “Molla” denilirdi. Medreselerde, Mir’in kontrolünde Mollalarla yap›lan istiflare ile ö¤renciler durumlar›na
göre Mollalar aras›nda taksim edilirdi. Dolay›s›yla medreseye yeni bafllayan ö¤renciler, Molla durumuna gelmifl olan
ö¤rencilerden ders al›rlard›. Ayn› sistem, Cemaatin cami
programlar›nda da uyguland›. Derslerde önde olan ö¤rencilerin, kendilerinden daha alt seviyede olan ö¤rencilere
ders vermeleri için f›rsat ve imkân tan›nd›. Tabi bu durumdaki gençler; polis, istihbarat, ajan ve muhbirler taraf›ndan
Cemaat üyesi ve cami sorumlusu olarak kay›tlara geçti.
Bundan dolay› bu çocuklar, gençler ya da di¤er insanlar,
sadece ders verdikleri için iflkencelerden geçirilip binlerce
insan Cemaat üyesi olma suçlamas›yla yarg›land›.
Bu iddiam›z› destekleyen y›¤›nla örnek bulunmas›na ra¤men, konunun anlafl›lmas›n› sa¤lamak amac›yla, daha önce savunmas›n› yapan M. Said Varol kardeflimizin verdi¤i
örne¤i tekrarlayarak somutlaflt›rmak istiyorum:
Siirt’te bir camide ders veren M. Emin Tetik adl› genç
bir kardeflimiz, Cemaat mensubu olma iddias›yla, örgüt
üyeli¤inden ceza ald›. Bu cezay› almas›na neden olacak ne
bir özgeçmifli, ne de üzerine verilmifl bir ifade bulunmaktayd›. Sadece camide ö¤rencilere ders vermesi, onun Cemaat
mensubu olmas› için yeterli görülmüfl ve eski kanuna göre
9,5 y›l ceza almas› için dayanak yap›lm›flt›. M. Emin Tetik;
baz› kitaplar›n› okudu¤um, kendisini demokrat olarak tan›t›p biraz da ‹slamî duyarl›l›¤› oldu¤unu ima eden eski savc›
Gültekin Avc› taraf›ndan tutuklanma iste¤iyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmifl ve sonuçta tutuklanm›flt›. Kendisi, SiDUA ◆ ARAfiTIRMA
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irt’te görev yapt›¤› s›rada Cezaevi savc›s› olarak Baflsavc›
ile birlikte cezaevini ziyaret etti¤inde, Cemaat üyesi olduklar› gerekçesiyle tutuklanm›fl olan kardefllerimizin bulundu¤u ko¤ufla da u¤ram›flt›. Bu s›rada ko¤uflta bulunanlar, Baflsavc›ya devletin yapm›fl oldu¤u hukuksuzluklardan bahsederek sadece camide ders al›p verdikleri için tutukland›klar›n› söylemifller, Baflsavc› buna inanmay›p “Olur mu öyle
fley?” dedi¤inde de M. Emin Tetik’i göstererek;
“‹flte bu arkadafl›n ne özgeçmifli, ne de üzerine verilen bir ifade oldu ¤u halde, s›rf camiye gidip ders verdi¤i için tutuklanm›flt›r. Kendisini
tutuklama iste¤iyle mahkemeye sevk eden ve sonuçta tutuklanmas› na sebep olan da, iflte yan›n›zda bulunan Gültekin Avc› Bey’dir. Tu tuklayan ve tutuklanan karfl› karfl›ya…”

diyerek iflin vahametini ortaya koymufllard›r.
Yarg›lama sonucunda, s›rf camiye giderek Kur’an–› Kerim dersi al›p verdikleri için ceza alan yüzlerce kardeflimiz
mevcuttur.
fiu s›ralarda gündemde olan Ergenekon davas›n›n san›¤› ve çeflitli darbe planlar›yla tan›nan fiener Eruygur’a gönderilen raporlar, neredeyse bütün insanlara “Bu kadar da
olmaz” dedirtiyor. Buna göre, bir camide hutbe veren imam›n s›k s›k “Esta¤firullah” dedi¤i ve cemaatin de tekrarlad›¤› fleklinde bir fiflleme yap›l›p fiener Eruygur’a rapor halinde sunuldu¤u belirtiliyor. Bu duruma hayret edenlerin, acaba sadece camiye gidip Kur’an–› Kerim dersi al›p verdi¤i
için cezaland›r›l›p y›llarca cezaevlerinde çile çekmelerine
nas›l bir tepki vereceklerini ya da bundan haberdar olup olmad›klar›n› merak etmemek elde de¤il do¤rusu…
Cemaatin cami programlar›n›n özveriyle uygulanmas› esnas›nda büyük zorluklarla karfl›lafl›ld›¤› da bir gerçektir. Özellikle devletin bask›lar›n› her an üzerimizde gördük. Camilerin
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imaj›n› bozmak için ajanlar kullan›ld›, serserilerin bizden görünmesi sa¤lan›p camilerde halk›n nefretini çekecek davran›fllarda
bulunmas› istendi. Polis camileri bas›p ayakkab›lar›yla hal›lar›
çi¤nedi ve çocuklar› d›flar› ç›kararak tehditle camiyi terk etmelerini istedi. Neredeyse her akflam de¤iflik bir cami, ders saatlerinde polisin bask›nlar›na u¤rad›. Para karfl›l›¤› kand›r›lan çocuklar›n h›rs›zl›k yapmalar› sa¤lan›p böylece Kur’an–› Kerim
derslerine gelen çocuklara ve hocalar›na duyulan teveccühün
k›r›lmas›na çal›fl›ld›. ‹mamlara bask› yap›l›p meslekten at›lma
tehditleriyle, çocuklar› camiye almamalar› istendi.
Bunun yan› s›ra mürted örgüt PKK’nin halka yönelik
bask›lar› da cami çal›flmalar›m›zda engelleyici bir di¤er unsur oldu. Sanki mürted örgüt ile devlet, ‹slamî çal›flmalara
karfl›tl›k noktas›nda gizli bir ittifak içindeydiler. Bu, bir iddia olmaktan ziyade, prati¤i olan bir gerçekliktir. Çünkü devlet, camiye gitmenin önünü kapatmak için binlerce insan›
örgüt üyesi diye gözalt›na al›p bunlar›n büyük k›sm›n› zindanlara atarak haks›z yere cezaland›rd›. PKK ise, camiye
gidenleri ve ailelerini tehdit etti. Bununla da kalmayarak camide, cami yolunda, ya da camide görev yapan ve ‹slamî
tedrisat alan yirmiden fazla Müslüman kardeflimizi flehid etti. Buna ra¤men Allah’›n yard›m›yla cami programlar›m›z
düzenli bir flekilde yerine getirildi ve Allah camileri, Müslüman halk›m›z›n uyan›fl› için bir hidayet p›nar›na çevirdi.
Bozulmufl olan toplum, bu sayede dini bir ›slahat içine
girdi. Unutulan de¤erler yeniden hat›rland› ve ‹slamî kimlik
eskisi gibi sayg› görmeye bafllad›. Dine sar›lanlar toplumda
sevilip say›larak bafl tac› edildi. ‹slamî kimlik ve ‹slamî flahsiyet yeniden hayat buldu ve bu sayede Müslümanlar›n toplum içinde bozulan imajlar›, hak ettikleri sayg›n konuma
yükseldi. Bu, kolay olmad› elbette. Fedakârl›k, özveri, gayDUA ◆ ARAfiTIRMA
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ret, emek, u¤rafl gerektiren bu geliflme, salt bizim kiflisel
becerimizle olmad›. Bilakis bu, Allah’›n yard›m›yla ve
O’nun bizi vesile k›lmas›yla gerçekleflti. Bu nedenle O’na
hamd ediyor ve bizi baflka hay›rlara yönlendirip yard›m›n›
hiçbir zaman esirgememesini diliyoruz.
2– Okul Çal›flmalar›m›z
Cumhuriyet rejiminin, okullar› rejimin emniyet sübab›
olarak görüp burada yetiflen çocuklar› cumhuriyetin y›lmaz
bekçileri (!) yapma anlay›fl›, tevhid–i tedrisatla bafllad›. 3
Mart 1924’te kabul edilen Tevhid–i Tedrisat kanunuyla beraber medreseler kapat›l›p okullarda karma e¤itim sistemine geçildi.
Yeni rejime ba¤l› olan Kemalist ö¤retmenler; çocuklar›
dinden uzak, laik bir e¤itim sistemiyle, ‹slamî endiflelerden
soyutlanm›fl, dini ve ahlaki de¤erleri dumura u¤ram›fl bir
nesil yetifltirmek için bütün devlet imkânlar›n› seferber ettiler. Sonuçta geçmifline s›rt dönen, bat› de¤erlerini en üst
de¤er kabul eden, gelenek ve göreneklerini küçümseyen,
dini vecibelerini yerine getirenleri horlayan, ‹slamî k›l›k ve
k›yafete karfl› alerjik reaksiyon gösteren, aile içindeki kar›–koca ba¤l›l›k ve sadakatini ça¤d›fl› gören, ahlaktan nasipsiz; onlara göre ça¤dafl, bize göre ilkel bir nesil yetiflti. Bu
nesil, maalesef bütün köfle bafllar›n› tutup Müslüman halka
karfl› bir kale vazifesini gördü.
Okullar, bu anlay›fl yüzünden e¤itim ve ö¤retim yap›lan,
ilim–irfan elde edilen, cehaletten ayd›nl›¤a geçiflin mekânlar› olmaktan ç›k›p fuhufl ve ahlaks›zl›¤›n yap›l›p ö¤renildi¤i mekânlar haline getirildi. Yap›lan araflt›rmalar, uyuflturucu yafl›n›n 11’ler seviyesine indi¤i ve ilkö¤retim okullar›n›n
önünde rahatça uyuflturucu sat›fl›n›n yap›ld›¤›n› göstermekDUA ◆ ARAfiTIRMA
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tedir. Ayn› flekilde içki ve sigara kullan›m yafl› daha alt seviyelerde ve yine ilkö¤retim düzeyinde kullan›m alan› bulabilmektedir. Flört denen k›z–erkek arkadafll›¤› ve ard›nda
geliflen cinsi sap›kl›klar, maalesef ilkö¤retim 6. s›n›flardan
itibaren bafllamaktad›r.
Bütün bu sayd›klar›m›z, herkes taraf›ndan bilinen, ancak
herhangi bir çare için k›llar›n k›p›rdat›lmad›¤› dehflet kareleridir. Oysa yaflanan bu manzaralar, ö¤retmenlerden bafllayarak ta Milli E¤itim Bakan›’na, oradan da Baflbakan ve
Cumhurbaflkan›’na uzan›ncaya kadar uykular› kaç›racak
kadar mühim ve çare buluncaya kadar kafa yorulmas› gereken milli bir mesele kadar önemli bir sorun olarak alg›lanmal›yd›.
Cemaat, her konuda oldu¤u gibi bu konuda da üzerine
düflen görevi yapm›fl ve ifli baflkalar›na havale etmeyip, elini çekinmeden tafl›n alt›na koymufltur. Çünkü Cemaat’e
göre okullar, bir toplumun flekillenmesine öncülük eden kurumlard›. Toplumun nas›l flekillenmesi isteniyorsa, okullardaki ö¤rencilerin o do¤rultuda flekillenmesi gerekmektedir.
‹flte bu anlay›flla Cemaat, ö¤renci çal›flmalar›na büyük
önem ve a¤›rl›k verdi.
Elbette çal›flmalar›m›z, saf dima¤lara yanl›fllar›n yanl›fl
yönlerini gösterip do¤rulara yönelmelerini sa¤lama üzerine
odaklanm›flt›. Yanl›fl›n yanl›fl oldu¤unu, do¤rular›n da do¤ru oldu¤unu bilen her temiz f›tratl› çocuk, yanl›fla düflmekten kaç›n›p do¤ruya koflacakt›. ‹flte okullardaki çal›flmalar›m›z›n özeti budur.
Allah’a hamd olsun ki, programl› olarak ve bilerek ‹slam’a düflmanl›k yapan ö¤retmenlerin düflmanl›klar›na, yöneticilerin engel ç›karmalar›na, d›flar›dan de¤iflik unsurlar›n
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ve mürted örgütün çal›flmalar› sekteye u¤ratma giriflimlerine ve kötü yollara çekenlerin gayretlerine ra¤men faydal›
ve güzel geliflmeler yafland›.
Çal›flmalar›n oldu¤u okullarda, çok geçmeden semere
al›nmaya baflland›. Okullarda k›zl›–erkekli ahlaks›zca buluflma ve toplant›lar yok denecek kadar azald›. Okul önlerinde
uyuflturucu, sigara ve di¤er maddeleri satanlar uzaklaflt›r›ld›.
Mürted örgütün ikide bir yapt›¤› boykotlar k›r›larak e¤itim ve
ö¤retime vurulan darbeler sona erdirildi. Ö¤rencilere, ö¤retmenlere, okul yöneticilerine hatta ö¤renci velilerine korku
salan mürted örgütün tehditleri bertaraf edilerek rahat bir
ortamda derslerin yap›lmas› sa¤land›. S›n›flarda karma e¤itim olmas›na ra¤men, k›z ve erkeklerin oturdu¤u s›ralar
kendili¤inden ayr›larak f›tri meyillerin önüne geçildi.
Cemaat, sadece kötülü¤ü bertaraf etmekle kalmad›. Bu
ortamlarda, ulaflabildi¤i çocuklar›n imanlar›n› kurtarmak
için büyük gayretler içine girdi. Zaten as›l amaç da buydu.
‹manlar›n kurtar›lmas› için birilerinin bedel ödemesi gerekiyordu. Bu zamanda, bunun bedelini Cemaat olarak ödemeyi seve seve kabul ettik.
T›pk› Üstad›m›z›n dedi¤i gibi:
“Ben cemiyetin iman selâmeti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gö zümde ne cennet sevdas› var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin
iman› nam›na bir Said de¤il, bin Said feda olsun. Kur’an’›m›z yeryü zünde cemaatsiz kal›rsa, cenneti de istemem; oras› da bana zindan
olur. Milletimizin iman›n› selâmette görürsem, cehennemin alevleri
içinde yanmaya raz›y›m. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül–gü listan olur.”

3– Cemaat’in Köyleri ‹hya Çal›flmalar›
fiuras› bir gerçektir ki, bölge köylerinin istisnas›z tamam›, maddi ve manevi bir geri kalm›fll›k içinde bulunuyordu.
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Bu, devletin bölgeye yönelik politikalar›n›n do¤al, beklenen, hatta istenen bir sonucuydu. Cumhuriyet öncesinden
bafllayan ‹ttihat ve Terakki politikalar›, cumhuriyetle beraber aynen devem etmifl, fieyh Said K›yam› ve sonras›nda
da cezaland›rma ve “terbiye” amaçl› olarak daha kat› bir
flekilde, tavizsizce uygulanm›flt›r.
Ekonomik ve kültürel geliflmifllik düzeyine bak›ld›¤›nda,
Kürdlerin yaflad›¤› bölgelerle di¤er bölgeler aras›ndaki uçurumun ne denli derin oldu¤u gerçe¤inin inkâr edilemez bir
flekilde karfl›m›zda durdu¤u görülecektir. Ekonomik geri
kalm›fll›k, okullaflma oran›ndaki yetersizlik, sanayinin yok
denecek kadar az olmas›, hayvanc›l›k ve tar›m›n ilkel usullerle yerine getirilmeye çal›fl›lmas›, sa¤l›k ve enerji alan›ndaki geri b›rak›lm›fll›k vb. her alanda, ülkenin di¤er bölgeleriyle k›yaslanamayacak derecede büyük farklar›n oluflu, bölge insan›n› sefalet ve cehaletin pençesinde ilkel bir yaflama
mecbur b›rakm›flt›r. Bunu, devletin imkânlar›n›n yetersizli¤i
ile izah etmeye çal›flmak, bölge insan›n›n zekâs›yla alay etmek olaca¤›ndan kabul edilebilir bir mazeret de¤ildir. Bu,
devletin bilinçli ve planl› bir politikas›yd›.
Bu politikalar›n bir sonucu olarak bölge halk›, ama özellikle köylerde yaflayanlar koyu bir geri kalm›fll›k ve cehalet
içinde yaflamak zorunda b›rak›lm›flt›. Köylerdeki cehalet iki
yönlüydü: Biri, okul ve ö¤retmen yoklu¤undan kaynaklanan cehalet; di¤eri de medreselerin kapat›l›p dini e¤itimin
yasaklanmas›yla dini yönden yaflanan cehaletti. Bu da devletin bilinçli ve planl› politikalar›n›n do¤al sonucuydu. Çünkü daha kurulufl y›llar›nda yap›lan harf devrimi ve Tevhid–i
Tedrisat kanunlar›, medreselerin kapat›lmas› vb. birçok icraatla hedeflenen asl›nda tam da buydu. Böylece halk cahil
kalacakt›. Cahil bir halk› uyutup kand›rman›n ve kontrol alDUA ◆ ARAfiTIRMA
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t›nda tutman›n, bilgili ve bilinçli bir halk› kontrol etmekten
çok daha kolay ve despot rejimlerin s›kl›kla uygulad›klar› bir
yöntem oldu¤u inkâr edilmez ve tart›flma götürmez bir gerçektir. Devletin bu politik hedefinin büyük oranda baflar›l›
oldu¤u maalesef üzücü bir hakikattir. Elimizde bu konuda
istatistikî bilgiler olmamas›na ra¤men, seksenli y›llara kadar
Kürdlerin yaflad›¤› köylerde okur–yazarl›k oran›n›n en iyimser tahminle yüzde on befller civar›nda oldu¤unu söylemek
yanl›fl olmayacakt›r. Buna ra¤men, gizliden de olsa özverili din adamlar›n›n her türlü zorlu¤u göze alarak kendi medreselerini kurup e¤itim vermeleri sayesinde ö¤renciler yetifltirilmifl, ancak bu hiçbir flekilde sadra flifa olmam›flt›r.
Böylece hem dini alanda hem de okur–yazarl›k ve fen ilimlerini ö¤renme alan›nda koyu bir cehalet yaflanm›flt›r. Bunun sonucunda;
– Halk›n aras›nda hurafeler ço¤alm›flt›r.
– ‹slam’dan olmayan bat›l inançlar ve bid’atlar sanki dinin esas›ndanm›fl gibi kabul görmüfl ve sahiplenilmifltir.
– Halk›n gelenek ve göreneklerine bat›l inançlar kar›flm›fl, örf ve adetlere ‹slam’dan olmayan birtak›m kurallar
girmifltir.
– Ahlaki de¤erlerde k›smen yozlaflmalar bafl göstermifl,
haremlik–selaml›k uygulamas› neredeyse unutulmufltur.
– Köyler, teknolojiden ve zaman›n geliflmiflli¤inden bihaber kalm›fl, bu yüzden de ilkel bir yaflama r›za gösterilmifltir.
– Tar›m ve hayvanc›l›k alan›ndaki teknolojik geliflim ve
iyilefltirme tekniklerinden habersiz kalan köyler, açl›k ve
yoksullu¤un pençesinde k›vranm›flt›r.
– Bilinçsizlik ve cehalet, insanlar› a¤a ve beylerin ›rgat
ve köleleri durumuna düflürmüfltür.
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– Bazen onlarca insan›n ölmesiyle sonuçlanan ve on y›llarca süren düflmanl›¤a sebebiyet veren kan davalar› yayg›n
bir hale gelmifl, bu nedenle afliretler aras›nda sevgi ve muhabbet yerine, kin ve düflmanl›k tohumlar› ekilmiflti.
– ‹htilaflar, toprak kavgalar›, namus davalar›, suyun kullan›m› gibi konularda köyler aras›nda sürekli gerginlik yaflanm›fl, can ve mal güvenli¤i kalmam›fl, böylece insanlar
gerilim içinde bir yaflam sürmek zorunda kalm›flt›.
– Bu gerilim, düflmanl›k, ihtilaf ve gerginlikler nedeniyle
günlük iaflesini bulmakta zorlanan aileler bile silah temin etmekte ve en küçük bir tart›flma, sonu ölümle biten facialara neden olmaktayd›.
– Bunca geri b›rak›lm›fll›¤a, bid’at ve bat›l inanca ra¤men halk›n dine, din adamlar›na ve fleyhlere olan sayg›s›nda azalma olmad›¤› için, bu yöndeki istismara kap› aç›lm›fl
ve insanlar sahtekârlar›n sömürülerine maruz kalm›flt›r.
Bunlar› ço¤altmak mümkün olsa da savunman›n konusu
bu olmad›¤›ndan, verilenlerle iktifa etmek yeterli olacakt›r.
‹flte böylesi bir ortamda Cemaat, köyleri ihya etmek ve insanlar› cehalet karanl›¤›ndan ilim ve irfan›n, bilinç ve fluurun
ayd›nl›¤›na ç›karmak için elini tafl›n alt›na koymakta ve bu zorlu görevin gömle¤ini giymekte bir an bile tereddüt etmedi.
Çünkü Cemaat, halk›n en büyük düflman›n›n cehalet oldu¤unun fark›ndayd› ve ‹slam’dan uzaklaflman›n ya da ‹slam’› yanl›fl yaflaman›n en büyük etkeninin de cehalet oldu¤unu çok iyi
biliyordu. Bu nedenle Cemaat, köyleri ihya hareketi bafllatmakta gecikmedi. Bu yap›l›rken, Üstad Bediüzzaman’›n;
“Bizim düflman›m›z cehalet, zaruret, ihtilâft›r. Bu üç düflmana karfl›
sanat, marifet, ittifak silâh›yla cihad edece¤iz”

tespiti, kalk›fl noktam›z› oluflturdu.
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Cemaat bu çal›flmalar›n›; birçok tehlikeyi göze alan, Allah’tan baflka hiçbir fleyden korkmayan, Allah r›zas›ndan
baflka hiçbir menfaat gözetmeyen; uzakl›k, yolun olmamas›,
ulafl›m güçlü¤ü, hava muhalefeti gibi zorluklara ald›rmayan;
Allah ve Resulü’ne ça¤›rmak, insanlara ‹slam’› götürmek
için canlar›n› difllerine takarak çal›flan özverili kardefller sayesinde, bölgenin birçok köyüne götürdü. Cemaat; köyleri
ihya etme, bilinçlendirme, ‹slam’la yeniden tan›flt›rma faaliyetlerini özellikle kültürel alanda yo¤unlaflt›rd›. Okuma–yazma ö¤renme imkân› olan gençlere ve ö¤renme yafl›n› geçmemifl olanlara okuma–yazma ö¤reterek kitap okumalar› ve
okuduklar›n› anlayabilmeleri sa¤land›. Okuma–yazma ö¤renme imkân› bulamayanlar ise, cemaat’in kültürel faaliyetleri dâhilinde olan derslere ifltirak ederek ilmi yönden gelifltiler. Öyle ki, o döneme kadar kad›nlar›n böylesi bir kültürel
çal›flmaya kat›l›m› bir tabu olarak görülürken, kad›nlar aras›nda etkin ve verimli kültürel faaliyetler yap›larak ailenin temel dinami¤i olan kad›nlar›n bilinçlenmesi sa¤land›.
Cemaat’in, bölge genelindeki köylerde yapt›¤› bu etkin kültürel faaliyetleriyle, ‹slamî e¤itim ve bilinçlendirme
çal›flmalar› yap›ld›¤› gibi, o güne kadar TC’nin cahil b›rakt›¤› çok say›da insan yap›lan bu çal›flmalar neticesinde okuma–yazma ö¤renip itikadi, ahlaki, siyasi, toplumsal ve kültürel konularda az›msanmayacak bir bilinç düzeyine ulaflt›.
Cumhuriyetin kuruluflu ve ard›ndan yaflanan geliflmeler,
devrimler, ink›lâplar, kanunlar ve yasaklamalarla büyük
darbeler yiyen, as›l fonksiyonlar›ndan uzaklaflan ve özverili
âlimlerin ancak gizliden yürüttükleri klasik medreseler de
Cemaat’in köyleri ihya projesi kapsam›nda ele al›nan konular aras›nda yer ald›.
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Bu ba¤lamda Cemaat, hem medreselerde ders veren ve
‘Seyda’ denilen müderrisler, hem de ders alan ve ‘Faki’ denilen ö¤renciler üzerinde faaliyetlerini yo¤unlaflt›r›p onlara
da Cemaat’in bafllatt›¤› ‹slamî daveti götürerek yak›n iliflki
içine girdi. Bu kurumlar›n tekrar asli fonksiyonlar›n› icra etmeleri, yeniden bir canlan›fl ve silkinifl içine girmeleri, genel ‹slamî uyan›fla paralel olarak ça¤dafl ‹slamî ak›m ve düflüncelerle tan›flmalar›, yeniden bir düflünsel ve kültürel dirilifl yaflamalar› ve tekrar cazip hale gelebilmeleri için bunlara yönelik planl› ve programl› bir çal›flma yürütüldü. Bunlar›n e¤itim müfredatlar› gözden geçirilip yenilendi. Klasik
ders kitaplar›na ilaveten birçok ça¤dafl ‹slam âliminin kitaplar›n›n ders olarak okutulmas› sa¤land›. Cemaatleflme, davet, tebli¤, ça¤dafl ak›m ve ideolojiler gibi birçok konudaki
kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›layacak kitaplar›n bas›lmas› veya
temin edilmesi suretiyle, bu konulardaki eksiklik giderildi.
Bütün bu çal›flmalar sayesinde medreseler de¤iflim–dönüflüm geçirerek çok verimli bir program takip etmeye bafllad›lar. Bunun neticesinde, medreseler yeniden ra¤bet görmeye, insanlar çocuklar›n› gönül rahatl›¤› içinde medreselere göndermeye, müderris ve talebeler hak ettikleri itibar›
yeniden görmeye bafllad›lar. Buradan yay›lan ilim ve kültür
ayd›nl›¤›, di¤er insanlar› da kuflat›nca, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’›n unutulan sünnetleri yeniden hayat›n vazgeçilmezleri aras›na girdi.
Köylerdeki birçok yanl›fl anlay›fl, bid’at, hurafe, bat›l
inanç ve ahlaki yozlaflma da Cemaat’in savafl açt›¤› konular aras›ndayd›. Ancak Cemaat bu konuda halk›n hassasiyetlerini göz önünde bulundurup y›llar içinde oluflan anlay›fl
ve yaflant›lar›n› bir kerede de¤ifltirme yanl›fll›¤›na düflmedi.
Bunu yaparken, gerçek ‹slam’› onlara sunmakta, PeygamDUA ◆ ARAfiTIRMA
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ber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’›n ve yüce sahabelerinin
yaflant›s›n› anlatmak suretiyle yanl›fll›klar›n› kendilerinin görmesini sa¤l›yordu. Bu metot incitici de¤il terbiye edici, bask›c› de¤il gönül al›c›, horlay›c› de¤il sevgi ve flefkate dayal› bir metot idi. ‹flte bu metot sayesinde, uzun y›llar içinde oluflmufl olan birçok bat›l inanç,
hurafe, bid’at ve ahlaki yozlaflma, yerini Kur’an ve Sünnet
›fl›¤›nda flekillenen halis ‹slam’a b›rakt›.

(Allah hepsinden raz› olsun)

Cemaat’in çal›flmalar› neticesinde yaflanan dönüflümü
flu flekilde özetlemek mümkündür:
– Köylerde h›rs›zl›k s›radan bir hal alm›flken, Cemaat’in
köylere yönelik çal›flmalar› sayesinde bu kötü ahlak yok denecek seviyeye düfltü.
– K›z kaç›rma hadiseleri köyler aras›nda en çok duyulan
haberler aras›nda idi. Bu nedenle düflmanl›klar yaflan›p aileler periflan bir duruma düflüyordu. Cemaat’in çal›flmalar›n› götürdü¤ü köylerde bu durum tamamen ortadan kalkt›.
Evlilikler karfl›l›kl› r›za ve ‹slamî usuller temelinde yap›lmaya baflland›.
– Köylerde güçlüler zay›flar› eziyor, zenginler fakirleri
uflak niyetine kullan›yor, a¤alar insanlar› kendi tapulu mal›
gibi görüyorken, cemaatin anlay›fllar› de¤ifltirmesi sayesinde insanlara hak ettikleri de¤er verildi.
– Köylülerin en hassas oldu¤u nokta namus mefhumu
olmas›na ra¤men, maalesef bu da yozlaflm›flt›. Çünkü eskisi gibi tesettüre dikkat edilmiyor, genç k›zlar ve gelinler yaln›z bafllar›na tarlaya, suya veya süt sa¤maya gönderiliyordu. Bunun sonucunda s›kl›kla nahofl hadiseler yaflanarak
namuslar kirletiliyordu. Kirletilen namuslar, as›lan veya
bo¤durulan k›zlarla temizlenmeye çal›fl›l›yordu. Cemaatin
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köylere yönelik çal›flmalar› içinde en çok dikkat etti¤i nokta tesettür, haremlik–selaml›k ve harama götüren yollar›n
kapat›lmas› oldu¤u için, çal›flmalar›n yürütüldü¤ü dönemler
içinde bu türden nahofl hadiseler neredeyse bitme noktas›na gelmifltir.
– Cemaat’in köy çal›flmalar› sayesinde köylerin su ve tuvalet gibi altyap› eksiklikleri büyük oranda giderilirken, y›k›lmaya yüz tutmufl camiler onar›larak insanlar›n rahat bir
ortamda ibadetlerini yapmalar›na yard›mc› olundu. Uzun
y›llar süren kan davalar›, arazi anlaflmazl›klar›, sulama konusundaki ihtilaflar gibi can ve mal kay›plar›na sebep olan
davalara adil ve kal›c› çözümler getirilerek husumetler sonland›r›ld›.
Yukar›da k›saca izah etmeye çal›flt›¤›m›z çal›flmalar sayesinde Cemaatin çal›flma yapt›¤› köylere huzur ve güven
yeniden geldi. ‹slam’›n nuru yay›ld›kça, insanlar geçmiflte
yaflad›klar› gayri ‹slamî yaflay›fla hay›fland›lar. Kendilerine
bu bilinci kazand›ran, kendilerini yeniden uyand›r›p gerçek
‹slam’la tan›flt›ran Cemaat’e büyük bir güven duyuldu ve
bütün ihtilaflara, tart›flmalara, kavgalara, davalara Cemaat
müdahil edilmek suretiyle arac› olmas› istendi. Cemaat de
kendisine duyulan güven ve itimad›; her hareketi, her icraat›, her karar›, her uygulamas› ve her çözümüyle her geçen
gün daha da pekifltirip halk›n gönlündeki yerini korudu. Allah buna vesile olan Cemaat mensubu bütün kardefllerimizden raz› olsun ve onlar› cennetiyle mükâfatland›rs›n.
4– Toplumsal Sorunlara Çözüm Çal›flmalar›
Cemaat’in ‹slamî alanda yapt›¤› çal›flmalar; yeniden öze
dönme, ‹slam’› daha iyi anlama ve yaflama, ‹slam’a sonraDUA ◆ ARAfiTIRMA
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dan girmifl olan yanl›fllar› ay›klama, ‹slamî ahlak› oturtma,
‹slam’a ve Müslümanlara fiziki ve psikolojik tahribat üzerine kurulu sald›r›lar› bertaraf etme gibi çok çeflitli dallar›
kapsamaktayd›. Cemaat’in, bu dallar›n tamam›nda ortaya
koydu¤u çal›flmalar, getirdi¤i çözümler, fikri ve düflünsel
alanda yapt›¤› ink›lâplarla do¤ru perspektiflerin yakaland›¤› ve bu do¤rultuda yeni aç›l›mlar›n sa¤lanmas›na vesile oldu¤u, bölgede ‹slam’a dönüfl ve ‹slam’› yaflay›fl düzeyinde
bir de¤iflim ve dönüflüm yafland›¤›, art›k dost–düflman herkes taraf›ndan kabul edilen gerçeklerdir.
Cemaat’in çal›flmalar› bunlarla s›n›rl› de¤ildi elbette.
Uzun y›llar içinde kangren olmufl toplumsal sorunlar da Cemaat’in ilgi alan› içindeydi. Gerek devletin hukuk sisteminin bölge halk› taraf›ndan benimsenmemesi sebebiyle
mahkemelere intikal etmemesi, gerek devletle bar›fl›k olunmamas›ndan dolay› sorunlar›n devlete götürülmemesi, gerek gelenek ve göreneklerden, gerekse de örf ve adetlerden kaynaklanan daha de¤iflik sebeplerden dolay› yaflanan
onlarca de¤iflik sorun, Cemaat taraf›ndan ortaya konan
adil ve herkes taraf›ndan gönül hofllu¤uyla kabul edilen çözümler sayesinde ortadan kalkm›fl ve toplumun gündeminden ç›km›flt›r.
Cemaat’in el att›¤› ve çözümler getirerek ya tamamen
ortadan kald›rd›¤› ya da en aza indirmeye vesile oldu¤u
toplumsal sorunlardan baz›lar› flunlard›r:
1– Kan Davalar›: Cemaat, bu toplumsal sorunun ‹slam’›n yaflanmamas›ndan ve yanl›fl geleneklerin ‹slam’a
mal edilmesinden kaynakland›¤›n› biliyordu. Sorunun kayna¤›na inilip insanlara dünya ve ahirete yönelik hak ve hakikatler anlat›ld›¤›nda inatlar kendili¤inden k›r›l›yor, kat›laflm›fl kalpler yumufluyor, kin ve nefretten baflka bir fley düDUA ◆ ARAfiTIRMA
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flünmeyen beyinler daha sa¤duyulu düflünüyor, ahiret korkusu dünyevi intikam h›rs›na galip geliyor, böylece bir sulh
havas› oluflup bar›fl rüzgârlar› esiyordu.
Cemaat, aralar›nda husumet ve kan davas› bulunan aile
ve afliretleri ayr› ayr› ele al›yordu. Kan davalar›n›n ‹slamî çözümler d›fl›ndaki çözümlerle ortadan kalkmayaca¤›n› çok iyi
bilen Cemaat, s›radan faaliyetleriyle her iki tarafa da gidiyor
ve insanlar› ‹slam’a davet ediyordu. ‹slam’›n hakikatine susayan bölge halk›, ‹slam davetçilerinin davetlerine fazla kay›ts›z
kalam›yorlar ve kendilerini Cemaat’in programlar›na teslim
ediyorlard›. Bu programlarda ‹slam’›n özünü yakalayan ve
aralar›nda husumet ve kan davas› bulunan insanlar, aileler ve
afliretler yaflad›klar› bu düflmanl›¤a piflman oluyorlar ve Cemaat’in arabulucu olmas›n› istiyorlard›. Arabuluculuk görevini kusursuz bir flekilde yerine getiren Cemaat, her iki taraf›n
da gönülden kabul edece¤i ‹slamî çözümlerle sorunu ortadan
kald›r›yordu. Bu flekilde çözülen kan davalar›, az›msanmayacak kadar çoktur. Öyle ki, Cemaat’le hiçbir diyalogu olmayan, ancak Cemaat’in getirdi¤i adil ve ‹slamî çözümlerle sorunlar› halletti¤ini duyan insanlar, kendi davalar›n› Cemaat’e
havale ederek çözümü Cemaat’e b›rak›yorlard›.
‹slam Tarihinde, Medine dönemini okudu¤umuzda, orada bulunan iki büyük kabile olan Evs ve Hazrec Kabilelerinin birbirlerine düflman olduklar›n› ve sürekli savafllarla birbirlerinden birçok insan öldürdüklerini, ancak ‹slam’›n gelmesiyle, bu düflman kabilelerin ‹slam sanca¤› alt›nda ‹slam’a hizmet yar›fl›na girdiklerini görüyoruz. Tarihte okudu¤umuz bu inan›lmas› güç olay, bölgemizin birçok yerinde yafland›. Y›llarca birbirlerine düflmanl›k yapan ve karfl›l›kl› olarak birçok kiflinin ölmesine sebep olan taraflar, Cemaat çat›s› alt›nda, ‹slam’a hizmet yar›fl›na girmifllerdir. DaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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ha önce kan davas› nedeniyle düflman olanlar, Cemaat’in
programlar› dahilinde el ele, omuz omuza vererek kardefllik anlay›fl› içinde ‹slam’a hizmet etmifllerdir.
2– Arazi Anlaflmazl›klar›: Özellikle k›rsal kesimlerde yaflanan bir di¤er sorun da, arazi anlaflmazl›klar›yd›. Toprak
reformunu adil ve hakkaniyete uygun yapmayan devlet, ard›nda birçok sorun ve anlaflmazl›k b›rakm›flt›. Bu sorun ve
anlaflmazl›klar ço¤u kez ölüme kadar giden daha büyük sorunlar›n bafllamas›na neden oluyordu. Mahkemelere intikal
edenlerin devede kulak mesabesinde kald›¤› arazi anlaflmazl›klar›, bölgenin neredeyse her köyünde yaflanan, köydeki huzuru bozan, insanlar›n hayatlar›n› tehdit eden ciddi
sorunlar aras›ndayd›.
Cemaat, bu alanda da insanlar› rahatlatacak ve anlaflmazl›klar› ortadan kald›racak çözümler gelifltirmiflti. Elbette
getirdi¤i bu çözümler de di¤er çözümler gibi kayna¤›n› ‹slam’dan almaktayd›. Mahkemelerde adil çözüm bulamayacaklar›n›, bulsalar bile ancak 30–40 y›l kadar süren uzun
yarg› sürecinin sonunda gerçekleflece¤ini bilen insanlar,
Cemaat’in pratik çözümleri sonucunda huzur ve can güvenli¤ini tehdit eden bu sorunlar›ndan kurtuluyorlard›. Cemaat’in faaliyetlerini yürüttü¤ü zaman dilimi içinde, yüzlerce arazi anlaflmazl›¤›, adil ve bütün taraflar›n gönül hoflnutlu¤u içinde kabul edece¤i çözümlerle ortadan kald›r›lm›flt›r.
3– Suyun Kullan›m›yla ‹lgili ‹htilaflar: Suyun kullan›m›na iliflkin sorunlar da bölgede s›kl›kla yaflanan sorunlar aras›ndayd›. Bu sorun da, aynen arazi anlaflmazl›klar›nda oldu¤u gibi insanlar› rahats›z eden, köylerde rahat ve huzuru
kaç›ran, insanlar› meflgul eden, sonu husumet ve daha büyük sorunlara kadar giden toplumsal bir rahats›zl›k konusuydu. Sorunun oldu¤u ve bu sorunun Cemaat’e intikal etDUA ◆ ARAfiTIRMA
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tirilerek çözüm getirmesi istenen bütün yerlerde, suyun kullan›m›yla alakal› yaflanan anlaflmazl›klar adil ve hakkaniyete uygun çözümlerle ortadan kald›r›lm›flt›r.
4– Namus Davalar›: Namus davalar›, bölge genelinde
yaflanan temel sorunlardan bir di¤eriydi. Elbette, di¤er sorunlar gibi bu sorun da maalesef ‹slam’›n yaflanmamas›ndan kaynaklanan bir sorundu. Zira ‹slam’›n yafland›¤› yerlerde, bir Müslüman’›n namusu, di¤er Müslüman kardeflleri taraf›ndan korunmas› gereken bir emanet olarak görülürdü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam;
“Her Müslüman’›n mal›, kan› ve ›rz› di¤er Müslüman’a
haramd›r”
diyerek ›rzlar›n güvenli¤ini sa¤lam›flt›r. Ancak ‹slam’dan
uzaklaflan ve flehvetlerinin esiri olan insanlar, ‹slam’›n bu
hükmünü s›kl›kla çi¤nemeye, kendi komflusunun ›rz›na dahi yan gözle bakmaya bafllad›lar. ‹flte bu yüzden büyük sorunlar yaflan›yordu. Yaflanmas› da do¤ald›, çünkü namusa
halel gelmesi, insanlar›n fleref ve haysiyetine vurulan en büyük darbelerden birisiydi.
Toplumda çok s›k yaflanan bu sorunlara da çözümler
getirip arabulucu olan Cemaat, insanlar› bu konuda da rahatlatm›fl ve onlarca sorunun ortadan kalkmas›na vesile olmufltur. Ancak Cemaat’in bu konuda arabulucu olup çözümler getirmesinden ziyade, bu sorunu tamamen ortadan
kald›rma yolunda çal›flmalar yapm›flt›r. Harama gidecek
yollar› ortadan kald›rarak haram›n ifllenmesini en aza indirme yönünde önemli çal›flmalar yapm›flt›r. Öncelikle tesettürün yayg›nlaflmas›, haremlik–selaml›k uygulamas›, k›rsal
kesimde su getirmeye, süt sa¤maya ve benzeri yerlere giden kad›nlar›n ‹slamî tesettüre riayet etmesi ve tek bafllar›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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na gitmemesi gerekti¤i konusunda önemli mesafeler kaydedildi. Yafl› gelen k›z ve erkeklerin evlendirilmesi için teflvik yap›l›p bunun önündeki engellerin kald›r›lmas› ve evlili¤in kolaylaflt›r›lmas› yönünde bilinçlendirmeler yap›ld›. Ayn› flekilde karfl›l›kl› gönlü olan k›z ve erkeklerin birbirleriyle
evlendirilmeleri sa¤land›. Cemaat’in çal›flmalar›n› yürüttü¤ü
yerlerde, getirdi¤i buna benzer daha de¤iflik önlemler ve
tedbirlerle, insanlar›n fleref ve onuruna vurulan ve insanlar› toplum nezdinde küçük düflüren namusa yönelik sald›r›lar yok denecek kadar azald›.
5– K›z Kaç›rmalar: K›z kaç›rmalar, bölge toplumunda
çok yayg›n yaflanan bir di¤er olgu idi. Her toplumda yayg›n olan bu olgu, bölgede yafland›¤›nda daha de¤iflik sorunlara neden oluyordu. Çünkü böylesi bir hadise, bölge halk›
aras›nda; “Ne var can›m, gençler birbirlerini sevmifl de kaçm›fllar” fleklinde basit bir yaklafl›mla alg›lanm›yordu. Bu durum, bir namus davas›na dönüflüyor, düflmanl›k, ölüm ve
ard›ndan kan davalar›na kadar uzanan olaylara neden olabiliyordu.
Bu tür sorunlar› yaflam›fl olan ve bu yüzden de birbirlerine husumet güden aile ve afliretler, Cemaat’in arabuluculu¤unda bar›fl›p husumetlerine son veriyorlard›.
Cemaat, bu tip sorunlar›n daha bafllamadan bitmesi
için, evliliklerin karfl›l›kl› r›za esas›na göre yap›lmas› esas›n›n oturmas› için ön ayak oldu. Çünkü k›z kaç›rma olaylar›n›n bir boyutu da, ailelerin k›zlar›n› isteme¤i birisiyle evlendirmeye çal›flmalar›yla alakal› bir durumdu. ‹stemedi¤i
birisiyle zorla evlendirilmek istenen, ancak buna raz› olmayan genç k›z, çözümü kaçmakta buluyordu. ‹flte bunlar›n olmamas› ve evliliklerin k›z–erkek aras›nda, karfl›l›kl› r›zan›n
gözetilerek yap›lmas› için yo¤un çaba sarf eden Cemaat,
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insanlar›n bu konuda bilinçlenmesi, zihinlere ve geleneklere yerleflmifl olan kal›plar›n k›r›lmas› yönünde gerekli olan
çal›flmalar› yapmakta geri kalmad›.
6– Aile ‹çi Anlaflmazl›klar: Cemaat’in arabulucu oldu¤u
ve çözüm getirdi¤i bir sorun da, aile içi anlaflmazl›klar olmufltur. Her ne kadar ailevi s›rlar›n ö¤renilmesi riskine karfl› ailelerin tepkisel davranmas› ihtimali bulunsa da, Cemaat böylesi sorunlar› yaflayan ailelerin aras›n› düzeltmek ve
onlar› bar›flt›rmak için arabulucu olmaktan çekinmemifltir.
Bu sorun için Cemaat’in arabulucu oldu¤u ve çözüm getirerek aile içi bar›fl ve huzuru tesis etti¤i vakalar›n say›s› pek
çoktur.
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CEMAAT‹N
KARfiI KARfiIYA KALDI⁄I ÇATIfiMALAR

Hizbullah Cemaati; kuruldu¤u tarihten, 2000’li y›llara
gelinceye kadar geçirmifl oldu¤u safhalar içinde kendisini
savunup varl›¤›n› korumak zorunda kald›¤› dönemler olmufltur. Bu dönemleri keskin çizgilerle birbirinden ay›rmak
zor olsa da, Cemaatin belli bafll› üç cephede mücadele ederek varl›¤›n› korumaya çal›flt›¤›n› söyleyebiliriz. Bu cepheler
flunlard›r:
1– PKK Örgütü
2– Menzil Grubu
3– Devletin güvenlik ve istihbarat güçleri
Herhalde sosyolojik bir incelemeye tabi tutuldu¤unda,
dünyan›n hiçbir yerinde, böylesine k›sa zaman içinde üç ayr› ideoloji ve üç ayr› güçle birden mücadele etmek zorunda
kalan, yok olmamak için direnen, varl›¤›n› ve hayatiyetini
korumak için baflar›l› bir savunma stratejisi gelifltiren, bütün
bunlar olurken de yola ç›kt›¤› amaç do¤rultusundaki faaliyet ve çal›flmalar›ndan ödün vermeden yoluna devam eden
baflka bir Cemaat, örgüt ve yap›n›n olmad›¤› görülecektir.
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Biz bunu salt kendi baflar›m›z ya da Cemaat’in maddi gücünün büyüklü¤ü gibi sebeplere ba¤lam›yoruz. Bu, tamamen Allah’›n bize olan yard›mlar› ve deste¤i sayesinde olmufl ve bizi bugünlere kadar getirmifltir.
Hizbullah Cemaati, çal›flmalar›na bafllad›¤› ilk y›llardan
itibaren, olas› bir çat›flman›n taraf› olmaktan kaç›nmak için
büyük bir sorumluluk örne¤i sergileyen ender Cemaatlerden birisidir. ‹slamî bir hareket olan Cemaat, toplumda çat›flmay› de¤il, uzlafl›y›; kavgay› de¤il, bar›fl›; çekiflmeyi de¤il,
hoflgörüyü; ihtilaf› de¤il, vahdeti; ayr›l›¤› de¤il, birli¤i; düflmanl›¤› de¤il, dostluk ve kardeflli¤i hâkim k›lmak için yola
ç›km›flt›. Böylesi ulvi ve büyük hedefler için yola ç›kan Hizbullah Cemaati, büyük bir özveriyle yürüttü¤ü çal›flmalar›n›n, çat›flmalar yüzünden sekteye u¤ramamas› için her zaman sa¤duyulu düflünen, sükûnete davet eden, ifllerin sühuletle hallolmas› için olanca çabay› sarf eden taraf olmufltur.
Ancak Cemaat’in olanca gayretiyle kaç›nmaya çal›flt›¤›
ve olas› çat›flmalar›n taraf› olmamak için gösterdi¤i sa¤duyu, baz›lar›nca zafiyet olarak kabul edilince, üzerimize insafs›zca sald›r›larla gelindi ve bizi yok etme süreci bafllat›ld›.
90’l› y›llara gelindi¤inde, Cemaat’in çal›flmalar› bölgede
meyvelerini vermifl, insanlar yeniden özüne, yani ‹slam’a
dönüfl yapmaya bafllam›flt›. Y›llard›r unutulan de¤erler yeniden sahiplenilmifl, camiler dolup taflmaya bafllam›fl, bölgenin atmosferine ‹slam’›n gül kokan nefesi sinmiflti. Bölge
halk›n› ‹slam’dan koparmak için amans›zca yürütülen politika ifllevini yitirmifl, oynanan oyunlar akim b›rak›lm›fl, kurulan tuzaklar bir bir aç›¤a ç›kar›lm›flt›.
Elbette Cemaat’in bu gayretleri, çal›flma ve faaliyetleri
bölge ve bölge halk› üzerinde emelleri olan, bölge halk›n›
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güdülmesi gereken bir sürü olarak gören, Kürdlerin yaflad›¤› topraklar üzerinde ç›kar hesaplar› ve menfaat planlar›
olan, buray› bir rant kap›s› olarak gören baz›lar›n› rahats›z
etmiflti. Ç›karlar› zedelenen bütün güç odaklar› rahats›z olmas›na ra¤men, bunu d›flar› ilk vuran, kendisini bölgenin
tek ve yegâne, karfl› konulmaz ve karfl› durulmaz gücü olarak gören PKK oldu.
Kendisini dev aynas›nda gören ve bizi de tek bir vuruflta devrilecek kadar güçsüz, lojistik destekten yoksun, silahs›z, kendi istihzai deyimleriyle “birkaç sofik”ten ibaret görüp muhatap bile kabul etmeyen PKK, bütün iyi niyetli çabalar›m›za karfl›n bizi istemedi¤imiz ve engel olmak için bütün yollar› kulland›¤›m›z bir çat›flman›n taraf› k›ld›.
Savunman›n bundan sonraki bölümlerinde taraf› olmak
zorunda b›rak›ld›¤›m›z çat›flmalara de¤inmek istiyorum. Elbette ilk çat›flt›¤›m›z gurup PKK oldu¤u için, bafllang›c›
onunla yapmak daha isabetli olacakt›r.
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1– PKK ‹LE
YAfiADI⁄IMIZ ÇATIfiMALAR

a) PKK’nin Bölgeyi ‹fsad Etme Hareketleri
Kürdler; tarihsel olarak her zaman dinlerine ba¤l› bir
halk olarak göze çarpm›flt›r. Bütün töreleri, gelenek ve görenekleri, ‹slam’›n ö¤retileri do¤rultusunda flekillenmifltir.
Kürdler; ‹slam’a olan ba¤l›l›klar› sebebiyle, kendisini ümmetin bir parças› olarak görmüfl, bundan dolay› Osmanl›
‹mparatorlu¤u’ndan ba¤›ms›z yaflamay› düflünmemifltir.
Kürdlerde ümmet bilinci ve ‹slam’a ba¤l›l›k öylesine yerleflmifltir ki, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun y›k›l›fl döneminde,
Sevr Anlaflmas›n›n imzalan›p her milletin kendi kaderini tayin etme hakk›n›n konufluldu¤u ve bundan dolay› bütün
milletlerin Osmanl›dan koptu¤u y›llarda dahi Kürdler, Osmanl› Devletine dolay›s›yla halifeye ve ‹slam’a ba¤l›l›¤›n›
devam ettirmifl ve ayr›lmay› düflünmemifltir.
Yine bu ba¤l›l›ktan dolay›, cumhuriyetin kurulufl y›llar›ndaki bat›l›laflma ve ‹slam’dan uzaklaflma hareketlerine ilk
tepki gösterenler Kürdler olmufl, bu u¤urda büyük bedeller
ödemifllerdir.
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Kürdlerin ‹slam’a olan bu ba¤l›l›klar›, yeni kurulan ve yüzünü ‹slam’dan çevirip bat›ya dönen cumhuriyetin kurucular›n› ürkütmüfl, onlar›n ‹slam’dan kopmas› için her yolun
denenmesini meflru görmüfl ve bunu bir devlet politikas›
haline getirmifltir. Kuruluflundan 90’l› y›llara gelinceye kadar geçen 70 y›ll›k zaman süreci içerisinde gerek e¤itimle,
gerek bas›n–yay›nla ve sözüm ona sanatç›larla, gerek televizyon programlar› ve sinema filmleriyle ve gerekse de kültür etkinlikleriyle Kürdleri dinlerinden soyutlama politikas›
amans›z bir flekilde uygulanm›fl, ancak Kürdleri bu ba¤l›l›ktan koparamam›fllard›r.
Laik devlet; Kürdleri dinlerinden, örf, adet, gelenek ve
göreneklerinden koparmay›, namus mefhumunu y›kmay›
bir politika haline getirmiflti, ancak iste¤i neticeyi alamad›.
Kürdler ne dinlerinden döndüler, ne gelenek, görenek ve törelerinden taviz verdiler, ne de Kürdlerin adeta DNA’lar›na
yerleflen namus mefhumunda bir zay›fl›k oluflturdular. ‹slam’dan kaynaklanan namus mefhumu, hiçbir toplumda olmad›¤› kadar Kürdlerde kemikleflmifl bir halde bulunuyordu.
Devlet bunu y›kmay› baflaramad›¤› gibi, zay›flatamad› da…
Ancak devletin bütün gücüyle ve zaman zaman barbarca uygulamalar›yla yapamad›¤› fleyi, bu kez PKK yapmaya
çal›flt›. Adeta ifsad bayra¤›n› devletten devralm›fl, devletin
baflar›s›z oldu¤u noktalar› tespit etmifl ve “Sizin yapamad›¤›n›z›, bak›n ben nas›l yapaca¤›m” dercesine, bütün zalimli¤iyle göreve at›lm›fl gibiydi. PKK’nin oyun sahnesine ç›kt›¤› bu dönem, Müslüman Kürd halk› aç›s›ndan çok daha
zorlu bir dönem olmufltur. Çünkü bu dönemde, PKK’nin
ortaya ç›kmas›yla, devlet bu yöndeki faaliyetlerini durdurmufl de¤ildir. Bilakis laik devlet eski uygulamalar›n› daha da
art›rarak devam ettirmifltir. Di¤er yandan da PKK bütün
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hoyratl›¤› ve kabal›¤›yla Müslüman halk›n dini ve ahlaki de¤erlerinin üstüne gelmifltir. Maalesef Devlet ile PKK’nin ayn› amaç do¤rultusunda Müslüman Kürd halk›n›n üzerine
gelmesi, mesafe almalar›na sebep olmufltur. Neticede Müslüman halk, bu dönemi çok daha büyük zayiatla geçirmek
zorunda kalm›flt›r.
PKK; Marksist–Leninist bir düflünce üzerine kurulmufltu.
Bu düflünce alt yap›s›nda dinin yeri yoktu. Bütün ahlaki de¤erler, ilkellik emaresiydi ve insan›n köleleflmesine neden
oluyordu. Din, toplumlar› uyuflturan bir afyondu. Bu ve
benzeri sap›k fikirler üzerine kurulan PKK, yöneticilerinin
büyük ço¤unlu¤unun ateist, dinsiz, ‹slam düflman› ve hatta
gayr–i Müslim olmalar›n›n da bir sonucu olarak, ilk savafl›n› Kürdlerin dini ba¤l›l›¤›na ve ahlaki de¤erlerine yönelik
olarak gerçeklefltirdi.
Onlara göre, Kürdlerin tarih boyunca devlet kuramamalar›n›n en büyük sebebi, Kürdlerin Müslüman olmas›nda yat›yordu. E¤er Kürdler ‹slam’dan dönerlerse, daha iyi mücadele edecekler, kendilerini mücadeleden al›koyan ba¤lardan azade olacaklar ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazanacaklard›.
Kendilerini güya engelleyen bir di¤er unsur da, Kürdlerin
baflta namus mefhumu olmak üzere di¤er ahlaki de¤erlere
karfl› olan hassasiyetleri ve ba¤l›l›klar›yd›. PKK, Müslüman
Kürd halk›n› bu de¤erlerinden koparmak için hoyratça bir
savafl sürdürdü.
PKK, etkin oldu¤u bütün bölgelerde, halk›n dini ba¤l›l›¤›n› k›rmak ve ahlaki de¤erleri zay›flatmak için yapabilece¤i her fleyi yapmaktan çekinmedi. ‹slamî de¤erlere öylesine
vahfliyane ve barbarca sald›rd›lar ki, komünist Rusya’y›, Siyonist Yahudileri ya da emperyalistlerce iflgal edilmifl olan
Müslüman ülkelerde yap›lan zulümleri çok gerilerde b›rakDUA ◆ ARAfiTIRMA
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t›lar. Dini ve ahlâki de¤erlere sald›r›rken halk›n tepkilerinden çekinmemifl, halk› bir unsur olarak kabul etmemifl, zor
ve güç kullanarak en vahfli yöntemlerle Müslüman Kürd
halk›n› sindirme yolunu seçmifltir.
Kulland›¤› zor ve güçle halk›n üzerinde korku hegemonyas› kuran PKK, halk› ifsad etme faaliyetlerini etkin oldu¤u
her bölgede ac›mas›zca uygulad›. fiehirlerde, kentlerde ve
büyük yerleflim yerlerinde; dü¤ün, kültürel çal›flmalar ve
parti faaliyetleri gibi adlar alt›nda kad›nl›–erkekli toplant›lar
ve etkinlikler yap›yor; genç k›z ve erkeklerin buralarda birlikte olmalar› sa¤lan›yor, böylece hayâ perdesi y›rt›l›p ahlaki de¤erler çöpe at›l›yordu.
K›rsalda ise gerillalar›yla etkin olduklar› köylere inen
PKK mensuplar›, geceledikleri evlerde, evin erkeklerini nöbet tutmalar› için d›flar› gönderirken, kendileri içeride kal›yorlard›. Buna itiraz etmek kabil de¤ildi, çünkü itiraz edenler hemen ajanl›k damgas›yla infaz edilirlerdi. Bu yüzden de
etkin olduklar› köylerde, ne ahlak kald›, ne namus anlay›fl›
kald›, ne de dini de¤erlere ba¤l›l›k…
PKK; da¤daki kad›n–erkek beraberli¤inde yaflanan yoz
iliflkilerle; flehirlerde, kentlerde ve büyük yerleflim yerlerinde ise fuarlar, dü¤ünler, kültürel etkinlikler ve kad›nlarla erkeklerin birbirlerine kar›flmas›n› sa¤layan daha de¤iflik organizasyonlarla Kürdistan bölgesini bat›y› aratacak duruma
getirdiler. Kürdlerin aras›nda ahlaks›zl›k olarak nitelenebilecek olan kad›n–erkek kar›fl›k bir arada oturma ya da kad›nlar›n erkeklerle tokalaflmalar› gibi ‹slam’›n hofl bakmad›¤›,
Kürdlerin de örf ve adetlerinde bulunmayan iliflki türleri
yayg›nlaflt›r›larak Kürdlerdeki hayâ perdesinin dejenere olmas› sa¤land›.
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Kad›nlar ve genç k›zlar, PKK’nin eleman kazanmak için
kulland›¤› en büyük unsurlardan birisiydi. Özellikle okullarda kullan›lan k›zlar›n pefllerinden giden erkekler, k›sa bir
zaman içinde kendilerini PKK’nin bir eleman› olarak buluyorlard›. Eleman kazanmakta kulland›¤› bu ucuz ve etkili silah› kullanan PKK, gayri ahlâki iliflkileri s›radanlaflt›rm›flt›r.
Bununla da kalmam›fl, böylesi ifllerde görev yapan k›zlar›
överek ve onlara konumlar atfederek baflka k›zlar›n da ayn› amaç u¤runa çal›flmalar›n› sa¤lam›flt›r.
Dinden yoksun, ahlaki de¤erleri tan›mayan, insanl›¤›n
erdem olarak bildi¤i hiçbir de¤eri benimsemeyen PKK örgütü; sadece dinin kutsallar›na ve ahlaki de¤erlere sald›r›p
bozmakla kalmad›, aile yap›s›na da büyük bir darbe vurdu.
Aileye vurdu¤u darbe çok daha korkunçtu, çünkü ailenin
temeli olan evlilik, PKK yöneticisi taraf›ndan ‘Kad›n› kölelefltiren bir ba¤’ gibi görülmüfl ve kad›nlar›n kendilerini bu
ba¤dan kurtarmalar› gerekti¤i empoze edilmiflti. Yani evlenmemifl olan kad›nlar, kendilerini kölelefltirecek olan nikâh akdi alt›na girmeyecekler, PKK’den önce köleleflmifl
olan kad›nlar da, kendilerini özgürlefltirmenin yollar›n› bulacaklard›. Böylece aile içinde erke¤in etkinli¤i k›r›lm›fl, ailenin olmazsa olmaz flartlar›ndan birisi olan ‘Kad›nlar›n erke¤e ba¤l›l›k’ ilkesi ortadan kald›r›lm›flt›. Öyle ki kocas›ndan k›zan kad›n, kocas›n› da¤a ç›kmakla tehdit ediyor, evin
k›z çocuklar› diledi¤i zaman örgüt etkinliklerine gidiyor, buna karfl› ç›kan babalar›n›, a¤abeylerini, kardefllerini tehdit
ediyordu. Bofl fikirlerle, ipe sapa gelmez düflüncelerle, sap›k anlay›fllarla kand›r›lan genç k›zlar›n da¤a ç›kt›klar› da
hepimizin bildi¤i gerçeklerdendir. Elbette da¤larda, ayn›
ma¤aralarda, yan yana yatan k›z ve erkeklerin kardeflçe
duygular beslemesi düflünülemez. Zaten böyle bir fleyi düDUA ◆ ARAfiTIRMA
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flünmek dahi insan›n f›trat›na ayk›r›d›r. Bütün bunlar›n bir
sonucu olarak PKK, evlilik kurumunu tamamen ortadan
kald›r›p kad›n›n ‘Komün’ sistemi içinde ortak mal olarak
kullan›lmas› hedefinde önemli bir mesafe kat etmiflti. Hal
böyle iken, hiçbir ahlaki de¤erle ba¤› olmayan k›z ve erkeklerin da¤daki ma¤aralarda kardeflçe yaflad›klar›n› söylemek,
çok safça bir söylem olur.
b) PKK’nin Camilere Yönelik Bask›lar› ve
Camilerin Fonksiyonunu Ortadan Kald›rma Çabalar›
Cumhuriyetin kurulmas›yla bozulmaya bafllayan Kürd
Halk›n›n gidiflat›, PKK’nin ortaya ç›kmas›yla daha da kötü
bir hal ald›. Cumhuriyetin kurucu kadrolar›, dinsizlik ve bat›c›l›k gibi Kürdlerin asla yanaflmayacaklar› iki y›k›c› etkiyle
Kürdlerin üzerine gelmelerine ra¤men, Müslüman Kürdler
hiçbir flekilde özümsedikleri ‹slam’dan taviz vermeye yanaflmad›lar. Bilakis canla–baflla korumaya çal›flt›lar.
Cumhuriyetin kurulufl y›llar› ve sonras›nda Müslümanlar’›n ibadet mekânlar› olan camilere yap›lan muameleleri,
savunmam›n önceki bölümlerinde ayr›nt›s›yla anlatm›flt›m.
Benzer bir muamele, ‹slam’›n ve Müslümanlar›n mukaddes
kitab› olan Kur’an–› Kerim’e karfl› da yap›ld› ne yaz›k ki.
Uzun y›llar boyunca Kur’an–› Kerim dersi almak, Arapça
ö¤renmek, di¤er ‹slamî ilimleri tedris etmek yasak oldu¤u
gibi, bu yasa¤› ihlal edenler a¤›r cezalara çarpt›r›ld›. Özellikle Kürdlerin tarihinde iftihar vesilesi olan fieyh Said Hazretlerinin k›yam›n›n ard›ndan, Müslüman Kürd halk›n› dinlerinden döndürmek bir nevi resmi politika haline getirildi.
Çünkü ‹slam’a böylesine ba¤l› ve ayn› zamanda Türk olmayan bir unsurun bulunmas›, yüzünü bat›ya dönmüfl olan, laikli¤i benimseyen, ‹slam’dan ba¤lar›n› kopard›klar›n› ilan
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eden yeni cumhuriyetin politikalar› için bir tehdit oluflturuyordu. Bu nedenle Kürdlerin yaflad›klar› bölgelerde, özellikle de k›rsal kesimlerde evler jandarma taraf›ndan didik didik aran›yor, bulunan Kur’an–› Kerim’ler ya yak›l›yor, ya
da köylülerin gözleri önünde üzerine bas›l›yor, ayaklar alt›nda çi¤neniyordu. (Bunu yapanlara ve bunun emrini verenlere Allah lanet etsin). Medreseler kapat›ld›¤› için gizliden Arapça
dersleri veren, Kur’an–› Kerim ö¤reten hocalara karfl› ac›mas›zca davran›l›yor, köy meydan›na ç›kar›l›p hakaretlere
maruz b›rak›l›yor, sakallar› yolunuyordu.
Osmanl›n›n külleri üzerine kurulan, ancak dünyada hiçbir örne¤i görülmeyecek bir redd–i miras ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile ba¤lar›n› tamamen koparan laik Cumhuriyet,
bütün ifsad edici resmi politikalar›na ra¤men Kürdleri ‹slam’dan koparamad›klar› gibi, onlar› Arapça ö¤renmekten,
medreselere gitmekten, Kur’an–› Kerim dersi almaktan
vazgeçirememifltir. Bütün bask›lara, zorba uygulamalara,
köyleri bas›p hakaret, horlama, onur k›r›c› davran›fllara
ra¤men Müslüman Kürdler; da¤larda, k›rlarda, ma¤aralarda, ah›rlarda dinlerini, diyanetlerini, kitaplar›n› ve kitaplar›n›n dili olan Arapça’y› ö¤renmekten geri kalmam›fllard›r.
Halen baz› ma¤aralarda Kur’an–› Kerim nüshalar›n›n bulunmas›, o dönemlerin barbarca uygulamalar›ndan arta kalan hazin tablolard›r ve vicdan sahiplerine, yap›lan zulmü
bir kez daha hat›rlatmaktad›r.
Maalesef devletin baflaramad›¤› fleyin ihalesini bu kez
PKK alm›flt›. Kuruluflundan itibaren dine düflmanl›¤› esas
alan PKK, örgütler tarihinin yüz karas› olmay› hak edecek
bir flekilde, içinden ç›kt›¤› halk›n dini, ahlaki, örfi, manevi,
hatta insani de¤erlerine karfl› ac›mas›z bir savafl bafllatt›. Dine savafl açm›flt›, çünkü din, güya onlar› kölelefltirmiflti.
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Kürd halk› esaret alt›ndayd› ve bu esarete sebep olan as›l
unsur, ‹slam’›n kendisiydi. Zaten esaret alt›nda olan insanlar namaz da k›lamazd›. Bu yüzden de esaretten kurtuluncaya kadar dinle alakalar›n› kesmeliydiler.
PKK’nin Kur’an–› Kerim’e, Arapça’ya ve ‹slamî ilimlerin ö¤renilmesine olan düflmanl›¤›, sadece zaman›n konjonktürü gere¤i yap›lan ya da fikri alt yap›lar›ndan kaynaklanan bir durum de¤ildi. Onlar; dinini–diyanetini hakk›yla
ö¤renmifl olan bir Müslüman’›n kendilerine yandafl olmayaca¤›n› ve destek vermeyece¤ini çok iyi biliyorlard›. Vasat
bir flekilde ‹slamî yükümlülüklerini yerine getiren Müslümanlar›n onlara mesafeli davrand›klar›, mücadelelerine so¤uk bakt›klar›, icraatlar›n› tasvip etmedikleri bilinen bir gerçekti. Daha da önemlisi, ‹slamî bilincin, PKK’nin dayatmaya çal›flt›¤› ideolojinin ve ulaflmaya çal›flt›klar› hedefin
önündeki en büyük engel oldu¤u gerçe¤i, PKK yöneticilerini ürkütüyor ve uykular›n› kaç›r›yordu. Bu yüzden de
PKK, ‹slam’›n bir bütün olarak Kürdistan bölgesinden ç›kar›lmas› ve Kürd halk›n›n aras›ndan tamamen kald›r›lmas›
için yap›labilecek ne varsa, yapmaktan çekinmedi.
Bu sap›k ve dinsiz anlay›fl, onlar›n, bütün dini kurumlar› ve dinin temsilcileri olan insanlar› hedef yapmalar›na
neden oldu. 90’l› y›llara gelindi¤inde; Kur’an–› Kerim
dersleri, PKK’nin vahfli sald›r›lar› yüzünden sekteye u¤rad›. PKK; köy köy dolaflarak çocuklar› Arapça okuyan,
medreselere giden, ‹slamî ilimleri tedris eden aileleri tehdit etti. Sadece çocuklar ve aileleri de¤il, ayn› zamanda
ders veren Seydalar da bu tehditlerin kapsam› içindeydi.
Bask› ve tehditlerin fayda vermedi¤i kimi yerlerde medreseler bas›larak ya ö¤renciler ya da ders veren seydalar› flehid ediyorlard›.
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Dinsiz ve mürted örgüt PKK’nin ‹slam’a, kutsal kitab›m›z
olan Kur’an–› Kerim’e, ‹slam’› yaflayan ve ö¤reten flahsiyetlere karfl› düflmanl›¤› s›n›r tan›maz hale gelmiflti. Bu s›n›r tan›mazl›¤›n en büyük ma¤duriyetini köy imamlar› yaflad›. Yap›lan bask›nlarda köy imamlar›, bütün köylülerin gözleri
önünde en a¤›r hakaretlere, tahkir, taciz ve onur k›r›c› davran›fllara maruz b›rak›l›yorlard›. Ayn› flekilde mürted örgüt
PKK mensuplar›, daima göz önünde bulunan, kendilerini koruma güçleri olmayan köy imamlar›n› bask› alt›na al›p ya
Kur’an–› Kerim dersinden vazgeçmelerini, ya köyü terk etmelerini, bunu da yapmazlarsa öldürüleceklerini söylüyorlard›. Bu tehdit ve k›skaç alt›nda kalan birçok köy imam›, durumuna uygun bir flekilde hareket etmek zorunda kalm›flt›r.
Köy imamlar›na yap›lan bu bask›lar›n bir benzeri, ‹slam’›n tesettür emrini hakk›yla yerine getiren Müslüman
bayanlara da yap›ld›. Yap›lan bask›nlarda, köy meydan›na
ç›kar›lan kad›nlar›n içinde gördükleri çarflafl› kad›nlara çarflaflar›n› ç›karmalar› için bask› yap›p süre tan›yor, ç›karmayanlar›n köyden ç›kmalar›n› istiyor, bunu da kabul etmeyenleri ölümle tehdit ediyorlard›.
fiu yaflanm›fl örnek, PKK’nin din adamlar›na karfl› olan
düflmanl›¤›n›n ve onlar› her f›rsatta rencide edip onurlar›n›
k›rd›¤›n›n basit bir göstergesi olmas›n›n yan› s›ra, ‹slam’›n
tesettür emrine karfl› giriflti¤i küstahl›¤›n boyutlar›n› da gözler önüne sermektedir:
Siirt’e ba¤l› M›wêlê köyünde Molla Reflid ad›nda bir
imam yafl›yordu. Bu imam, bütün din adamlar› gibi, ‹slam’›n tesettür emrine karfl› son derece hassas ve tavizsiz
davran›yordu. Han›m› evin d›fl›nda çarflaf›n› giyer ve yüzünün görülmemesi için peçesini takard›. PKK, bu durumu
hazmedemedi¤i için Molla Reflid’in tutumunu de¤ifltirmesi
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ve han›m›n›n çarflaf ve peçesini ç›karmas› için de¤iflik metotlarla tehditler s›ralad›. PKK, bu tehditlerin hiçbirisine kulak asmay›p tutumunda taviz vermemekte kararl› olan Molla Reflid’e ne dinsiz Ruslar›n, ne de Yahudilerin yapmayaca¤› fleyi yapt›. Köye bask›n yapan PKK, bütün köylüleri bir
meydanda toplad›. Sonra Molla Reflid’in han›m›n›n peçesini zorla açt›r›p köylülerin hepsinin ona bakarak geçmesini
istedi. Bölgede benzeri yaflanm›fl onlarca misalden sadece
biri olan bu örnek, PKK’nin dine, din adamlar›na, ‹slamî
de¤erlere, ‹slam’› hat›rlatan bütün sembollere, ahlaki de¤erlere karfl› düflmanl›¤›n›n ve giriflti¤i savafl›n boyutlar›n›
gözler önüne sermektedir. PKK’nin k›rsalda ‹slam’›n tesettür emrine karfl› silahla yapt›¤› bask›n›n bir benzerini üniversite profesörleri ‘ikna odalar›’ metoduyla yapm›fllard›r.
Da¤daki vahfli terörist ile flehirdeki ikna odalar› mucidi,
profesör vas›fl› okumufl teröristlerin zihin yap›lar›n›n benzerli¤i, gerçekten de hayrete flayan bir durumdur.
PKK’nin etkin oldu¤u bölgelerde camiler adeta terk edilmifl bir hale gelmiflti. Vakit namazlar›, birkaç ihtiyar sofiden
müteflekkil bir flekilde ancak k›l›nabiliyordu. Gençler ve çocuklar, camiye u¤ramaz olmufllard›. Camiye gidenler, namaz k›lanlar, Kur’an–› Kerim dersi alanlar alaya al›n›yor,
hor görülüyor, küçük düflürülüyordu.
PKK’nin camilere olan düflmanl›¤› ve camilerdeki
Kur’an–› Kerim derslerini engellemeye çal›flmas›yla ilgili
bölgenin her köflesinden say›s›z örnek mevcuttur. Bunu örneklendirmek ve somut bir libas giydirmek için birkaç misal vermek yeterli olacakt›r:
1991 y›l›n›n Ramazan ay›nda, Nusaybin Merkezinde
bulunan bütün camilerde oldu¤u gibi Alika Camiinde de
Hizbullah Cemaati’ne mensup gençler, teravih sonras› vaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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azlar vererek halk› dini konularda ayd›nlat›yorlard›. PKK
bunu hazmedemeyince baflta imamlar› tehdit edip bu vaazlar› engellemelerini istedi. ‹mamlar, yap›lan›n Allah r›zas›
için oldu¤unu ve bunun bir hay›r hizmeti oldu¤unu bildikleri için tehdit ve korkutmalar›n etkisiyle c›l›z bir engelleme
iste¤inin d›fl›nda menfi bir tutum sergilemediler. ‹mamlardan umudunu kesen PKK, bu kez cami cemaatini arkadafllar›m›za karfl› k›flk›rtmaya bafllad›. Bundan da istedikleri sonucu alamay›nca, Alika Camiinin bulundu¤u mahalle halk›n› provokasyona getirdi. Böylece her gece oldu¤u gibi teravihler sonras› vaaz ve irfladlar›na bafllayan Hizbullahi
Müslümanlar, bir anda mahallenin bütün soytar›lar›, serserileri, berdufllar›, içkici, kumarbaz ve ne kadar meymenetsiz insan› varsa, hepsinin birleflti¤i bir sald›r›ya maruz kald›lar. Gerek PKK mensubu ve gerekse sempatizan› konumunda olan bu yarat›klar, camiye girip necis ayakkab›lar›yla hal›lara bas›p ellerindeki sopalar, zincirler, demir çubuklar, kürekler ve bulabildikleri di¤er darp malzemeleriyle arkadafllar›m›z› cami içinde dövmeye bafllad›lar. Cami içi, arkadafllar›m›z›n kanlar›yla boyanm›flt›. Bu linç giriflimi, arkadafllar›m›z›n bay›lmalar›yla sona erdi.
Diyarbak›r’›n Silvan ‹lçesine ba¤l› Susa (Yolaç) Köyünde
dini bir ba¤l›l›k mevcuttu. ‹nsanlar, namazlar›n› camide cemaatle k›l›yorlard›. Yats›dan sonra kimisi camide kal›p ‹slamî sohbetlere kat›larak Kur’an–› Kerim dersi al›yordu. Bu
durum, PKK’nin kabul edebilece¤i türden de¤ildi. Belki de
bütün bölgeye örnek olmas› için Susa’ya yönelik alçakça
bir plan› devreye koydular.
26 Haziran 1992 Cuma gecesi, yats› namaz› henüz k›l›nm›fl, namazlar›n› k›lan cemaatin büyük bölümü da¤›lm›fl, sadece Kur’an–› Kerim dersi alanlar kalm›flt›. PKK militanlar›,
DUA ◆ ARAfiTIRMA

----------------------224
-------------------------------------------------

hizbullah ana davası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asker k›l›¤›nda köye bask›n yap›p camiyi abluka alt›na ald›lar.
Necis ayakkab›lar›yla hal›lara bas›p camidekileri d›flar› ç›kard›lar. Mukaddesata alçakça dil uzatmalar eflli¤inde Müslümanlar› caminin karfl›s›ndaki duvar dibine dizip otomatik silahlarla tarad›lar. Bu vahfli katliamda on Müslüman flehadet
mertebesine kavuflurken, befl Müslüman da gazilik rütbesine
ulaflt›. PKK’nin bu zulmü yetmezmifl gibi bir de devlet, sonraki y›llarda flehidlerin mezarlar›n› ifl makineleri ile yerle bir
etti. Kabirlere yap›lan bu muamele Susa köyü ile s›n›rl› kalmam›fl, Diyarbak›r ve çevre illerde flehidlerimizin kabirleri
benzer flekilde bir sayg›s›zl›¤a maruz b›rak›lm›flt›r. Bunu yapanlara nebbafl demek, nebbafllara bile hakaret olur.
Tarihin ve Müslüman halk›m›z›n haf›zas›nda kay›tl› olan
bu ve benzeri mel’anetleri, bu düflmanl›klar› ve bu kallefllikleri yapanlara k›yamete de¤in lanet olsun! PKK’nin ‹slam’a
olan düflmanl›¤› ve bu u¤urda yürüttü¤ü savafl› bilindi¤inden, daha fazla örnek vermeyi gereksiz görüyoruz.
PKK ile büyük bir ifsad ve irtidat hareketi bafllam›flken,
Hizbullah cemaati tersine bir dönüflüm yaflanmas›na vesile
oldu. ‹nsanlar dinlerine yeniden dönüfl yapt›lar. Yitirilen ahlaki de¤erlerin ne kadar vazgeçilmez oldu¤unu ve insanl›k
onurundan ayr› düflünülemeyece¤ini yeniden idrak ettiler.
Kürd halk›n›n yeniden idrak etti¤i en önemli fley; insana fleref, onur, namus, ahlak ve özgürlük kazand›ran tek ve biricik
olgunun sadece ve sadece ‹slam oldu¤uydu. ‹slam olmadan
bu de¤erlerin hiçbirisinin gerçekte bir anlam› olamazd› ve bu
de¤erlerin hepsi, as›l itibariyle kayna¤›n› ‹slam’dan al›yordu.
Ac› bir tecrübe oldu, ancak insanlar Hizbullah Cemaati sayesinde bir daha unutmamak üzere bunlar› ö¤renme f›rsat›n›
yakalad›. Buna vesile olan bütün Hizbullahi Müslümanlardan,
baflta flehidler olmak üzere, gazilerinden, tutuklular›ndan,
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muhacirlerinden, bu u¤urda bedel ödemifl olanlar›ndan, kalbi Hizbullahi Müslümanlardan yana atan herkesten Allah raz› olsun, ecirlerini kat kat art›rs›n.
c) Çat›flmay› Bafllatan Taraf
Bu bafll›k alt›nda aç›klayaca¤›m›z gerçeklerin, yaflanm›fl
olaylar› de¤ifltirmeyece¤ini biliyoruz. Bunlar› PKK’lileri ikna
etme gibi bir endifleyle de yazmad›k. Zira zaman›nda onlara,
onlar›n anlayaca¤› flekilde cevaplar verilmifltir. ‹slam’a ve Müslümanlara düflmanl›¤› ahlak edinenler ister istifade ederler, ister etmezler. Onlar›n yazd›klar› ve söyledikleri bizi çok fazla da
ilgilendirmiyor. Sadece y›llarca yalan ve iftiralarla Müslüman
Kürd halk›na anlat›lan, söylenen ve yaz›lan yalanlar› ortaya ç›kar›p hakikatleri görmelerini sa¤lamak istiyoruz. Her ne kadar
Müslüman Kürdler kendi yörelerindeki olaylar› yak›ndan biliyorsa da genel olarak olaylar›n nas›l bafllad›¤›ndan haberleri
olmad›¤› için bilgilendirmek gere¤i hâs›l olmufltur.
1990’lar›n bafl›nda Do¤u Perinçek’in bafl›nda bulundu¤u
2000’e Do¤ru Dergisini ve PKK’nin yay›n organlar›nda aleyhimize yap›lan iftira ve karalamalar› baz alarak masa bafl›nda yazan Müslüman ayd›n ve yazarlar›n, istifade etmeleri için
gerçeklerin gün yüzüne ç›kmas›n› istiyoruz.
Bu konu flu aç›dan da büyük öneme sahiptir: Çat›flmay›
Hizbullah’›n bafllatt›¤›n› temel alan her türlü yorum, analiz
veya çal›flma bu temelden hareket etti¤i için var›lan sonuç
da temel gibi çürük olur. Nitekim y›llard›r bu çürük temel
üzerine yap›lan “Fil tariflerine” flahit oluyoruz ve insanlar
da bilinçli ya da bilinçsiz aldat›l›yor.
Bölgemizde ve Türkiye’nin di¤er illerinde Cemaat mensuplar› veya ‹slamî duyarl›l›¤› olan Müslümanlar sald›r›ya
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u¤ramadan, flehit edilmeden, iflyerleri kundaklanmadan veya herhangi bir flekilde zarar görmeden cemaat hiçbir flekilde sald›r›y› bafllatan taraf olmam›flt›r. PKK’nin gözü dönmüfl bir flekilde Müslümanlara yönelik imha hareketine bafllad›¤› s›ralarda dahi, çat›flmalar›n her iki tarafa da zarar verece¤ini öngördü¤ümüzden, bunun en çok da mazlum
Müslüman Kürd halk›n› içinden ç›k›lmaz ma¤duriyetlere sürükleyece¤ini bildi¤imizden, çat›flmalar›n yaflanmamas› için
PKK’ye;
“‹slam’a ve Müslümanlara düflmanl›k yapmay›n. ‹slam’a ve Müslü manlara düflmanl›k yapmak, hiç kimseye fayda getirmemifltir. Düfl manl›¤›n›za devam ederseniz, düflmanl›¤›n›z size de fayda getirmez”

fleklinde bir mesaj iletildi. Bu mesaj›m›z› dikkate almayan
PKK, Müslümanlara yönelik sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›rd›. Müslümanlar›n izzet, onur ve namusunu korumak, halk›n s›k›
s›k›ya ba¤l› oldu¤u ‹slam dinini muhafaza etmek, mütedeyyin ve mazlum Kürd halk›na bir s›¤›nak olabilmek ve meflru savunma hakk›m›z› kullanmak için, herhangi bir ilde veya bir ilçede ister Hizbullah Cemaatine mensup olan bir
kardeflimize, isterse de ‹slamî duyarl›l›¤› olan baflka bir Müslüman kardeflimize yönelik bir sald›r› oldu¤u zaman, misilleme fleklinde eylemlerle cevap verilmifltir. Bir yerde herhangi bir olay vuku bulmam›flsa, Hizbullah Cemaati gerek
çat›flma alan›n› geniflletmemek, gerekse ilgili yerde lüzumsuz yere mütedeyyin insanlar›n zarara u¤ramamas› ad›na
hiçbir eylemde bulunmam›flt›r.
Bu iddialar›m›z› ispat mahiyetinde çat›flmalar›n en fliddetli
ve yo¤un geçti¤i yerlerden baz› örnekler vermek istiyorum:
1– Nusaybin: Liselerde s›n›f içerisinde ‹slam mukaddesat›na hakaret, Müslüman gençleri taciz ve dövmeye teflebDUA ◆ ARAfiTIRMA
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büs gibi hadiseler olmadan herhangi bir karfl›l›k verilmemifltir. Camide ders al›p veren cemaat mensuplar› dövülmeden
bir misilleme yap›lmam›flt›r. Yine ilk kez silahl› sald›r› PKK
taraf›ndan flehit Vahdettin’e karfl› yap›lm›flt›r. Nusaybin’deki bir taziyeden köyüne gitmek için otogara do¤ru giden
Vahdettin, PKK taraf›ndan flehit edilmifltir. Ve bu da Nusaybin’deki ilk silahl› sald›r› olay›d›r.
2– ‹dil: ‹dil’de 17 May›s 1991’de Sabri ve Hayriye Karaaslan PKK taraf›ndan flehit edilmeden, ‹dil’de hiç kimseye yönelik bir eylem yapmad›k. PKK’nin buraya yapt›¤› sald›r› esnas›nda evde en az on kifli bulunuyordu ve 3–4 yafllar›nda bir çocuk da yaralanm›flt›.
3– Gercüfl: Hefltvan Köyü’nde Molla Abdurrahman
flehit edilmeden Gercüfl ve köylerinden hiç kimseyi vurmad›k.
4– Silvan’da bir kardeflimize silahl› sald›r› yap›ld›. Akabinde, Hac› Biçer adl› bir Müslüman’›n evine, hem de Kadir gecesinde sald›r› yap›larak bu kardeflimiz flehid edildi.
Bu kardefllerimize sald›r› yap›lmadan, kardefllerimiz yaralan›p flehid edilmeden önce, onlardan hiç kimseye sald›rmam›fl ve hiç kimseyi öldürmemifltik. Yine Silvan’da kardefllerimizin dükkânlar› kundaklanm›fl, ancak ondan sonra biz de
benzer karfl›l›klar vermifliz.
5– Diyarbak›r merkezde Karacada¤’l› M. Nur Gizli flehit
edilmeden hiçbir Karacada¤l›’y› vurmad›k.
6– Maz›da¤›’nda Yukar› Konak köyünde ö¤retmenlik
yapan Abdulvahap Yersiz flehit edilmeden hiçbir Maz›da¤l›’y› vurmad›k.
8– K›z›ltepe’de Molla Cüneyt flehit edilmeden orada hiç
kimseyi vurmad›k.
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9– Ç›nar’da Molla fieyhmus’un flehadetinden önce,
orada çat›flmalar yaflanmam›fl ve hiç kimseye sald›r› yapmam›flt›k.
10– Mersin: Çat›flmalar›n Mersin’e yay›lmas›, ancak
Süleyman Akyüz adl› kardeflimizin flehadetinden sonra
yaflanm›flt›r.
11– Antalya’da Hasan fiahin adl› kardeflimiz flehid edilince, intikam› kan›n›n döküldü¤ü yerde al›nm›flt›r.
12– Adana’da Molla Musa Önen flehid edilmeden önce,
çat›flmalar yaflanmay›p bir sükûnet havas› hâkimdi. Ancak
Molla Musa kardeflimiz flehid edilince, kan›n›n yerde kalmamas› için, PKK mensuplar›na yönelik sald›r›lar yap›lm›flt›r.
13– Cizre’de Molla Zeki Atak’›n flehid edilmesi, çat›flmalar›n Cizre’ye yay›lmas›na neden oldu.
Bu örnekleri ço¤altmak mümkün olsa da bu kadar› bile
meselenin anlafl›lmas› için kâfidir. Silahl› sald›r›lar›n d›fl›nda, üstlerine hofl görünmek, kendini göstermek isteyen ve
kendilerine ulafl›lamayaca¤›n› zannedenler, tahkir ve tahrik
edici konuflma ve tav›rlar›yla çat›flmaya bir yerde katk›da
bulundular. Örne¤in Leylê’nin, Silvan’da fieyxo’nun o¤lunun taziyesinde; “Gel, va sofîka bira derxe der (halk bu so fikleri buradan ç›kars›n)” fleklinde tahrik edici bir flekilde konuflurken, k›t akl›yla Müslümanlar› kovman›n kolay olaca¤›n› ve kendilerinden hesap sorulamayaca¤›n› san›yordu.
Netice olarak gerek bölgede, gerekse de bölge d›fl›nda,
Cemaat mensuplar›na sald›r› yap›lmadan, PKK’ye karfl›l›k
verilmemifltir. Ancak sald›r›lar›n oldu¤u yerlerde de meflru
müdafaa hakk›m›z› kullanarak kardefllerimizin kan›n› yerde
b›rakmad›k. Kardefllerimiz hunharca flehid edilecekti de biz
sadece arkalar›ndan a¤lay›p s›zlayacak ve onlar› sahipsiz mi
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b›rakacakt›k? E¤er böyle yapm›fl olsayd›k, flehid kardefllerimizin ard›ndan sadece gözyafl› döküp kanlar›n› katillerinden talep etmeseydik, PKK daha da azg›nlaflacak ve hiçbirimizi sa¤ b›rakmamak için sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›racakt›.
Esasen biz burada fevkalade, gerçek olmas› imkâns›z mucizelerden veya hayal ürünü bir tak›m hadiselerden bahsetmiyoruz. Ya da biz milattan önce ad› san› bilinmeyen iki
zümrenin kavgas›n› da anlatm›yoruz. Hele karmafl›k bir
matematik denklemini veya fizik problemini hiç çözmüyoruz. Topu topu 15 y›l önce herkesin gözü önünde cereyan
eden, tüm ölüm, yaralanma, kundaklama gibi eylemlerin
gün gün, saat saat halk›n haf›za arflivine kaydolan olaylardan bahsediyoruz. Ayn› flekilde gazetelerde adli olaylar›n
yer ald›¤› sayfalar takip edilirse, çat›flmay› kimin bafllatt›¤›
iki kere iki, eder dört gibi ayan beyan ortaya ç›kacakt›r.

“Çat›flmay› Hizbullah bafllatt›” yalan›, “Devlet Hizbul lah’› PKK’ye karfl› kulland›” iftiras› için bir mukaddimedir,
ön haz›rl›kt›r. Bu mukaddimeye bölgeyi hiç görmemifl cahil
ayd›nlar inansa ve yaz›lar›na konu etseler de bu bölgenin
halk› gerçeklerin fark›na varm›flt›r diye düflünüyoruz.
Akl› bafl›nda, gelece¤i biraz da olsa gören Kürdçüler ve
baz› PKK’liler, PKK’nin bafllatt›¤› bu sürecin zararl›, tehlikeli, yersiz ve haks›z oldu¤unu dillendiriyorlard›. Ancak korkular›ndan ve yetersizliklerinden dolay› etkili olam›yorlard›.
Mesela Seyfettin B. 12 Eylül öncesinde PKK’nin etkin
olmad›¤› dönemlerde Silvan’da PKK’li olan bir flah›st›. ‹flletti¤i bakkal dükkân›nda duvarda yapt›¤› bir zuladaki dokümanlar› ele geçirdik. Bu dokümanlardan biri üstlerine yazd›¤› bir rapordu. Muhtemelen Apo veya fiemo’ya hitaben
yaz›lm›fl olup gerillaya ve mevcut gidiflata yönelik elefltiriler
içeriyordu. Raporunda;
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“Bizimkiler onlardan birini yaralad›lar, onlar Misbah gibi bir kahra man› öldürdüler. Bizimkiler onlar›n bir dükkân›n› yakt›lar, onlar biz den yedi dükkân yakt›lar”

fleklinde bir durum de¤erlendirmesi yapm›flt›. Bu rapor,
PKK’li yerel idarecilerin üstlerine, gidiflat›n iyi olmad›¤› yönünde uyar›larda bulundu¤una dair bize yeterince fikir veriyor. Bu flah›s halen sa¤d›r, hatta dürüst bir insan oldu¤una
da inan›yoruz. Ancak ortaya ç›k›p da bunlar› do¤rulayacak
cesarette olmayabilece¤ini düflünüyoruz.
fiu an mecliste DTP Milletvekili olan Hasip Kaplan’›n;
‹dil’de Sabri ve Hayriye Karaaslan’›n flehadetinden sonra
birçok yerde PKK’nin bu ifli bafllatmakla kendisine zarar
verdi¤i yönünde elefltirel konuflmalarda bulundu¤unu biliyoruz. Ne yaz›k ki o da bugün bunlar› do¤rulama cesaretini gösteremeyecek durumdad›r.
12 Eylül’den sonra y›llarca cezaevinde kalan Aslan D.
isimli Nusaybinli flah›s, PKK’nin militanlar›ndan birisiydi ve
Nusaybin’de mesajlar›m›z› PKK’ye iletiyordu. PKK’den
müspet cevap alamay›nca;
“Ben onlar›n haks›z oldu¤unu ve size yönelik ithamlar›n da yalan ol du¤unu biliyorum. Ancak yapabilece¤im bir fley yoktur”

demifltir.
Daha baflka yerlerde de; “Çat›flman›n ne bize ne de on lara fayda vermeyece¤ini ve çat›flmalar› istemedi¤imizi”
içeren mesajlar›m›z› gerekli yerlere iletmelerini ve iflin önüne geçmelerini istedi¤imiz baz› PKK mensuplar›;
“Vallahi hakl›s›n›z, ancak biz bunu söyleyemeyiz. Böyle bir fley ya parsak, bizi hain ilan ederler”

diye itirafta bulunmufllard›r.
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Vurduklar›m›z genelde; PKK militanlar›, arkadafllar›m›z›n vurulmas›nda yard›m–yatakl›k edenler, milisler, siyasi
cephede ileri gelenler, ‹slam’›n mukaddesat›na ve Müslüman flahsiyetlere hakaret eden yazarlard›r. Arada PKK’li
olmayan baz› Kürdçüler gitmiflse de bunlar istisnad›r. Bunlar yanl›fll›kla vurulmufltur. Fert olarak belki en militan
PKK’lilerden daha çok Kürdçülü¤e çal›flm›fl, ancak
PKK’nin yan›nda yer almayan birçok kifliyle olan iliflkilerimiz, normal insani iliflkiler düzeyinde devam etmifltir. Bilmeyenlerin iddia etti¤i gibi, rastgele yurtsever denilen
Kürdçüler hedef al›nmam›flt›r.
Verece¤im flu yaflanm›fl örnek, meselenin anlafl›lmas›
için yeterli olacakt›r. DTP’li Hasip Kaplan, her ne kadar
flimdilerde ‹slam’a ve Müslümanlara aç›kça düflmanl›k yap›yor olsa da, o zamanlar fert baz›nda Apo’dan daha fazla
Kürd davas›n› savunan, mücadelesini yapan ve halen de
sürdüren birisidir. ‹dil’de Sabri ve Hayriye Karaaslan sald›r›ya u¤rad›klar›nda Diyarbak›r’a getirilmifllerdi. fiehitlerin
defnedilmesi için konvoy halinde ‹dil’e do¤ru yola ç›k›ld›¤›nda, Hasip Kaplan ve yan›nda bulunan flah›sla Diyarbak›r–Mardin aras›nda bulunan Maz›da¤ Üçyolu yak›nlar›nda
ve Diyarbak›r’da iki kez karfl›lafl›ld›. Orada arabadan indirilip öldürülebilirdi. Yine flehidlerin defni esnas›nda mezarl›¤a da gelmiflti. Burada binlerce insan taraf›ndan linç edilebilirdi. Ancak bunlara tevessül edilmedi. Zaten Hasip Kaplan’›n mezarl›¤a gelmifl olmas›, PKK’ye karfl› bir tav›r olarak de¤erlendirilmiflti. Yani biz gördü¤ümüz her Kürdçüye
sald›rma gibi bir basiretsizlik içinde de¤ildik. Yukar›da da
belirtti¤imiz gibi hedef al›nan tüm flah›slar titizlikle seçilen
kiflilerdi. Öldürülenlerin yak›nlar› dahi dillendirmeseler bile
“zaten hak etmiflti, su testisi su yolunda k›r›l›r” düflüncesi
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içerisindeydiler. Yaklafl›k 10 y›ld›r süren bu davada tek bir
müdahilin olmamas›, bunun en aç›k kan›t›d›r. Yüzlerce
maktulün yer ald›¤› bir dosyada bu güne kadar birkaç istisna d›fl›nda hiçbir müdahil göremedik.
PKK’nin ‹slam düflmanl›¤›, onun siyasi kanad› durumunda olan DTP’de de aynen sürdürülmektedir. Aradan geçen
zamana, PKK ile yaflanm›fl çat›flmalara, dökülen onca kana, yaflanm›fl ac› tecrübelere, bölgedeki dini hassasiyetlerin
iyice anlafl›lm›fl olmas›na ra¤men, DTP yönetici ve milletvekillerinin bugün halen ‹slam’a düflmanl›k etmeleri düflündürücüdür.
Güya halka hizmet etmek ve Kürd Halk›n›n haklar›n› savunmak için halk›n oylar›yla meclise girmifl olan DTP milletvekilleri, Kürd halk›n›n haklar›n› savunmak flöyle dursun,
halka s›rt›n› dönerek dini ve ahlaki de¤erlerine sald›rmada
devletin en kat› kanad› olan askerlerin yan›nda yer alm›flt›r.
Söz konusu olan mesele ‘Din Düflmanl›¤›’ ise, PKK’nin siyasal kanad› durumunda olan DTP, birbirleriyle kan daval›
ve birbirlerine karfl› kanl› b›çakl› olan Genelkurmay ile ittifak
yapmay› isteyecek kadar ilkesizleflebilmektedir. fiu an içine
düfltükleri durumu, “Tecavüzcüsüne âfl›k olan aptal k›z send r o m u ”ndan baflka bir fleyle izah etmek mümkün de¤ildir.
PKK ve onun siyasi kanad› durumunda olan DTP ‹slam
düflmanl›¤› konusunda o kadar azg›nlaflabiliyor ki, san›rs›n›z bölgeden ‹slam’› tamamen silmek ve yok etmek üzere
görevlendirilmifllerdir. Bu ‹slam düflmanl›¤›, onlar› laikli¤in
koruyucu bekçisi olmak için Genelkurmay’dan görev istemeye bile zorlayabilmektedir.
Afla¤›da birkaç örne¤ini verece¤im DTP milletvekillerinin farkl› zamanlarda gerek meclis kürsüsünde, gerekse de
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de¤iflik platformlarda yapt›klar› konuflmalarda ‹slam’a nas›l
difl bilediklerini, ‹slam’›n ad›na bile tahammül edemediklerini, ‹slam’a düflmanl›kta ne kadar ileri gidebileceklerini ibret ve dehflet içinde görmek mümkündür:
1– TSK yönetiminin laiklik anlay›fl› ile kendilerinin ve
Öcalan’›n laiklik anlay›fllar› aras›nda fark olmad›¤›n›n alt›n›
çizen Hasip Kaplan, flunlar› söylemifl:
“fiunu herkes çok iyi bilmeli ki, biz olmasak Güneydo¤u’da fleriat
öne ç›kar. Laikli¤in gerçek kalesi bizleriz!.. TSK’nin laiklik söylemi
ile bizim laiklik söylemimiz örtüflmektedir. Do¤u ve Güneydo¤u Böl gesi’nde DTP laiklik konusunda bir sigorta görevi görmektedir. DTP
kapat›l›rsa, etkisizleflirse bölgede dini radikalizm hâkim olur. Bu da
TSK’nin en fazla karfl› oldu¤u fleydir. … Öcalan’›n da laiklik konu sundaki görüflleri bellidir. Bu görüfller, Türkiye Cumhuriyeti devleti nin kurulufl felsefesiyle ve cari uygulamalarla örtüflmektedir. Biz,
hem laikli¤in hem de sosyal devletin teminat›y›z.”

2– Yine Hasip Kaplan, baflörtüsünün serbest b›rak›lmas›na da karfl› oldu¤unu söyleyerek flöyle konuflmufl:
“AKP türban istismar› yapmaktad›r. Dini radikal örgütlenmelere alan
aç›lmamal›d›r. 21. yüzy›lda bunlarla m› u¤raflaca¤›z? Bunlar›n daya na¤› istismard›r. Bak›n Anayasa haz›rl›yorlar, bunu da serbest b›rak mak isteyecekler. Türban simge olarak kullan›lmamal›d›r. Baflörtülü
savc›, avukat olmaz! Baflörtülü hâkim olamaz!”

3– TSK’n›n mevcut yönetimiyle kendilerinin laiklik, türban
gibi konulardaki görüfllerinin tamamen örtüfltü¤ünü belirten
Abdullah Öcalan’›n avukat› DTP’li Kaplan, TSK ile aralar›ndaki esas problemi ise flu ilginç ifadeleriyle ortaya koymufl:
“Aram›zdaki en ciddi problem bir araya gelememektir. Ortamdan
dolay› bir araya gelip tam olarak diyalog kuram›yoruz. Bir araya ge lirsek birbirimizi daha iyi anlama imkân› olur. San›yorum bu ortam
olmasayd›, daha rahat konuflabilirdik, umar›m bunlar yak›nda ola cak!.. …Türkiye’de bir irtica tehlikesi vard›r. Ortado¤u’ya komflu
olan bir ülke, yüzde 90’›n üzerinde de Müslüman. El Kaide sald›r›la DUA ◆ ARAfiTIRMA
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r› gösterdi ki, radikalizm Türkiye gündeminde olacakt›r. Bunlar, bizi
TSK ile karfl› karfl›ya getiremezler, bata¤a çekemezler. Oturur, ko nuflur, aram›zdaki sorunlar› gideririz. Çünkü biz laikli¤in sigortas›, te minat›y›z.”

4– DTP Milletvekili Aysel Tu¤luk ise fiubat 2008’de
Meclis kürsüsünde flu sözleri söylemifltir:
“Bugün M. Kemal’in cumhuriyeti bitmek üzere, ›l›ml› ‹slam cumhu riyet bafllamak üzere... Bu geliflmede CHP ve ordunun katk›s› var d›r… Geçmiflte Hizbullah meselesi gibi bu toplum yine ayn› tehlike
ile yüz yüze kalacakt›r. Kürd sorunu için gericisi, ordusu, tarikat› bir leflmifltir. Ama bu ittifak›n sonu parçalanm›fl bir ülke olacakt›r. ‹slam
kültürüne de¤il, ‹slami, siyasal dincili¤e karfl›y›z...”

5– Yine Aysel Tu¤luk Meclis kürsüsünden flöyle söylemifltir:
“Burada uluslararas› bir projeden söz ediyorum. Siyasal ‹slam’›n bir
kanad› Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a dayan›yor, bir k›sm› da
‹ran ile iliflkili. Il›ml› ‹slam modelini dayatan ABD de bu iliflkiler a¤›
içerisindedir. Binlerce Kürd yurtseverini vahflice katleden Hizbullah
da ayn› iliflkiler a¤› içerisindeydi. Yaflanan vahfleti unutmamak gere kiyor. Diyarbak›r’da, Batman’da binlerce yoksul Kürd yurtseverini bu
anlay›fl öldürmüfltür. Yaratt›klar› bu vahflet kendilerine yönelmesey di, hepimizi vahflice katlederlerdi. Bahriye Üçok, U¤ur Mumcu gibi
sol Kemalistleri katledenler de bunlard›r. fiimdi silahs›z olmalar› bu
gerçe¤i de¤ifltirmemektedir.”

6– DTP Milletvekili Emine Ayna, Mart 2008’de fi›rnak
Milletvekili Sevahir Bay›nd›r ve DTP efl Baflkan› Kamuran
Yüksel ile birlikte Hakkâri’de Parti binas› ziyaretinde flu
sözleri söylemifltir:
“Nevruz Bayram› Kürdlerin gelene¤i ve kültürüdür. Kürdler ne olur sa olsun Nevruz bayram›ndan vazgeçmezler. Kurban bayram›ndan
vazgeçebilirler, kurban kesmeyebilirler, kutlamayabilirler, bu y›l ise
kutlamad›lar. Yine Ramazan bayram›ndan vazgeçebilirler kutlamaya bilirler. Ancak Kürdler Nevruz bayram›ndan vazgeçmez, çünkü öz gürlük anlam›na geliyor.”
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7– Batman Belediye Baflkan› Hüseyin Kalkan, Mart
2008’de Roj TV’de kat›ld›¤› bir programda PKK’nin zihniyetini flu sözleriyle ortaya koymufltur:
“Müslümanlar için Mekke ve Medine ne kadar kutsalsa, ROJ TV’de
Kürdler için o kadar kutsald›r.”

Yine benzer flekilde, flimdilerde de kendilerine ulafl›lamayaca¤›n› zannedenler, sözüm ona kahramanl›klar›n›
göstermek için kimisi meclis kürsüsünde, kimisi kongrelerinde, kimisi de Roj TV ve Mezopotamya Radyosunda (Nusaybin’deki Zeynelabidin Cami Eski imam› Molla Abdulvahap gibi) konuflup Müslümanlara hakaret ederek PKK’li gençleri tahrik
etmeye devam etmektedirler. Tahrike gelecek gençler geçmiflte olanlar› yaflamad›klar› için, yapacaklar› yanl›fll›klar›n
karfl›l›¤›n›n ne olaca¤›n› bilmiyor olabilirler. Ancak tahrikçiler, tahriklerinin sonucunda oluflacak durumu çok iyi bilmekte veya en az›ndan tahmin edebilmektedirler. Herkes
flunu iyice bilmelidir ki, hiç kimse ulafl›lamaz de¤ildir ve ne
çeflit koruma alt›na girerlerse girsinler, hesap sorulmak istenilirse, muhakkak sorulur.
Daha pek çok örne¤ini verebilece¤imiz ve ‹slam düflmanl›¤›n› alenilefltiren bu tip aç›klamalar, DTP’nin de PKK
gibi Kürd Halk›n› dinsizlefltirmek için olanca gayretiyle çabalad›¤›n› göstermektedir. Özellikle DTP’nin kad›nlar üzerinden yapt›¤› tahribat, PKK’nin tahribat›ndan hiç de geride de¤ildir. Tek sermayesi ilkel bir milliyetçilik olan, bunu
da PKK’nin paralelinde ve güdümünde sadece anayasal vatandafll›¤a kadar indiren DTP’nin Kürd Halk›na verecek
baflka bir fleyi olmad›¤› için, s›rt›n› Kürd Halk›n›n de¤erlerine dönerek baflka güçlerle ‹slam düflmanl›¤› ortak paydas›nda buluflma ilkesizli¤ine düflmektedir.
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Böylesi ilkesizlikleri sergileyenler, halk›n dini, ahlaki, örfi de¤erlerine s›rt dönenler, ‹slam’a hizmet etmekten baflka
amaçlar› olmayan Müslümanlar› gammazlayanlar flunu çok
iyi bilsinler ki; ‹slam’a ve Müslümanlara düflmanl›k edenler,
bu düflmanl›klar›ndan hiçbir zaman fayda görmedikleri gibi, kendileri de fayda görmeyeceklerdir.
d) PKK ‹le Çat›flmalar›n Bafllamas› Ve Sonuç
PKK ile çat›flmalar›m›z ya da savafl›m›z, bir üstünlük mücadelesi ve alan hâkimiyeti mücadelesi de¤ildi. PKK aç›s›ndan kendisi gibi düflünmeyen üç–befl dinciyi ya saflar›na
katmak ya yerini yurdunu terk etmeye zorlamak ya da imha etmek üzere kurgulanan bu çat›flmalar; Hizbullah Cemaati aç›s›ndan ise ölüm–kal›m aras›ndaki tercihte savunma mücadelesiydi.
Bizim temel gayemizin, ‹slamî uyan›fl› sa¤lamak ve Müslüman halk›m›za ‹slamî bir fluur vermek oldu¤unu, dolay›s›yla kalk›fl noktam›z›n Kur’an ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’›n Sünnet–i Seniyesi oldu¤unu, savunman›n
önceki bölümlerinde net bir flekilde ortaya koymufltum.
PKK ise bilindi¤i üzere, Marksist–Leninist bir ideoloji temelinde örgütlenen, dine ve mukaddesata kökten düflman
olan dinsiz bir örgüttür. Çat›flmalar›n temelinde her ne kadar PKK’nin kendisi d›fl›ndaki sesleri k›smaya yönelik çabalar› oldu¤u söylense de, as›l etken bizim ‹slamî bir cemaat
oluflumuzun haz›ms›zl›¤›yd›. Din, dindar, ‹slam, mukaddesat, Allah, Peygamber, namaz, ezan gibi her türlü kudsi ve
dini kavrama alerjisi oldu¤u bilinen PKK’nin, Hizbullah Cemaatine düflman olmas›n› ve yok etmeye çal›flmas›n› anlamak güç de¤ildir.
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Mürted Örgüt PKK; bizi
ya davam›zdan döndürüp kendisine tabi k›lmak,
ya mücadelemizi b›rak›p bölgeyi terk etmek
veya toptan yok olmay› kabullenmek gibi ‹slamî bir cemaatin asla yanaflmayaca¤› üç yol aras›nda tercih yapmaya zorlad›. Biz ise hiçbir flekilde çat›flmadan yana de¤ildik.
Çünkü böyle bir çat›flman›n ne bize, ne PKK’ye, ne de bölge halk›na fayda getirmeyece¤ini, bütün kesimlerin bundan
zarar görece¤ini biliyorduk. Esas›nda mürted örgütün basiretten yoksun yöneticileri d›fl›nda herkes bu zarar› görüyor
ve bunun endiflesini tafl›yordu. Bu nedenle Müslüman oluflumuzun gere¤i üzere hareket ettik ve çat›flmalar›n yaflanmamas› için PKK’nin etkili kanallar›n› kullanarak Cemaat’in net mesajlar›n› gönderdik. Baflta Nusaybin, ‹dil ve Silvan olmak üzere daha birçok yerde, defalarca PKK’ye mesaj gönderip çat›flma istemedi¤imizi bildirdik.
Nusaybin’de; biri Hizbullahi bir Müslüman’›n kardefli de
olan iki PKK önde gelenine Cemaat’in flu içerikteki mesaj›
gönderildi:
“Bak›n sizlerle birbirimizi iyi tan›yoruz, ikimiz de ayn› toplumun, ay n› flehirlerin, ayn› köylerin halk›, hatta ayn› ailelerin fertleriyiz. Uzun
zamandan beridir partinizin elemanlar›, her f›rsatta ve her platform da Hizbullahî cemaatin aleyhinde her türlü afla¤›lay›c› ve onur k›r›c›
propagandalar› yapmaktad›r. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, bu
söylenenlerin tamam› yaland›r. Bizim, cemaat olarak bu mazlum hal k›n zulümden kurtulmas›, ayd›nlanmas› ve ‹slamî bir hayata kavufl mas› için yola ç›kt›¤›m›z›, bu u¤urda her türlü hizmeti yapt›¤›m›z› çok
iyi biliyorsunuz. Çünkü bütün faaliyetlerimizi görüyor ve çal›flmalar› m›za flahit oluyorsunuz. Sizlerle dükkânlar›m›z bitiflik ve yan yana
olup sempatizanlar›m›z kap› komflusudurlar. Bir evin iki o¤lundan bi ri PKK’li ise, di¤eri Hizbullahîdir. (A¤abeyi Cemaat mensubu olan
muhatap al›narak) En bariz örne¤i sensin. Senin a¤abeyin Hizbulla hîdir ve flu yafla kadar ondan memnun olmayaca¤›n en ufak bir fley,
bir hareket görmüfl de¤ilsin. Bunu sen kendin bile söylüyorsun. ‹flte
tüm bunlar› göz önünde bulundurup partinize anlat›n. Bize karfl› bu
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çirkin hareketlerden vazgeçsin, yoksa bizi çok iyi tan›d›¤›n›z gibi çok
sert karfl›l›k görece¤inizi de biliyorsunuz. E¤er çat›flma bafllarsa, bu
yerel olmaktan ç›k›p tüm bölgeye yay›lacakt›r. Bu çat›flmada birbiri mize karfl› yapaca¤›m›z her fleyden iki taraf da zarar görecektir.”

Aradan bir müddet geçtikten sonra, PKK üst yönetimine iletilmesi için gönderdi¤imiz mesaja arac› olan iki flah›stan, a¤abeyi cemaatle olan yan›m›za gelerek flöyle dedi:
“Biz mesaj›n›z› partiye ilettik. Ancak fazla ileriye gidip bu iflin savu nucusu olamazd›m; çünkü a¤abeyim sizin taraf›n›zdad›r. Israrc› oldu ¤umu görürlerse, sizden taraf oldu¤umu düflünürler, diye çekindim.
Ben biliyorum ki sizler de bu halk›n haklar›n› alma, halk› mazlumi yetten kurtarma ve bu halk›n menfaati için çabalayan insanlars›n›z.
Ama ne yapal›m ki, bizimkiler böyle düflünmüyor”

dedikten sonra, partinin bize iletmesini istedi¤i mesaj› okudu. Bu mesaja göre;
1– Ya Partiye teslim olacaks›n›z, onun emirlerini kabul
edeceksiniz, o ne derse onu yapacaks›n›z.
2– Böyle yapmad›¤›n›z takdirde bölgeden gideceksiniz.
Yani buralar› terk edeceksiniz.
3– Bu ikisini de yapmazsan›z hepiniz öldürüleceksiniz.
Cemaat, benzer bir mesaj› ‹dil’de de iletti. Bunun da
özetle içeri¤i flu flekilde idi:
“Sizinle karfl› karfl›ya gelmek istemiyoruz. Geldi¤imiz takdirde bun dan baflkalar› kârl› ç›kar. ‹kimiz de ayn› halk›n çocuklar›y›z. Gelin bu
k›flk›rt›c› tav›rlar›n›zdan vazgeçin. Sizler bizi tan›yorsunuz. En ufak bir
haks›zl›¤› kabul etmez ve aynen karfl›l›¤›n› veririz.”

Mesaj›m›za, o zaman›n alan sorumlular› olan Suriyeli
Bahoz kod adl› “Dervifl Hüseyin” adl› kifliyle cevap verildi.
PKK, Bahoz kod adl› Dervifl Hüseyin’in a¤z›ndan özetle
flöyle dedi:
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“Size burada hayat hakk› yok. Biz gerilla olarak s›k›nt› çekelim ve
halk› size b›rakal›m. Ayr›ca siz ‘ikimiz de zarar ederiz’ diyorsunuz.
Zarar m› ederiz, kâr m› ederiz buna partimiz (PKK) karar verir. Siz
veremezsiniz.”

Bu mesajla diyalog yollar›n› tamamen kapatan PKK, uygulamalar›yla da flu gerçe¤i dile getiriyordu:
“Ya hepiniz teslim olacaks›n›z ya da size hayat hakk› tan›mayaca¤›z.”

Yine Silvan’da, lisede bafllayan bir kavgadan sonra, gerek PKK’li gerekse de PKK’li olmay›p Kürd sorunu konusunda duyarl› olanlar›n ileri gelenlerine gidildi. Bu ba¤lamda, de¤iflik zamanlarda, Misbah D., Seyfettin B., R›za K.,
Çiçeka Köyü’nden Sad›k, Fuat A., Recep Y., Sazc› Cao,
Mehmet U., Ahmet T. ve daha baflka kiflilere flu içerikteki
mesajlar gönderildi:
“Ba¤›ms›z ‹slamî bir hareket olarak bölgede sürdürdü¤ümüz ‹slamî
mücadelemizin esas hedefi zulüm rejimidir ve PKK’ye yönelik özel
bir düflmanl›k ve faaliyetimiz yoktur. Bölge genelinde var olan sür tüflme ve gerginlikler, PKK’nin bask› ve sald›r›lar›ndan kaynaklan maktad›r. Cemaatin, PKK ile çat›flmak gibi bir niyeti yoktur, ancak
böyle devam ederse, ister istemez çat›flmalar patlak verecektir. Bu
ise, lokal olmaktan ç›k›p bütün bölgeyi kapsayan bir savafla dönüfle cektir. Böyle bir çat›flma uzun süre devam edecek ve maliyeti a¤›r
olacakt›r. Yaflanacak bir çat›flma, her iki taraf›n da zarar›na olacak,
fakat özellikle flu anda fiili bir çat›flma ortam› içinde olan PKK, ken disine yeni bir cephe açmakla daha fazla zarar eden taraf olacakt›r.
Sonuçta, iki taraftan ziyade bu savafltan TC kazançl› ç›kacakt›r. Bu
nedenle Cemaate yönelik sald›r›lar›n›z› durdurman›z›, aksi takdirde
bizim de kendimizi savunmak zorunda kalaca¤›m›z› bilmenizi istiyo ruz. Temennimiz, bu mesaj›m›z› iyi de¤erlendirmenizdir, aksi halde
yaflanacak bir çat›flmada sorumluluk tamamen size ait olacakt›r.”

Bu kiflilerin baz›lar› mesaj› güzel karfl›lad›lar. Bir k›sm› da
ters cevap vermelerine ra¤men, mesaj› yetkililere ileteceklerini söylediler.
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Benzer mesajlar; bölgenin çok yerinde, yerel düzeyde sorumlu olarak bildi¤imiz PKK’li veya onlara mesajlar›m›z› ulaflt›rabileceklerine inand›¤›m›z kifliler arac›l›¤›yla defalarca iletildi. Ancak mürted örgüt PKK gurur, kibir ve zafer sarhofllu¤u
içinde bütün giriflimlerimizi akamete u¤ratmakla kalmad›, korumas›z Müslümanlara yönelik bask›, sindirme ve flehid etme
eylemleriyle çat›flma istedi¤ini ac›mas›z prati¤iyle gösterdi.
Bölge genelinde dindarlara yönelik bask› ve sindirme hareketleri tahammül edilemez boyutlara gelmiflti. Özellikle
PKK’ye destek vermeyen ve bulundu¤u yerlerde asli görevleri olan Kur’an–› Kerim ve ‹slam’› ö¤retme ve yaflatma vazifesini icra etmeye çal›flan imamlar, PKK’nin birinci hedefi
durumuna gelmifllerdi. Çünkü mürted örgüt, toplum içinde
dinin tamamen ortadan kald›r›lmas›n›, Kur’an–› Kerim’in ö¤retilmemesini, medreselerin kapat›lmas›n› istiyordu. Onlar;
Marksist–Leninist bir fikri temelden hareket ediyorlard› ve
buna göre din, kitleleri uyuflturan bir afyondu. Özellikle ‹slam
Dini, Kürdlerin devletleflememelerinin en büyük sebebiydi.
Bu yüzden ‹slam’dan olan her fleyin ortadan kald›r›lmas›, dinden bahsedilmemesi gerekiyordu. Tabi bunun önündeki en
büyük engelin fluurlu imamlar oldu¤unu bildikleri için, görevlerini yapan imamlar bask› alt›na al›n›yor, ya görevini b›rak›p
onlar›n propagandas›n› yapmak, ya bulundu¤u yeri terk etmek, ya da flehadet aras›nda tercihe mecbur b›rak›l›yorlard›.
Bunlar›n örnekleri say›lamayacak kadar çoktur. Elbette bütün bu örnekleri burada vermek, savunman›n hacmini oldukça kabartaca¤›ndan, mürted örgüt vahfletinin daha iyi anlafl›lmas› için sadece birkaç örnekle iktifa edece¤iz:
Kürdçe Kerboran denilen Dargeçit’in Gêracafer ad›yla
an›lan Alt›noluk Köyünden olan Molla Abdurrahman adl› bir
imam, Hefltuwan denilen Çal›flkan Köyü’nde imaml›k yapDUA ◆ ARAfiTIRMA
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maktayd›. Askerden yeni gelmifl, kendi halinde bir insand›.
Cemaat fertlerinden baz›lar›yla birkaç görüflmesinin d›fl›nda,
Cemaatle bir ba¤› yoktu. PKK ona gelip kendilerinin hakl›
oldu¤unu iddia eden hutbeler okumas›n› isteyerek;
“Kur’an’da ad›m›z›n geçti¤ini, hakl› oldu¤umuzu anlatacaks›n. Yap t›¤›m›z ifl namustur, vatand›r, ölüler flehittir, diyeceksin”

demifller. Ancak kendisi PKK’yi dinlemedi¤i için flehid
edildi.
fiehadetinden önce Muhtar onu kendi evine ça¤›r›r. O
s›rada bir grup PKK militan› da Muhtar›n evindedirler ve
Molla Abdurrahman ile Muhtar›n konuflmalar›n› duyabilecekleri bir odada, konuflman›n sonucunu beklemektedirler.
Muhtar ona, PKK’nin nas›l oldu¤unu sorar. Molla Abdurrahman da;
“Bildi¤im kadar›yla bat›l bir davad›r. Davalar› hak de¤ildir. Din d›fl›
bir davad›r”

diyerek korkmadan hakk› oldu¤u gibi söyler.
Bu diyalogdan sonra evine giden Molla Abdurrahman,
havan›n s›cak olmas› nedeniyle, uyumak için dama ç›kar.
Gecenin ilerleyen saatlerinde, PKK’liler Molla Abdurrahman’›n evine bask›n yaparlar. Evinin dam›nda, eflinin gözleri önünde ona iflkence yaparlar. ‹flkenceyle parmaklar›n›
k›rd›ktan sonra onu katlederler. Köylüler, bu duruma kay›ts›z kalarak gün a¤ar›ncaya kadar ne oldu¤unu anlamak için
bile olsa, oraya gitmez. Böylece efli, hiç kimseden yard›m
alamadan, gözyafllar› içinde, çaresizce eflinin kanlar içindeki cesedinin bafl›nda sabahlar.
Sabahleyin Gêracafer’den olan akrabalar› gidip nafl›n›
al›r ve köylerine götürüp defnederler.
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Midyat’a ba¤l› Kartmin–Yayvantepe köyünden olan
Molla Ali, Nusaybin’in Hopê Köyü’nde fahri imaml›k yapmaktayd›. Bu köyde PKK etkindi. Bundan dolay› onu defalarca ölümle tehdit ettiler. Boyun e¤meyince de evinin penceresinden onu, han›m›n› ve iki çocu¤unu yayl›m atefline
tuttular. Bedenlerinden s›çrayan kanlar evin tavan›n› k›rm›z›ya boyarken, köylülerden sabaha kadar imdada gelen olmad›. 1992 y›l›nda yap›lan bu sald›r›n›n verdi¤i a¤›r psikolojik travma nedeniyle han›m›n›n akli dengesi bozulmufl ve
o günden beri halen düzelmemifltir.
Bingöllü olan Molla Ali Elbahad›r, Diyarbak›r’a gelirken
Bingöl ile Genç aras›nda PKK taraf›ndan kesilmifl olan yolda, s›rf sakall› oldu¤u için otobüsten indirilerek götürülür.
Sonradan imam oldu¤u ö¤renilince, ondan Hizbullah Cemaatine küfretmesi istenir. Hak bir dava oldu¤unu bilen
Molla Ali, bunu yapmaz. Bunun üzerine çok a¤›r iflkencelere maruz kal›r. Yüzüne ve gözlerine naylon damlat›l›r. Bu
a¤›r iflkenceler alt›nda temiz ruhunu Rabbine teslim ederek
flehidler kervan›na kat›l›r.
Bölgenin birçok il ve ilçesinde flehid edilen imam, âlim ve
din önderlerinin say›s› pek çoktur. Bunlar›n hepsinin destans› hayat hikâyeleri vard›r, ancak buna yer vermek, bu savunman›n konusu de¤ildir. Sadece hat›rlamak amac›yla; M. Abdurrahman, Molla Ramazan, Molla Zeki, Molla Cüneyt, Molla Kutbeddin, Molla Tacettin, Molla Hamdullah ve daha niceleri ya âlim ya da imam olduklar› ve camilerde ‹slam’› anlat›p
Kur’an–› Kerim’i ö¤rettikleri, ‹slamî ilimleri tedris ettikleri için
hain örgüt taraf›ndan flehid edilen azizlerimizdir.
Mürted örgütün düflmanl›¤› sadece âlim ve imamlarla s›n›rl› de¤ildi elbette. Onlar dinini ö¤renmek veya dinini hakk›yla yaflamak isteyen s›radan talebeye ve s›radan halka karDUA ◆ ARAfiTIRMA
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fl› da ayn› düflmanl›¤› sergiliyorlard›. Bunun örnekleri de öylesine çoktur ki, zaten PKK ile savafl›m›z›n ana mihverini bu
düflmanl›k oluflturmaktad›r. Ancak yine çarp›c› olmas› aç›s›ndan sadece birkaç örne¤ini burada vermek istiyorum:
‹dil’in Filê köyünden Mahmut ad›ndaki genç, Mardin’in Maz›da¤› ilçesinde ‹slamî ilimleri okuyordu. Kendi a¤abeyi Hüseyin, ‹slamî bir fluura sahip oldu¤u için daha önce flehit edilmiflti. Mahmut, Felemez adl› arkadafl›yla birlikte kendi köyüne
döndü¤ünde, PKK’nin döfledi¤i may›na basarak flehit olurlar.
‹dil’in Yayalar (Soran) köyünde; Davut ad›ndaki genç
Batman’›n “Arapkent camisinde” Arapça ilimleri okuyordu. Babas›, geçici köy korucusu oldu¤u halde, PKK’nin
tehditlerine dayanamay›p kendi o¤lunu zorla eve getirerek
kaçmamas› için onu bir ay boyunca eve hapsetti. Davut s›k›nt› ve ilim özleminden dolay› akli dengesini kaybetti. Buna ra¤men PKK sözünde durmay›p babas›n› ‹dil–Midyat
yolu üzerinde pusu kurup katletti.
Bingöl’ün Törek Köyü’nde medresede okuyan Ziya
Kayl› ile Süleyman Berdibek ad›ndaki iki Müslüman,
PKK’nin a¤›r silahlarla köyü ve medreseyi basmas›yla hunharca flehid edildiler.
Daha önce anlatt›¤›m Silvan’›n Susa Köyü’ne yap›lan
cami bask›n›, bir benzerini ancak ‹srail’in el–Halil Camiine
yapt›¤› bask›nda görebildi¤imiz türden afla¤›l›k bir vahflettir.
PKK’nin vahfleti; kad›n, çocuk, genç, ihtiyar demeden
neredeyse bütün bölge halk›na dokunmufltur. Cemaat’e
sempati duyan, kendi halinde dindar olan veya en hafifiyle
PKK’ye aç›kça destek vermeyen her insan, PKK için düflman listesindeydi ve yok edilmesi gereken bir unsur olarak
görülüyordu. Mesela 55 yafllar›ndaki Ayfle Öz ile 8–10 yaflDUA ◆ ARAfiTIRMA
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lar›ndaki k›z› Fatma Öz, K›z›ltepe’de 60 yafllar›ndaki Xaltiya Zeynep, ‹dil’de Hayriye Karaaslan, Nusaybin’de M. Nafi Çevik ve daha niceleri kad›n ve çocuklar›n da PKK’nin
hedefi oldu¤unu göstermek aç›s›ndan hat›rlanmas› gereken
hazin bir örnektir. Yine 70 yafllar›ndaki Salih Kavak, 60’›n
üzerinde bulunan Hac› fiükrü Demir, 80’in üzerinde bulunan Hac› Âdem, PKK’nin hiçbir hedef gözetmeden sald›r›p
flehid etti¤i ac› ve yürek burkan örneklerdir.
Diyarbak›r, Batman ve bölgenin di¤er pek çok yerinde
de benzer olaylar›n onlarcas› meydana gelmifltir. Ya camiye gittikleri, ya Kur’an–› Kerim dersi ald›klar›, ya ‹slamî
ilimleri tedris ettikleri, ya Cemaat’e sempati duyduklar›, ya
PKK’yi tasvip etmedi¤i için bölgede onlarca Müslüman flehid edilmifltir. Mürted örgütün bu gözü dönmüfllü¤ü, kendinden baflka güç tan›mazl›¤›, ‹slam ve dinden olan her fleye karfl› peflin karfl›tl›¤›, ‹slamî ve ahlaki de¤erlerin hepsine
toptan karfl› olufllu¤u, Müslüman Kürd halk›na ‹slam’dan
baflka din ve ideoloji dayatma politikas›yla hareket edifli, ‹slam’›n kutsal de¤erlerini ve Müslümanlar› her f›rsatta rencide eden terbiyesizli¤i, bölgede ‹slamî kimli¤e hayat hakk›
vermemesi gibi birçok icraat›yla bölgede korku hegemonyas› kurulmak istendi. Bununla bölge halk› sindirilip sesini
ç›karamaz hale gelecek ve PKK’nin her dedi¤ini kabullenmek zorunda kalacakt›. Böylece Müslüman Kürd halk›
PKK’nin dayatt›¤› bir hayat›, Marksist–Leninist bir ideolojinin getirdi¤i ‹slam d›fl› bir yaflam›, ahlaki de¤erlerinden tamamen soyutlanm›fl bir kültürü benimseyecek ve Kürd halk› dini ve ahlaki olarak yeniden dizayn edilecekti.
Bu, hiçbir fluurlu Müslüman’›n kabullenece¤i bir durum
de¤ildi elbette. Hele de bölgenin tamam›nda özverili bir çal›flma yürüten, halk› yeniden gerçek ‹slamî kimliklerine dönDUA ◆ ARAfiTIRMA
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dürmek için gecesini gündüzüne katan, halkta ‹slamî bir endifle ve bilinç oluflmas›na arac›l›k eden; küfrün, zulmün,
tu¤yan›n her çeflidine karfl› olan Hizbullah Cemaati’nin kabullenip kald›raca¤› bir durum de¤ildi. Dolay›s›yla PKK’nin
bu gözü dönmüfllü¤ü, vahfleti, korku imparatorlu¤u infla etmeye çal›flmas› karfl›s›nda sadece kendisini savunmak,
Müslüman halka güvenli bir s›¤›nak olmak, dini ve ahlaki
de¤erleri korumak, Müslüman halk›n korkusuzca dinini–diyanetini ö¤renmesine, çocuklar›n Kur’an–› Kerim dersi almalar›na, din adamlar›n›n görevlerini rahatça yerine getirmelerine yard›mc› olmak amac›yla silaha sar›lmak zorunda
kald›. Bu, istemedi¤imiz bir fleydi. Ancak Allah böyle olmas›n› takdir ve PKK ile savaflmam›z› irade etti.
Savunman›n önceki sayfalar›nda aç›kça anlatt›¤›m gibi, çat›flmalar›n yaflanmamas› için defalarca uyard›¤›m›z PKK, uyar›lar›m›z› dikkate almay›nca yo¤un bir çat›flma dönemi bafllad›. Çat›flmalar lokal düzeyde kalmay›p bölgenin tamam›na yay›ld›. PKK, genel anlamda hedef gözetmeyen ucuz ve hiçbir
risk bar›nd›rmayan, may›nl› ve bombal› eylemlerle bize zarar
verip yok etmeye çal›flt›. Bu eylemlerinde bizimle hiçbir alakas› olmayan say›s›z insan da yaflam›n› yitirdi ya da sakat kald›.
Hizbullah Cemaati ise milis ile s›radan sempatizan›, yönetici durumunda olan ile s›radan fertleri, militan ile maceraperestlik kiflili¤i yüzünden sa¤da solda konuflan s›radan PKK’liyi birbirinden ay›rt ederek sadece militanlara, milislere ve yönetici durumunda olan kiflilere karfl› eylemlerde bulundu. Bu
takti¤imiz PKK’yi çok güç durumda b›rakt›. Kendileri taraf›ndan birkaç günlük ömür biçilen bir Cemaatin, büyük bir direnifl sergilemesi ve en önemli elemanlar›n› saf d›fl› b›rakmas›,
PKK’yi flaflk›na çevirmiflti. Onlar bir yerde güç bela bir mensubumuza karfl› eylem yap›yorduysalar, biz onun intikam›
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için PKK’nin en de¤er verdi¤i birden fazla eleman›na eylem
yaparak onlar› hareket edemez duruma düflürüyorduk. Da¤daki militanlarla flehirler aras›nda ba¤lant› kuran, yerleflim
yerlerinden da¤a eleman götüren birçok eleman›n›, milisini,
flehirlerdeki birçok militan›n› ve en iyi yöneticilerini kaybeden
PKK, bizimle çat›flmalara girdi¤i için bin kez piflman oldu.
Birçok defa çat›flmalar›n bitmesi için arabuluculuk giriflimleri
ve bar›fl teklifleri oldu. Ancak PKK gibi kaypak, güvenilmez,
hain ve örgütler tarihine yüz karas› olarak geçmeye aday bir
örgütün bu davran›fllar›n›n samimi olmad›¤›na inanan Hiz bullah Cemaati hiçbir flekilde arabulucularla görüflmemifl ve
PKK ile bir bar›fl anlaflmas› imzalamam›flt›r. Buna ra¤men
biz eylemlerimizi savunma ve kendimizi koruma amaçl› yapt›¤›m›z için, PKK’nin eylemleri sona erince, bizim de eylemlerimiz kendili¤inden sona ermifl oldu. Bu durum, halen devam etmektedir ve PKK tekrar bir ahmakl›k içine girip bu çat›flmas›zl›k ortam›n› bozmad›¤› müddetçe, Hizbullah Cemaati de karfl›l›k vermeyecek ve sükûnet havas›n› bozmayacakt›r.
Güç dengesinin aleyhimize oldu¤u bu savaflta, silahl› mücadele için hiçbir haz›rl›¤›m›z, e¤itimli mensubumuz, lojistik
deste¤imiz, askeri teçhizat›m›z olmad›¤› halde, bizleri yaln›z ve
yard›ms›z b›rakmayan, bizi görünmez ordular›yla destekleyen,
güçsüz oldu¤umuz halde düflmanlar›m›za karfl› bizi güçlü göstererek kalplerine korku salan Yüce Rabbimize sonsuz hamd
ve sena ediyoruz. fiüphesiz O, Al–i ‹mran Suresi 160. ayet-i
kerimede flöyle buyurmufltur:
“E¤er Allah size yard›m ederse, art›k sizi yenilgiye u¤ratacak yoktur ve e¤er sizi ‘yapayaln›z ve yard›ms›z’ b›rakacak olursa, ondan sonra size yard›m edecek kimdir?
Öyleyse mü’minler, yaln›zca Allah’a tevekkül etsinler.”
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2– MENZ‹L GRUBU
‹LE ÇATIfiMALARIMIZ
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KK ile çat›flmalar›m›z›n çok fliddetli bir hal ald›¤› s›rada, hiç istemedi¤imiz bir çat›flman›n daha içine girmek zorunda kald›k.
Elbette bunun bizce hakl› nedenleri ve hakl› oldu¤umuzu gösterecek onlarca delilimiz olmas›na ra¤men, bunu burada irdelemenin ve yaralar› deflmenin hiçbir faydas›n›n olmayaca¤›n› biliyoruz.
Bu konuda söyleyece¤imiz her fleyin, ‹slam düflmanlar›n›n elinde malzeme olaca¤› ve Müslümanlar›n aleyhinde kullan›lacak bir silaha dönece¤i, kaç›n›lmaz bir gerçektir.
Cenab–› Allah; bizlerin de, onlar›n da taksirat›n› affetsin.
Rabbimizden dile¤imiz ve duam›z; dünyan›n neresinde olursa olsun, birbirlerinin kanlar›n› dökmüfl olan Müslümanlar›n aras›na sulh koymas› ve dünyan›n hiçbir yerinde, Müslümanlar›n kan›n›, Müslümanlar›n eliyle ak›tmamas›d›r.
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3– DEVLET ‹LE
ÇATIfiMALARIMIZ

H

izbullah Cemaati’nin yaflad›¤› çat›flma alanlar›ndan
birisi de devlet ile yaflad›¤›m›z çat›flmalard›r. Bu çat›flmada,
devletin bütün kolluk kuvvetleri, jandarma, emniyet, özel
harekât ve istihbarat birimleriyle üzerimize geldi¤i bir ‘Yok
Etme Savafl›’nda kendimizi muhafaza edip hayatta kalma
çabas› içine girdik. Dolay›s›yla ‘Devlet ile Çat›flma’ bafll›¤›
yerine, belki de ‘Devletin Yok Etme Savafl›na karfl› Hayatta Kalma Tedbirlerini Gelifltirme Çabalar›’ denilse, daha
do¤ru olurdu.
Baz› iddialar›n aksine, devlet Cemaati hiçbir zaman rahat b›rakmam›fl ve rahat bir çal›flma ortam› vermemifltir.
Gerek k›rsalda jandarma kuvvetleri ve korucular eliyle, gerekse de kent merkezlerinde emniyet güçleriyle sürekli takip, operasyon, ev bask›nlar›, gözalt›lar, tutuklamalarla karfl› karfl›ya kalan Cemaat, devletin silah›n› her zaman kendisine do¤rultulmufl vaziyette görmüfltür.
Özellikle OHAL bölgesi olmas› nedeniyle, devlet bizi
yok etmeye çal›fl›rken çok ac›mas›z yöntemler kullanm›flt›r.
Devlet terörüyle karfl› karfl›ya kald›¤›m›z dönemler olmufl,
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yarg›s›z infazlar, iflkenceler, bask›lar, tehditlerle dolu mal ve
canlar›n heder edildi¤i dönemlerden geçerek bugünlere kadar gelmifliz. Bütün bu dönemleri yaflarken, yani kardefllerimiz yarg›s›z infazlarla flehid edilirken, gözalt›nda feryadlar›m›z arfl–› alaya yükselirken, Abdusselam ‹rdem ve Murat
Bilig adl› kardefllerimiz vahfli iflkencecilerin elleri aras›nda
canlar›n› Allah’a teslim ederken, köylerde evlerimiz yak›l›p
mallar›m›z telef edilirken hukuk rafa kald›r›larak, gücün hukuku yürürlü¤e konmufltu. Güç, elbette güvenlik kuvvetlerinin elindeydi ve maalesef bu güç masum insanlara karfl›
ac›mas›zca kullan›l›yordu. Devletin gücü, masum insanlara
karfl› ac›mas›zca ve hukuksuz olarak kullan›ld›¤›nda, buna
‘Devlet terörü’ denilmesinde hiçbir beis olamaz. Bu anlamda biz, y›llarca devlet terörünü iliklerimize kadar yaflam›fl
bir Cemaat’iz.
A) DEVLET‹N KÖY POL‹T‹KASI VE JANDARMANIN
CEMAAT’E BA⁄LI OLAN KÖYLERE YAPTI⁄I
BASKI VE ZULÜMLER
Cumhuriyetin kuruluflundan beri devletin Do¤u ve Güneydo¤u köylerine karfl› yürüttü¤ü politika zaman zaman yumuflama e¤ilimi gösterse de, genel itibariyle bask›c› ve otoriter
olmufltur. Sopa politikas› olarak özetlenebilecek devletin resmi politikas› bölgede ac›mas›zca uygulanm›fl ve insanlar devletin en alt seviyedeki bir erinden dahi köfle bucak saklanacak bir duruma gelmifllerdir. Kad›nlar, çocuklar›n› susturmak
ya da uyutmak için “Cenderme hat! (Jandarma geldi)” diye
korkutur, köy kavgalar› ve anlaflmazl›klar, jandarma gelir
korkusuyla devlete intikal etmeden b›rak›l›rd›.
Diyarbak›r’›n Ç›nar ‹lçesine ba¤l› Ovaba¤ (Kilvan) Köyü
karakoluna komuta eden bir uzman çavufl olan ve zalimliDUA ◆ ARAfiTIRMA
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¤ini kalplere yerlefltirmek için kendisine “Gâvur” denilmesini isteyen “Gâvur Musa” lakapl› bir askerin yapt›¤› zulümler, orada yaflayan köylüler taraf›ndan halen de korkuyla
anlat›lmaktad›r. Gâvur Musa denen adam, k›fl›n en so¤uk
günlerinde, köyün bütün erkeklerini karakolun önünde bulunan ve köylülerin içme sular›n› ald›¤› kayna¤›n yan›nda s›raya dizer, ç›r›lç›plak soyup kayna¤a girmelerini emreder
ve elinden düflürmedi¤i, k›rbaca benzer etki b›rakan, ince
a¤aç dal›yla insanlar› rastgele dayaktan geçirirdi.
Köylülere d›flk› yedirilmesi, evlerdeki bütün zahirenin
yerlere dökülüp birbirine kar›flt›r›lmas›, yataklar›n yünlerinin d›flar› dökülmesi, erkeklerin kad›n ve çocuklar›n yan›nda öldüresiye dövülerek onurun çi¤nenmesi ve daha anlat›lamayan envai çeflit zulümler, bölge halk› üzerinde sistematik olarak uyguland›. Bütün bunlar; tepkisiz, uysal, sallabafl,
devlete itaatkâr, kifliliklerinden soyutlanm›fl, dini kimlikleri
yok edilmifl, gelenek ve görenekleri y›k›lm›fl, sadece y›¤›nlardan ibaret bir kitle oluflturma amac›na dönük zulümlerdi.
Esas›nda cumhuriyet rejimi politikalar›nda Kürd denen bir
halk yoktu. Kürdler, asl›nda da¤ Türkleriydi ve yüksek da¤larda yaflayan bu Türkler, ayaklar›n›n alt›ndaki buzlaflm›fl
kar›n ç›kard›¤› ‘Kart–kurt’ seslerinden dolay› ‘Kürd’ ad›n›
alm›fllard›. Ya da Kürdler var olsa bile, bunlar muhakkak
kölelefltirilmeliydi. T›pk› zaman›n adalet bakan› Mahmut
Esat Bozkurt’un dedi¤i gibi;
“Bu memlekette Türk olmayanlar›n bir tek hakk› vard›r; Türklere
hizmetçi olmak, Türklere köle olma hakk›…”

Elhak adam do¤ru söylemifl. Kürdler y›llarca sadece köle ve hizmetçi olabildiler, kendi kimlikleriyle bundan ötesini
elde edemediler.
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Devletin bask› ve sindirmeye dayal› sopa politikas› ya da
Esat Bozkurt’un dedi¤i gibi ‘Kölelefltirme politikas›’ 90’l›
y›llarda çok daha vahim bir boyut kazand›. Genelde Kürdlerin yaflad›¤› bütün bölgeler, ama özelde de köyler, hâkimiyet savafl›n›n mazlum ma¤durlar› oldular. Bir yandan
mürted örgütün köylüleri kendi saflar›na çekmek için sergiledi¤i vahflet, di¤er yandan devletin zulmü, halk› can›ndan
bezdirir bir hale geldi. Her iki gücün hâkimiyet savafl›n›n d›fl›nda kalan, dini duyarl›l›klar› güçlü köyler ise çok daha büyük bir zulmün ma¤duru oldular.
Ne devletin, ne de mürted örgütün yan›nda yer almak
istemeyen, her iki gücü de kendi inançlar›na göre ayn› kefede görüp dinlerinin gere¤ini yapmak isteyen köyler, maalesef hem devletin, hem mürted örgütün ve hem de korucular›n yegâne hedefi olup bask›, zulüm ve katliamlar›n her
çeflidine maruz kald›lar.
E¤er teröre bir tan›m getirilecek olursa, devletin 90’l›
y›llarda Hizbullah Cemaatine yak›nl›¤›yla bilinen köylere ve
bu köylerde yaflayan mütedeyyin insanlara yapt›¤› bask› ve
zulüm tam da terör tan›m›n›n içini dolduracak çerçevededir. Hem bu öylesine bir terördür ki, devletin bütün imkânlar› kullan›lm›fl, kanun ve yasalar bir kenara b›rak›lm›fl, en
düflük rütbeli subaylar bile diktatörce uygulamalar içine girmifl, yarg›s›z infazlar yap›ld›¤› halde hesap sorulmam›fl,
devletin gücüne karfl› korumas›z olan mazlum ve mustaz’af
köylüler, kad›n–erkek, genç–yafll› ay›r›m› gözetilmeksizin
devletin zulmünden nasibini alm›flt›r.
Bölgenin tamam›nda bu zulüm ve bask› havas› hâkimdi
ve bütün köyler, köylerde yaflayan mütedeyyin insanlar, ya
Devlet–PKK çat›flmas›nda devletin taraf›nda yer almama,
ya koruculu¤u kabul etmeme, ya da dini duyarl›l›klar›n› terk
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etmeme yüzünden bask› ve zulme u¤rad›lar. Devletin, jandarma ve korucular eliyle gerçeklefltirdi¤i bask› ve zulüm
politikas›; yarg›s›z infazlar, haks›z gözalt›lar, ev bask›nlar›,
köy bask›nlar›, mal ve hayvanlar›n telef edilmesi, zorla göç
ettirme, köy boflaltma ve yakma fleklinde çok zalimane bir
flekilde hayata geçirilmifltir. Haf›zalar›n tazelenmesi ve yap›lanlar›n gün yüzüne ç›kmas› için bu sistematik devlet zulmünden ve yap›lan zulme nispetle sadece devede kulak bile olmayacak baz› çarp›c› örnekleri s›ralamak istiyorum:
1– Yarg›s›z ‹nfazlar
Devletin Jandarmaya verdi¤i ola¤anüstü yetkiler, insanl›ktan nasibini almam›fl, Kürd halk›n› insan yerine koymayan, Müslümanlar› yok edilmesi gereken bir unsur gibi gören birim komutanlar› taraf›ndan çok zalimce kullan›l›yordu. K›rsaldaki karakol komutanlar›, bir k›l›f bulma endiflesi
bile tafl›madan zulümlerini korucular eliyle aç›kça yap›yor,
boyun e¤diremediklerini de, ibret olmas› için ac›mas›zca
katlediyorlard›. Bunun örnekleri pek çoktur. Bunlardan sadece birkaç tanesini, durumun vahametinin anlafl›lmas› aç›s›ndan afla¤›ya al›yorum:
Hatuni Köyü’ndeki Yarg›s›z ‹nfazlar
7 fiubat 1996’da Ramazan ay›n›n 17’sinde, sahur vaktinde korucu ve askerler Diyarbak›r Merkeze ba¤l› Hatuni
Köyüne ortaklafla operasyon yaparlar. Suçu olmad›¤› halde defalarca iflkence gören Nevfel Yoldafl adl› köylü, askerlerin köye geldi¤ini görünce at›na binip ölümü göze alarak
kaçar. Köyün ç›k›fl›nda bekleyen korucular atefl ederek
Nevfel’i vururlar. Buna ra¤men yaral› olarak 500 metre yürüyüp köye var›r ve kan kayb›ndan yere y›¤›l›r. Saatlerce
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kar üstünde bekletilen Nevfel, daha sonra askeri araçla götürülürken, korucular›n köyünde de 40 dakika bekletilir.
Beraberinde kimse olmad›¤› için sonraki muamelelerden
kimsenin haberi olmaz. Cenazesi morgda bulunur.
O s›rada, köyün içindeki operasyon halen devam etmektedir. Köyün bütün kad›n ve çocuklar› camiye kapat›ld›ktan sonra, korucu ve askerler evlere da¤›lm›flt›r. Askerler; eflyalar› k›r›p da¤›tmakta, torbalarda olan yemleri b›çakla yar›p hayvanlar› yemlerin üzerine salmaktayd›lar.
Bütün köylüler toplat›larak, cami önünde bekletilir ve
durumlar›na göre iflkence yap›l›r. Bu arada Nihat, Molla
Ahmet ve ‹smail Yoldafl adl› köylüler de sakland›klar› yerde
bulunurlar. Yakaland›klar› yer camiden çok net göründü¤ünden, camiye kapat›lm›fl olan kad›nlar, bu durumu izlemekteydiler. Üçü de sa¤ salim, burunlar› kanamadan ç›kar›l›p bir baflka eve götürülür, ancak k›sa bir zaman sonra
içeriden silah sesleri gelir. Nihat ve Molla Ahmet orac›kta
flehid olurken; ‹smail, aç›lan ateflten kurtulmak için d›flar›
kaçm›flsa da, maalesef bu katliam›n kurban› olmaktan kurtulamam›fl ve o da devletin zulmü alt›nda hayatlar›n› kaybeden flehidler kervan›na kat›l›r.
Olay›n resmi kay›tlara geçifli ise “Çat›flmaya giren üç te rörist ölü ele geçirildi” fleklinde olmufltur.
– Hatuni Köyünde, korucu ve Devlet iflbirli¤iyle ifllenen
di¤er bir katliam da flöyle gerçekleflmifltir:
Korucular, geceden köyün d›fl›nda mevzilenip tarlalar›na gelecek olan köylülere ve çobanlara pusu kurarlar.
Köylüler sabah erkenden pusudan habersiz ve savunmas›z bir flekilde atefl alanlar›na girince, her taraftan atefl
açarlar. Bunun sonucunda tam bir katliam yaflan›r. Bu
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katliamda hayat›n› kaybedenlerden birisi, 70 yafl›ndaki
Ali Yoldafl’t›r. Bu yafll› köylü, gözleri görmedi¤i için yan›ndaki küçük çocuklar› ile beraber tafllar›n arkas›nda
saklanmas›na ra¤men korucular üzerine gelip bafl›na
atefl ederek katlederler.
Katliam›n bir di¤er kurban› da, Mustafa Bu¤dayc› adl›
26 yafllar›ndaki köylüdür. Say› bilmeyen, para tan›mayan,
askerli¤ini yapt›¤› halde tertibini bilmeyen saf bir insand›.
Bu mazlum ve savunmas›z insan, yak›n mesafeden üzerine
boflalt›lan bir flarjör mermi ile katledilir.
Henüz 18 yafl›ndaki Bedran Güngör ise, namazl›–niyazl›, o güne kadar kimsenin kendisinden rahats›z olmad›¤›
mülayim bir insand›r. Kurulan pusuda o da atefl çemberine
girer ve vurulup yaralan›r. Olay sonunda askerler geldi¤inde, yaral› olarak kald›r›lmas›na ra¤men cenazesi bir kilometre ötede b›rak›l›r.
Söz konusu olay›n raporlara geçifli ise yap›lan zulümlerin nas›l örtbas edilerek kitab›na uyduruldu¤unu gözler önüne sermesi aç›s›ndan dikkate flayand›r.
Rapor, özetle flöyledir:
“Sabah saat 5.00 s›ralar›nda, bir grup terörist, korucular›n Ayflat
mezras›n› bast›. Muhtar ‹. Halil Karabulut karakolu haberdar etti.
Güvenlik güçleri olay yerine intikal etti. Say›lar› 8–10 kifli olan terö ristler Yenice Mezras›na do¤ru kaçt›lar. Kaçarken, ölmüfl olan arka dafllar›n›n uzun namlulu silahlar›n› da al›p kaçt›lar.”

Ayn› raporun bir yerinde;
“70 yafl›ndaki Ali Yoldafl adl› vatandafl iki atefl aras›nda kalarak
can verdi”

denilirken, raporun baflka bir yerinde; “Terörist Ali Yol dafl” deniliyordu.
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Otopsi için morga gelen savc›, vahfleti görünce; “70 ya fl›ndaki adam nas›l terörist olur?” deyip oradan ayr›lm›fl ve
tepkisi sadece bununla s›n›rl› kalm›flt›..
Garsiye Köyündeki Yarg›s›z ‹nfazlar
PKK’nin köylere sald›r›p kad›n–çocuk, genç–ihtiyar demeden herkesi katletti¤i, devletin aciz kalarak halk›n mal,
can ve namus emniyetini sa¤layamad›¤› dönemlerdi. Diyarbak›r’›n Silvan ‹lçesine ba¤l› Garsiye Köyü, kendi tedbirlerini kendisi almak ve PKK’nin sald›r›lar›na karfl› kendisini korumak için köyün çevresinde nöbet tutma uygulamas› bafllatm›flt›. Çünkü kendi köylerine yak›n olan Susa Köyü’nde
yap›lan katliam›n üzerinden fazla zaman geçmemiflti. Susa
Köyü yola yak›n oldu¤u ve askeriyeden fazla uzak olmad›¤›
halde, PKK taraf›ndan bas›larak on köylü flehid edilmifl, befl
köylü de yaralanm›flt›. Ayn› ak›bete u¤ramak istemeyen
Garsiye Köylüleri de, s›ras›yla köyün çevresini gözetleyip
olas› PKK sald›r›lar›n› görebilecekleri noktalarda nöbet tutmaktayd›lar. Nöbet uygulamas›na devam edilirken, nöbet
tutan Osman Yaflar ile fieyhmus Bal ad›ndaki kardefllerimiz,
köye gelen askerlerin sald›r›lar› sonucu flehid olmufllard›r.
Bu iki kardeflimiz, bu olaydan birkaç ay önce de itirafç› ve
askerlerin iflbirli¤inde gerçekleflen bir pusuya düflürülürler. Bu
pusuda da M. fiirin Demirda¤ adl› bir kardeflimiz yaralanm›fl,
birkaç ay sonras›nda ise daha sa¤l›¤›na tam kavuflmam›flken,
bu kez de PKK’nin pususuna düflmüfl ve flehid edilmifltir.
2– ‹flkenceler
Jandarman›n köyleri zaptu rapt alt›na almak için uygulad›¤› en geçerli yöntemlerden birisi iflkence idi. ‹flkence, jandarman›n herhangi bir zamanda köylere geldi¤inde yapt›¤›
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s›radan, rutin bir hareket tarz›n› alm›flt›. Adeta bununla sadist
duygular›n› tatmin eden karakol komutanlar›, asker ve korucular, herhangi bir standart belirlemeden, kad›n–erkek ay›r›m› yapmadan önüne gelene iflkence yap›yorlard›. Bunun örnekleri saymakla bitmeyece¤i için sadece bir köyde gerçeklefltirilen iflkencelerden bir–ikisini yazmakla iktifa edece¤iz.
– 1993 Tarihinde Pirinçlik Karakol komutanl›¤›na, Ali
ad›nda bir astsubay atand›. Ac›mas›zl›¤›yla meflhur olan bu
flah›s, zulmünden dolay›; “Kâfir Hac› Ali” olarak meflhur
oldu. Kâfir Hac› Ali’nin göreve bafllamas›yla iflkenceler sistematik bir hal ald›.
Bir akflamüstü, kâfir Hac› Ali askeri araçla köyden geçerken, köyün ç›k›fl›nda Bedran adl› bir köylüye rastlar. Askerlerine emredip onu yat›rmas›n› ister. Alt› asker Bedran’›
yat›r›p üstüne ç›kar ve a¤z›na poflet t›kay›p iflkence yapmaya bafllarlar. Bu iflkence ve iflkenceye karfl› direnifl sonunda, Bedran Güngör adl› köylünün kollar› dirseklerden paramparça olur. Bu köylü, yukar›da anlatt›¤›m›z gibi daha
sonra korucular›n bask›n› sonucu flehid edilmifltir.
– 20 Haziran 1994 tarihinde, ayn› köye yine bask›n yap›l›r ve bu bask›nda köylülere çok a¤›r iflkenceler uygulan›r.
Bu köylülerden Hac› Güngör ve Musa Yoldafl adl› köylüler,
kaç sefer bay›l›p halsiz bir flekilde yere düflerler. Hayati
Güngör adl› flahsa da a¤›r iflkenceler yap›l›r ve vücudunda
defalarca sigara söndürülür. Ayn› iflkenceler, neredeyse bütün köylülere uygulan›r.
3– Mal ve Hayvanlar›n Telef Edilmesi
Jandarman›n uygulad›¤› bir y›ld›rma ve iflkence yöntemi
de köylüleri mallar›yla cezaland›rmakt›. Köylülerin mallar›
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ve hayvanlar›, onlara zulmetmek için birer silaha dönüfltürülmüfltü. ‹nsanlar›n mallar›na olan hassasiyetlerini ve mallar›na yap›lan sald›r›lara karfl› ac› çektiklerini bilen Jandarma, herhangi bir köye bask›n yapt›¤›nda bu hassasiyetlere
dokunmaktan ve insanlara mallar›yla ac› çektirmekten geri
durmam›flt›r. ‹nsanlar›n gözleri önünde bütün k›fll›k erzak›n› bir araya getiriyor; bu¤day, un, mercimek, nohut gibi tah›l ve baklagilleri üst üste döküp kar›flt›r›yor, bunlar›n sonradan ay›klan›p tekrar kullan›lmamas› için de üzerine ya¤
dökülüp ayaklarla çi¤neniyordu. Bununla da kal›nmam›fl,
girdikleri evlerde k›r›lacak bütün eflyalar k›r›l›yor, neye zarar verebileceklerse, zarar veriliyor; yataklar çamurlu ayaklarla bilerek çi¤neniyor, yün yataklar›n yüzleri y›rt›larak
yünler yerlere saç›l›yordu. Bunun yan› s›ra al›nabilecek de¤erli eflyalar, s›radan bir hareketmifl ve do¤al haklar›ym›fl
gibi al›n›yor, kanatl› hayvanlar karakol komutanlar›n›n kendilerine ziyafet vermesi için götürülüyor, di¤er hayvanlar
keyfi bir flekilde kurflunlan›p telef ediliyordu. Bu zulümleri
uzatmak ve her birisi için y›¤›nla örnek getirmek mümkündür. Ancak savunman›n hacmini art›rmamas› için bunlar›n
tamam›n› yazm›yor ve bu zulmün müsebbiplerini Allah’a
havale ediyoruz. Böylesi bir zulmü ne Yunanl›lar Anadolu
topraklar›n› iflgal etti¤inde yapm›fllar, ne de di¤er gayri
Müslim mütecaviz iflgalciler, herhangi bir ‹slam beldesini iflgal etti¤inde Müslüman halka reva görmüfllerdir.
4– Gözalt›lar
Jandarman›n k›rsal kesimde kolluk kuvveti olarak görev
yapmas›, ona gözalt›na alma yetkisi de vermifltir. Bu yetki,
maalesef çok büyük zulümler için kullan›lm›flt›r. Jandarma
karakollar›, keyfi göz alt›lar›n merkezi olmufl ve bu göz alDUA ◆ ARAfiTIRMA
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t›larda iflkence sistematik bir hal alm›flt›. Öyle ki, asker taraf›ndan gözalt›na al›n›p karakollara götürülen insanlar›n
ailelerine taziye ziyaretlerine gidiliyordu. Çünkü gözalt›n›n
bedeli çok a¤›r oluyordu ve sonu sakatl›kla biten durumlara çok s›k rastlan›yordu. Bu nedenle insanlar suçsuz olduklar› halde, keyfi göz alt›lar›na maruz kalmamak için asker
gördü¤ü anda, arkas›ndan atefl edilip öldürülme riskini alarak kaçma yolunu tercih eder hale gelmifllerdi
5– Köy Boflaltmalar
‹nsana yap›labilecek en büyük zulümlerden birisi, onu
yaflad›¤› topraklardan söküp koparmak ve baflka yerlere
göçmeye zorlamakt›r. Maalesef bölgemizde yaflanan bu durum, bask›c› devlet anlay›fl›n›n jandarma ve korucular eliyle uyguland›¤› sistematik bir zulme dönüflmüfltü. Köy boflaltmalar›n bir devlet politikas›na dönmüfl olmas›, ayr› bir
tart›flma konusudur, ancak bunu yaparken direnmek isteyen ve köylerini boflaltmamak için çaba sarf eden köylülere yap›lan dayatma, bask›, zulüm, iflkence insan› insanl›¤›ndan utand›racak boyutlardad›r. Jandarma, bunu gerçeklefltirmek ad›na tehditler yap›yor, baflka köylerle iliflkilerini kesip tecrit ediyor, yollar›n› kesip flehirle irtibat›n› kopararak
ambargo uyguluyor, sürekli bask›n yap›p y›ld›rma hareketlerinde bulunuyor, evleri yak›yor, ürünlerin tarlada kal›p kurumas› için araçlar›n köylere girmesini engelliyor veya toplanan ürünlerin flehre götürülüp sat›lmas›n›n önüne geçiyordu. Bütün bunlara karfl› direnip köylerinden ç›kmamakta inat eden köylüler ise zorla ç›kar›l›yorlard›.
Devletin bir dönem uygulad›¤› bu politika, orta ve uzun
vadede yine devletin bafl›na ayr› bir dert sarm›fl ve negatif
yönde sosyal patlamalar›n oluflmas›na neden olmufltur. fiu
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anda uygulanan Köye Dönüfl Projeleri maalesef oluflan sosyal yaralar› sarmaktan uzak, yaflanan zulümleri bertaraf etme bir yana, baflka sorunlar›n yaflanmas›na neden olmaktad›r. Zorla göç ettirilen insanlar, yaflad›klar› köylere döndüklerinde bir harabeyle karfl›laflmakta, yoksul ve periflan
insanlar evlerinin külleri ve harabeleri üzerinde derme–çatma evler yaparak yaflamak zorunda kalmaktad›rlar. Ama
burada en önemli sorun, boflalt›lan köylere korucular›n yerleflmifl olmas›, tarla ve arazilerin korucular aras›nda bölüflülmesi ve as›l sahipleri köylerine döndüklerinde bunun ayr›
bir soruna neden olmas›d›r.
Bu örneklerini verdi¤imiz zulümler, sadece anlafl›lmas›
için ve iddialar›m›z›n bir temele dayand›¤›n› ispatlamak için
anlat›lan olaylard›r. Bölgenin genelinde, benzeri zulümlerden az ya da çok pay›n› almayan köy ve köylerde yaflayan
mütedeyyin insan yoktur. Belki anlatt›¤›m›z olaylar abart›l›
gelebilir, bir baflka ülkede yaflanm›fl gibi alg›lanabilir, hayaliymifl gibi görülebilir, ancak tamam› bu ülkede, bu bölgede, bu devlet birimleriyle yaflanm›fl gerçeklerdir. Bunun tan›klar› vard›r ve anlatt›¤›m›z örnekler, yaflanm›fl olan zulümleri tasvir etmekten uzakt›r. Çünkü yaflanm›fl olanla, yaflanm›fl olan› anlatman›n ayn› olmad›¤› ve ayn› etkiyi göstermeyece¤i bilinen bir gerçektir. Rabbimizden duam›z ve
dile¤imiz; mazlum, mustaz’af, mütedeyyin insan›m›za bu
zulmü reva görenleri dünyada rezil rüsva etmesi, ahirette
de cehennem azab›yla cezaland›rmas›d›r.
B) EMN‹YET‹N ZULÜMLER‹
Devletin Cemaat’e karfl› ortaya koydu¤u zulüm, bask›,
sindirme, marjinal duruma düflürme ve yok etme planlar›n›n uygulama alan›ndaki en önemli ayaklar›ndan birisi EmDUA ◆ ARAfiTIRMA
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niyet olmufltur. Cemaat’in çal›flma ve yap›lanmas›n›n daha
çok flehirlerde ve emniyetin görev alan› içine giren yerleflim
yerlerinde olmas›, Emniyet birimlerinin bize karfl› etkin güç
olarak kullan›lmas› sonucunu do¤urmufltur.
Biz; cemaatsel yap›m›z›n kapal› ve gizli olmas› nedeniyle, çal›flmalar›m›z›n laik düzenin ve rejimin mevcut yasa ve
kanunlar›na göre suç say›ld›¤›n› biliyoruz. Bu nedenle gerek
emniyet birimlerinin, gerekse de jandarma kuvvetlerinin,
mevcut yasalar do¤rultusunda hareket ederek görevlerini
yapm›fl olmalar›n› elefltirmiyor ve bunu kendimiz için bir sorun olarak görmüyoruz. Mevcut yasalar›n yanl›fll›¤›, rejimin
gayri ‹slamî oluflu, düzenin ‹slam düflmanl›¤› temelinde flekillenmifl olmas› gibi konular, ayr›ca tart›fl›lmas› gereken temel
meselelerdir. Bizim burada de¤indi¤imiz konu, görevlilerin
görevlerini yapm›fl olmalar› de¤il, bilakis görevlilerin hiçbir
hukuki kural ve kaide gözetmeden, hiçbir ahlaki, insani ve
vicdani de¤ere dikkat etmeden, kendilerinin koymufl olduklar› kanun ve yasalar›n öngördü¤ü çerçeveye dahi uymayan
zalimane bir metotla Cemaat’e ve Cemaat mensuplar›na
yönelik zulüm ve bask›ya dayal›, ahlaktan yoksun, kirli bir
savafl yürütmüfl olmalar›d›r. E¤er görevliler, mevcut kanun
ve yasalar çerçevesinde kendilerine verilen yetkileri kullanm›fl olsalard›, ‹slamî anlay›fl›m›za göre bu kanun ve yasalar›n geçerlili¤i olmamas›na ra¤men, “Görevlerini yap›yorlar”
deyip sayg› gösterirdik. Ancak ifl böyle olmam›fl, göstermelik kanun ve yasalar›n d›fl›nda, ‘Barbarl›k’ teriminin tan›mlamada hafif kald›¤› ve ‘Her ne pahas›na olursa olsun yok etme’ üzerine kurulu bir konsept gelifltirilmifltir. S›n›rlar› çizilmemifl, kurallar› konulmam›fl, çerçevesi belirtilmemifl bu
konsept, ‘Amaca ulaflmak için her yol ve yöntem mubaht›r’
fleklinde özetlenen bir düflünceyle hareket etme sonucunu
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do¤urmufltur. Bunun sonucunda çok canlar yanm›fl, aileler
parçalanm›fl, analar a¤lam›fl, kad›nlar dul, çocuklar yetim
kalm›fl, mallar talan edilmifl, iflyerleri kapanm›fl, insanlar yaflad›klar› topraklar› b›rak›p çözümü gurbete gitmekte bulmufl, bölge korku ve güvensizli¤in hüküm sürdü¤ü bir ortama dönmüfl ve bu gergin ortamda psikolojisi bozulmufl insanlar›n say›s› her geçen gün artm›flt›r. Bölge halk›n›n ço¤u
bu durumlarla karfl›laflm›fl ve bu olumsuz ortamdan etkilenmifltir. Ancak biz burada sadece Cemaat’e yönelik sald›r›lar› ele ald›¤›m›zdan dolay›, genel olarak bölge halk›n›n yaflad›¤› bask› ve zulümlere de¤inmeyece¤iz.
Emniyet birimlerinin Cemaat ve Cemaat mensuplar›na
karfl› yürüttü¤ü savafl› flu ana bafll›klar alt›nda toplamak
mümkündür:
1– Ev ve ‹flyeri Bask›nlar›
Cemaat’le hareket eden kiflilerin ev ve iflyerleri, çok s›k
aral›klarla bas›l›yor, eflyalar da¤›t›l›yor, iflyeri sahibi ve müflterileri taciz ediliyor, ev halk› kad›n ve çocuklar dâhil yüzüstü yere yat›r›l›yor; evin reisi, ailesinin yan›nda dövülüyor,
afla¤›lan›yor, hakaretlere u¤ruyordu.
Evlere bask›n yapan Terörle Mücadele Ekipleri, bask›n
saatlerini seher vakitlerine ayarl›yor ve rehin kurtarma operasyonlar› yaparcas›na, içinde kad›n ve çocuklar›n yaflad›klar› evlere giriyorlard›. Genelde iri k›y›m polislerden seçilen
bu bask›n ekipleri, kar maskeleriyle yüzlerini gizledikleri
için uykudan uyand›r›lan kad›n ve çocuklara büyük bir korku yaflat›yor, bu korku uzun zaman yüreklerinden ç›km›yordu. Üzerinde namaz k›l›nan hal› ve kilimler çamurlu, kirli ve
necis ayakkab› ve botlarla çi¤neniyor, zücaciye dükkân›na
giren filler misali ev darmada¤›n ediliyor, eflyalar k›r›l›yorDUA ◆ ARAfiTIRMA
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du. Genelde ev sahibinin gözalt›na al›nmas›yla sonuçlanan
bu tür bask›nlarda suç delili olarak ‹slamî kitaplar, Kur’an
ayetlerinin yaz›ld›¤› levhalar ve hat yaz›lar› örgütsel doküman niyetine toplan›p götürülüyordu. Normalde insan›n
akl›na, bu bask›nlar esnas›nda görülen de¤erli eflyalar ve
ziynetlerin, bask›n› gerçeklefltiren polisler taraf›ndan çal›nm›fl olabilece¤i gibi bir ihtimal gelse de, bu konuda Cemaat’e bildirilmifl bir vak›a bulunmamaktad›r
‹stisnas›z her Cemaat mensubunun ya da akrabas›n›n ev
ve iflyeri böylesi bir bask›na maruz kalm›flt›r. Emniyetin
bundan amaçlad›¤› fley, yüreklere korkuyu yerlefltirip iradeleri k›rmakt›. Ancak bu, insanlara korku vermekten ziyade,
onlar›n kin ve nefretini art›rmaktan baflka bir ifle yaramam›flt›r. “Bununla baflar› elde edildi mi?” sorusuna verilecek
cevap; “‹stisnalar olmakla beraber, bu tür bask›lar gerçek
iman› elde etmifl insanlar›n azmini k›ramam›fl, bilakis bile mifltir. Mü’minlerin;
“… ‘Bu, Allah’›n ve Resulü’nün bize vadetti¤i fleydir;
Allah ve Resulü do¤ru söylemifltir’…”1

ayetini pratik olarak görmelerini sa¤lam›fl, böylece imanla r›n› kuvvetlendirerek ‹slam davas›na daha s›k› sar›lmalar›na
yard›mc› olmufltur” fleklinde olacakt›r.
2– Cami Bask›nlar›
Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bu ülkede Emniyet güçleri ‘Allah’›n evi’ olan camileri s›kl›kla basarak cami
görevlilerini, ders alan çocuklar›, ders veren gençleri ve ca1 Ahzab: 22
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mi cemaatini taciz ediyordu. Caminin içine ayakkab›lar›yla
girip hal›lara basan terbiyesizlerin oldu¤u yerler de bulunmas›na ra¤men, genelde caminin kudsiyetine sayg› gösterildi¤ini söyleyebiliriz, ancak bu sayg›, caminin içinde bulunanlara hiçbir zaman yans›mam›flt›r.
Yüzlerce, hatta binlerce diye ifade edebilece¤imiz sokak
çocu¤unu sokaklardan kurtar›p camiye yönlendirmek; daha
önce bally çeken, esrar içen, h›rs›zl›k yapan çocuklardan üstün ahlakl›, kendisine, ailesine ve çevresine faydal›, namaz
k›l›p Kur’an–› Kerim okuyan bir çocuk profili ç›kmas›na vesile olmak, belli ki devlet aç›s›ndan büyük bir suç olarak alg›land›¤›ndan, bu suçun ifllendi¤i merkezler olan camiler,
emniyetin h›flm›na u¤rayan mekânlar haline gelmiflti.
Bu kutsal mekânlara dinlerini, Peygamberlerini, sahabelerin hayatlar›n›, ‹slam ahlak›n›, kutsal kitaplar›n› ö¤renmek
için gelen çocuklar, ellerinde Elif–ba’lar›yla cami bahçesine
ç›kar›l›p dövülüyor, korkutuluyor, tehdit ediliyordu. Çok
sevdikleri hocalar›na gözleri önünde meydan daya¤› at›ld›ktan sonra gözalt›na al›nmak suretiyle çocuklara gözda¤› veriliyordu. Cami cemaati ve cami görevlileri taciz edilerek
çocuk ve gençlerin camiye al›nmamas› yönünde tehditlere
maruz kal›yorlard›.
Allah’a flükür, bununla amaçlanan hedefe ulafl›lamad›.
Emniyet birimlerinin bu hoyratça ve mütecaviz tav›rlar›,
halk›n kin ve nefretine sebep olmufl, camide Kur’an–› Kerim dersleri veren gençlerin dürüstlü¤ünü, faziletlerini, temiz ahlak›n›, ‹slam’a ba¤l›l›¤›n› yak›ndan bilen cami cemaatini onlar›n etraf›nda kenetlemifl, camiye gidenleri seven,
onlara sayg› ve hürmet gösteren, gerekti¤inde koruyan bir
kitlenin oluflmas›na vesile olmufl, çocuklar›n say›s›n› azaltaca¤›na daha da art›rm›flt›r.
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3– Keyfi ve Uzun Gözalt›lar,
‹flkenceler, Hukuksuz Tutuklamalar
Polisin en çok kulland›¤› bask› ve y›ld›rma yöntemlerinden birisi de bu olmufltur. Cemaat ile organik bir ba¤› olsun, ya da olmas›n, insanlar s›rf camiye gittikleri için gözalt›na al›n›yor ve uzun süre gözalt›nda b›rak›l›yordu. 20 ile 30
gün aras›nda gözalt›nda kalan, fiziki ve psikolojik, maddi ve
manevi her türlü iflkenceye tabi tutulan kifliler, ilgi ve alakalar›n›n olmad›¤› konularda sorguya tabi tutuluyordu. Birbirlerini seven, birbirlerine de¤er veren, kendilerini birbirlerine feda edecek kadar çok ba¤l› olan gençler, çeflitli oyun
ve hilelerle birbirlerinin üzerine ifade vermeye zorlan›yordu. Böylelikle aralar›nda güvensizlik, kin ve nefretin oluflmas› hedefleniyordu.
Ço¤unlu¤u daha çocuk denecek yafllarda bulunan gençler; Filistin ask›s›, elektrik, testislerin s›k›lmas›, aç–susuz ve
uykusuz b›rak›lma, ›slat›l›p kliman›n önünde bekletilme, kap›ya kelepçelenerek günlerce ayakta bekletilme, pofletle
bo¤ma, araba lasti¤ine konulma, buz tabutuna yat›rma,
günlerce ç›plak b›rakma, kaba dayak, tazyikli su, hakaret,
horlama, küfür, aileyle tehdit vs. gibi daha onlarcas›n› sayabilece¤imiz iflkence cenderelerinden bir veya birkaç›ndan
geçmeyen kimse kalmam›flt›. Bu iflkenceler sonucu sakat
kalan, elleri ve ayaklar› tutmaz hale gelen, evlili¤e engel
teflkil edecek flekilde sakatlanan, kal›c› hastal›klara duçar
kalan, ömür boyu kal›c› izlerle yaflamak zorunda b›rak›lan
Cemaat mensuplar›n›n say›s› hiç de az de¤ildir.
Gözalt›n› dünya cehennemine, iflkenceci polisleri de cehennem zebanilerine çeviren bu iflkence politikas›; yafl ay›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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r›m›, faaliyetlerin azl›¤›–çoklu¤u veya Cemaat’e uzakl›k ve
yak›nl›¤› gözetilmeden herkese yap›lm›flt›r.
Daha çocuk denecek yaflta bulunan gençler, bu insafs›z
ve vahfli iflkencelerden kurtulmak için yapmad›klar› fleyleri
kabul etmek zorunda kal›yorlar ve polisin haz›rlam›fl oldu¤u ifadelere gözleri kapal›, okumadan imza at›yorlard›. ‹mza atmak zorundayd›lar, çünkü imza atmay› reddeden kifliler, yeniden iflkence seanslar›na al›n›yordu. Zorla imzalat›lan bu ifadelerde neler yaz›ld›¤›n›, ancak ç›kar›ld›klar› savc›l›k ve hâkimlikte ö¤renen bu iflkence ma¤durlar›, gerçe¤i
anlatmalar›na ra¤men tutuklanmaktan kurtulam›yorlard›.
Bu ba¤lamda binlerce insan›n gözalt› ve iflkence sürecinden geçerek polisin ifadelerine imza atmak zorunda kald›¤›
için cezaevine girdikleri, en güzel ve en verimli y›llar›n› tutuklu olarak geçirmek zorunda kald›klar›, herkes taraf›ndan
bilinen bir gerçektir.
4– Yaralamalar
Emniyet’e ba¤l› Terörle Mücadele Ekipleri, OHAL’in
bask›c› yönetiminde kendi flartlar›n› ortaya ç›kar›p ac›mas›zca uygulamaya koyuyor ve f›rsat bulduklar› her yerde terör estirmekten geri kalm›yorlard›. Özellikle sokak aralar›nda, gece yap›lan arama ve kontrollerde üzerinde takke, tesbih, misvak gibi dindar oldu¤unu ça¤r›flt›racak fleyler bulunan kifliler ac›mas›zca dövülmekteydiler. Bu, art›k bir kural
ve s›radan bir uygulama halini ald›¤›ndan, arama ve yol
kontrolünün oldu¤unu hisseden insanlar, dayaktan geçmemek için kaçmay› tercih eder hale gelmifllerdi. Kaçarken
polislerin ‘Dur!’ ihtar› ve ard›ndan atefl edilmesi ile karfl›laflacaklar›n› bilmelerine ra¤men, gençler s›rf arama noktalar›ndaki daya¤a u¤ramamak için yine de kaçmay› tercih ediDUA ◆ ARAfiTIRMA
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yorlard›. Bu tercihi yapmak zorunda kald›klar› için birçok
arkadafl›m›z vurularak yaralanm›flt›r. Bunlardan birisi de
Murat Elhakan adl› bir gençtir.
Henüz lise ça¤›nda olan bu genç kardeflimiz, yukar›da
anlatt›¤›m›z sebeplerden dolay› polisleri görünce kaçm›fl,
ard›ndan aç›lan atefl sonucu baca¤›ndan yaralanarak kaçmay› b›rakm›fl ve teslim olmufltur. Ancak polisler, bununla
yetinmeyerek Murat Elhakan’›n yaral› baca¤›na ald›rmadan, ölesiye dövmeye, yaral› baca¤›n› tekmelemeye bafllarlar. Neticede kurflunla k›r›lmayan bacak, doktor raporlar›nda da sabit oldu¤u gibi polislerin tekmeleri sonucu k›r›lm›flt›r. Y›llarca tedavi alt›nda kalan bu genç; sonuçta sakat kalm›fl, iflkenceler alt›nda imzalad›¤› senaryo ifadeler yüzünden müebbet hapis cezas›yla cezaland›r›lm›fl, yafl›n›n küçük
olmas› sebebiyle cezas› yar› oran›nda düflürülmüfltür.
Benzeri onlarca yaralama hadiseleri yaflanm›flt›r. Ancak
yaral› halleriyle kaçmay› baflard›klar› ve Murat gibi polisin
eline düflmedikleri için kay›tlara geçmemifltir. ‹simleri yan›m›zda mahfuz olan bu kiflileri aç›¤a ç›karmamak için biz de
sakl› tutuyoruz.
5– Yarg›s›z ‹nfazlar
Emniyete ba¤l› birim ve ekipler, f›rsat ve imkân bulduklar› her durumda arkadafllar›m›z› yarg›s›z infaza tabi tutup
flehid etmekten çekinmemifllerdir. Gerek gözalt›nda ve gerekse de hiçbir ihtar yap›lmadan giriflilen çat›flmalarda birçok kardeflimiz flehid edilmifltir. Bölgenin genelinde onlarca örne¤i bulunan yarg›s›z infazlarda hayatlar›n› kaybedip
flehadet rütbesine kavuflan kardefllerimizden baz›lar›n› afla¤›ya al›yoruz:
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– Muhammed Ata Zengin/‹dil: Muhammed Ata, ‹dil’de
yaflayan PKK’nin üst düzey sorumlular›ndan ve Avrupa ile irtibat› kilise üzerinden sa¤layan, birçok Müslüman’›n mazlumca flehid edilmesinde rol oynayan Süryani as›ll› Mihail Bayru’yu cezaland›rmak için eylem düzenledi. Örgütsel konumunu kamufle etmek amac›yla bakkal dükkân› iflleten Mihail
Bayru, Muhammed Ata taraf›ndan dükkân›n›n içinde öldürüldü. Eylemini gerçeklefltirip olay yerinden uzaklaflmaya çal›flan
Muhammed Ata, o s›rada çevrede bulunan özel timlerin engeline tak›ld›. Panzerden ve özel timlerin silahlar›ndan aç›lan
atefl sonucu, flehadet mertebesine ulaflt›. Allah, flehadetini kabul etsin ve mübarek kan›n› bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonraki süreçte de ‹slam davas› için bereketli k›ls›n.
– Abdusselam ‹rdem/Diyarbak›r: 1993 y›l›nda, yol aramas› esnas›nda üzerinde silah oldu¤u için yakalan›p gözalt›na al›nan Abdusselam ‹rdem adl› kardeflimiz, gözalt›nda
kendisine yap›lan ac›mas›z iflkencelere daha fazla dayanamay›p pak ruhunu Allah’a teslim ederek flehid oldu. Polis
bu olay› kay›tlara intihar vakas› olarak yans›tt›.
– Murat Bilig/Diyarbak›r: 1995 y›l›nda, bir ö¤renci evi
bask›n›nda gözalt›na al›nan Murat Bilig adl› kardeflimiz,
vahfli iflkenceler alt›nda flehadet mertebesine ulaflt›. Polis
bu olay› örtbas etmek için Murat’›n cans›z bedenini, yakaland›¤› ö¤renci evine götürüp pencereden afla¤› atarak intihar etmifl süsü verdi. Böylece flehid Murat, iflkenceyle flehid olduktan sonra bir baflka barbarl›¤a u¤rayarak temiz
nafl›, ruhlar› kirlenmifl vahfli iflkencecileri kanun önünde aklama arac› olarak kullan›lm›flt›r.
– Gaib Kahraman/Nusaybin: Nusaybin’de hayatta kalma mücadelesinin verildi¤i ve herkesin bireysel korunma
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tedbirlerini ald›¤› y›llard›. Gaib Kahraman da can güvenli¤ini sa¤lamak için bireysel tedbirlerini alarak bir silah temin
etmiflti. Bu silah› üzerinde tafl›yan Gaib sokakta yürürken,
üzerindeki silah polislerin dikkatini çekti¤i için, arkas›ndan
yaklafl›p hiçbir ikaz ve uyar› yapmadan atefl açarlar. Kar›n
bofllu¤undan hafif yaralanan flehid Gaib, hastane yerine karakola götürülür. Orada yaral› halde çok a¤›r iflkencelere
maruz kal›r. Bir yandan iflkenceler, di¤er yandan kan kayb›ndan dolay› daha fazla dayanamay›p flehidler kervan›na
kat›l›r. Ancak polisler daha h›nc›n› alamam›fllard›r. “Ruhu nu niçin erken teslim ettin? Sadist duygular›m›z› tatmin et meden öyle erken gitmek var m›?” dercesine, flehid Gaib’in
abdest ve secde izlerinden nurlanm›fl temiz ve pak yüzüne
bir flarjör mermi boflalt›l›r. Bunu yapanlara insan denilemeyece¤ini, Müslüman evlad› olamayaca¤›n›, hiçbir ahlaki ve
insani de¤er tafl›mad›¤›n› söylemeye gerek görmüyoruz.
– Celal Sönük/Silvan: Silvan’da PKK taraf›ndan flehid
edilen Hizbullahi bir Müslüman’›n taziyesinden dönen Celal Sönük adl› kardeflimiz, ailesi PKK’li olan bir k›z taraf›ndan ‘Bir terörist bizim sokaktan geçiyor’ fleklinde telefonla
emniyete ihbar edilir. Bu ihbar üzerine sivil polisler Celal’in
önünde pusu kurarlar. Celal, haberi olmadan onlara yaklafl›r. Polisler, onu görür görmez kurflun ya¤muruna tutarlar.
Bununla yetinmeyen polisler, üzerine gidip yak›n mesafeden de kurflun s›karak Celal’i flehid ederler.
– Muhammed Nur Koyun/Batman: O da t›pk› Celal Sönük gibi PKK’liler taraf›ndan emniyete ihbar edilir. Bu ihbar üzerine polisler pusu kurar ve Muhammed Nur ile yan›ndaki arkadafl›na atefl ederler. ‹kisi de hafif yaralan›r. Muhammed Nur’un arkadafl› kaçmay› baflar›r. Ancak Muhammed Nur, polisin eline düfler. Polis arabas›na konulan MuDUA ◆ ARAfiTIRMA
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hammed Nur, bir an önce konuflturulmak için yaras›yla oynan›r ve dipçiklerle vurulmak suretiyle iflkence yap›l›r. Bu
arada polis arac› seyir halinde olup tabiri caizse flehirde iflkence turlar› atmaktad›r. Polisin, hastaneye yetifltirmek gibi bir endiflesi, bir derdi yoktur. Tek dertleri konuflturmad›r.
Bu nedenle hastaneye çok geç götürülür ve iflkenceye ek
olarak kan kayb› nedeniyle flehid düfler.
– Mürsel Ekinci/Diyarbak›r: 1998 y›l›nda gözalt›na al›nan bu kardeflimiz, çok a¤›r iflkencelere maruz b›rak›l›p itirafç› olmaya zorlan›r. Günlerce süren iflkencelere daha fazla dayanamayan Mürsel, polislerin istedi¤ini görünüflte kabul eder. ‹tirafç›l›¤› kabulü sadece görünüflten ibarettir, çünkü bunu isteyerek de¤il, sadece süregelen iflkencelerden
kurtulup biraz nefes almak için yapm›flt›r. ‹tirafç›l›¤›n ne
denli adi, pis ve onursuz oldu¤unu, ancak karaktersiz ve flereften yoksun insanlar›n böyle bir yola sapaca¤›n›, kalbinde az›c›k iman olan bir Müslüman’›n böylesi bir pisli¤e bulaflmayaca¤›n› bilen Mürsel, iflkencelerin sona ermesi ve
görünüflteki itirafç›l›k pozisyonu sebebiyle polislerin gevflemesini f›rsat bilip bir yolunu bularak tutuldu¤u Çevik Kuvvet’ten kaçar. Ard›ndan bir arkadafl›n›n evine s›¤›n›p durumunu anlat›r. Ancak polisler sakland›¤› evi tespit edip bask›n düzenlerler. Tekrar polislerin eline düflüp ayn› iflkencelere maruz kalmaktan ve belki iflkencelerin tahammül s›n›rlar›n› aflt›¤› anda itirafç›l›¤› kabul etme korkusundan dolay›,
teslim olma yerine ölümü tercih eder. Bulundu¤u evin penceresinden atlayarak hayat›na son verir. Ruhu flad olsun!
– Cemal Uçar/Diyarbak›r: Evinin önünde polisler taraf›ndan kaç›r›l›p bilinmeyen bir yerde günlerce en a¤›r iflkenceler alt›nda kalan Cemal Uçar, polisin dayatt›¤› ifadeleri
kabul etmek zorunda kal›nca, bitkin ve bayg›n bir halde, DiDUA ◆ ARAfiTIRMA
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yarbak›r flehir stadyumunun önüne b›rak›l›r. Hemen ard›ndan, daha önce planl› bir flekilde orada beklemesi istenen
resmi polislerce yakalan›p sanki yeni gözalt›na al›n›yormufl
gibi, gözalt›na al›nma ifllemleri yap›l›r. Bu resmi gözalt› döneminde de, günlerce iflkence seanslar›na al›nmaya devam
eder. Kendisinden istenen, Cemaat Rehberinin yerini söylemesidir. Ancak bu alçakça iste¤i, bütün iflkencelere ra¤men kahramanca bir direniflle reddeder. Polisler, istediklerini elde edemeyeceklerini anlay›nca, gözalt› sürecine son
verirler. Bütün iflkencelere ra¤men isteklerini kabul ettiremeyen polisler, bunu hazmedemezler. Bu nedenle cezaevinde de onu rahat b›rakmazlar. Cezaevinde bulunan iflbirlikçi personelin ortam› haz›rlamas›yla itirafç›lar taraf›ndan flehid edilip intihar süsü verilir. Allah flehadetini kabul
etsin ve cennet–i ala ile mükâfatland›rs›n.
Diyarbak›r’da Abdulkadir Selçuk, fiahin Bünül, Hasan
Sar›a¤aç, Abdulhakim Tan, Selahaddin Aktafl;
Elaz›¤’da, Hüseyin Sar›a¤aç ve Bedri Esmer;
‹stanbul’da Mahmut Kaya;
Bitlis’te G›yaseddin Barlak,
Adana’da Hatip Da¤, Molla Arif Aslan ve Selahaddin Ürük;
Van’da Sabahattin Sap, Mehmet Nuri Balka, Zahir
Hayva, Murat Hayva, Nuri Baran;
Silvan’da Adil Yeflilba¤dan;
Ceylanp›nar’da 70 yafl›ndaki fieyhmus Bayol
ve daha niceleri ya direkt polisin eliyle ya da polisin kulland›¤› ajan, muhbir ve itirafç›lar› eliyle flehid edilen azizlerimizden baz›lar›d›r.
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‹ddialar›m›z› somutlaflt›rmak ve hat›ralar›n› yâd etmek
maksad›yla bir k›sm›n› adlar›yla sayd›¤›m›z ve bir k›sm›n› da
yazmad›¤›m›z aziz flehidlerimizin flehid edilifl flekillerine bak›ld›¤›nda, Emniyet güçlerinin bize karfl› ne kadar difl biledi¤ini, ne büyük bir kin ve nefret duydu¤unu, bizi yok etmek için akl›n s›n›rlar›n› zorlayan her yolu en gaddar ve sadist uygulamalarla denedi¤ini kolayl›kla anlamak mümkündür. Yine sadece birkaç tanesini verdi¤imiz, ancak daha
onlarcas› bulunan polis eliyle ve direktifiyle flehadet flerbetini içen Müslümanlar;
“PKK ile çat›flmalarda polis Hizbullah’a göz yumuyor, Hizbullah’›
devlet kurdu, Devlet Hizbullah’› koruyor”

fleklinde devam eden yalan, iftira ve karalamada bulunanlar›n kara yüzlerine kanlar›yla tükürmektedirler.
Cemaat’in kurucusu, lideri ve rehberi olan Hüseyin
Velio¤lu’nun polis taraf›ndan flehid edilmesi; sempatizan›ndan s›radan bir ferdine, s›radan bir ferdinden militan›na, militan›ndan en üst düzeydeki yöneticisine kadar
devletin yok etmek için u¤raflt›¤› bir cemaat oldu¤umuzun delilidir.
Baflta Rehberimiz Hüseyin Velio¤lu ile Selahaddin
Ürük a¤abeyimiz olmak üzere tüm bu aziz flehidlerimiz;
yalanc›lar›n mumunu yats›dan önce söndüren ve flerefli
Hizbullah Cemaati’nin bütün yalan, iftira ve karalama
kampanyalar›n›n aksine, hiç kimsenin yard›m ve deste¤ini almayan, Allah’tan baflka dost ve yard›mc›s› olmayan;
PKK, devlet ve di¤er güç odaklar›n›n yok etmeye çal›flt›¤›, ancak Allah’›n yard›m›yla her darbeden sonra daha
bir güçlendi¤i, aln› aç›k, bafl› dik, yüzü ak bir Cemaat oldu¤unun en büyük musadd›k›d›rlar.
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6– Y›ld›rma Taktikleri
Polis, Cemaat mensuplar›n› y›ld›rmak ve canlar›ndan
bezdirmek için birçok yolu kullanm›flt›r. Bununla ya Cemaat’ten ayr›lmalar›n› ve sade vatandafl olarak yaflamalar›n›,
ya kendileriyle çal›fl›r konuma gelmelerini ya da bölgeyi
terk ederek göçmelerini hedefliyordu. Dikkat edilirse, bu
hedeflerle PKK’nin önümüze sundu¤u seçeneklerin ayn› oldu¤u görülecektir.
fiu farkla ki, PKK’nin aç›kça maddeler halinde sundu¤u
seçenekleri, polis uygulamalar›yla ortaya koyuyordu. San›rs›n›z ki tek bir yerden planlan›p çizilmifl, hedefi belirlenmifl,
taktik ve stratejileri haz›rlanm›fl da, iki ayr› kanaldan uygulama sahas›na sürülmüfl.
Polis, Cemaat mensuplar›n› y›ld›rmak için belli aral›klarla ayn› ev ve iflyerlerine bask›n yap›yordu. Bu bask›nlarda
ortaya koydu¤u zulme daha önce yer verdi¤imiz için tekrar›na gerek görmüyoruz.
Söz konusu bask›nlar genelde ev ve iflyeri sahibinin ya
da Cemaat’le beraber hareket eden çocu¤unun gözalt›na
al›nmas›yla sonuçlan›yordu.
Bu y›ld›rma taktikleri öyle bir hal ald› ki, cezaevinde bulunan kardefllerimizin evleri ayda bir bazen daha k›sa sürede bas›l›p aile ve ev halk› taciz ediliyordu. Güya cezaevinde
olan kifli aran›yormufl da evde oldu¤una yönelik istihbarat
al›nd›¤› için polis onu yakalamak maksad›yla eve bask›n yap›yordu. Kargalar›n gülece¤i bu basit, anlams›z ve inand›r›c›l›ktan uzak bahanelerle aileler taciz edilip iradeleri k›r›lmaya çal›fl›l›yor ve Cemaat’le hareket eden Müslümanlar
üzerinde bask› unsuru oluflturmaya gayret ediyorlard›. Bu
taktikler neticesinde evini–bark›n›, iflini–ticaretini, akraba
ve memleketini terk edip çareyi bat›ya gitmekte bulanlar›n
say›s›, az›msanamayacak kadar çoktur.
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7– Provokasyon Cinayetleri
Emniyet birimlerinin Hizbullah Cemaati’ne karfl› yürüttü¤ü plan›n ad›mlar›ndan birisi de provokasyon cinayetleridir. Bu yolla Cemaat’in di¤er örgüt ve gruplarla çat›flmas›,
azalan veya bitmeye yüz tutan çat›flmalar›n da yeniden körüklenmesi hedefleniyordu. Böylece Cemaat, sürekli çat›flma halinde oldu¤u için halk› bilinçlendirme, ‹slamî tebli¤ ve
irflad faaliyetlerine fazla zaman ay›ramayacak, enerjisinin
büyük k›sm›n› çat›flmalarda harcayacakt›.
Bu plan›n bafltan itibaren yürürlükte oldu¤unu bilen
ya da devletin böylesi bir plana baflvuraca¤›n› bekleyen
Cemaat, bu konuda çok hassas, tedbirli, araflt›rmaya dayal›, kesin bilgiyi esas alan sa¤duyulu bir hareket tarz›
sergiliyordu. Ancak çat›flmalar›n yo¤un oldu¤u zamanlarda, gerekli araflt›rma ve tetkik imkânlar›n›n olmad›¤› ve
anl›k kararlar›n verilmesi gerekti¤i durumlarda ayn› özen
ve itinan›n gösterilemedi¤ini üzülerek ifade etmek istiyoruz. Yani emniyet ve istihbarat birimlerinin çat›flmalar›
bafllatmak, yaymak ve körüklemek için uygulad›¤› provokasyon cinayetlerinde k›smen amac›na ulaflt›¤›n› söyleyebiliriz. Bu durum, flu ac› gerçe¤i ortaya ç›kar›yor: Devlet,
bölgede çat›flmalar›n bitmesini hiçbir zaman istememifl,
çat›flmalar›n devam etmesi için, bizzat cinayet ifllemek de
dâhil her yolu denemifltir.
Afla¤›da verece¤imiz birkaç örnek, anlatt›¤›m›z plan›n
devlet eliyle uyguland›¤›n› kesin bir gerçeklikle ispatlamaya
yeterlidir.
– Abdulkadir Selçuk’un fiehadeti/Diyarbak›r: Menzil
Grubuyla henüz silahl› çat›flmalar›n bafllamad›¤›, ancak sürtüflmelerin ve gerginliklerin oldu¤u, Cemaat’in olas› bir çaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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t›flmadan fliddetle kaç›nd›¤› günlerde Abdulkadir Selçuk adl› kardeflimiz flehid edildi. 9 Kas›m 1993 tarihinde gerçekleflen bu flehadet olay›nda Abdulkadir Selçuk’un seçilmesi,
bilinçli ve çok iyi planlanm›fl bir hedefti. Çünkü Abdulkadir
Selçuk, Cemaat’in faal mensuplar›ndan birisiydi ve kald›¤›
ö¤renci evi, Menzil Grubuna ba¤l› flah›slar›n kald›¤› binada
bulunuyordu. Bu flehadet olay›nda bütün iflaretler Menzil
Grubunu göstermesine ra¤men, Cemaat misilleme sald›r›lar›na giriflmeyip beklemeyi ve Menzil’in baflka sald›r›lar›na
kadar silah kullanmamay› ye¤ledi. Hatta Abdulkadir Selçuk’un flehadetinin Menzil taraf›ndan yap›ld›¤›n› söyleyip
Cemaat Merkezine yo¤un misilleme talepleri gelmesine
ra¤men, bir müddet beklenmesine karar verildi. Nitekim
Menzil Grubunun askeri birim elemanlar›n›n bütün cinayetleri Cemaat taraf›ndan ortaya ç›kar›lmas›na ra¤men, A.
Kadir Selçuk’un Menzil Gurubu taraf›ndan flehid edildi¤ine
dair bir bulguya rastlan›lamam›flt›. Cemaat, bu durumdan
flüphelenmifl ve bunun baflka güç odaklar› taraf›ndan yap›lm›fl olabilece¤ine dair kuflkulara sahip olmufltu. Daha sonraki y›llarda, ajan–muhbir oldu¤undan flüphelenilen eski bir
Cemaat mensubunun sorgulanmas› s›ras›nda olay çok aç›k
bir flekilde ortaya ç›kt›. Bu flah›s; Cemaat’e verdi¤i ifadesinde, A. Kadir Selçuk’u polislere gösterdi¤ini, onun konumunu ve Cemaat içindeki faaliyet alanlar›n› anlatt›¤›n›, bundan
birkaç gün sonra da öldürüldü¤ünü söyledi. Bu flahs›n sorgu kaseti elinizdedir. Ailesini zor durumda b›rakmamak ad›na ismini vermeyece¤im.
– Molla G›yaseddin Barlak’›n fiehadeti/Bitlis: Molla
G›yaseddin Barlak, Tatvan’da müezzinlik yapmaktayd›.
Cemaat’in Menzil veya PKK ile olan çat›flmalar›n›n Do¤u Anadolu’ya yay›lmas› amac›yla polisin kulland›¤› itiDUA ◆ ARAfiTIRMA
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rafç›lar eliyle flehid edildi. Onun flehadetinde rol oynayan
Murat Kurtbo¤an adl› itirafç›, daha sonra Cemaat taraf›ndan sorguland›. Söz konusu itirafç›, burada yer vermeye gerek görmedi¤imiz birçok mel’anetini anlatmas›n›n
yan› s›ra, Molla G›yasettin’i flehid etme eylemini özetle
flöyle anlatm›flt›:
Batman’da yakalan›p gözalt›nda itirafç›l›¤› kabul eden
Murat Kurtbo¤an, daha sonra gitti¤i Bitlis Cezaevinde de,
Batman Emniyetinden polislerin kendisini s›kça ziyaret etti¤i has bir itirafç›d›r. Öyle ki, polisler cezaevine kendisi için
kad›n getirecek kadar ona yard›mc› olmaktad›rlar. Tabi bunun karfl›l›¤›nda, s›k s›k cezaevinden ç›kar›l›p tan›d›¤› Müslümanlar› göstermesi istenmektedir. Kendisi bu arada polislere birtak›m önerilerde bulunarak çat›flmalar›n Tatvan’a
yay›lmas› için Ulucami Müezzini olan Molla G›yaseddin’in
öldürülmesinin yerinde olaca¤›n› söyler. Böylece Cemaat,
Menzil ile çat›flmalar› Tatvan’a, oradan da Van ve di¤er
Do¤u illerine tafl›yacakt›r. fiu ifle bak›n ki, Molla G›yaseddin, bu rezil adam›n ailesini sorup ma¤duriyetlerini gideren,
cezaevinde onu s›kça ziyaret ederek para, giysi ve di¤er ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir insand›. Molla G›yaseddin’in kendisine ve ailesine yapt›¤› yard›mlara karfl›l›k o, sahibine sad›k köpeklerin bile yapmayaca¤› flekilde, onun öldürülmesini polislere teklif eder. Polisler çok geçmeden bu teklife
olumlu yan›t verirler. Onu cezaevinden ç›kard›klar› bir günde, polislerin yan›nda olan bir PKK itirafç›s› ile birlikte Molla G›yaseddin’e eylem düzenlemesini isterler. Polislerin eylemde kullan›lmas› amac›yla getirdikleri silahlar, polis otosunda kendilerine teslim edilir. ‹tirafç› Murat Kurtbo¤an ve
PKK itirafç›s›, hiç tereddüt etmeden Molla G›yaseddin’i flehid ederler. Ard›ndan olay yerinden uzaklafl›p kendilerini
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bekleyen polis arabas›na binerler. Cinayet silahlar› polislere teslim edildikten sonra, Murat Kurtbo¤an tekrar cezaevine geri getirilir. Molla G›yaseddin’in flehid edilmesinde
Menzil ile çat›flmalar›n körüklenmesi hedeflenmifltir. Ancak
polisin ve sahibinin köpe¤i Murat Kurtbo¤an’›n hesaplamad›¤› bir fley vard›r. O da Tatvan’da Menzil Grubu’na mensup hiç kimsenin olmad›¤›d›r.
Tam da bu s›rada, PKK’ye yak›nl›¤›yla bilinen baz› yay›n
organlar›, öldürülen kiflinin ‘Molla’ oldu¤una bakarak; “Bu
ifli olsa olsa bizimkiler yapm›flt›r” diyerek ahmakça bu eylemin PKK taraf›ndan yap›ld›¤›n› yazd›lar. Siirt Emniyeti de
PKK’li bir genci cinayetten sorumlu oldu¤u gerekçesiyle
gözalt›na al›r. Gözalt›na al›nan gence, bu cinayeti bizzat
gerçeklefltirdi¤i zorla kabul ettirilir ve yarg› sürecinde yapmad›¤› bu cinayetle suçlan›p müebbetle cezaland›r›l›r.
Yukar›da anlatt›¤›m›z bu cinayet, devlet kurumlar›n›n ne
denli kokuflmufl oldu¤unun en çarp›c› örne¤idir. Asayifl ve
huzuru sa¤lamakla görevli bir devlet birimi olan Emniyete
ba¤l› polisler, asayifl ve huzurun bozulmas› için gözlerini
k›rpmadan insanlar›n hayat›na kast ederken, bir baflka devlet kurumu olan ve hükümlü ve tutuklular›n güvenli bir flekilde cezalar›n› çekmelerini temin etme amac›yla kurulan
cezaevinin müdür ve personeli, mahkûmu diledi¤i zaman
sal›vermekte bir beis görmüyordu. Yine Emniyet, suçsuz oldu¤unu yakinen bildi¤i zavall› bir genci cinayetle suçlay›p
ona iflkence ile kabul ettirirken; di¤er bir devlet kurumu
olan mahkemeler de adalet ve hukukun gere¤ini yerine getirmeden, gerekli araflt›rma, soruflturma ve tetkikte bulunmadan, delilleri de¤erlendirmeden haks›z bir ceza verebiliyordu. Yani neresinden tutsan elinde kalacak bir sistemin
kurumlar›ndan baflka ne beklenebilir ki?
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Bizi baflka örgütlere karfl› k›flk›rt›p onlara sald›rarak misillemede bulunmam›z› isteyen ve bu amaçla mensuplar›m›z› flehid eden Emniyet birimleri, ayn› takti¤i baflka örgütler
üzerinde denemifl ve onlar› bize karfl› k›flk›rtmak için elemanlar›n› öldürerek bize mal etmeye çal›flm›fllard›r. Bununla ilgili örnekler de pek çoktur, ancak kendi elemanlar›m›z›n flehid edilmesi örne¤i, Emniyetin provokasyon cinayetleri konusundaki planlar›n› deflifre etmek için yeterlidir.
8– Karalama Taktikleri
Emniyet birimlerinin, bize karfl› uygulamaya koydu¤u
yöntemlerden birisi de karalama taktikleridir. Emniyet, bu
yöntemle Cemaat’i gözden düflürmek, Cemaat’e karfl› olan
teveccühü k›rmak ve Cemaat’in etkinli¤ini azaltarak halk›n
yüre¤indeki yerini zay›flatmay› hedeflemekteydi. Bu konuda yapabilece¤i bütün yöntemleri denemekte bir an bile tereddüt etmemifltir.
Bu do¤rultuda uygulamaya koydu¤u belli bafll› yöntemler flunlard›r:
– Düflük ahlakl› kad›nlara çarflaf giydirerek bu kad›nlar›
insanlar›n kalabal›k oldu¤u yerlerde gezdiriyorlard›. Bu kad›nlar, giydikleri çarflafla birlikte dükkânlardan h›rs›zl›k yap›yorlar, hafif meflrep kad›nlar›n yapt›¤› davran›fllar› sergiliyorlar, hayâs›zca yürüyorlar, tav›r, tutum ve konuflmalar›yla çarflaf› ve dolay›s›yla iffetli, temiz, hayâ ve edep timsali
çarflafl› Müslüman kad›nlar› karalamak için ne gerekiyorsa
yap›yorlard›. Çarflaf giymifl baz› kad›n polisler de, çarflaf›n
alt›na gizledikleri kalaflnikoflar›n› insanlar›n görebilece¤i flekilde d›flar› sal›yorlard›. Emniyet bu taktikleriyle, çarflafl› kad›nlar›n hafla kötü kimseler oldu¤u imaj›n› topluma vermeye çal›fl›yor, çarflaf›n tesettür amaçl› de¤il, baz› kötü emelDUA ◆ ARAfiTIRMA
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leri gerçeklefltirmek için giyilen bir kamuflaj oldu¤u izlenimi
vermeyi amaçl›yordu.
– Camileri halk›n gözünden düflürmek için kullan›lan
taktikler de çok ahlaks›zca idi. Polisler; kendilerinin güdümünde olan h›rs›z, uyuflturucu ba¤›ml›s›, içkici, esrarkefl gibi baz› kimseleri camiye yönlendiriyordu. Bu kifliler, sanki
camiye ders almak için geliyor izlenimi veriyorlar, ancak di¤er yandan melanetlerine devam ediyorlard›. Bunlar› gören
cami çevresindeki halk ve cami cemaati de iflin iç yüzünden
habersiz olduklar› için cami ö¤rencilerine ve cami derslerine karfl› ya tav›r tak›n›yor ya da mesafeli davran›yordu. Tabi bu kifliler fazla zaman almadan tespit edilip camilerden
ay›klan›yordu, fakat verdikleri tahribat k›sa sürede onar›lam›yordu.
– Bu hususta yap›lm›fl olan baflka birtak›m rezilce taktikleri burada aç›klamaktan hayâ etti¤im için de¤inmeyece¤im.
9– Kaç›rmalar
Polisin Cemaat mensuplar›na karfl› kulland›¤› yöntemlerden birisi de kaç›rma faaliyetleridir. Polis; bu yöntemi
özellikle ajanlaflt›rmak istedi¤i, ya da eldeki dosyalar› kapatmak için birden fazla eylem yüklemek istedi¤i kiflilere karfl›
gerçeklefltirmekteydi.
Genelde tenha yerlerde ve kaç›rmak istedi¤i kiflinin tan›nmad›¤› muhitlerde gerçeklefltirilen bu kaç›rma faaliyeti
sonras›nda, Cemaat mensubu ›ss›z bir yerde al›konurdu.
fiehir d›fl›ndaki bir evde al›konulan ve orada kendilerine iflkence yap›larak polisin istediklerini kabul etmesi yönünde
bask› yap›lan flah›s, kabul etmedi¤i takdirde öldürülece¤ine
inand›r›l›rd›. Fiziki ve psikolojik bask›lar neticesinde önleriDUA ◆ ARAfiTIRMA
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ne b›rak›lan kâ¤›tlarda yaz›l› olan fleyleri kabul etmek zorunda kalmaktayd›lar. Kabul olay› gerçekleflinceye kadar
resmi olarak gözalt› ifllemleri yap›lmay›p söylenenleri kabul
ettikten sonra sanki yeni gözalt›na al›nm›fl gibi resmi kay›t
yap›l›rd›. M. Salih Kölge, Cemal Uçar, Kâz›m Uysal, Sadun
Çi¤dem, Hasan Gündüz, Murat Kaya ve Mehmet Fidanc›
bu flekilde kaç›r›lan kiflilerden sadece birkaç örnektir.
10– Ajanlaflt›rma Hareketleri
Devlet, Hizbullah Cemaati’ne yönelik bask›, sindirme ve
yok etme hareketlerini bütün imkânlar›n› kullanarak yürüttü. Kendi kanun ve yasalar›n›n öngördü¤ü yöntemlerin d›fl›nda, gayr› resmi birçok yöntemler de devreye sokuldu ve
ac›mas›zca uyguland›. Bu yöntemlerden biri ve en önemlisi ajanlaflt›rma–muhbirlefltirme hareketidir.
‹çinde bulundu¤u yap›ya ihanet anlam›na gelen ve
içinde bulundu¤u yap›y› içten y›k›c› en zararl› unsur olan
muhbirlik ve ispiyonculuk, tarihin en i¤renç mesleklerinden birisidir. Bu mesle¤i icra edenler, ne hizmet ettikleri
tarafa yaranm›fllar, ne de içinde bulunduklar› yap› içinde
rahat edebilmifllerdir. Bilgi verdikleri kiflilerce sürekli horlanm›fl, afla¤›lanm›fl, de¤ersiz görülmüfl, güvenilmez ve
samimiyetsiz bulunmufl, verdi¤i bilgiler az görülerek daha fazlas›n› getirmek için bask› alt›na al›nm›fllard›r. ‹çinde bulundu¤u yap›ya ihanet edenin günü geldi¤inde kendilerine de ihanet edece¤inin bilinci içinde olan devlet,
onlar› sürekli bir flekilde kontrol alt›nda tutabilmek için
daha çok pisli¤e buland›rm›fl, içini–d›fl›n› kokar bir hale
sokmufllard›r. Devlet taraf›ndan hiçbir de¤er biçilmeyen
ajan–muhbirler, her an feda edilebilir görülmüfl ve yem
olarak kullan›lmaktan ya da ifle yaramaz hale getirildikDUA ◆ ARAfiTIRMA
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ten sonra posa halinde yaln›z bafl›na ölüme terk edilmekten kurtulamam›fllard›r.
Böylesine afla¤›l›k bir mesle¤i bilerek veya isteyerek hiç
kimsenin kabul etmeyece¤ini bilen M‹T ve Emniyet birimleri, kendi hesaplar›na çal›flacak ajan–muhbirler bulabilmek
için insaftan yoksun, ac›mas›z, gaddarca ve ahlaks›zca yöntemler kullanm›fllard›r. Bu yöntemlere baflvururken hiçbir
ahlaki de¤er tan›mam›fl, insani ve vicdani duygular› bir kenara b›rakm›fl, sadece Hizbullah Cemaati’ni ve onun flahs›nda ‹slamî uyan›fl› yok etmeye odaklanarak buna giden
bütün yollar› mubah gören bir anlay›fl ve uygulama sergilemifltir. Gerek M‹T ve gerekse emniyet birimleri, ajan–muhbir kazanmak için genelde insanlar›n zaaflar›ndan, içinde
bulunduklar› s›k›nt›lardan, ahlaki zafiyetlerinden istifade etmifl, bunun d›fl›nda da fleytan›n dahi akl›na gelmeyen birçok yöntem kullanm›fllard›r.
Bu yöntemlerden belli–bafll› baz›lar›n› flu flekilde s›ralayabiliriz:
a) ‹fl vaatleri: Polis veya M‹T mensubu, gözüne kestirdi¤i, maddi s›k›nt› içinde oldu¤unu bildi¤i kimselere fleytani
yüzünü gizleyerek melek suretinde yanaflmaktad›r. ‹çinde
bulundu¤u yoksullu¤u, maddi s›k›nt›y›, aile ve çocuklar›n›n
ma¤duriyetinin ba¤l› oldu¤u yap›dan kaynakland›¤›, geçimini hiç kimseye muhtaç olmadan sa¤lamas› için bir ifl bulmas› gerekti¤i, isterse kendisine yard›mc› olunabilece¤i, ancak bunun için kendisinin de baz› konularda yard›mc› olmas› gerekti¤i düflünceleri fleytani bir vesvese gibi akl›na ve
kalbine zerk edilir. Tabi bunlar yap›l›rken, bir yandan da zaaflar› ve temayülleri de ö¤renilmekte ve bunlar da kullan›lmaktad›r. U¤rafllar sonucunda bir k›vama gelen ve art›k haz›r oldu¤una karar verilen kimseye bir ifl bulunur. Bir zaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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man çal›fl›p maddi bir rahata eren kimse, art›k gelecek teklifi reddedecek durumda olmad›¤› için ajan–muhbirlik teklifini kabul etmek zorunda kal›r.
b) Okulda ders geçirme ve okul sonras› ifl bulma vaatleri: Bu, genelde üniversitelerde, üniversite ö¤rencileri üzerinde çokça uygulanan bir yöntemdir. Zay›f dersleri olan,
baz› derslerde sürekli baflar›s›zl›k gösteren, s›n›f geçmekte
zorlanan ö¤rencilere yard›mc› olunabilece¤i söylenir. Ancak bunun bir karfl›l›¤›n›n oldu¤u önce c›l›z bir sesle belirtilir. Böylece duyup gördüklerini bildirme gibi masumane bir
teklif yap›larak söz konusu ö¤renci, okulunu bitirme ya da
ajanl›k aras›nda tercihe zorlan›r. Üniversite ö¤rencisine
ajanl›k yolunda yap›lan bir teklif de, okul sonras› ifl sahibi
yapma vaadidir. Diplomal› iflsizlerin yo¤un oldu¤u bir ülkede okuyan ö¤rencilerin, okul sonras› iflsiz kalma korkusunu
iyi kullanan emniyet ve M‹T mensuplar›, müsait bulduklar›
kifliyi kolayl›kla ajanlaflt›rabilmektedir.
c) Üniversite kazand›rma vaatleri: Bu yöntem; liselerde
üniversiteyi kazanma ihtimali bulunmayan ö¤rencilerle mezun oldu¤u halde üniversiteyi kazanamam›fl kiflilere yap›lan
bir tekliftir. Böylesine bir teklifle karfl›lafl›p kabul eden ö¤renci, M‹T veya Emniyet mensubunun kontrolüne girer ve
k›sa bir süre içinde art›k geri dönülemez bir yola girmifl
olur. Bundan sonra art›k üniversiteyi kazand›rma vaadinin
yerine gelip gelmedi¤i, polis veya M‹T mensubu için pek de
önemli de¤ildir. Çünkü istedi¤ini elde etmifl ve oltay› att›¤›
kifliyi sepetine koymufltur.
d) Burslardan faydaland›rma vaatleri: Maddi durumu
düflük ö¤rencilere at›lan bir çengel yöntemidir. Maddi yönden kendilerini rahatlatacak burslar›n ç›kmas›, her ö¤rencinin hayal etti¤i bir fleydir. Bu durumu bilen polis veya M‹T
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mensuplar› bu durumu afla¤›l›k bir silah olarak kullanmaktan çekinmemifl ve adeta elindeki oltayla nehir kenar›nda
bekleyen bal›kç› misali bu silah› do¤rultacak ö¤rencileri bulmak için mesai harcam›flt›r.
e) Cezaevine atma tehditleri: Cemaat mensubu olarak
bilinip durumu müsait görülen kimselere yanaflan polis veya M‹T mensubu, kiflinin durumunu anlat›p cezaevine girebilece¤ini, çoluk çocu¤unun periflan olaca¤›na onu inand›rmaya çal›fl›r. Güya onun iyili¤ini isteyen bir tarzda ikna
yöntemleri kullanarak ona yard›mc› olmak istedi¤ini, kendisinin bundan bir menfaati olmad›¤›n› üzerine basa basa
vurgular. Sonuçta cezaevi korkusundan kurtulmak isteyen
flah›s, kendisine yanaflan devlet görevlilerinin sinsi tuza¤›na
düflmüfl olur.
f) Ailesine zarar verme tehditleri: Cemaat mensubu
olarak tespit edilip durumu müsait görülen kifli, üzerinde
denenen baz› yöntemler olumsuz sonuçlar verince, bu kez
en can al›c› yöntem olan aile ve çocuklar›yla ve onlara zarar verme tehditleriyle kazand›r›lmaya çal›fl›l›r.
g) Ahlaki zafiyetleri iffla etme tehditleri: Geçmiflinde
birtak›m ahlâki zafiyetleri olan kifliler, cemaatle birlikte olduklar› zaman sürecinde bu ahlâktan kurtulmufl olsalar bile, e¤er bu zafiyetleri Polis veya M‹T mensuplar› taraf›ndan
biliniyorsa, pefllerini b›rakmamaktad›r. Ya bu geçmiflinin
herkes taraf›ndan bilinmesi ya da içinde bulundu¤u yap›ya
ihanet etmesi gibi iki öldürücü seçenek aras›nda b›rak›l›r.
Allah’a ve Cemaat’in hakl›l›¤›na tam iman etmifl olan kifliler, Allah’a tevekkül edip durumlar›n› Cemaatle paylaflarak
bu i¤renç tekliflerden kurtulmufllard›r, ancak imanlar›nda
zafiyet olan kifliler, polislerin tekliflerini kabul edip Cemaat’e ihanet etmeyi seçerek ajanlaflm›fllard›r.
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h) Gözalt›nda ifllemedi¤i suçlardan oluflan bir dosya haz›rlayarak y›llarca cezaevinde b›rakt›rma tehditleri: Polisin
kulland›¤› bir yöntem de cemaat mensubunun önüne ifllemedi¤i suçlardan oluflan kal›n bir dosya b›rakarak ya ömür
boyu cezaevinde kalma ya da kendilerine yard›mc› olma ad›
alt›ndaki ajanl›k aras›nda tercih yapmaya zorlamas›d›r. Allah’a tevekkül edenler Hz. Yusuf aleyhisselam misali:
“…Rabbim, zindan, bunlar›n beni kendisine ça¤›rd›klar› fleyden bana daha sevimlidir. Kurduklar› düzeni
benden uzaklaflt›rmazsan, onlara (korkar›m) e¤ilim
gösterir, (böylece) cahillerden olurum”
diyerek cezaevini tercih etmifller, korkunun yüreklerini
kaplad›¤› zay›f kimseler de ajanl›¤›n esfel çukuruna düflmüfllerdir.
I) Korkutma (öldürme, yaralama, kaybetme, kaç›rma,
hapis…) tehditleri: Her insan›n bir zaaf noktas›n›n oldu¤u inkâr edilemez bir gerçektir. Polis, insanlarda var olan
bu zaaf ve korkular› tespit ettikten sonra, ajanlaflt›rmak
istedi¤i kifliye bu korkular üzerinden bask› yapmaya bafllar. ‹man zay›fl›¤› ve tevekkül eksikli¤i bulunan kifliler,
polisin bu ustaca bask›lar›na yenik düflerek ajanl›k ve
muhbirli¤i kabullenmek zorunda kal›r. Polise bu konuda
en büyük yard›m› yapanlar›n daha önce ajanlaflm›fl kifliler oldu¤unu da burada belirtmekte yarar görüyoruz.
Çünkü kifliler hakk›nda en detayl›, en do¤ru, en sa¤l›kl›
bilgiyi verecek durumda olan da korku ve zaaflar›n› en iyi
bilecek olan da ancak y›llar›n› birlikte geçirdi¤i, birçok
fleyini paylaflt›¤›, s›rlar›na vak›f oldu¤u, birlikte mücadele
etti¤i arkadafl› olabilir.
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Sadece belli bafll› olanlar›n› ele ald›¤›m›z ajanlaflt›rma–muhbirlefltirme yöntemleri bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Bildi¤imiz ya da bilmedi¤imiz, duydu¤umuz ya da duymad›¤›m›z, bize intikal etmifl ya da etmemifl daha onlarca i¤renç
ve afla¤›l›k yöntem kullan›lm›flt›r. Ajanlaflt›rma–muhbirlefltirme yöntemlerinin hiçbir yasa, kanun ve yönetmelikle s›n›rland›r›lmam›fl olmas›, bu politikaya uygun yöntemlerin
polis veya M‹T mensuplar›n›n yetenek ve kabiliyetlerine b›rak›lm›fl olmas›, ‘hukuk devleti’ söyleminin bir palavradan
ibaret oldu¤unun en bariz göstergesidir. Kullan›lan bütün
yöntemler; devletin karanl›k, kirli, hukuksuz, gayr› meflru
bir savafl yürüttü¤ünü gözler önüne sermektedir. Savafllar›n
bile bir kural›, ahlaki yönü, engelleyici s›n›rlar› varken, en
gaddar ve ahlaks›z örgütlerin bile kullanmad›¤› yöntemlerin
devlet taraf›ndan bize karfl› kullan›lmas›na flafl›rmamak gerekir. Çünkü devlet politikas› gere¤i, dini referanslara sahip
bir Cemaat, en tehlikeli, birinci ve bafl düflman olarak kabul edilmektedir. Böylesi bir düflman›n bertaraf edilmesi
için devletin hukuk ve kanunlar› çerçevesinde yap›lanlar›n
yan› s›ra, rutin d›fl› yöntemlerin kullan›lmas› da devletin âli
menfaatleri ve bekas› için bir gereklilik olarak görülmüfl ve
Hizbullah Cemaati’ne karfl› benzeri görülmemifl bir savafl
aç›lm›flt›r. Yukar›da aktar›lan yöntemlerin tümü, Cemaat
taraf›ndan deflifre edilen muhbirlerin sorgular›nda anlatt›klar›ndan elde edilen bilgilerdir. Ailelerinin rencide olmamas› için bu muhbirlerin isimlerini burada zikretmeyece¤iz.
Ayr›ca muhbirlefltirilen flah›slar›n icra ettikleri çirkin mesleklerinde polise veya M‹T’e tam anlam›yla hizmet edebilmeleri için ahlâki yönden nas›l dejenere edildiklerini burada ayr›nt›l› bir flekilde aç›klamay› uygun bulmuyoruz. Bu
yöntemler insan› insanl›¤›ndan utand›racak derecede pesDUA ◆ ARAfiTIRMA
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paye yöntemlerdir ve bu salon bunlar› anlatmak için hiç
müsait de¤ildir. Ancak bunlarla ilgili sorgu kasetlerinin tamam› elinizdedir. Anlatt›klar›m›z›n devede kulak kald›¤›n›,
daha birçok i¤renç yöntemin de kullan›ld›¤›n› ö¤renmek isterseniz, bu kasetlere baflvurabilirsiniz.
Allah’a hamd olsun ki, bize karfl› yürütülen bu gaddar,
ölçüsüz, hukuksuz, gayri meflru, ahlaks›z savaflta, kendimizi korumak için ald›¤›m›z tedbirlerde Allah’›n yard›m›yla, bu
savafltan en az zararla ç›kabildik. Bofl vaat ve tekliflerle
ajanlafl›p muhbirleflen kiflilerin bu ihanetlerine karfl›l›k olarak ald›klar› tek ücret, sahiplerinin korkusundan emin olmalar› olmufltur. Üzüldü¤ümüz tek konu; bu muhbirlerin
ahiretlerini heba etmeleriyle beraber, kendilerini kullananlar taraf›ndan dahi sahipsiz ve korumas›z b›rak›lmas›, adeta ölüme terk edilmeleriydi.
Onlar›n durumu, Nam›k Kemal’in flu dizelerine benzer:

Muîni zâlimîn dünyada erbâb–› denâettir,
Köpektir zevk alan seyyâd–› bî–insâfa hizmetten.

DUA ◆ ARAfiTIRMA

CEMAATE
YÖNEL‹K ‹FT‹RALARA CEVAPLAR

Hizbullah cemaati; ‹slam’› yayma, halka ‹slamî bir bilinç kazand›rma, ‹slam’› yeniden diriltme, ferdi ve içtimai hayatta ‹slam’› öncelikli k›lma faaliyet ve çal›flmalar›na
bafllay›p bölge halk› üzerinde emelleri olanlar›n ç›kar hesaplar›n› bozacak düzeye geldi¤i andan itibaren, hem fiili, hem de psikolojik bir savaflla karfl› karfl›ya kalm›flt›r.
Savunman›n önceki bölümlerinde, cemaati yok etmek
için yap›lan fiili sald›r›lar›, çat›flma ve savafllar›, cemaatin
ise hayatiyetini sürdürmek ve kendisini korumak için ortaya koydu¤u müdafaas›n› özetle izah etmifltik. Bu bölümde ise cemaate karfl› aç›lan psikolojik savafl temelinde at›lan iftiralara ve yap›lan karalamalara cevap vermeye çal›flaca¤›z inflaallah.
‹ftira ve karalamalara bak›ld›¤›nda, ayn› mant›k temelinde flekillendi¤i görülecektir. Fikri ve ideolojik alt yap›s› çürük, halk›n de¤erlerine yabanc›, ahlakî hiçbir kural gözetmeyen güç odaklar›; fikri ve ideolojik tart›flmalarda üstünlük sa¤layamad›klar› rakiplerini önce güç ve kuvvetle susDUA ◆ ARAfiTIRMA
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turmaya çal›flmakta, bu yöntem de baflar›s›z kal›nca bu kez
dezenformasyon yöntemlerine, iftira ve karalamalara baflvurma yoluna gitmektedirler. Müfteriler bu yöntemi kullan›rken, ellerinde bir delil olup olmamas›, ç›kard›klar› yaygaran›n tutulup tutulmamas›, söylediklerini ispatlayacak materyallerin bulunup bulunmamas› önemli de¤ildir. Çünkü
onlar “Çamur at, tutmazsa da izi kal›r” takti¤ini çok iyi
özümsemifl, bütün hayatlar›n› bu pratik üzerine temellendirmifl, kendilerine ayak ba¤› olaca¤›n› düflündükleri rakiplerini hep bu yolla ya güçsüz düflürmüfl ya da yok etmifllerdir. Müfterilerin adil olmalar›n› beklemek, abesle ifltigaldir.
Onlardan hak ve hakkaniyete uymalar›n› istemek ya da ahlaki olmalar›n›, edep ve haysiyetle davranmalar›n›, fleref ve
onur sahibi olmalar›n› beklemek safdillik olacakt›r. Müfteriler fleref, onur ve haysiyet gibi insan› insan yapan de¤erlerden fersah fersah uzakta dolaflan, ahlaks›zl›kta insanlar›n
en rezilinden daha rezil olan, kalleflli¤i kendilerine fliar edinen kanc›klar toplulu¤udur. Böylelerini ‘insan’ s›n›f› içerisinde nitelemek, Ben–i Âdem’e hakaret olaca¤›ndan onlara insan demeyece¤im.
1990’l› y›llarda gerek Do¤u Perinçek’in yönetiminde
yay›n yapan 2000’e Do¤ru Dergisi’nin gerek mürted örgüt
PKK’nin Cemaat’i halk›n gözünden ve gönlünden düflürmek için ç›kard›klar› iftira ve yaygaralar, maalesef bugün
ayn› amaç do¤rultusunda bir baflka güç oda¤› taraf›ndan
tekrar ›s›t›l›p piyasaya sunulmaktad›r.
Cenab–› Allah’›n Hizbullah Cemaati’nin takva, ihlâs ve
kardefllik üzerine kurulu halis ve safiyane çal›flmalar›n› koruyup gelifltirmeye yönelik yard›mlar› sayesinde, dün tutmayan ve aleyhlerine dönen iftiralar, inflaallah yine tutmayacak ve müfterilerin kara yüzlerine silinmeyecek bir leke
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olarak yap›flacakt›r. Müfteriler, Cemaat’in takva ve ihlâs
üzerine kurulu çal›flmalar›n› sekteye u¤ratmak için diledikleri tuzaklar› kurmakta, diledikleri iftiralar› atmakta ve diledikleri flekilde karalama faaliyetlerinde bulunmakta serbesttirler. ‹nan›yoruz ki onlar›n hiçbir faaliyeti, Cemaat’in halk›n gözündeki ve gönlündeki sayg›nl›¤›na zarar veremeyecek, halk›n Cemaat’e yönelik umutlar›n› k›ramayacak, halk›n Cemaat’i sahiplenmesinin önünü alamayacakt›r. Ve yine inan›yoruz ki, müfterilerin kurduklar› tuzaklar kendi
aleyhlerine dönecek, Allah’›n izniyle kazd›klar› kuyulara
kendileri düfleceklerdir. Rabbimiz, Yüce Kitab›nda flöyle
buyurmaktad›r:
“…Onlar düzen kurarken, Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanlar›n en iyisidir.” 1
Temiz ve pak Hizbullah Cemaati’ne yönelik iftiralar› ve
bunlara karfl› verilecek cevaplar› iki bafll›k halinde ele alaca¤›m. Bunlar;
1– 90’l› y›llarda at›lan iftiralar ve karalama faaliyetleri.
2– Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda at›lan iftiralar
ve karalama faaliyetleri.
Asl›nda nitelik olarak bakt›¤›m›zda, her iki dönemde at›lan iftiralar›n ve karalama faaliyetlerinin ayn› oldu¤unu, buna karfl›l›k iflin bayraktarl›¤›n› yapan güç odaklar›n›n de¤iflti¤ini, müfterilerin dünya görüflü, fikir ve ideoloji bak›m›ndan taban tabana z›t olmalar›na ra¤men ayn› amaç do¤rultusunda, ayn› ç›kar hesaplar›yla hareket ettiklerini ibretle
görmekteyiz. Bu ibretlik ç›kar ortakl›¤›n›n ortaya koydu¤u
1 Enfal Suresi: 30
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hakikat, müfterilerin isim ve s›fatlar›, dünya görüflleri, fikir
ve ideolojileri, inanç de¤erleri ne olursa olsun, Müslüman
Kürd halk›n›n özüne dönmesini, ‹slam’la buluflmas›n›, ferdi,
ailevi ve içtimai hayat›nda ‹slam’› hâkim k›lmas›n› engellemeyi amaçlad›¤›d›r. Böylece Müslüman Kürd halk› ya hurafelerle doldurulmufl bir ‹slam ile avutulup pasif kalmas› sa¤lanacak ya da baflka ideolojilere do¤ru itilip sürekli çat›flmalarla geri b›rak›larak bölge ve bölge halk› üzerinde ç›kar hesaplar› olan güç odaklar›n›n rahat bir flekilde cirit atmas›
sa¤lanacakt›r. Cumhuriyetin kuruluflundan beri bu böyle olmufl, devlet uygulad›¤› politikayla bu hakikati defalarca ispatlam›flt›r.
Dün tutmayan iftiralar›n, Allah’›n izni ve yard›m›yla bugün de tutmayaca¤›n› bütün Müslüman halk›m›za müjdeleyerek iftiralar›n detay›na geçiyorum:
A– 90’LI YILLARDA ATILAN ‹FT‹RALAR
VE KARALAMA FAAL‹YETLER‹
1– Cemaat Mensuplar›n›n
Çevik Kuvvette E¤itildi¤i ‹ddias›
Do¤u Perinçek’in yönetiminde ç›kar›lan 2000’e Do¤ru
Dergisi, 1992 y›l›nda “Hizbullah, Çevik Kuvvet merkezin de e¤itiliyor” bafll›¤›yla ç›kt›. Söz konusu haberi kapak konusu yapan derginin att›¤› bu iftira, Cemaati halk›n gözünden düflürmek ve psikolojik savaflta etkin bir silah olarak
kullanmak isteyen PKK taraf›ndan hemen sahiplenilerek
bu iftiran›n gönüllü yay›nc›s› durumuna geldiler.
Tamam› masa bafl›nda haz›rlanan bu iftiray› yapan derginin Diyarbak›r Muhabiri Halit Güngen, haberini destekleDUA ◆ ARAfiTIRMA
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yen mant›kl› hiçbir belge, bilgi ve doküman verme gere¤i
bile duymam›flt›. Bu haberin yalan oldu¤u, bölgeyi tan›yan
herkes taraf›ndan çok rahatl›kla anlafl›labilir oldu¤u halde,
böylesi bir haberin yap›lmas›n›n elbette karanl›k mahfillerde, izbe toplant›larda ve derin yap›lanmalarda hesab› yap›lan baz› nedenleri vard›.
Do¤u Perinçek’in bu ›smarlama ve masa bafl›nda haz›rlanan haberi yapt›rmas›n›n sebebi, o dönemde PKK ile aram›zdaki sürtüflmenin çat›flmaya dönüflmesini istemesinden
baflka bir fley de¤ildir. PKK kamplar›na gidip Apo ile samimi pozlar veren, silahl› PKK militanlar›n› bir askeri yetkili
edas›yla denetleyen Do¤u Perinçek, Cemaat’in PKK ile
karfl› karfl›ya gelmesini ve aram›zda fliddetli çat›flmalar›n olmas›n› istiyordu. Önceleri Maoist ve ateist olan, flimdilerde
ise ulusalc› kimli¤iyle ortaya ç›k›p Ergenekoncu yap›lanman›n bafl aktörlerinden Do¤u Perinçek’in bizim varl›¤›m›za
elbette tahammülü yoktu. Bu nedenle söz konusu haber;
1– Güçlenmekte olan Hizbullah Cemaati’nin zay›flat›lmas› ve halk›n gözünden düflürülmesi,
2– PKK’nin bütün güçleriyle üzerimize sald›rarak bizi tamamen yok etmesi,
3– PKK ile aram›zda çat›flmalar›n körüklenerek bölgenin istikrars›z kalmas›, gerilemesi ve bunun üzerinden rant
sahiplerinin kazanç sa¤lamas› amac›yla yap›ld›¤›n› söylemek mümkündür.
fiunu önemle belirtmem gerekir ki, Cemaat mensuplar›n›n Çevik Kuvvet’e girmesi; en zalimane ve en insanl›k d›fl› iflkencelere u¤rama gayesiyle polis taraf›ndan zorla olmufltur. Cemaat mensuplar›, Çevik Kuvvet’e tek bir nedenle ve tek bir flekilde ad›m atm›fllard›r: O da elleri kelepçeli,
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gözleri ba¤l›, ›zbandut gibi iri k›y›m polislerin aras›nda, az
sonra görece¤i iflkencelerin a¤›r psikolojisi alt›nda, ayaklar› yere de¤meyecek flekilde koltuk altlar›ndan tutulmufl bir
halde mümkün olabilmifltir.
Bütün Cemaat mensuplar› olarak bizler, Çevik Kuvvette
günlerce süren iflkencelerden geçirildik. ‹flkencelerle dayat›lan ve alakam›z›n olmad›¤› ifadelerin alt›na imza atmak
zorunda kald›k. ‹mzalad›¤›m›z, ancak ilgi ve alakam›z›n olmad›¤› söz konusu ifadeler nedeniyle y›llarca cezaevlerinde
al›konulup tutuklu kald›k. Sonra tutuklu olanlar›m›z›n ço¤una mahkemeler taraf›ndan en a¤›r cezalar verildi. Tutuklanmayanlar ise gördükleri iflkenceler sonucunda fiziki ve psikolojik sorunlarla bo¤uflmak zorunda kald›. Böylece gözalt›na al›n›p iflkenceden geçirilen mensuplar›m›z›n ya korkmalar› ya da ‹slamî davaya uzak durmalar› amaçland›. ‹flte
biz bu zulümlere u¤ramak üzere Çevik Kuvvete girebilmifliz.
E¤er bu zulümlere u¤ramay› e¤itim fleklinde alg›layan birisi
varsa, ona böylesi bir e¤itimden geçmesini asla tavsiye etmiyoruz. ‹flte bizim Çevik Kuvvetteki e¤itim maceram›z
böyledir. Bunun aksini söyleyen, adi bir yalanc› ve alçak bir
müfteridir. ‹ddia sahipleri, aradan geçen onca y›la ra¤men,
iddialar›n› halen ispatlayamam›fllard›r. Aradan yüz y›l daha
geçse, yine ispatlayamayacak ve delil getiremeyeceklerdir.
Bu iddia ispatlanmad›¤› müddetçe; yalanc›l›k, adilik, flerefsizlik ve müfterilik damgas›, iddia sahiplerinin kara al›nlar›nda durmaya devam edecektir.
‹ddia sahipleri herkesi kendileri gibi aptal m› san›yorlar
ki, böyle bir iftirada bulunabiliyorlar? Çevik Kuvvet dedi¤imiz yer, Diyarbak›r Ba¤lar Beldesinde, yerleflim yerinin
tam ortas›nda bulunan resmi bir kurulufltur. Etraf› evlerle,
binalarla doludur ve her iki girifl kap›s›, ana cadde üzerinDUA ◆ ARAfiTIRMA
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dedir. Dolay›s›yla buraya girip–ç›kanlar herkes taraf›ndan
görülebilmektedir. Ayr›ca buras› polis okulu da oldu¤u için
her y›l yüzlerce polis buradan mezun olmakta, bu polislerin
aileleri kendilerini ziyaret etme maksad›yla Çevik Kuvvete
gelebilmektedirler. Böylesi aç›k ve göz önünde olan bir yerde, illegal bir flekilde nas›l e¤itim yap›labilir ki? Böyle bir
e¤itim çevre binalarda ikamet eden veya mezun olan herhangi bir polis taraf›ndan hiç mi fark edilmedi ki, bugüne
kadar kendini ak›ll› zanneden Halit Güngen’den baflka bunu söyleyen birisi ç›kmad›?
Bu adi iftiralar›, Cemaat’e yönelik yap›lan operasyonlar
ile bunlar›n sonuçlar› hakk›nda bizzat Emniyetin haz›rlad›¤›
veriler ve dönemin ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’›n bas›n
aç›klamas› yalanlamaktad›r.
Buna göre y›llara göre yakalanan Cemaat mensuplar›
hakk›nda ortaya flöyle bir bilanço konulmufltur:
1991 ile 2002 y›llar› aras›nda Hizbullah Cemaati’ne yönelik 3121 operasyon yap›lm›flt›r. Operasyonlar neticesinde yakalananlar›n y›llara göre da¤›l›m› flu flekildedir.
1991’de 2; 1992’de 11; 1993’te 156; 1994’te 485;
1995’te 542; 1996’da 481; 1997’de 644; 1998’de 1106;
1999’da 1843; 2000’de 3365; 2001’de 1596; 2002’de 710
olmak üzere toplam 10941 kifli gözalt›na al›nm›fl, büyük
bir k›sm› da tutuklanm›flt›r.
Bu say›lar›n resmiyete geçmifl rakamlar oldu¤unu ayr›ca
belirtmemiz laz›m. Gözalt›na al›n›p çeflitli iflkencelerden geçirildikten sonra savc›l›¤a ç›kar›lmadan sal›verildi¤i için kay›tlara girmeyenler, ajanlaflt›rmak için kaç›r›l›p ›ss›z yerlerde
iflkencelere u¤rat›lanlar, keyfi bir flekilde ev ve iflyerlerine
bask›n yap›l›p hakaret, taciz ve tehditlere maruz kalanlar,
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yukar›da verilen resmi bilgilerin d›fl›ndad›r. Maalesef bunlar›n say›s›, resmi kay›tlara geçenlerin say›s›ndan az de¤ildir.
fiimdi bu resmi verilerin ortaya koydu¤u bilançoya bakarak devletin Hizbullah Cemaati’ne göz yumdu¤unu, Cemaat mensuplar›n›n Çevik Kuvvette e¤itildiklerini kim iddia
edebilir? Bu nas›l bir göz yummad›r ki Cemaatimiz, her y›l
artan bir flekilde gözalt›lar ve tutuklamalarla göz açt›r›lmayacak bir hale getiriliyor? Bu nas›l bir e¤itim ve nas›l bir göz
yummad›r ki, habire operasyonlarla Cemaat güçsüz b›rak›l›p faaliyetlerinden geri b›rak›lmakta ve PKK’nin sald›r›lar›na aç›k hedef haline getirilmektedir?
Buna cevap vermek için yürekleri yoktur onlar›n.
Çünkü onlar, dünyan›n en kolay ve en adi fleyi olan iftira atmay› ve karalamalarda bulunmay› seçmifllerdir. Bu,
onlar için çok daha kolay, menfaatleri için k›sa vadedeki
getirisi daha fazla, külfeti daha düflük, daha masrafs›z ve
korkaklara daha uygun bir yöntemdir. Bu nedenle onlar›n istatistiklere bakarak utanacaklar›n› ve “Biz gerçekten
bunlara iftira atm›fl›z. Durum hiç de öyle de¤ilmifl” d e m elerini beklemiyoruz.
Biz; bütün güçlerin insafs›zca sald›rd›¤› ve yok etmeye
çal›flt›¤› bir cemaatiz. 90’l› y›llardan bafllayarak bir yandan
devlet, bir yandan PKK, di¤er yandan daha de¤iflik güçler
sanki iflbirli¤i etmiflçesine namlular›n› bize çevirmifl ve bizi
bu topraklardan silmek için her yolu denemifllerdir. Hepsinin ortak amac›, bölge ve Kürd halk› üzerinde oynad›klar›
karanl›k oyunlar›n› Kur’an ve Sünnet ›fl›¤›yla bertaraf eden
Hizbullah Cemaati’ni oyun sahnesinin d›fl›na ç›karmakt›.
Amaç bir olunca, hedefe konulan Cemaat’e yönelik sald›r›lar da çok insafs›zca oluyordu.
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Afla¤›da; bir yandan PKK’nin flehid etti¤i mazlum kardefllerimiz ile di¤er yandan ayn› aileden oldu¤u halde Devlet taraf›ndan zulmen cezaevine at›l›p a¤›r cezalar alan
mensuplar›m›z›n bir listesi verilmifltir. Bu listeyi do¤ru bir
flekilde okuyanlar, Cemaat’in hiç kimse taraf›ndan korunup
kollanmad›¤›n›, bilakis bütün güçler taraf›ndan düflman görülen ba¤›ms›z bir cemaat oldu¤unu baflka delile hacet kalmayacak flekilde anlayacaklard›r:
1– 70 yafl›ndaki Salih Kavak, PKK taraf›ndan flehit edildi. Torunu M.Ali Geçer ise müebbet hapisle yarg›lan›yor.
2– Molla Osman Demir; PKK taraf›ndan flehid edildi, bir
erkek kardefli aya¤›ndan yaralan›p sakat kal›rken, bir k›z
kardefli de kolundan sakatland›. O¤ullar› Mansur Demir ve
Beflir Demir 6. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan müebbet
hapse mahkûm edildi, di¤er o¤lu Murat Demir de üyelikten
cezaland›r›ld›.
3– Hac› ‹zzet Aktafl, PKK taraf›ndan flehid edilirken
o¤ullar› Adnan Aktafl ve Kaan Aktafl ayn› mahkeme taraf›ndan müebbet hapse mahkûm edildi.
4– Hac› Muhammed Can, PKK taraf›ndan flehid edildi.
Ye¤eni Kadri Can yine ayn› mahkeme taraf›ndan müebbet
hapis ile cezaland›r›ld›.
5– Hac› Musa fiay›k, o¤lu Rüstem fiay›k ve ye¤eni ‹brahim PKK taraf›ndan flehid edildi. Hac› Musa’n›n o¤lu ‹dris
ile ye¤eni Bilal uzun y›llar zindanda kal›p yafl küçüklü¤ünden tahliye edilirken, kardefli Hayreddin fiay›k müebbet
hapse mahkûm edildi.
6– Halil Avc›, PKK taraf›ndan kaç›r›larak iflkence ile flehid edildi. Halil’in kardefli Mahmut Avc› müebbet hapse
mahkûm edildi.
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7– ‹zzeddin Kurt, PKK taraf›ndan kaç›r›ld› ve iflkence ile
flehid edildi. Ye¤eni Tamer Gezer, müebbet hapis ile cezaland›r›ld›.
8– Süleyman Akyüz, PKK taraf›ndan flehid edilirken
kardefli ‹brahim Akyüz ise müebbet hapse mahkûm edildi.
9– Hac› fiükrü Keskin, PKK taraf›ndan flehid edildi, o¤lu Aziz Keskin müebbet hapis ile cezaland›r›ld›.
10– Osman Kaya, PKK taraf›ndan flehid edilirken damad› Hayreddin Demir müebbet hapis cezas› ald›.
11– A.Vahap Yersiz, PKK taraf›ndan flehid edildi, kay›npederi Mehmet Sudan bu dosyada müebbet hapis ile
yarg›lan›yor.
12– Salim Fidanc› ve kuzenleri Medeni, Mekki, Said ile
Zeki Fidanc› PKK taraf›ndan flehid edildi, di¤er kuzeni
Mehmet Fidanc› müebbet hapis cezas› ald›. Ayn› aileden en
az on kifli de üyelik ald›.
13– Orhan Kölge, PKK taraf›ndan flehid edildi, Orhan’›n a¤abeyi M.Salih Kölge müebbetten yarg›lan›yor.
14– Molla Ali Elbahad›r, PKK taraf›ndan kaç›r›larak iflkence ile flehid edildi, ye¤eni Veysi Elbahad›r müebbet hapis cezas› ald›.
15– Hasan ve Hüseyin Orhan, ye¤enleri Selim Orhan
ile kuzenleri Ramazan Orhan’› PKK flehid ederken, Hasan
ile Hüseyin’in kardeflleri Abdurrahman Orhan müebbet hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
16– Hamdullah Yaflar, PKK taraf›ndan flehid edildi, kardefli Mustafa Yaflar müebbet hapis ile yarg›lan›yor.
17– Hamza Duman, PKK taraf›ndan flehid edildi, babas› Hadi Duman PKK ile girdi¤i çat›flmada bafl›ndan a¤›r yaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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raland›. Hadi Duman’›n ye¤enleri Naflit Tutar ile ‹skender
Tutar müebbet hapis cezas› ald›. Cemal Tutar da ayn› yolun yolcusu.
18– Metin Kazak, PKK taraf›ndan flehid edilirken damad› M.Ali O¤uzhan müebbet hapisle cezaland›r›ld›.
19– M.S›dd›k Y›lmaz, PKK taraf›ndan flehid edildi, kardefli Mithat Y›lmaz ise a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapisle cezaland›r›ld›.
20– Fahreddin Çelik, PKK taraf›ndan flehid edildi, kardefli M.fierif Çelik müebbet hapisle cezaland›r›ld›.
21– Medeni Ifl›k, PKK taraf›ndan flehid edildi, kardefli
Celal Ifl›k müebbet hapse mahkûm edildi.
22– ‹brahim Sar›a¤aç, PKK taraf›ndan flehid edilirken,
a¤abeyleri Hasan ve Hüseyin Sar›a¤aç ile eniflteleri Bedri
Esmer devlet taraf›ndan flehid edildi.
23– M. fiirin Demirda¤, PKK taraf›ndan Silvan’da flehid
edildi. Kuzeni fiafi Demirda¤ ise Batman’da polisler taraf›ndan vurularak flehid edildi.
24– Molla Fehmi Timur, PKK taraf›ndan flehid edildi.
O¤lu Zübeyr Timur ise müebbet hapisle cezaland›r›ld›.
Bu örnekleri daha da ço¤altmak mümkündür. fiehid
olan 500’e yak›n Hizbullah mensubunun en yak›n akrabalar› polis taraf›ndan yakalanm›fl, iflkence görmüfl ve cezaevi yatm›flt›r. Yukar›ya sadece müebbet hapis cezas› verilenlerin bir k›sm›n› ald›k. Üyelik alanlar›n zaten haddi hesab›
yoktur. Görüldü¤ü gibi bir taraftan PKK’nin, di¤er taraftan
devletin zulmüne maruz kalm›fl›z. Kendi aralar›nda bir araya gelip “Hizbullah’› el ele vererek yok edelim” türünden
bir anlaflmaya m› imza att›lar demekten kendini alam›yor
insan… Ancak biz böylesi komplo teorileri ile PKK’nin düflDUA ◆ ARAfiTIRMA
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tü¤ü seviyesizli¤e inmeyece¤iz. Aksi halde; “Devlet Hizbul lah’a yard›m etti” fleklindeki saçma sapan bahanelerin arkas›na s›¤›nan PKK’den bir fark›m›z kalmaz.
Ancak flunu rahatl›kla söyleyebiliriz ki; Devlet ve PKK,
Hizbullah’a hayat hakk› tan›mama konusunda hemfikirdirler. Her iki taraf için de birinci s›radaki düflman kabul ediliyoruz. Yukar›daki örneklerden de anlafl›laca¤› gibi bize karfl› müthifl bir nefret ve haz›ms›zl›k söz konusudur. Dolay›s›yla bize karfl› duyulan nefret, bizi yok etme noktas›nda iki
gücün ayn› masa etraf›nda toplan›p anlaflmaya varmalar›na
ihtiyaç b›rakm›yor. Bu ba¤lamda her iki güç de do¤al müttefiktirler.
Yukar›daki örnekler hakk›nda belirtilmesi gereken bir
gerçek de fludur: PKK’nin bu eylemlerini yapan katillerin
hiç biri devlet taraf›ndan yakalan›p cezaland›r›lmam›flt›r. Bize yönelik eylemlerde bulunan kiflilerin kimlikleri ço¤u zaman bilinmesine ra¤men, devlet birimleri taraf›ndan herhangi bir cezaland›rmaya gidilmemifl, gözalt›na almalar olmuflsa da, tutuklanmadan b›rak›lm›flt›r. T›pk› Baflba¤lar
katliam›n› yapan katiller sürüsünün kimlikleri, bizzat katliam kurbanlar› taraf›ndan karakola bildirilmesine ra¤men
hiçbir ifllem yap›lmamas› gibi… Devlet, bize yap›lan sald›r›lara karfl› göz yumup faillere yönelik cezaland›rmaya gitmeyince, kendi kardefllerimizin kan›n› yerde b›rakmamak için
katillere anlayacaklar› karfl›l›¤› verdik. Bu do¤rultuda, mensuplar›m›za karfl› yap›lan eylemlerde görev alanlar›n bir k›sm›n› kendi araflt›rma ve tespitlerimiz neticesinde bizzat cezaland›rd›k. Bunu, mensuplar›m›za karfl› bir görev bildik ve
Cemaat olarak bu görevi lay›k›yla yerine getirdik inflaallah.
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2– Kontr–Gerilla ‹ddialar›
PKK’ye karfl› kendimizi koruyup sald›r›lar›na karfl› misilleme eylemleri yapt›¤›m›zda, o zamana kadar hiçbir direniflle karfl›laflmam›fl olan mürted örgüt PKK, flaflk›na dönmüfltü. Yap›lan eylemlerin heybeti, hedeflerin isabetlili¤i,
eylemlerin örgüte verdi¤i zarar› gören örgüt yöneticileri,
baflta bizim için istihzai bir flekilde üç–befl günlük bir ömür
biçerken, bunun hiç de öyle kolay olmad›¤›n› anlad›lar. Çat›flmalarda güç kaybeden PKK, kaybetti¤i güçle birlikte halk›n üzerine sinmifl olan ‘PKK’ye karfl› konulamaz’ imaj›n›n
da kaybolmamas› için, en kolay yol olan karalama, iftira ve
dezenformasyon yöntemlerine bafl vurdular. Bu do¤rultuda
bizim için; “Ulusal mücadelemize karfl› devlet taraf›ndan
kurulan kontr–gerilla” iftiras›n› uydurup bunu her tarafta
yayd›lar. Bunun iftira oldu¤unu maddeler halinde flöyle s›ralayabiliriz:
1– Savunman›n önceki bölümlerinde, PKK ile yap›lan
görüflmeleri ve çat›flmay› istemedi¤imizi defalarca PKK’ye
iletti¤imizi anlatm›flt›m. Bu görüflmelerin hiçbirisinde PKK
bizim için böyle bir tan›m kullanmam›fl, bizi hep küçümseyip alay ederek “Üç–befl sofikden ibaret dinci grup” olarak
adland›rm›fllard›r. E¤er gerçekten bizim kontrgerilla oldu¤umuza inan›yorduysalar, bunu niçin ta o zamanlardan
söylemediler de kendilerine karfl› koyup kendimizi savunmaya geçti¤imizde söyleme gere¤i duydular?
2– Onlar›n bu konudaki bir di¤er çeliflkisi de, bir yandan
bizim kontra oldu¤umuz iftiras›n› en adi yöntemlerle yayarken, di¤er taraftan çat›flmalar›n durmas› için bizimle anlaflma zemini aramaktan da geri durmuyorlard›. E¤er dedikleDUA ◆ ARAfiTIRMA
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ri gibi att›klar› bu iftiraya kendileri inan›yorduysalar, niçin
devletin kendilerine karfl› kulland›¤› bir oluflumla anlaflma
zemini arama yoluna gidiyorlard›?
Kuruluflundan beri ilkesiz hareket eden, kendi menfaatleri için her yolu mubah gören PKK, bu söylemleriyle Hizbullah Cemaati’ni karalayaca¤›n›, bu iftiralar›yla bizi halk›n
gözünden ve gönlünden düflürece¤ini sanm›flt›, ancak yan›ld›. Bu yan›lg›s›, ona çok pahal›ya mal oldu.
3– Bu iftiran›n s›rf Cemaati karalama amaçl› oldu¤u, bugün bir kez daha ortaya ç›km›flt›r. PKK’nin yöneticisi durumunda olan Murat Karay›lan, gazeteci Hasan Cemal’in
kendisiyle yapt›¤› röportajda, “Hizbullah’› J‹TEM’den çok
‹ran kulland›” diyerek att›klar› iftiray› en üst düzeyde itiraf
etmek zorunda kalm›flt›r. Ancak bu itiraf›n› bir baflka iftirayla süslemekten de geri kalmam›flt›r. Murat Karay›lan’a flunu sormak laz›m: Size hiçbir faydas› olmayan bu hareketlerinizden ne zaman vazgeçecek ve mücadelenizi ne zaman
onurlu ilkeler üzerinde sürdüreceksiniz? Yalan ve iftiralar›n
bir faydas›n› görmedi¤inizi ne zaman anlayacak ve ne zaman halk›n de¤erlerine sayg› duymay› ö¤reneceksiniz?
Yoksa haklar›n› savundu¤unuzu iddia etti¤iniz mazlum ve
Müslüman Kürd halk›na dün hainlik yapt›¤›n›z, bugün yapmaya devam etti¤iniz gibi yar›n da hainlik yap›p arkadan
vurmaya devam m› edeceksiniz? Mazlum, mustaz’af ve
Müslüman halk›m›z›n ba¤r›ndan ç›kan ve halk›n inanç ve
de¤erlerini can› pahas›na savunan Hizbullah Cemaati’ni
as›ls›z iftiralarla karalaman›z dün size fayda getirmedi¤i gibi bu gün de yar›n da fayda getirmeyecektir.
4– PKK, kendisini dev aynas›nda görüyordu. Kendisine
rakip olabilecek bütün Kürd hareketlerini ve sol örgütleri
tasfiye etmifl, bölgede tek güç olarak devlete karfl› savafl açDUA ◆ ARAfiTIRMA
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m›fl ve baflar›lar elde etmiflti. Uygulad›¤› fliddet politikas›yla
halkta büyük bir korku hegemonyas› kurmufl ve “PKK’ye
karfl› durulamaz, hiç kimse ona karfl› gelemez” anlay›fl›n›n
yerleflmesini sa¤lam›flt›.
Böylesine bir güce sahip olan PKK; bizi üç–befl sofikten
ibaret görüp bir günde bölgeden silme hesaplar› yaparak
bu propaganday› halk›n içinde yaymaya bafllad›. Böylece
bize gözda¤› vererek akl›m›z› bafl›m›za almam›z› istiyordu.
Bunun için bölgenin de¤iflik yerlerinde korumas›z Müslümanlara sald›r›p flehit ettiler. Halk, yap›lan propagandalar›n etkisiyle bize ac›nas› gözlerle bak›p ya teslim olup
PKK’nin flartlar›n› kabul etmemizi, ya da topluca ölümlerimizi beklerken, hiç kimsenin akl›ndan ve hayalinden geçmeyen bir direnifl sergilendi. Bu direniflle PKK ciddi darbeler al›p itibar›n› yitirdi, heybeti k›r›ld›. Böylesi bir direnifli
beklemeyen, üst üste ald›¤› darbeleri hazmedemeyen ve
güç dengesi aç›s›ndan k›yaslanamayacak derecede zay›f
olan Cemaat’e karfl› ald›¤› darbeleri örtbas edip yerle bir
olan ‘karfl› konulamaz’ imaj›n› geri kazanabilmek için böyle bir iftiraya baflvurma yolunu seçti.
PKK, att›¤› bu iftiras›yla iki fleyi hedeflemiflti. Bunlar;
– Ald›¤› yenilginin üç–befl dindar insandan de¤il, devletten kaynakland›¤›n› halka inand›rmak, böylece güçlü ve
karfl› konulamaz oldu¤u imaj›n› devam ettirerek bölgenin
tek hâkimi oldu¤unu kabul ettirmek,
– ‹slamî durufluyla PKK’ye karfl› baflar› elde eden Cemaat’in asl›nda devlet güdümünde oldu¤unu yayarak halk›n
sempatisini antipatiye dönüfltürmek…
PKK’nin hesaplar› tutmad›. Dünyan›n herhangi bir yerinde baflar›l› olan ‹slamî hareketleri kabullenmeyen ‹slam
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düflmanlar›, baflar›lar› iftira atarak ve karalayarak küçük
göstermeye ve zaferlerini gölgelemeye çal›flm›fllard›r. Bugün Filistin’de HAMAS’›n baflar›lar›n› gölgelemeye çal›flan
ve bu konuda ‹srail ile iflbirli¤i yapacak kadar halktan uzaklafl›p yabanc›laflan El–Fetih’in yapt›klar›, dün PKK’nin yapt›klar›ndan farkl› bir fley de¤ildir. Çünkü El–Fetih de, HAMAS’›n baflar›lar›n› gölgelemek için onun ‹srail taraf›ndan
kuruldu¤unu iddia ederek halk deste¤ini k›rmay› hedeflemektedir. ‹flte bu ve benzeri daha pek çok sebepten dolay›
PKK ile El–Fetih k›yasland›¤›nda, t›pat›p ayn› oldu¤u ibretle görülecektir.
Evet, ne biz güçlü oldu¤umuz için direniflimizde baflar›l›
olmufltuk, ne de PKK güçsüz oldu¤u için bizi yok etme
amac›nda baflar›s›z olmufltu. Her fleyi sevk eden, güç dengelerini Cemaat’in lehinde bozan, PKK’nin Cemaat karfl›s›nda güç kaybedip küçük düflmesini irade eden Allah’t›. O,
böyle olmas›n› diledi¤i için O’na lay›k›yla sonsuz hamd–u
senalar ediyoruz. PKK tarafgirli¤iyle körleflen, PKK’nin her
söyledi¤ine safl›k derecesinde inanan veya ideolojik bir inat
ve inkâr içinde olanlar›n d›fl›nda PKK’nin bu iftiras› halka
etki etmedi ve Cemaat’e olan sempatiyi Allah’›n yard›m›yla engelleyemedi.
3– ‹ran’dan Para Geliyor ‹ddias›
PKK taraf›ndan halk aras›nda yay›lan bir di¤er iftira da,
Cemaat’e ‹ran’dan para geldi¤i iftiras›d›r. Bu iftira öylesine
temelsiz ve öylesine mübala¤al›yd› ki, “Öldürülen her
PKK’li için flu kadar para, ev ve araba veriliyor” diyecek kadar adilefltiler.
Bunun iftira oldu¤unun en güzel flahitleri, cezaevinde
bulunan yüzlerce Cemaat mensubudur. E¤er her öldürülen
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bir PKK’li için bir yerlerden para gelmifl olsayd›; PKK mensuplar›na karfl› eylem yapt›klar› suçlamas›yla ceza alan, bu
nedenle de halen ömürlerinin en güzel y›llar›n› Allah r›zas›
u¤runda cezaevlerinde geçirmekte olan yüzlerce mensubumuza gelmifl olacakt›. Cezaevlerinde bulunan kardefllerimizin ve Cemaat’in idarecileri olarak bilinen a¤abeylerimiz ile
Cemaat içinde sorumluluk yapan kardefllerimizin sahip olduklar› bütün mal varl›klar› ortadad›r. Bu mal varl›klar›na
bak›ld›¤›nda, söylenenlerin koca bir iftira oldu¤u rahatl›kla
anlafl›labilir. Çünkü Cemaat’in idarecileri olan a¤abeylerimizin, her düzeyde sorumluluk yapan kardefllerimizin, ‹slam u¤runa cehd ve gayret ederek bu u¤urda zindan, muhaceret ve flehadeti yaflam›fl olan kardefllerimizin, hayatlar›n› ve özgürlüklerini ortaya koyarak emek verdikleri Aziz
‹slam Davas›ndan baflka dünyal›k hiçbir fleyleri yoktur.
Cennet nimetlerine ve Allah’›n ikram ve mükâfatlar›na
müfltak olan Cemaat mensuplar›n›n dünyaya karfl› bir ilgileri, sevgileri ve dünyaya iliflkin hesaplar› da yoktur.
Cemaat’in kontra oldu¤unu iddia edenlerin bu kez Cemaat’e ‹ran’dan para geldi¤ini söylemeleri, iftiralar›nda ne
kadar temelsiz, yalanlar›nda ne kadar desteksiz olduklar›n›
çok güzel bir flekilde göstermektedir. E¤er biz onlar›n iddia etti¤i gibi devlet taraf›ndan kullan›lan bir örgüt isek, ‹ran
ne diye TC’nin kulland›¤› bir örgüte maddi destekte bulunsun? Ya da biz ‹ran’dan maddi destek alan bir örgüt isek,
bu kez devletin kontrolüne nas›l geçti¤imiz sorusu sorulacakt›r. Görüldü¤ü gibi att›klar› iftiralar›n düzeltilecek ve bir
mant›¤a oturtulacak yönü bulunmamaktad›r. Bu nedenle
üzerinde daha fazla izah getirmeye gerek görmüyorum.
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B– ERGENEKON SORUfiTURMASI KAPSAMINDA
ATILAN ‹FT‹RA VE KARALAMA FAAL‹YETLER‹
1– Tuncay Güney’in Halit Güngen ‹çin Söyledikleri
Yaz›p çizdikleriyle, ancak “Fesad Grubu” olarak adland›rabilece¤imiz bir medya grubunun, kendisini ‘Aziz’ konumuna yükseltip toz kondurmad›¤› ne idü¤ü belirsiz, cinsi sap›k, haham, M‹T, CIA ve bilmem kimin ajan› Tuncay Güney; 2000’e Do¤ru Dergisi muhabiri Halit Güngen için,
“Halit Güngen, Hizbullah mensuplar›n›n jandarmada e¤itim ald›kla r›n› görüntüledi¤i için öldürüldü” diye bir iftirada bulundu.

2000’e Do¤ru Dergisi, 16 fiubat 1992 tarihinde, “Hizbullah, Çevik Kuvvet’te e¤itiliyor” demiflti. Tuncay Güney
ise ‘Hizbullah’›n jandarmada e¤itildi¤ini söyledi¤i için öldürüldü’ diyor. Bunlar›n hangisi do¤ru? ‹ki yalandan bir do¤ru ç›kmayaca¤›na göre, birbirlerini tekzip eden bu iki iftiran›n sahiplerini ve bunun sözcülü¤ünü yapan Fesad Medya
Grubunu müfteri ilan ediyoruz.
‹lkine yukar›da cevap vermifltik. Tuncay Güney’i ise
Derginin muhabiri ve haberi yapan›n kendisi tekzip ediyor.
Çünkü dergideki e¤itim meselesi odakl› yalan haber, jandarma de¤il, Çevik Kuvvet kaynakl› olarak verilmiflti. Ayr›ca haberin içeri¤inde bile görüntüleme hadisesi bulunmamaktad›r.
2– Veli Küçük’ün Hizbullah’› Kurdu¤u ‹ftiras›
Fesad Grubuna ba¤l› yay›n organ› olan Zaman Gazete’sinde 25.07.2008 tarihinde flöyle bir habere yer verilmiflti:
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“Bugün aç›klanan Ergenekon ‹ddianamesinde, Hizbullah örgütünü
Veli Küçük’ün kurdu¤una dair bir delil yer al›yor. ‹ddianamenin Do ¤u Perinçek hakk›nda yer alan k›sm›nda, ‘di¤er flüphelilerle irtibatla r›’ bafll›¤› alt›nda yer alan Veli Küçük maddesinde Ulusal Kanal’da
yap›lan bir aramada ele geçirilen bir ajandada yer alan bilgiler akta r›l›yor. 7. Nolu Ajanda olarak etiketlenen söz konusu ajandan›n 8
Ocak sayfas›nda ‘Refet; Hizb. V. Küçük kurdu’ ifadesi yer al›yor…”1

Bu iddia ve iftiran›n cevap verilecek derecede bir ciddiyetinin olmad›¤› aç›kt›r. Bir ajandan›n sayfas›nda “Refet; Hizb.
V. Küçük kurdu” notunu kimin yazd›¤› belli olmad›¤› gibi, yazan belli de olsa, bu cümleden Veli Küçük’ün Hizbullah Cemaati’ni kurdu¤u söylenemez. Hizbullah gibi bir cemaati,
moron bir flahsiyet olan Veli Küçük’ün kurdu¤unu söylemek,
hiçbir ak›ll› insan›n kabul edece¤i ciddiyette bir fley de¤ildir.
Kald› ki Küçük Veli de¤il Hizbullah Cemaati’ni kurmak,
Hizbullah Cemaati’nin en az›l› düflmanl›¤›n› yap›p yok etmek için difl bilemesiyle bilinen biridir.
Bu iftiray› Tuncay Güney’in Teoman Koman ile ilgili
verdi¤i;
“Veli Pafla bana dedi ki: Hizbullah’› bafl›m›za bela eden Teoman Ko man’d›r”

fleklindeki beyanat› tekzip etmekte, ancak bu kez iftiralar›n
yönünü Veli Küçük’ten, Teoman Koman’a çevirmektedir.
1Hizbullah örgütünün binlerce mensubunun yazd›¤› kendi özgeçmifl leri, örgütün yapt›¤› tüm eylemlerin, en gizli faaliyetlerin dahi rapor edil di¤i 20 bin sayfadan fazla doküman›n örgüte yönelik operasyonlarda ele
geçirilerek polis taraf›ndan de¤erlendirildi¤i, bu dokümanlarda yaz›l› her
silah, her s›¤›nak ve her olay›n do¤ruland›¤› bir gerçek iken, yakalanm›fl
binlerce militan›n beyanlar›na ra¤men nerede ve nas›l bulundu¤u bile
akla uygun olmayan, ne anlama geldi¤i anlafl›lmayan bir iki yaz›l› nota
dayanarak bu örgütü Ergenekon veya baflka birilerinin yönetti¤ini iddia
etmek ak›lc› de¤ildir.” (H. Avc›, Haliçte Yaflayan Simonlar, 5. Bask›,
Ankara 2010, Sf. 531-534)
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3– Tuncay Güney’in, Hizbullah Cemaati’nin
Kuruluflunu Teoman Koman’a Ba¤lama iftiras›
15.01.2009 tarihli Yeni fiafak Gazetesinde Tuncay Gü ney’in beyanat› flu flekilde haberlefltirilmiflti:
“Veli Küçük Hizbullah lideri Velio¤lu’nun ölmedi¤ini söyledi. Hizbul lah askerlerin kontrolü alt›ndayd›. Hizbullah’› J‹TEM organize etti.
Akflamlar› jandarmada e¤itim veriliyordu. Veli Pafla buna karfl› ç›k› yordu ve bana dedi ki: ‘Hizbullah’› bafl›m›za bela eden Teoman Ko man’d›r.’ ‹rfan Ça¤r›c›’y› ‹ran, ‹srail ve Türkiye ortak kulland›lar. Hiz bullah’› bölünmesinden ve flehre göçünden sonra kimin destekledi¤i ni bilmiyorum. Ama askerin kontrolünde oldu¤unu biliyorum. Bunu
Veli Pafla da Do¤u Perinçek de söyledi.”

Ayn› gazetenin daha önce yay›nlad›¤› baflka bir haber
de flöyle:
“Tuncay Güney, 17 Ocak 2000’de Beykoz’da Polisin bir villaya yap t›¤› 4,5 saatlik bir operasyonda ölü olarak ele geçirildi¤i bilinen Hiz bullah’›n lideri Hüseyin Velio¤lu ile ilgili aç›klamalar›n da senaryodan
ibaret oldu¤unu öne sürüyor. Güney’in Velio¤lu ile ilgili iddialar› flu
flekilde: ‘Ben en son Hizbullah lideri Hüseyin Velio¤lu meselesini
kendisiyle (V.Küçük kastediliyor) konufltum. O, ölen adam›n Hüse yin Velio¤lu olmad›¤›n› söyledi.”

fiimdi bu iftiralar›n hangisine de¤er biçip üzerinde konuflma yaparak kendimizi aklama yoluna gidece¤iz? Birbirlerini tekzip eden, tutars›z, ciddiyetten yoksun, hiçbir
delil ve kan›tla desteklenmeyen, mesnetsiz iddia ve iftiralara bir anlam yükleyip mal bulmufl Ma¤ribî gibi üzerine
atlayan Fesad Medya Grubu’nun yapmaya çal›flt›¤› fley,
kendisi d›fl›nda kalan bütün ‹slamî camiay› töhmet alt›nda b›rakmakt›r. Bu yolla ‹slamî camiaya bizim üzerimizden yüklenerek pasifize etmeyi, kendisine alternatif bir
yap› b›rakmamay› ve böylece Amerika’n›n istedi¤i, ‘kalp
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temizli¤i’ üzerine kurulmufl bir ‹slamî anlay›fl› halka sunman›n gayreti içindedirler.
Benzer iftiralar, 90’l› y›llarda Marksist–Leninist ve ateist
mürted örgüt PKK ve yay›n organlar› taraf›ndan at›l›yordu.
Bugün sadece kelime farklar›yla ayn› iftiralar kendilerini ‹slamc›–mukaddesatç› diye tan›mlayan kesimler ve onlar›n
yay›n organlar› taraf›ndan at›l›yor.
Yine iftiralara dönecek olursak, güya haham bozmas›
Tuncay Güney, Rehberimizin flehid olmad›¤›n› söylemifl.
E¤er Tuncay Güney ile Veli Küçük’ün uzun gecelerde, zikretmeye hayâ etti¤im âlemlerinden arta kalan zamanlarda,
kafalar› yerinde olmadan konufltuklar›n›n bir k›sm›n› iffla etti¤i bu sözler do¤ruysa, iddialar›n iftira oldu¤u yine müfterilerin a¤z›ndan ispatlanmaktad›r. Çünkü Rehberimiz Hüseyin Velio¤lu, gözlerimizin önünde, vücuduna isabet eden
otuzun üzerinde kurflunla flehit olup Rabbimizin rahmetine
kavuflmufltur. Onun flehid oldu¤unu, Diyarbak›r’dan getirilen itirafç›lar A.Aziz Tunç, fiaban Elaltunteri ve Kemal Aktafl da teflhis etmifllerdir. A.Aziz Tunç, bir röportaj›nda o
anki duygular›n› flöyle ifade etmifltir:
“Çok müthifl bir duyguydu. Kendisiyle 20 y›ll›k bir geçmiflimiz, be raberli¤imiz, bir arkadafll›¤›m›z vard›. Onu bir abi, bir büyük olarak
görüyordum. Hem ac›ma hislerim oldu. Onun kim oldu¤unu bilmi yorlard›, bir ben biliyordum. Yirmi y›l öyle bir cemaati tek bafl›na
yönetmifl bir kimseyi orada, o flekilde gördü¤ümde, hem ölümle il gili duygular ölüm çok ac›, çok so¤uk bir haldir, hem de onun ko numunun vermifl oldu¤u duygular bende iç içe geçti. Geçmifl akl› ma geldi. Burada m› karfl›laflacakt›k, dedim ona. 4–5 y›ld›r görüfl müyorduk çünkü. Seni bu halde mi görecektim, dedim. Böyle duy gular olufltu bende.”

Allah bize de onun gibi bir flehadet nasip etsin ve bizleri onun flefaatine nail k›ls›n. Gözlerimizin önünde flehid
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olan, itirafç›lar taraf›ndan teflhis edilen Rehberimiz, ailesinin de mübarek naafl›n› teflhis etmesi üzerine morgtan al›narak Batman’da topra¤a verilmifltir.
Bu kadar delilli ve ispatl› bir durumun dahi, Veli Küçük’ün küçük akl›na s›¤mamas› ve Rehberimizin flehit olmad›¤›n›, hayatta oldu¤unu iddia etmesi, onun yalanc› bir müfteri oldu¤unun ve Hizbullah yap›lanmas›yla ilgili küçücük bir
bilgiye sahip olmad›¤›n›n en somut delilidir. Veli Küçük bu
konuda nas›l yalan söylüyorsa, Cemaat’i Teoman Koman’›n
kurdu¤una iliflkin sözleri de yalan ve iftirad›r.
4– Teoman Koman’›n Baz› Sözleri
Etraf›nda Ç›kar›lan Yaygara ve ‹ftiralar
M‹T müsteflar› oldu¤u dönemde Teoman Koman’a Hizbullah hakk›nda soru sorulmufl, o da;
“Ne Hizbullah’›, ‹ran’›n kontrolünde olan Hizbullah var; bir de Gü neydo¤u’da PKK’ye karfl› kendilerini koruyan dini duygular› güçlü
olan insanlar var…” diye söylenmifl.

Teoman Koman’›n bu sözleri, hem PKK ve siyasal
uzant›lar› taraf›ndan, hem de malum baz› çevreler taraf›ndan sürekli ›s›t›l›p kullan›lan bir materyal haline getirildi. Bu
sözleri hem Teoman Koman cephesinden, hem de bunu
kendilerine malzeme yapanlar cephesinden irdeleyecek
olursak, ortaya flöyle bir manzara ç›kacakt›r:
1– Teoman Koman’›n M‹T Müsteflarl›¤› yapt›¤› dönem,
1988–1992 y›llar› aras›d›r. Bu y›llarda halen PKK ile fliddetli çat›flma dönemine girilmemifl, sadece lokal düzeyde
çat›flmalar yaflanmaktayd›. Zaten PKK’ye karfl› ilk eylemimiz 3 Aral›k 1991 tarihinde, Mihail Bayru adl› bir Süryani’ye karfl› yap›lm›flt›r.
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Teoman Koman’›n bu sözleri sarf etti¤i y›llarda, halen
Hizbullah ad›yla müsemma olmam›fl, tarih sahnesine bu
isimle ç›kmam›flt›k. O dönemin gazetelerini aç›p okuma
zahmetinde bulunanlar, bizi tan›mlamak için Hizbullah ad›n›n geçmedi¤ini göreceklerdir. PKK dahi bizi Humeynici,
‹ranc›, Dinci veya Sofik gibi istihzai birtak›m isim ve lakaplarla tan›ml›yordu. Dolay›s›yla o dönemde kullan›lmayan
bir ismin Teoman Koman taraf›ndan söylenmemifl olmas›nda bir gariplik olmad›¤› gibi, bundan birtak›m anlamlar
ç›kar›p nemalanman›n da tutarl› bir taraf› yoktur.
2– Teoman Koman aç›s›ndan söylenecek bir di¤er
tespit de fludur:
Bilindi¤i gibi 80’li y›llar›n sonu ile 90’l› y›llar›n ilk seneleri PKK’nin güç ve kazan›m aç›s›ndan zirvede oldu¤u y›llard›r. Halk› zulüm ve katliamlarla korkunun ba¤l›lar› durumuna getirmifl, devletle çat›flmalar›nda ise büyük kazan›mlar elde etmiflti. Öyle ki, toplum mühendisleri planlamalar›nda;
köfle yazarlar› köflelerinde; ayd›nlar aç›k oturumlarda; yönetici ve siyasetçiler ise gizli toplant›larda; “Verelim de kurtu lal›m” demeye ve bunu yüksek sesle dillendirmeye bafllam›fllard›. Böylesi bir ortamda devletin istihbarat kurumunun bafl›nda bulunan ve Korgeneral rütbesinde bulunan bir adam›n, c›l›z da olsa PKK’ye karfl›l›k veren birilerinin oldu¤unu
gördü¤ünde sevinmesinden daha do¤al bir fley olamaz.
Teoman Koman ve benzerleri sevinmesin diye Cemaat
olarak boynumuzu PKK’nin k›l›çlar› alt›na uzat›p da bizi öldürmelerini mi beklemeliydik? Ya da Allah’›n bize bahfletti¤i ‹slam ve iman nimetini terk edip “Aman birileri sevinmesin!” deyip PKK’nin Marksist–Leninist–Ateist ideolojisini
kabul edip bayra¤› alt›na m› girmeliydik? Yoksa üçüncü fl›k
olarak bize dayat›lan bölgeyi terk emrini bafl–göz üzere kaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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bul edip mal›m›z›–mülkümüzü, yerimizi–yurdumuzu, aile,
dost ve akrabalar›m›z› b›rakarak çekip gitmemiz mi gerekiyordu? Hiç kimse kusura bakmas›n, birileri sevinmesin diye biz böylesine bir zilleti kabul edemezdik, etmedik, etmiyoruz ve Allah’›n izniyle hiçbir zaman da etmeyece¤iz.
3– Bu sözleri, devletle ba¤lant›m›z oldu¤una delil sayan
PKK ve siyasal uzant›lar›na ve malum çevrelere söyleyece¤imiz fludur:
Evvela PKK taraf›ndan Hizbullah Cemaati’ne dayat›lan
çat›flma ortam›ndan devletin yararlanmas›n›n suçlusu aranacaksa, bu suçlu, Cemaatin tüm uyar› ve çabalar›na ra¤men Cemaat mensuplar›n› kendisine tabi olma, öldürme
ya da bölgeden sürme aras›nda üç ölümcül tercihe zorlayan PKK unsurudur. Yapt›¤›m›z tüm iyi niyetli uyar›lar,
PKK’nin a¤›r hakaretleriyle, bilahare de ac›mas›z sald›r›lar›yla karfl›l›k bulduktan sonra, savunma bab›ndan karfl›l›k vermek zorunda kald›k. Daha önce bizlere üç befl günlük ömür biçen PKK çevreleri, karfl›laflt›klar› sert direnifl
karfl›s›nda flaflk›na u¤rarken, öngördükleri gibi bizleri tasfiye edememelerinin alt›nda iftira dolu sebepler aramaya
bafllad›lar. Bizim PKK’ye yönelik eylemlerimizde devlet
güçlerinin sessiz kald›klar›n› bahane ederek bizleri karalamaya çal›flanlar, acaba PKK’nin bizlere yönelik binlerce
eyleminde devletin kaç kere müdahale etmifl olabilece¤ini hiç hesaplad›lar m›? Çat›flma sürecinde gerek direk bizlerden, gerekse di¤er dindar insanlardan 1000’i aflk›n kifli flehid olurken, PKK sald›rganlar›ndan kaç kifli devlet
güçleri taraf›ndan yakaland›? Ama ucuz propagandaya
kanmak varken, maalesef hiç kimse karfl›laflt›rmal› bir hesap içerisine girme zahmetinde bulunmad›, ya da bulunmak istemedi. Kald› ki o dönemde devletin kolluk güçleri
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gündüz gözüyle dahi kendilerini korumaktan aciz duruma
düflmüfllerdi. Kendilerini korumaktan aciz bir güç, nas›l
oluyor da bizlere koruma kalkan› oluflturabiliyor? Bundan
dolay› PKK ile aram›zda ç›kan çat›flma ortam› elbette ki
rahat bir nefes almak isteyen devlet organlar›n›n hofluna
gidiyordu. Devlet; kendisine düflman olarak gördü¤ü iki
unsurun kendi aralar›ndaki çat›flmalar›n› keyifle, çubu¤unu tüttürerek izlemifl, hatta çat›flmalar›n daha çok fliddetlenmesi için zaman zaman provokasyonlarda bulunmaktan dahi geri durmam›flt›r. Bu, bir gerçektir ve bunu kimse inkâr edemez.
5– Faruk CÖMERT’in Sözleri Etraf›ndaki ‹ftiralar
A¤ustos 2005 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›na
atanan Orgeneral Faruk CÖMERT; 01.09.2005 tarihli
Milliyet Gazetesi’nde yay›nlanan bir röportaj›nda flu sözleri
sarf etmifl:
“Ben Körfez Savafl›’nda da, sonras›nda da oradayd›m. Ben daha o
zaman bu Hizbullah konusunda uyar› yapm›flt›m. Çiller zaman›nda
valiye söylemifltim. San›yorum Muzaffer Ecemifl’ti valimiz ve daha
sonra ‹çiflleri Müsteflar› da oldu. Bu Hizbullah olaylar›yla ilgili olarak,
PKK’ye karfl› kullan›ld›¤› söyleniyordu. O zaman bunun yanl›fl oldu ¤unu belirttim, devlet baflka güç kullanmaz, kendi gücünü kullan›r,
demifltim. fiimdi Batman’daki olaylarda bunlar m› var, PKK m› tam
izleyemedim”

Kuvvet komutanl›¤›na kadar yükselmifl koca bir generalin niçin bu kadar kolayca yalan söyledi¤ini anlamak, yalan›n günah oldu¤unu bilen biz Müslümanlar aç›s›ndan gerçekten çok zor.
Kendisiyle röportaj yapan gazeteci, çanak sorular›n› bir
kenara b›rak›p gazetecilik içgüdüsüyle flu soruyu sormufl olsayd›, acaba koca generalimiz nas›l bir cevap verecekti?
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Tabi gazetecinin böyle soru sormayaca¤›n› bildi¤imiz için,
kendimizi onun yerine koyup sormufl olal›m:
“Ey koca General! Böyle bir uyar› yapt›¤›n dönemde, Korgeneral
rütbesine sahiptin. Görevde bulundu¤un yer OHAL ile yönetiliyordu.
Dolay›s›yla sen, büyük bir yetki, güç ve kuvvete sahip oldu¤un bir
makamda bulunuyordun. Madem böyle bir söylenti duydun, niçin
bunun üzerine gitmedin? Yanl›fl oldu¤unu söyledi¤in bu uygulamay›
niçin sadece bir uyar› cümlesiyle geçifltirdin?”

Koca Generalin soruya mant›kl› bir cevap verece¤ini
sanm›yorum. En fazla k›sa bir bocalamadan sonra önceki
yalan›n›n üzerine bir baflka yalan ekleyecekti. Belki iftiran›n
ma¤duru oldu¤umuz için Faruk Cömert’in yalan konufltu¤unu iddia etti¤imiz düflüncesi hâs›l olabilir. Onun yalanc›
oldu¤unu sadece biz ma¤durlar de¤il, bizzat uyard›¤›n› söyledi¤i Muzaffer Ecemifl de söylüyor.

Sabah Gazetesi, uyar›n›n muhatab› olan Muzaffer Ece mifl’le olan röportaj›n›, “Ecemifl, Hizbullah Uyar›s›n› Hat›rlam›yor” bafll›¤›yla flöyle haberlefltirmiflti:
“…Dönemin Diyarbak›r Valisi Muzaffer Ecemifl, Sabah’›n sorusu
üzerine, böyle bir görüflmeyi hat›rlamad›¤›n› söyledi. Diyarbak›r’da
1991 A¤ustos’undan 1992 fiubat ay›na kadar vali olarak görev
alan, bir dönem ‹çiflleri Bakanl›¤› da yapan Ecemifl, Çiller hükümeti
döneminde valilik yapmad›¤›n› da kaydetti. Ecemifl, devleti yöneten lerin, bir dönem PKK terör örgütüne karfl› eylem yapan Hizbullah’›
korumad›klar›n› belirterek ‘Devletin gücünün s›n›r› yoktur. Hiçbir ör gütten medet ummad›k’ dedi…”

Vali, sadece yedi ay görev yapm›fl birisi. fiubat 1992’de
Diyarbak›r’daki görevinden ayr›lm›fl. Üstelik Çiller döneminin valisi de de¤il. Çünkü Çiller 13.06.1993’te parti baflkan›, 25 Haziran’da da baflbakan olmufl. fiimdi, Cömert’in
haf›zas›nda m› sorun var, yoksa iflin içerisinde bir baflka bit
yeni¤i mi var?!
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Bu ve benzeri aç›klamalar; zaman›nda bölgede görev
yapm›fl, ancak görevlerini yerine getirmekten aciz kalm›fl
memurlar›n, acziyetlerini örtbas etme çabalar›ndan baflka
bir fley de¤ildir. Faruk Cömert’in söyledikleri do¤ru ise, o
halde J‹TEM’de e¤itim meselesinin yalan oldu¤u kendili¤inden ortaya ç›km›fl oluyor. O dönemde bölgede görev
yapm›fl etkin bir komutan›n böyle bir fleyden habersiz olmas› düflünülemez. Hal böyle iken, bölgede görev yapm›fl
asker–polis bütün üst düzey memurlar, baflar›s›zl›klar›n›,
beceriksizliklerini, içine düfltükleri rant döngüsünün kesintiye u¤ramamas›n› ancak bizim gibi medya aya¤› olmayan ve
bu yüzden de kamuoyunda haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› ispat etme
materyallerinden yoksun olanlar› yaftalayarak örtbas edebilmifllerdir.
Cemaat mensuplar›n›n askeri birliklerde e¤itildi¤i hususu, asla do¤rulanmayacak bir yalan ve as›ls›z bir iftirad›r.
Bunun yalan ve iftira oldu¤unun en büyük kan›t›, binlerce
mensubumuzun çok a¤›r iflkenceler alt›nda al›nm›fl olan gözalt› ve kolluk ifadeleridir. Bu ifadeler incelenirse, söylenenlerin tamam›n›n bir iftiradan ibaret oldu¤u kolayl›kla anlafl›lacakt›r. Çünkü Hizbullah davas›ndan binlerce insan yakaland›. TCK 146. Maddeden ceza alacak derecede gerek iflkence, gerek psikolojik bask›, gerekse aldat›larak konuflturulanlar oldu. Bu yakalanmalardan elde edilen ifadelerin
hiç birisinde emniyet veya askeriyede e¤itilmeye dair tek
bir fley yoktur.
Abdulaziz Tunç baflta olmak üzere on’dan fazla kifli itirafç› oldu. Bu itirafç›lar, eylemlerini itiraf ettiler. Arkadafllar›n› yakalatmak için operasyonlara kat›ld›lar. S›rf yasadan
istifade edebilmek için, bilgi vermek ad›na, kendi aleyhlerinde bile iftira atacak derecede ileri gidip dünya kadar yaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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lan uydurdular. Abdulaziz Tunç adl› itirafç› flah›s, sadece
bildiklerini de¤il, s›rf ceza almamak ad›na ve devlet taraf›ndan kendisine bir ifl verilsin diye tahminlerini bile söyledi¤i
halde, cemaat mensuplar›n›n askeriyede, J‹TEM’de veya
Çevik Kuvvet’te e¤itildiklerine dair hiçbir fley söylememifltir. Böyle bir fley olsa, bunu ilk bilecek olan A.Aziz Tunç’tur
ve o da bunu saklamayacak kadar saf de¤ifltirmifl birisidir.
Yine bu itirafç› olanlar›n bir k›sm› emniyette, bir k›sm› jandarmada kal›yordu. Ne emniyettekiler askeriyede e¤itildiklerini söylemifller, ne de askeriyedekiler emniyette e¤itildiklerini söylemifllerdir. Jandarma ile Emniyet aras›ndaki çekiflme
herkes taraf›ndan bilinen bir gerçektir. Bu çekiflmeyi daha
geçen günlerde ‹çiflleri Bakan› da, aralar›nda bir k›skançl›k
oldu¤unu söyleyerek itiraf etmek zorunda kalm›flt›r. Böyle bir
çekiflme ve k›skançl›k ortada iken, hiç mümkün müdür ki,
herhangi birinde Cemaat mensuplar›na yönelik e¤itim yapt›r›ls›n da, di¤eri bunu görmezden gelsin? E¤er Emniyet, Jandarma içinde veya Jandarma, Emniyet içinde böyle bir e¤itimin oldu¤una dair en küçük bir istihbarat alm›fl olsayd›, bunu muhakkak bir flekilde gün yüzüne vuracakt›.
‹tirafç›lar›n ço¤unun askeri ifllerimizde faaliyet gösterdikleri, dikkate de¤er bir konudur. Çünkü söz konusu yalan ve
iftiralar do¤ru olsayd›, bunu ilk bilecek kiflilerin askeri ifllerde görev yapan arkadafllar›m›z olmalar› gerekirdi. E¤er
böyle bir e¤itim varsa, e¤itimi alacak kifliler, askeri ifllerde
görev yapacak elemanlar olmal›yd›lar. Durum bu kadar
aç›kken, askeri ifllerimizde görev alm›fl ve sonradan itirafç›
olmufl bunca kifliye ra¤men, bu konuda tek bir kelimenin
söylenmemifl olmas›, do¤ru ile yanl›fl› birbirinden ay›rt etme yetisine sahip akl› bafl›nda olan herkes için ikna edici
bir delil olarak kabul görecektir.
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17 Ocak’ta bize yönelik yap›lan en büyük operasyonda
Cemaatin kurucusu ve Rehberi olan Hüseyin Velio¤lu flehid edildi. Onun flehadetini kendisi için bir kay›p olarak
görmüyoruz. Zira her Müslüman gibi o da davas› için flehid
olmak istiyordu ve bu arzusuna da nail oldu. Bizim için en
büyük kay›p, bu operasyon esnas›nda arflivimizin de ele
geçmesiydi. Yine arflivimizin ele geçmesinin d›fl›nda, gerek
Beykoz operasyonundan önce olsun, gerekse de sonras›nda olsun yakalanan onca doküman aras›nda birçok mahrem bilgi ve belge ç›km›flt›r. Buna ra¤men, ne Çevik Kuvvet’te ne de askeriyede askerler taraf›ndan e¤itildi¤imize
dair ya da devletle ba¤›m›z›n oldu¤u yönünde tek bir bilginin bulunmamas›, bunun bize at›lm›fl en büyük iftiralardan
biri oldu¤u konusunda yeterince delil teflkil etmiyor mu acaba? B›rak›n›z bir Müslüman’› zerre miktar insaf› olan bir insan bile “Evet, irtibat olsayd› en az›ndan küçük de olsa bir
fleyler ç›kard›” diyecektir.
6– TBMM Fail–i Meçhul Cinayetleri Araflt›rma
Komisyonu Raporlar›nda fiekillenen ‹ftiralar
‹ddialara göre TBMM Fail–i Meçhul Cinayetleri Araflt›rma Komisyonu, 1994’te Batman Emniyet Müdürü ile durumu görüflürken Emniyet Müdürü, Hizbullah Cemaati
mensuplar›n›n askeri kamplarda, jandarman›n denetiminde
e¤itim gördü¤ünü, baz› köylerin isimlerini vererek buralarda asker kontrolünde e¤itildiklerini beyan etmifl, vali yard›mc›lar›ndan birisi de söylenenleri tasdik etmifltir. Komisyon üyelerinin, “O halde gidip görelim” demeleri üzerine
müdür bozuntusu, “fiu anda yok, üzerine gidince kamplar
kapat›ld›” demifl. ‹flte bu tür çocuksu iddialar, y›llard›r kellifelli, büyük s›fatl› koca adamlar taraf›ndan tart›fl›lmas›na
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ra¤men hâlâ bitirilebilmifl de¤ildir. Özellikle Ergenekon süreciyle beraber M‹T ve Polis kanad›ndan beslenen Fesad
Medyas›n›n bu haberin üzerine tekrar atlamas› manidard›r.
Evvela Cemaat olarak ismimizin an›ld›¤› bafllang›çtan
2000 y›l›na kadar belirledi¤imiz strateji çerçevesinde hiçbir
legal kuruluflta yer almad›k, hiçbir resmi aç›klama yapmad›k,
düflüncemizi yans›tacak yay›n organlar› kurmad›k, herhangi
bir yay›n organ›na demeç vermedik. Hal böyle olunca bölge
ile ilgili araflt›rma maksatl› gelen hiçbir komisyonla görüflmedik, hiçbir komisyonun da bizimle görüflme gibi bir durumlar› olmad›. Gelen komisyonlar resmi makamlar›n yan› s›ra
bölgede PKK’nin yan kurulufllar› fleklinde faaliyet gösterip
aleyhimizdeki kötü propagandalar›n merkezlerine dönüflen
sözde sivil toplum örgütlerini ziyaret etmekte, bu örgütlerden
edindikleri izlenimlerini rapor haline getirmekteydiler.
Söz konusu komisyon da, sadece PKK’li, PKK sempatizanlar› veya onlar›n yan kurulufllar› olarak faaliyet gösteren
sivil toplum kurulufllar›na gitmifller, onlar›n anlatt›klar›ndan
yola ç›karak hakk›m›zda raporlar düzenlemifllerdir. Bölgede onca Müslüman flehid olmas›na, Müslüman halk›n çekti¤i ma¤duriyetler vahamet derecesine varmas›na, bir yandan PKK’nin di¤er yandan devletin halka yapt›¤› zulümler
anlat›lamayacak boyutlara ulaflmas›na ra¤men, nedense bu
komisyon sadece PKK’nin görüfllerine itibar etmifltir. PKK
taraf›ndan flehid edilen tek bir aileyi ziyaret etmeyen, devletin zulmüne maruz kalanlar›n da söyleyece¤i baz› fleylerin
olabilece¤ini akletmeyen komisyon üyeleri, bütün fail–i
meçhulleri bize mal etme ucuzlu¤una düflmekten kurtulamam›flt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, söz konusu komisyonun,
devleti aklay›p PKK’nin zulümlerini meflru göstermek amac›yla kurulmufl oldu¤unu san›rs›n›z.
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Ad› geçen komisyon 1993 y›l›nda kurulmufl, 1994 y›l›nda da Batman’a gitmifltir. 1994 y›l›, Jandarman›n ve ona
ba¤lant›l› olarak J‹TEM’in hem k›rsalda, hem yerleflim merkezlerinde terör estirdi¤i y›llard›r. B›rak›n Emniyet Müdürlerini, valilerin bile J‹TEM subaylar› karfl›s›nda esas durufla
geçtikleri bir dönemdir. Bu dönemde güya bizler, J‹TEMcilerin denetiminde e¤itim görüyoruz. Batman Emniyet Müdürü de büyük bir cesaret ve kararl›l›kla meselenin üstüne
gidip engel oluyor, bask›lar sonucunda kamplar› kapat›yormufl!!! Batman Emniyet Müdürü, bir anda “temiz el” olarak
kamuoyuna lanse ediliyor, Hizbullah Cemaati ise karanl›k
odaklarla beraber an›l›yor.

“Batman Emniyet Müdürlü¤ü ya da bu kurumun tüm
müdürleri ne kadar temizdirler, kirli ifllerle alakalar› nedir?”
derseniz, iflte yine 1994 y›l›n›n hem de ikinci ay›nda ad› geçen ve bize karfl› söyledi¤i sözle adeta kutsanan müdürün
denetimindeki kurumun icraatlar›ndan, itirafç› Murat Kurtbo¤an hadisesi! Bas›na detaylar›yla yans›yan bu hadiseyi
daha önce anlatt›¤›m›z için detay›na girmeyece¤iz. Özetle;
bir itirafç› olan Murat Kurtbo¤an, Batman Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli bir komiser taraf›ndan Bitlis Cezaevinden
al›n›yor, bir PKK itirafç›s› ile beraber Tatvan’a götürülüyor,
orada Hizbullah Cemaati mensubu olarak bildikleri Ulucami Müezzini G›yaseddin Barlak’› flehid ediyorlar. Hem de
bunu, Hizbullah Cemaati ile Menzil Grubunu karfl› karfl›ya
getirip çat›flmalar› Tatvan’a yaymak için provokasyon
amaçl› yap›yorlar. Bu kirli olay›n gerçekleflti¤i 23 fiubat
1994 tarihi, Komisyona sözde J‹TEM’le iliflkili oldu¤umuzu göstermeye çal›flan söz konusu müdürün görevde oldu¤u tarihtir. Sadece bu örnek bile ismi an›lan müdürün ne
tür kirli iliflkiler içerisinde bulundu¤unu göstermeye yeter.
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Bunun d›fl›nda o dönemde ve sonras›nda artarak sürdürülen kirli iliflkiler, cami ö¤rencilerine yönelik ak›l almaz
komplo ve i¤rençlikler, hatta adam kaç›rmalar, Batman’da
görülen rutin ifller aras›ndaki yerini alm›flt›. O dönemde
Batman’da kaç›r›l›p halen bulunamam›fl cemaat mensuplar›m›z vard›r. Cemaat olarak bizler J‹TEM’in kontrolünde
olaca¤›z da, J‹TEM taraf›ndan befl para de¤er biçilmeyen
bir Emniyet müdürü, J‹TEM’e ra¤men bizlere zulmün her
türlüsünü reva görecek, öyle mi?! Oysa tüm bu i¤renç uygulamalar, J‹TEM denen kirli oluflumla eflgüdüm halinde
yürütülüyordu. Nitekim 1994 y›l›nda vali olarak Batman’a
atanan ve uygulad›¤› kirli yöntemlerle ad›n› duyuran Vali
Salih fiarman, 17.04.2006 tarihinde Sabah gazetesine
verdi¤i demeçte,
“J‹TEM’le çok iyi çal›flt›klar›n›, üst düzey komutanlar›n J‹TEM’i inkâr
etmelerine bir anlam veremedi¤ini, bu kurumun var oldu¤unu, fay dal› ifller yapt›¤›n›, hatta yeniden uygulanabilecek kadar do¤ru bir
model oldu¤unu”

belirtecek kadar kirli iliflkiler yuma¤›n› gözler önüne
seriyordu.
Bu konuda son söz olarak flunu söylüyoruz: Ey Müfteriler, birazc›k flerefli olun! Gördü¤ünüz gibi yalanc›lar›n mumu yats›ya kadar bile yanm›yor. Bir karar verin art›k, J‹TEM mi bizi e¤itti, Çevik Kuvvette mi e¤itildik, yoksa askeri ve siyasi e¤itimlerimizi ‹ran’dan m› ald›k? B›rak›n iftiralar›n›z› da, Hizbullah Cemaatine hakk›n› teslim edin. ‹ftiralar›n›z›n tutmad›¤›n› ve yalanlar›n›z›n Allah taraf›ndan ortaya
ç›kar›larak kara suratlar›n›za çarpt›¤›n› görüyorsunuz iflte.
Günefli balç›kla s›vamaya kalk›flmak gibi bir ahmakl›¤a girmekten kurtulup hakka karfl› körelmifl gözlerinizi aç›n art›k.
Aksi halde sizi cehennemle müjdeliyoruz. Rabbimiz;
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“Sonra bunlar›n bar›nma yerleri cehennemdir. Ne kötü bir yatakt›r o!”
diyerek ne güzel buyurmufltur!
7– Bülent Orako¤lu Kaynakl› ‹ftiralar
Ergenekon soruflturmas› çerçevesinde ifadelerine baflvurulan emniyet istihbarat eski baflkan vekili Bülent Orako¤lu, sanki Hizbullah Cemaatini karalamak ve Hizbullah Cemaatini Ergenekon’a ba¤lamak için özel bir görevle görevlendirilmifl gibi aya¤› yere basmayan iddia, itham ve iftiralarda bulunmufltur. Bülent Orako¤lu’nun att›¤› her iftira,
Fesat Medyas› taraf›ndan fliflirilmekte ve so¤udukça b›k›p
usanmadan ›s›t›larak mideleri buland›racak bir kirlilikte servis edilmektedir.
Ne z›rvalam›fl Bülent Orako¤lu? Ergenekon ‹ddianamesinde geçen, iddianamenin aç›klanmas›ndan sonra da gazetelere yans›yan ifadelerine göre demifl ki Bay Orako¤lu;
“‹stihbarat Daire Baflkanl›¤› görevinden önce de il Emniyet Müdürlü ¤ü, Terörle Mücadele ve ‹stihbarat Müdürlü¤ü yapt›m. Hatay ‹l Emniyet
Müdürlü¤ü görevini sürdürdü¤üm dönemde, tahminen 1991 y›l› içerisin de Adana Jandarma Bölge Komutan› Tu¤general TEMEL C‹NGÖZ ve
‹l Jandarma Alay Komutan› V‹CDAN BAfiARAN oldu¤u halde flehir
Kulübünde bir yemek yedik. Bu yemekte, Bölge Komutan›n›n yan›nda
bulunan ve önceleri emir eri oldu¤unu zannetti¤im sivil giyimli flahs›n,
daha sonra ‹stanbul’da Hizbullah Operasyonunda ölü ele geçirilen Hiz bullah lideri HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU oldu¤unu ö¤rendim…”

Bu sözlerin iftira oldu¤unu ispatlamadan önce, bir baflka gazetenin, beyanlar›n› teyit etmek için kendisiyle yapt›¤› röportaja iliflkin haberi de vermekte yarar vard›r. Çünkü
bu röportajda önceki iddialar›n› tekzip eden ifadeler var.
Yani önceki iddialar›n› iflkembeden sallad›¤› için, hiçkimseDUA ◆ ARAfiTIRMA
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nin bunu kurcalamayaca¤›ndan emin olacak ki tam ezberleyememifl, ama bir acar muhabire rastlay›nca bocalamaya
bafllam›flt›r. Böylece takke düflüp irinlerle dolu i¤renç keli
görünmüfltür. Söz konusu haber aynen flöyle:
“Albay Vicdan Baflaran ve Temel Cingöz’le beraber yeme¤e otur duk. Korumalar ve floförler de baflka masalarda yeme¤e oturmufllar d›. Ancak kap›da bekleyen bir kifli dikkatimi çekti. Ben de ‘Vicdan
Bey, bu arkadafl niye bekliyor, o da yemek yesin’ dedim. Bunun üze rine Vicdan Baflaran da ‘Gel otur Hüseyin!’ dedi. Hüseyin yan›m›za
gelip yeme¤e oturdu.” diyor.
Muhabirin, “Peki, bu flahs›n Hüseyin Velio¤lu oldu¤unu nereden bili yorsunuz?” sorusuna karfl›l›k da Orako¤lu ilk kez “Kart› vard›, bana
kart›n› verdi, oradan biliyorum” demifl. Ancak ne hikmetse Orako¤lu
“O kart› uzun süre muhafaza etmeme ra¤men kaybettim” demeyi de
ihmal etmemifl.
Bu arada muhabirin “Madem öyle, Hizbullah’a yönelik bu kadar
operasyon gerçeklefltirilmesine, sansasyonel say›labilecek geliflmeler
yaflanmas›na ra¤men bu bilgiyi neden bugüne kadar saklad›n›z?” so rusu ise Orako¤lu’nun sinirini bozmaya yetmifl ve “Böyle soru olur
mu? Fatih Altayl› da ayn› fleyi sordu bana, soru mu soruyorsunuz,
yoksa mahkeme gibi sorguya m› çekmeye çal›fl›yorsunuz?” diyerek
bugüne kadar esirgedi¤i ‘engin bilgilerini’ nedense Ergenekon süre ciyle beraber dile getirme gere¤ini duyuyor.”

‹flte böyle!... Bülent Orako¤lu adl› yalanc›, Hizbullah Cemaati’ne ve onun Aziz Rehberine bu rezilce iftiray› atarken
hiç utanmam›fl, hiç s›k›lmam›fl, yalanlar›n›n ortaya ç›k›p rezil surat›na çarpaca¤›ndan hiç endifle etmemifltir. Bu iftira
ve yalanlar› atarken ortaya küçük de olsa bir delil koyma ihtiyac› hissetmemifl, bir istihbaratç›dan çok, kahvehane köflelerinde ahkâm kesen boflbo¤az biri ya da tand›r bafl›nda dedikodu yapan yafll› kad›nlar gibi bol keseden atm›flt›r. Ne yaz›k ki bir istihbaratç›n›n delilsiz konuflmamas› gerekti¤i hiç
kimse taraf›ndan sorgulanmam›fl, koca bir davan›n savc›l›¤›n› yürüten özel yetkili savc›lar dahi delil getirmesi yönünde
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bir talepte bulunmayarak sadece sözlü yalanlar›n› delil olarak kabul etme yanl›fll›¤›na düflmüfllerdir. Bülent’in, savc›lar
taraf›ndan itibar görülen yalanlar›, özellikle fesat medyas›nda alt›n niteli¤indeki haberler gibi de¤erli görülmüfltür.
Her iki gazete haberini karfl›laflt›rd›¤›m›zda, Bülent’in
kendi kendisini tekzip etti¤ini görürüz. Ancak biz yine de,
baflka bir zaman tekrar iflkembeden atmamas›, atarken daha tutarl› olmas› ve yalanlar›n›n kara surat›na çarp›lmas›
için sözlerini irdeleyelim:
1– Bir gazetede kirli diline dolad›¤› aziz Rehberimizi Temel Cingöz’ün, bir gazetede ise Vicdan Baflaran’›n emir eri
yaparak çeliflkili konuflmufltur. Çeliflki; iki fley aras›ndaki z›tl›kt›r. ‹ki fleyden birisi do¤ruysa, di¤eri yalan demektir. Bir
insan›n herhangi bir konuda çeliflkili konuflmas›, o kiflinin
ya yalan konufltu¤unun, ya o konu hakk›nda bilgisi olmad›¤›n›n veya o konuyu çarp›tmak istedi¤inin delilidir. Bülent
Orako¤lu’nun durumu, her üç ihtimale de uymaktad›r. Yani hem yalanc›d›r, hem Cemaat ve Aziz Rehberi hakk›nda
bilgisizdir, hem de gerçekleri çarp›tarak Cemaati halk›n gözünden düflürmek istemektedir.
2– Yemekte ayakta duran kiflinin genç birisi oldu¤unu
söylemifltir. Oysa söyledi¤i tarih olan 1991’de, Rehberimizin yafl› k›rk civar›ndad›r ve o tarih itibariyle Bülent Orako¤lu’dan daha yafll›d›r.
3– Ayakta duran genç flahs›n emir eri oldu¤unu zannetti¤ini söyledi¤ine göre, bu kiflinin sakals›z da olmas› gerekir. Öyle ya, flu ana kadar de¤il bir emir erinin, hiçbir subay›n sakall› oldu¤unu gören birileri olmad›¤›na göre, bu
flahs›n sakals›z olmas› laz›md›r. Oysa herkes bilir ki Rehberimiz 1982’den itibaren sakal b›rakm›flt›r ve bu tarihten
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sonra hiç kimse onu sakals›z görmemifltir. Bu durumu A.
Aziz Tunç da çok iyi bilmektedir. A. Aziz Tunç’un çok iyi
bildi¤i bir durum daha var ki, o da Rehberimizin 1990’dan
sonra tek bafl›na hiçbir yere gitmedi¤idir. Bülent’in emir eri
oldu¤unu zannetti¤i bu genç, e¤er 40 yafllar›ndaki Rehberimiz olsayd›, o dönem itibariyle sakall› ve muhakkak yan›nda baflka birinin daha olmas› gerekecekti.
4– Askerli¤ini yapm›fl olan herkes bilir ki, emir erleri
maiyetinde bulundu¤u kifliyle birlikte nereye giderlerse gitsinler, e¤er özel bir izin almam›fllarsa, askeri üniformalar›n› giymek zorundad›rlar. Bu aç›dan Bülent’in “Bölge Ko mutan›n›n yan›nda bulunan ve önceleri emir eri oldu¤unu
zannetti¤i sivil giyimli flah›s” ifadesi, kendisini yalanlamaktad›r. Ayr›ca flimdiye kadar hiçbir komutan›n, özel görüflmelerinde ve özel yemeklerinde emir erini masas›na oturttu¤u, birlikte görüflüp yemek yedi¤i görülmemifl ve duyulmam›flt›r. Askerlik yapan herkes bunu çok iyi bilmektedir.
5– Ya Rehberimizin kart›n› vermesi yalan›na ne demeli? Tek kelimeyle “Çüflflfl!” demek, olay›n inand›r›c›l›k boyutunun olmad›¤›n› bir nebze de olsa ifade etmemize olanak
verecektir san›r›m. Dünyan›n neresinde bir örgüt liderinin
kartvizit bas›p en çok arananlar listesinde bafl s›rada iken,
hem de bir emniyet müdürüne verdi¤i görülmüfltür?
Be adam sen emniyet müdürü de¤il miydin?
O güne kadar Hizbullah Cemaati’nin lideri ve Rehberinin Hüseyin Velio¤lu oldu¤unu hiç duymam›fl m›yd›n?
Duymuflsan, niçin hemen orac›kta tevkif etmedin ya da
bu bilgiyi ilgili mercilere göndermedin?
Yok, o zaman duymam›flsan sonraki süreçte ve istihbarat
dairesi baflkan vekilli¤i görevi esnas›nda da m› hiç duymad›n?
DUA ◆ ARAfiTIRMA

----------------------322
-------------------------------------------------

hizbullah ana davası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sen emniyet müdürü müsün, istihbaratç› m›s›n, yoksa
adi bir dansöz müsün?
6– Bay Orako¤lu, Rehberimizin kendisine verdi¤ini iddia etti¤i kartvizit için; “O kart› uzun süre muhafaza etmeme
ra¤men kaybettim” demifl. Bir istihbaratç›n›n böylesine nadide bir kart› kaybetmesi, belki de düflünülebilecek en son
fleydir. ‹stihbaratç› da olsa, bir insan oldu¤unu akl›m›z›n bir
köflesine kaydedip kaybetmifl olabilece¤i ihtimalini kabul
etsek bile, bu kay›p olay› dahi tek bafl›na önceki sözlerini
tekzip ediyor. Mesela bu kart› niçin uzun süre saklam›fl?
Yoksa kartvizit koleksiyonu yapmak gibi özel bir hobisi mi
var? E¤er bu kart› ald›¤› kifliyi o zaman tan›m›yorduysa, sadece bir kez gördü¤ü ve hiçbir maddi–manevi ç›kar beklemedi¤i birisinin kart›n› niçin muhafaza etsin? E¤er kart› ald›¤› kifliyi o dönemde tan›yorduysa, o zaman niçin bu konuda görevinin gereklerini yerine getirmedi? Mesela kart›n
üzerinde herhangi bir adres, telefon numaras› vs. yok muydu, e¤er vard›ysa bunlar üzerinden neden bir takip ve araflt›rma yap›lmad›?
7– Adam; 17 Ocak’ta Beykoz operasyonundan sonra
foto¤raf›n› görünce onun yemekteki flah›s oldu¤unu anlad›¤›n› söylüyor. Maflaallah ne muhteflem bir haf›za ve zekâ!
Rehberimizin, Beykoz operasyonu öncesi ve sonras›nda
sürekli gazetelerde ç›kan bir foto¤raf› vard› ve bunun d›fl›nda gazetelere yans›yan baflka foto¤raf› yoktu. Bu foto¤raf,
Rehberimizin çekti¤i ve Bülent Orako¤lu’nun yemek yedi¤i tarihe en yak›n foto¤raft›r. Y›llarca bu foto¤raf› gazetelerde gördü¤ü halde tan›mayan bir adam›n, tek bir kez gördü¤ü sakals›z birisini aradan geçen 9–10 y›ldan sonra gazetelere yans›yan flehadet halindeki sakall› resminden tan›m›fl olmas›, hiçbir mant›¤›n kabul etmeyece¤i bir iddiad›r.
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Hele de bu resim, otuzun üzerindeki kurflun yaras›yla flehid
edilmifl birisinin resmiyse, bu hiç mümkün de¤ildir.
8– Bülent;
“Bu flahs›n Hizbullah örgütünün lideri olarak ‹stanbul’da polisle gir di¤i çat›flmada polise ve Devlete silah çekmesinden dolay› örgüt li derli¤inin arkas›nda baflka arka perdeler oldu¤u kanaatinde” imifl

Yani bir insan polis ile çat›flmaya girdi¤i zaman m› devlet yanl›s› oluyor, yoksa bask›na gelen polislerle hiçbir çat›flmaya girmeyen, mukavemet göstermeden teslim olup
gözalt›na al›nan ve oradan serbest b›rak›lan bir flah›s m›
devlet yanl›s› ya da baflka yap›lanmalar›n içinde oluyor?
Bunu izah etseydi de bizler de anlayabilseydik. Rehberimizin böyle bir durumu olsayd›, ne diye polisle çat›flmaya girip hayat›n› kaybetme riskine girsin ki? Gözalt›nda nas›l olsa serbest b›rakt›r›lacak olan bir insan›n yapaca¤› en do¤al
fley, gelen polislere kap›y› aç›p teslim olmak de¤il midir?
Rehberimiz böyle yapmay›p teslim olmaktansa, izzetlice flehid olmay› tercih etti¤ine göre, onu böylesi i¤renç iftiralarla karalamak isteyenlerin çabas› beyhudedir.
9– Bülent’in Emniyet ‹stihbarat Baflkan Vekilli¤i görevine getirildi¤i dönem ve görevde kald›¤› süre, bu kurumun
Hizbullah Cemaatine karfl› en kirli, en adi yöntemlerle mücadele etti¤i dönemdir. Bu dönem, Cemaat mensuplar›n›n
kaç›r›lmas›, Emniyete ba¤l› çeteler eliyle sald›r›lara u¤ramas›, muhbirlefltirme furyas›n›n tavan yapmas› ve bu u¤urda
en adi flantaj yöntemlerinden geri durulmamas› ile meflhur
bir dönemdir. Böyle bir dönemde Cemaate karfl› en alçakça politikalar güden bir kurumun bafl›ndaki karanl›k adam›n; elinde kartviziti olan ve kendisiyle bizzat tan›flm›fl oldu¤u Cemaat’in lideri ve Rehberini b›rak›p takip etmemeDUA ◆ ARAfiTIRMA

----------------------324
-------------------------------------------------

hizbullah ana davası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

si, yakalamak için elinden geleni yapmamas› akl›n kabul
edece¤i bir durum de¤ildir. Buna ra¤men e¤er Cemaati Ergenekon’un kurdu¤u naylon örgütlerden sayma flerefsizli¤ine devam ediyorsa, o halde kendisi Ergenekon yap›lanmas›n›n etkin elemanlar›ndan birisidir. E¤er öyle olmasayd›,
iddia etti¤i fleyin aksine hareket eder ve Cemaat liderini ortadan kald›rmak için elinden geleni yapard›.
Cemaati yok etmek için her yolun mubah oldu¤unu gördü¤üne emin oldu¤umuz Bülent Orako¤lu, e¤er Rehberimize yönelik bir yok etme girifliminde bulunamam›flsa, elinde hiçbir bilginin olmamas› sebebiyledir. fiimdi söyledi¤i
fleyler ve att›¤› iftiralar ise, o dönemlerde yapamad›¤› fleylerin içinde b›rakm›fl oldu¤u marazdan ve beceriksizli¤ini
örtbas etme çabas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Zaten biz de
böylesi rezil bir adam›n, bize yönelik iltifatlarda bulunmas›n› beklemiyorduk. Do¤rusu bu iftiralar› fazla garibimize de
gitmedi. E¤er Orako¤lu’yla ilgili bir gariplik görülecekse, o
da siparifl usulüyle iftiralarda bulunmas›n› sa¤lay›p bunu
sayfalar›na tafl›yan, hatta kutsayan Fesad gruplar›n›n tav›rlar›nda görmek laz›md›r.1
1“Savc›n›n iddialar› aras›nda tan›k Bülent Orako¤lu’nun ifadesinde
“Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Dairesi Baflkanl›¤› görevinden ön ce Hatay ‹l Emniyet Müdürü iken Adana Jandarma Bölge Komutan›
Tu¤general Temel Cingöz ve ‹l Jandarma Alay Komutan› Vicdan Bafla ran ile flehir kulübünde bir yemek yediklerini, bu yemekte bölge komu tan›n›n yan›nda bulunan ve önceleri emir eri oldu¤unu zannetti¤i sivil gi yimli flahs›n daha sonra ‹stanbul’da Hizbullah operasyonunda ölü ele ge çirilen Hizbullah lideri Hüseyin Velio¤lu oldu¤unu ö¤rendi¤ini...” söyle di¤i belirtiliyor.

Orako¤lu’nun böyle bir fleyi söyledi¤ini bugüne kadar hiç duymad›k.
Ayr›ca Orako¤lu’nun Hatay Emniyet Müdürlü¤ü yapt›¤› 1989-1994 y›l lar› aras›nda Hüseyin Velio¤lu’nun nerelerde bulundu¤u, bu tarihlerin
bir k›sm›nda arand›¤›, daha sonra yap›lan operasyonlarda nerelerde kal DUA ◆ ARAfiTIRMA
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8– Gizli tan›k Ahmet ya da As›l Ad›yla
A. Aziz Tunç Kaynakl› ‹ftiralar
Bülent’ten sonra iddianamenin di¤er bir yalanc› çoban› da Abdulaziz Tunç’tur. “Gizli tan›k Ahmet” olarak geçen Tunç’un iddialar›na geçmeden önce kendisinin bir
itirafç› oldu¤unu önemle vurgular›z. Kiflisel zaaflar›na yenilerek Cemaat saflar›ndan ç›k›p kirli oluflumlar›n a¤›na
düflen bir itirafç›dan, Hizbullah Cemaatine yönelik uygun
tav›rlar sergilemesi elbette beklenemez. Kald› ki Tunç,
itirafç›l›k süreciyle beraber kirli oluflumlar›n aktif eleman›
olmufl, y›llarca beraber yaflad›¤› en yak›n arkadafllar›n›
dahi ihbar edip kirli güçlerin karanl›k operasyonlar›na
önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Devlet taraf›ndan gösterdi¤i
üstün hizmetler sebebiyle korunup izini kaybettirdi¤ini
zanneden A.Aziz Tunç, Ergenekon’la bafllayan özel süreçle beraber tan›k koruma program›na al›n›p tekrar
sahneye ç›kar›ld›.
Ancak itirafç› Tunç’un iddianameye yans›yan as›ls›z iddialar›na bak›ld›¤›nda, yalanlar›n›n bir k›sm› Bülent’in as›ld›¤› belirlenmifltir. ‹stanbul’da Velio¤lu’nun ölü ele geçirildi¤i evde bulu nan kendisine ait konuflma ve kiflileri sorgulama filmleri ve yaz›l› belge ler aras›nda ya da Hizbullah’a ait 2 0 bin sayfal›k dokümanlar içinde Ve lio¤lu’na ait olanlar› okuyanlar onun söylendi¤i gibi biri olamayaca¤›n›
çok iyi bilir. Savc›, Orako¤lu’nun sadece “Eskiden bir defa gördüm, ona
benziyordu, “ cümlesinden hareket ederek Velio¤lu ile askeri görevlile rin irtibatl› oldu¤unu iddia ediyordu. Fakat bu kiflinin konuflma bantlar›,
elle yaz›l› notlar› ile resmi görevlilerin yapt›¤› çal›flmalar, devlet arflivin de bulunan birden çok ilin birbirinden ba¤›ms›z olarak elde ettikleri bil gileri dikkate almamak ne kadar ak›ll›ca bir yaklafl›md›r. Bununla birlik te ben Bülent Orako¤lu ile birlikte çal›flt›m, bana hiç böyle bir fley anlat mad›.” (H. Avc›, A.g.e, 5. Bask›, Ankara 2010, Sf. 538)
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s›z iddialar›na destek mahiyeti tafl›makta, bir k›sm› ise itirafç› oldu¤u ilk zamanlarda kimi yerlere verdi¤i röportajlarla çeliflmektedir. Geriye kalan di¤er k›sm› da tamamen yalan mahsulü iddialard›r. Kald› ki yalan mahsulü olan iddialar›n›n as›ls›zl›¤›, bölgede yaflayan ve bu tür konulara duyarl›
olan bütün kesimlerce de çok iyi bilinmektedir.
A. Aziz Tunç’un iddianameye yans›yan ve Fesad Medyas› taraf›ndan kudsiyet atfedilen yalan beyanlar›ndan bir
bölüm flöyledir:
“30.05.2008 günü 2007/1536 soruflturma kapsam›nda gizli tan›k
Ahmet isimli flahs›n vermifl oldu¤u ifadesinde; Kendisinin uzun y›llar
Hizbullah Terör örgütü içerisinde yer ald›¤›n›, Daha sonra örgüt içe risinde görmüfl oldu¤u yanl›fll›klar ve yaflad›¤› birtak›m olaylar›n etkisi ile örgütten ayr›ld›¤›n›, HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU’nun 1979 tari hinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›n›n sendika seçimlerine
Petrol–‹fl sendikas›n›n baflkan› olmak amac› ile seçimlere kat›ld›¤›n›,
bu seçimler döneminde o dönemde Batman’ da yüzbafl› olarak gö rev yapan TEMEL C‹NGÖZ ile görüflmüfllü¤ü, konuflmufllu¤u oldu ¤unu, bu görüflmenin oldu¤unu HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU ve ‹SA ALT SOY’un (örgütün üst düzey sorumlular›ndan) söylediklerini, TEMEL
C‹NGÖZ’ÜN, HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU’na ‘bizim onay›m›z olmadan
hiç kimse sendika baflkanl›¤›n› kazanamaz’ dedi¤ini, neticede seçim leri PKK temsilcisi olarak gördükleri bir kiflinin kazand›¤›n›, TEMEL
C‹NGÖZ’ün o dönemde bildi¤i kadar› ile Batman komando taburun da görev yapmakta oldu¤unu, HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU ile tan›fl›kl›¤› n› hatta görüflmüfl oldu¤unu bildi¤ini, sonraki süreçte TEMEL C‹N GÖZ ile HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU’nun iliflkisinin nas›l geliflti¤i hakk›n da bilgisinin olmad›¤›n›…”

‹tirafç›lar›n; “gördü¤üm yanl›fll›klar ve yaflad›¤›m bir ta k›m olaylar” fleklinde konuflmalar›na bafllamalar› onlar›n en
çok bilinen özelli¤i aras›na girmifltir. Türk filmlerinde kör
olan birinin araba çarpmas› sonucu gözlerinin aç›lmas› gibi, bunlar da polisin eline geçtikleri anda yanl›fll›klara karfl›
kör olan gözleri görmeye bafll›yor!
DUA ◆ ARAfiTIRMA
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‹ftiralara dönecek olursak; 1979 y›l›ndaki sendika seçimleri etraf›nda flekillenen yalanlar›n, sadece Bülent’in yalanlar›na destek amac› tafl›maktan ibaret oldu¤unu yukarda
da tekrarlam›flt›k. Cingöz faktörünün ikisinin de iddialar›nda geçmesi, iftirada gerçeklik pay› oldu¤unu sa¤lama amac›na yöneliktir. Hatta oluflturulan bir istihbaratç›–itirafç›
koalisyonunun müzakereli kararlar›n›n bir sonucu oldu¤unu söylemek mümkündür. Kald› ki A.Aziz Tunç’un iftiralar› da t›pk› Bülent’in yalanlar› gibi havada kalmaktad›r. fiayet sendika seçimlerinde söylendi¤i gibi Cingözlük etkisi en
belirleyici etken ise, fiehid Rehber’in sendika baflkanl›¤›n›
kazanmas› gerekmez miydi? Oysa seçimleri PKK temsilcisi
kazanm›flt›r.
Merhum Rehberimizin ‹slam’a hizmet gayesiyle Batman’da yap›lan sendika seçimlerine ‹slami cephenin mümessili olarak kat›ld›¤›, ancak seçimi kaybetti¤i do¤rudur.
Buradaki adayl›¤› da kendisinin iste¤iyle de¤il, çevresindeki Müslümanlar›n ›srarlar›yla gerçekleflmifltir. Bunu baflka
fleylere ba¤lamaya çal›flmak insafa s›¤maz. fiayet birilerinin
dedi¤i gibi bir askeri yetkilinin “Bizim iznimiz olmadan kim se seçimi kazanamaz” mealindeki cümleleri do¤ru ise bu,
Merhum Rehber’in onlarla beraber oldu¤una de¤il, bilakis
kaybetmekle onlardan beri oldu¤una apaç›k bir delildir.
Bir baflka iddias› da fludur, A. Aziz Tunç’un:
“1994 y›llar›nda Hizbullah ‹lim–Menzil çat›flmalar›n›n oldu¤u bir dö nemde bölgede MOLLA MANSUR GÜZELSOY olarak bilinen kifli,
sohbet etti¤i 10–15 kiflilik gruba hitaben; kendisinin ö¤renci oldu¤u
dönemde Ankara’da HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU ile birlikte ayn› evde
kald›klar›n›, HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU’nun sürekli olarak M‹T’den diye
bahsetti¤i 2 istihbaratç›n›n ziyarete geldiklerini, HÜSEY‹N VEL‹O⁄ LU’nun bu flah›slarla sürekli iliflki içerisinde oldu¤unu anlatt›¤›n›,
MOLLA MANSUR GÜZELSOY’un bu anlat›mlar›ndan yaklafl›k 15
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gün sonra Diyarbak›r’da bir sabah namaz› ç›k›fl› HÜSEY‹N VEL‹O⁄ LU’na ba¤l› ‹lim grubu mensuplar›nca sopalarla dövülerek öldürüldü ¤ünü…”

Dikiflleri sökülmüfl yamal› bohçaya benzeyen bir iftira
daha… Molla Mansur Güzelsoy’un 10–15 kiflilik bir gruba
baz› fleyler söylemesi üzerine; söz konusu flahs›n on befl
gün içinde, sabah namaz› ç›k›fl›nda sopalarla dövülerek öldürüldü¤ünü iddia etmifl. Savc›lar da saf saf inan›p hemen
iddianameye aktarm›fllar bu saçmal›klar›. Molla Mansur
Güzelsoy’un tedavi amac›yla gitti¤i bir ülkede vefat etti¤ini
bilselerdi, bu kadar gözü kapal› atlayacaklar m›yd› bu iddian›n üzerine? Ya da biliyorlard› da s›rf çamur atmak için mi
böyle yapt›lar acaba? Rehberimiz Hüseyin Velio¤lu ve Molla Mansur Güzelsoy aram›zda de¤iller. Bir cemaati karalamak ad›na vefat eden iki kifli hakk›nda bu iddialar› ortaya
atmak ancak rezillere yak›flacak bir davran›flt›r.
Ve iddianame kaynakl› bir baflka iftira ve tabii ki yine A. Aziz Tunç’tan:
“Örgütte kald›¤› uzun y›llar içerisinde flunu gözlemledi¤ini, örgüt kur mak, yönetmek, örgüt mensuplar›n›n sorunlar›na çözüm bulmak, ye ni stratejiler üretmek, örgütü sevk ve idare etmek öyle bir kiflinin tek
bafl›na yapabilece¤i, alt›ndan kalkabilece¤i ifl olmad›¤›n›, liderin ne
kadar e¤itim al›rsa als›n bütün bunlar› yapmas›n›n çok zor oldu¤unu,
mutlaka kendisini yönlendiren, yöneten birilerinin olmas› gerekti¤i ni, Hizbullah örgütünde de ayn› durumun söz konusu oldu¤unu, Hat ta HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU’nun bazen “ben bu iflin içerisine nereden
girdim, b›kt›m usand›m, bu ifli b›raksak m› acaba?” fleklinde beyan lar›na flahit oldu¤unu, kald› ki HÜSEY‹N VEL‹O⁄LU’nun yap›s›, ka rakteri, e¤itimi göz önüne al›nd›¤›nda Hizbullah gibi büyük bir örgü tü kurmas› ve idare edebilece¤ini tahmin etmedi¤ini…”

Hakikaten örgüt kurup yönetmek, insanlar›n sorunlar›yla ilgilenip yeni stratejiler gelifltirmek zordur. Hele hele çal›flmalar› yar›da b›rakarak kaç›p düflman›n kuca¤›na oturDUA ◆ ARAfiTIRMA
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maktan çok daha zordur. A. Aziz Tunç, bu zorlu¤u gayet
iyi bilmektedir. T›pk› zorluktan kaç›p itirafç›l›¤›n kolayc›l›¤›na kat›lmas›n› bildi¤i gibi... Hatta gizli tan›kl›¤a s›¤›narak
itirafç›l›ktan iftirac›l›¤a yönelmenin kolayl›¤›n› bildi¤i gibi
bilmektedir.
‹tirafç› Tunç; bir örgütü yönetip strateji gelifltirmenin,
sevk ve idare etmenin tek bir kiflinin alt›ndan kalkaca¤› bir
ifl olmad›¤›n› söyleyerek, mutlaka kendisini yönlendiren,
yöneten birilerinin olmas› gerekti¤ini iddia etmifl. ‹ddia etmifl, ancak iddia etti¤i fleyin ne anlama geldi¤ini bilmeyecek kadar zekâ özürlüymüfl demek ki. Be adam e¤er yönlendirme ve yönetme konusunda baflka bir kiflinin olmas›
gerekti¤ini söylüyorsan, bu kiflinin de bir insan oldu¤unu
hesaplamad›n m›? Kendisini yönlendiren bir insan bu beceriye sahip olabiliyorsa, niçin örgütü bizzat kurup idare eden
Rehberimiz bu beceriye sahip olmas›n? Düflmanl›¤›n› ve
ona karfl› olan k›skançl›¤›n› gizlemek için böylesi basit ve
inand›r›c› olmayan iddialarda bulunman›n bir anlam› yoktur. Buna ne kendisinin inand›¤›n›, ne de Aziz Rehberimizi
tan›ma flerefine nail olmufl olan tek bir kiflinin inand›¤›n›
sanm›yorum. Zira flehid Rehberimizi tek bir kez dahi görmüfl olanlar, onun donan›m›, kabiliyeti, ikna gücü, olaylara
hâkimiyeti, karizmas› karfl›s›nda hayretlerini ve hayranl›klar›n› gizleyememifllerdir.
A. Aziz Tunç; belki de ilk itirafç›l›k y›llar›nda bas›n mensuplar›na söyledikleriyle çeliflmemek için itirafç›l›k z›rh›ndan sonra gizlilik z›rh›na bürünmeyi uygun görmüfltür. Elbette ki itirafç›l›kla bize karfl› ilan–› harbin en adi nüvelerini
sergilemifl birisinin bize yönelik söyleyecekleri fleylerin bizce zerre miktar› kadar önemi yoktur. Ancak onun yalanlar›n› karalama amaçl› kullananlara, bu adam›n önceki y›llarDUA ◆ ARAfiTIRMA
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da sarf etti¤i baflka sözlerini hat›rlatmakta fayda vard›r. ‹tirafç›l›¤›n›n ilk y›llar›nda gazeteci Ruflen Çak›r’a verdi¤i bir
mülakatta eskinin A. Aziz Tunç’u, flimdinin Gizli Ahmet’i
aynen flunlar› söylemekteydi:
“ABD baflkan›n›n öldürülmesi akl›ma gelirdi de Hüseyin Velio¤ lu’nun öldürülmesi hiç gelmezdi. Kabiliyetli bir insand›. Çok dene yimliydi. Yüzlerce, binlerce insanla muhatap oldu. Gruplarla, insan lar› yöneten insanlarla muhatap oldu. Bugün cumhurbaflkanlar›, bafl bakanlar, bakanlar nas›l bir âlemi yönetiyorlarsa örgüt de öyledir.
Yüzlerce, binlerce rapor geliyor, binlerce meseleyle karfl›lafl›yor hep sinde uzmanlafl›yorsun.
Size Hüseyin Velio¤lu’nun portresini çizeyim. Onun ‹slami kültürü
Said Nursi’nin Risale–i Nur külliyat›n›n kültürüdür. O üniversite ça ¤›nda bu külliyat› çok iyi okumufl bir insand›r. 1980 öncesinde Bat man’da dine inanmayan insanlarla yapt›¤› tart›flmalarda onun ikna
edemedi¤i çok az kimse olmufltur. Müthifl bir ikna kabiliyeti vard›…
Hüseyin zekiydi, cesaretliydi, çok k›vrak zekâl› bir insand›. ‹limle bu
özellikler bir araya gelince çok karizmatik bir tip ortaya ç›k›yordu…
Gönül almay› da bilirdi. Yerinde k›z›yordu; her fleyi yerli yerinde ya pan bir insand›… Sab›rl›yd›. Hiç afl›r›ya kaçmazd›. ‹flte bütün bu özel likleriyle bölgede görüfltü¤ü mollalar›n önemli bir bölümünü Cema at’e kazand›rm›flt›.”1

A. Aziz Tunç olarak bilinip halen ismini de¤ifltirmedi¤i ilk
itirafç›l›k döneminde yukar›daki övgü dolu sözleri sarf etmekten kendini alamazken, y›llar sonra gizli tan›k Ahmet k›l›¤›na büründürüldü¤ü iftirac›l›k döneminde ise Merhum ve
Muazzez fiehid Rehberimize pervas›zca dil uzatabilmektedir.
Ancak psikologlar ve insan sarraflar› hatta belki bir miktar tecrübe sahibi olanlar dahi çok iyi bilirler ki, ihanet edip
itirafç›l›ktan iftirac›l›¤a terfi edenler, freni patlam›fl araba gibi ya da ipini koparm›fl hayvan misali serserice hareket
1 Ruflen ÇAKIR, Derin Hizbullah, Abdulaziz TUNÇ’la yap›lan röportajdan
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ederler. fiuras› bir gerçektir ki, flayet özüne dönmezse bu
aflamadan sonra menfaat kapmak için A. Aziz Tunç’un yapamayaca¤› hiçbir fley yoktur.
Hizbullah Cemaati’ni Ergenekon’la ‹liflkilendirme
Çabalar›na ‹liflkin Bir De¤erlendirme
Asl›nda bu itham, iftira ve yalanlar›n hiçbirisine cevap
vermeyi düflünmüyorduk. Ancak baz› Müslümanlar›n kafalar›nda flüphe kalmamas› ve ‹slam düflmanlar›n›n ‹slam’a ve
Müslümanlara sald›rmak için nas›l komplolar kurduklar›n›
göstermek için bize at›lan iftiralara k›saca cevap vermeye
çal›flt›k.
Yoksa bu saçma sapan iddialarda bulunup dayanaktan
yoksun ithamlarla bizleri karalamaya çal›flanlara verilecek
en iyi cevap okkal› bir tükürükten baflka bir fley de¤ildir.
Ancak sükûtumuzun ikrar olarak alg›lanmamas› ve tükürü¤ümüzün kösele olmufl utanmaz suratlara rahmet olarak inmemesi için k›saca izahatlarda bulunmaya çal›flt›k.
Dost–düflman herkes flunu çok iyi bilsin ki; bizi Ergenekon yap›lanmas›n›n içinde, yan›nda veya güdümünde göstermek büyük bir iftira, yalan ve bühtand›r. Biz, Cemaat
olarak sürekli bu tür yap›lanmalar›n ve derin devletin hedef
tahtas›nda olmufl, onlar taraf›ndan yok edilmesi gereken
tehlikeli bir unsur olarak görülmüflüz. Onlara göre ‹slamî
yap›lanmalar, bütün iç ve d›fl tehditlerin en tehlikelisi olarak
birinci s›radaki yerini korumaktad›r. Nitekim Ergenekon
planlamas›n›n bir ürünü olan 28 fiubat postmodern darbesi, mütedeyyin insanlara karfl› yap›lm›fl; bütün ‹slamî oluflumlar, dernekler, cemiyetler, cemaatler, ‹slamî finans kurulufllar›, flirketler, holdingler bütünüyle düflman olarak alg›lanm›fl ve bunlara karfl› topyekûn bir sald›r› bafllat›lm›flt›r.
DUA ◆ ARAfiTIRMA
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Bu sald›r›da amaç, ‹slam’› tamamen gündemden ç›karmak,
‹slam’› toplum hayat›ndan silmek, k›sacas› ‹slam’› yegâne
düflman görüp onu hat›rlatan bütün iflaretleri, fliarlar›, ‹slam’›n ö¤renildi¤i bütün e¤itim–ö¤retim birimlerini ortadan
kald›rmak olmufltur. Bu do¤rultuda; ‹slamî k›l›k k›yafete büyük bir savafl aç›lm›fl, baflörtüsü takan bac›lar›m›z okullar
baflta olmak üzere bütün kamu kurum ve kurulufllar›ndan
kovulmufl, Kur’an kurslar› kapat›lm›fl, Kur’an ö¤renme yafl›, ilkö¤retim sonras›na al›nm›fl, ‹mam Hatip Liselerinin orta bölümleri kapat›lm›fl, simitçiden dönerciye kadar bütün
mütedeyyin insanlar fifllenmifltir.
28 fiubat döneminde yap›lan bütün MGK toplant›lar›nda, PKK terörü yokmufl gibi davran›larak birinci tehdit olarak irtica görülmüfltür. ‹rticadan kas›tlar›n›n, Aziz ‹slam Dini oldu¤unu daha önceden de izah etmifltik. Bir Ergenekon
darbesi olan 28 fiubattan önce, 90’l› y›llar›n bafl›nda yine
bir Ergenekon planlamas› olan PKK’nin bize sald›rmas› için
k›flk›rtma hareketlerine tan›k olduk. Do¤u Perinçek’in
2000’e Do¤ru Dergisinde yay›nlanan “Hizbullah Çevik
Kuvvet’te e¤itiliyor” haberi, PKK’nin bize sald›rmas›n›n
önünü açm›fl ve sald›r›lar›n› bu haber ekseninde meflru göstermifltir. PKK’nin bize sald›rmas›n›n en büyük etkenlerinden olan böylesi haberlerden sonra bafllayan çat›flmalarda
ölen, yaralanan, mahkûm olan, tutuklanan, dul ve yetim
kalan bütün mensuplar›m›z›n ma¤duriyet ve mahrumiyetlerinde Ergenekon’un kirli parmaklar›na ve i¤renç ayak izlerine rastlamak mümkündür.
Ayn› flekilde Ergenekon’un bir di¤er aya¤› olan askeri
birimlerdeki uzant›lar›, Cemaat mensuplar›na yönelik bir
baflka zulme imza atmaktayd›lar. fiimdilerde Ergenekon’un
üst düzey isimlerinden say›lan Sar› Levent lakapl› Levent
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Ersöz, PKK’den yakalanan ifle yaramaz, bozuk, namlusu
k›r›k silahlar›, kullan›lm›fl lawlar› ‹dil’de ve fi›rnak’ta Müslüman olarak bilinen kiflilerin kulland›klar› depolar›na, ah›rlar›na ve evlerinin müfltemilat›na b›rak›yor, sonra da sanki
evlerinde silah bulunmufl gibi gözalt›na alarak iflkencelerden geçiriyor, ard›ndan cezaevine att›rarak ma¤duriyetlerine sebep oluyordu. Bu durum mahkemece ispatlan›p beraatla sonuçlanm›fl olmas›na ra¤men, yeni Ergenekon yap›lanmas›n›n Medya aya¤› olan Fesad Medyas›nda, bu durumun tekrar tekrar ›s›t›l›p verilmesi ve bizi Ergenekon’la
ba¤lant›l› gösterme çabalar›, halen Ergenekon ma¤duriyetimizin devam etti¤inin en somut göstergesidir.
Di¤er taraftan, Ergenekon ve derin devlet yap›lanmas›n›n Emniyet aya¤›nda, Cemaat’e karfl› büyük bir sald›r›
konsepti devreye sokulmufltu. Provokasyon amaçl› öldürme eylemlerinden, mensuplar›m›z› ajanlaflt›r›p kirli ifllerinde kullanmaya kadar her türlü afla¤›l›k zulme imza atan Ergenekon’un emniyet ve istihbarat aya¤›, Cemaat ve mütedeyyin insanlar›n büyük ma¤duriyetler yaflamas›na neden
olmufltur. Savunman›n önceki bölümlerinde, Murat Kurtbo¤an adl› itirafç›n›n cezaevinden ç›kar›larak Tatvan’da görev yapan bir müezzini flehid etme hadisesini ve arkadafllar›m›zdan A. Kadir Selçuk’un flehid edilmesinde polis ve itirafç›lar›n iflbirli¤ini anlatm›flt›m.
Yukar›da sadece somut örneklerini verdi¤imiz olaylardan da anlafl›ld›¤› gibi Ergenekon türü yap›lanmalar›n as›l
ve birinci dereceden ma¤duru, Hizbullah Cemaati’dir. Bugüne kadar flehid edilen kardefllerimizin her damla kan›nda, tutuklan›p y›llarca cezaevlerinde kalan her kardeflimizin
çekti¤i s›k›nt› ve zorluklar›nda; yerini–yurdunu, mal›n›–mülkünü, iflini–u¤rafl›n›, aile, dost, akraba ve yak›nlar›n› terk
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edip hicret hayat› yaflamak zorunda kalan her kardeflimizin
çekti¤i ma¤duriyette Ergenekon ve derin devletin pay› vard›r. Ak›t›lan kanlar›n, dökülen gözyafllar›n›n, çekilen s›k›nt›
ve eziyetlerin, gö¤e yükselen ah–u figanlar›n, dul kalan bac›lar›m›z›n, yetim kalan yavrular›m›z›n, sönen ocaklar›n,
yavrusunu yitiren analar›n ve daha nice ac›lar›n, ma¤duriyetlerin en büyük müsebbibi Ergenekon ve derin devlettir.
Bizi Ergenekon’la iliflkilendirmeye çal›flanlar, Cemaat
olarak bize çektirilen bunca ac›, s›k›nt› ve eziyetlere bilerek
veya bilmeyerek ortak olduklar›n› bilmelidirler. Hizbullah
Cemaati’ni yak›n olsun, uzak olsun Ergenekon’la birlikte
zikredenlere hakk›m›z› helal etmeyece¤imizi ve iyilik ya da
kötülük nam›na ifllenen bir zerrenin dahi kaybolmay›p önümüze konulaca¤› hesap gününde hakk›m›z› isteyece¤imizi,
dost düflman herkes bilmelidir.
Müfterilere ve Cemaat’in flahs›nda ‹slam’a ve Müslümanlara düflmanl›k edenlere, hiç kimsenin ahiretteki ac›kl›
azaba u¤ramas›n› istemeyen Müslümanlar olarak flu nasihatte bulunuyoruz:
Gelin bu iftiralar›n›za son verin. Bugüne kadar müfteriler hiçbir konuda amaçlar›na ulaflamad›klar› gibi, sizler de
ulaflamazs›n›z. fierefli Hizbullah Cemaati’ni karalay›p Müslüman halk›m›z›n gözünden ve gönlünden düflürmeye çal›flman›z, beyhude bir u¤raflt›r. Müslüman halk›m›z; teneke ile
alt›n›n, kömür ile elmas›n, çak›l tafllar› ile incinin fark›n› çok
iyi bilmektedir. Gelin, sizler de hakka teslim olup hakk›n
yan›nda yer al›n. fiüphesiz ak›bet, muttakilerindir.
Ve siz ey ‹slam düflmanlar›! Sizleri de içinde debelenmekte oldu¤unuz foseptik çukurundan ‹slam’›n gül kokulu
gülistan›na, küfür karanl›klar›ndan, ‹slam’›n nurlu ayd›nl›¤›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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na; inkâr inatç›l›¤›ndan, Allah’a teslimiyete; içinizi kokuflturan kin, nefret ve düflmanl›ktan kurtulup ‹slam’›n sevgi
çemberine dâhil olmaya davet ediyoruz. fiüphesiz ölüm
gerçektir ve flüphesiz ölümden sonraki dirilifl de gerçektir.
Ahiret hakt›r, cennet ve cehennemin varl›¤›nda hiçbir kuflku yoktur. Hesap da, mizan da gerçektir. Gelin yapt›klar›n›zdan dolay› hesaba çekilip cehennem azab›na müstahak
olmadan önce tevbe edip hakka teslim olun. fiüphesiz Allah, tevbe edenlerin tevbelerini kabul eder. Yok, e¤er inkâr
ve düflmanl›kta kalmaya devam ederseniz; Allah’›n azab›n›n çok fliddetli oldu¤unu da bilmelisiniz.
fiehid Rehberimiz Hüseyin Velio¤lu’nun
Soyad› Etraf›ndaki Spekülasyon ve ‹ftiralar
Hizbullah cemaatine yönelik iftira ve ithamlardan biri
de, cemaat’in Aziz Rehberi merhum fiehid Hüseyin Velio¤lu’nun soyad›na iliflkindir. Evvela bilinmelidir ki her insan›n
maneviyat›na ve fikriyat›na uygun isim ve soy isim seçebilmesi, kiflinin en do¤al hakk›d›r. Bir insan›n hakk› olan bir
seçimi yapmas› yüzünden ithama ve iftiraya maruz b›rak›lmas›n›n hiçbir ‹slamî, ahlâki ve insani yönünün olmad›¤›
ortadad›r.
Hizbullah Rehberinin soy isim meselesine gelince flunlar› görürüz: Velio¤lu ailesi eskiden beri halk aras›nda “Mala
Weli” yani “Veli Ailesi” olarak bilinmektedir. Bunun sebebi ise 1800’lü y›llarda Osmanl› ordusunda gönüllü mücahid
olarak Mufl taraflar›nda savafl›p flehid düflen Veli adl› dedeleridir. 1978 y›l›nda önceki soy isimlerini kendileri için uygun bulmayan Seyfettin Velio¤lu ailenin soy ismini bugünkü flekliyle “Velio¤lu” olarak de¤ifltirir. Bunun merhum Hüseyin Velio¤lu’yla bir ilgisi de bulunmamaktad›r.
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Bu gerçekleri bilmelerine ya da basit bir araflt›rmayla ö¤renebilme imkân› bulunmas›na ra¤men her fleyden iftira ve
itham ç›karmaya çal›flanlar› ise Rabbimize havale ediyor ve
gün gibi ortada olan bu husus için bu kadar aç›klamayla iktifa ediyoruz.
Aziz fiehidimiz Sülhaddin Ürük’ün
Nesebi Etraf›ndaki Spekülasyon ve ‹ftiralar
Bilindi¤i gibi Hizbullah cemaatine yöneltilen iftira ve ithamlardan biri de cemaatin öncülerinden Aziz fiehid Sülheddin Ürük’ün nesebi ve ›rk›d›r. Evvela bilinmelidir ki bizler tüm ›rklar gibi Ermenilerin de Allah’›n ayetlerinden bir
ayet oldu¤una ve tüm milletlerin bir tara¤›n diflleri gibi eflit
oldu¤una inan›yoruz. Üstünlük ise hiç flüphesiz takva sahiplerinindir.
Bilindi¤i gibi merhum fiehid, Mardin’e ba¤l› Maz›da¤
(fiemrex) ad›yla bilinen ilçedendir. Babas›n›n ad› Muhammed, Muhammed’in babas› fieyhmus, fieyhmus’un babas›
ise Süleyman’d›r. Görüldü¤ü gibi Müslüman olarak bilinen
ve ‹slami isimlerle tesmiye edilen bir ailedendir. Yani hem
kendisi, hem de nesebi, Müslüman’d›r ve etnik köken olarak da Kürd’tür. Bunun d›fl›nda bir fley söylemek, hem fiehidimize, hem de onun nesebine iftira atmakt›r.
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H‹ZBULLAH KAMPLARI
‹ÇER‹KL‹ ‹FT‹RA VE SPEKÜLASYONLARA CEVAP

Hizbullah Cemaati’nin kendisini muhafaza ve müdafaa etmesindeki hikmeti ve Allah’›n inayetini anlayamayanlar, iflin içinde baflka fleyler arama yoluna gittiler. Bunlar
ak›llar› gözlerine inmifl, hakikate kör kimseler olduklar›ndan, Hizbullah’a askeri destekle kamp kuruldu¤u iftiras›n›
ortaya att›lar. Oysa bugün Hizbullah kamplar› oldu¤u söylenen köylerden hangisine gidilip araflt›r›lsa ve orada yaflayanlardan sorulsa, bunun fliddetle inkar edildi¤i görülecek
ve söylenenlerin iftira oldu¤u anlafl›lacakt›r. Ak›l ve iz’andan yoksun bu iftiralar›, kamp oldu¤u söylenen köyleri
mercek alt›na almak suretiyle ortaya ç›karal›m.
1– Yolaç (Susa) Köyü/Silvan–D‹YARBAKIR
Bu köyün kamp olarak kullan›lmas› stratejik aç›dan
mümkün de¤ildir. Zira köy hem yola çok yak›n hem de Silvan ilçesine birkaç kilometrelik mesafededir. Bir kampta en
az›ndan silahl› e¤itim yap›labilmelidir. Bu köyü bilenler flunu da bilirler ki sadece tabancayla dahi bir el atefl etseniz
dünya alem bafl›n›za toplan›r.
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Bu köyde Hizbullah kamp› oldu¤u iftiras›na en büyük tokat da bir namaz vakti PKK militanlar›n›n ellerini–kollar›n›
sallaya sallaya köye gelip 10 Müslüman’› camide katletme
hadisesidir. fiayet bu köyde kamp olsayd› bunun olmas› düflünülemezdi. Bilindi¤i gibi 1992 y›l›n›n 26 Haziran›nda
PKK bu köyü basm›fl ve camide 10 Müslüman’› kurfluna dizerek flehid etmifltir.
2– Seki (Xerabêbena) Köyü ve
Gönüllü (Dêrdîlê) Köyü/Gercüfl–Batman
Bu iki köy, koruculu¤u seçen köylerdendir. Bu nedenle,
her iki köyden de Hizbullah’a ciddi manada destek ç›kmad›¤› da bilinen bir gerçektir. Bunu özellikle 2000 sonras›
Beykoz’da ele geçen arflivin neticesinde yap›lan gözalt› ve
tutuklamalardan dahi rahatl›kla anlayabiliriz. Zira bu iki
köyden tek kifli dahi gözalt›na al›nmam›fl, soruflturmadan
geçirilmemifltir. Dolay›s›yla bu iki köyde kamp kuruldu¤unu
iddia etmek, ak›l d›fl› bir iftiradan baflka bir fley de¤ildir.
Seki Köyü’nde, eskiden beri baflta köyün muhtarl›¤›n›
yapan flah›s olmak üzere hiçbir köylü taraf›ndan köyde Hizbullah kamp› oldu¤u iddias› kabul edilmemifltir. B›rak›n›z
köyde Hizbullah kamp› oldu¤unu, Seki’de cami imam› olan
bir flahs›n, s›rf Hizbullah Cemaati ile olan gönül ba¤›ndan
dolay› koruculardan çekmedi¤i kalmam›fl ve nihayetinde,
bir gün evi traktöre yüklenerek köyden ç›kar›lm›flt›r.
Ayn› flekilde Seki Köyü muhtar› da eskiden beri askeriyenin Hizbullah’› sorup soruflturdu¤unu, Hizbullah Cemaati’ne karfl› tahammülü olmad›¤›n› dile getirmektedir. Dolay›s›yla bu flartlarda bu köyde Hizbullah’›n kamp kurdu¤unu
söylemek, ak›lla ba¤dafl›r, insafa s›¤ar bir iddia de¤ildir.
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3– Çiçekli (fiifêrê) Köyü/Gercüfl–Batman
Kamp oldu¤u söylenen Çiçekli Köyü geçmiflten beri dindarl›¤›yla bilinen köylerdendir. Orada oturan herhangi bir
yafll›dan sorarsan›z, ta 7 yafl›nda iken babas›n›n kendisini
camiye götürdü¤ünü ve o günden bu güne cami ve cemaat ehli oldu¤unu söyleyecektir. Bunu ak›llar›na s›¤d›ramayanlar, köylünün dindarl›¤›n›n alt›nda art niyetler arayarak
köylüye bask› yapmaktan geri durmam›fllard›r.
1990 y›l›ndan 1993 y›l›na kadar 27 korucunun bulundu¤u bu köy, askeriye’nin camideki Fakihleri (ilim talebelerini) ve imam› köyden kovmalar›n› istemesi üzerine iki seçenekle karfl› karfl›ya b›rak›l›r. ‹zzeti tercih eden köylüler silah› b›rak›r ve camilerine sahip ç›karlar. Bunun üzerine askeriye bask›s›n› artt›r›r ve köye operasyon üzerine operasyon yapar. Öyle ki bu durum çocuklar›n psikolojisini bozar.
Kimi zaman insanlar ba¤lar›nda ve bahçelerinde çal›fl›rken operasyon yap›l›p yükleri didik didik edilirken, kimi zaman ans›z›n evleri bas›l›p, darmada¤›n edilir, de¤erli eflyalar› çal›n›r, bazen de hutbe s›ras›nda cami bas›l›p insanlar
ibadetten al›konurdu. Bunlarla da yetinilmemifl, getirdikleri
mühimmat› cami köflelerinde kazd›klar› topra¤a gömüyor
böylece köylüleri zan alt›nda b›rakmaya çal›fl›yorlard›. Bunlar dahi az gelmifl olacak ki duvar diplerine, cami tuvaletlerine esrar ve benzeri uyuflturucu maddeleri b›rak›yorlard›.
Ancak tüm bask›n ve komplolar bofl ç›kar. Zira köylülerde herhangi bir art niyet ve kötülük bulunmamaktad›r. Ancak rahats›zl›k duyulan fley, olumsuz bir fleyin varl›¤› de¤il,
‹slam’›n yaflanmas›n›n ta kendisidir.
Çiçekli Köylüleri Gercüfl’e götürülerek a¤›r iflkence ve hakaretlere maruz b›rak›l›r. Bununla yetinilmez koruculu¤u terDUA ◆ ARAfiTIRMA
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cih eden köylerin dolmufllar› bu köye u¤ramaz. Köylü tam bir
bask›ya maruz b›rak›l›r. Bu arada PKK, tehdit kasetlerinde bu
köyün 50 gün içerisinde yak›l›p yerle bir edilece¤inden bahseder. Bilal ismindeki karakol komutan› cami basar, Metin
yüzbafl› ve Ahmet yüzbafl›lar da köylüye kin kusar.
Hizbullah’›n bu köyde kamp kurdu¤u iddialar›, U¤ur
Dündar’›n Arena program›na servis edilen bir haberden
ibarettir. Kestikleri a¤açlardan kendilerine çardak yapan iflçilerin çardaklar› gizlice görüntülenerek bunun kamp oldu¤u iftiras› at›l›r. Bunun üzerine di¤er köy muhtarlar›, korucular ve askeriye toplan›p köyde keflif yapar. Helikopterler
köy üstünde uçmaya bafllar. Ancak kamp oldu¤u söylenen
fleyin basit iflçi çardaklar› oldu¤u aç›¤a ç›kar. ‹flte Çiçekli
Köyü’nün Hizbullah ve kamp iddias› ve iftiras› budur.
4–Kavak Mezras› (Xirbêsma’îl)/Gercüfl–Batman
Kavak mezras› Batman’dan Gercüfl’e giderken yol üzerinde say›labilecek bir yerde olup Hizbullah’›n kamp yapmas›n›n mümkün olmad›¤› köylerdendir.
Bu köy 1991 y›l›n›n sonbahar›nda PKK’lilerin rahatça
gelip köylüleri yard›m ve destekle tehdit etti¤i bir köydür.
Ancak köy halk› dindar oldu¤u için zamanla PKK ile aras›nda sürtüflme yaflan›r. Her zaman ve her yerde oldu¤u gibi bu kez de Kavak Mezras›, s›rf PKK’nin saflar›nda yerini
al›p dindarl›¤›n› terk etmedi¤i için hedefe oturtulur. Bu yüzden de köye gözda¤› vermek ve bir daha PKK’ye karfl› gelmesini önlemek için köye sald›r› düzenlenir. Köylüler bu
sald›r›y›, Allah’›n yard›m›yla ellerindeki basit silahlarla savarlar. Bu sald›r›n›n püskürülmesi ve PKK’ye karfl› koyma
hadisesi, PKK taraf›ndan hazmedilmeyip bunu bir antipropaganda arac›na dönüfltürme yoluna gidilir.
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“Askerler onlar›n etraf›nda nöbet tutuyor, etraflar› elektrik telleriyle
kapl›d›r. Asker sabaha kadar nöbetlerini tutmaktad›r”

diye iftira ve karalamalarda bulunurlar.
Bu propagandayla amaçlar› mütedeyyin köylünün ölümünü meflrulaflt›rmakt›. Bir gün Müslümanlar› öldürdüklerinde hakl› ç›kmak,
“Bunlar zaten devletin ajan›yd›”

demeleri içindi. Hâlbuki köylünün kesinlikle devletle hiçbir
münasebeti bulunmamaktayd›…
Bu sald›r›n›n üzerinden 3–4 ay geçtikten sonra, PKK taraf›ndan flöyle bir mesaj gönderilir:
“Ya güttü¤ünüz davan›z› terk edersiniz, ya da sizi öldürürüz.”

Bu ortamda köylü kendi kendini muhafaza etmek durumunda kal›r. Zira asker gece çat›flmalar›na müdahale etmemekte, sonraki gün saat 10.00 sular›nda gelmekteydi. Tabi bask› tek tarafl› da de¤ildi. Bir taraftan PKK di¤er taraftan devlet bask› uygulamaktayd›. PKK,
“bizim yandafl›m›z olmal›s›n›z”

derken, devlet de
“korucu olmal› bize çal›flmal›s›n›z, korucu olmazsan›z elimizden kur tuluflunuz yoktur”

diye bask› uyguluyordu.
Sald›r›dan sonra asker köye o kadar bask› yapar ki, adeta köyden ç›kmaz olur. Bask›n yapt›klar›nda, yanlar›na
D›fnê Köyü’nün korucu olan muhtar›n› da almaktad›rlar.
D›fnê Köyü muhtar›n›n ad› Mehmet Salih ORHAN olup
halen de J‹TEM’le birlikte çal›flmaktad›r. Son zamanlarda
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‹stanbul’a gidinceye kadar Ankara’da bulunmaktayd›. Bu
flah›s, Cemaat mensuplar›n›n yan›nda kendisini Cemaatten, PKK’nin yan›nda ise PKK’den gösteren, ancak sadece devletçi olan ve her k›l›¤a girebilen birisiydi.
‹flte bu muhtar, askerin bafl›ndaki Yüzbafl›ya:
“Yüzbafl›m hiç üzülme! Ya bizim arkadafl›m›z olur, korucu olup dev lete yard›mc› olurlar; ya da bir tekini bile köyde b›rakmam”

diyecek kadar habis ruhlu bir insand›r.
‹flte bu flekilde çift tarafl› bir zulmün ma¤duru olan bir
köyde kamp yap›labilece¤i iddia ve iftiras›, ancak fleytan›n
avenesinin kendisini aklamak için uydurabilece¤i ak›ld›fl› bir
iftira olur.1
1 “… Hava Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Faruk Cömert’in, “Hiz bullah’›n PKK’ya karfl› kullan›ld›¤› söyleniyordu O zaman bunun yanl›fl
oldu¤unu söyledim. Valiyi de uyard›m” sözlerinin üzerinde önemle du rulmas› gerekiyor…. Hizbullah örgütünün bu kadar büyümesinde güven lik güçlerinin gerçekten katk›s› var m›? Katk›s› varsa, nas›l oluyor da, ay n› devlet binlerce Hizbullah militan›n› yakalay›p cezaevine at›yor?... ‹flte
ortada müthifl çeliflkiler var.
… Hizbullah örgütünün Hasankeyf ve Gercüfl yöresinde kamplar›n›n
bulundu¤u, jandarma denetiminde e¤itim ald›klar› da öne sürülmüfltü.
TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araflt›rma Komisyonu, olaylar›n merke zi konumundaki Batman’da da görevlilerin ifadelerini video kasete ald›r d›. Komisyon Baflkan› Sad›k Avundukluo¤lu, dönemin Batman Emniyet
Müdürü Öztürk fiimflek’e soruyor:
- Hizbullah’›n Jandarma korumas›nda kamplar› var m›?
- Evet, evet..Biz de bu söylentileri duyduk. Araflt›rd›k. Ancak böyle
bir fleyin olmad›¤› anlafl›ld›.
Bu kaset o dönemde bir televizyon kanal›nda yay›nland›. Ama Em niyet Müdürü Öztürk fiimflek’in cevab›n›n sadece “evet, evet” sözcükle ri yer ald›. Cümlenin gerisi getirilmedi¤i için Batman Emniyet Müdürü
sanki “Hizbullah’›n Jandarma korumas›nda kamplar› bulundu¤unu” söy lemifl gibi oldu ve bu iz bir daha da silinemedi….
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Terörle mücadele konusunda o günlerde Batman Valisi Salih fiar man’›n etkili çal›flmalar yürütüyordu. Kendisine bu iddialar› sordu¤umda
flunlar› söylüyor: “Faili Meçhul Cinayetleri Araflt›rma Komisyonu Baflka n› Sad›k Avundukluo¤lu’nu telefonla arad›m. Kendisi de Emniyet Müdü rünün sözlerinin kesildi¤i ve yanl›fl anlamalara meydan verildi¤i için çok
üzüldü¤ünü söyledi. Bana Emniyet Müdürü Öztürk fiimflek’in ifadesini
faksla geçti. Kendisi de bu durumu düzeltmek için bas›n toplant›s› yapa ca¤›n› söyledi. Ayn› gün ben Batman’da bas›n toplant›s› yapt›m. ‹çiflleri
Bakanl›¤› da yaz›l› bas›n aç›klamas› yapt›. Sad›k Avundukluo¤lu, sanki
bunlar yaflanmam›fl gibi televizyonlara ç›k›p Hizbullah’›n Jandarma ko rumas›nda kamplar›n›n bulundu¤unu dönemin Emniyet Müdürü Öztürk
fiimflek’in ifadesinde belirtti¤ini söylüyor. 180 derecelik dönüfl karfl›s›n da flafl›rd›m.”
… Salih fiarman, o günlerde Hizbullah’›n devlet taraf›ndan destek lendi¤i, jandarma denetiminde kamplar› bulundu¤u söylentilerinin de ya y›ld›¤›n› belirtiyor ve sözlerini flöyle sürdürüyor:
“M‹T Baflkan›, Emniyet Müdürü, ‹l Jandarma Alay Komutan›’n› top lay›p Hizbullah’›n devlet taraf›ndan kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›, kullan›l› yorsa il valisi olarak bunu bilmek istedi¤imi söyledim. A¤›z birli¤i etmifl cesine böyle bir fleyin kesinlikle söz konusu olmad›¤›n› söylediler. ’Ara
s›ra kullan›yoruz’ bile demediler.”
… Hizbullah’›n Hasankeyf ve Gercüfl yöresinde kamplar›n›n bulun du¤u yolunda kendisine baz› bilgiler ulaflt›¤›n› anlatan fiarman, “Vilayet tekiler Ankara’ya gitti¤imi sand›¤› günlerde ben daha önce ayarlad›¤›m
yerel k›yafetleri giyip çok güvendi¤im korucubafllar› ile birlikte kamp ol du¤u söylenen yerleri bir hafta dolaflt›m. Daha sonra ayn› yörelerde he likopterle alçaktan uçufl yapt›k, flüpheli yerlere indik. Ancak böyle bir
kamp›n varl›¤›n› saptayamad›k” diyor…
Jandarma Genel Komutanl›¤›, böyle bir kamp›n olmad›¤›n› komisyo na bildirmifl. Bu iddialar›n ortaya at›ld›¤› günlerde ‹çiflleri bakanl›¤›’n›n
yapt›¤› yaz›l› aç›klama ise “Seki, Gönüllü ve Çiçekli bölgelerinde kamp
mevcut olmad›¤› gibi, jandarma birliklerince bu ve buna benzer yasad›fl›
herhangi bir örgüte destek verildi¤i fleklindeki iddialar da tamamen ger çek d›fl›d›r…” deniliyordu.
Dönemin Batman Emniyet Müdürü Öztürk fiimflek’e “Siz, Jandarma
denetiminde Hizbullah kamp› oldu¤unu söylediniz mi?” diye soruyorum.
fiimflek flu karfl›l›¤› veriyor:
“Konu inan›lmaz bir biçimde sapt›r›ld›. Olay›n asl› flu: Komisyon üye leri bizimle görüflmeden önce kendi deyimleriyle ’Demokratik örgütler’
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ile görüflmüfller. Hangi demokratik örgütlerse bunlar, Batman’daki faili
meçhul cinayetlerle ilgili komisyon üyelerine bilgi vermifller. Bizimle gö rüfltüklerinde Batman’daki cinayetlerin devlet taraf›ndan yap›ld›¤›na da ir bilgiler ald›klar›n› söylediler. Polis ve jandarma bu ifle girmemifl olsa ci nayetlerin olmayaca¤›n› söylediler. Biz de ’evet, evet biz de duyduk.
Araflt›rd›k ama, bunlar›n asl› yok…’ dedik. Tüm konu bu. Bunu tutup da
yar›ya yar›ya bölük pörçük edilerek aç›klanmas› yersiz.” (Sayg› Öztürk,
“Bu ‹ddialar, Emniyet Müdürünü Kanser Etti” Bafll›kl› Yaz›s›ndan, 11
Ekim 2010 Pazartesi, Spot Haber Google)

DUA ◆ ARAfiTIRMA

K‹fi‹SEL SAVUNMAM

Her ne kadar flimdiye dek okudu¤um k›s›m, dolayl›
olarak kiflisel savunma ba¤lam›nda ele al›nsa da direkt flahs›mla alakal› olarak birkaç hususu belirtmem gerekiyor.
Mütalaa incelendi¤inde hakk›mdaki suçlamalar›n
146’ya taalluk eden k›sm› 1994 y›l›na kadar ifllenmifl suçlarla ilgilidir. 1994’ten sonraki faaliyetlerim ise üyelik kapsam›ndad›r.
Yani bu gün, 15 y›l önce ifllenen suçlarla yarg›lan›yorum. 15 y›l önceki kaotik ortam› savunman›n çeflitli yerlerinde tasvir etmeye çal›flt›m. Bunlar› tekrar etmeye gerek görmüyorum. Ben o y›llar›n atmosferini ne kadar anlatsam da yaflamadan bilemezsiniz, anlayamazs›n›z. Bilmedi¤iniz, anlayamayaca¤›n›z bir konuda yarg›lama yapman›n hukukla ne derece ba¤daflt›¤›n› herkesin takdirine
havale ediyorum.
O y›llar, PKK’nin yo¤un eylem yapt›¤› y›llard›. Ancak
bu eylemler yeterli görülmemifl, ak›t›lan kan ve gözyafllar› az bulunmufl olmal› ki PKK’nin hanesine yaz›lacak birtak›m eylemler devlet eliyle ifllenmiflti. O y›llarda bölgede
görev yapan üst rütbeli emekli bir subay olan Altay ToDUA ◆ ARAfiTIRMA
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kat; “Savc› ve hâkimleri hizaya sokmak için evlerinin
çevresine bomba att›rd›m” diyerek benim bu sözlerimi
do¤ruluyor. Altay Tokat; kaç hâkim ve savc›n›n evinin
çevresine bomba att›rm›fl, bu faaliyetleri neticesinde kaç
kifli ölmüfl, kaç kifli yaralanm›fl, ne kadar maddi hasara
sebep olmufl, Altay Tokat gibi daha kaç tane bombac›
general var bilemiyoruz. Çünkü hiçbir savc› hizadan ç›karak, bu adam hakk›nda bir inceleme yapamad› ve konufltuklar› ile yapt›klar› kendisine kâr kald›.
Bahsetti¤imiz ortam› belki de en iyi anlatan sözler Altay Tokat’a ait iflte bu sözlerdir. Dolay›s›yla devletin;
adeta PKK ile el ele vererek milleti can›ndan bezdirdi¤i
bir ortamda yapt›¤›m›z her fley nefs–i müdafaa kapsam›nda ele al›nmal›d›r.
Ben sizleri cesarete ve onurlu bir durufla davet ediyorum. Sizleri, size dayat›lan, bombalarla, silahlarla zorla konuldu¤unuz “hiza”dan ç›kmaya davet ediyorum. Siz ancak;
15 y›l önceki suçlamalarla karfl›n›za getirilmifl kiflileri beraat ederek bu hizadan ç›kabilirsiniz. Bombalar›n gücüyle
oluflturulmufl bu onur k›r›c› “hiza” ancak bu flekilde bozulur
ve manen hürriyetinize kavuflmufl olursunuz.
Türkiye’deki kokuflmufl statüko, yanl›fl oturtulmufl dengeler ancak böyle bir kararla alt üst olur ve her fley yerli yerine oturur.
Bu onurlu duruflun yerine ceza vermeyi tercih ederseniz,
tarih bunu flöyle kaydedecektir: “Cemal Tutar, filan tarihte
bombalar›n gücüyle hizaya sokulmufl hâkimler taraf›ndan
falan cezaya mahkûm edildi.”
Sonuç her ne olursa olsun; “Takdir–i ‹lahi böyle tecel li etti” diyerek Rabbimize hamd edece¤iz. Bizim için deDUA ◆ ARAfiTIRMA
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¤iflen çok fazla bir fley olmayacakt›r. Çünkü zindanda da
olsak, saraylarda da olsak bu fani dünya hayat›n›n bitece¤ine iman etmifliz. Neticede hepimiz fani dünya hayat›ndan sonra baki âleme göçecek ve “Mahkeme–i Kübra”da, Allah’›n huzurunda hesap verece¤iz. Bu yüzden
Rabbimize; “Kahr›n da hofl, lütfun da hofl” diyerek hamd
ediyoruz.
1980–2000 aras›nda geçen yirmi y›l boyunca, kulluk
görevimizi yerine getirmek için çaba ve emek sarf ettik,
kofltuk, kofluflturduk. Bu müddet içinde yapt›¤›m›z güzel ve
hay›rl› iflleri Mevla’m kendisi için kabul etsin. ‹nsan olmam›z hasebiyle yapt›¤›m›z yanl›fl ve hatalar›m›z için de Cenab–› Allah’tan af dileyerek taksirat›m›z› ba¤›fllamas›n› niyaz ediyoruz.
Gerek akibeti bizimkiyle benzerlik gösterdi¤i için, gerekse vefa borcunu ödemek ad›na, fieyh Said K›yam›’n›n öncülerinden fiehid Hanili Salih Bey’in idamdan önce kaleme
ald›¤› dizeleri okuyarak savunmama son veriyorum:

Gerçi enzar–› ehibbadan dahi dûr olmufluz,
Rahmet–i Mevla’ya yaklaflmakla mesrur olmufluz.
Hak yolunda müflis–u hane–harab olduksa da,
Bu harabiyetle biz manada ma’mur olmufluz.
Ehl–i hakk›z, korkmay›z idamdan berdardan,
Çünkü te’yid–i ‹lahi ile mensur olmufluz.
Hâkim–i Mübtil yedinden madrubin olduksa da,
Emri Hakla fiarr› Garra hakk›n› ifaya memur olmufluz.
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Kul bize zulmen mucazat etse de perva etmeyiz,
fiüphemiz yoktur ki, indialahta me’cur olmufluz.
Salih’im, ehl–i salah›m. Dine can k›ld›m feda,
Lütfü hakla teflnegan–› ab–› Kevser olmufluz.

ADRES

03.07.2009

D T‹P‹ KAPALI CEZAEV‹
B BLOK 1. KISIM 3. ODA
D‹YARBAKIR

Cemal TUTAR
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MEHMET VAROL’UN
SAVUNMASI

6 NOLU A⁄IR CEZA MAHKEMES‹NE
D‹YARBAKIR

Dosya No: 2000/171
Konu: Esas Hakk›ndaki Savunmam
Savunmas›n› Veren: Mehmet Varol

Befleri ta¤utlar›n sevgisini de¤il, Hz. Muhammed aley ve O’nun takipçilerinin sevgisini kalbimize
yerlefltiren Allah’a hamd olsun.

hisselatu vesselam

Küfrü, zulmü görüp tan›d›ktan sonra çaresizlik içerisin de oturmay› de¤il, cihad aflk› ile davranmay› bize ihsan
eden Allah’a hamd olun.
Menfaat, korku ve bencillik putlar›ndan uzaklaflt›r›p aza b›n›n, gazab›n›n, flefkatinin, rahmetinin havf ve reca terazi sini akl›m›zdan ç›karmayan Allah’a hamd olsun.
Zalimlerden, müstekbirlerden nefret ettirip onlar›n ya n›nda de¤il; mazlumlar›n, mustazaflar›n yan›nda yer alma y› nasip eden Allah’a hamd olsun.
Ümmetin fer’i ihtilaflar›n›; ümmeti parçalamak için Müslü manlar› ayr›nt›larda bo¤arak birbirine düflüren emperyalizmin
›rkç›l›k tuza¤›na da düflürmeyen Allah’a Hamd olsun.
Mahlukat›n en flereflisi, en faziletlisi, en ekremi, alemle re rahmet olarak gönderilen, müttakilerin imam›, mücahid lerin lideri Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama, O’nun pak
ehl–i beytine ve ashab›na salat ve selam olsun.
DUA ◆ ARAfiTIRMA

Bizler Hizbullah cemaatinin mensubu olmak ve ‹slam
fleriat›n› hâkim k›lmaya çal›flmakla suçlanmaktay›z ve on
y›ld›r bu salonda yarg›lanmaktay›z. Hatta terörist olarak
lanse edilmekteyiz. Do¤rusu Hizbullahi mücadelenin hak
oldu¤una ve hakkaniyetine dair delil ve mesnetleri zikretme
ihtiyac› duymuyorum. Zira Hizbullah’›n davas› ‹slam ve
Kur’an’d›r. Bin dört yüz y›ld›r bu halk Müslüman’d›r. ‹slam’a ve Kur’an’a göre idare edilmeyi istemektedir. Bu da
her toplum ve halk›n oldu¤u gibi halk›m›z›n en büyük ve en
tabii hakk›d›r. Ne var ki TC kuruluflundan bu yana bu hakk› halk›m›zdan zorla ve hile ile alm›fl buna karfl›n H›ristiyan
bat›n›n kültürünü, yasalar›n› ve emperyalist ideolojilerini
dipçik zoruyla halk›m›za dikte etmifltir. Bu dayatmay› kabul
etmeyen halk›m›za her türlü zulüm, iflkence, katliam, sürgün ve zindan reva görülmüfltür. Say›lar› milyonla ifade edilen mazlum Müslüman bu nedenle katledilmifl, bir flapka
kanunu için binlerce insan dara¤ac›na gönderilmifltir.
Bu halk laik de¤il, Müslüman’d›r ve ‹slam’a göre idare
edilme hakk›na sahiptir. Bu hakk› gasp edilmifl ise burada
gaspç›lar suçludur halk ise ma¤dur ve masumdur. Bu meDUA ◆ ARAfiTIRMA

----------------------352
-------------------------------------------------

hizbullah ana davası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yanda flayet birilerine terörist denilecekse hak sahibine de¤il, hakk› gasp edene denilmelidir.
Halk›m›z ‹slam’› kabul etti¤i ilk günden beri Kur’an-› Kerim’i kendisine yegâne rehber ve Hz. Peygamber Sallallahu
aleyhi ve sellem’i yegâne örnek ve önder seçmifltir.
Kur’an-› Kerim ise Allah–u Teâlâ’n›n kelam›d›r ve Hz.
Cebrail aleyhisselam vas›tas›yla Peygamberimiz Sallallahu aleyhi
ve sellem’e vahyetmifltir. Allah’u Teala Kur’an–› Kerim’i insano¤luna k›yamete kadar hiç eskimeyecek, zay›flamayacak, sönmeyecek ve tahrif edilmeyecek bir düstur ve yol
gösterici bir mesaj olarak göndermifltir. ‹nsano¤lunun k›yamete kadar muhtaç olaca¤› her fley Kitab–› Mubin’de beyan edilmifltir. Kur’an-› Kerim’de insan›n mükellef tutuldu¤u yerine getirmekle sorumlu k›l›nd›¤› dört temel konu ayr›nt›l› olarak zikredilmifltir ki bunlar akide, ibadet, ahkâm ve
ahlak konular›d›r.
Akide, iman edilmesi gereken alt› esas› içermektedir.
Bunlar Allah’a, Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret
gününe ve kadere imand›r.
Allah’u Teâlâ’n›n varl›¤›na, birli¤ine, tüm kemal s›fatlar›n›n ona has oldu¤una, tüm noksanl›klardan münezzeh oldu¤una iman etmek yani yakinen bilmek ve tasdik etmek…
Bu kâinat› ve içindeki her fleyi Allah yaratt›. Her fley
O’nun mülküdür. Tek hakim O’dur.
Bizlere do¤ru yolu göstermek, dünya ve ahiret saadetini
ö¤retmek için peygamberler ve kitaplar göndermifltir. Bunlar vas›tas›yla yap›lmas› gereken helalleri ve yap›lmamas›
gereken haramlar›n› duyurmufl; Rabbine itaat edene ebedi
mükâfat verilece¤ini, itaat etmeyenin de ebedi cehennem
azab›na çarpt›r›laca¤›n› vaat etmifltir.
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Kur’an-› Kerim insan için en uygun en mükemmel saadeti sa¤layan ahlak kurallar›n›, insan›n kalp huzurunu sa¤layan ve Rabb ile münacat› ifade eden ibadeti, t›pk› bizim
gibi imtihan edilmifl olan önceki topluluklar›n k›ssalar›n›;
iman edenlerle etmeyenlerin, mazlumlarla zalimlerin, salihlerle facirlerin, hak davetçileri ile davet düflman› ta¤ut ve
diktatörlerin, “Allah’›n emirleri ve hükümleri do¤rultusunda
yaflan›lmal›” diyen peygamberlerle kendi uydurdu¤u kanunlarla insanlar› idare etmeye çal›flan sahte ilahlar›n çekiflmelerini ve k›ssalar›n› ihtiva etti¤i gibi öyle de k›yamete kadar
tüm insanlar ve cinlerin uymakla mükellef tutuldu¤u ahkâmlar› içermektedir. Ayn› zamanda da bir anayasa ve kanun kitab›d›r. Orada helal –yani serbest olan fleyler– ve haramlar –yani yasaklar– vard›r; insanlar aras›nda ç›kan husumetleri giderecek hükümler vard›r.
Peygambere iman ise flu demektir: “Yakinen biliyorum
ve tasdik ediyorum ki Peygamberler Allah–u Teâlâ’n›n ak›l
sahiplerine gönderdi¤i elçileridir. Söyledikleri her fley hakt›r, getirdikleri kitaplar Allah–u Teâlâ’n›n kelam›d›rlar, hakt›rlar ve do¤rudurlar.
Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem
son peygamberdir ve ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Kur’an-› Kerim de son kitap ve son mesajd›r. Bu nedenle k›yamete kadar gelecek olan tüm insanlar ve cinler
Peygamber Efendimize Sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur’an-›
Kerim’e iman etmekle mükelleftirler. K›yamete kadar geçerli olacak olan yegâne hüküm ve sistem Kur’an-› Kerim
ve peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetidir. ‹man›n gere¤i budur.
fieriat kelimesi lügatte “yol” manas›na gelmektedir. ‹slam terminolojisinde ise Kur’an’›n ve Sünnetin içerdi¤i hüDUA ◆ ARAfiTIRMA
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kümlere “fieriat” denmektedir. Bir baflka tabirle Allah–u
Teâlâ’n›n kullar›na gönderdi¤i ve tabi olmalar›n› istedi¤i
yoldur, yani “din”dir.
Kur’an-› Kerim’de Casiye suresi 18–22. ayetlerde mealen
flöyle buyrulmaktad›r:
“Sonra seni de bu emirden bir fleriat üzerine k›ld›k; öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin heva (istek ve tutku)lar›na uyma.
Çünkü onlar, Allah’tan (gelecek) hiç bir fleyi senden savamazlar. fiüphesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler.
Allah ise, muttakilerin velisidir.
Bu (Kur’an), insanlar için basiret (nuruyla Allah’a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için
de bir hidayet ve bir rahmettir.
Yoksa kötülüklere bat›p-yara alanlar, kendilerini iman
edip salih amellerde bulunanlar gibi k›laca¤›m›z› m›
sand›lar? Hayatlar› ve ölümleri bir mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar.
Allah, gökleri ve yeri hak olarak yaratt›; öyle ki, her nefis
kazand›klar›yla karfl›l›k görsün. Onlara zulmedilmez.”
Ayeti kerimede görüldü¤ü gibi “fieriat” tabi olunmas› istenen dindir. Ayr›ca fiura Suresi 13 ve 21. ayetlerinde ve Maide
Suresi 48. ayetinde de ayn› flekilde “fieriat” kelimesi geçmektedir. Bu konuyla ilgili olarak detayl› bilgi için tefsirlere müracaat edilebilir. Ve bütün tefsirler de size ayn› fleyi söyleyecektir. Yani fieriat’in eflittir Din oldu¤unu…
Evet, Hizbullah’›n davas› çok net ve aç›kt›r. ‹slam ve
Kur’an’d›r. ‹stedi¤i yönetim biçimi bu halk›n yüzy›llard›r can› pahas›na savundu¤u ‹slam fieriat›’d›r. Bu iddiam›z›n en
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aç›k delili tüm Hizbullah mensuplar›na yöneltilen suçlama
olan “Mevcut düzeni kald›r›p yerine fler’i esaslara dayal› bir
yönetim kurmak” ifadesidir.
‹kinci delil ise Hizbullah mensuplar›n›n ço¤una yöneltilen camide Kur’an-› Kerim dersi vermek veya almak suçlamas›d›r. Hizbullah’tan ceza verilenlerin dosyalar›na bak›ld›¤›nda hepinde ortak olan nokta bu iki suçlaman›n yer almas›d›r.
fiair flöyle der:

“Fazilet, düflman›n bile hakl›l›¤›n› itiraf etmesidir.”
Ne yaz›k ki bin dört yüz y›ld›r ‹slam diyar› olan bu topraklarda canlar›n› nesiller boyu Kur’an’a ve ‹slam fieriatine
siper eden bir milletin torunlar› bin dört yüz y›ld›r ‹slama ve
Müslümanlara düflmanl›k etmifl, kin kusup ve nefret etmifl
haçl›lar›n ve bat›l› düflmanlar›n ideolojileri ve ç›karlar› ad›na
bizi yarg›l›yor ve bizi fleriat istemekle, Kur’an dersi vermekle suçluyor, az›l› terörist muamelesi yap›p y›llar boyu cezaevlerinde aleyhimizde amans›z mahkemeler kuruyor.
Bu duruma a¤lamak m› laz›m gülmek mi bilemiyorum.
Bizi yarg›layanlar›n kimli¤inde ‹slam yaz›yor. ‹lk suçlama
Allah’›n hükümlerini istemek. E¤er Müslüman iseler bu suçlama ne anlama geliyor? E¤er de¤ilseler kimliklerindeki din
hanesinde yer alan “‹slam” ibaresi ne oluyor?

Özet olarak bu salonda Allah–u Teâlâ’y› meleklerini ve
buradaki herkesi flahit tutarak itiraf ediyorum ben flu an
mevcut insan ürünü, uyduruk ve zalimane kanunlar› redde diyorum. Onu kald›r›p yerine Allah’›n fieriatini ikame et mek istiyorum. 15 yafl›ndan beri bu fluuru ald›m, bunun
için çal›flt›m ve bu amaçla da Hizbullah’a biat ettim. Halen
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de bunu savunuyor ve Rabbimden bu ahit üzere can›m› al mas›n› istiyorum. Bu mukaddimeden sonra mahkeme süre ciyle alakal› birkaç fley söylemek istiyorum.
Biz bu mahkeme solanlar›na neredeyse on y›l› aflk›n bir
süredir her defas›nda türlü eziyetlerle getirilip götürülmekteyiz. Tüm bu getir–götürlerin neticesi ise bir hiç, bir s›f›rdan öte bir fley de¤ildir. Hem yarg›lama bak›m›ndan hem
de hak–hukuk bak›m›ndan netice bir hiçtir.
Bu durum mahkeme duvarlar›n› süsleyen “Adalet mülkün temelidir” vecizesiyle tam bir tenakuz halini yans›t›yor
asl›nda.

Devletler ve toplumlar sahip olduklar› hukuk sistemi ve
iflleyifli aç›s›ndan dörde ayr›l›rlar:
Bunlardan birincisi; iyi ve adaletli kanunlara sahiptir ve
bu kanunlara uyulup hiçbir ikircikli uygulamaya girmeden,
tereddütlere mahal vermeden kanunlar› iflletir.

‹kincisinin; iyi ve adaletli kanunlar› vard›r, ama bu kanunlara tam riayet edilmez ve ço¤u zaman keyfi uygulamalar hâkim olmaktad›r.
Üçüncüsünün kanunlar› kötü ve zalimanedir. Bununla
beraber ‘kanun kanundur’ denilip harfiyen bu kanunlara
uyulmaktad›r.
Dördüncüsünün ise kanunlar› kötü ve zalimanedir. Ama
bunlara dahi tam uyulmaz ve keyfi uygulamalarla toplum
kaos, fliddet, anarfli ve teröre sürüklenir.
Herhalde yaflad›¤›m›z bu ülke, bu dördüncü tür ülkeler
grubunda olsa gerek. Yaflad›¤›m›z ülke ve içinde bulundu¤umuz toplum, öylesine marazi bir sisteme lay›k görülmüfltür ki, doksan y›la varan ülke tarihinde kaos, fliddet, anarfli, gözyafl› ve zulümden baflka bir fley yaflanmam›flt›r.
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Bu tespitin gün gibi aflikâr bir hakikat oldu¤una en büyük
flahit, yakaland›¤›m›z ilk saniyeden itibaren flu an›m›za kadar
on y›l boyunca gözalt›, cezaevi ve mahkeme aflamalar›nda
her türlü ma¤duriyet ve mazlumiyeti tatm›fl olan bizleriz ve
bizler gibi buralardan gelip geçmifl binlerce mazlum ve ma¤dur Hizbullahilerdir. Yine bölge insan›, ta cumhuriyetin kuruldu¤u y›llardan itibaren devletin hep so¤uk yüzünü görmüfl, devletin sopas›n› bafl›nda ve ensesinde hissetmifltir.
Mazlum ve Müslüman Kürt Halk›; katliamlar, sürgünler, zulümler, ikinci s›n›f vatandafl muamelesi görme, dilinin ve kültürünün yasaklanmas›, k›l›k ve k›yafetine yönelik bask›lar ve
daha onlarcas›n› sayabilece¤imiz zulümlerin muhatab› olarak yukar›da yapt›¤›m›z tespitin canl› flahididir.
Biz on y›l önce bu salonlara ilk getirildi¤imizde, masalar›n üstünde koca hacimli, ama içerik aç›s›ndan bofl ve
anlams›z dosyalar vard›. Aleyhimizde ispatlanmam›fl ve
bu konuda hiçbir geçerli delil sunulmam›fl koca koca iddialar ve iftiralar vard›. Geçen on y›ll›k sürede hiçbir fley
de¤iflmedi. O dosyalar koca gövdeli ve geçersiz içeri¤iyle ortada oldu¤u gibi duruyor. ‹ddialar›n ise ispatlama
flöyle dursun, lehimizde ortaya ç›kan delillerle çoktan iftira ve buhtan olduklar› kan›tland›. Buna ra¤men iddialarda bir de¤ifliklik olmad›. Gerçek flu ki bu süre zarf›nda ad›na yarg›lama diyebilece¤imiz bir hukuk iflleyifli gerçekleflmedi. Hiçbirimizle ilgili somut bir yarg›sal aktiviteye rastlamad›k. Sadece hukuken bir gün dahi cezaevinde
b›rak›lmayacak olan bir iki masum insan, y›llar sonra
tahliye olabildiler. Tabi bu süre zarf›nda hiçbir suçlar› olmad›¤› halde, cezaevinde kalan Musa Özer ile Turan Ar›
adl› kardefllerimiz, esaret alt›nda, mazlumca vefat edip
hakk›n rahmetine kavufltular.
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Bu on y›ll›k sürede de¤iflen bir fley varsa, o da mahkeme heyetinin simalar›d›r. Sadece yarg›ç ve savc›lar›n simalar› de¤iflti. Ama simalar de¤iflmesine ra¤men tav›rlarda,
önyarg›larda, bize bak›fl aç›lar›nda hiçbir de¤ifliklik olmad›.
Gelen, gidenle ayn› oldu.
‹flte bu minval üzere cari olan bir ortamda ne yarg›laman›n, ne duvarlarda yaz›l› olan “Adalet mülkün temelidir”
gerçe¤inin, ne de bizim yapaca¤›m›z savunmalar›n bir anlam› olacakt›r.
Dolay›s›yla as›ls›z ve mesnetsiz iddialara ve hatta iftira
niteli¤indeki suçlamalara karfl› hukuk ve kanun mülahazas›yla savunma yapman›n abesle ifltigal olaca¤›, flüpheye yer
b›rakmayacak flekilde ortadad›r.
Hizbullah cemaatinin ve vefal› fertlerinin yirmi y›ll›k süre
zarf›nda devlet taraf›ndan bilinçli, programl› ve sistematik
bir flekilde u¤rad›¤› eziyet, iflkence ve vahfletin bir benzerine
bu topraklar›n tarihinde rastlamak mümkün de¤ildir. Do¤rusu bu öz be öz ‹slam diyar›nda, dünyada efline az rastlan›r
bir zulme maruz kald›¤›m›z› söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
Devlet, son yirmi y›lda yirmi binden fazla dindar insan›,
Hizbullahi oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na alm›fl ve tamam›n›
kötü muamele, kaba dayak ve iflkenceden geçirmifl, birço¤una bu ac›mas›z uygulama günlerce, hatta haftalarca yap›lm›flt›r. Ben 2,5 ay, Edib Gümüfl ve Cemal Tutar alt›flar
ay, buradaki di¤er kardefllerin hemen hepsi ikifler ay veya
en az 45 gün gözalt›nda tutulup iflkencelerden geçirildik.
Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ve bütün dünya da
biliyor ki devletin güvenlik birimleri bu iflkenceleri ve çok
daha fazlas›n› yapm›flt›r. Türkiye Cumhuriyeti uluslararas›
anlaflmalara imza atarak iflkencenin insanl›¤a karfl› ifllenen
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bir suç oldu¤unu kabul etmifltir. Demek oluyor ki son birkaç y›l› hariç tutarsak, devlet tüm tarihi boyunca sistematik
bir flekilde insanl›¤a karfl› suç ifllemifltir. Bu da bilinen ve art›k herkesçe kabul edilen bir gerçektir.
Biz, bütün insanl›k ad›na bu iflkencelerin hesab›n› soracak de¤iliz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Ama bu suçun
bilfiil bize karfl› ifllenmifl olan k›sm›n› dünyaya ve insanl›¤a
duyurmak boynumuzun borcudur.
Evet, devletin güvenlik güçleri yirmi y›ll›k bir sürede en
az yirmi bin kardeflimize karfl› bu suçu en afl›r› ve gaddarca
yöntem ve tarzlarla ifllemifltir. Bu durum, bütün insanl›¤›n
bilmesi gereken bir hakikattir. Ama insanl›¤›n bilmesi gereken hakikat ve bu suçtan büyük bir suç daha vard›r. O da
mahkemelerin, devleti iflkence ma¤durlar›na tazminat ödemeye mahkûm etmeleri gerekirken, iflkence alt›nda al›nan
ifadelere, zorla imzalatt›r›lan belgelere dayanarak iflkence
ma¤durlar›n›n on y›llarla, müebbetlerle ifade edilen cezalara mahkûm ettirilmesi suçudur. Ve bu suç, iflkence yapma
suçundan daha büyük bir suçtur.
Polis ya da jandarma, kiflileri belli bir müddet iflkenceden geçirmekte ve bu flekilde o kiflilere sadece iflkence zulmü yapmaktad›r. Ama mahkemeler, o masum biçareleri
y›llarca cezaevine atarak onlar›n ailelerine, akrabalar›na ve
belki de toplumun tümüne eziyet vermekle zulüm etmektedirler. ‹flkence, insanl›¤a karfl› ifllenmifl bir suç ise, iflkence
ma¤durunu iflkence ile al›nan ifadelere dayanarak zindanlara atmak, kâinat›n bütün sakinlerine ve zerrelerine karfl› ifllenmifl bir suç olsa gerek.
Size iflkencenin varl›¤›n› ve önünüzdeki dosyalarda bulunan tüm kolluk beyanlar›n›n iflkenceyle al›nd›¤›n› ispat edeDUA ◆ ARAfiTIRMA
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cek de¤ilim. Zira siz bizim bildi¤imizin kat kat fazlas›n›, perde arkas›ndaki boyut ve aktörleriyle beraber bilmektesiniz.
Ama insanl›¤a hizmet ve hakk› hayk›rmak ad›na da olsa kendi yaflad›¤›m iflkencenin ana bafll›klar›n› anlatmak
istiyorum:
Bundan on y›l önce Gaziantep’te bir cami avlusunda
devlet güçleri beni etkisiz hale getirip bafl›ma çuval geçirmek suretiyle zorla bir arabaya bindirerek kaç›rd›lar. Seslerden anlad›¤›m kadar›yla flehir d›fl›na henüz varm›flt›k ki,
araban›n içinde beni sorgulamaya bafllad›lar. Verdi¤im cevaplar› be¤enmeyerek araban›n içinde beni h›rpalamaya
bafllad›lar. A¤z›m› kapatmak suretiyle beni bo¤maya çal›fl›yor, elbiselerimi soyarak hayâs›zca iflkenceler yap›yorlard›.
Günlerce hiçbir resmi ifllem yap›lmadan ›ss›z çöllerde ve izbe evlerde bana iflkence edip sorgulad›lar.
Gözalt›nda kald›¤›m yetmifl gün boyunca akla–hayale
gelmez ve tarifi imkâns›z iflkenceler yapt›lar. Filistin ask›lar›ndan elektrik floklar›na, iflkence konusunda bilinen ve konuflulan tüm yöntemlerin en a¤›r tarz›n› üzerimde denediler.
Tüm iflkence süresince aç, susuz ve ç›plak vaziyette tuttuklar› yetmezmifl gibi, iflkence etmedikleri istirahat döneminde bile, k›fl›n so¤u¤unda hücreme su doldurup ç›plak
vaziyette yat›rarak karn›ma ve s›rt›ma botlarla bas›yorlard›.
Bu yetmifl gün zarf›nda yap›lan iflkence seanslar›n›n say›s›n› hat›rlam›yorum. O insanl›ktan ç›km›fl yarat›klar da bu
say›y› bilemezler. Ara vermeksizin, durup dinlenmeksizin
en vahfli ve afla¤›l›k yöntemlerle kendilerine yarafl›r bir tarzda iflkence ve hakaretler yapt›lar.
Daha önce de ifade etmeye çal›flt›¤›m gibi, gerek bana
yap›lan iflkenceleri ve gerekse de bu ülkede iflkencenin en
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vahfli boyutuyla süregeldi¤ini ispatlamak için söylemiyorum. Çünkü savc› ve hakimler, iflkence gerçe¤ini bu ülkedeki herkesten daha fazla bilmektedirler. Buna ra¤men
mahkemeler, iflkence flüphesi bile bulunan dosyalar› hiç tereddüt etmeden çöpe atmalar› gerekirken, ne yaz›k ki yüzde yüz iflkenceyle al›nd›¤› bilinen ve iflkencenin ispatland›¤›
dosyalarda bile en a¤›r hapis cezalar› tatbik etmektedirler.
Do¤rusu mahkemeler için ifade verilmifl–verilmemifl, iflkence olmufl–olmam›fl, mahkemede savunmalar yap›lm›fl–yap›lmam›fl, iddialar sübut bulmufl–bulmam›fl gibi konular›n hiçbir öneminin olmad›¤› görülüyor. Bizler buraya
getirilirken, her birimizin alaca¤› cezalar›n ne olaca¤› hakk›nda yukar›lardan veya bir yerlerden gelen emir ve talimatla beraber getirildik. Hatta gerekçeli karar›n haz›rl›¤›na
bile çoktan bafllan›lm›fl oldu¤unu düflünüyorum. Kim bilir,
belki gerekçeli karar bitirilmifltir bile.
Nitekim k›sa bir süre önce cezaevinde, gördü¤ü iflkenceler ile ilgili Baflsavc›yla görüflen bir arkadafl›m›za, Baflsavc›;
“Zaten sizin dosya bitmifl. Savunman›z› Yarg›tay aflamas›n›
düflünerek haz›rlay›n” demifltir. O arkadafl›m›z flu an buradad›r, savc› da muhtemelen adliyededir. ‹sterseniz hemen
flurac›kta yüzlefltirebilirsiniz. Kald› ki adliyede hiçbir fley gizli kalmaz. Gerekçeli karar›n yaz›lm›fl oldu¤unu, art›k sa¤›r
sultan bile duymufltur.
Dolay›s›yla yarg›lama ve mahkeme süreci anlams›z bir
hal alm›flt›r. Tüm bunlar birer formalite ve göz boyamadan
ibarettir. Yanl›fl anlafl›lmas›n, ben bunlar› tahkir amac›yla
söylemiyorum. Ve bu sözlerimle asla herhangi bir flahs› birebir hedef alm›yorum. Bu, sistemden kaynaklanan bir bozukluk ve çürümüfllüktür. Yarg›n›n içine düfltü¤ü sorunlar
yuma¤›, art›k içinden ç›k›lmaz bir hal alm›flt›r. Bu durum,
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elbette yeryüzünde gerçek adaleti sa¤layan yegâne sistem
olan ‹slam hukuk sisteminden vazgeçilip insanlar›n kendi
k›t ak›llar›yla haz›rlam›fl olduklar› hukuk sistemlerinin ortaya ç›kard›¤› bir bozukluktur. Türkiye’deki hukuk sisteminin
sorun çözmekten çok sorun üretti¤ini ve yarg›n›n siyasallaflt›¤›n›, hukuk adamlar›n›n ideolojik davrand›¤›n›, siyasi
tercihlerine göre karar verdiklerini, ço¤u yerde keyfi davrand›klar›n› devletin en üst yönetiminde bulunan Cumhurbaflkanlar›, Meclis Baflkanlar›, Baflbakanlar, Bakanlar, Parti Baflkanlar›, hatta yarg› çevrelerinden olan mahkeme baflkanlar› dahi itiraf etmekte ve bundan flikâyet etmektedirler.
Dolay›s›yla yarg›n›n yanl›fll›klar›na maruz kal›p bundan
ma¤dur olan biri olarak mevcut durumu ve masan›n bu taraf›ndan görünen manzaray› ve müflahedelerimi ortaya koyuyorum ve elefltiriyorum.
Bunlar on y›ll›k tutukluluk hayat›m boyunca bizzat kendi yarg›lamam›zdan ve bu süre zarf›nda say›s›z ma¤dur Hizbullahi’nin hazin yarg›lanma hikâyelerinden gördüklerim ve
bildiklerimdir. Kimseye iftira da atm›yorum. Getirin sonuçlanan Hizbullah dosyalar›n›! Bu dosyalarda verilen kararlar› ve bu kararlara mesnet teflkil eden delillere beraberce bakal›m. Orada görülecektir ki yüzde doksan›nda kararlar ya
sadece gözalt› ifadelerine bina edilmifl veya paças›n› kurtarmak için neredeyse Amerika’da ifllenen suçlar› da üstlenmifl ve say›s›z insana iftirada bulunmaktan haya etmemifl
adi bir itirafç›n›n beyanlar›na dayand›r›lm›flt›r.
Nitekim y›llarca savc›l›k yapm›fl olan Gültekin Avc›, Bir
televizyonda kat›ld›¤› programda söyledi¤i bir sözünde;
“Ergenekon iddianamesindeki delillerin onda biri kadar delil olmad›¤› halde Hizbullah ve PKK hakk›nda iddianameler haz›rlad›k ve bunlar›n ço¤u ceza ile sonuçland›”
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demifltir. Bu sözleriyle Ergenekon iddianamesinin güçlü delillere dayand›¤›n› ispat etmek istemiflse de, asl›nda “fiecaat arz ederken merd-i k›ptî sirkatin söyler” misali yap›lan
hukuksuzlu¤u kendi a¤z›yla itiraf etmifltir. Biz Kürtlerde de;
“D›zé bostana dertén z›v›stana” derler. Yani bostan h›rs›zlar›, k›fl›n ortaya ç›kar.
Türkiye’deki yarg›n›n baz› kesime önyarg›l› ve tarafl›
davrand›¤›n› itiraf etmifl olmas›n›n yan› s›ra, yarg› sisteminin ne denli kokuflmufl oldu¤una dair bir özelefltiri mahiyeti de tafl›maktad›r. Elbette onun söyledi¤i bu sözler, bizlerin
ne büyük haks›zl›klara ve ne derece hukuksuz muamelelere maruz kald›¤›m›z› da ayan beyan ortaya koymufltur.
Bu tespitin gerçekli¤i hususunda zerre kadar flüphe yoktur. Asl›nda bu tamamen sizin alan›n›za girdi¤i için bunun
gerçekli¤ini herkesten daha iyi bilirsiniz. Zira insan›n kendi
yapt›klar›n› kendisinden daha iyi bilen olmaz. Ama yine de
herkes bilsin ve bütün dünya tan›kl›k etsin diye birkaç örnek vermekte yarar görüyorum:
Ben Siirt cezaevinde iken cezaevi savc›s› bir gün Cumhuriyet Baflsavc›s› ile birlikte kald›¤›m odaya geldiler. Baflsavc› Türk adaletinden ve hukukun üstünlü¤ü ilkesinin Türkiye’deki iflleyiflinden övgü ile bahsediyordu. Biz de ona;
“Camide Kur’an–› Kerim dersi vermek suç mudur?” diye
bir soru yönelttik. O da bunun suç olmad›¤›n› söyledi. Arkadafllar›m›z›n ço¤unun bu suçlamayla tutuklu bulundu¤unu
söyleyip örnek olsun diye de bir arkadafl›m›z›n iddianamesindeki tutuklama gerekçesi olan “Camiye gitmek ve
Kur’an dersi vermek” ibaresini gösterdik. ‹ddianameye bakt›¤›nda gerçekten de camide Kur’an–› Kerim dersi vermekten baflka hiçbir suçlaman›n olmad›¤›n› gördü. Üstelik iddianamenin alt›ndaki imza da beraberinde gelen cezaevi savc›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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s›na aitti. Bunu görünce flaflk›nl›¤› iki kat artt›, dönüp savc›ya; “Bu nas›l olur?” dercesine bakt›. ‹kisi de afallam›fl ve ne
diyeceklerini flafl›rm›fllard›. Böylece Türk adaleti ve hukukun
üstünlü¤ü ile ilgili savc› beyin az önce yapt›¤› hamasi nutuk
yerini mahcubiyete ve flaflk›nl›¤a b›rakt›.
E¤er; “As›l olan mahkemenin verece¤i karard›r. ‹ddianame bir kriter teflkil etmez” denirse, do¤rusu mahkemenin karar› hem bu örnek flah›s için hem de benzeri bir çok
kifli için iddianameden farks›zd› ve bu arkadafl Hizbullah
üyesi olmaktan 4 y›l 8 ay hapis yatt› ve ç›kt›.
Bu anlatt›¤›m afakî bir örnek de¤ildir. Aksine benzerlerine s›kça rastlanan tipik bir örnektir. Dönemin savc›lar› halen
yafl›yorlar ve flahitlik edebilirler. Ayr›ca flu an bu salonda anlatt›¤›m olaya tan›kl›k edebilecek baflka flahitler de vard›r.
Camilerde Kur’an–› Kerim dersi veren binlerce insan,
Hizbullah üyesi olmak iddias›yla gözalt›na al›nm›fl, birço¤u
henüz çocuk yaflta olmalar›na ra¤men ak›llara durgunluk
veren türlü iflkencelerden geçirilmifl. Bunlardan Abdusselam ‹rdem ve Murat Bilig iflkence sonucu ruhlar›n› Rahman’a teslim etmifltir. Mahkemeye sevk edilenlerden yüzlercesi camide ders vermek veya almaktan baflka hiçbir suçlama olmamas›na ra¤men sözüm ona adaletiyle bütün cihana nam salm›fl (!) bu mahkemeler taraf›ndan Hizbullah
üyesi olma suçuyla cezaland›r›lm›flt›r.
Mahkemeler, bu tav›rlar›yla asl›nda flunu demek istiyor
insan›m›za: “Biz, camiye giden herkesi cezaland›rabiliriz ve
cezaland›r›r›z. Hoflumuza gitmeyen bir fiil yaparsan›z, ondan dolay› da cezaland›r›labilirsiniz. Yar›n tesettürlü olan aileleri de örgüt üyesi diye hapse t›kar›z. O da olmad› sakall› olanlar, resmi nikâh›n yan›nda imam nikâh› k›yanlar, kurDUA ◆ ARAfiTIRMA
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banlar›n› fler’i kurallara uygun kesenler, genç yaflta hacca
gidenler, Filistin için a¤lay›p dua edenler vb. dini olan her
fley bizim için örgüt üyeli¤ine delil teflkil eder.”
Bunlar› istihza amac›yla söylemiyorum. Bir zamanlar bunlardan çok daha hayret verici gerekçelerle say›s›z insan idam
edildi. Bu makamda yer alan selefleriniz; insanlar sar›k giydi¤i için, flapka takmad›¤› için, ezan› Arapça okudu¤u için,
Kur’an–› Kerim dersi verdi¤i için çok kelleler götürdüler. Tarih bunlar› kaydetti ve bunlar milletimizin belle¤ine kaz›nd›.
fiimdilerde ise; filanca gazeteyi, falanca dergiyi okuyor veya
flu derne¤e, bu derne¤e üyedir, diye insanlar›n gözalt›na al›n›p tutuklanabildiklerini ibretle duyuyor, haberlerden üzülerek izliyoruz. Yani de¤iflen fazla bir fley yok. Yeter ki bir flekilde be¤enilmesin, mutlaka buna mukabil bir suç bulunacak.
Kesinlikle yukar›da zikretti¤im fleyler bir niyet okuma
de¤il, mahkemelerden yans›yan hukuk anlay›fl›n›n ve adalet mant›¤›n›n ta kendisidir. Ama hiç perva etmeden söyleyeyim: Bizimle birlikteli¤i, iliflkisi veya gönül ba¤› olsun veya olmas›n, tesettürlü olan herkes Hizbullah üyesidir, sakal›n› Allah için uzatan herkes Hizbullah üyesidir. Genç–yafll›, kad›n–erkek, hacca giden herkes Hizbullah üyesidir. Filistin için, Çeçenistan için, Afganistan için, Irak için ve dünyan›n neresinde yaral› bir Müslüman varsa onun için a¤layan, dua eden herkes Hizbullah üyesidir. K›sacas› dindar
olan ve Allah’› seven herkes Hizbullah üyesidir. Çünkü Hizbullah gerçekten Allah’›n taraftar› ve Allah’›n partisidir.
Mahkemelerin durumunu ve savc›lar›n halet–i ruhiyelerini somutlaflt›rmak için flu çarp›c› gerçe¤i dikkatlerinize sunuyorum: Dosyam›zda Ali Aslan ad›nda birisinin kaç›r›l›p
öldürülme suçlamas› var. Bundan dolay› da bir arkadafl›m›za müebbet hapis isteniyor. Oysa ayn› Ali Aslan, 2003 y›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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l›nda Konya’da polisçe yakalan›p tutukland›. Yarg›lama sonunda Hizbullah’a üye olmaktan dört y›l sekiz ay ceza verildi ve cezas›n› bitirip tahliye oldu. Kaç›r›l›p öldürülmüfl
olan bu adam mezardan ç›kar›l›p m› hapse at›ld›, yoksa
onun hayaleti mi cezaland›r›ld›? Türk Yarg› Kurumu, Hizbullah’›n öldürdü¤ü birisini, Hizbullah üyesi olmaktan cezaland›rma becerisi gösteren ve gösterebilecek yegâne adalet
kurumu olmakla övünmelidir. Tabi bu mahkeme sonunda
övgü katmerli hale gelecektir. Çünkü bir de Ali Aslan’› kaç›rmak ve öldürmekten ceza verilecek. Savc›lar›n, güvenlik
güçlerinin, hatta medyan›n da bu önemli baflar›da büyük
katk›s›n›n oldu¤unu unutmay›p haklar›n› teslim etmek laz›md›r. Onlar› da ayr›ca tebrik ederek hak ettikleri övgüye
mazhar k›lmak, görevimizdir.
Bu örnek olay göstermifltir ki, emniyet güçleri, bir güvenlik ve asayifl kurumu olma yerine, komplo üretme ve
üretilen komplolar› hayata geçirme görevini üstlenen bir
örgüt haline gelmifltir. Savc› da bu örgütün azmettiricisi konumunda olmufltur. Mahkemelere ise, tüm bu kirli iflleri temizleme ve temize ç›karma görevi düflmüfltür.
Herhalde bu vahim durum ve birçok insan› etkileyen
bu büyük zulüm, masumane bir hata ve gözden kaçma
olarak de¤erlendirilemez. Zira böyle düflünülürse, bu durumda tüm bu kurumlar birer basit, beceriksiz, ifl bilmez,
maskara teflkilata döner ki, bunu hiçbir kurum kabul etmeyecektir.
Bu ve benzeri birçok olay›n hata olarak gerçekleflti¤i kabul edildi¤inde, bu hatada rolü olan herkesin derhal istifa
etmesi laz›m gelecektir. Yok, e¤er bu bilinçli olarak yap›l›yorsa, ki benim kanaatim bu yöndedir, o halde hem bizim
nezdimizde, hem toplumumuz önünde, hem de tarihin
DUA ◆ ARAfiTIRMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

savunmalar

-------------------------367
------------------------------------

adalet terazisi karfl›s›nda, er ya da geç herkes hak etti¤i karfl›l›¤› görecek, hak etti¤i yerini alacakt›r.
Yine bizim dosyam›zda yer alan R›fat DEM‹R kardeflimi ze Seyithan Ayd›n’›n öldürülmesi suçlamas› isnat edilmifl.
Ancak, bu adam yafl›yor. Batman’da adresi, ifli vb. kay›tlar› belli birisidir. ‹stendi¤i takdirde, bu adam telefonla yar›m
saat içinde bulunabilir ve bir saat içinde de bu salona getirtilebilir. Ama ne yaz›k ki burada yarg›lama yerine mahkemecilik oyunu oynanmaktad›r. Gerçi oyunlarda bile baz›
formaliteler yerine getirilmekte iken, burada buna dahi gerek duyulmamaktad›r.
Yarg› sisteminde, savc›lara iddianame haz›rlama görevi
verilmifl ve bu görevi lay›k›yla ve ciddi bir flekilde yürütmesi amac›yla devlet taraf›ndan, fakir–fukaradan al›nan vergiler maafl olarak veriliyor. E¤er bu kuru–s›k› iddialar ve bafltan savma yarg›lamalar için mahkemelere para verilecek
idiyse, bu kadar okul okunmas›na ve bin bir türlü zahmetlere katlan›lmas›na ne gerek vard›? Bu kuru–s›k› iddialar ve
Kel Ali tarz› yarg›lamalar, mahkemeler olmadan, savc›lara
gerek duyulmadan da pekâlâ yap›labilirdi.
Savc› suçlamalara konu etti¤i iddialar›n› ispatla yükümlüdür. Çünkü iddias›n› ispat edemeyen müfteri durumuna düfler. Onurlu savc›lara ve tarafs›z yarg›çlara yak›flan fley, iddian›n ispat›d›r. ‹ddias›n› ispatlayamayanlar hemen bundan
vazgeçmeli ve ma¤dur etti¤i kifliden derhal özür dilemelidir.
Bu ayn› zamanda adalet mesle¤inin evrensel bir ilkesidir.
Befleri kanunlar› pek bilmem ama ‹slam fleriat›na göre
baflkalar›na iftira etti¤i sübut bulmufl bir kifli adil olma vasf›n› yitirmifltir ve bu vasf› yitiren kifli b›rak›n iddia makam›na geçmeyi, s›radan bir vakada flahitlik bile yapamaz.
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O halde bu iddianame tamamen reddedilmelidir. Zira
haz›rlayan flah›s adil olma vasf›n› yitirmifltir.
Yine yaflanm›fl bir trajediyi örnek vermek istiyorum:
Ömer Türk ad›nda bir itirafç›n›n çeflitli aflamalarda üç defa
de¤ifltirdi¤i ifadesine dayan›larak, tek suçlar› dindar birer
Müslüman olan Faysal Gürses, Mehmet Y›ld›z, Ferit Filito¤lu adlar›ndaki üç masum insana müebbet ceza verildi. Bu
itirafç›n›n s›rf paças›n› kurtarmak için uydurdu¤u iftiralar›n
d›fl›nda, en ufak bir delil olmamas›na ra¤men üç genç insana, bir an bile tereddüt edip duraksamadan, vicdan azab›
çekmeden en a¤›r cezan›n verilmesini, do¤rusu nas›l ve
hangi kelimelerle ifade edip izah edece¤imi ve nas›l bir
mant›k getirece¤imi bilemiyorum.
Bu itirafç›n›n gözalt›nda verdi¤i ifadesini mahkemede
de¤ifltirmesi, daha sonra ç›kan itirafç›l›k yasas›yla tekrar ifade de¤ifltirip yasaya baflvurmas›, mahkeme huzurunda itham etti¤i flah›slar› tan›mamas›, bu flahs›n ne kadar dengesiz bir durumda oldu¤unu gösteriyorsa, ayn› flekilde bu dengesiz adam›n ifadelerine dayan›p her fleyden habersiz üç
masum insana müebbet ceza vermek de o kadar dengesiz
ve vicdana ters düflen bir durumdur.
Hizbullah ile ilgili hemen hemen tüm dosyalarda yer
alan iddialar ve deliller genel itibariyle bu önyarg› ve mantalite do¤rultusunda haz›rlanm›flt›r. ‹snat edilen tüm suçlar
ve iddia edilen her fleyin yüzde doksan› iflkence alt›nda zorla imzalat›lm›fl gözalt› ifadelerine ve yine iflkenceyle, bask›yla, zorla itirafç›laflt›r›lan, bir müddet kullan›p paçavra gibi
at›lan/at›lacak olan insanlar›n ifadelerine dayanmaktad›r.
Geriye kalan yüzde onluk delil ise, bilgisayar ç›kt›s› olup
hiçbir hukuki geçerlili¤i olmayan ve Hizbullah’a izafe edilen
arfliv belgeleridir. Bu belgelerin hukuki geçerlili¤inin olmaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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d›¤›, çeflitli aflamalarda hem avukatlar›m›z taraf›ndan, hem
de bizler taraf›ndan defalarca ispat edilmifltir. Hukuk ile
az–çok ilgili olanlardan tutun, en mahir ceza hukuku profesörüne varana dek kime sorarsan›z sorun, bunlar›n delil
olamayaca¤›n› ve belki de bu halleriyle san›klar›n lehinde
delil olabileceklerini söyleyeceklerdir. Ve eminim ki, kendiniz dahi bir televizyon kanal›na konuk edilseniz ve benzeri
bir olayla ilgili benzeri bir belgenin delil olup olmayaca¤› size sorulsa, siz de, “Bu belgelerin kopyas› belge sahiplerinin
müflahedesi ve savc›l›k gözetimi alt›nda al›nmad›¤› için, hiçbir flekilde hukuken delil teflkil etmez” diye söyleyeceksiniz.
Beykoz’da ele geçen belgeler “taraf” durumunda olan
polisin elindedir. Bu süre boyunca ›srarla belgelerin bir
kopyas›n›n adli emanete, birinin de avukatlara verilmesi
yönünde taleplerimiz oldu. Ancak talepler hiçbir gerekçe
gösterilmeden reddedildi. Polis de zaman zaman ihtiyaç
halinde san›klar›n aleyhine olabilecek k›s›mlar› mahkemelere servis etmifltir. Bu belgelerin tamam›na yak›n› bilgisayar
yaz›lar›d›r. Üzerinde kafle, mühür gibi Hizbullah’a ait oldu¤unu ortaya koyacak bir emare de yoktur. Ya da pasaport,
para gibi k›ymetli kâ¤›tlar da de¤ildir ki sahteli¤i anlafl›labilsin. Bu kâ¤›tlar s›radan dosya kâ¤›tlar› olup üzerinde de bilgisayar yaz›s› bulunmaktad›r. Çok rahat bir flekilde polisin
bunlar üzerinde tahrifat yapmas› mümkün iken, mahkemeler bunlar› bir numaral› delil olarak kullanabiliyor.
Hukuken geçersiz olan bu belgeler delil kabul edilerek flu
ana kadar binlere varan say›da kifli hakk›nda, tarafs›z olmalar› gereken hakimler taraf›ndan, hüküm verilip hapishanelerde çile çektirildi. Elbette ki bu durumda ve böylesi bir ortamda bir hukuki süreçten bahsedemeyiz. Bizim aleyhimizde bafllat›lan ve y›llard›r sürdürülen süreç, hukuki de¤ildir.
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Ayn› zamanda bu süreç kanuni de de¤ildir. Yani bize yap›lan bu uygulama, hukuk aç›s›ndan zorbal›k ve zalimliktir;
kanun aç›s›ndan ise tam bir hukuk terörüdür.
Bu dosyada yarg›lanan Mehmet Ezme on y›ld›r dedesine
ait olan evde ç›kt›¤› iddia edilen cesetlerden sorumlu tutulmaktad›r. Mehmet Ezme’nin bu evle ve bu olayla dedesi ile ayn›
ismi tafl›maktan baflka bir alakas›n›n olmad›¤›, on y›ld›r yüzlerce kez dillendirilip ispat edildi. Kendisi, dedesine ait olan böyle bir evin varl›¤›ndan bile haberdar olmad›¤›n›, bu evin tapusunda ismi yaz›lan Mehmet Ezme’nin y›llar önce vefat eden
dedesi oldu¤unu ve art›k kendisine yap›lan bu zulüm ve iflkenceye son verilmesini söyleye söyleye dilinde tüy bitti. Avukatlar da her duruflmada bu durumu izah edip bir an evvel bu hukuk cinayetinden vazgeçilmesi ve müvekkilin tahliye edilmesini talep etmekten usand›lar. Ama maalesef sonuç de¤iflmedi.
Adana a¤›r cezada yarg›lanan Muhammed VAROL’A;
M. Ali KANTAR ve Nusret GÜZEL’i kaç›r›p öldürme suçu isnat edilmiflti. San›k bu suçu ifllemedi¤ini söylemesine ve söz
konusu flah›slar›n yaflamakta olduklar›n›, mahkeme taraf›ndan bulunup getirilmelerini istemesine ra¤men mahkeme buna ald›r›fl etmemifl sonunda san›k bu flah›slar› kendi imkânlar›yla bulup mahkemeye getirmifltir. fiah›slar da gelip mahkemede “san›k taraf›ndan kaç›r›lmad›klar›n› ve görüldü¤ü gibi
hayatta olduklar›n›” beyan etmifller ve bunca meflakkatli bir
süreç sonunda nihayet mahkeme heyeti ikna edilebilmifltir.
Fakat gelin görün ki, trajikomik olan bu garabet bununla
son bulmam›flt›r. Bunun ard›ndan ‹stanbul A¤›r Ceza’da yarg›lanan ‹lyas KUTULMAN’a ayn› suç isnat edilerek san›¤›n
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas›na çarpt›r›lmas› kamu
ad›na talep edilmifltir. Ama ilahi adaletin sillesi bu sefer çabuk inmifl, san›k ‹lyas KUTULMAN’›n kaç›r›p öldürdü¤ü idDUA ◆ ARAfiTIRMA
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dia edilen flah›slardan birinin flu anda mahkeme salonunda
dinleyiciler aras›nda oldu¤unu söyleyerek bu saçma iddialar›
reddetmifltir. Bunun üzerine mahkeme baflkan› söz konusu
flahs› tan›k kürsüsüne al›p kimlik tespiti yapt›ktan sonra ifadesini alm›fl ve nihayet bu suçlama böylelikle düflmüfltür.
Bir örnek de kendi dosyam›zdan… 10 y›ll›k yarg›lama
süresi boyunca iki kardeflimiz cezaevinde hayat›n› kaybetmifltir. Bunlardan biri de Musa Özer’dir. Musa Özer’in güya talimat verdi¤i eylemlerden baz›lar›n›n tarihleri cezaevinde oldu¤u zamana denk geldi¤i halde mahkemece dikkate
al›nmad›. Oysa kendisinin o tarihlerde cezaevinde oldu¤una dair yaz›, dosyalarda mevcuttur. E¤er bu durum dikkate
al›nm›fl olsayd›, belki de tahliye olacak ve cezaevinin kötü
koflullar› nedeniyle genç yaflta hayat›n› kaybetmeyecekti.
Mekân› cennet olsun.
Öyle anlafl›l›yor ki, hâkimler suçluyu bir bak›flta gözlerinden tan›d›¤› için baflka yan delillere ihtiyaç duymuyorlar.
fiimdi hem size, hem de bu ülkede savc›l›k ve hâkimlik
makam›n› iflgal eden herkese soruyorum:
Hukukunuzda masumiyet karinesi mi esast›r yoksa suçluluk karinesi mi?
San›k, isnat edilen suçu ifllemedi¤ini ispat etmeyene kadar suçlu mudur?
Bu ülkede polis birilerini yakalay›p iflkence ede ede onlara
birtak›m suçlar yüklüyor. Bu suçlar kimi zaman gerçek olaylardan seçiliyor, kimi zaman da bu örneklerde oldu¤u gibi hayali ve uydurma olabiliyor. Polis bu flah›slar› bir tomar evrak
ve sözde ifade eflli¤inde savc›l›¤a intikal ettiriyor. Savc› beyler
önlerine gelen dosya hakk›nda en ufak bir araflt›rma gere¤i
duymadan ve en küçük bir delil, kan›t bulma zahmetine girDUA ◆ ARAfiTIRMA
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meden noter gibi, üstüne mührünü basarak flah›slar aleyhinde alelacele bir güzel kamu davas› aç›yor. Böylelikle daha dün
s›radan birer vatandafl olan flah›slar, bugünün tescilli birer san›¤› oluveriyorlar. ‹flte as›l handikap bundan sonra bafll›yor ve
ard› ard›na kabaklar zorla san›klaflt›r›lan bu insanlar›n bafl›nda
patl›yor. Zira mahkeme bu flah›slar hakk›nda iddia edilen suçlara bak›p; “Acaba bu suçlar› iflledi¤ine dair karine nedir, delil var m›d›r?” diye muhakeme yapaca¤›na, san›k sandalyesinde adalet bekleyen insanlara; “‹ddialar› dinledin! fiimdi savunman› yap ve bu suçu ifllemedi¤ini bize ispat et!” demektedirler. E¤er iddia edilen maktuller sa¤ ise ve yerleri biliniyorsa,
san›k sandalyesine bin bir türlü eziyet ve entrika ile oturtulmufl
flah›slar bir nebze rahatl›yorlar ve e¤er imkânlar› varsa bu ölmemifl ölüleri mahkeme salonlar›na getirtip suçu ifllemedi¤ini
ispatlayabiliyorlar. Ama söz konusu olan maktul, gerçekten
ölmüfl ise, o zaman vay haline san›k sandalyesine oturan›n!
Çünkü ölüyü diriltmesi gerekir ki, bu ölü mahkemeye gelsin
ve bu san›¤›n kendisini öldürmedi¤ini söyleyebilsin. Ne var ki
ölüleri diriltmek mümkün de¤ildir. Aynen ölü vicdanlar› diriltmenin insanlar için pek mümkün olmad›¤› gibi.
fiimdi sormak laz›m gelmez mi hiçbir delil sunulmadan cinayetle suçlanan kifli, suçsuz oldu¤unu nas›l ispat edebilir?
Bunu yapabilecek bir insano¤lu var m› bu dünyada? Dahas› durup dururken, delilsiz, mesnetsiz bir adama suç isnat
edip yarg›layan baflka bir ülke daha var m› bu dünyada?
Böyle bir hukuk, hukuk diye nitelenebilir mi?
Böyle bir zulmün ifllendi¤i binalara Adalet Saray› denilebilir mi?
Yap›lan isnatlar›n birço¤u bu türden olup maalesef çok
az› müstesna tümünde de mahkemeler san›k aleyhinde ac›DUA ◆ ARAfiTIRMA
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mas›z bir flekilde sonland›r›lm›flt›r. Böyle bir zulüm karfl›s›nda söylenecek söz yoktur. Olsa olsa belki flöyle denilebilir:
“‹yi ki Mahkeme–i Kübra var, iyi ki Cehennem var ve iyi
ki Allah’›n keskin adalet k›l›c› var!”
Bu verdi¤im örneklerin flu anda dünyada bulunan hiçbir hukuk sisteminde bir benzerinin olaca¤›n› sanm›yorum. Bir hayli ironik olan ve ayn› zamanda yarg›n›n seviyesi aç›s›ndan yüz k›zart›c› bulunan bu örneklerden sadece benim haberdar olduklar›m› anlatmaya kalksam bir kitap ç›kar herhalde.
fiimdiye kadar anlatt›klar›mdan farkl› bir hadise daha anlatmak istiyorum. Bunu, cereyan eden benzer yüzlerce hadiseye örnek olsun diye anlat›yor ve bu olay›n ma¤duru aileye
de ithaf ediyorum. Ayr›ca bizi Hizb–ul vahflet diye nitelendirenlerin dikkatine sunmak ve devlet Hizbullah’a göz yummufl
diyen masa bafl› flarlatan yorumcular›n gözüne sokmak için
söylüyorum. Anlataca¤›m bu hadise, Hizbullah’›n eylem sebeplerine ›fl›k tutmas› aç›s›ndan da önemlidir:
1993 tarihinde, Bismil’in Çavufllu Köyü’ne Tekirda¤l›
dindar bir han›m ö¤retmen atanm›flt›. Ö¤retmen, yafll› ve
sakall› babas›yla beraber gelmiflti. ‹lçe Milli E¤itim Müdürü,
köyün çok tehlikeli oldu¤unu bildi¤i halde, bu bayan› söz
konusu köye gönderdi.
Hizbullah onlar› köye gitmemeleri yönünde uyarmak istediyse de, yetiflemeden öldürülme haberleri al›nd›. 26
Ekim 1993 tarihinde meydana gelen bu olayda Nefle Alten
isimli han›m ö¤retmen ile babas› Hasan Alten katledildiler.
Bölgede faaliyet yapan bir PKK milis grubu köye gitmifl
bu han›m ö¤retmeni babas›yla beraber yerlerde sürükleyerek köyün d›fl›na ç›karm›fl. Ö¤retmenin tesettürüne ve babaDUA ◆ ARAfiTIRMA
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s›n›n sakal›na hakaretler edip türlü eziyetler verdikten sonra
hunharca taray›p vücutlar›n› delik deflik etmifllerdi.
Bu haber üzerine Hizbullah, olay› yapan ekibi tespit etmifl ve bu tespitini ekip sorumlusu olan flahs›n kahvehanelerde olay› övünerek anlat›p kad›n›n tesettürüne nas›l el
uzatt›klar›n›, babas›n›n sakal›n› nas›l çekifltirdi¤ini söylemesiyle de teyit etmifltir. Hizbullah, bunun üzerine ekip sorumlusunu cezaland›rma talimat› vermifl ve bu adi yarat›k
göze göz, difle difl kaidesince Hizbullahi yi¤itlerce ayn› flekilde öldürülmüfltür.
Hizbullah, kim olursa olsun Müslümanl›¤›ndan ve dindarl›¤›ndan dolay› sald›r›ya u¤rayan ve zulüm görenlerin mezhebine, meflrebine ve hangi cemaate ba¤l› oldu¤una bakmaks›z›n, kendine yap›lm›fl sayar ve bu flah›slar›n kan›n› ve
namusunu kendi kan› ve namusu olarak de¤erlendirir. Nitekim Hizbullahi Cemaat, bu do¤rultuda PKK’y› uyarm›flt›.
Hizbullah’a göre Müslüman bir kad›n›n tesettürüne el
uzat›lm›fl ve yine ‹slam’›n fliarlar›ndan olan sakala hakaret
edilmifl, ard›ndan baba–k›z iki mazlum Müslüman flehid
edilmifltir. Dolay›s›yla bunlar sahiplenilmeli ve bunu yapanlar cezas›z kalmamal›yd›.
Hadise böyle gerçekleflmifltir. Hizbullah’tan edindi¤im
bilgiye göre bu olay› gerçeklefltiren yi¤itler halen yakalanmam›flt›r. Buna karfl›n devlet flu ana kadar bayan ö¤retmen
ve ihtiyar babas›n› flehid edenlerin ekip bafl› olan adi yarat›k için, üç Hizbullah mensubuna müebbet vermifl, dördüncüsü olan bana ise vermek üzeredir.
Dolay›s›yla devletin asl›nda kime yard›m edip kollad›¤›
mu¤lâk de¤ildir. Ancak insi ve cinni fleytanlar insanlar›n kafas›n› buland›rmak için yard›mlaflmaktad›rlar.
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Hizb–ul vahflet tabirine gelince, ‹slam’a ve Müslümanlar›n canlar›na kast edenlerin canlar›n› almak, Müslüman bac›lar›m›z›n iffetlerine el uzatanlar›n elini kesmek vahfletse,
biz bundan gocunmuyor, hicap duymuyoruz.
Toplumlar›n ayakta kalmas›, sosyal bar›fl›n sa¤lanmas›
ve milletlerin huzur ve refah›, adaletin ve hakkaniyetin kâmil bir flekilde tesis edilmesiyle mümkündür. Böyle bir adalet ilahi vahyin ›fl›¤›nda ve rehberli¤inde infla edilebilir ancak. Milletimize bir as›rd›r dipçik zoruyla dayat›lan Avrupa
köleli¤i ve dinsizli¤inin adalet, huzur ve bar›fl getirmesini
ummak ise trajik bir hezeyand›r. Bu sistem Avrupa’ya ve
onlar›n kokuflmufllu¤una köle olma sistemidir. Bizim milletimize, Müslüman halklar›m›za düflmanl›k ve ihanetten baflka bir fley de¤ildir. Bir as›rd›r Avrupal› efendilerin iste¤i
üzere Müslüman milletimizden intikam almak için kan, gözyafl›, zulüm, bask›, zorbal›k ve hakaretin en katmerlisi tatt›r›lm›fl olan insan›m›z, Avrupa kap›lar›nda adalet aramak
zorunda b›rak›lm›flt›r.
Avrupa köleli¤ini dayatanlar› ve bu u¤urda halk›m›z› k›y›mdan geçirenleri tel’in ediyoruz. Bu onursuzlu¤a asla raz› olmayaca¤›z. Müslüman milletimizin hakl› ve Hakk’tan
yana olan mücadelesine destek olmaya hayat›m›z boyunca
ve imkânlar›m›z ölçüsünce devam edece¤iz.
Bu co¤rafyada ‹slam’›n sesini k›smaya, nefesini kesmeye ve Müslümanlar› mahrum ve mazlum bir millet olmak
zorunda b›rakmaya çal›flan güçler bilmelidirler ki, bu topraklar ‹slam’›n topraklar›d›r. Bu vatan, Müslüman vat›n›d›r
ve mücahit ecdad›n pak kanlar›yla al›nm›flt›r. ‹slam d›fl› ne
varsa, bu topraklara ve Müslüman halk›n bünyesine yabanc›d›r. Dolay›s›yla d›fllan›p bünyeden at›lmal›d›r ve Allah’›n
izniyle at›lacakt›r. Milletimiz kendisine zorla dayat›lan ve
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hazmettirilmeye çal›fl›lan ‹slam d›fl› hayat› hazmetmeyecek
ve dayatmac›lar›n çirkin surat›na tükürecektir.
Son olarak aleyhimde ve Hizbullahi Cemaat aleyhinde
gayri ciddi mülahazalarla, mesnetsiz ve delilsiz suçlamalarla haz›rlanan mütalaa hakk›nda, on y›l önce verdi¤im cevaplara ekleyece¤im bir husus yoktur. Oradaki cevaplar›m›
tekrar ediyorum.

Selam
Hakk’a tabi olanlara olsun.
Biz
Allah’tan geldik
yine O’na dönücüleriz.
O’na tevekkül edip
O’na dayan›yoruz.
O bize yeter,
O ne güzel vekildir.
Sonsuz hamd, sena ve flükür
Allah–u Teâlâ’yad›r.
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