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Tecritin
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DiR E NiŞ
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Osmanl›’dan Bugüne Ermeni

Katliam› Sürüyor...



Cam›n kenar›nda oturmufl havadan sudan soh-
bet ediyoruz. Çaylar›m›zdan henüz birkaç yudum
alm›flken d›flar›dan gelen bir patlama sesine kulak
veriyoruz. Epey uzaktan geliyor ses. Tabii ki, tah-
minler bafll›yor hemen.

Sözünü etti¤im yer Selimiye tutukevi, y›l 1980
Ocak ay›. O geceki tahminlerin ortak noktas›, patla-
man›n muhtemelen karfl› taraftan oldu¤u fleklindeydi.

Ertesi sabah kahvalt› s›ras›nda gazeteler geldi.
‹lk sayfadaki haber tüm ko¤uflu bir anda sard›.

Haber! Musa ÖZNUR isimli bir ö¤rencinin elin-
de patlayan bomba haberiydi.

Sanki bir bomba da burada kahvalt› masalar›-
m›za düfltü.

Musa ile 3 ay önce birlikte flubedeydik. Birlikte
iflkence gördük, 15 gün sonra s›k›yönetim savc›l›-
¤›ndan ben serbest kald›m, O tutukland›.

Bir ay sonra bir baflka nedenden ötürü ben tu-
tukland›m. Ben geldikten birkaç gün sonra O tah-
liye oldu. 40 gün sonra da flehit oldu¤unu duyu-
yorduk.

‹brahim ‹lçi, Musa için uzun bir konuflma yap-

t›. fiiirler, marfllar birbirini izledi. Hayat›mda o za-
mana de¤in o kadar doldu¤umu hiç hat›rlamam...
Musa flehit düflmeden 40 gün önce tahliye olmufl-
tu. Tahliye törenlerinde konuflma gelene¤imiz ol-
du¤undan k›sa bir konuflma yapm›flt›.

"fiu an hem buruklu¤u, hem sevinci yafl›yorum.
Sizlerden ayr›ld›¤›m için buruk ama kavgaya gidi-
yorum bu yüzden sevinçliyim de. (...) Kavga bu fle-
hit düflmekte var. Ancak inan›yorum yerim bofl kal-
mayacakt›r.(...) Kurtulufla kadar savafl."

Buna benzer fleyler söyleyip gitmiflti Musa. O
sabah yapt›¤›m›z anmada gözlerimden yafllar akar-
ken onun; "... Kavga bu flehit düflmekte var. Ama
inan›yorum ki yerim bofl kalmayacakt›r" deyiflini
çok iyi an›ms›yordum.

‹brahim abinin de konuflmas› s›ras›nda bu sözle-
re atfen: "… gözün arkada kalmas›n yerini doldura -
ca¤›z." diyerek, bunu vurgulamas› beni hepten cofl-
turmufltu. Bir ay kadar sonra ben de tahliye oldum.

‹lk kez cezaevine girmifltim. Birkaç ay yat›p
ç›kt›¤›mda art›k ciddi görevlerle karfl› karfl›ya ola-
ca¤›m› biliyordum. Okulumu, ailemi, tercih edip et-
meme ve devrimci mücadele içinde a¤›r ve ciddi ifl-
lerle tan›flma zaman›n›n geldi¤ini hissediyordum.
Bir tercih yapacakt›m. Bilincim ve tecrübem çak
zay›ft›. O yüzden o an› çok büyütüyordum. Ailem
ve çevrem de iflin fark›ndayd›. Ve o güne de¤in, gö-
rülmedik olanaklar sunuyordu. Ama her an gözü-
mün önünde Musa vard›. "Yerim bofl kalmayacak-
t›r" derken kime güveniyordu. Bize, bana, sana...
bizim için, halk›m›z için ölümü kucaklam›flt›. Ve
flimdi bana sesleniyordu, "Hofl geldin, yerim hala
bofl, seni bekliyorum, intikam›m› al!.."

D›flar›da sorumlu yoldaflla ilk karfl›laflmam›zda
ilk söyledi¤im: "Musa'n›n yerini doldurmak istiyo-
rum" oldu.

Sorumlu arkadafl: 'Biz de öyle düflünüyorduk.
dedi¤inde yerimde z›plad›m sevincimden. O zaman
Musa'n›n yar›m b›rakt›¤› iflle bafllayay›m dedim.
Yan›t yine ayn›yd›. "Biz de öyle düflünüyoruz." Mu-
sa'n›n yar›m b›rakt›¤› ifle girifltik...

(Yukar›daki anlat›m BBülent Pak’a aittir.)

Onlara dair...
Musa ÖZNUR
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Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

�Söz l e r

“Kaynayan cehennemler"i b›rak›p, "Haz›r
cennetler"e kaçmak herfleyden önce benim
yap›ma uygun de¤ildi. Biz yaflad›¤› cehenne-
mi cennete çevirmeye talip insanlardand›k.
Türkiye'de kal›p yaflamak, hem bizim gerçek
arzumuz, hem de Türkiye'de demokrasi mü-
cadelesi veren, bize destek ç›kan, binlerce ta-
n›d›k tan›mad›k dostumuza olan sayg›m›z›n
gere¤iydi. Kalacakt›k ve direnecektik.”
(Hrant Dink)

“Emperyalizm, dünya halklar›na sald›r›-
lar, Türkiye'deki zulüm, terör, tecrit ve san-
sür. Ama benim aç›mdan en belirleyici neden-
lerden biri, bu sorunu vicdan sorunu olarak
ele almamdand›r. 121 insan flehit düflmüfltür.
Çok büyük bir k›sm›n› tan›yorum. Cenazeleri-
ne kat›ld›m. Bunun bir birikimi oldu. Bu kadar
fleyin yafland›¤› yerde bu süreçten kopuk ol-
mak vicdans›zl›k olurdu..." (Behiç Aflc›)

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 1 fiubat

7 fiubat

Bu ülkede bedel

ödemeden hiçbir fley

olmuyor. Faflizm ko-

flullar› ayd›n olmay›

da bu gerçeklerin ›fl›-

¤›nda biçimlendi-

r i y o r. Gerçek

anlamda ayd›n

olmak, bir an-

lamda da bedel

ödemeyi göze al-

may› gerekli hale getiriyor. Aksi, ayd›n

kimli¤inin içini boflalt›yor, kiflili¤ini de-

jenere ediyor.

Okurlar›m›z›n zaten birçok örnekten

bildi¤i “bedel” konusunu, iki ayd›n›n ya-

flam›nda ele alaca¤›z.

Behiç Aflç› ve Hrant Dink.

Biri; müvekkileri için ölümü göze al-

d›. Gün gün dünyan›n gözleri önünde eri-

di, ölüme yürüdü, ta k›y›s›na kadar, tered-

düt etmedi son ana kadar. Bu yürüyüflte

tarifsiz ac›lar yaflad›, gün geldi uyuyama-

d›, konuflamad›, selamlaflamad›. A m a

gözlerindeki fer hiç sönmedi, yaflad›¤› be-

densel ac›lar bilincinde gurura dönüfltü;

bu çekilen ac›lar bofluna de¤il diye ac›

çekmeyi sürdürdü, ölüm kap›s›n› daha

gür çalmaya bafllad›¤›nda da elleri titre-

medi, o ayd›nl›k bilinci bulanmad›, yola

ç›karken ne dediyse ayn› fleyleri söyleme-

ye devam etti. 293 günün her günü, u¤ru-

na ölüme yatt›¤› tutsaklar› düflündü, on-

larla nefes al›p verdi, onlar›n dört duvar

aras›nda yaflad›klar›n› hücrelerinde duy-

d u .

Hapishanelerde yaflanan bask› ve zu-

lümler tarih boyunca hep ayd›nlar›n gün-

deminde olmufltur, ses vermifller, sorum-

luluk olarak görmüfllerdir. Ama bu baflka

bir fleydi; “ses” de¤il can vermeyi göze

alm›flt› bu ayd›n! Can›yla konufluyor, eri-

yen hücreleri ile ba¤›r›yor, kaybetti¤i 39

kiloyla birlikte gündeme daha da a¤›r bir

flekilde düflüyordu.

Onun bu duruflu, bugüne kadar direni-

fli unutanlar›, tecriti bir kenara atanlar› da

sarst›, sars›nt›dan tüm ayd›nlar, sanatç›-

lar, yazarlar, gazetelerin köfle yazarlar›

bir biçimde etkilendi. Bu yüzdendir ki,

Hrant Dink’in katledilmesine iliflkin ko-

nuflmaya bafllad›klar›nda hemen ak›llar›-

na Aflç› geldi; düzenin bir ayd›n› katletti-

¤ini, di¤erini de katletme yolunda oldu-

¤unu yazd›lar, uyard›lar.

Ö t e k i s i ; inand›¤› düflüncelerini ölüm

tehditleri alt›n-

da savunmaya

devam etti. Üste-

lik bir Ermeni ay-

d›nd› O. Yani iki

kere suçlu,

katmerli fle-

kilde cezalan-

d›rmay› hak

e d e n d i !

Savunduklar› öyle s›radan fleyler de

de¤ildi. Oligarflik devletin yüz y›la daya-

nan ve hep inkar edilen zulmünü dile ge-

tiriyordu, bu anlamda resmi devlet politi-

kalar› ile çat›fl›yor, faflist flovenist kesim-

lerin bütün öfkesini üzerinde topluyor,

mahkemeler tam bir kara mizah örne¤i

üzerine aban›yor, ama o bir flekilde mü-

cadelesini sürdürüyordu. Bunu hangi üs-

lupla yapt›¤›, Disporay› da elefltirip elefl-

tirmedi¤inin hiçbir önemi yok; oligarflik

devlet kendi politikalar›na karfl› ç›k›p

ç›kmad›¤›na bakar sadece. Nitekim böy-

le de oldu. Bilinen yarg›lamalar, cezalan-

d›rmalar ve kurflun.

O’nun bedeli ölüm oldu! Gidebilirdi

buralardan, Avrupas›, Amerikas› ile önü-

ne olanaklar serilece¤i aç›kt›. O, bu an-

lamda da Anadolu topraklar›na bast› aya-

¤›n›, e¤er bir gün gitmek zorunda kala-

caksa da, atalar› gibi gitmeliydi; “T›pk›

1915'teki gibi ç›kacakt›k yola... Atalar› -

m›z gibi... Nereye gidece¤imizi bilme -

den... Yürüyerek yürüdükleri yollardan...

Duyarak çileyi, yaflayarak ›zd›rab›... Öy -

lesi bir serzeniflle iflte, terk edecektik yur -

dumuzu. Ve gidecektik yüre¤imizin de¤il,

ama ayaklar›m›z›n götürdü¤ü yere...”

Gidifli de böylesine bir bedel olmal›y-

d›, tarihsel bir ac›n›n, inkar edildikçe da-

ha da katlanan bir trajedinin a¤›rl›¤›n›

omuzlar›nda duyarak, onlar›n yaflad›kla-

r›n› yaflayarak...

Kal›fl›n›n bedeli ölüm oldu. “Güver-

cin tedirginli¤inde” yaflamak zorunda b›-

rak›ld›¤› topraklar›n alt›nda ‘gözü vard›’,

dört bin y›ll›k topra¤›na kavufltu.

Bask›lar, iflkenceler, ac›lar, ölümler,

hapislikler... k›saca bedel ödemeyi göze

alarak sürüyor mücadele. Savunulan ne

olursa olsun, düzenin politikalar›n›n kar-

fl›s›nda yer al›yorsa bir ayd›n (ki ayd›n

olmak zaten böyle anlam›n› buluyor); da-

yat›lan bedelden kaçmad›¤› zaman o

kimli¤i gerçekte hak ediyor.

‹K‹ AYDIN

DEV-GENÇ safla-
r›nda anti-faflist mü-
cadeleye kat›ld›. 1
fiubat 1979’ d a
‹nebolu Halkevi’ne
faflistlerin att›¤› bom-
ban›n patlamas› so-
nucu flehit düfltü.
K a s t a m o n u

Küre do¤umluydu.

Dev-Genç’in önder
militanlar›ndan, Musa,
anti-faflist mücadelenin
kararl› ve cüretli sürdü-
rücülerinden biriydi. Fa-
flistlerin sald›r› planlar›n-
dan birini bozmak için 1
fiubat 1980’de düzen-
lenen eylemde elindeki

bomban›n patlamas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

fi u b a t
1 9 7 7’ d e B e fl i k t a fl
Mimarl›k Yüksek
Okulu’nu basan sivil
faflistler taraf›ndan
katledildi. S›vas Za-
ra do¤umluydu.
DEV-GENÇ ö r g ü t-
lenmesi içinde ye-

ral›yordu.

ESKAD ve Eskiflehir ÖZ-
GÜR-DER kurucusu olan
KANDEM‹R’i, 1 fiubat
1994’de çal›flmak için gitti¤i
Yalova’dan Eskiflehir’e dö-
nerken geçirdi¤i bir trafik
kazas›nda kaybettik.

Elaz›¤ ve Der-
sim’de gerilla faali-
yeti sürdürdü. 4 fiu-
bat 1984’de Tunce-
li Çemiflgezek bölgesi
Hadiflar Kö y ü’n d e
jandarmayla girdi¤i
çat›flmada flehit düfltü.

Ortaokul ve lise-
yi Hozat’ta okuyan Ali Hüseyin, gerillaya
kat›lmadan önce örgütlenme faaliyetleri
yürütmüfl, 1983’de gerillaya kat›lm›flt›r.

fi u b a t
1 9 7 8’ d e ‹ s t a n b u l
fiehremini’de çal›flt›-
¤› inflaatta sivil fa-
flistler taraf›ndan
katledildi. 1957 do-
¤umluydu.

6 fiubat
1 9 9 2 ’ d e
Adana'da Çe-
vik Kuvvet fiu-
be Müdürlü-
¤ü’ne yönelik
g e r ç e k l e fl t i r i-
len bir eylem-
de flehit düfltü.

Ali Aygül, 1968, Amasya Gü-
m ü fl h a c › k ö y do¤umluydu. DE V-
GENÇ’li olarak mücadeleye kat›ld›.
‘80 sonras› Devrimci Gençlik kufla-
¤›n›n kararl› insanlar›ndan biriydi.
‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i
Fakültesi’nin 3. S›n›f›ndan ayr›larak
kendini tamamen devrim mücade-
lesine adad›. “Bafl›na ödül konulan”
bir devrimci olarak afifle edildi.
Ama hiçbir fley onu mücadelesinden
döndüremedi.

Amasyal›yd›. 12 Eylül
öncesinde mücadeleye kat›l-
d›. 12 Eylül sonras› baflka bir
davadan y›llarca cunta ha-
pishanelerinde tutsak kald›.
Sonraki y›llarda gitti¤i Al-
manya’da mücadelesini Dev-
rimci Hareket içinde sürdür-
dü. Yakaland›¤› ölümcül has-

tal›k sonucu 6 fiubat 2002’de aram›zdan ayr›ld›.
“Ben bu hastal›¤› yenip aya¤a kalkaca¤›m”, “ülke -
me de kendim gidece¤im” dedi son an›na kadar.

Farabundo MART‹
El Salvador’da devrim mücade-

lesinin önderlerindendi. 1893'te
do¤an Marti, ö¤renciyken mücade-
leye at›ld›. Tutukland›, Guatema-
la'ya sürgün edildi. Uzun bir süre
Meksika'da yaflad›. 1925'te kuru-
lan Orta Amerika Sosyalist
P a r t i s i'nin kurucular› aras›nda
yerald›.

1925-28 aras›nda El Salvador-
lu ‹flçiler Yerel Federasyonu'nda
çal›flt›. Nikaragua’da Augusto Ce-
sar Sandino'nun yan›nda Ameri-
kan emperyalizmine karfl› silahl›
mücadeleye kat›ld›. Onun en gü-
vendi¤i yard›mc›s› durumuna geldi.

1930'da ülkesine döndü. El
Salvador Komünist Partisi saflar›n-
da mücadelesine devam etti. Ocak
1932'de El Salvador KP ayaklanma
karar› ald› ve askeri önderli¤e Mar-
ti getirildi. Ayaklanmadan birkaç
gün önce tutsak düfltü, ama buna
ra¤men ayaklanma gerçekleflti.
Ayaklanman›n kanla bast›r›lmas›n-
dan sonra 1 fiubat 1932'de kurflu-
na dizilerek katledildi. Ad› y›llar
sonra kurulacak olan F a r a b u n d o
Marti Kurtulufl Cephesi’nde mü-
cadelenin bayra¤› olarak yaflamaya
devam edecekti..

Musa
Ö Z N U R

Mehmet
M A R A fi

‹ s m a i l
K A N D E M ‹ R

A l i
A Y G Ü L

A l i
K I L I Ç

Ali Necip
B O Z A L ‹ O ⁄ L U

Ali Hüseyin
A V C I

F i k r e t
K A R A



Halk›m›z!

7 y›ld›r sürdürdü¤ümüz, 122 flehit verdi¤imiz, içinde

say›s›z destanlar yaratt›¤›m›z, emperyalizmin ve oligar-

flinin teslim alma politikalar›n› püskürterek siyasi bir

zafer kazand›¤›m›z Büyük Direnifl’i, somut bir kaza-

n›mla sona erdirdik.

20 Ekim 2000’de bafllayan ölüm orucu direniflimiz,

22 Ocak 2007, Saat 19.00 itibar›yla ölüm orucu dire-

niflçilerinin iradi karar›yla sona erdirilmifltir.

122 flehidin bayra¤›n› devralarak ölüm orucunu sür-

dürmekte olan Avukat Behiç Aflç›, iki çocuk annesi Gül-

can Görüro¤lu ve Uflak Hapishanesi’ndeki Özgür Tut-

sak Sevgi Saymaz, görevlerini yerine getirmifl olarak

eyleme son vermifl ve tedavi alt›na al›nm›fllard›r.

Dünya ve ülkemiz tarihi benzeri bir direnifle tan›k ol-

mam›flt› daha önce. Tutsaklar ve d›flar›da tutsak yak›nla-

r›, 20 Ekim 2000’de açl›k grevine bafllad›klar›nda hiç

kuflkusuz kimse 7 y›l sürecek böyle bir süreci tahmin

edemezdi. Fakat içerisi ve d›flar›s›yla bir fleyden emin-

dik: Bize düflüncelerimizden, ideallerimizden vazgeç-

meyi, tecritle boyun e¤meyi dayatan politikalara asla ve

asla teslim olmayacakt›k.

Olmad›k!

Ölecek ama düflüncelerimizden, ideallerimizden, ba-

¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi savunmaktan vaz-

geçmeyecektik.

Öldük, vazgeçmedik!

Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam›yla

k›rmak, tecrit hücrelerinin

karanl›¤›nda bo¤mak iste-

diler direniflimizi. “Ya tes -

lim olacaks›n›z, ya ölecek -

siniz!” diyen bir devlet

ç›kt› karfl›m›za. Ölecek,

teslim olmayaca¤›m›z›

gösterecektik.

Göste rdik! D i r e n i fl ç i-

ler kurflunlar, bombalar alt›nda ve sonraki süreçte de

tecrit edildikleri hücrelerde feda ettiler kendilerini.

Bu öyle büyük bir fedakarl›k ve kahramanl›kt› ki, di-

renifl içindeki her flehitlik, kendi bafl›na bir destana dö-

nüfltü.

Bu öyle büyük bir kararl›l›k ve inançt› ki, 7 y›ld›r ik-

tidara gelen hükümetlerin kulland›klar› hiçbir yöntem,

direnifli k›rmaya yetmedi.

Ölüm orucu direnifli ve ölüm orucu

direniflçileri, görevini yerine getirmifltir!

Bilindi¤i gibi bu 7 y›ll›k direnifl, tüm mücadele bi-

çimlerinin kullan›lmas›yla sürdürülmüfltür. En basitin-

den, en küçü¤ünden en karmafl›k eylem biçimlerine, di-

lekçelerden yollar› kesmeye, bas›n aç›klamalar›ndan ifl-

gallere kadar tüm yöntemlere baflvuruldu. Mücadele öy-

lesine bir zenginlik ve çok yönlülük içinde sürdürüldü

ki, “baflka biçimlerde mücadele edilmelidir” diyenlerin

önerebilecekleri, baflvurulmam›fl, yap›lmam›fl tek bir bi-

çim bile kalmam›flt›.

7 y›l, difle difl, gö¤üs gö¤üse süren bir çat›flmad›r.

Çat›flma alan› hiçbir zaman terkedilmedi, direnifl mevzi-

si hiç bofl b›rak›lmad›. ‹flte böyle bir sürecin sonunda

buraya gelindi.

Baflka türlü bu sonuçlar elde edilemezdi. Çünkü ikti-

dar, tecrit statüsünü kabul ettirebilmek ve bunun önün-

deki en büyük engel olan direnifli k›rabilmek için düze-

Tecritin K›r›lmas›nda
Ad›m At›ld›

3 Direnifl Kazand›

6 Tecritin k›r›lmas› için bir ad›m at›ld›

ölüm orucu sona erdirildi

9 Adana Direnifl Evi’nden izlenimler

10 Kazanman›n coflkusuyla kuruldu halaylar

12 Ölüm orucunu bitiren genelge ve taahütler

14 Tecrite karfl› mücadele sürecek!

15 Bir Ermeni daha katledildi

19 ‘Faili Bireysel’ cinayetler ve

‘karartma’ politikas›

20 Osmanl›’dan bugüne Ermeni katliam›

devam ediyor!

22 Hepimiz Ermeniyiz

24 Görkemli u¤urlama

26 Zafer Sizindir!

28 Akla ziyan sözler, teoriler

29 Türkiye’de Ermeni olmak

31 Hayat›n ‹çindeki Teori: Tarihe bakal›m;

herkes ‘birinci s›n›f’ vatandafl m›?

35 ‘Vatan sa¤olsun’

36 Yanl›fl ‘yollarda’ yürüyüfl

37 TÜS‹AD yine ‘demokratikleflme raporu’

yay›nlad›

38 Emek: ‘Aile hekimli¤i’ protesto edildi

39 fiemdinli Davas› jandarmay› tasfiye etmek

için aç›lm›fl!

40 Gençlik: yalan ve komplolarla e¤itim

hakk›m›z engellenemez

42 Direnifle destek sloganlar› son ana kadar

hayk›r›ld›

43 Bahçelievler’de uyuflturucuya izin

vermeme kararl›l›¤›

44 Avrupa ‘Hukuk Devleti’nde devrimcilere

karfl› çetelerle iflbirli¤i

45 Guantanamo’da resmi hukuksuzluk

46 Dünya: Bolivya halk› yine ayakta

47 ‹nsanl›¤›n evrimi

49 Tarihte bu ay

50 fiiir: Bu bayrak

‹ ç i n d e k i l e r



nin tüm güçlerini seferber etmifl, dahas›, direniflin etra-

f›nda bask› ve terörün d›fl›nda sansürden koyu ve kal›n

bir duvar örmüfltü.

Sab›r, istikrar ve kararl›l›k gösterilmeden bu duvar-

lar y›k›lamazd›.

Baflvurulan mücadele biçimlerinin oda¤›nda hiç kufl-

kusuz ölüm orucu bulunmaktayd›. Sansürü ölümleri-

mizle parçalayabiliyorduk ancak, hatta bazen o bile yet-

miyordu. Ard› ard›na ölüm orucu ekipleri ç›kar›ld›. Bay-

ra¤› devralan ekiptekiler bir bir flehit düflerken, ayn› an-

da yeni bir ölüm orucu ekibi haz›rlan›yordu. Süreç böy-

le omuzland›, sald›r› böyle gö¤üslendi ve bugüne böyle

geldik.

Bugün, ölüm orucu, görevini yerine getirmifltir. Tür-

kiye halklar›n›n ve devrimcilerinin teslim al›namayaca-

¤›n› göstermifl, tecrit sald›r›s›na karfl› halk›m›za siyasi

bir zafer kazand›rm›fl, son olarak hapishanelerdeki tec-

riti k›ran somut bir kazan›m› sa¤lam›flt›r. Bu noktaya

gelinebildi¤i içindir ki, 7 y›ll›k büyük direnifl destan›n›n

onuruyla, gururuyla dopdolu olarak ölüm orucu direni-

fline son verdik.

Ölüm orucu direniflçisi yoldafllar›m›z›n aç›klamala-

r›nda da görülece¤i gibi, bu ayn› zamanda bir ““ara ver-

me” olarak da kabul edilmelidir. Çünkü, taahhütler ye-

rine getirilmedi¤inde ölüm orucu gerekirse yine günde-

me girer. Bundan da kimsenin flüphesi olmas›n.

Bu bir irade savafl›yd› ve

bu savafl› biz kazand›k!

Devrimci tutsaklar›n ve tutsak yak›nlar›n›n F Tipi

hapishanelere ve tecrit iflkencesine karfl› bafllatt›¤› dire-

nifli k›rmak için, iktidar, Türkiye tarihinin en büyük as-

keri harekatlar›ndan birini gerçeklefltirdi.

Bu harekat, hem tutsaklara, hem halk›m›za karfl› bü-

yük bir gözda¤› amaçlanarak düzenlenmiflti. Oligarfli,

iradesini bu büyük askeri gücün eflli¤inde kabul ettir-

mek istiyordu.

Halk›m›z›n o günlerde tan›k oldu¤u gibi, bu sald›r›

büyük bir cüret ve kahramanl›kla püskürtüldü. Fakat

irade dayatmas› sürüyordu.

Gerek DSP-MHP-ANAP hükümetinin, gerekse de

AKP hükümetinin y›llarca “direnifli kaale almama”,

“direniflçileri muhatap almama” politikas›, adeta bir

“devlet politikas›” idi ve devletin iradesini bize kabul

ettirmeye yönelikti.

Hiçbir irade, devrimci iradeden daha güçlü de¤ildir.

Ve hiçbir irade, bizim irademizin önüne geçemez. Biz

12 Eylül koflullar›nda da, infazlar›n, kaybetmelerin orta-

s›nda da bunu gösterdik defalarca.

19 Aral›k sabah›ndan bafllayarak bu sald›r›n›n önün-

de duramayaca¤›m›z, bu kadar bedeli kald›ramayaca¤›-

m›z, direnifli daha fazla sürdüremeyece¤imiz üzerine

pek çok tahminler, spekülasyonlar yap›ld›. ‹ktidar, he-

saplar›n› bunun üzerine yapt›. Fakat iflte, herkesin görüp

tan›k oldu¤u gibi, tüm bu tahminleri, spekülasyonlar› ve

hesaplar› bozarak bugüne kadar getirdik direnifli. ‹rade

savafl›nda iradesi k›r›lan biz de¤il, tecrit politikas›n›n

sahipleri olmufl, taviz vermek zorunda kalm›fllard›r.

Direnifl, zulmün iradesini k›rm›flt›r. ‹ktidara geri

ad›m att›r›lm›flt›r.

Devlete bu konuda kesinlikle geri ad›m att›r›lamaya-

ca¤›, genelkurmay›n buna izin vermedi¤i fleklindeki te-

oriler veya spekülasyonlar da direniflin gücü ve kararl›-

l›¤› karfl›s›nda hükümsüzdür.

Siyasi zafer bizimdir; demokratik

kazan›mlar›n takipçisi olaca¤›z!

Direniflin bafl›ndan beri söyleyegeldi¤imiz gibi tecrit

politikas›n›n ideolojik bir amac› vard›. Tecrit, bir düflün-

ceyi, bu düflünce do¤rultusunda örgütlenmifl hareketleri

yoketmenin arac› olarak gündeme getirilmiflti. Tutsakla-

ra boyun e¤dirilmesi ve tutsaklara o güne kadar savun-

duklar› düflüncelerinin inkar ettirilmesi, “çözülme”nin

bafllang›c› olacakt›. Emperyalizmin merkezlerinde ha-

z›rlanan “tecrit” operasyonu böyle flekillendirilmiflti.

Tüm halk›m›za ve dünya halklar›na, koflullar ne

olursa olsun, kuflatma ne kadar yo¤un olursa olsun, di-

renilebilece¤ini, ölümü göze alm›fl insanlar›n düflünce-

lerini hiçbir gücün yokedemeyece¤ini gösterdik.

7 y›ll›k büyük direniflimizle, tecrit politikas›n›n kar-

fl›s›na pratik, etten, cesetlerimizden bir barikat ördü¤ü-

müz gibi, tüm burjuva, bireyci, gerici, yoz düflüncelere

de büyük bir darbe indirdik.

Direniflimiz, siyasi zaferi çoktan kazanm›flt›. Belli

bir noktadan sonra direniflin seyrini belirleyen, somut

bir kazan›m elde edilmesiydi.

Gelinen nokta, tutsaklar›m›z›n ve tutsak yak›nlar›m›-

z›n tüm taleplerinin karfl›lanmas› olmasa da, tecritin k›-

r›lmas›nda önemli bir ad›md›r.

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan yeni genel-

ge, birçok teknik ayr›nt›y› içermekle birlikte, direnifli-

mizin geliflimi aç›s›ndan belirleyici olan noktalar flun-

lard›r:

- Sözkonusu genelgeyle, tutsaklar›n “tretman” koflu-

lu olmadan biraraya gelmesi mümkün hale getirilmifltir.

Tecritin k›r›lmas›nda belirleyici olan ad›m budur.

- ‹kinci olarak, bu genelgeyle tutsaklar›n haftada 10

saat bir araya getirilmesi öngörüldü¤ü gibi, bizzat Ada-

let Bakan› bu sürenin 20 saate ç›kar›laca¤›n› taahhüt et-

mifltir.

Türkiye halk› önünde bunlar› ilan ediyoruz ki, yar›n

hiç kimse, bunlar› inkara kalk›flmas›n. Söylenen her söz,

her taahhüt, demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin

tan›kl›¤›nda gerçekleflmifltir.

Halk›m›z! Demokratik Kitle Örgütleri! Unutmamal›-

y›z ki, hapishaneler tarihi, yalan söyleme tarihidir. Söz

verip yapmama tarihidir. Hapishanelerde insanca yaflam
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koflullar› ve demokratik haklar aç›s›ndan sürekli bir mü-

cadele hep olageldi¤i gibi, sürekli olarak da bir irade sa-

vafl›n›n cereyan etti¤i yerdir. Bu savafl bazen yükselir,

bazen alçal›r, ama hep sürer.

Bu anlamda hiçbir direnifl ve hiçbir anlaflma, tüm so-

runlar›n kesin ve nihai çözümü anlam›na gelmez. Bu

konuda hayalci de¤iliz. Ülkemiz hapishaneler tarihini

ve oligarflinin hapishaneler politikas›n› iyi biliyoruz. Ve

iflte bu anlamdad›r ki, uygulamalar› dikkatle izlemek

gerekir diyoruz.

fiimdi demokratik kazan›mlar›

gelifltirme zaman›d›r

Tecrite karfl› ölüm orucu direnifli bitmifltir ancak tec-

rite karfl› mücadele bitmeyecektir. Hiç kimse gevfleme-

sin. Daha yapacak çok fley var.

Adalet Bakanl›¤›’n›n uygulamalar›n› dikkatle izle-

yece¤iz. Sürece katk›da bulunan ve önümüzdeki sürece

dair sorumluluk üstlenen herkes, dikkatle izlemelidir.

‹zlemeli ve gerekti¤inde her türlü mücadele biçimiyle

sürece müdahale etmeliyiz. 1996 Ölüm Orucu sonras›n-

da anlaflman›n tan›klar› bu sorumluluklar›n› gerekti¤i

gibi üstlenmediler. Bunun bedelini de yine tutsaklar›m›z

ödedi. Bu kez öyle olmamal›d›r. Bu görev, herkesten ön-

ce “görevi devrald›k!” taahhüdünde bulunanlar›nd›r.

Hiç kuflkusuz, biz Haklar ve Özgürlükler Cephesi ola-

rak tecrite karfl› mücadelenin hep en önünde olmaya, bu

konuda herkesin yan›bafl›nda olmaya devam edece¤iz.

Ölüm orucu direniflini sona erdirdi¤imiz bu noktada,

AKP Hükümetine ve Adalet Bakanl›¤›’na da bir uyar›da

bulunmak isteriz.

‹ktidar, direnifl bitti, istedi¤imi yapar›m anlay›fl›na

kap›lmamal›d›r.

122 fiehit verdik. ‹ktidar, 122 flehit ve yüzlerce sa-

katla elde etti¤imiz kazan›mlar üzerinde manevralar

yapmaya kalkmamal›, genelgeyle tan›d›¤›, sözlü olarak

taahhütlerde bulundu¤u haklar› fiilen ifllevsiz hale getir-

me hesaplar› yapmamal›d›r. Bu tür manevralar ve he-

saplar, yeni bir kavga, yeni bir direnifl nedeni olacakt›r.

Bu zafer en baflta flehitlerimiz ve

gazilerimiz olmak üzere, sürece

omuz veren herkesindir!

Halk›m›z! Siyasi olarak bu zaferi kazanmak, somut

olarak bu demokratik kazan›mlar› elde etmek için çok

sabrettik, çok bedel ödedik.

Hiç kuflkusuz, bu ülkeyi yönetenler, 122 insan›m›z›n

ölümünden sorumludurlar. Tarih, tecriti uygulamakta ›s-

rar ederek, yapabilecekleri iyilefltirmeleri y›llarca yap-

mamakta direnerek bu kadar insan›m›z›n ölümüne yo-

laçmalar›ndan dolay› sorumlu tutacakt›r onlar›. 2000 so-

nundan bugüne iktidar koltu¤unda oturanlar›n bu so-

rumluluklar›n› unutmayaca¤›z. 122 insan›m›z›n hesab›-

n› sormak, bu ülkedeki adalet mücadelesinin bafl hedef-

lerinden biri olacakt›r.

And olsun ki, bize bu büyük zaferi arma¤an eden,

dünya halklar› karfl›s›nda onurumuzu ve gururumuzu

büyüten, yüreklerimizi bir kez daha direnmenin ve ka-

zanman›n inanc›yla dolduran 122 flehidimizi unutmaya-

ca¤›z ve unutturmayaca¤›z.

And olsun ki, 122 flehidimizin u¤runa canlar›n› ver-

dikleri düflüncelerini, ideallerini yeryüzü durdukça ya-

flataca¤›z.

And olsun ki, u¤runa canlar›n› verdikleri devrim

kavgas›n› er geç zafere ulaflt›raca¤›z.

Direniflin halk›m›z›n ve dünya halklar›n›n emperya-

lizme karfl› ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokrasi ve ka-

pitalizme karfl› sosyalizm mücadelesi aç›s›ndan oynad›-

¤› rol, hiç kuflku yok ki, sonraki y›llarda çok daha aç›k

olarak görülecektir. Güncel kayg›lardan, subjektif he-

saplardan uzaklafl›ld›¤› ölçüde, herkes onu yerli yerine

oturtacakt›r.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi, büyük bedeller öde-

me pahas›na elde edilen siyasi zaferi ve somut kazan›m-

lar›, halk›m›z›n bir kazan›m› olarak görür.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi olarak, bize bu zafe-

ri kazand›ran tüm flehitlerimiz ve gazilerimiz önünde

sayg›yla e¤iliyoruz. Ödedikleri bedelin asla bofla gitme-

di¤inin ve gitmeyece¤inin güvencesi biz olaca¤›z.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi olarak, bu direnifl sü-

recine katk›da bulunan iflçilere, köylülere, gecekondu

emekçilerine, ayd›nlara, sanatç›lara, tüm demokratik

kitle örgütlerine, zaferde eme¤i olan herkese teflekkür

ediyoruz. Ve tecrite karfl› mücadelede flu veya bu biçim-

de yeralm›fl herkese, tecrite karfl› birli¤imizi, mücadele-

mizi sürdürme ça¤r›s› yap›yoruz. 122 flehidimize, bu di-

reniflteki gazilerimize ve halen hapishanelerin tecrit

hücrelerinde bulunan tutsaklara karfl› sorumluluklar›m›-

z›n sürdü¤ünü unutmayal›m.

Düflüncelerimizi yoketmek istediler. Düflüncelerimiz

için öldük! Düflüncelerimizle yaflayacak ve ba¤›ms›zl›k,

demokrasi ve sosyalizm ideallerimizi er geç zafere ulafl-

t›raca¤›z!

Büyük Direnifl fiehitleri,

Türkiye Halklar›n›n Onurudur!

122 fiehidimiz, Kavgam›z›n Bayra¤› Olarak

Yaflayacaklar.

Tecriti K›rd›k! Mücadelemiz, Tecriti

Tümden Yokedinceye Kadar Sürecek!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(Say›: 85, Tarih: 26 Ocak 2007)
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Adalet Bakanl›¤›, bir ge-

nelge yay›nlayarak tutsakla-

r›n “tretmana” ba¤l› olmak-

s›z›n biraraya gelmesini ka-

bul etti

Tecr itin k›r ›lmas› ve

ölüm orucunun sona erdiril-

mesi sevinçle karfl›land›

Üç Ölüm Orucu Dire-

niflçisinin tedavileri sürüyor

Adalet Bakanl›¤›, Demokratik

Kitle Örgütleri ve ölüm orucu dire-

niflçileri aras›nda yap›lan do¤rudan

ve dolayl› çeflitli görüflmeler sonu-

cunda, Adalet Bakanl›¤›’n›n 22

Ocak’ta yay›nlad›¤› genelge üzeri-

ne, ölüm orucu direniflçileri eylem-

lerine son verdiler. Ve biz bir kez

daha direnifl evindeyiz.

Kaç›nc› kezdir geliyoruz bu

eve... Kaç›nc› kezdir vuruyoruz 9

No'lu dairenin kap›s›n›... Ama hiç-

biri bu geliflimizin coflkunlu¤unda,

tad›nda olmad›. Bu gelifl apayr› bir

gelifl. fiu anda evde bulunan herkes-

te ayn› heyecan yaflan›yor, ayn› te-

lafl okunuyor gözlerden.

Biraz sonra hapishaneye heyet

olarak gidenlerin, ayd›n ve sanatç›-

lar›n, avukatlar›n Adalet Bakanl›-

¤›’nca yay›nlanan genelgeye cevab›

ve hemen sonras›nda Behiç Aflc›'n›n

bu genelgeyi nas›l karfl›lad›¤› bir

bas›n aç›klamas›yla duyurulacak.

Eve her yerden telefonlar ya¤›yor.

Adana Direnifl Evi'yle yap›lan tele-

fon görüflmesi duygulu geçiyor. Te-

lefonla konuflan arkadafl bir eliyle

telefonu kapat›rken di¤er eliyle de

süzülmesine engel olamad›¤› göz-

yafl›n› siliyor. Avukatlar›n gözlerin-

deki sevinç p›r›lt›s› Behiç'in cevab›-

n›n ipuçlar›n› veriyor. Evin kap›s›-

n›n zili susmak bilmiyor. 122'lerin

kervan›na canlar›ndan bir parça

olan evlatlar›n› u¤urlayan ailelerin

dili sormasa da neler olaca¤›n›, göz-

leri cevap arayan bak›fllarla etraf›na

bak›yor. Herkes birbirinin gözünün

içine bak›yor cevap ararcas›na.

Z i y a r e t l e r, destekler artarak sürü-

yordu. Birkaç gün önce, ‹‹ z m i r Te c-

rit Karfl›t› Platformu’ndan kalaba-

l›k, 40 kiflilik bir heyet, direnifl evin-

deydi. Gençlik Federasyonu’na ba¤-

l› ‹stanbul Gençlik Derne¤i üyesi 25

kifli, 20 Ocak’ta 1 günlük açl›k grevi

ile direnifle destek vermifllerdi. Gül-

can’›n yan›nda yeniden açl›k grevi-

ne bafllam›flt› K›ymet Erenler. Bir

‹talyan gazeteci, GGrazia CECCO-

N ‹, Direnifl Ev i’nde 10 gün kalarak,

direniflçilerin yüzlerce gün hücre

hücre eriyiflini yans›tan bir belgesel

yapmak için gelmiflti A d a n a ’ y a .

fiimdi, flu anda, fiiflli’de veya

Adana’da olanlar, art›k direniflçile-

rin hücre hücre eriyifline de¤il, zafe-

re tan›k olacaklar.

Saatler ilerledikçe evin önünde

kalabal›k birikiyor. ‹lk elden duyan-

lar gelmeye bafll›yor. Kimileri "Be -

hiç Aflc› flehit mi düfltü?" diye soru-

yor. Yoldan geçen orta yafll› bir ka-

d›n ve bir genç k›z "Burada ne olu -

yor, buras› ölüm orucu yapan avu -

kat›n evi de¤il mi? Öldü mü yoksa?"

merak›yla soruyor. Durum onlara

anlat›l›nca da "inflallah kurtulur, in -

flallah ölmez" dilekleriyle onlar da

kalabal›¤a kar›fl›yor. Ve aç›klama-

n›n yap›lmas›n› bekliyorlar sonuna

kadar.

Ölüm orucu direniflinin 2293. Gü-

nünde olan Av. Behiç Aflc› ile ilgili

yap›lacak aç›klamaya dakikalar kal-

d›. TTa rih 22 Ocak 2007, Saat

19.00...

Beklenen, u¤runa

bedeller ödenen müjde!

Evin önünde gitgide artan bir ka-

labal›k ve yine kalabal›k bir gazete-

ci ordusu. Muhabirler kameralar›n›

ayarl›yor. Temsilcilerin ölüm orucu-

nun 293. gününde olan Behiç Afl-

c›’yla yapt›¤› görüflme sonras›nda,

Direnifl Evi önünde yap›lan aç›kla-

mada TTB Baflkan› Gencay Gürsoy,

‹stanbul Barosu Baflkan› Kaz›m

Kolcuo¤lu, D‹SK Genel Baflkan›

Süleyman Çelebi, ‹stanbul Ta b i p

Odas› temsilcileri, ‹HD eski Genel

Baflkan› Ak›n Birdal, Ça¤dafl Hu-

kukçular Derne¤i (ÇHD) ‹stanbul

fiubesi temsilcileri, Tecrite Karfl›

Avukatlar ve TAYAD üyelerinin ha-

z›r oldu¤u görülüyor.

Ve ilk aç›klama Gencay Gürsoy
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Tecritin K›r›lmas› ‹çin Bir Ad›m At›ld›

Ölüm Orucu Sona Erdirildi

✩

✩

✩



taraf›ndan yap›l›yor. "Adalet Ba -

kanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan ge -

nelgeyle birlikte ölüm orucuna ara

verildi¤inin müjdesini veriyo -

rum!"...

Gürsoy’un sözleri alk›fllarla kar-

fl›lan›yor. Sonra Süleyman Çelebi

ve Baro Baflkan› Kaz›m Kolcuo¤lu

sözal›yor.

Av. Taylan Tanay da Behiç Afl-

c›'n›n, Gülcan Görüro¤lu'nun dire-

nifline ara verdi¤ini ancak Sevgi

Saymaz'dan henüz haber al›namad›-

¤›n› aç›kl›yor. Aç›klama yap›l›rken

olay› duyan 30 kiflilik bir grup

"Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede"

sloganlar›yla Direnifl Evi’nin önüne

geliyor. Aç›klama sonras› herkes ra-

hatl›yor. 7 y›ld›r ilk kez böylesine

huzurlu bir nefes al›yor. “Hepimiz

tecritteyiz” oyununun emekçilerin-

den biri, TAYAD'l› bir anaya sar›l›-

yor. Bir ana; baflka bir anan›n beyaz

baflörtüsünün üzerindeki k›z›l band›

öpüyor, zaferi öpercesine. Bir ana

sevinç gözyafllar› içinde bir gence

"baflard›k o¤lum" diyor sar›larak.

Uzun sürüyor sar›lmalar. S›ms›k›

kucaklafl›yor 7 y›l› omuzlar›nda ta-

fl›yanlar, bu yürüyüfle yüre¤ini ve-

renler...

Aç›klamalar›n bitimiyle "Yafla-

s›n Ölüm Orucu Direniflimiz" slo-

ganlar› hayk›r›l›yor. Sonra ambu-

lans›n siren sesleri kalabal›¤› yara

yara eve do¤ru yanafl›yor. Ve herkes

Behiç'i bekliyor. Asansörün yukar›-

dan afla¤›ya her iniflinde gözler

asansöre odaklan›yor. Behiç'in ses-

ten rahats›z oldu¤u, ambulans ayr›-

lana kadar slogan at›lmamas›, gü-

rültü yap›lmamas› uyar›s› yap›l›yor.

Herkes uyuyor sayg›yla bu uyar›ya.

Ve Behiç görülür görürmez flafllar

patl›yor, kameramanlar, muhabirler

hareketleniyor. Herkes Behiç'i gör-

meye çal›fl›yor sessizce. Herkes ko-

rumaya çal›fl›yor direniflçiyi. Ambu-

lansa yol veriliyor. Ve ambulans Ça-

pa T›p Fakültesi’ne do¤ru yol al›r-

ken Direnifl Evi’ndekiler “Mitral-

yöz” parças›yla halaya duruyor. Sa-

natç›s›, ayd›n›, avukat›, ailesi, bu ül-

kenin gençleri... hepsi ayn› duygu-

lar içerisinde omuz omuza, yürek

yüre¤e... bir

sevinç havas›

esiyor. Halay-

lar›n ard›ndan

Hakl›y›z Ka-

z a n a c a ¤ › z

marfl›yla yum-

ruklar havaya

kalk›yor. Bel-

ki de bu mar-

fl›n en coflku-

lu, en inanarak

söylendi¤i an-

lardan biri bu

an.

“Baflard›k çocuklar!”

Kalabal›k da¤›lmaya bafllay›n-

ca bir kez daha ç›k›yoruz Direnifl

Evi’ne. 293 yazan gün sayac› çar-

p›yor gözümüze. Bu rakam›n ar-

d›ndan bir nokta koymak geliyor

içimizden. Evdeki havay› yans›t-

mak o kadar zorki. Tüm duygular

içiçe. Sevinç, coflku ve gözyafl›...

Evin emekçilerinden Nadire Ana,

a¤lamaktan fliflmifl gözleriyle gü-

lümseyerek sar›l›yor herkese ve

sevincini paylafl›yor. Sonra bafl›

dönüyor hafif. Oturma ihtiyac› du-

yuyor. ’96’da yaflad›¤› bu onur

duygusu tüm benli¤ini kapl›yor.

Bir kez daha biz kazand›k diyor

tüm deneyimiyle... Kezban Ana

bize tak›l›yor. Art›k eve son gelifli-

niz bu diyerek kucakl›yor bizi.

Hep haber yazmaya geliydiniz as›l

haberi flimdi yaz›n diyor. Onu ilk

kez bu kadar heyecanl› ve mutlu

görüyoruz. Ahmet Kulaks›z’a

duygular›n› soruyor muhabirler-

den biri. Sesi titiriyor konuflurken,

Canan için, Zehra için at›yor yüre-

¤i o an. Evin içi c›v›l c›v›l... ‹sma-

il Amca’n›n karfl›s›ndaki 122 flehi-

din oldu¤u panoya bakarak “vay

be çocuklar, baflard›k iflte, baflar -

d›k sizinle” sözleri üzerine bak›fl-

lar panoya çevriliyor. Behiç’i bir

kez bile yaln›z b›rakmayan, her

gün Behiç’e güç veren 122 kahra-

man sanki gülümsüyor bize. Zafer

gülüflü en çok onlara yak›fl›yor.

Behiç Aflc›’n›n odas›na u¤ru-

yoruz. Bofl bir yatak. Bu kez Be-
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Gülcan Görüro ¤ l u :

“ÖLÜM ORUCUNA
ARA VER‹YORUM”

“5 May›s 2006 tarihinde Ada-

na’n›n fiakirpafla Mahallesi’ndeki

evimde tecritin kalkmas›, analar›n

gözyafllar›n›n dinmesi için bafllat-

m›fl oldu¤um Ölüm Orucu’na bu-

gün; Ölüm Orucu’mun 263. günün-

de saat 19.00 itibariyle ara verdim.

Bugün Adalet Bakanl›¤›’n›n ya-

y›nlam›fl oldu¤u genelgenin bir

ad›m oldu¤unu düflünüyor ve ben de

buna istinaden Ölüm Orucu’na ara

veriyorum.

Ama tecrit henüz tam anlam›yla

kalkm›fl da de¤ildir. F tipi hapisha-

nelerde tutsaklara yönelik tecrit uy-

gulamas› farkl› flekillerde uygulan-

maya devam etmektedir.

Ben Gülcan Görüro¤lu, avukat

Behiç Aflç› ve Uflak Hapishane-

si’nde bulunan Sevgi Saymaz, de-

mokratik kitle örgütleri ve kamu-

oyu; hep birlikte at›lan ad›m›n neler

getirece¤ini görece¤iz.

Bizler Adalet Bakanl›¤›’n›n ya-

y›nlad›¤› genelgenin karfl›l›¤›n›n

olup olmad›¤›na bakaca¤›z ve veri-

len sözlerin takipçisi olaca¤›z.

7 y›ld›r devam etmekte olan ve

toplam 122 insan›m›z›n hayat›na,

600’den fazla insan›n sakat kalmas›-

na neden olan tecrit zulmünün tama-

m›yla ortadan kald›r›lmas› için de

mücadelemiz devam edecektir.”



hiç de¤il de Fatma kar-

fl›l›yor bizi; “Ben Son

Olay›m” sözleri yank›-

lan›yor sanki odan›n du-

varlar›ndan. Gülümseyi-

fli dile¤inin yerine gel-

mesinin mutlulu¤uyla

parlarken O da yüzünde

zafer gülüflüyle bize ba-

k›yor.

293 gün öncesine ka-

dar s›radan bir ev olan

bu ev, flimdi tarihin bir kesitinin ya-

z›ld›¤› önemli bir misyona sahip.

Bu ev açl›¤›n, ölüme yürüyüflün ve

zaferin evi oldu. Evden öte bir okul

oldu buras›.

Evden ayr›lan kalabal›k mahal-

lelerine da¤›l›yor, Okmeydan›’ndan

Gazi’ye birçok gecekondu mahalle-

sinde “Yaflas›n Zafer” pankartlar›

as›larak atefller yak›l›yor, zafer ha-

laylar› kuruluyor.

fiiflli Direnifl Evi’yle ayn› saat-

lerde Adana Direnifl Evi’nde de ay-

n› duygular, ayn› heyecanlar yaflan›-

yor. Ayn› gözyafllar› var.

Saat 19.55... Adana Direnifl

Evi’nden de ölüm orucunun bitiril-

di¤i aç›klamas› yap›l›yor.

Ölüm orucunun bitirildi¤ini du-

yanlar fiakirpafla’daki Direnifl

Evi’nin önünde toplanmaya bafll›-

yorlar. Toplananlar burada s›k s›k

“Kurtulufl Kavgada Zafer Cephe-

de”, “Gülcan Görüro¤lu Onuru-

muzdur”, “Behiç Aflç› Onurumuz-

dur”, Sevgi Saymaz Onurumuz-

dur”, “Bedel Ödedik Bedel Ödete-

ce¤iz” sloganlar›n› at›yorlar.

Direnifl Evi’nin önünde biraraya

gelen kitlenin say›s› gittikçe artar-

ken, Mersin’den de gelenlerin oldu-

¤u görülüyor. Böyle bir anda arada-

ki kilometrelerin ne önemi var. 7

y›ld›r beklenen an de¤il mi bu?

Böyle bir zaferi direniflçilerle yan-

yana yaflamak, y›llar içinde kaç kez

mümkün olabilir ki? Evin önündeki

coflku, kendini hiç durmayan halay-

larda, hiç susmayan türküler ve

marfllarda gösteriyor.

Gülcan merdivenden iniyor bir

süre sonra. Alk›fllar, z›lg›tlarla kar-

fl›lanan Gülcan, hemen bir ambu-

lansa bindirilerek götürülüyor...

“Ya Ölüm, Ya Zafer”

yürüyüflüydü bu;

ölümü yenip zaferi

kucaklad›k!

20 Ocak tarihli gazetelerde Be-

hiç Aflc›’yla ilgili haberler vard›.

Çünkü, ‹stanbul Tabip Odas› ‹nsan

Haklar› Komisyonu taraf›ndan olufl-

turulan bir heyet, Behiç Aflc›' y› sa¤-

l›k taramas›ndan geçirmifl ve bunun

sonuçlar›n› aç›klam›flt›. 290 gündür

hücre hücre eriyen Behiç Aflc›’n›n

art›k yürüyüflünün son ad›mlar›n›

atmakta oldu¤unu söylüyordu bi-

lim. Cumhuriyet

“Ölüm evresine gir-

di” diye vermiflti ha-

beri. Di¤er gazetele-

rin ilgili haberlerinin

bafll›¤›nda da “ölüm”

geçiyordu hep.

Ölüm yak›nd› ama

art›k direniflle ilgili

herkesin bildi¤i gibi,

zafer de ölüm kadar

yak›nd›. Evet, Behiç,

Gülcan ve Sevgi’den önce bu yolu

yürüyenler de “ya zafer, ya ölüm”

diye ad›mlam›fllard› bu yolu. Ölüm

de zafer de çok yak›n›ndayd› flimdi

direniflçilerin. Hangisinin –ölümün

mü, zaferin mi– menzile ulaflaca¤›-

n› son birkaç günün geliflmeleri be-

lirledi.

Tek ses olup el ele verdik ve

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-

run” talebinde birleflerek tecrit du-

var›n› ayakta tutan tu¤lalardan biri-

ni söktük. Adalet Bakanl›¤›’n›n ge-

nelgesi üzerine flimdilik ölüm oru-

cuna ara verildi. fiimdi nas›l ki hep

birlikte birleflip tek ses olduysak,

bundan sonra genelgenin hayata ge-

çirilmesinin takipçisi olma zaman›.
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Direniflçilerin Sa¤l›k Durumlar›:
293 gün boyunca açl›¤›n koynunda yaflayan Behiç Aflc›’n›n tedavisi Ça-

pa T›p Fakültesi'nde sürdürülüyor.

Türk Tabipler Birli¤i (TTB) Baflkan› Prof.

D r. Gençay Gürsoy, Aflç› hastaneye

kald›r›ld›ktan iki gün sonra, 24 Ocak’ta yapt›¤›

aç›klamada Aflc› için hâlâ kritik dönemin sürdü-

¤ünü belirtti.

Doktorlar, Behiç Aflc›'n›n tedavisinin halen

sürekli kan de¤iflimine ihtiyaç gösterdi¤ini

belirttiler. Aflç›'n›n tedavisi için bir süre 0 Rh (+)

taze kan gerekiyor.

*

Gülcan Görüro¤lu’na Adana’da yap›lan ilk

t›bbi müdahalede, sa¤l›k durumunun büyük

ölçüde normal oldu¤u belirtildi. Görüro¤lu da 26

Ocak’ta ‹stanbul'da tedavi alt›na al›nd›.

*

Ölüm Orucunu Uflak Hapishanesi’nde

sürdüren SSevgi Saymaz ise, direniflin bitmesinin

ard›ndan ‹zmir Yeflilyurt Ha s t a n e s i’ne kal-

d›r›larak tedavi alt›na al›nd›.



Ölüm Orucu fiehidi U¤ur Türk-

men’in Kardefli ve Direnifl Evi Refa-

katçisi Sevtap Türkmen: “fiu an çok

mutluyum ve çok heyecanl›y›m. 7 y›ld›r

hep bu an›, bugünün mutlulu¤unu, cofl -

kusunu bekledik. Direniflin bafl›ndan beri

Behiç abiye, Sevgi’ye, Gülcan'a bir fley

olmadan zaferi kazanal›m umuduyla bir

fleyler yapmak için u¤raflt›k. Emekleri -

miz, çabalar›n›z bofla gitmedi. 7 y›lda

122 flehitle zaferi biz kazand›k.”

***

Adana Direnifl Evi Refakatçisi

Akil Nergüz: “Haberi ilk alanlar biz -

lerdik. Direniflin bafl›ndan beri buraday -

d›k. 7 y›lda 122 flehit verdik... Bizim için

bir zafer, dile¤im sonuç olarak tecritin

tamam›yla kald›r›lmas›. Tabii bu hep bir -

likte olunca olaca¤›na inan›yoruz. Mü -

cadelemiz daha artarak sürecek, buna

inan›yorum.”

***

Direnifl Evi Nöbetçisi Ramazan

Ifl›k: “Bekledi¤imiz bir haberdi. 7 y›l bo -

yunca yapt›¤›m›z eylemler, dire n i fl l e r,

kampanyalar devlete geri ad›m att›rd›.

Zaferi kazanaca¤›m›z› biliyorduk. Çünkü

biz iradi, politik, siyasi anlamda savafl -

mas›na bilen bir gücüz. Mutluyuz zafer

nihai olarak ta bizim olacak.”

***

fiakir pafla Temel Haklar ve Özgür-

l ü k l e r Der ne¤i Çal›flan› Pervin Gür-

soy: “Hemen hemen her gün bu haberi

alman›n umudu her daim içimdeydi. Tec -

rit tam anlam›yla kalkmad›. Bu iflin ta -

mam›na erdirmek herkesin bir fleyler

yapmas›na ba¤l›d›r. Herkesin yapabile -

ce¤i bir fleyler mutlaka vard›r. Zaferi biz

kazand›k.”
***

D i renifl Evi Refakatçisi Canan Ya-

b a n c › : “7 y›ld›r Büyük Direnifl’in her an› -

n› soluduk, gururland›k, duyguland›k. Se -

vinçlerin de, ac›la r›n da en büyükleri ya -

flad›k. Haberi al›nca hemen Gülcan abla -

n›n kap›s›na gittim s›ms›k› sar›ld›m. Göz -

yafllar›m ve h›çk›r›klar›m bo¤az›ma dü -

¤ümlendi. 7 y›ll›k hasret. 122 can›m git -

mifl. fiimdi daha da çaba harc a m a l ›y › z . ”
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Ölüm Orucu direniflçilerinin
bulundu¤u ko¤uflun, koridor
kap›s›n›n üzerine bir pano as›l›-
yor. Ata, Berkan, Eyüp ve ‹bra-
him Erler panoyu asmak için
u¤rafl›yorlar.

Direniflçiler, bu panoda ya-
zan fliar›, birkaç gün önce net-
lefltirdiler... Özellikle bu direni-
fle özgü olabilecek bir söz üretil-
meye çal›fl›ld›. En sonunda,
ölüm orucu direniflçisi Ali fian-
l›'n›n yazd›¤› bir fliirin son dize-
si, genel kabul gördü.

– Hayat›n› halk›n kurtulufluna
adayanlar›n ölüm gerçe¤ine ba -
k›fllar›, hayata bak›fllar›ndan
farkl› de¤il. Bu nedenle, müca -
dele içinde ölümü gö¤üslerken,
'hofl geldin, sefa geldin' diyo -
ruz. Che gibi aynen. O halde,
ölüm orucu direniflimizden ha -
reketle 'Hoflgeldin Ölüm' deyi -
flimiz yerine oturuyor...

Direniflçiler Zeynep'in sözle-
rine kat›l›yorlar. Ama sanki bir
fleyler eksik gibi yine de. O ek-
sikli¤i de Ahmet ‹bili tamaml›-
yor:

– Elindeki ölüm silah›n› gö¤ -
sümüze dayay›p 'Ya teslimiyet
ya ölüm' diyen düflman›n karfl› -
s›nda, inanc›m›zdan vazgeçme -
di¤imiz malum. Katliamlara
ra¤men, bizi mücadelemizden
vazgeçirememifl olmalar›, her
çarp›flmadan zaferle ç›kt›¤›m›z›
gösterir. Yani ölümün bir korku
ve y›lg›nl›k silah› olmaktan ç› -
kart›l›p, bir feda eylemine dö -
nüfltürüldü¤ü yerde, zaten zafe -
re “Merhaba” denmifl oluyor...

Üzerinde “Merhaba Zafer,
Hoflgeldin Ölüm” yazan pano-
yu duvara sabitlemeye çal›flan
‹brahim, yan›ndaki Berkan'la
konufluyor flimdi:

– Harbiden çok esasl› söz

bulmufl bizimkiler. Zafere mer-
haba demenin bedeli ölümse,
hofl gelmifl sefa gelmifl zaten...

Ata hak veriyor ve “fl›k bir
söz olmufl” diyerek onayl›yor
‹brahim'i. Bu arada direniflçile-
rin bulundu¤u ko¤ufltan türkü-
ler yükseliyor. Bu süreçte, öz-
gür tutsaklar›n en çok söyledi¤i
türkülerden biridir ezgisi yay›-
lan:

“Hofl geldin ölüm, buyur
otur

Sakl›m›z kalmad›
Dök eteklerinden tafllar›
Ben bir rüzgar›m
Özgürlük rüzgar›
Bir yürekten bir yüre¤e
Tafl›r›m umutlar›
Ben bir denizim
H›rç›n, dalgal›
Ölüm nedir bilmeden
Döverim k›y›lar›...”

(Can›m Feda, syf. 174)

Brugge Hapishanesi:

Tecritte Geri Ad›m Sürüyor

DHKP-C tutsaklar›n›n bu-

lundu¤u, Belçika’n›n Brugge

kentinde bulunan hapishane-

de, hukuki mücadeleler ve aç-

l›k grevi sonucu tecrit uygula-

malar› gevflemeye bafllam›flt›.

Tecrit politikas›n›n en

önemli yan›n› oluflturan, di-

¤er tutsaklarla görüfltürmeme

uygulamas› da, geçti¤imiz

haftadan itibaren kald›r›ld›.

Brugge Ha p i s h a n e s i’n d e

kalan fiükriye Akar'›n 18

Ocak tarihli mektubundan

aktaral›m:

“Bizim tecrit rejimi biraz

daha hafifledi. fiimdi art›k

di¤er tutsaklarla havaland›r -

maya ç›kabiliyoruz. Onun d› -

fl›nda yak›n akrabalar için

cam ziyareti kalkt›. 24 Oc a k’-

tan sonra di¤erlerine de cam

ziyareti kalkacak olmal›.”

MERHABA ZAFER, HOfi GELD‹N ÖLÜM...

Adana Direnifl Evi’nden ‹zlenimler:



Direniflçiler, 2000 y›l›-

n›n Ekim ay›nda direnifle

bafllarken, “Merhaba Zafer,

Hoflgeldin Ölüm” demifller-

di. fiimdi biz, hhoflgeldin za-

fer diyoruz. 22 Ocak’ta tat-

t›k bu mutlulu¤u. Kazan-

man›n coflkusuyla halaya

duruldu. Kazanman›n onu-

ruyla tutuflturuldu meydan-

larda atefller...

‹lk kutlama, ölüm oru-

cunun zaferinin aç›kland›¤›

fiiflli Direnifl Evi’nin önün-

deydi. Sonra kutlamalar,

gecekondu semtlerine yay›ld›... Ga-

zi’de, Okmeydan›’nda, ‹kitelli’de

zafer ateflleri yak›ld›...

Adana:

“Yaflas›n Direnifl...”

22 Ocak akflam›, Adana Direnifl

Evi’nin önü coflkulu halaylara tan›k

olmufltu. Direniflin somut bir kaza-

n›m elde etmesinin herkese verdi¤i

mutluluk ve sevinçle, Adana Dire-

nifl Evi’nin önü, ertesi gün de cofl-

kulu bir gösteriye daha tan›k oldu.

fiakirpafla’daki evin önünde bi-

raraya gelen kitle, alan›n ortas›na

büyük bir atefl yakt›. “YAfiASIN

D‹REN‹fi YAfiASIN ZAFER” ya-

zan pankart›n as›ld›¤› kutlamada ilk

önce tecrite karfl› verilen mücadele-

de flehit düflen 122 insan›m›z için

sayg› duruflu yap›ld›. Onlar an›l-

maks›z›n bu zafer kutlanamazd›

ebette.

Sayg› duruflunun ard›ndan Na-

z›m Hikmet’in ““Zafere Dair” fliiri

okundu. fiiirin ard›ndan tecrite karfl›

verilen mücadelede yaflananlar› k›-

saca anlatt›ktan sonra Gülcan Görü-

ro¤lu'nun direniflini sürdürdü¤ü sü-

re içinde Direnifl Evi’nde direniflçi-

ye refakat edenlere, gece gündüz

nöbet tutanlara birer k›z›l karanfil

verildi ve her gelen duygu ve dü-

flüncelerini anlatt›. Direnifl Evi’nin

çal›flanlar›n›n yan› s›ra orada bulu-

nan flehit yak›nlar› da bu kazan›m-

dan duyduklar› mutluluklar›n› pay-

laflt›lar. Direnifl Evi’nde kalanlar ta-

raf›ndan haz›rlanan k›sa bir skeçin

oynanmas›n›n ard›ndan A d a n a

Gençlik Derne¤i müzik grubu dire-

nifli anlatan marfllar ve türkülerle bir

dinleti verdi. Müzik grubunun ha-

laylarla coflturdu¤u kitle davul ve

zurnan›n gelmesiyle daha da bir

cofltu. Bu s›rada Gülcan’› ve zaferi

selamlamak için hava-

i fiflek gösterisi yap›ld›.

Yaklafl›k 100 kiflinin

kat›ld›¤› etkinlikte s›k s›k

“Kurtulufl Kavgada Zafer

Cephede, Yaflas›n Ölüm

Orucu Direniflimiz, Bedel

Ödedik Bedel Ödetece¤iz”

sloganlar› at›ld›. Ölüm

orucu direniflçisi Gülcan,

sa¤l›k durumunun elver-

memesi nedeniyle afla¤›ya

inip bu kutlamaya ka-

t›lamasa da pencere-

den dostlar›n›, yol-

dafllar›n› selamlaya-

rak zaferi paylaflt›.

A bdi ‹pekç i ’ d e

Zafer Halay›!

Zaferi kutlamay›

en fazla hakedenlerin

bafl›nda onlar vard›.

Zafer en fazla onlara

yak›flacakt›.

22 Ocak günü

Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›

genelge sonucu direniflçilerin ölüm

orucuna ara verdi¤ini ö¤renen An-

kara’daki HÖC’lüler heyecanla,

TAYAD’l› Aileler’in 4 y›ld›r otur-

duklar› parka geldiler. Saat 19.00

saatlerinde toplanmaya bafllayan

HÖC’lüler büyük bir “Zafer Hala-

y›” kurdular. Abdi ‹pekçi Park›’n›n

ortas›na atefl yakan aileler “Yaflas›n

Direnifl Yaflas›n Zafer, fiehitlerimize

Devrim Sözümüz Va r, Ya fl a s › n

Ölüm Orucu Zaferimiz, Mahir Hü-

seyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl,

Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz,

Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”

sloganlar›n› att›lar.

‹lerleyen saatlerde ateflin etraf›-

na toplanan HÖC’lüler geçmiflten

bugüne ba¤›ms›zl›k yolunda flehit

düflenler için sayg› duruflunda bu-

lundular. Gece boyunca halay çekip

türküler söyleyen HÖC’lüler hava-

i fifleklerle geceye devam ettiler.

4 y›ld›r b›kmadan usanmadan di-

renifli halka anlatan Abdi ‹pekçi

Park›’n›n emektarlar› TAYAD’l› Ai-

leler k›sa konuflmalar yaparak duy-

gular›n› ifade ettiler. Çok heyecanl›

olduklar›n› söyleyen aileler “Biz

burada 4 y›l de¤il, bu zulüm bitene

kadar oturmaya haz›rd›k” dediler.

Birbirlerine sar›larak zaferi kutla-

yan HÖC’lüler gece geç saatlere ka-
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Kazanman›n Coflkusuyla

Kuruldu Halaylar!

Adana

‹stanbul



dar Abdi ‹pekçi Park›’nda halaylar

çektiler.

Bur sa:

Kutlama Yürüyüflü

Direniflin siyasi bir zafer ve so-

mut bir kazan›mla bitmesi, Bursa’

da 23 Ocak’ta yap›lan yürüyüflle

kutland›.

Yürüyüfl Setbafl›’dan Belediye

Binas›’na kadar sürdü. Yaklafl›k 60

kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl boyunca

“ Yaflas›n Ölüm Orucu Zaferimiz,

Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak,

Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Ka-

dar Savafl , Kurtulufl Kavgada Zafer

Cephede” sloganlar› at›ld›.

BAT‹S’in de destek verdi¤i yü-

rüyüflün ard›ndan yap›lan bas›n

aç›klamas›nda flöyle denildi:

“ ... Bugün diren ifl im izin zaf e rl e

t a çl a nd › rm an›n ilk ad›m ›n› att › k .

Te cr itin kald ›r › lm as› için ilk som u t

ad›m at›ld›. Ama henüz kavg am › z

b i tm edi. Te cr iti içerde kald › rmak için

ilk ad›m at›ld›. fiimdi s›ra bizl e rde.”

‹zmir:

Forbes’te zafer coflkusu

‹ zm i r’de zafer sevincinin

yafland›¤› yerlerden biriydi. Pazar-

tesi günleri yap›lan meflaleli eylem

bu kez 22 Ocak’ta yap›larak zafer

kutlamas›na dönüfltü. Saat 19.00’ta

K a rfl ›y aka Çarfl ›s›’ndan ‹flb a nk a-

s›’na kadar yürüyüfl yapan grup ad›-

na Yurdagül Gümüfl aç›klama yapa-

rak “bizler burada bas›n aç›klamas›

yapmayaca¤›z çünkü Adalet Bakan-

l›¤›n›n aç›klamas›ndan sonra Behiç

Aflc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi

Saymaz ölüm orucu direnifline ara

vermifltir. Bizler bunlar›n takipçisi

olaca¤›z” dedi.

A ç › kl am an›n okunm as ›n›n ar-

d›ndan atefller yak›larak halaylar çe-

kildi. Ya¤murda so¤ukta yaz›n ka-

vurucu s›ca¤›nda 244 gündür açl›k

grevleriyle direniflin sesi olan For-

bes’te de direnifl atefli yak›larak za-

fer halay›na duruldu.

‹stanbul:

Gecekondularda zafer

ateflleri

Gazi:

G azi’nin gec ek o nd ul ar› isy a n

atefllerini kuruldu¤undan bu yana

bilir. 22 Ocak’ta Gazi’de yak›lan

atefl büy üyen dir enifl gel e n e¤ in i n

harlad›¤› atefltir.

D ir enifl Evi’nin önünden Ga-

zi’ye dönen mahalle halk› Gazi Te-

mel Haklar’da topland›. Daha sonra

da halaylar çekerek sloganlarla di-

renifli karfl›lad›.

Esenler:

Esenler’de haberi ilk alanlar so-

lu¤u Direnifl Evi’nin önünde ald›.

Saat 20.30’da Esenler de de atefller

yak›larak 7 y›ld›r beklenen zafer ve

yenilmeyen irade kutland›.

Okmeydan›:

Behiç Aflc›’n›n hastaneye kald›-

r › lm as ›n›n ard › ndan Okm e yd an ›

Sa¤l›k Oca¤› önünde atefl yakan

HÖC’lüler “Mitralyöz” türküsüyle

halaya durdu. Gecenin ilerleyen sa-

atlerine kadar davul-zurna eflli¤inde

halaylar çekildi. Daha sonra da Si-

bel Yalç›n Direnifl Park›’n›n önünde

halaya devam edildi. Geceye kadar

t ü rk ül erin susm ad ›¤› kutl am ad a

“ Yafl as›n Dir enifl Yafl as›n Zaf e r ”

pankart› as›ld›.

Ba¤c›lar:

Adalet Bakanl›¤›nca yay›nlanan

genelge ile birlikte ölüm orucuna

ara verilmesinin duyulmas› üzerine

B a ¤c ›l a rYeni Mah a lle Meyd an › ’

nda, Barbaros Göztepe ve Y›ld›zte-

pe’den biraraya gelen 200 kifli  dört-

lü kortejler oluflturulup sloganlar at-

t›. Camlardan el sallayanlar, slogan-

l ara kat ›l a nlar alk › fll ay a nl a r, ›sl › k

çalanlar da zaferin sevincine kat›ld›.

Ölüm Orucu fiehitleri Ölümsüzdür”

sloganlar›yla ölüm orucu flehitleri

selamland›.

Armutlu:

7 y›ll›k direnifl kesitinde Armut-

lu’nun hep ayr› yeri olmufltur. Dev-

letin tahliye rüflvetine en güzel ce-

vap A rm u tlu’da dir enifl evl er i nd e

d ir en iflin d›fl ar ›ya tafl › nm as › yd › .

Ölüm oruçlar›nda ve ölüm oruçlar›-

n› bitirmeye yönelik yap›lan operas-

yonlarda birçok flehit vermiflti Ar-

mutlu. Direniflin d›flar›daki sesi so-

lu¤u olmufltu. Direniflin onurunu ve

ac›s›n› yaflam›flt›.

7 y›l sonra zaferin kazan›lmas›-

n›n sevincini Armutlular da halayla-

r›yla, türküleriyle kutlad›lar. Behiç

Aflc›’n›n annesinin de kat›ld›¤› ha-

lay coflkuyla çekildi. Ölüm Orucu

zaferi Gülsümanlar’›n, fienaylar’›n,

Osmanlar’›n, Sevgiler’in zaferidir.

‹kitelli:

F Tipleri sald›r›s›na sessiz kal-

mayarak direnenlerin yan›nda olan

‹kitelli Halk› da zaferi havaii fiflek-

lerle kutlad›. Yap›lan aç›klamalarda

7 y›l›n sonunda omuz omuza veri-

len halaya ölüm orucu flehitlerinin

öncülük etti¤i dile getirildi.
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‹zmir

Armutlu



Adalet Bakanl›¤›, 22

Ocak Saat 12.00 s›ralar›n-

da, F Tipleriyle ilgili rapor

haz›rlamas› için resmi ola-

rak izin verdi¤i Ta b ipl e r

B i r l i ¤ i’ne yeni genelgeyi

faksla gönderdi.

Saat 13.00’de TTB ad›-

na Gencay Gürsoy bir aç›k-

lama yaparak, yeni genel-

genin kendilerine ulaflt›¤›-

n›, tecritin kald›r›lmas›

noktas›nda yeterli olmad›-

¤›n›, ancak bir ad›m olarak olumlu

bulduklar›n› belirtti.

Ayn› saatlerde, sorunun çözümü

için devrede olan AKP milletvekili

Yüksel Çorbac›o¤lu, genelgeyi Hal-

k›n Hukuk Bürosu’na faksla gön-

derdi. Ölüm orucu direniflçileri tara-

f›ndan da tecritin k›r›lmas›nda bir

ad›m olarak de¤erlendirilen genelge

22 Ocak 2007 tarihini tafl›yor.

Bu tarih ayn› zamanda, direniflin

bitti¤i tarih olarak geçti direnifl gün-

cesine.

“B.03.0. CTE.0.00.0004/” Say›

Nolu genelgenin giriflinde “Konu”

bafll›¤›nda flu belirtiliyor:

“Ceza ‹nfaz Kurumlar ›n›n

Tahsisi, Nakil ‹fllemleri ve Di¤er

Hükümler”

*

Genelge 6 Bölüm’den ve her bö-

lümde yeralan onlarca maddeden

olufluyor. Ancak bunlar›n içinde tut-

saklar aç›s›ndan ve direnifl aç›s›n-

dan önemli olan maddeler, tecrite

iliflkin olanlard› elbette.

Bu çerçevede yeni genelge;

1- Tutsak gruplar›n›n haftal›k

toplam görüflme sürelerini befl saat-

ten on saate ç›karmaktad›r.

2 - Hiçbir disiplin cezas› infaz›-

na tabi olmadan gruplar biraraya

getirilecekler. Yani ““tretman” kal-

d›r›l›yor.

3- Hapishanelerin Cezaevi ‹zle-

me Kurullar› toplumsal kurulufl ve

sivil toplum örgütlerinin denetimine

aç›l›yor.

Burada belirleyici olan “Tr e t-

man”d›. Çünkü tretman sürdü¤ü

müddetçe, zaten hapishanelerde ta-

n›nan hiçbir hakk›n anlam› olamaz-

d›.

Varolan tüm haklar, tutsaklara

ya¤mur gibi ya¤d›r›lan “disiplin ce-

zalar›” bahane gösterilerek gasbedi-

lebilirdi.

Gerek genelge, gerekse de sözlü

taahhütler, bu noktada bir ad›m at›l-

mas›n› sa¤lam›flt›r.

*

Gencay Gürsoy, Direnifl Ev i

önünde yapt›¤› aç›klamada, Adalet

Bakan› Cemil Çiçek’in bizzat tele-

fonla kendisine “flimdilik saati 5 sa -

atten 10 saate ç›kar›yoruz, ortak

mekânlarda bulunma olana¤›n› da -

ha sonra 20 saate ç›kma olana¤› da

var.” dedi¤ini aç›klad›.

Keza, Baflbakanl›k Müsteflar› ta-

raf›ndan DKÖ temsilcilerine yap›-

lan aç›klamada da, 10 saatin 20 sa-

ate ç›kar›laca¤› teyid edilmifltir.

Keza yine Gencay Gürsoy tara-

f›ndan yap›lan aç›klamada

Cezaevi ‹zleme Kurullar›’nda

B a ro l a r’dan ve Ta b ipl e r B i r l i-

¤i’nden temsilciler bulundurma, bi-

limsel kurullarla önlemler al›nmas›

önerilerinin oldu¤unu, gerek Ceza

ve Tevkif Evleri Müdürlü¤ü’yle ge-

rek bizzat Adalet Bakan›’yla yap-

t›klar› görüflmelerde bu önerilerinin

de kabul edildi¤inin

kendilerine bildiril-

di¤ini aç›klad›.

*

Biraraya getirile-

cek kiflilerin tespiti-

nin tutsaklar›n dene-

timinde olup olma-

mas›, tart›flma nok-

talar›ndan biridir.

Genelgeye göre,

bu, tutsaklar›n dene-

timine b›rak›lma-

maktad›r.

Ancak yap›lan

görüflmelerde bunun da çözülece¤i

belirtilmifltir.

Sözkonusu görüflme, Baflbakan-

l›k’tan randevu alan Hak-‹fl Baflkan›

Salim Uslu ve Mehmet Bekaro¤-

lu’nun Baflbakanl›k Müsteflar› ile

görüflmesidir.

Müsteflar baflbakan›n mesaj›n›

aynen flöyle iletmifltir: “Biz haftal›k

on saati yirmi saate ç›karaca¤›z. Bu

konuda ad›mlar ataca¤›z. Ay r › c a

genelgedeki gözlem idare kurullar›

üzerinde Behiç fazla durmas›n, yani

biraraya gelecek tutuklular›n kim -

lerle biraraya geleceklerine, tutuk -

lular›n kendisi karar verecek. Bunu

uygulamada göreceksiniz.”

*

Evet, uygulamada görece¤iz.

Bugün Türkiye’nin bürokratik

yönetim mekanizmas›n›n geneli

için geçerli oldu¤u gibi, hapishane-

lerde de genelgeler, yönetmelikler

enflasyonu vard›r.

Kim nas›l bir yönetim uygula-

mak istiyorsa, kendisine yasalardan,

genelgelerde istedi¤i türde bir daya-

nak bulabilir.

Bu anlamda esas olan, sonuçta

genelgeler de¤il, pp o l i t i k a l a r d › r.

Hapishanelerde önümüzdeki süre-

cin nas›l flekillenece¤i de, sadece 22

Ocak tarihli 20 küsur sayfal›k genel-

geye göre de¤il, AKP’nin politika

ve kararlar›na göre belirlenec e k t i r.
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Ölüm Orucunu Bitiren

Genelge ve Taahhütler



Yap›lacak fleyler, genelgede at›-

lan ad›m›n pratikte hayata geçiril-

mesi, bu ad›m›n giderek geniflletil-

mesi zor de¤ildir.

Bu noktadan sonra, tutsaklar› bi-

raraya getirmek için ç›kart›lacak her

engeli, faflist bir zinniyetin ifadesi

olarak de¤erlendirece¤iz.

Bugüne kadar, hapishaneleri de-

netlemek, bozukluklar› düzeltmek

de¤il de, iflkence ve bask›lar› “sey-

retmek ve aklamakla” görevli olan

Cezaevi ‹zleme Kurullar›, en k›sa

sürede demokratik kitle örgütlerinin

kat›l›m›yla gerçek bir izleme ve de-

netleme kurumuna çevrilebilir.

Bu hayata geçirilmez ve yine

“körler sa¤›rlar birbirini a¤›rlar”

misali, devletin falan flehirdeki tem-

silcileriyle “izleme kurullar›” olufl-

turulursa, iktidar manevra yap›yor

demektir.

‹zleyip görece¤iz.

Kuflkusuz görece¤imiz sadece

AKP’nin politikas› olmayacak. Ay-

n› zamanda AKP’lilerin ahlak›n› ve

kültürünü de görmüfl olaca¤›z.

A K P iktidar›n›n, bizzat Baflba-

kanl›k ve Adalet Bakanl›¤›’n›n iim-

zalar›na ve sözlerine ne kadar sa-

d›k olduklar›n› görece¤iz.
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Tarihe not düflmek, geliflmeleri aktarmak için evin

önünde yap›lan bu tarihi aç›klama ve konuflmalar› afla-

¤›da sunuyoruz:

Gencay Gürsoy: “Bu sevinçli haberi

vermekten mutluluk duyuyoruz.”

“293 gündür süren ölüm orucunun mutlu sonla nok -

taland›¤› haberini sizlere iletmek üzere örgüt temsilci -

leri ve arkadafllarla birlikte karfl›n›zday›z. Biliyorsu -

nuz... tutuklular›n sosyalleflme konusundaki sorunlar› -

n› bir dereceye kadar çözebilmek için... makul bir süre

makul bir say›da insanla bir arada olma olanaklar›n›n

tan›nmas›n› ve bbunun tredmana tabi olmamas›n› talep

etmifltik, en önemli talebimiz buydu. Bunun d›fl›nda

baflka taleplerimiz de vard›...

Bugün gerek Ceza ve Tevkif Evleriyle gerek bbakan›n

kendisiyle yapt›¤›m›z görüflmelerde bu önerilerin kabul

gördü¤ü ifade edildi. Ve bas›n toplant›s› s›ras›nda da

orada bulunanlar hat›rlayacakt›r ilgili genelge elimize

ulaflt›. Bu genelgeyi bas›na da¤›tt›k. Daha sonra baka -

n›n telefonla bildirdi¤i fluydu; flimdilik saati 5 saatten

10 saate ç›kar›yoruz, ortak mekânlarda bulunma ola -

na¤›n› daha sonra 220 saate ç›kma olana¤› da var. Da -

ha baflka aç›l›mlar da olabilir. Dolay›s›yla bu sevinçli

haberi yukar›da Behiç Aflc› ve arkadafllar›na, avukatla -

r›na ilettik. Onlardan da olumlu haberi, ölüm oruçlar› -

n›n durdurulaca¤› haberini flimdi sizlere iletmifl oluyo -

ruz... Ac›l› bir olay›n ard›ndan bu sevinçli haberi ver -

mekten bütün örgütler ve ayd›n arkadafllar olarak çok

mutluluk duyuyoruz.” 

Süleyman Çelebi: “Görevi devrald›k...

Süreci takip edece¤iz”

“Biliyorsunuz tecrite iliflkin sorunlar bu ülkede y›l -

larca tart›flma konusu oldu. ‹nsanlar öldü sakat kalan -

lar oldu. Demek ki baz› de¤ifliklerle bu sorunlar afl›la -

biliyormufl ve bugün bu kadar insanlar ölmeden sakat

kalmadan bu

tür ad›mlar

at›labilirdi.

... Buradan

flunu aç›kl›kla

ifade ediyo -

rum; bu ge -

nelge ve ge -

nelgenin so -

nuçlar›n› biz

en iyi flekilde

takip edece¤iz

ve onun için de Behiç Aflc›’ya biraz önce yapt›¤›m›z gö -

rüflme sonras› bu örgütler olarak görevi devrald›k ve

bundan sonra süreci takip edece¤imizi ve geliflmeleri

en yeni flekilde takip ederek insan onuruna yak›fl›r bir

düzenlemenin yap›lmas› konusunda giriflimlerimiz sü -

recek...”

Kaz›m Kolcuo¤lu: “Düflüncelerimizi

devam ettirece¤iz”

“Uzun zamandan beri F Tipi cezaevlerinde uygula-

nan yaln›zlaflt›rma uygulamas›na karfl› tepkilerini bir

açl›k grevi ile ortaya koymaya çal›flan de¤erli meslek-

tafl›m›z, bu güne kadar 293 gündür sab›rla ve bir sonuç

al›nmas› konusunda kararl› davrand›. Ve onun talebi

böylece bir ölçüde yerine getirilmifl oldu. Bu yerine ge-

tirme asl›nda insanl›k için çok büyük bir önem tafl›yan

bir konudur... Bunun desteklenmesi ve sonuç al›nmas›

konusunda gerçekten örgütlerimiz baflta TTB, D‹SK,

KESK, TMMOB ile birlikte bu konudaki mücadelemi-

zi kararl› bir flekilde devam ettirdik. Sonuç olarak iste-

¤imizin hepsini kapsayacak ölçüde olmasa bile önemli

bir bafllang›çla bunu sonland›rd›k... De¤erli meslektafl›-

m›z›n bu direnme sonucu hayata tekrar bizimle devam

etme karar›n› da hep birlikte kutluyoruz; bununla bir-

likte bu görüfllerimizi ve düflüncelerimizi devam ettire-

ce¤iz.

Direnifl Evi Önü: Ölüm Orucunun Bitti¤ini Duyuran Aç›klamalar



fiu iyi bilinmeli ki, tecritin k›r›l-

mas›nda bir ad›m anlam›na gelen

yeni genelgenin uygulanmas›n›n,

verilen sözlerin tutulmas›n›n tek gü-

vencesi, yine ve her zamanki gibi,

örgütlülü¤ümüz, sürece müdaha-

lemiz ve mücadelemizdir.

Sözler, genelgeler, taahhütler or-

tadayken, uygulamada bunun tersi-

ne geliflmeler olmas› durumunda,

bugün tecrite karfl› birlik olan güç-

ler, an›nda müdahale edebilmelidir-

ler. Tersi durumda, iktidar›n sözleri-

ni tutmamas›n›n zamana yay›lmas›

durumunda, müdahale daha da zor-

laflacakt›r.

*

Oligarflik iktidarlar, halk›n hakl›

ve meflru talepleri karfl›s›nda tan›-

d›klar› her hakk› bir “taviz” olarak

görür; ve ilk f›rsatta bu tavizi geri

alma hesab› yaparlar. ‹lk f›rsatta

verdiklerini gasbederler.

Bu gelmifl geçmifl tüm iktidarla-

r›n ortak özelli¤idir. AKP’nin böyle

yapmas›n› engelleyecek tek güç,

tecrite karfl› birliklerin mücadelesini

sürdürmesi, varl›¤›n› çeflitli biçim-

lerde hissettirmesidir.

*

Demokratik kitle örgütleri,

ayd›nlar, sanatç›lar, halk›m›z!

Nas›l bir ülkede yaflad›¤›m›z›

unutamay›z. Çünkü hepimizin çok

iyi bildi¤i gibi, bunu unutmak bize

hep pahal›ya malolmufltur.

Bugün unutman›n faturas› yine

a¤›r olacakt›r ve bu faturay› en bafl-

ta ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›-

z›n özgürlü¤ü için mücadele ettikle-

ri için tutsak düflenlerimiz ödeye-

cektir.

*

19 Aral›k öncesi iktidar sözcüle-

rinin ve bizzat Adalet Bakan›’n›n

diyalog, mutabakat masallar› anla-

t›rken, bir yandan da tam bir katli-

amc› so¤ukkanl›l›¤›yla nas›l vahfli

bir katliam› haz›rlad›klar›na tan›k

olmad›k m›? Sorunun çözümü için

devrede olan arabulucular›n alenen

kullan›l›p aldat›ld›klar›, daha sonra

bizzat kendileri taraf›ndan ortaya

konulmad› m›?

Ulucanlar Katliam›, Ecevit, kol-

tu¤unun alt›nda “Demokratikleflme

paketi”yle ABD’ye giderken ger-

çeklefltirilmedi mi?.. 19 Aral›k Kat-

liam›, ülkemize demokrasi getirece-

¤i beklenen AB’ye uyum çabalar›-

n›n en yo¤unlaflt›¤› bir zamanda ve

bizzat AB’nin teflvik ve deste¤iyle

gerçeklefltirilmedi mi?

Bunlar›, “Cemil Çiçek de mutla -

ka Sami Türk gibi yapar”, AKP de

tecrit konusundaki bu k›smi ad›m›n

ard›ndan katliam düzenler anlam›n-

da söylemiyoruz.

Sürecin nas›l geliflece¤i birden

çok faktöre ba¤l›d›r. Ama bunlar›

flunun için hat›rlat›yoruz; haklar ve

özgürlükler mücadelesi süreklili¤i

ve istikrar› olmas› gereken bir mü-

cadeledir. Hele ki hapishaneler için

bu iki kat böyledir.

En baflta görülmesi gereken de

fludur: Haklar ve özgürlükler mese-

lesi, flu veya bu politikac›n›n iyi ve-

ya kötü niyeti meselesi de¤ildir.

Cemil Çiçek,  ölüm orucunun bi-

tirilmesinin ertesi günü Yeni fiafak

Gazetesi’ne verdi¤i demeçte Behiç

Aflc›’n›n ölüm orucunu b›rakmas›

üzerine flunlar› söylüyor:

"Olumlu her geliflme bizi mem -

nun eder. Hiçbir zaman insanlar, bu

y o l d a n

bir fle -

y i n

y a n l › fl -

l›¤›n› söylemek durumunda olma -

mal›. Demokratik bir ülkede bir ka -

rar›n, bir iflin yanl›fl oldu¤unu gös -

terebilecek hukuki aç›dan birçok yol

var... En son hiç arzu edilmeyecek

fley, insan hayat›n› bu türlü fleylerin

önüne koymak olur. Bizim için insan

hayat› önemli." (24 Ocak 2007)

Kimse bu sözlere inanmam›z›

bekleyemez. Çünkü e¤er gerçekten

insan hayat› Cemil Çiçek için bu

kadar önemli olsayd›, tek ölçüsü bu

olsayd›, 122 ölüme göz yummazd›.

Ölümlerin say›s›n›n 122’ye ulafl-

mas›n› bakanl›k koltu¤undan seyre-

den de Cemil Çiçek’tir. 22 Ocak ta-

rihli genelgenin alt›n› imzalayan da

Cemil Çiçek’tir.

Ölümlerin 122’ye ulaflmas›na

neden olan da, tecritin k›r›lmas›nda

bir ad›m say›lacak genelgeyi ç›ka-

ran da ayn› Cemil Çiçek’tir.

Demek ki burada, geliflmeleri

belirleyen direnifl, mücadele ve po-

litikalard›r.

*

Bugün sorun çözülür, yar›n yine

“teslim olmam›z›” isterler. Ya r › n

koflular de¤iflir, demokrasicilik oyu-

nu ön plana ç›kar... Ama devrimci,

demokrat güçler, ne yap›p yapma-

yacaklar›n› bunlara göre belirleye-

mezler. Biz kendi gücümüze, kendi

örgütlülü¤ümüze, kendi birlikteli¤i-

mize güvenmeliyiz en baflta. D›fl›-

m›zdaki koflullar›n olumlulu¤u an-

cak o durumda iflimize yarar.

*

Ba¤›ms›zl›k, özgürlük, sosya-

lizm için tutsak düflenler, 7 y›ld›r

tecrit alt›ndalar. Onlara nefes ald›r-

mak bu halk›n borcudur. fiimdi bu

yüzden hapishaneleri daha fazla

gündemimize almal›, verilen sözle-

rin daha s›k› takipçisi olmal›y›z.

Tutsaklar›n yedi y›ll›k büyük di-

renifli ve iradesi, yol göstericimiz

olmal›d›r. Büyük Direnifl’in kendisi

en büyük ö¤retmenimiz, en parlak

›fl›¤›m›zd›r.

Tecrite Karfl› Mücadele Sürecek!

Unutmayal›m ki, reha-
vete kap›lman›n, soru-
nu tamamen çözülmüfl
sayman›n, Türkiye ger-
çe¤ini unutman›n fatu-
ras› a¤›r olacakt›r ve bu
faturay› yine tutsaklar

ödeyecektir. Fatura, yi-
ne tabutlar olacakt›r.
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O s m a n l ›’-

dan bu yana

E r m e n i l e r ’ i

katlederek, bu

t o p r a k l a r d a n

sürerek A n a-

d o l u ’ y u

“ T ü r k l e fl t i r -

me” politikas›

izleyen devlet, bir Ermeni’yi daha

katletti. Ony›llard›r polisiye, siyasi,

psikolojik, sosyal bask› alt›nda sus-

mak zorunda b›rak›lan, “Ermeni”

olduklar›n› söylemekten dahi kor-

kar hale getirilen Ermeniler’in son

y›llarda ki “sesi” olan, Gazeteci

Hrant Dink 19 Ocak’ta Agos Gaze-

tesi önünde vurularak katledildi.

Cinayetle ilgili, ilk olarak Ogün

Samast isimli 17 yafl›nda Trabzonlu

bir genç yakaland›. Ard›ndan, az-

mettirdi¤i belirtilen Yasin Hayal,

daha sonra da Erhan Tuncel isimli

faflistler gözalt›na al›nd›. Tuncel ve

Hayal’in BBP’ye ba¤l› A l p e r e n

Ocaklar›’yla iliflkileri, özellikle Er-

han Tuncel’in BBP Lideri Muhsin

Yaz›c›o¤lu ile birlikte resimlerinin

yay›nlanmas› ile inkar belgelendi ve

BBP, kabul etmek zorunda kald›.

Tetikçiler ve azmettirenler tutukla-

n›rken, Türk ‹ntikam Tugaylar› T‹T

ad›na gönderilen mailde, Agos Ga-

zetesi’nin bombalanaca¤› tehdidi

savruldu. Ayn› T ‹ T, T B M M

karfl›s›na b›rakt›¤› bomba süsü

verilmifl, pilli saat yerlefltiril-

mifl bir paket içine flu mesaj›

b›rakt›: Yasin ve Ogün kardefl-

lerimiz serbest kals›n!

Düzen cephesinden
sapt›rma ve riyakarl›k
dolu aç›klamalar

Tüm bu geliflmeler, olay›n

hemen ard›ndan yap›lan aç›k-

lamalar›, gelifltirilen teorileri

paçavra gibi bir yana b›rak›r-

ken, bu teori ve aç›klamalar›n

sahiplerinin gerçeklerin üzeri-

ni örtme niyetlerini daha aç›k

hale getirdi.

Örne¤in; ‹stanbul Emniyet

Müdürü “örgüt ba¤› yok, siya -

si de¤il, milliyetçi duygularla

yapm›fl” diyordu. Baflbakan, “Er -

meni soyk›r›m› iddialar›n›n gün -

demde oldu¤u günlerde bu cinaye -

tin ifllenmifl olmas›n› manidar bulu -

yoruz" diyerek, olay› Ermeni soyk›-

r›m› önergesinin önünü açma tefleb-

büsü fleklinde ima etti. Yani, katle-

denler Ermeniler, Frans›zlar, Arjan-

tinliler olabilirdi ama asla “Türkler”

olamazd›! Hele iktidar hiç sorumlu

olamazd›!

Burjuva bas›nda ise, birçok ha-

ber ve yaz›da dikkatleri komplo te-

orilerine “d›fl güçlere” yöneltme ça-

bas› daha aç›k dile getirildi. Mesela,

Akflam’da 20 Ocak günü manflete

de tafl›nan fiakir Süter’in yaz›s›nda,

kimin öldürdü¤üne iliflkin; “Ermeni

kökenli sertlik yanl›s› örgütlerden

tutun da... PKK kökenli teröristlere

kadar uzanan genifl bir halka” s›ra-

lan›yor, “gerçek katillerin” Türki-

ye’nin içinde olamayaca¤› söyleni-

y o r d u . Süter zaten faflisttir ne

komplo üretse yeridir mi diyorsu-

nuz; iflte size

“ s o l c u ” C u m-

huriyet Gaze-

t e s i’nin bafl-

yaz›s›ndan bir

bölüm: “ B ü -

tün dünyada

Ermeni soyk› -

r›m› iddias› -

n›n haks›z yere bu kadar desteklen -

di¤i bir süreçte öldürülmesi ancak

bir Türkiye düflman›n›n hesapl› ve

profesyonel operasyonu olabilir. ”

Tüm burjuva partileri, Cumhur-

baflkan›’ndan Genelkurmay’a dev-

let cephesi riyakarca “üzüntü” aç›k-

lamalar› yapt›lar. Genelkurmay

Baflkan› “s›k›lan kurflunun Türki -

ye’ye s›k›ld›¤›”n›, Ermeni Soyk›r›-

m›’ndan söz edenleri hain ilan eden

Adalet Bakan› katlin “iyi hesaplan -

m›fl provokasyon” oldu¤unu söyle-

di. Bir Ermeni’yi katledip, ard›ndan

kendine yönelik bir sald›r› varm›fl

havas›nda ma¤dur durumuna gir-

meye çal›flan bu çirkefli¤in ortak-

laflt›¤› “kayg›”, Dink’in ölümü de-

¤il, bunun uluslararas› politikada

yarataca¤› sonuçlard›. Yani Ermeni

Soyk›r›m› konusunda daha da köfle-

ye s›k›flacak olmalar›. Hatta, Diya-

net ‹flleri Baflkan›’n›n derdi de buy-

du. Ali Bardako¤lu, ölümü bir din

adam› olarak de¤il, “bunlar bizim

ülkemizin imaj›n› fevkalade

yaralayan, zedeleyen, gölgele -

yen olumsuzluklard›r" fleklin-

de de¤erlendirdi.

Bu resmi zevat›n aç›klama-

lar›n›n kendisi bile “üzüldük”

sözlerinin riyadan baflka birfley

olmad›¤›n› kan›tlar. Koruma-

d›klar› Hrant’›n ölümüyle dev-

lete zarar verildi¤ini söyleyen

ve devleti koruma refleksiyle

harekete geçen bu kesimler,

gözümüze sokarcas›na bir Er-

m e n i’nin katlinin önemsizli¤i-

ni, as›l önemli olan›n devleti

korumak oldu¤unu ba¤›rd›lar.

“Tan›d›k” tetikçiler
ve faflist hareket

Katil kim, isim olarak bu-

gün biliniyor. As›l sorumlulara
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Bir Ermeni Daha Katledildi
Dink’in katilleri ony›llard›r Ermeniler’e

karfl› halk› k›flk›rtan, flovenizmi, milliyet-

çili¤i körükleyen, linçleri “vatandafl tepki-

si” diye masumlaflt›ranlard›r. Faflist, gerici

örgütlenmeleri koruyup kollayanlard›r!



gelece¤iz, ancak bu tetikçi ve etra-

f›nda ki örgütlenmeyi es geçmeyi

gerektirmemelidir.

Ogün Samast, YYusuf Hayal ve

di¤erleri; hiçbirisi görmek isteyen-

ler için “yabanc›” de¤ildir, “yeni”

de ortaya ç›km›fl de¤ildirler. Dün-

den bugüne polisin infazlar›nda “al-

k›flç› koro” olarak boy gösteren,

“yaflas›n Türk polisi” sloganlar› at-

t›r›lanlar bunlar. Linçlerde gördü¤ü-

nüz ““hassas vatandafllar” bunlar.

Her türlü devrimci, demokratik fa-

aliyeti bast›rmak için sokaklarda

boy gösteren, üniversitelerde terör

estirenler bunlar.

Arkas›nda “örgüt” var m› yok

mu diye tart›fl›l›yor. Evet var!

BBP’yi ya da baflka faflist, gerici,

“milliyetçi mukaddesatç›” örgütlen-

meleri bir yana b›rak›n; bunlar›n

hiçbiri devletin korumas› olmadan,

en az›ndan hoflgörüsü bulunmadan

varolamazlar. Evet ““örgüt”, devle-

tin kendisidir; M‹T, jandarma, po-

lis, faflistler. Ayn› bütünün resmi ve

gayri-resmi parçalar›d›rlar. Çeteler,

faflist örgütlenmeler, iflte bu “büyük

örgüt”ün emri, korumas› ve yönlen-

dirmesi alt›ndad›r. Dün komünizme

karfl› sürüyordu meydana, bugün

“tehlike” olarak tespit etti¤i konu-

larda.

Dink neden katledildi?

Hrant Dink’in katledilmesinin

temel nedeni, Ermeni olmas›d›r.

Sald›r› ›rkç›, faflist bir sald›r›d›r.

Dink bu konuda resmi devlet politi-

kas›ndan farkl› düflündü¤ü, farkl›

konufltu¤u için katledildi.

fiovenist katliamc› tarih, A K P

iktidar›nda sürmektedir. Katliam ve

s i n d i r m e , bir devlet politikas›d›r.

Bazen az›nl›klara, bazen farkl› mil-

liyetten olana, bazen farkl› inançtan

olana, bazen farkl› düflünceden ola-

na karfl› uygulanm›flt›r. Dayat›lan,

devletin milliyetini, devletin dinini

kabul etmek ve devlet gibi düflün-

mektir. Hrant Dink’e sald›r› bir Er-

meni olmas› nezdinde flovenist,

az›nl›klara karfl› bir sald›r›d›r.

Dink’in ölümüne iliflkin yap›lan,

“Ayd›nlara gözda¤›... ayd›n, gazete-

ci cinayeti...” “Özgür düflünceye

sald›r›...” ya da “katil 301” tespitle-

ri, tali ya da sonuç durumundad›r.

Elbette Dink’in flovenist kesim-

lerin hedefi haline getirilmesinde

301. maddenin önemli rolü olmufl-

tur. Ancak, devletin muhalif düflün-

ceyi sindirme arac› olarak kulland›-

¤› TCK 301’i ön plana ç›karmak;

Ermeni Soyk›r›m›’n›, bu cinayetin

de, ister do¤rudan devletin kontra

güçleri yaps›n, isterse elinin alt›nda

tuttu¤u “sivil” unsurlar gerçeklefltir-

sin, ayn› politikan›n bir devam› ol-

du¤unu gölgeler.

Yap›lan aç›klamalarda, yaz›larda

ifli “karanl›k güçler” ve “d›fl mih-

raklar”a havale edenler de bilinçli

ya da bilmeden her fleyden önce sal-

d›r›n›n ›rkç› niteli¤ini perdeler. Ke-

za “derin devlet” teorileri de ayn›

flekilde gerçe¤i belirsizlefltirmeye

hizmet eder. Kald› ki, yarat›lan geri-

ci, ›rkç› flovenist ortam “derin dev-

lete” gerek bile b›rakmayacak düze-

ye ç›km›flt›r. Devlet taraf›ndan ko-

runup kollanan, “milliyetçilik” söy-

lemi ile toplumda meflrulaflt›r›lan, el

alt›nda tutulan faflistlerin herbiri

“tetikçi” olmaya adayd›r.

Cinayeti planlayanlar
ve timsah gözyafllar›

Sald›r›, bireysel, tepkisel, hassa-

siyet diye aç›klanamaz; böyle olsa

bile bunlar kendili¤inden oluflmad›,

bilinçli bir flekilde ad›m ad›m yara-

t›ld›, devletin politikalar›n›n ürünü

olarak meydana geldi. Kimilerinin

“göz göre göre geldi” dedi¤i, aç›kça

planl› bir cinayettir yaflanan.

Kimler planlad›?

Her fleyden önce tüm bir Cum-

huriyet tarihi boyunca EErmeni düfl-

manl›¤›n› yayanlar, gelifltirenler,

bunun üzer inden ik tida rlar ›n›

ikame etmeye çal›flanlar planlad›.

“Ermeni”yi küfür haline getirdiler,

faflist mafyac›lar› kahraman göster-

mek için yurtd›fl›nda nas›l “Ermeni

av›na ç›kt›klar›n›” kan›t olarak sun-

dular, meflru bir ifl, büyük vatan hiz-

meti diye lanse ettiler. Çak›c›lar’›,

Abdullah Çatl›lar’› hat›rlay›n. Er-

meni düflmanl›¤›n› en çok kullanan

Genelkurmay’d›r. Hem de kesinti-

siz bir flekilde kullan›r ony›llard›r.

Cemil Çiçek, 'Ermeni Konferan-

s›' düzenlemek isteyenleri, "bizi ar -

kam›zdan hançerlediler" diye vatan

haini ilan etmedi mi? fiimdi de ayn›

Adalet Bakan›, Dink ile ilgili sorufl-

turmayla görevlendirildi. Öteki gö-

revli bakan ise, tehdit edilmesine

ra¤men korumayan ‹çiflleri Bakan›.

Yine devletin adam› Çiçek’in ro-

lünün alt›n› çizmek anlam›nda,

"301’i kald›ral›m da, Türklü¤e ha -

karet serbest mi olsun, Afla¤›lama -

dan yazs›nlar" deyip, yazanlar› “be -

la a ra rcas›na flöhret a ramakla”

tehdit etti¤ini de hat›rlatal›m. Bakan

belan›z› aramay›n diyor, birileri de

belalar›n› bulma zaman› geldi diye-

rek teti¤e bas›yor!

Özellikle son y›llarda flflovenizmi

k › fl k › r t a n l a r, linç sald›r ›la r›n›

meflrulaflt›ranlar, faflist terörü al-

k›fllayan, görmezden gelenler

planlad› bu cinayeti.

Büyük bayrak kampanyalar›,

Mersin’deki provokasyon ard›ndan

estirilen hava, asker cenazeleri,

K›br›s, AB gibi geliflmeler yani ak-

la gelebilecek her fley flovenizmi

körüklemek için kullan›ld›. Bizzat

devlet yapt›, bütün burjuva partileri

kat›ld› buna. AKP iktidar› flovenist

milliyetçili¤i körüklemekte Genel-

kurmay’la birlikte temel bir nokta-

dad›r. MHP ile milliyetçilik yar›fl›na

girecek düzeyde bir k›flk›rtmay›

yapt›. Erdo¤an’›n Trabzon’daki linç

giriflimi sonras› yapt›¤› konuflmay›

sayfalar›m›zda okuyabilirsiniz. Bu

aç›k teflvikle bugünlere gelindi. Da-

ha dün, Dink’in cesedi so¤umadan

milliyetçili¤i kimseye b›rakmamak-

tan sözetmeye devam ediyordu Tay-

yip Erdo¤an. K›z›lc›hamam toplan-

t›s›nda parti içinden gelen “milliyet -

çili¤e kay›yoruz” elefltirileri karfl›-

s›nda klasik susturma yöntemlerine

baflvuruyor ve milliyetçilik yar›fl›n-

da daha da ön plana ç›kman›n, dola-

y›s›yla kitleler nezdinde bu gericili-

¤i körüklemenin gere¤inden söz

ediyordu. Katiller, Ogünler böyle

yetifltiriliyor iflte! Erdo¤an’›n katil-
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lerin ve milliyetçilik yar›fl›na gir-

diklerinin milliyetçili¤ini, “kafatas›

milliyetçili¤i”, kendisini bunun d›-

fl›nda tutma yönündeki aç›klamala-

r›n›n hiçbir k›ymeti yoktur, sadece

demagojidir ve ideolojik olarak da

çarp›kt›r, anti-bilimseldir.

Hrant Dink herkesin gözleri

önünde hedef haline getirildi. Polis

linç edilmek istenen Hrant Dink’i,

di¤er ayd›nlar› sadece izledi, Kemal

Kerinçsizler davalarla, linç giriflim-

leri ile sindirmeye ve susturmaya

çal›fl›rken, hükümet de gizli ve aç›k

biçimde destek veriyordu. O mah-

keme önlerinde say›lar› 20-30’u

geçmeyen faflist güruhun engellene-

memesinin alt›nda iflte bu destek

yat›yordu.

Hepimiz izledik; Hrant Dink

mahkeme önlerinde, hakimin gözle-

ri önünde "‹flini bitirece¤iz," "Kafa -

n› koparaca¤›z," diye tehdit edildi.

Edenler belliydi, Kemal Kerinçsiz

ve ekibinin ne yapmaya çal›flt›klar›

gizli sakl› de¤ildi. ‹ktidar›, mahke-

meleri, polisi ile devlet sadece izle-

di, yani onaylay›p bekledi.

Ayn› günlerde Ülkü Ocaklar›

Genel Merkezi'nin sitesinde Y›ld›-

ray Çiçek imzal› yaz›da Dink aç›kça

tehdit ediliyor ve flu ifadeler kulla-

n›l›yordu: "Zaten bu ülkede hala

durdu¤un hata, sen ve senin gibi

Türk düflmanl›¤› peflinde olanlar bi -

ran önce bavulunu toplay›p, bu ül -

keyi terk etse, ülke böylece sinsi ve

tehlikeli kamburlardan kurtulacak...

Size son uyar›da bulunuyoruz. Yeter

art›k, yeter...

Türk milleti 'yeter art›k' dedi¤in -

de neler olur, ak›l hocalar›na sor da

anlats›n..."

Ne yapt› iktidar›, yarg›s›, polisi?

Hiç!

Yarg› mekanizmas› da bu gerici

faflist dalgan›n yükseltilmesinde ye-

rini ald›. Linç giriflimleri, ayd›nlara

davalar bunun bariz örne¤idir. Bafll›

bafl›na Dink’in yaz›s›n› bu düzeyde

çarp›t›p “Türklü¤e hakaretten” veri-

len ceza ve bunun Yarg›tay’ca onan-

mas›, baflka kan›ta yer b›rakmayan

aleni infaz kararlar›d›r. Öte yandan

Trabzon linçlerini hat›rlay›n; tek bir

linççi tutuklanmad› ve en

son beraat karar› verilerek

de, “bu ülkede art›k linç

yapmak serbesttir” d i y e

ilan edildi. Ogün Samastlar,

Yasinler korunduklar›n›

böyle gördüler, “vatan hiz-

meti” yapt›klar›n› böyle dü-

flündüler.

Trabzon linç giriflimi

sonras›n› hat›rlay›n; yafla-

nanlara “vatandafl tepkisi”

demeyen burjuva politika-

c›s›, devlet erkan› ya da

burjuva bas›n var m›d›r?

Hay›r yoktur, tümü bu ko-

roya kat›lm›flt›r.

fiimdi “neden Tr a b -

zon?” diye tart›fl›l›yor. Bu

ayr› bir yaz› konusu olsa

da, linçleri ve o günlerde

yap›lan aç›klamalar› hat›r-

lamadan bu sorunun cevab›

bulunamaz. Kendi içinde

özgün yanlar tafl›sa da so-

run Trabzon sorunu de¤il-

dir, o iklim ülkenin birçok

kentine hakim hale getiril-

mifltir.

fiimdi, o günlerde TA-

YAD’› suçlayanlar, adeta

haf›za kayb›na u¤rad›lar(!),

adeta o linçlere ciddi bir ta-

v›rlar› olmufl, destekleme-

mifller gibi, baflkalar›n›

elefltirmeye kalk›fl›yor, “ka-

til yetifltiren ortam› tart›fla-

l›m” davetleri yap›yorlar.

Duyduk ki, Trabzon’da-

ki “sivil toplum kuruluflla-

r›” da toplant› yaparak, “ne-

den hep Trabzon’da böyle

fleyler oluyor, bizim eksik-

lerimiz nerede” diye tart›fl-

m›fllar. Riyakarl›¤a bak›n; o

STK’lar›n TAYA D ’ l › l a r a

yönelik linçte yapt›klar›

aç›klamalar› unutmad›k,

büyük vatan aflk› ile birara-

ya gelip linç güruhuna te-

flekkür eden, TAYAD’l›lar›

“vatan haini” ilan eden siz

de¤il miydiniz?

Bu arada DDeniz Bay-

kal’›n CHP’sine de¤inme-
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Veli Küçük Hala
Sorgulanmayacak M›?

Hrant Dink’in avukat› Erdal Do¤an,
“En tedirgin oldu¤u flah›s Veli Kü-
çük’dü" aç›klamas› yapt›. Peki neden?
Çünkü yine avukat›n›n verdi¤i bilgiye
göre; Dink 5-6 ay önce Veli Küçük ta-
raf›ndan birkaç kez telefonla tehdit
edilmiflti.

En çok Küçük’ten tedirgin olmas›n›n da hak-
l› nedenleri herkesçe biliniyor. Korgeneral rüt-
besi ile Susurluk’un ortas›nda yeral›yordu, kont-
ra örgütü J‹TEM’de komuta kademesindeydi.
Her ne kadar “tan›m›yorum” dese de, Dan›fltay’›
basan Alparslan Arslan ile ayn› resim karesinde
görüldü. Mafyac› faflist Sedat Peker’in “ulusal-
c›” sitesinin aç›l›fl töreninde boy göstermekten
çekinmedi, Susurluk’ta binlerce operasyonda
do¤rudan sorumluluk sahibi olanlar›n bafl›nda
geliyordu. "Yeflil" kod adl› Mahmut Y›ld›r›m'›n
kulland›¤› belirtilen cep telefonu numaras›n›n
Küçük üzerine kay›tl› oldu¤u da ortaya ç›kt›. Ab-
dullah Çatl›'yla defalarca telefon görüflmesi
yapt›¤› belirlendi.

Ve tüm bu suçlar›na karfl›n tek bir kez dahi
sorgulanmad›, yarg›lanmad›. Neden? Çünkü
Genelkurmay engel oldu. Veli Küçük’ün bu kan-
l› icraatlar›n›n kendi ifli de¤il, TSK’n›n ifli oldu¤u-
nu itiraf edercesine, TBMM komisyonunda ifa-
de vermesi için dahi göndermedi.

Reflat Altay’› da ödüllendirin!
Linç girifliminin örgütlenmesinde,

kameralar önünde linç güruhundan
hoflgörüsünü esirgemeyen, dönemin
Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan
Akyürek ödüllendirilmifl ve Emniyet
Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Bafl-
kanl›¤›’na atanm›flt›.

Bas›n soruyor; Trabzon’da bu çete
yap›lanmalar›ndan polisin haberi yok
muydu? fiimdiki emniyet müdürünün
“sicili” bu sorunun da cevab›d›r ayn› zamanda.
Reflat Altay; Çiftehavuzlar baflta olmak üzere
devrimcilerin infaz›nda yeralan, Susurluk’ta ad›
ortaya ç›kan, 16 Mart Katliam›’nda, faflist katil-
leri koruyan ve yakalamak isteyen polisleri dur-
duran “ünlü” polis flefi, flu anda Trabzon Emni-
yet Müdürü.

Sadece 16 Mart Katliam› örne¤i bile, Altay’›n
faflistlere karfl› yaklafl›m›n›, tetikçilerle “dostlu-
¤unu” göstermeye yeterlidir. Faflist çeteler na-
s›l böylesine hoflgörülü bir ortamda örgütleni-
yor, at›fl talimleri yap›yor, Reflat Altay çok iyi bi-
lir. Ve 16 Mart Katliam›’ndan bu yana h›zla yük-
selen Altay, flimdi yeniden terfi ettirilmelidir!



den geçmeyelim. Sokaklarda k›flk›r-

t›l›p linçler yapan milliyetçi hezeya-

na sahip ç›k›p ranta çevirmek iste-

yen Baykal da en az Erdo¤an kadar

bu k›flk›rtmada pay sahibi olmufltur.

En riyakar tutum tak›nanlar›n

bafl›nda da bburjuva medya g e l-

mektedir. Adeta o milliyetçi, floven

manfletleri atan onlar de¤ildi. Faflist

terörü “vatandafl tepkisi” diye ma-

sumlaflt›ran baflkalar›yd›.

fiimdi Hürriyet Yay›n Yönetme-

ni Ertu¤rul Özkök, "O adam›n eline

silah› veren kim, onu bulup yakas› -

na yap›flal›m. Ama her fleyden önce,

ülkemizde insanlar› böyle pespaye

katiller haline getiren sosyal ve si -

yasi iklimi kim, kimler yarat›yor

ona bakal›m" diyor. 25 Ocak tarihli

Milliyet baflyaz›s›, “Art›k aç›kça

ortaya ç›km›flt›r ki, Ogün Samast

adl› 17 yafl›ndaki terörist, ba¤nazl›k

ve hoflgörüsüzlükle, ›rkç› nefre t l e

beslenen bir politik kültürün, bunun

yaratt›¤› bir zihniyet ikliminin ürü -

nüdür” diye hükmediyor.

Tamam bakal›m:

Kim yaratt› bu iklimi; Genelkur-

m a y’›, polisi, yarg ›

kurumlar› ile devlet.

‹ktidar› muhalefeti ile

burjuva partileri.

Baflka? Elbette, tüm

bu kesimlerin gerici

k›flk›rt›c› sesini yay-

makla kalmayan, biz-

zat kampanyalar ya-

pan medya. Bunlar›n

bafl›nda ise, Do¤an

Medya gelir. Daha

birkaç hafta önce ‹s-

tanbul’un her yerine

as›lan büyük bayrak-

lardan nas›l gurur

duydu¤unu ve bunda

nas›l pay› oldu¤unu

söyleyen de, logosu-

nun yan›nda “Türki-

ye Türklerindir” ya-

z›l› Hürriyet’in Yay›n

Yönetmeni Ertu¤rul

Özkök’tü.

Piflkinlik, ikiyüz-

lülük diz boyu. Dün

milliyetçilik kampan-

yas› yapan Hürriyet,

flimdi bir Ermeni’yi “Türkiye’nin

evlad›” yap›p, onu katleden milli-

yetçili¤i de “vatan haini” ilan etti.

Valilik makam›nda tehdit

AGOS Gazetesi yazar› Ay d › n

Engin, Hrant Dink’in 24 fiubat 2004

tarihinde valilikten gelen bir tele-

fonla elindeki bilgi ve belgelerle va-

lili¤e gitti¤ini ve vali yard›mc›s›n›n

odas›nda bir kad›n ve bir erkekle

karfl›laflt›¤›n›, Vali yard›mc›s›n›n

'ziyarete gelen yak›nlar›m’ diye ta-

n›tt›¤› kiflilerden erkek olan›n›n bir

saat boyunca Dink'e “Agos böyle

haberler yapmaya devam ederse,

sen böyle konuflmaya devam eder -

sen bafl›na bir fleyler gelir” diye

konufltu¤unu anlatt›.

‹stanbul Valisi Muammer Güler

olay› do¤rularken, bunun tehdit de-

¤il, aksine baz› kesimlerden gelen

tehditlerden haberdar etmek için ya-

p›ld›¤›n› aç›klad›. Tehdit varsa ko-

ru! Hay›r korumuyor, aya¤›n› denk

al diyor!

Çocuklara masallar! Suçüstü ya-

kalanman›n pani¤ini yafl›yorlar.

Böyle bir uygulama yasal olabi-

lir mi? Senin bu ifli yasal yollarla

yapacak kurumlar›n yok mu? ‹ki

M‹T’çi valilik makam›na ça¤›rt›yor

“öldürülebilece¤ini” söylüyorlar ve

bunun ad› da iyi niyetli “uyar›” olu-

yor! Halk› aptal yerine koymaya

al›flm›fl devlet zihniyeti burada da

karfl›m›za ç›k›yor, ama yan›l›yorlar;

“devletimiz böyle diyorsa böyledir”

dayatmas› ile kimseyi inand›ramaz-

s›n›z.

Susturmak, sindirmek için tehdit

etmek, devletin ony›llard›r kullan-

d›¤› bir yöntemdir. ‹ddia ediyoruz;

tehdit edilmeyen, gözda¤› verilme-

yen hiçbir devrimci yoktur bu ülke-

de. Ayd›nlar da s›ks›k pay›n› al›r bu

tehditlerden. Devrimcileri; b a fl › n a

silah dayay›p tehdit ederler, ailesi

ile, efli, ifli, kardefli, o¤lu k›z› ile teh-

dit ederler, telefonlarla tehdit eder-

ler, yolda yürürken kaç›r›p bir or-

manda tehdit ederler...

Kendi yasalar›nda polisin,

M‹T’in, J‹TEM’in böyle bir yetkisi

var m›, yap›lan yasal m›? Hay›r!

Ama binlerce suç duyurusuna kar-

fl›n bugüne kadar hiçbir polis,

M‹T’çi, J‹TEM’ci hakk›nda “tehdit

etmekten” soruflturma aç›ld›¤› gö-

rülmemifltir. Tehdit neredeyse poli-

sin, M‹T’in temel iflidir.

Hedef durumunda olan Hrant

korunmal›yd› deniliyor. Zaten ken-

disi tehdit eden, açt›¤› davalarla he-

def haline getiren, fiili ve yay›n yo-

luyla linç edilmesini teflvik edip iz-

leyen ayn› devlet de¤il mi; flimdi de

“koruma istemedi ki” diyerek iflin

içinden ç›kmaya çal›fl›yor. O övü-

nülen “güvenlik devleti”, sadece

kendini korumak içindir, halk›, ay-

d›nlar› de¤il.

Son olarak, bu olay nezdinde fla-

fl›ranlara, “bir daha böyle fleyler ol-

maz diye düflündüklerini” s ö y l e-

yenlere bir sözümüz var: Yan›l›yor-

sunuz, demokrasicilik oyununa

inand›kça hep yan›lmaya mahkum-

sunuz. Bir daha böyle fleylerin ol-

mamas›n›n tek yolu, faflizmi alafla¤›

etmektir. Bunun için örgütlenmek,

direnmek, savaflmakt›r.
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‹ktidar›, mu-
halefeti, general-

leri, burjuva bas›n›
ile düzen cephesi

panik içinde; eyvah dünyada imaj›m›z bozulacak,
Ermeni Diasporas› bu olay› kullanacak, Amerika’da
soyk›r›m yasas› daha kolay ç›kacak....

Bu gerçekten kaçamazs›n›z; yalanlar, demagoji-
ler, tarihi gerçekleri “sözde” önekleri ile anmalar,
hiçbir fley Ermenilerin 1915’te soyk›r›ma u¤rat›ld›k-
lar› gerçe¤ini de¤ifltiremez. Evet, katlettiniz Anadolu
Ermenileri’ni. Bugün “Türkiye vatandafl› Hrant’› kay-
bettik” diye timsah gözyafllar› dökerek gerçek yüzü-
nüzü gizleyemezsiniz; bu topraklar›, Anadolu’yu Er-
meniler’e mezar haline getirdiniz.

O çocuk da esasen Tayyipler’e, bu düzene hiz-
met ediyor. “Ecdad›m›z” diyerek zalim Osmanl›’y›
savunan, kanl› miras›na sahip ç›kan ve halen “Os-
manl› gibi olma” ham hayalleri kuran kim? Tayyipler!

Evet sizin “ecdad›n›z” katletti yüzbinlerce Erme-
ni’yi ve bugün torunlar› katletmeye devam ediyor.

Kimi katletmediniz ki; Kürtler, Rumlar, Aleviler,
devrimciler; sizin gibi düflünmeyen herkesi yok et-
mekten baflka bir politikas› yoktur bu düzenin.

Soyk›r›m Gerçe¤inden Kaç›fl Yok!



Daha “tetikçi” yakalanmadan

“bireysel cinayet” teorileri baflla-

t›ld›, ard›ndan bu havay› de¤erlen-

diren ‹stanbul Emniyet Müdürü Ce-

lalettin Cerrah, ad›m ad›m uygu-

lanacak politikay› -belki biraz da

‘gaf’ yaparak- bugünden ilan etti:

“Cinayetin herhangi bir siyasi bo -

yutu ve örgüt ba¤lant›s› yok. Zanl›,

milliyetçi duygularla cinayeti iflle -

mifl.”

Sözün kendisindeki mant›k hata-

lar›n›, hem milliyetçilikten sözedip

hem siyasi boyutunun olmad›¤›n›

söyleyen cahil kafa yap›s›n›, ülke-

nin en büyük kentinin ‘güvenli¤i-

nin’ kimlere emanet edildi¤ini, fa-

flistleri koruyup kollamada ne denli

tecrübe sahibi olduklar›n› bir yana

b›rak›rsak; farkl› hesaplaflmalar

gündeme gelmedikçe, Cerrah’›n

sözleri bu soruflturman›n “nereye

kadar gidece¤ini” göstermektedir.

Birkaç “abi” d›fl›nda hiçbir yere!

Bu, M. Ali A¤ca ile kullan›lan

bir yöntemdi; ““Ben bireysel bir te-

r ö r i s t i m ” diye ba¤›rm›flt›, A b d i

‹pekçi’nin katlinden kimlerin so-

rumlu oldu¤unu karartmak için.

Trabzon’da rahip öldürüldü, “bi-

reysel” dendi ve yapan›n psikolojik

sorunlar› oldu¤u aç›kland›. Dan›fl-

tay bas›ld›, “bireysel” dendi, fail

“psikopat” ilan edildi. fiimdi burada

da ayn› senaryo tekrarlanmak iste-

niyor. Devletin suçlar›n› “münferit”

diye aç›klamay› politika haline geti-

ren düzen, faflist tetikçilerini de “bi-

reysel katil” olarak lanse etme poli-

tikas› uyguluyor.

“Gitti¤i yere kadar gidilmeli”

aç›klamalar› birbirini izliyor, ancak

biz bu “gitti¤i yere” gidilmedi¤i

gerçe¤ini fiemdinli’den de çok iyi

biliyoruz. Üstelik Genelkurmay

Baflkan› tüm kamuoyu önünde aç›k-

ça katil J‹TEM’cileri sahiplendi¤i

halde gidilmedi.

“Atabeyler Çetesi” operasyonu,

yap›ld›¤› yerde kalmad› m›; hatta o

kadar›n›n bile üstü örtüldü, özel

timciler adeta yokmufl gibi, devletin

gizli belgelerinin bir çetede ortaya

ç›kmas› “normal”mifl gibi yap›ld›.

Bir dönem “faili meçhuller”

yöntem olarak kullan›l›yordu; flimdi

s›ra “faili bireysel” cinayetlerde mi? 

AKP hükümeti ve oligarflik dev-

let, bu tür yöntemlerle gerçekleri

karartma politikas› uygulamaktad›r.

Kamuoyu bask›s› ile Tayyip Erdo-

¤an’›n “daha önce ortaya ç›kan çe-

telerin s›radan olmad›¤›”, mutlaka

“soruflturman›n gitti¤i yere kadar

götürülmesi gerekti¤i” yönündeki

aç›klamalar›n›n hiçbir k›ymeti har-

biyesi yoktur bu anlamda. Birincisi;

AKP, sistemle çat›flacak siyasi cüre-

te sahip olmad›¤› gibi, böyle bir ni-

yeti de yoktur, o sistemin bizzat par-

ças› haline çoktan gelmifltir. ‹kinci-

si; soruflturmay› “gitti¤i yere kadar”

götürmek, sistem içindeki faflist,

kontra örgütleri ile bafllayacak bir

deflifrasyonu, Susurluk benzeri ör-

gütlenmeleri, bunlar›n oligarflik

devletle olan iliflkilerini ve berabe-

rinde çok daha derin tart›flmalar› or-

taya ç›karma riski tafl›r ki, ne AKP

ne de devlet örgütlenmesi bunu iste-

mez. Üçüncüsü; AKP hükümeti de,

oligarflik devlet de gerçeklerin tü-

müyle ortaya ç›kmas›n› istemedik-

leri gibi, bunun önündeki engel du-

rumundad›rlar.

Neresinden bakarsan›z bak›n;

gerçeklerin en az›ndan belli bir k›s-

m›n›n deflifre edilmesi dahi, sistem

içinde çat›flmalar, istemedikleri tar-

t›flmalar demektir. Örne¤in, katille-

rin Alperen Ocaklar› ile Muhsin Ya-

z›c›o¤lu ile, BBP ile iliflkilerini res-

men sorgulayabilirler mi? BBP’nin

faflist bir suç örgütü oldu¤unu, mil-

liyetçili¤in yüzlerindeki maskeden

baflka bir fley olmad›¤›n›, deflifre

edebilirler mi? Ayn› faflistlerin üni-

versitelerde sat›rlar, b›çaklar, silah-

larla polisin gözetim ve deste¤iyle

terör estiren faflistler oldu¤unu, linç

giriflimlerinde aktif olarak yerald›k-

l a r ›n › aç›klayabilirler mi? A ç › k l a y a-

m a z l a r, böyle bir çat›flmaya girmeye-

ceklerdir; çünkü faflist katillere her

zaman ihtiyaçlar› var. ‹flte bu neden-

le, Trabzon’daki linç giriflimlerinde

MHP’lilerin üzeri özellikle örtül-

müfltü, linç güruhu nereye ait oldu-

¤unu ortaya koyacak her fleyi yapar-

ken, iktidar ve burjuva medya “s›r”

haline getirmiflti MHP o l g u s u n u .

Gerçekte, “Milliyetçi duygular,

bireysel cinayet” türü aç›klamalar›n

kendisi de bafll› bafl›na bir sorundur,

ciddi tart›flmalar› beraberinde getir-

melidir; “Irkç› milliyetçili¤i kimler

nas›l körüklüyor da bunlar yaflan› -

yor” vb. gibi. Ancak, AKP hüküme-

ti ve devlet, mevcut gericilik orta-

m›nda böyle bir tart›flmay› t›kayabi-

lece¤ini, en az›ndan “soyut”, “aka-

demik, sosyolojik” düzeyde kalaca-

¤›n› da hesap etmekte ve devletin

sorumlulu¤unu “bireysel olay” ile

örtmeyi tercih etmektedir.

Bu yöntem y›pranm›fl olmas›na,

daha olay›n ilk günü burjuva bas›-

n›n köfle yazarlar›n›n dahi, “birey -

sel tetikçi” oyununa inanmayacak-

lar›n› yazmalar›na karfl›n, oligarflik

iktidar›n baflvurabilece¤i fazlaca bir

karartma yöntemi de yoktur. Özünü

s a p t › r, katilleri “bireysel” göster,

bol bol demagoji ve beylik aç›kla-

malarla gündemi buland›r; bir yeni-

si yaflanana kadar gerçeklerin tart›-

fl›lmas›n› engelle! Bak›fl bu, zihni-

yet böyle flekilleniyor.
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‘Faili Bireysel’ Cinayetler ve
‘Karartma’ Politikas›

‘Ben bireysel teröristim’ diyen A¤ca’dan,

‘örgüt ba¤lant›s› olmayan’ faflist tetikçilere...

Örgüt yokmufl sadece
“Arkadafl› Yasin Ha-
yal'le bu konuda
görüflmelerde bu-
lunmufl”; Dink cina-
yeti de kay›tlara
“faili bireysel” ola-
rak geçerse flafl›r-
may›n



T ü r k i y e
halklar›!

Faflizm bu

topraklar›n ayd›n

insanlar›ndan bi-

rini daha katletti.

Faflizm ““ken-

dinden olmayana” bir kurflun daha

s›kt›.

Hrant Dink, bir ayd›nd›. Hrant

Dink, bir anti-faflistti. Ve Hrant

Dink, Ermeni'ydi.

Yani, faflizmin ona kurflun s›kma-

s› için birden fazla(!) nedeni vard›.

17 yafl›ndaki kand›r›lm›fl, k›flk›r-

t›lm›fl bir gence bak›p “katilin port-

resi” çizilebilir mi?

Hay›r, katil, 17 yafl›nda de¤il, en

az 100 yafl›ndad›r. Çünkü bu toprak-

larda ›rkç›l›¤›n tarihi o zamanlara

kadar uzan›r. Her milliyetten halk›-

m›z, Hrant Dink'le katledilen biziz.

Katil, sömürüsünü sürdürebilmek

için flovenizmden faflizme, emper-

yalizmle iflbirli¤ine kadar her arac›

ve yolu kullanan düzendir.

Kardefller!

Anadolu kardefllik topra¤›d›r.

Fakat, Türk, Kürt, Arap, Çerkes,

Gürcü, Boflnak, Laz, Rum, Ermeni

yüzlerce y›l kardeflçe yaflad›¤›m›z

bu topraklarda, bizi birbirimize dü-

flürmek, birbirimize k›rd›rtmak için

nice provokasyonlar düzenlendi.

Nice düflmanl›k tohumlar› ekildi bu

kardefllik topra¤›na. Bu kardefllik,

bu topraklardaki egemen s›n›flar›

her zaman rahats›z etti.

Osmanl›'n›n son dönemlerinde

bafllayan bu sald›rganl›k, Kemalist

yönetim ve ard›ndan oligarflik dik-

tatörlük taraf›ndan da sürdürüldü.

Anadolu'da katliama ve sürgüne u¤-

ramam›fl tek bir halk b›rak›lma-

d›. “Farkl›” olan inkarla, imhay-

la, tehcirle, asimilasyonla yoke-

dilmeye çal›fl›ld›.

E r m e n i l e r, Rumlar, Kürtler,

Süryaniler, Lazlar, Boflnaklar he-

men tüm halklar, bu sald›r›lar-

dan, katliam ve sürgünlerden na-

sibini ald›. “Türk” ve “Sünni” ol-

mayanlar için, farkl› ulusal köken-

den ve farkl› inançtan olanlar için,

bu güzel topraklar cehenneme dö-

nüfltürüldü.

Ne yaz›k ki, bu topraklar üstün-

de 1 milyonu aflk›n Ermeni'nin kat-

ledilmesiyle sonuçlanan ““ Te h c i r

K a n u n u ” ç›kar›ld›. Y›l 1915'ti .

Tam dört bin y›ld›r Anadolu toprak-

lar›nda yaflayan Ermeniler bu top-

raklardan sürüldü... 1920-30 y›llar›

boyunca Kürt halk›na karfl› onlarca

sefer düzenlendi. Kürt'e, Kürt’lü¤ü-

nü inkar dayat›ld›... Yine bu toprak-

lar üstünde 6-7 Eylül (1955) ya¤ma

ve talan› yafland›. Rum, Ermeni in-

sanlar›m›za ait binlerce ev, iflyeri

yak›l›p y›k›ld›. Hristiyan ve di¤er

gayr-› müslim az›nl›klar› “mülksüz-

lefltirmek” ve ülkemizden kovmak

için VVarl›k Vergisi yürürlü¤e ko-

nuldu. 1964'de K›br›s sorunu baha-

ne edilerek, ülkemizde kalan az sa-

y›da Rum da s›n›r d›fl› edildi. Lazlar

sürüldü. Süryaniler sürüldü... Bun-

lar bizim ülke-

mizde yafland›.

Ve bilinmelidir

ki, bunlar›n hiç-

biri “kendili¤in-

den”, s›radan in-

sanlar›n “hassa-

s i y e t l e r i ” n d e n

kaynaklanan olaylar de¤ildi. Bunla-

r›n hepsi, ddevlet taraf›ndan k›flk›r-

t›ld›, organize edildi.

Bugünkü sald›r› da bu sald›r›la-

r›n bir devam›d›r. Sald›r›, halk düfl-

manlar›n›n kardeflli¤imize sald›r›s›-

d›r.

Provokasyonu yapan
devlettir!

Daha Hrant Dink'in katledildi¤i

andan bafllayarak oligarflinin tüm

sözcüleri “provokasyon” edebiyat›

yapmaya bafllad›lar. “D›fl güçler”

nakarat›yla cinayetteki kendi so-

rumluluklar›n› perdelemeye çal›flt›-

l a r. E¤er bir provokasyon varsa,

provokasyonu bizzat yapan devlet-

tir. Provokasyoncu da, tetikçi de

devletin kendisidir.

Cinayetten A K P hükümeti so-

r u m l u d u r. Cinayetten CHP s o r u m l u-

d u r. Cinayetten Genelkurmay so-

r u m l u d u r. Cinayetten burjuva med-

ya sorumludur. Veya flöyle söyleye-

lim: BBu cinayet, A K P, CHP, Genel-

kurmay ve bur juva medyan›n or-

taklafla haz›rlad›¤› bi r c i n a y e t t i r.

Ülkemizde, y›llard›r flovenizmi

körükleyen kim varsa, bu cinayet-

ten sorumludur.

2005 y›l›n›n 21 Mart’›nda Mer-

sin'de gerçeklefltirilen “bayrak pro-

vokasyonu”na ve ard›ndan 6 Ni-

san'da Trabzon'da gerçeklefltirilen

linç sald›r›s›na çanak tutanlar, ses-

siz kalanlar, bu sald›r›lar› onaylay›p

flu veya bu biçimde meflrulaflt›-

ranlar, “büyük bayrak” kampan-

yalar› yapanlar, flovenist dayat-

malara boyun e¤meyen herkesi

“sözde vatandafl” ilan edenler,

bu cinayetten sorumludurlar.

17 yafl›ndaki Ogün Samast'›n

cinayeti, “tek bafl›na” ifllemifl ol-

mas›, bu sald›r›n›n “bireysel” ol-
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Anadolu halklar› faflist

zulmü er geç yenecek,

bu topraklardan flove-

nizmi silip, ba¤›ms›z,

demokratik ve sosyalist

bir Türkiye'de kardeflli-

¤ini ve birli¤ini hiç bo-

zulmamacas›na hakim

k›lacakt›r.

Osmanl›'dan Bugüne
Ermeni Katliam›
Devam Ediyor!



du¤unu göstermez. Suçlular kalaba-

l›kt›r ve yukar›da s›ralananlar›n

hepsi, flovenist, faflist cinayetlerin

azmettiricisidirler.

fiimdi tekrar dönüp bakal›m:
fiovenizmi kim körükledi?
Linç sald›r›lar›n› kim
meflrulaflt›rd›?

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Trab-

zon'daki linç sald›r›s›n›n ard›ndan

kelimesi kelimesine flöyle diyordu:

“ Trabzon'daki olayla rda tabii ki

halk›m›z›n hassasiyeti çok ama çok

önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetle -

rini göz önünde bulundurarak her -

kes kendi tavr›n› belirlemelidir. Ve

halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine

dokunuldu¤u zaman flüphesiz ki bu -

nun tepkisi farkl› olacakt›r. ”

‹flte oldu. ‹flte, “Türklü¤e haka -

ret” ederek, “milli hassasiyetlere”

dokunan bir Ermeni ayd›na karfl›,

“hassas” vatandafl “farkl›” tepkisi-

ni gösterdi!

Tayyip Erdo¤an'dan, linç sald›r›-

lar›n› onaylay›p 301. ma d d e n i n

a¤›rlaflt›r›lmas› için ç›rp›nan Deniz

Baykal'a kadar hepsinin bu sald›r›y›

“içten içe” onaylad›klar›ndan emin

olun. Yukar›daki sözler, sald›r›lara

bafltan verilmifl aç›k bir onay de¤il-

se nedir?!

AKP iktidar› ve bütün olarak oli-

garflik devlet, Osmanl› zulmünü ve

zihniyetini sürdürmektedirler.

Osmanl›'n›n “farkl› dinlere, mil-

liyetlere karfl› hoflgörüsü”, beylik

bir yalandan baflka bir fley de¤ildir.

Osmanl› s›n›rlar› içinde çeflitli halk-

lara karfl› sürgünlerin, katliamlar›n

haddi hesab› yoktur. Türkmenler de

dahil olmak üzere, sürgünlere, katli-

amlara tabii tutulmayan yoktur. Os-

manl› için önemli olan tek fley, sal-

tanat› korumakt›.

Bugünkü iktidarlar da, bu anla-

y›flla, iktidarlar›n› sa¤lamlaflt›rmak

için kâh flovenizmin zehirli ipine sa-

r›lmakta, kâh mezhepçilikten, tari-

katç›l›ktan medet ummaktad›rlar.

Farkl› ulusal veya dinsel kimlikteki

halklar› afla¤›lamakta, düflman gör-

mekte, hedef göstermektedirler. Ya-

ratt›klar› linçci güruhlar, bu politi-

kan›n bir arac› ve sonucudur.

Hem, farkl› milliyet ve inançlar›,

hem de sömürü ve ba¤›ml›l›k dü-

zenini elefltiren her türlü devrimci,

demokratik muhalefeti sindirmek

için, bu güruh kullan›lmaktad›r.

Linçci güruhu k›flk›rtmaya daya-

nan bu politika, özellikle son iki

y›ld›r çok daha sistematik ve yayg›n

olarak kullan›lmaktad›r.

Hrant Dink'i de ayn› anlay›flla

hedef gösterdiler. Bugün burjuva

politikac›lar içinde, burjuva medya

içinde gözyafl› dökenlerin büyük

bölümü, linç politikalar›n›n, “hassas

vatandafl” senaryolar›n›n savunucu-

suydular. “Hassasl›¤›n” ise ölçüsü

yok! “Kendinden olmayan”a, farkl›

milliyetten, inançtan, düflünceden

olana karfl› sald›rganl›k bir kez mefl-

rulaflt›r›ld› m›, onun nerede duraca-

¤›n› k›flk›rt›c›lar bile bilemez.

Halk›m›z!
Birincisi: Katilin kimli¤ini iyi

tan›yal›m: Kimse, tetikçinin arka-

s›ndaki azmettiriciyi, k›flk›rt›c›y›,

karanl›k dehlizlerde, komplo teori-

lerinde aramas›n. Hrant Dink'e yö-

nelik tehditler gizli de¤il, bizzat va-

lilik makam›nda, mahkeme salonla-

r›nda aç›kça yap›lmaktad›r. Sald›r›-

lar, bizzat Baflbakan, Genelkurmay

Baflkan›, ana muhalefet liderlerinin

a¤z›ndan onaylan›p meflrulaflt›r›l-

m›flt›r.

‹kincisi: Ülkemiz gerçe¤iyle

y ü z l e fl e l i m : fiovenizm ony›llard›r

beyinleri, dilleri kirletmifltir. Düflü-

nün ki, ülkemizde, “Ermeni” keli-

mesi bir küfür, hakaret olarak kulla-

n › l › r. ‹flkenceci polis, devrimcilere,

demokratlara, “Ermeni dölü” diye

s a l d › r › r. Böyle bir ülkede Ermeni

olarak, farkl› bir milliyetten bir in-

san olarak yaflaman›n nas›l bir fley

oldu¤unu düflünmeli herkes. Y ü z y › l-

lard›r bu topraklarda yaflayanlar›n,

bu topraklar› birbirine cehennem ha-

line getirmeye hakk› olabilir mi?

Kimsenin umutmufl olamayaca-

¤› gibi, Hrant Dink, daha önce mah-

keme salonlar›nda linç edilmeye

kalk›fl›ld›. Hrant Dink, tüm bu sald›-

r›lara karfl›n, terk etmemiflti bu top-

raklar›. Çünkü seviyordu bu ülkeyi.

Bu ülkenin özgür bir ülke olmas›

için mücadele veriyordu. Az say›da

kalan Ermeni'yi de korkutup kaç›rt-

mak için, faflizme, flovenizme karfl›

duran ayd›nlar› sindirmek için s›kt›-

lar kurflunlar›.

Bu ülkenin polisi, onu korumad›.

Bu ülkenin yarg›s›, onu flovenist bir

tutumla mahkum etti. Ne hükümet,

ne düzen muhalefeti, onun vatandafl

olarak haklar›n› savunmad›lar. Ter-

sine, bizzat hükümetin Adalet Ba-

kan› taraf›ndan “vatan hainli¤iyle”

itham edildi. Ve bir tetikçi, hepsinin

yap›p etti¤ini üç kurflunla tamamla-

d›...

1920'lerin bafl›nda Kurtulufl Sa-

vafl› içinde oluflan ilk Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi'nde Kürdistan

milletvekilleri vard›, Lazistan mil-

letvekilleri vard›, ne oldu onlara?

Ne oldu bu ülkenin Lazlar’› n a ,

Kürtler’ine, Araplar’›na, Rumlar’›-

na, Ermeniler’ine, Çerkesler’i n e ,

Süryaniler’ine, Gürcüler’ine, Bofl-

n a k l a r’›na ne oldu? A n a d o l u ' n u n

20. yüzy›l›n bafl›ndaki zenginli¤ini

katliamlarla, sürgünlerle, asimilas-

yonla budad›lar. Ama kalana sahip

ç›kal›m. Hrant Dinklerimize sahip

ç›kal›m. Hangi milliyetten olursak

olal›m, halklar olarak biz kardefliz,

bizim birbirimize düflmanl›¤›m›z

olamaz, birleflelim ve halk düflman-

lar›na karfl› mücadele edelim.

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi
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Protesto eylemlerine ve cenaze töre -
nine de kitlesel olarak kat›lan HÖC’lü -

ler, cinayetin ard›ndan fiiflli Meyda -
n›’nda düzenledikleri aç›klamada da,

sorumlunun adresini gösterdiler.



H r a n t

Dink’in katli-

ne zemin ha-

z›rlayanlar ar-

d›ndan timsah

gözyafllar› dö-

küp nutuklar

atarken, so-

kaklara dökülen binlerce insan, sin-

dirme, susturma ve bu topraklarda

yaflayan halklar› düflmanlaflt›rma

politikalar›n›n karfl›s›na dikildi. Sal-

d›r› baflta ‹stanbul olmak üzere ülke

genelinde büyük öfke ile karfl›land›.

Binlerce insan sokaklara ç›karak fa-

flizme, flovenist milliyetçili¤e karfl›

" Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i",

"Hepimiz Hrant Dink'iz, Hepimiz

Ermeni'yiz" sloganlar›yla yürüdü.

Muhalif, demokrat kimli¤i ve

E r m e n i l e r’in haklar›n› savunmas›

ile tan›nan Dink’in ölüm haberini

duyan binlerce devrimci, demokrat,

yurtsever Agos Gazetesi önüne ak›n

etti. Sald›r›n›n gerçekleflti¤i gün ve

ertesinde gazete önünde mumlar ya-

k›l›p karanfiller b›rak›ld›. Cinayete

en kitlesel öfke ise, ayn› gün akflam

saatlerinde Taksim’den Agos Gaze-

tesi’nin bulundu¤u Halaskarg a z i

Caddesine yap›lan yürüyüfl oldu.

HÖC’lülerin de oldu¤u 10 bin kifli

“Hrant Dink'i Katledenleri Lanetli-

yoruz!, Hepimiz Hrant Dink'iz!"

pankart› ve “Yaflas›n Halklar›n Kar-

deflli¤i, Kahrolsun Faflizm, Katil

Devlet Hesap Verecek” sloganlar›y-

la yürüdü.

Agos Gaze-

tesi önünde sal-

d›r›n›n ertesi gü-

nü protesto eyle-

mi düzenleyen

‹HD, DEHAP,

D T P, EHP,

HÖC, Mazlum-

Der, ESP, Gök-

kufla¤›, Özgür-

Sen üyeleri,

“Ermeni Halk›

Yaln›z De¤ildir,

Faflizmi Döktü-

¤ü Kanda Bo¤a-

ca¤›z” sloganla-

r› hayk›rd›lar.

HÖC üyeleri de

20 Ocak günü fiiflli Meydan›’nda

biraraya gelerek “Hrant Dink’in

Katlinin Sorumlusu Devlettir” yaz›-

l› pankartla eylem düzenledi.

Ülke Genelinde Protestolar

Sald›r›, sadece ‹stanbul’da de¤il,

ülke genelinde say›s›z protesto ile

lanetlenirken, “Hepimiz Ermeni-

yiz” slogan› ön plana ç›kt›. HÖC

üyeleri de bulunduklar› kentlerde

yap›lan eylemlerde yerlerini ald›lar.

Sald›r›n›n kitlesel olarak prote-

sto edildi¤i yerlerden olan AAnka-

r a ’ d a, Dink’in ölümünün hemen

ard›ndan Yüksel Caddesi’nde topla-

nan yüzlerce kifliye polis sald›r›r-

ken, 20 ve 21 Ocak günlerinde de

protestolar sürdü. 20 Ocak’t a

HÖC’lülerin de yerald›¤› DKÖ,

sendika ve partilere üye 500 kifli

ad›na konuflan fiair Ahmet Telli, ›rk-

ç›l›¤a, flovenizme dikkat çekti. “Ka-

til Devlet Hesap Verecek” slogan›-

n›n öfkeyle hayk›r›ld›¤› eylemde

Telli’nin ard›ndan Ça¤dafl Gazeteci-

ler Derne¤i Baflkan› Ahmet Abakay,

yazar Temel Demirer ve A n k a r a

78’liler Derne¤i Baflkan› Nurflen

S ü m b ü l o ¤ l u

da birer ko-

nuflma yapt›-

l a r. 21 Oc a k

günü de ayd›n

sa n a t ç › l a r › n

ça¤r›s› ile

biraraya gelen

yüzlerce kifli sald›r›y› bir kez daha

lanetledi. HÖC’lülerin de yer ald›¤›

kitleye seslenen fiair Mehmet Özer,

“Hrant'›n katilleri; ‘kurflun atanda,

kurflun s›kanda flereflidir’ diyenler -

dir. Hrant'›n katilleri linç kültürünü

g e l i fl t i re n l e rdir” dedi. fiiirlerin

okundu¤u eylemde, 'Sar› Gelin' tür-

küsü Ermenice söylendi. Eylemde

ayr›ca, tecrite karfl› direnifle de des-

tek ça¤r›s› yap›ld›.

Adana’da ‹nönü Park›’nda aç›k-

lama yapan çok say›da DKÖ, parti

ve sendikaya üye 500 kifli U¤ur

Mumcu Alan›’na kadar sloganlarla

yürüdü. Yap›lan aç›klamada ise;

“Linç giriflimlerini ‘duyarl› vatan-

dafl›n tepkileridir’ diyerek destekle-

yenler, halklar›n kardeflli¤i için at›-

lan her ad›ma ‘vatan hainli¤i’ s›fat›-

n› yak›flt›ranlar ve ‘Ermeniler’i n

O s m a n l › l a r’a ihaneti’ h a k k › n d a

kompozisyon yazd›ranlar bu cina-

yeti iflledi” denildi. HHatay Demok-

rasi Platformu Ulus Meydan›’nda

yapt›¤› eylemde sorumlular›n bu-

lunmas›n› isterken, Gaziantep De-

mokrasi Platformu üyeleri de, K›r-

kayak Park›’na yürüdü. AAntalya’da

K›fllahan Oteli önünde toplanarak

“Faflizme Ka r fl ›

Omuz Om u z a ”

sloganlar›yla sal-

d›r›y› lanetleyen

Demokrasi Plat-

formu ad›na aç›k-

lama yapan E¤i-

tim-Sen fiube Bafl-

kan› Kadir Zey-

bek, sözlerini “Ya -

flas›n Tam Ba¤›m -

s › z l › k , Ya fl a s › n

Halklar›n Kardefl -

l i ¤ i ” diye bitirir-

ken, KK a r s ’ t a

KESK’e ba¤l› sen-

d i k a l a r, Gençlik

Derne¤i ve DTP
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“Hepimiz Ermeniyiz”
Dink’in katledilmesi büyük bir öfkeyle kar-

fl›land›. Bu slogan; ‹stanbul’dan Uflak’a,

Kars’tan ‹zmir’e ülkenin dört bir yan›nda,

hayk›r›ld›.

Dink’in katledildi¤i gün 10 bin kifli Agos önüne yürüdü



üyesi 300 kifli fiehir Sinemas› önün-

de aç›klamada bulundu.

Katil Devlet Hesap Verecek

A r t v i n ' d e de Artvin Gençlik

Derne¤i’nin de oldu¤u sendika, par-

ti ve DKÖ’ler 'Hepimiz Halk›z, He-

pimiz Ermeni'yiz' slogan›yla 1 Ma-

y›s alan›na yürüdüler. TTrabzon’da

ise yaklafl›k 500 kifli Hrant Dink’in

foto¤raflar›yla Meydan Park›’nda

aç›klama yaparak, “Teti¤i kim çe -

kerse çeksin, çektirenler hep ayn›

a d re s ” d e d i l e r. MM e r s i n ' d e d e

HÖC’ün de oldu¤u 500 kifli,

'Hrant'a s›k›lan kurflun, halklar›n

kardeflli¤ine s›k›lm›flt›r' pankart› efl-

li¤inde yürüyüfl yapt›. DDersim’de

yo¤un kar ya¤›fl›na ra¤men Yeralt›

Çarfl›s›’na kadar yürüyen 500 kifli

s›k s›k, ’Hepimiz Ermeniyiz’, ’He-

pimiz Dink’iz’ sloganlar› attt›. EEs-

k i fl e h i r Adalar Migros önünde

biraraya gelen 200 kiflinin dilinde

de ayn› solganlar vard›; ’Hepimiz

Hrant’›z, Hepimiz Ermeniyiz, Fa-

flizme Karfl› Omuz Omuza.’

M a l a t y a Soykan Park›’ndan

Dink’in do¤du¤u yer olan Çavu-

flo¤lu Mahallesi’ndeki kiliseye ka-

dar yürüyen yaklafl›k 1000 kifli, ‘Fa-

flizme Karfl› Omuz Omuza, Yaflas›n

Haklar›n Kardeflli¤i’ sloganlar› hay-

k›rd›. HÖC’ün de yer ald›¤› DKÖ,

sendika, partiler taraf›ndan örgütle-

nen eylemde “Hrant Dink’in katle-

dilmesinden devlet sorumludur. ”

denildi. ‹‹zmir’de de sald›r›n›n du-

yulmas›ndan itibaren protesto ey-

lemleri vard›. 20 Ocak günü ortak

eylem yapan sendikalar, partiler ve

DKÖ’ler, “Hepimiz Ermeniyiz,  Fa-

flizme Karfl› Omuz Omuza” slogan-

lar› att›lar. Ertesi günü de çok say›-

da DKÖ, parti ve sendika üyesi

K›br›s fiehitleri Caddesi’nde bir

araya geldi. Dink’in resmi ve “He-

pimiz Hrant Dink’iz” pankart›n›n

aç›ld›¤› eylemde KESK dönem söz-

cüsü BES Baflkan› Musa Sever

aç›klama yapt›. Dink’in topra¤a ve-

rildi¤i 23 Ocak günü de Büyükflehir

Belediyesi yan›nda oturma eylemi

gerçeklefltirildi.

S a m -

s u n ’ d a i s e

150 kifli 20

Ocak akflam›

meflaleli ey-

lemle sald›r›-

y› protesto et-

ti. Karadeniz

Temel Hak-

lar’›n da kat›l-

d›¤› eylemde,

“Hepimiz Er-

meniyiz, Katil

Devlet Hesap Verecek” sloganlar›

hayk›r›l›rken, ertesi günü de ayn›

yerde ayn› sloganlar yank›land›.

Uflak’ta da Tirito¤lu Park›’na yürü-

yen devrimci demokrat gruplar ayn›

sloganlar› hayk›r›rken, faflist gru-

bun provokasyon yaratma giriflimi

bofla ç›kar›ld›.

Ayr›ca, Dink’in cenazesinin kal-

d›r›ld›¤› günün akflam› da çok say›-

da kentte meflaleli yürüyüfller, pro-

testo eylemleri gerçeklefltirildi.

Ankara’da HÖC’lülerin de yer

ald›¤› yüzlerce kifli, Sakarya Mey-

dan›’nda biraraya gelerek Hrant

Dink’i Ankara’dan u¤urlad›lar.

“Katleden Susurluk Devletidir”,

“Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz”,

sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤› eylemde,

fiair Ahmet Telli, D‹SK Genel-‹fl

Baflkan› Mahmut Seren, ATO ad›na

Selçuk Atalay birer konuflma yapt›-

lar. Ermenice, Kürtçe ve Türkçe tür-

külerin söylendi¤i aç›klaman›n ar-

d›ndan kitle Birgün Gazetesi önüne

yürüdü ve bir aç›klamada burada

yapt›.

‹zmir’de ise Konak Sümerbank

önünde “Hepimiz Hrant Dink’iz”

pankart› alt›nda toplanan sendika-

lar, dernekler, partiler Dink’in kati-

linin faflist devlet oldu¤unu hayk›r-

d›lar.

Cenazenin kald›r›ld›¤› gün slo-

ganlar›n yükseldi¤i yerlerden biri

de HHopa oldu. HÖC, ESP, Halkev-

leri ÖDP, SHP, E¤itim-Sen üyeleri

yo¤un ya¤mur alt›nda yapt›klar› yü-

rüyüflte “Yaflas›n Haklar›n Kardeflli-

¤i, Hepimiz Hrank Dinkiz, Katil

Devlet Hesap Verecek” sloganlar›n›

hayk›rd›lar.

Öte yandan; ‹stanbul TAYAD,

Halk›n Hukuk Bürosu, Temel Hak-

lar Federasyonu yaz›l› aç›klamalar-

la sald›r›y› protesto ettiler.

20 Ocak’ta TMMOB’da bas›n

toplant›s› düzenleyen ayd›nlar, sa-

natç›lar, sendikalar ve DKÖ temsil-

cileri, “Hrant’›n bu topraklar için

besledi¤i umudu yitirmeyelim.” de-

diler. Aç›klamaya HÖC de destek

verdi.
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Hrant Dink 15 Eylül 1954'te Malatya'da do¤du. Ailesi 1961
y›l›nda ‹stanbul'a tafl›nmalar›n›n ard›ndan boflan›nca Hrant
ve iki kardefli Gedikpafla’daki Ermeni Yetimhanesi'ne
yerlefltirildi. Sol düflüncelerle tan›flt›¤› liseyi bitirdikten
sonra ‹Ü Fen Fakültesi’nde Zooloji e¤itimi ald›. Bir süre
sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi
ve yine efli ile birlikte, kendileri gibi Anadolu’dan gelen
kimsesiz ve yoksul çocuklar›n yetiflti¤i Tuzla Ermeni Ço-
cuk Kamp›’n› yönetmeye bafllad›. Ancak devlet Ermeniler’e
tahammülsüzlü¤ünü kampa el koyarak gösterdi. Baz› ce-
maat gazetelerinde kitap elefltirileri ile bafllayan yaz›
hayat›, 5 Nisan 1996’da kurdu¤u Agos Gazetesi'nin
yay›n yönetmenli¤i ve baflyazarl›¤› ile sürdü. Agos d›-
fl›nda Birgün Gazetesi'nde de yazan Dink, Ekim
2005'te "Türklü¤e hakaret"ten 6 ay hapis cezas› ald›.

Hopa’dan Antalya’ya; Dink’in katledilmesine karfl› öfke vard›



Hrant Dink 23 Ocak günü onbin-

lerce kiflinin kat›ld›¤› bir törenle

u¤urland›. “Hepimiz Hrant Dink’iz,

Hepimiz Ermeniyiz” pankart› ve

dövizlerinin tafl›nd›¤› tören ve 8 ki-

lometrelik yürüyüflün ard›ndan, Ba-

l›kl› Ermeni Mezarl›¤›’na götürüle-

rek topra¤a verildi.

Dink’i “Hepimiz Ermeniyiz”
Diye U¤urlad›k

Dink için ilk tören Agos Gazete-

si önünde yap›ld›. Sabah saatlerin-

den itibaren gazete önünde onbinler

toplanmaya bafllarken, HÖC kitlesi

de Temel Haklar Federasyonu

önünde toplanarak Agos önüne yü-

rüdü ve kitleye kat›ld›. Bekleyifl s›-

ras›nda Ermeni ezgileri çal›nd›. Efli

Rakel efline, kitleye hitaben yapt›¤›

konuflmas›nda, “bir bebekten bir

katil yaratan karanl›¤› sorgulama -

dan hiçbir fley yap›lamaz” derken,

efli ile vedalaflt›.

Gazete önünde yap›lan tören s›-

ras›nda uzun bir süre ‘Katil Devlet

Hesap Verecek, Susma Sustukça S›-

ra Sana Gelecek, Yaflas›n Halklar›n

Kardeflli¤i, Hepimiz Hrant›z Hepi-

miz Ermeniyiz’ sloganlar›yla bekle-

yen kitle buradan Taksim yönün

do¤ru yürüyüfle geçti. 100 bini afl-

k›n kiflinin yer ald›¤› kortejin bir

ucu Taksim'e varm›flken, di¤er ucu

gazete önündeydi. Meryemana Kili-

sesi'nde dini tören düzenlenirken,

bu esnada kortej mezarl›¤a do¤ru

yürüyüfle devam etti. Yer yer "Fa-

flizme Karfl› Omuz Omuza, Yaflas›n

Haklar›n Kardeflli¤i, Katil D evlet

Hesap Verecek” sloganlar› at›lmas›-

na karfl›n Tertip Komitesi’nin karar›

ile “sessiz” yap›lan u¤urlama, son

y›llar›n en kitlesel cenaze törenle-

rinden biri oldu.

Yürüyüfl boyunca geçilen yerler-

de bulunan MHP ve Alperen Ocak-

lar› önünde

" F a fl i z m e

K a r fl ›

O m u z

Omuza" ve

" H e p i m i z

H r a n t ' › z

H e p i m i z

Ermeniyiz" sloganlar› daha gür hay-

k›r›ld›.

Kumkap› Meryamana Kilise-

si'ndeki törenin ard›ndan cenaze

Bal›kl› Ermeni Mezarl›¤›'na getiril-

di. Burada alk›fllarla ve üzerine at›-

lan çiçeklerle karfl›lanan Dink, Er-

meni geleneklerine uygun flekilde

topra¤a verildi.

Bu Topraklarda ‹lk Kez
Hayk›r›lan Slogan

Gerek cenaze töreninde, gerekse

de Dink’in katledilmesinin hemen

ard›ndan yap›lan gösterilerde, “He -

pimiz Ermeniyiz” slogan› ön plana

ç›kt›, onbinler hayk›rd› bu slogan›.

Sald›r›ya u¤rayanla, ma¤dur olanla

bütünleflmeyi, sahiplenmeyi ifade

eden bu tür sloganlar geçmiflte de

at›lm›flt›, ancak ilk kez, bir Ermeni

ile ifade ediliyordu. T ü r k i y e ’ n i n

devletin resmi politikas› olarak Er-

meni düflmanl›¤›n›n sürekli olarak

pompaland›¤› bir ülke oldu¤u düflü-

nüldü¤ünde, böyle bir slogan›n hay-

k›r›lmas› kuflkusuz ki çok daha

farkl› bir siyasi öneme sahip oldu.

Osmanl›’dan bu yana hiçbir Er-

meni’nin cenazesi böyle kald›r›lma-

m›flt›. Ermeniler’in ony›llard›r “Er-

meniyiz” demekten çekindi¤i bir

ortamda onbinlenler “hepimiz Er-

meniyiz” dedi. Bu slogan her fley-

den önce; Ermeni düflmanl›¤›n› da -

bir çok flovenist malzeme gibi- dü-

zenini sürdürme arac› haline getiren

oligarflik devletin resmi politikalar›-

na indirilen bir darbe olmufltur.

Düflünün ki, bütün düzen güçleri

ony›llard›r Ermeni düflmanl›¤›n›

her biçimde körüklemekte, kitle-

lerin beyninde sürekli canl› tut-

maya çal›flmaktad›r. Bu gerçek

göz önünde tutuldu¤unda, at›lan

slogan›n s›radan olmad›¤› görü-

lecektir. Onbinler, oligarflik dev-

letin gerici politikalar›n›n karfl›s›na

ç›km›flt›r bu sloganla, flovenist-mil-

liyetçi dalgan›n pompalanmas›n›n

karfl›s›na böyle dikilmifltir.

Elbette, oligarflinin düflmanlafl-

t›rma politikalar› bir tek sloganla

yokedilmifl de¤ildir, ancak halk›n

belle¤ine yerlefltirilen olumsuz “Er-

meni” kavram›n›n en az›ndan sor-

gulanmas›n›n önü aç›lm›fl, halklar›n

birlikte mücadelesinin, kardeflli¤i-

nin gelifltirilmesinde bir ad›m ol-

mufltur. Slogan›n bu düzeyde kitle-

selleflip kabul görmesinde ise, tö-

renlere, protestolara damgas›n› vu-

ran›n sol güçler, sendikalar,

DKÖ’ler, devrimci gruplar, partiler

olmas› belirleyici olmufltur.

Düzen güçleri, cenazeyi “devlet

töreni” haline getirmeye, bu slogan›

uluslararas› diplomaside Ermeni

soyk›r›m›n› inkar amac›yla kullan-

maya, sorumluluklar›n› unutturma-

ya ve “bak›n sahiplendik” demeye

çal›flacakt›r; hesaplar› budur. A n-

cak, ne slogan›n ifade etti¤i anlam›

de¤ifltirebilir, ne de kendini aklaya-

bilir, kimseyi de inand›ramazlar!

Faflistler “Hepimiz Ermeniyiz”
Slogan›ndan Rahats›z Oldu

Kitlesel ve yayg›n flekilde hayk›-

r›lan slogan›n, bu sistemin resmi

politikalar›na vurulan bir darbe ol-

du¤unu oligarflik devlet de, faflist

flovenist kesimler de görmüfltür el-

bette. Mevcut siyasal ortam nede-

niyle devlet cephesinden resmi iti-

razlar dile getirilmese de, onlar›n

yerine faflistler ve sözde ümmetçi

flovenistler konuflmakta gecikmedi.

‹lk itiraz, Saadet Partisi Genel

Baflkan Yard›mc›s› fievket Ka-

zan’dan geldi. Kazan, “Biz Ermeni

de¤iliz Türküz, Hrant de¤il Ahmet

Mehmetiz” derken, BBP L i d e r i

GÖRKEML‹ U⁄URLAMA!
100 bini aflk›n insan Hrant Dink’i

u¤urlad›. 100 bini aflk›n insan,

faflist politikalar›n, flovenizmin

karfl›s›na dikildi.
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Muhsin Yaz›c›o¤lu da, y›llard›r kat-

liamc›l›kla özdefllefltirdikleri “Türk-

lüklerine” vurgu yap›p, sloganda,

"devleti ve Türk milletini suçlu san -

dalyesine oturtma yaklafl›m›” gör-

müfltü. Milliyetçilikte yar›flanlar

bunlar de¤ildi sadece.

Cinayetle katilin ‘milliyetçi duy-

gular›’ aras›nda kurulan ba¤› hat›r-

latan MHP Lideri Devlet Bahçeli,

“Türk milliyetçili¤i duygula r›n›n

suç iflleme dürtüsü olarak gösteril -

mesine” karfl› ç›karak, “Katil devlet

hesap verecek” slogan›ndan rahat-

s›zl›¤›n› dile getirdi. Bahçeli, “Ne

mozayi¤i ulan” çizgisinin sürdürü-

cüsü olarak, “Hepimiz Ermeniyiz”

slogan›na iliflkin de flöyle dedi: “Bu

slogan maksatl›d›r. fiehit cenazele -

rinde görünmeyen çevrelerin, ma¤ -

durun etnik kimli¤inden hareketle

bu slogan› atmalar› manidard›r”.

Bu aç›klamalar, bugün için geri

çekilen tüm faflist, flovenist kesim-

lerin düflüncelerine, devletin resmi

politikalar›na tercüman olmufltur.

Tam bir hezeyan haliyle, faflist

flovenist zihniyetini gizleyemey en

aç›klama sahipleri, aç›kça “Ermeni -

lere düflman›z, onlar› yoketmeliyiz”

diyemiyorlar, demagoji yap›yorlar.

Devlet ad›na rahats›z olmufllar; dev-

let ad›na kurflun s›kt›klar› gibi. Dev-

letin ›rkç› politikalar›n› iflte bunlar

kitlelere tafl›yorlar. Bu faflist, flove-

nist zihniyet kardefllikten, birarada

yaflamaktan anlar m›; sadece farkl›

olan› yoketmeyi, susturmay› bilir-

ler; Osmanl›’dan bu yana devlet de

bunu yap›yor.

“Milliyetçiliklerinin” ne menem

bir fley oldu¤una gelince; bu zaten

yaflanan tarihle sabittir. Bu ülkede

milliyetçilik denilince, Marafllar,

Çorumlar, Sivaslar, kitle katliamla-

r›, ayd›n cinayetleri, faflist terör ak-

la gelir. Milliyetçilik maskesi takan

tüm bu kesimlerin ortak özelli¤i ise,

iflbirlikçi bir çizgiye sahip olmalar›

ve döktükleri kanla, iktidar koltu-

¤unda izledikleri politikalarla em-

peryalizme hizmet etmifl olmalar›-

d›r. Bahçeli, son y›llarda oligarflinin

izledi¤i bilinçli politikalar nedeniy-

le elde ettikleri k›smi meflrulaflmay›

kaybetme telafl›ndad›r.

‘Sessiz’ tören kime yarad›?

‹ki gün öncesinden gazetelerde,

cenazeden yay›n yapan TV’lerde sü-

rekli öne ç›kar›lan ve “olumluluk”

olarak alt› çizilen bir olgu da, cenaze-

nin sessiz, slogans›z yap›lmas›yd›.

‹çinde kimi parti, oda ve sendikalar›n

yerald›¤› tertip komitesinin, aileyi de

ortak etti¤i bu karar›, as›ls›z yere

“Dink’in vasiyeti” olarak yayg›nlafl-

t›r›larak, slogan atacaklar daha bafltan

bask› alt›na al›nd›.

Peki kime hizmet etti böyle bir

“sessizlik”? En baflta Dink’in as›l ka-

tillerine; oligarflik devlete! Y ü z b i n l e-

rin “Katil devlet” diye hayk›rmas›na,

katillerin teflhirine ve lanetlenmesine

engel olundu. Devlet böylece rahatla-

makla kalmad›, k›smen de olsa “dev-

let töreni”ne dönüfltürmeye çal›flt›.

Ki, iktidar›n bu yöndeki yaklafl›m› bi-

l i n i y o r d u ; Ermeni diasporas› ve Er-

menistan’dan davetler bunun içindi.

Burjuva parti liderlerinin, Ba fl b a-

k a n’›n, “devlet büyüklerinin” cena-

zeye kat›lmamalar›n›n bir nedeni, oy

kayg›lar› ise, bir baflka nedeni de

buydu zaten, törende “katil devlet he-

sap verecek” slogan› at›lacak olma-

s›ndan duyulan rahats›zl›kt› ve kimi

köfle yazarlar› arac›l›¤›yla bu korku

d ile getirildi. Düflünün ki, orada 100

bini aflk›n insan katilin devlet oldu-

¤unu hayk›rd›¤›nda, oligarflik iktidar

bugün zaten zorland›¤› “kendini ak-

lama” çabas›nda, Ermeni soyk›r›m›n›

tart›flt›rmama politikas›nda çok daha

fazla zorlanacak, aklayamayacakt›.

Yüzbinlerin o slogan›, bütün dema-

gojilerin üzerine ç›kacakt›.

Her ne ad›na olursa olsun, faflist

politikalar›n karfl›s›nda yeralan, bu-

nun için mücadele ederken katledilen

bir insana as›l sayg›s›zl›k; cenaze tö-

renini, katillerinin elinin rahatlamas›-

na hizmet edecek bir biçimde yap-

m a k t › r. Tertip komitesindeki refor-

mist anlay›fllar, Dink ailesinin arkas›-

na s›¤›nmas›nlar; as›l mesele düzenle

çat›flmama, “makul solculuk” çizgisi-

d i r, “‹spanya benzeri yürüyüfller” ha-

vas›na sokma çabas›, buradan bir ör-

nek yaratabilir miyiz düflüncesidir.

Halklar›n kardeflli¤i, “birlikte ya-

flam”; devleti rahats›z etmeyerek, ka-

tillerle bar›fl içinde yaflayarak m› sa¤-

lanacak? Büyük yan›lg›! Halklar›n

birarada eflit koflullarda yaflamas›, an-

cak faflizme karfl› mücadeleyle, faflist

diktatörlü¤ü y›kmakla mümkündür.

Dink, ‘katil devlet, faflizme karfl›

omuz omuza’gibi halka güçlü mesaj-

lar verecek sloganlarla u¤urlanmal›;

yaflam›nda yapmaya çal›flt›¤› gibi,

cenazesi de bu anlamda halka mesaj

v e r m e l i ; devletin ve burjuva bas›n›n

istedikleri yöne çekme çabalar› bafl-

tan bofla ç›kar›lmal›; onlar›n gözyafl-

lar›n›n ‘timsah gözyafllar›’ oldu¤u

teflhir edilmeliydi.
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Ölüme

yat›rd›¤›n›z
bedenleriniz

sabr› ve
büyük taham-

mülü ö¤retti biz-
lere. Atefllere

verdi¤iniz bedenle-
riniz meflale oldu.

fiehitli¤iniz zafer
oldu. Arma¤an›n›z

onurumuzdur.
Biliyoruz bu türkü

bitmedi daha... Biliyoruz,
zincirlere vurulmufltur

ülkemiz ve halk›m›z.
Biliyoruz bu

zincir böyle k›r›lacak, “düflsek
de ölüm oruçlar›nda”...

Biliyorsunuz yoldafllar, ama biz
bir kez daha tekrar edelim

halk›m›z›n huzurunda:
Bize devretti¤iniz bayrak,

kurtulufla kadar ellerimizde
dalgalanmaya devam edecek.

Siz, 122 flehidimiz. Siz, 7 y›ll›k büyük direniflimizin bayraktarlar›.

‹nançlar›m›z› ve ideallerimizi teslim almak isteyen sald›r› bafllad›¤›nda,

tereddütsüz ön saflara f›rlad›n›z.

O güne kadar “biz” diyen diliniz, o günlerde en önde çarp›flmak için “ben” de-

meye bafllad›.

Emperyalizmin ve oligarflinin sald›r›s› karfl›s›nda ördü¤ümüz

barikata, canlar›n›z› koydunuz.

Direnmek feda demekti, feda olsun dediniz.

Gün gün pekiflti barikat›m›z, afl›lmaz

oldu. ‹rademiz çelikten oldu.

Cesetleriniz bir da¤,

da¤lar destan

oldu.

Ekipler ekipleri, flehitler flehitleri izledi. Tecrit hücrelerinin karanl›¤›

da, sansürün karanl›¤› da bo¤amad› direnifli. Siz vard›n›z çünkü.

Çünkü en koyu karanl›klarda hücrelerde bire r meflale olup

yard›n›z karanl›klar›.

7 y›l sonra, biz kazand›k yoldafllar.

Düflüncelerimizle ve ideallerimizle

yaflama irademiz kazand›.

Sizdiniz irademizin

en görkemli

an›tlar›.

Yoldafllar kazand›k iflte. Sizinle kazand›k!

Zafer Sizindir!
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Hrant Dink’in

katledilmesi üze-

rine yap›lan aç›k-

l a m a l a r, komplo

teorileri tam an-

lam›yla “akla zi-

yan” cinstendi. Güya Dink’i sahip-

lenenlerin, O’nun “Türk’ten daha

da Türk” oldu¤unu söyledi¤i, düzen

cephesinin suçlar›n› örtbas etmek

için baflvurabilecekleri tüm dema-

goji ve komplo teorilerine sar›ld›¤›

bir ortam hakim oldu. Bu sözler sa-

dece akla ziyan de¤il, devletin faflist

flovenist politikalar›n›n nas›l do¤al

hale getirildi¤ini de gösteren örnek-

lerdir.

u “Özellikle baz› ülkelerde söz -
de Ermeni soyk›r›m› iddialar›n›n
gündemde oldu¤u günlerde bu ci -
nayetin ifllenmifl olmas›n› manidar
b u l u y o r u z . ” ( B a fl b a k a n E r d o ¤ a n )

Kendi sorumluluklar›n› unuttur-

mak, olay› sapt›rmak için edilmifl,

akla ziyan bir söz. Bir Ermeni’nin

katlinde dahi “sözde soyk›r›m” gibi

ifadelerle sayg›s›zl›k etmeyi elden

b›rakmayan flovenist bir zihniyet.

u “Karanl›k eller bir kez daha
hain emellerine ulaflmabilmek için
ne yaz›k ki ülkemizi seçmifltir.”
(Baflbakan Erdo¤an) Kim o “karan-

l›k eller” belli de¤il, bir olay›n üze-

rini örtmek faili meçhul hale getir-

mek istiyorsan›z, en geçerli klifledir

bu. Oysa ortada karanl›k bir durum

yok; katiller belli, katlettirenler bel-

li, buna uygun ortam› yaratanlar,

Dink’i hedef haline getirenler, Er-

meni düflmanl›¤›n› iflleyenler belli.

u “Bu sald›r› Hrant Dink'in flah -
s›nda hepimize, millet olarak
birlik ve beraberli¤imize, hu -
zur ve istikrar›m›za yap›lm›fl -
t › r . ” (Baflbakan) Hay›r! Bu

sald›r› bir Ermeni’ye, konu-

flan, susmayan bir Ermeni’ye

yap›lm›flt›r. Böyle bir “birlik”

ise, oligarfli nezdinde hiç olmam›fl-

t›r, bu düzen sadece farkl› olan› asi-

mile etmeye ya da sindirmeye ça-

l›flm›flt›r. Hiç korkmay›n, sizin ne

huzurunuz bozulur ne de istikrar›-

n›z; bak›n borsan›z, piyasalar›n›z

bile inip ç›kmad› sald›r› nedeniyle!

u “Ermeni diasporas› yapm›fl
olabilir.” Tarihi Ermeni düflmanl›-

¤›na hitap eden, halk›n gerçek katil-

leri görmesini engellemeye çal›flan

akla ziyan bir komplo teorisi.

u “Suikastçi; Milliyetçi, derin
devlet diyenler hesap versin; Katil
Ermeni!” (Tercüman manflet) Ka-

t›ks›z bir faflist, gözü dönmüfl bir

Ermeni düflman›!

u “Hepimiz suçluyuz.” (Orhan

Pamuk vb. ‘solcular’) Hay›r, suçlu

d e v l e t t i r, solcular, halklar neden

suçlu olsun! Öncelikli teflhir edil-

mesi gereken budur; sorumlu olup

da sen nas›l koruyacakt›n Dink’i?

Devlet cephesinin, “bu kurflun tüm

milletimize s›k›lm›flt›r” diyerek, Er-

meniler’i katletmeye devam etme

politikas›n› gizlemesiyle, dolayl›

flekilde ayn› anlam› tafl›r bu ifade.

Niyet, anlat›lmak istenen ne olursa

olsun, yersiz, akla ziyan bir söz.

u “Tetikçi kim olursa olsun CIA
ve MOSSAD yapm›flt›r... Arkas›nda
d›fl güçler vard›r” (SP ve MHP’li-

ler) Kendi zihniyetlerini örtmek için

kullan›lan klifle komplo teorileri.

Yani ne flovenist milliyetçilik suçlu,

ne de müslümanlar d›fl›nda herkesin

katlini vacip gören kafa yap›s›.

u “Bu rezil sald›r› ba¤lam›nda
baflta ASALA olmak üzere Ermeni
terör örgütlerinin k›yd›¤› soydaflla -

r›m›z› da an›yo -
r u m . ” ( G ü n e r i

C i v a o ¤ l u )

Dink’in katledil-

mesi ile, A s a l a

eylemlerinin ne

ilgisi var demeyin; Civao¤lu hem

“asl›nda Asala da yapm›fl olabilir”

demeye getiriyor, hem de, ›rkç› mil-

liyetçili¤i yüceltiyor. Bir Ermeni’-

nin katlini bile “Türk’ün ma¤duri-

yetine” dönüfltürebilmek; bu kafa

b›rak›n demokrat olmay›, sa¤l›kl›

bir yap›ya sahip olabilir mi? Hasta-

l›kl› bir ruh hali; siyasi analizi de¤il,

psikiyatri kontrolünü gerektiren bir

durum!

u “Yine kanl› senaryo... Büyük
provokasyon... Ne pahas›na olursa
olsun... Nedeni ne olursa olsun...
Kim yapm›fl olursa olsun... Sald›r›
toplumun huzuruna... Türkiye’yi
güç durumda b›rakmak isteyenlerin
ifli...” Bir fley söylüyormufl gibi ya-

p›p asl›nda hiçbir fley söylemeyen,

somut gerçe¤in üzerine sis perdesi

çekmeye çal›flan, söyleyenin kendi-

ni aklamaya çal›flt›¤›, bu ülkede ne

olsa “d›fl güçlere” ba¤layarak halk›n

sesini k›sman›n beylik klifleler ve

ucube teorileri.

Örnekler daha da ço¤altabilir

ama gereksizdir; flimdi düflünelim,

siz bu zihniyetlere neyi anlatabilir-

siniz? Hangi kardeflli¤i tart›flabilir,

bu cinayetin gerçek sorumlular›n›

aç›¤a ç›karacaklar›n› bekleyebilirsi-

niz? Tüm bu akla ziyan sözler, te-

oriler faflist kültürün yans›malar›d›r.

“Faflizmin mant›¤› yoktur” deriz;

kendi içinde demagojik bir mant›k

tafl›sa da, bir kez daha görü-

lüyor ki, faflizmin mant›¤›

olmad›¤› gibi, bu faflist kül-

tür sistemin bütün hücreleri-

ne ifllemifl, bir refleks halin-

de her f›rsatta kendini ortaya

koymaktad›r.

Ermeni düflmanl›¤›n› bu

topraklara ekenler, halk› düflman-

laflt›ranlar, ayd›nlar› hedef göste-

r e n l e r, faflist politikalara destek

verenler; bu ucube teorilerle, bey-

lik sözlerle kendinizi aklayamaz,

gerçekleri karartamazs›n›z!

Tetikçi Ogün Samast’›n soyad›ndan
yola ç›karak hemen üzerine atlayan
ve derin bir “oh” çekercesine katili
“Ermeni” ilan eden bir kafaya neyi
anlatabilirsiniz. Bir Ermeni’nin kat-
linde dahi Ermeni düflmanl›¤›n› kö-
rüklüyor, kafa yap›s›n› gizleyemiyor

Akla ziyan sözler,
ucube teoriler



Türkiye’de Ermeni olmak, nas›l

bir fleydir? Bir düflünün... Ama ne

kadar düflünseniz de, e¤er bu ülke-

nin tarihini yeterince bilmiyorsan›z,

gözünüzün önünde canland›ramaz-

s›n›z bu sorunun cevab›n›... Müm-

künü yok tahmin edemezsiniz bu

topraklar üzerinde yaflayan bir Er-

meni’nin günün ve gecenin yirmi-

dört saatinde yaflad›klar›n›. Bilin-

meyenler içinde neyi, nas›l tasav-

vur edeceksiniz.

Çok de¤il, ‘80-‘90 y›l önce, bu

ülkede milyonlarca insan›n kap›

komflusu Ermeni’ydi. Milyonlarca

çocu¤un mahalle arkadafllar› aras›n-

da Ermeni çocuklar vard›. Sonra...

Evet, flöyle bir düflünün bakal›m, ne

biliyorsunuz Türkiye’deki Ermeni-

ler üzerine... Sansürle, bask›yla, ta-

rih ve bilim üzerindeki tahrifatlarla

örtülmüfl gerçeklerden geriye ne

kalm›flsa ancak onu bilebilirsiniz ve

geriye kalan hemen hemen hiçbir

fleydir... Ama buna ra¤men yine de

en bafltaki soruyu, “Türkiye’de Er -

meni olmak, nas›l bir fleydir?” soru-

sunu düflünmeye çal›flal›m.

Ad› HHrant Dink olan biri, neden

F›rat Dinç olarak yaflamaya çal›fl›r

örne¤in? Türkiye’de Ermeni olmak,

böyle bir fleydir mesela. Afla¤›lan-

madan, düflmanca bak›fllara hedef

olmadan yaflayabilmek için insanla-

r›n isimlerini, yani asl›nda kimlikle-

rini de¤ifltirmek zorunda kalmalar›-

d › r. Babalar›n, o¤ullar› büyüyüp

“Türkiye ordusu”nda

askere gitti¤inde bas-

k›lara ve alaylara ma-

ruz kalmas›n diye,

g e l e n e k l e r i n d e ,

inançlar›nda olmad›¤›

halde, o¤ullar›n› sün-

net ettirmesidir, Tür -

kiye’de Ermeni ol -

mak.

Türk olmayan›

T ü r k l e fl t i r m e n i n ,

müslüman olmayan›

m ü s l ü m a n l a fl t › r m a-

n›n, sünni olmayan›

sünnilefltirmenin res-

mi politika olarak uy-

guland›¤› bir ülkede,

Ermeni ya da

“Türk’ten” baflka bir  milliyetten ol-

mak, bir paratoner gibi tüm ›rkç›

y›ld›r›mlar› üzerine çekmektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, say›-

lar› durmaks›z›n azalan gayri-müs-

lim vatandafllar› yüzy›ld›r iflte bu

y›ld›r›mlar›n alt›nda yaflad›lar. Her

y›ld›r›m ruhlar›nda yaralar açt›. Her

y›ld›r›m›n ard›ndan yeni sürgünler

geldi. “Y›ld›r›mlar yaratan ›rk”, ar-

kas›nda kandan ve gözyafl›ndan ›r-

maklar b›rakarak ilerliyordu tarih

sahnesinde. Bu ›rmaklar boyunca

sürüklenip gitti milyonlarca Erme-

ni. Bu ›rmaklar boyunca ak›p gitti¤i

için Ermeniler, Rumlar, Süryaniler,

ve Yezidiler ve Keldaniler, Anadolu

en eski sahiplerinden ayr› düfltü...

*

“Tek millet, tek dil, tek bayrak,

tek din...” diye diye yokettik onlar›.

Önce milyonlard› say›lar›. Sonra

yüzbinlere düfltüler, sonra onbinle-

re... Sonra bir avuç kald›lar iflte, bir

avuç.

Milyonlar içinde bir avuç olmak

nedir bilir misiniz? Hem de itilen,

kak›lan, vvarl›¤›na kastedilen bir a-

vuç olmak!

Hrant gibiler, tüm bunlara ra¤-

men, dört bin y›ld›r üzerinde yafla-

d›klar› bu topraklar› terketmemek

için direnenlerdir.

Hem de nas›l bir direnifl.

*

“Kanun önünde herkes eflittir”

diye yazan kanunlar, geçerli olmad›

hiç. E¤er bu topraklar üzerinde Er-

meni olarak do¤muflsan›z, siz asla

kanun ve “Türk Devleti” önünde di-

¤er vatandafllarla eflit olma duygu-

sunu tadamayacaks›n›z demektir.

Türkiye’de Ermeni olmak böyle bir

eflitsizlik duygusuyla hep içiçe ol-

makt›r.

E¤er bu topraklar üzerinde Er-

meni olarak do¤muflsan›z, akl›n›z

erecek yafla gelince, ““Ermeni dö-

lü!” olarak do¤man›n bu ülkede bir

küfür olarak kabul edildi¤ine tan›k

olacaks›n›z demektir.

Bu nas›l bir düflmanl›kt›r, bu ne

onmaz bir ›rkç›l›kt›r ki, bir Ermeni

annenin rahminde büyümek, afla¤›-

l›k bir fleymifl gibi kabul edilsin!?..

Ama böyle iflte. Bizim güzel ülke-

mizde böyle alçakça ve adice bir

“düflünce” de kendine yer bulabil-

mifltir.

Bu düflmanl›k, esasta ve temel-

de, sömürücü egemen s›n›flar›n

düflmanl›¤›yd› elbette. Ama onlar›n

ekti¤i düflmanl›k tohumlar› boy ver-

di dört bir yanda. Düflmanl›k yay›l-

d›, s›radanlaflt›, halka bulaflt›. ‹flte o

zaman Türkiye’de Ermeni olmak

daha da dayan›lmazlaflt›.

*

Yaln›z s›radan ve cahil olanla s›-

n›rl› kalsayd› yine neyseydi...

Bak›n, Hrant’›n katledilmesine

karfl› ç›karken sol ayd›nlar›m›z›n

hiç kuflku yok ki “iyi niyetle” yaz-

d›klar›na bak›n: “O benden daha

çok Türktü...”, “Türkiye’nin tezleri -

ne en büyük deste¤i verendi...”

Yani öyle olmasa ne olacak?

Öyle olmasa “y›ld›r›mlar yara -

tan ›rk”›n y›ld›r›mlar›na maruz kal-

mas› reva m› olacak?

*

Hrant tehditler alt›ndayd›. fiöyle

yazm›flt› katledilmesinden birkaç

gün önce.

“Bu tehditler ne kadar gerçek,

ne kadar gerçek d›fl›? Do¤rusu bu -

nu bilmem elbette mümkün de¤il.

“Ne yaz›k ki art›k eskisinden da -
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Türkiye’de
Ermeni

olmak



ha fazla tan›n›yorum ve insanlar›n

‘A bak, bu o Ermeni de¤il mi?’ diye

bak›fl f›rlatt›¤›n› daha fazla hissedi -

yorum.

Ve refleks olarak da bafll›yorum

kendi kendime iflkenceye.

Bu iflkencenin bir yan› merak,

bir yan› tedirginlik. Bir yan› dikkat,

bir yan› ürkeklik.

T›pk› bir güvercin gibiyim...

Onun kadar sa¤›ma soluma,

önüme arkama göz takm›fl durum -

day›m.

Bafl›m onunki kadar hareketli...

Ve an›nda dönecek denli de süratli.

‹nsan› güvercin ürkekli¤ine hap -

setmenin nas›l bir bedel oldu¤unu

bilir misiniz siz...”

‹flte sorumuzun cevab›. ‹flte TTür-

kiye’de Ermeni olman›n nas›l bir

fley oldu¤unun aç›k anlat›m›.

Bir güvercin tedirginli¤ine mah-

kum edilmek... tehcirlere yollan-

mak, yollarda katledilmek ve belki

de üç kurflunla vurulmakt›r Türki-

ye’de Ermeni olmak.

Kimbilir ne kadar çok Ermeni

yaflad› onun yaflad›klar›n›. E¤er

Hrant sonunda üç kurflunla katledil-

meseydi, belki toplumun ço¤unlu-

¤unun Hrant’›n yaflad›klar›ndan, bu

duygular›ndan yine haberi olmaya-

cakt›... Türkiye’de Ermeni olmak ne

demektir, bilmeyecekti yine büyük

ço¤unluk.

*

Düflünün, bu topraklarda yafla-

yan Ermeniler ““k›l›ç art›¤›” diye

adland›r›ld›. Bir düflünün ne demek

“k›l›ç art›¤›”?!

Asl›nda biz sizin hepinizi kese-

cektik ama iflte kimileriniz kurtuldu

k›l›çlar›m›zdan.... Siz onlars›n›z...

Hem kalan bir avuç Ermeni’ye

“k›l›ç art›¤›!” de, ondan sonra da

kalk “soyk›r›m yok” de!.

Osmanl› yönetimi, katletmifl, as-

m›fl, kesmifl iflte; bunun lam› cimi

yok. Katledilenlerin say›s› 1.5 mil-

yon mu, yoksa 1.2 milyon mu, yok-

sa 300 bin mi? Ne farkeder? Katli-

am›n ad›na soyk›r›m deyin veya de-

meyin ne farkeder? Yaflanan ortada

ve aç›k de¤il mi? Bu topraklar üze-

rindeki Ermeniler’in “k›l›ç zoruyla”

yokedildi¤i “k›l›ç art›¤›” deyiflinden

de belli de¤il mi?!

*

Tehditler alt›ndayd› Hrant. Bir

güvercin tedirginli¤iyle yafl›yordu.

Ve düflünüyordu, acaba “çekip

gitsem” mi diye? Kendinden önce

yüzbinlerce, milyonlarca Erme-

ni’nin düflündü¤ü gibi...

“Ciddi ciddi, ülkeyi terk edip

uzaklaflmay› düflündü¤üm anlar da -

hi oldu... Özellikle de tehditler ya -

k›nlar›ma bulaflt›¤›nda...” diye ya-

z›yordu Hrant.

Ama çekip gitmedi yine de.

Ermenistan’da veya Avrupa’da

ona birçok imkan sunacaklar› da

aç›kt›. Onun çekip gitmesi, çekip

gitmek zorunda kalmas›, oligarflinin

›rkç›l›¤›n›n yeni kan›tlar›ndan biri

de olacakt›.

Ama gitmedi Hrant.

Gitmedi çünkü, diyordu ki, “fiu -

nun fluras›nda üç gün Bat›'ya git -

sem, dördüncü gün "Art›k bitse de

dönsem" diye s›k›nt›dan k›vranan

ve ülkesini özleyen biriyim...”

Ülkesini... Yani Anadolu’yu öz-

lüyor birkaç gün ayr› kald›¤›nda bi-

le. Anadolu, yani onun ülkesi.

‹flte “›rkç›l›¤›n” alçakça kavgas›

burada. “Anadolu yaln›z benim yur -

d u m ” diye dayat›yor. “ T ü r k i y e

Türklerindir” diye, farkl› olana nef-

ret kusuyor.

H a y › r, Anadolu onun, H r a n t l a-

r’›n da ülkesi. Tarih böyle diyor.

Ama en önemlisi Hrant’›n yüre¤i

böyle diyor. Türkiye’de Ermeni ol -

mak, kendi ülkesine “ülkem” diye-

memektir biraz da.

*

Zordur bu ülkede Ermeni olmak.

Bu ülkede ayd›n bir Ermeni olmak,

Hrant olmak daha da zordur. Hem

Ermeni, hem de sosyalistseniz, dü-

zenin tüm alçakça yöntemleri size

yönelecek, bu ülkeyi size cehennem

yapmak için düzenin her bir kuru-

mu elinden geleni ard›na koymaya-

cakt›r. Bu nedenledir ki, biraz da ce-

hennemde yaflamakt›r T ü r k i y e ’ d e

Ermeni olmak...

Ama çekip gitmiyor Hrant. Çe-

kip gitmiyor Hrantlar ve gitmemeli-

ler. Biz, halklar için bir cennete çe-

virece¤iz bu Anadolu’yu. Tüm ulus

ve milliyetlerin, tüm inançlar›n öz-

gürce yaflayaca¤› bir ülke yapaca-

¤›z. Hrant da “‘Kaynayan cehen -

nemler’i b›rak›p, ‘Haz›r cennetler’e

kaçmak her fleyden önce benim ya -

p›ma uygun de¤ildi. Biz yaflad›¤›

cehennemi cennete çevirmeye talip

insanlardand›k.” diyerek çekip git-

memiflti ya: ‹flte öyle. Ölsek de, kal-

sak da, Anadolu’yu ‘halklar hapis -

hanesi’ olmaktan ç›kart›p özgürlefl-

tirece¤iz... Bu da bizim Anadolu’ya

ve Anadolu üzerinde yaflayan her-

kese sözümüzdür!
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“Tek dil, tek din”
politikas›n›n
dayatmas›:

Zorunlu Din Dersi!
Antalya'da bir aile, valili¤e dilekçe

vererek, çocuklar›na zorunlu din dersi

verilmesine karfl› ç›kt›.

19 Ocak’da Valilik önünde çeflitli

demokratik kurumlar›n temsilcileriyle

buluflan Nil Özcanflen ve Ali Can Gü-

ner, aç›klamalar›nda flöyle dediler:

" Vicdan Özgürlü¤üne sayg›! Devlet

eliyle yap›lan e¤itim akla ve bilime da -

yal› olmal›d›r. Din ise bir vicdan özgür -

l ü ¤ ü d ü r. Çocuklar›n özgür iradesini ka -

zanamad›¤› bir dönemde devlet eliyle

verilen zorunlu din dersi, hem bilime ve

ak›lc›l›¤a ters düflmekte hem de vicdan

özgürlü¤ünün oluflmas›n› engellemekte -

d i r. Bu nedenle, bizler yasal ebeveynle -

ri olarak çocu¤umuzun zorunlu din der -

si almas›na karfl›y›z. Bu konuyla ilgili

hukuksal mücadelemizi bafllat›yoruz."

Güner ailesine E¤itim-Sen fiubesi,

Alevi Bektafli Federasyonu, PSAKD,

Hac› Bektafli Veli Derne¤i, HBV Vakf›,

Tunceliler Kültür ve Dayan›flma Vakf›,

SHP, SDP, BES, Halkevleri ve Temel

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de des-

tek verdi.
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Bir Ermeni’ydi Hrant Dink.

Kendisinin bir konuflmas›nda söyle-

di¤i gibi, 1910’lu y›llar›n bafl›nda

nüfuslar› üç milyon olan ve

1920’lere gelindi¤inde nüfuslar›

300 bine düflmüfl olan bir halk›n fer-

diydi.

fiimdi bir düflünelim; bir halk›n

belli bir bölgedeki nüfusu nas›l olur

da böyle de¤iflir?.. Bu büyük, bu

ola¤anüstü “nüfus” farkl›laflmas›,

bu topraklar üzerinde uygulanage-

len “milliyet” politikas›n›n en çarp›-

c› ifadelerinden biridir.

Evet sevgili okurlar›m›z. Bu haf-

taki sohbetimizin konusu, ülkemiz-

deki “az›nl›klar”›n durumu olacak.

Sohbetimiz içinde hem “az›nl›k-

lar”›n nas›l bir toplumsal kategori

oldu¤u gibi genel yanlar›n›, hem de

ülkemizdeki az›nl›klar›n durumunu

ele alaca¤›z. Evet Özlem, sen bir gi-

rifl yap bakal›m.

Ö z l e m : Bu konuda önce flu

noktay› belirteyim. Ülkemizdeki

az›nl›klar kimlerdir diye bir soruyla

az›nl›klar konusunu araflt›rmaya

bafllad›¤›n›zda bu sorunun rre s m i

cevab›n›n farkl›, ssosyolojik cevab›-

n›n farkl› oldu¤unu görürsünüz.

Sosyolojik olarak, az›nl›k, “belli

bir toprak parças› üzerinde toplu

olarak yaflama ve ulusal bir yo¤un -

luk teflkil etme durumundan uzak,

ama kendine özgü dilleri, kültür, ge -

lenek ve al›flkanl›k biçimleri ve ta -

rih birli¤ine sahip olan halk grupla -

r›” olarak tan›mlanabilir.

Baflka bir deyiflle, az›nl›k deni-

lince, dil, kültür, gelenek ve al›fl-

kanl›klar gibi ulusal baz› özellikle-

rini flu ya da bu ölçüde korusalar da,

ulusal bir topluluk oluflturamayan

halk topluluklar› anlafl›lmal›d›r.

Son olarak Halk S›n›f› kitab›n-

dan ald›¤›m tan›m› da aktaray›m is-

terseniz: “ Az›nl›k, bulunduklar›

toplum içinde dilleri, kültürleri, et -

nik kökenleri itibariyle toplumun di -

¤er kesimlerinden ayr›lan, ancak

bir ulus özelli¤i göstermeyen, ya da

bu özelliklere daha önce sahipse bi -

le bunlar› büyük ölçüde kaybetmifl

olan topluluklara denir. ”

Ülkemizde ulus niteli¤ine sahip

iki halk toplulu¤u vard›r: Türkler ve

Kürtler... Bunun d›fl›nda ise az›nl›k

veya literatürde bununla ayn› an-

lamda kullan›lan milliyetler olarak,

onlarca halk toplulu¤undan sözet-

mek mümkün. Bu olgu, kimileri ta-

raf›ndan Anadolu’nun bir ““halklar

mozai¤i” oldu¤u fleklinde tan›mla-

n›r, halk a¤z›nda ““73 millet” diye

ifade edilir. (Daha do¤rusu halk a¤-

z›nda bu 72.5 millet fleklindedir

ama sözkonusu “buçuk” ifadesi

Çingenelere karfl› bir hakaret anla-

m›nda kullan›ld›¤›ndan biz “72.5

millet” deyimini 73 olarak düzelti-

yoruz.) Çeflitli akademik çal›flma-

larda, ülkemizde az›nl›k olarak ad-

land›r›labilecek 50 civar›nda toplu-

luk oldu¤undan sözedilmektedir.

Biz burada belli bafll›lar›n› sayacak

olursak, ilk akla gelenler: AA r a p ,

Çerkes, Gürcü, Boflnak, Laz, Aze-

ri, Terekeme, Çingene, Ermeni,

Rum, Süryaniler’dir.

Fakat Türkiye’de bunlardan sa-

dece Ermeniler, Rumlar, Süryaniler,

yani gayri-müslim olanlar az›nl›k

olarak kabul edilirler. Onlar›n az›n-

l›k olarak kabul edilmesi de Lozan

Anlaflmas›’n›n sonucudur.

Fakat bir baflka ilginçlik fludur

ki, ülkemizdeki yönetimin az›nl›k

saymad›¤› az›nl›klar da kendilerini

az›nl›k olarak görmezler pek. Çün-

kü “az›nl›k” olmay› geri, afla¤›lay›-

c›, onur k›r›c› bir konum olarak gö-

rürler. Bu anlamda da “biz az›nl›k

de¤iliz, bu ülkenin asli unsuruyuz”

söylemine sar›l›rlar hep. Tabii, az›n-

l›klar›n tarih boyunca hep afla¤›-

land›¤› bir ülkede az›nl›k olmay›

kabul etmek zor biraz.

Sonuçta hem resmi politikan›n

onlar› az›nl›k olarak görmeyip, dil-

lerini, kültürlerini yasaklamas›, hem

de bu kesimlerin kendilerini az›nl›k

olarak görmeyip Türklefltirme poli-

tikalar›na karfl› direnememeleri ne-

ticesinde, az›nl›klar›n “az›nl›k” ola-

rak kabul edilmedi¤i, öyle tan›nma-

d›¤› bir tablo ç›km›flt›r ortaya.

‹flte bu yok sayma politikas› so-

nucu bu kesimler genelde “Türkçe-

yi de¤iflik flive ile konuflan kesim-

ler” olarak bilinirler. Örne¤in Laz-

lar; pek çoklar›na göre en karakte-

ristik özellikleri uzun burunlar›

olan, f›nd›k'a finduk diyen, Türkçe-

yi “farkl› bir flive”yle konuflan bir

kesimdir. Keza, Laz olman›n baflka

bir fley, Karadenizli olman›n baflka

bir fley oldu¤u, ço¤u insan taraf›n-

dan pek bilinmez, bunlar ayn›ym›fl

gibi düflünülür. Ve tabii ki “onlar

da” Türktür! Lazlar’›n ayr› bir ulus

oldu¤u genifl kitleler nezdinde bilin-

mez fazla.

Mazlum: Bir kere bafltan flunu

da belirtelim. Ulusal sorunun oldu-

¤u hemen her yerde az›nl›klar soru-

nu da vard›r. Çünkü ulusal anlamda

inkarc›, asimilasyoncu, yasakç› bir

politika sözkonusu oldu¤unda, ha-

kim ulus d›fl›ndaki tüm ulus ve mil-

liyetlerin bundan etkilenmesi kaç›-

n›lmazd›r. Herhangi bir ulusa karfl›

diline, kültürüne konulan yasak, ka-

ç›n›lmaz olarak di¤er az›nl›klar üze-

rinde de dil, kültür yasa¤›n› berabe-

h a y a t › n
içindeki
t e o r i

AZINLIKLAR - 1

Tarihe bakal›m:
Herkes ‘birinci s›n›f’

vatandafl m›?
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rinde getirir. Ülkemizde de böyle

o l m u fl t u r. Ülkemizde Kürt inkar›

nedeniyle bir “ulusal sorun” oldu¤u

gibi, pek çok halk toplulu¤unu içe-

ren “az›nl›klar sorunu” da vard›r.

Ülkemizdeki az›nl›klar, dilleri,

kültürleri yasaklanm›fl durumdad›r-

lar. Dahas›, bu yasaklar›n öncesinde

birçok az›nl›k, katliamlar yaflam›fl-

t›r. Mesela bugün ülkemizde çok

küçülmüfl topluluklar halinde bulu-

nan az›nl›klardan NNasturiler, böyle

bir katliam yaflam›fllard›r. AAsuriler

büyük katliamlar yaflam›fllard›r. Ke-

za yukar›da denildi¤i gibi pek bilin-

mese de LLazlar da defalarca katli-

amlar yaflam›fllard›r. Dolay›s›yla

bugün belki resmi tarih kitaplar› bu

katliamlardan sözetmiyor olsa da bu

yaflananlar, halklar›n tarihsel bel-

leklerinde bir flekilde varl›klar›n›

sürdürürler.

Osmanl›’n›n ve sonras›nda

Cumhuriyet iktidarlar›n›n az›nl›klar

politikalar›n› konuflurken, bu katli-

amlar› yeniden örnekleriz flimdi ben

konuyu fazla da¤›tmamak için Öz-

lem’in b›rakt›¤› yerden az›nl›klar›n

genel olarak tan›m›na ve durumuna

iliflkin birkaç ek yapay›m.

Az›nl›klar›n ortaya ç›kmas›nda

birçok etken vard›r. Herhangi bir

toplulu¤un uluslaflma sürecinde ya-

flanan altüst olufllar, tarihi olarak sa-

vafllar, k›tl›k gibi nedenlerle yafla-

nan göçler, toplumsal çözülmeler,

uluslaflma süreçlerinin yar›m kal-

mas›na yolaçm›fl veya bu topluluk-

lar›n belli kesimlerini ana topluluk-

tan uza¤a savurmufltur... Ama onlar

buna ra¤men, bütün olumsuz d›fl et-

kenlere ra¤men kimi ulusal özellik-

lerini flu ya da bu oranda korumufl-

lard›r.

Baz› durumlarda, toplulu¤un ana

kesimi uluslaflma sürecini tamam-

larken, ondan ayr› düflen kesimler

baflka ülke s›n›rlar› içinde az›nl›k

olarak kalabildikleri gibi (mesela

Ermeniler böyledir, Ermeniler ulus-

laflma sürecini tamamlam›fllard›r,

bir Ermenistan vard›r, ama bu ana

topluluktan ayr› düflen bir kesimi

ülkemizde az›nl›k durumdad›r.) ba-

z› durumlarda da topluluk tarihsel

olarak uluslaflma sürecini tamamla-

yamam›flt›r... Mesela Lazlar bu ko-

numdad›rlar.

Kemal: Gayri-müslim az›nl›k-

larla müslüman az›nl›klar›n konum-

lar›, sahip olduklar› hak ve özgür-

lükler birbirinden oldukça farkl›d›r.

Ermeni, Rum, Süryani gibi gay-

ri-müslim az›nl›klar, Lozan Anlafl-

mas›’nda varl›klar› ve haklar› ta-

n›mlanm›fl az›nl›klard›r. Bu anlam-

da kendi “ulusal” kurumlar›na sa-

hiptirler. Dillerini serbestçe konufla-

bilir, kendi okullar›n› açabilir, dini

ve folklorik kurumlar›n› muhafaza

edebilirler.

Fakaaat... Ermeni, Rum az›nl›k-

lar›n varl›klar› kabul görmesine,

dilleri ve kültürel etkinlikleri huku-

ki yasall›¤a sahip olmas›na karfl›n,

bir düflmanl›k politikas›yla karfl›

karfl›ya olmalar› hiç de¤iflmemifltir.

Bu haklar›n uluslararas› anlaflmalar-

la “güvence” alt›na al›nm›fl olmas›

nedeniyle bu az›nl›klara ait kurum-

lar kapat›lmasa da, y›llard›r sürdü-

rülen çok yönlü bir bask› ve dema-

goji ile bu kesimler adeta tecrit edil-

mifllerdir.

Ülkemiz yönetiminin müslüman

az›nl›klara yönelik politikas› ise ta-

mamen yyok sayma biçimindedir.

Daha en bafltan varl›klar› yok say›l-

d›¤› için, ulusal özelliklerini koru-

yacak, yaflatacak hiçbir kurumsal-

laflma ve örgütlenme giriflimlerine

izin verilmemifltir. Halen de veril-

memektedir. Dilleri yok say›lm›fl,

kültürleri bask› alt›na al›nm›fl, ulu-

sal kimlik ve kültürlerini flu veya bu

biçimde ifade etmeye kalk›flt›klar›n-

da “bölücü” olarak görülüp bask›ya

maruz kalm›fllard›r.

Mazlum: Böyle olmas› da ka-

ç›n›lmazd›r. Çünkü “Türklefltirme”,

hemen hemen Cumhuriyet’in kuru-

lufluyla yafl›t bir politikad›r.

Dönem dönem flu veya bu kesi-

min varl›¤›n› kabul eder görünen po-

litikalar da gelifltirilmifltir. Ama bun-

lar kal›c› olmad›¤› gibi, sistem tara-

f›ndan gerçek anlamda benimsen-

memifl, bu anlamda da bu tür politi-

kalar ilk f›rsatta rafa kald›r›lm›flt›r.

Mustafa Kemal, 1920’lerin bafl-

lar›nda flöyle demekteydi. “ T ü r k i -

ye’de sadece Türkler yaflam›yor,

Çerkesler, Kürtler, Lazlar ve Arap -

lar da yafl›yor ve Türk ulusu bu

müslüman halkla rdan olufluyor. ”

(Peter A. Andrew, Türkiye’de Etnik

Gruplar. syf.36)

fiimdi bu sözlerde ulusal sorun

ve az›nl›klar sorunu aç›s›ndan sanki

“demokratik” bir yaklafl›m varm›fl

gibi görünüyor, daha do¤rusu en

az›ndan farkl› ulus ve milliyetlerin

varl›¤› kabul ediliyor gibi... Ancak

bu yaklafl›m›n oda¤›nda da ““Türk-

lefltirme” vard›r. Bunlar›n hepsinin

farkl› oldu¤u kabul edilmekle bir-

likte hepsine kendini “Türk ulusu”

olarak tan›mlama dayat›l›yor. Ki,

sonraki y›llarda gelifltirilen Günefl-

Dil teorisiyle bu dayatma aç›kça

›rkç› bir muhteva da kazanacak ve

gerek Kürt ulusu gerekse de di¤er

ulusal az›nl›klar üzerindeki bask›-

lar, daha sistemli ve sürekli hale ge-

lecektir.

Özlem: Fakat ilginç olan, 80

küsur y›ld›r bu bask› sürdürülmesi-

ne ra¤men, oligarflinin tüm partile-

rinin bu ulusal bask›lar› inkar edi-

yor olufludur.

Mesela, “Türkiye’de yaflayan

herkes birinci s›n›f vatandaflt›r”

söylemi, hakim ulus d›fl›ndaki ulus

ve az›nl›klar üzerindeki bask›y› giz-

lemek amac›yla y›llard›r baflvurulan

bir demagojidir.

Oysa en baflta hukuk sistemi, ha-

kim ve ezen ulusa göre flekillenmifl-

tir. Bir ülkenin tüm vatandafllar› hu-

kuken eflit olmal›d›r de¤il mi? Evet,

ama gerçeklik öyle de¤ildir. “Türk -

lü¤ü afla¤›lamak, Türklere hakaret

lkemizdeki az›n l›klar, diller i,
kültür ler i yasaklanm ›fl durumdad›r la r.
Dahas›, bu yasaklar›n öncesinde bir çok
az›nl›k, katliamlar yaflam›flt›r.
Dolay›s›yla bugün belki resmi tarih kitap-
lar› bu katliamlardan sözetmiyor olsa da
bu yaflananlar, halklar›n tarihsel bellekle-
rinde bir flekilde varl›klar›n› sürdürürler.

Ü
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etmek” bir suçtur bu ülkede, Türk

Ceza Kanunu’na yaz›lm›flt›r bu

m a d d e l e r, ve bu suçtan yüzlerce

devrimci, ayd›n yarg › l a n m › fl t › r.

Hrant Dink’e ceza verilen son yar-

g›laman›n konusu da buydu. Ama

“Araplar› afla¤›lamak”, “Ermenileri

afla¤›lamak” diye bir suç yok...

“Lazlar› afla¤›lamak, Kürtleri afla -

¤›lamak” da suç de¤il... Peki bu na-

s›l eflitlik, bu nas›l bir hukuk o za-

man?

“Kardeflçe yafl›yoruz” tespiti de,

asl›nda gerçe¤in tam ifadesi de¤il-

dir. Halklar›n niyeti ne olursa olsun,

sonuçta bu kardefllik zehirleneli çok

uzun zaman olmufltur. Bu kardefllik

soyut olarak ele al›nd›¤›nda hiçbir

fley ifade etmez. Mesela faflist

MHP’lilerin sloganlar›ndan biri de

flöyledir: “Kürt Türk kardefltir, ay -

r›m yapan kallefltir”... fiimdi kaba-

ca bak›ld›¤›nda ne güzel iflte, Kürt-

ler’in ve Türkler’in kardefl oldu¤u-

nu söylüyor, savunuyor diye düflü-

nür herhangi biri. Ama öyle olmad›-

¤›n› biliyoruz. Bu sözün arkas›nda,

“kardefllik” ad›na, kendi ulusal kim-

li¤ini inkar etmeyi dayatan bir flove-

nizm oldu¤unu biliyoruz. Egemen

s›n›f›n kardefllik söyleminin tümü

böyledir; “Kardefl”ler, “Türk oldu-

¤unu kabul etti¤i” sürece bir sorun

yoktur. Ama kendi ulusal kimli¤ini

öne sürdü¤ünde, o zaman egemen

s›n›f›n dilinde “bölücü” olurlar, “te-

rörist” olurlar...

Herkes “birinci s›n›f vatandafl”

deniyor, kanun önünde herkes eflit-

tir deniyor, hepimiz kardefliz deni-

yor ama, bu “birinci s›n›f!” vatan-

dafllar›n milyonlarcas› kendi dilini

konuflam›yor. Herkes eflit olmas›na

ra¤men, birine hakaret etmek suç-

ken, ötekine hakaret suçtan bile ka-

bul edilmiyor.

Elbette bu eflitsizlik, sadece hu-

kuk düzeninde de¤il, sosyal, kültü-

rel alanlara da yans›yor. Mesela, Er-

m e n i l e r’e, A r a p l a r’a, Kürtler’e ,

Lazlar’a yönelik say›s›z afla¤›lay›c›

deyim, f›kra, benzetme vard›r. Ama

Türkler’e iliflkin böyle bir mizah

geliflmemifltir. Çünkü Türkler “ha-

kim” ulustur, “ezen” ulustur!

Kemal: Evet, ulusal bask›, asi-

milasyon hep inkar ediliyor, ama in-

kar tarihi gerçekleri yokedemiyor

tabii yine de. Mesela bak›n önümde

baz› notlar var. Osmanl›’n›n son dö-

nemlerinde 1908 Meclisi’nde 14,

1912’de 13, 1914’teki Meclis’te ise

13 Ermeni milletvekili yeralm›fl.

Mesela Cumhuriyet döneminin ilk

meclisinde de onlarca Kürt mebu-

sun yan›s›ra, “LLazistan Sanca-

¤›”ndan gelen “LLazistan Mebusla-

r›” vard›r. Peki sonra ne oldu bu Er-

meniler’e? Bu Lazlar’a ne oldu?

‹nkar politikalar›, bu sorulara ce-

vap veremiyor tabii. Bu nedenle de

oligarflinin tek yapt›¤›, bask›yla, ya-

sakla bu tarihi sorular›n sorulmas›n›

ö n l e m e k t i r. Ermeniler bu topraklar

üzerinden silinmifl. Lazlar’a, Lazl›k-

lar›n› unutturacak boyutlarda bask›

ve asimilasyon uygulanm›fl. Çerkes-

l e r’in önemli bir k›sm›, kendi ulusal

kimliklerinden uzaklaflt›r›l›p adeta

“devflirme” haline getirilmifl.

M a z l u m : Burada hemen bir

ara not olarak flunu da ekleyim. Oli-

garflinin az›nl›klar politikas›n›n dik-

kat çekici yanlar›ndan biri de, dü-

zenle, sistemle bütünlefltirilen az›n-

l›klar›n çeflitli “kültürel” özellikleri-

ni yaflatmas›na daha hoflgörülü yak-

lafl›lm›fl, icazet verilmifltir. Mesela

Çerkesler, görünürde “ulusal kültür-

lerini” yaflat›r gibidirler ama asl›nda

yaflatt›klar› biçimsel oland›r. De¤il-

se, asimilasyon süreci ifllemektedir.

Özlem: Ben tekrar gayri-müs-

lim az›nl›klar meselesine döneyim.

Gayri-müslim az›nl›klar, “az›nl›k”

olma haklar› bizzat Türkiye Cum-

huriyeti’nin imzalad›¤› anlaflmalar-

la güvence alt›na al›nm›fl olmas›na

ra¤men, yine de Lozan’dan bu yana

büyük bask›larla yüzyüze gelmek-

ten kurtulamad›lar. Denilebilir ki,

oligarfli bu kesimleri o haklara sahip

olduklar›na piflman etmek için elin-

den geleni yapm›flt›r. Hatta bazen

bu bask›lar aç›kça “Lozan haklar›-

n›z› kullanmay›n” demeye kadar

varm›flt›r.

“Türk milliyetçili¤inin flahland›-

¤›” ‘30’l› y›llarda, Trakya bölgesin-

de hat›r› say›l›r bir nüfusa sahip

olan Yahudi nüfusa karfl› aç›kça

“Lozan haklar›ndan vazgeçin, yok -

sa kötü olur” telkinleri yap›lm›flt›r.

O zamanlarda güya Yahudiler’in de

kendi okullar› vard›r, kendi ibadet-

lerini yapabilmektedirler ama bir

süre sonra bask› ve katliam tehditle-

riyle, ya¤ma, talan sald›r›lar›yla on-

lar da Anadolu’dan kovulmufllard›r.

Yahudiler ‘40’l› y›llarda büyük öl-

çüde ‹srail’e göç ettiler. Bunun bir

nedeni ise 1948’de ‹srail Devle-

ti’nin kurulmas›d›r ama bir di¤er

nedeni de bu tür bask›lar ve o dö-

nem ç›kar›lan Varl›k Vergisi’dir.

Evet, dedi¤im gibi, gayri-müs-

lim az›nl›klar, hukuken az›nl›k hak-

lar› konusunda bir mu¤lakl›k olma-

mas›na karfl›n, çok bask›lar gördü-

ler. En çok bask› görenler, en çok

afla¤›lananlar da hiç kuflku yok ki

Ermeniler’dir.

Mazlum: Evet, öyle oldu¤una

hiç kuflku yok. Ülkemizde Ermeni

olmak adeta suçlu olmak gibidir.

“Ermeniler’e yaflam hakk› yoktur;

Ermeniler’le iliflki kurmak, dost ol -

mak ise beterin beteri bir suçtur.”

Burjuva bas›nda Ermeniler’i

afla¤›layan her türlü deyim ve yaz›

serbesttir. Filmlerde, televizyon di-

zilerinde ay›n zihniyet geçerlidir.

“Ermeni dünyan›n en afla¤›l›k insa -

n›d›r, insanl›¤›n tüm de¤erlerine ya -

banc›d›r, en afla¤›l›k suçlar›n iflleyi -

cisidir, her fleyden önce de yeminli

Türk düflman›d›rlar!...” Evet, tasvir

edilen Ermeni kabaca böyle bir fley-

dir.

Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da yer

Türkiye’de yaflayan herkes birinci s›n›f
vatandaflt›r” söylemi, hakim ulus d›fl›n-

daki ulus ve az›nl›klar üzerindeki bask›y› giz-
lemek amac›yla baflvurulan bir demagojidir.

Oysa en baflta hukuk sistemi, hakim ve
ezen ulusa göre flekillenmifltir. Bir ülkenin
tüm vatandafllar› hukuken eflit olmal›d›r de¤il
mi? Evet, ama gerçeklik öyle de¤ildir. “Türklü -
¤ü afla¤›lamak, Türklere hakaret etmek” bir
suçtur bu ülkede... Ama “Araplar› afla¤›la-
mak”, “Ermenileri afla¤›lamak... Kürtleri afla -
¤›lamak” suç de¤il!..

“



alan bir örne¤i aktarmak istiyorum:

“12 Eylül Cuntas› döneminde bir

devrimciyi yarg›lamaya kalkan A d a -

na S›k›yönetim Komutanl›¤› A s k e r i

Savc›l›¤› haz›rlad›¤› iddianamede

bu devrimciye hakaret olarak ‘‘ E r -

meni o¤lu Ermeni’ d e m e k t e d i r. ‘Er -

meni’li¤in en afla¤›lat›c› küfür say› -

labilmesi kendini bilmez bir savc› -

n›n z›rvalamas›yla s›n›rl› de¤ildir.

Devlet politikas›n›n yans›mas›d›r ve

yayg›n olarak ifllenmektedir. ”

Hem suçlu, hem güçlü deyimi-

nin karfl›l›¤›n› oligarflinin Ermeni

sorununa iliflkin tavr›nda görmek

mümkündür. Oligarfli Osmanl› mi-

ras›n› reddetmemekte, üstlenmekte-

dir. Böyle olunca, Osmanl›’n›n iflle-

di¤i suçlar sözkonusu oldu¤unda da

hemen inkar ve savunmaya geç-

mektedir.

Oligarflinin Osmanl›’dan miras

ald›¤› en büyük suçlardan biri de Er-

meni soyk›r›m›d›r. Oligarflinin ony›l-

lard›r bu konudaki politikas›n›n oda-

¤›nda soyk›r›m inkar› vard›r. Soyk›-

r›m›n üstünü örtmek için ileri sürü-

len iddia fludur: “Ermeniler tarih bo -

yunca Türkler’i katletmifllerd i r ! ”

Bu iddiay› kan›tlamak için de

ikide bir “toplu mezar” bulunur. I.

Emperyalist Paylafl›m Savafl›’ndan

kalm›fl her kemik y›¤›n›, “Ermeni -

ler’in canavarl›¤›”n›n kan›t› olarak

gösterilir.

Kemal: Peki gerçekte ne oldu

o zaman? Buna da k›saca bakmakta

yarar var.

Mazlum: Bu noktada isterse-

niz önce Osmanl›’n›n flu ünlü “hofl-

görü”süne de¤inelim.

Osmanl›c›lar, Osmanl›’n›n kim-

senin diline, dinine kar›flmad›¤›yla

övünürler hep. Tezlerinden biri de

Ortado¤u’da bugünkü durumu gös-

terim “Osmanl› buralarda dört yüz

y›l hükmetti, bar›fl içinde yönet -

ti”dir... Osmanl›’n›n hoflgörülü ol-

du¤u tezi, ayn› zamanda soyk›r›m

yapmad›¤›n›n kan›t› olarak ileri sü-

r ü l ü r.. Madem öyleydi, Ortado-

¤u’daki Araplar Osmanl›’ya karfl›

niye ayakland›?.. Madem öyleydi

Ermeniler niye ayakland›?

Asl›nda mesele Osmanl›’n›n

hoflgörülü olup olmamas›nda de¤il,

tamamen tarihseldir. Ermeniler, Os-

manl› döneminde uzun y›llar kendi

ulusal özelliklerini, kültür ve gele-

neklerini sürdürmeye devam ettiler.

Tarihsel ve bilimsel olarak bunun

en temel nedeni, Osmanl›’n›n “hofl-

g ö r ü s ü “de¤il, Ermeniler’in daha

ileri bir uygarl›¤a sahip olmalar›yd›.

Sanayileflme, sermaye birikimi, e¤i-

tim gibi aç›lardan Ermeniler, ileri

düzeydeydiler. Dolay›s›yla daha ge-

ri bir uygarl›k düzeyinde bulunan

Osmanl›lar taraf›ndan özümlenme-

leri, tarihsel olarak mümkün de¤il-

di. Bu anlamda da çok çeflitli bask›-

lara karfl›n, Osmanl› egemenli¤i;

vergi alma ve idari denetimi kur-

maktan ibaret kalm›fl, toplumun iç

yap›s›na nüfuz edememifltir.

Asl›nda bu, yeryüzündeki he-

men tüm fetih hareketlerinde görü-

len bir durumdur. Marks ve Engels

toplumlar tarihini incelerken, bunun

bir çok örne¤ini aktar›rlar. Engels,

Anti-Dühring’de, ekonomik olarak

geri durumdaki çeflitli toplumlar›n,

kendilerinden daha ileri durumdaki

çeflitli topluluklar›n ülkelerini fet-

hettikleri durumlarda, “ f e t h e d i l e n

halk taraf›ndan özümlendiklerini,

ço¤u kez onun dilini bile benimse -

mek zorunda kald›klar›n›” örnekler.

Böyle olmad›¤›nda bile, en az›ndan

fethetti¤ini özümseyemez. Osman-

l›’n›n özellikle Ermeni, Rum, Yahu-

diler karfl›s›ndaki durumu böyledir.

Osmanl› son derece güçlü mer-

kezi bir örgütlenmeye sahip oldu¤u

için, fethetti¤i toplumlar taraf›ndan

ö z ü m l e n m e m i fl t i r ; ama ama öte

yandan Osmanl› da onlar›n iç yap›-

s›n› da¤›t›p özümlemeyi baflarama-

m›flt›r. Ermeniler’in daha ileri bir

uygarl›¤a sahip olmalar›, üretimde

katettikleri mesafe, ticarette oyna-

d›klar› rol, Bat› Avrupa Hristiyan

uygarl›¤› ile olan iliflkileri gibi ne-

denlerden ileri gelir. “Ermeniler ti -

carette Rumlar’la birlikte önemli

bir güç durumundad›rlar. Nitekim

Osmanl› yönetiminde, ‹stanbul ve

‹zmir’de Ermeni ve Rum kolonileri

oluflmufl, Ermeni ve Rum sermayesi

demiryollar› güzergahlar›nda eko -

nomik güç oluflturmufllard›r. ”

Tabii, Ermeniler’in hepsi ayn›

durumda de¤ildi. Büyük flehirlerde,

Avrupa sermayesinin deste¤inde ti-

caretle u¤raflarak palazlanan bir ke-

sim oldu¤u gibi, özellikle Anado-

lu’da çiftçilik ve küçük ifller yapa-

rak yaflayanlar da vard›.

Osmanl› toplumu içinde kapita-

list geliflmeye ilk intibak edenler,

az›nl›klard›r. Ticarette biriktirdikle-

ri sermayeyi, sanayi yat›r›mlar›na

d ö n ü fl t ü r m ü fl l e r d i r. O kadar ki,

“1914’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u

s›n›rlar› içinde yat›r›lan sermaye -

nin %% 85’i az›nl›klara aitken, Türk -

lere ancak %% 15’i aittir. ”

Bu geliflmenin do¤al sonucu, o

zamana kadar Osmanl› taraf›ndan

iflgal ve ilhak edilmifl topraklar üze-

rinde yaflayan çeflitli halklar›n ba-

¤›ms›zl›k istemlerinin yavafl yavafl

yükselmeye bafllam›flt›r. Önce Yu-

nanl›lar, ard›ndan da Bulgarlar Os-

manl›’ya karfl› isyan ederek ulusal

ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar. Bu ba-

¤›ms›zl›k savafllar›n›n etkisiyle Er-

menilerde de kendi devletini kurma

düflüncesi geliflmeye bafllad›.

Bunun “ihanet”le, Osmanl›’y›

s›rt›ndan vurmakla ve benzeri ta-

n›mlamalarla ilgisi yoktur. Bu tarih-

sel geliflimin bir sonucudur.

Ne var ki, bundan sonras› katli-

amlar›, trajedileri, halklar ad›na

yanl›fll›klar› içererek geliflmifltir.

K e m a l : Evet arkadafllar, bu

katliam ve trajedileri ve oligarflinin

az›nl›kl›k politikas›ndaki di¤er bo-

yutlar›, sohbetimizin ikinci bölü-

münde ifllemeye devam edece¤iz.

fiimdilik hoflçakal›n.

2 Eylül Cuntas› döneminde bir devrim -
ciyi yarg›lamaya kalkan Adana S›k›yönetim
Komutanl›¤› Askeri Savc›l›¤› haz›rlad›¤› id -
dianamede bu devrimciye hakaret olarak
‘E rmeni o¤lu Ermeni’ demektedir. ‘Ermeni’li -
¤in en afla¤›lat›c› küfür say›labilmesi kendi -
ni bilmez bir savc›n›n z›rvalamas›yla s›n›rl›
de¤ildir. Devlet politikas›n›n yans›mas›d›r ve
yayg›n olarak ifllenmektedir.

1
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Yasin Ha-

yal, tutukland›-

¤›nda ““ Va t a n

sa¤olsun hu-

z u r l u y u m .

Orhan Pamuk

da aya¤›n›

denk als›n, ak›ll› olsun!” dedi.

“Manyak, psikopat bir milliyet-

çi” miydi konuflan? Hay›r!

Bu ülkenin baflbakan›n›n “kur-

flun atan da yiyen de vatanseverdir”

dedi¤i bir faflist düzenin çocu¤u o.

Faflist fleflerin, mafyac›lar›n “Türki-

ye sizinle gurur duyuyor” sloganla-

r›yla alk›flland›¤› ve buna hiç kim-

senin itiraz etmedi¤i bir ülkede bü-

yüdü.

“Bana milliyetçiler cinayet iflli-

yor dedirtemezsiniz” diyen Demi-

reller p›flp›fllad›, “derin devlete ihti-

yaç var” diye kontrgerilla örgütlen-

melerini öven gazeteleri okudu.

Resmi politikalar› elefltirenlere, ba-

¤›ms›z, demokratik, sömürünün ol-

mad›¤› bir ülke için mücadele eden-

lere vatan hainleri diye ba¤›ran,

manfletler atan, yazan, çizen gazete-

lerle beslendi.

'Kurt'lu televizyon dizilerini iz-

ledi, mafyac›l›¤›n vatanseverlik ol-

du¤unu ö¤rendi, milliyetçilik de-

yince akl›na Polat Alemdarlar geldi. 

Do¤du¤u günden bu yana, “kan›

bozuklar”, “Apo-Ermeni dölü” diye

›rkç›l›k yapan, a¤z›ndan köpükler

saçan, “Ermeni” kelimesini küfür

diye kullanan devlet adamlar›n› ta-

n›d›.

Bir bar köflesinde haraç keserken

ölen Susurlukçular’›n Türk bayra¤›-

na sar›ld›¤› bir yozlaflm›fll›¤›n hava-

s›n› soludu.

As›p kesmekten, iflkenceli sor-

gular› yönetmekten, gerçek vatan-

severlere cezalar ya¤d›rmaktan bafl-

ka bir icraati olmayan, “devletin gü-

venli¤ini” korusun diye kurulan

mahkemelerin savc›lar›n›n Ameri-

kan topraklar›nda zil zurna sarhofl

okudu¤u “Ey Türk Koca Türk” fliir-

lerini dinledi.

Kara para, fuhufl, mafya cenneti

haline getirilen, 6-7 Eylül’den bu

yana halk› k›flk›rtman›n arac› olarak

kullan›lan K›br›s'a iliflkin farkl› fley-

ler söyleyenleri, Kürt sorunundan

söz edenleri an›nda vatan haini ilan

eden Genelkurmay’›n tüm toplumu

“psikolojik savafla” tabi tuttu¤u,

manipüle etti¤i bir ülkenin çocu¤u-

dur Yasin. Genelkurmay’›n daha

dün milyonlarca Kürt’ü “sözde va-

tandafl” ilan etmesiyle de linç güru-

huna dönüflmek için f›rlad› soka¤a.

Zaten bu devletin resmi politikas›na

uymayan her fleyin “sözde” olmas›

gerekti¤ini de onlardan ö¤rendi.

Gerçek anlamda ba¤›ms›zl›kla,

vatanseverlikle alakas› olmayan, sa-

dece kendi iktidarlar›n› koruma der-

dinde olanlar›n sahte milliyetçi ha-

valarda AB karfl›tl›¤›yla rant elde

ettikleri, ony›llard›r hizmet ettikleri

A B D e m p e r y a l i z-

mine karfl›ym›fl gibi

yapt›klar› bir sahte-

l i k l e r, maskeliler

ortam›nda nefessiz,

gözleri kör b›rak›-

lanlardan biridir O.

H a p i s h a n e l e r d e

zulme son verilme-

sini isteyenlere linç

girifliminde bulun-

duktan sonra nas›l

s›rt›n›n s›vazland›-

¤›n›, bugün kendini

yakalamak zorunda

kalan polis a¤abey-

lerinin nas›l “teflek-

kürler” ettiklerini,

devletin koca koca

valilerini nas›l da

arkas›nda buldu¤u-

nu, hukuk ad›na

y a rg› kurumlar›n›n

kendisine dokun-

may› asla düflünme-

di¤ini yaflad› ve

gördü. Anl› flanl›

p o l i t i k a c › l a r d a n

duydu ki, bu yapt›¤›

linçler “milliyetçi kabar›fl›n” iflaret-

leriydi, iyi bir fleydi, vatana “sahip

ç›kmakt›”. Böyle belledi, böyle ya-

zan baflyaz›lar okudu.

Adalet Bakan›’ndan duydu, 'Er-

meni Konferans›' düzenlemek, Er-

meni sorununda farkl› fleyler söyle-

menin ne anlama geldi¤ini. “Yüce

Türk Yarg›s›” onay verdi bakan›n›n

mant›¤›na. “Hainlik”ti yapt›klar›,

“bu milleti arkadan hançerlemekti”.

Roman kahraman›n›n bile hain-

li¤ine izin verilmeyen bir ortamda,

o nas›l hançerletirdi vatan›, madem

devlet kendisi teti¤i çekemiyor, o

zaman tetik oldu ça¤r›ya uyarak.

Hançerletmemesi gerekti¤ini va-

az edenlerin as›l hançeri saplad›¤›-

n›, Amerika’n›n kuca¤›nda oturup,

ülkeyi birlikte ya¤ma ve talana u¤-

ratt›klar›n›, s›kt›¤› kurflunun, ondan

önce “ülküdafllar›n›n” s›kt›¤› kur-

flunlar›n hep emperyalistlere hizmet

etti¤ini, milliyetçi mukaddesatç›l›-

¤›n zorbalar›n iktidar›n› sürdürme

arac› oldu¤unu bilmeden.
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‘Vatan sa¤olsun’

Cinayetin ertesi

günü at›lan manflet-

ler flöyleydi: “Yine

kanl› senaryo” (Ak-

flam), “Bu kurflun he-

pimize” (Bugün),

“Türkiye’ye kurflun” (Cum-

huriyet), “Kurflunlar Türkiye’ye s›k›ld›” (Gözcü), “Katil

kamerada” (Günefl), “Bu kurflunlar Türkiye’ye” (Tercü-

man), “Katil vatan haini” (Hürriyet), “Hrant Dink Tür-

kiye’dir” (Milliyet), “Vurulduk” (Posta), “Eserinizle gu-

rur duyun” (Radikal), “En büyük ihanet” (Sabah), “Ye-

tiflemedik” (Star), “Güvercini vurdular” (Takvim), “Ka-

ranl›k eller iflbafl›nda” (Vakit), “Türkiye’ye daha büyük

kötülük yap›lamazd›” (Vatan), “Hrant›m›za k›yd›lar”

(Yeni fiafak), “Bu kurflun Türkiye’ye s›k›ld›” (Zaman).

Sonraki günlerde Dink’i sahiplenme, katili lanetleme

daha ön plana ç›kt›.

YALANDI tüm bu sahiplenme numaralar›, yaland›

tüm bu üzüntülü haller. Onlar suçüstü yakaland›lar, kö-

rükledikleri milliyetçi, flovenist dalgan›n eseri olan ka-

tilleri ‘tukaka’ ederek kendilerini temize ç›karmaya ça-

l›flt›lar. Hay›r! Katiller ayn› zamanda onlar›n da çocu¤u.

Onlar da v›c›k v›c›k ›rkç›l›k yayan manfletleriyle bast›lar

teti¤e.

‹K‹YÜZLÜLÜK!



Milliyet yazar› Can

Dündar, 23 Ocak tarihli

köflesinde, Dink’in ölümünü yazar-

ken, sapla saman›, halk düflman› ile

ayd›n› birbirine kar›flt›rm›fl yine!

“Yürüyece¤iz bugün, may›nl› bir

güzergâh boyunca” diye bafll›yor

Dündar ve flöyle devam ediyor:

“UU¤ur Mumcu caddesinden ge -

çip MMusa Anter meydan›na yönele -

ce¤iz. AAhmet Taner K›fllal› merke -

zinin oradan Hiram Abas park›na

dönece¤iz. MMetin Göktepe'yi öldür -

dükleri köfleden BBahriye Üçok' u

bombalad›klar› eve do¤ru ç›kaca -

¤›z. AAbdi ‹pekçi heykelini geçip

Hablemito¤lu ç›kmaz›na girece¤iz.

Gün Sazak sokaktan, MM u a m m e r

A k s o y bulvar›na, oradan N i h a t

Erim sapa¤›na, DDo¤an Öz mahalle -

sine... Derken kendimizi HH r a n t

Dink mezarl›¤›nda bulaca¤›z.

‹flte budur bize miras, kanl› at -

las... ‘S›ra hangimizde?’ endiflesiyle

arfl›nlayaca¤›z yollar›n›...”

Bildi¤in Bir fiey Varsa

Aç›kla!

Demek; M‹T’çi katil Hiram

Abas ile Aksoy ayn› yol üzerinde!

Demek; Gün Sazak ile onun gibi

faflist fleflerin emriyle katledilen

Do¤an Öz ayn› kategoride!

Demek; 12 Mart’›n “balyozcu-

bafl›”s› Nihat Erim, Mumcu kadar

ülkeye yararl› bir ayd›n!

Say›lan isimlerde iki kategori

var; birincisi: Döneme uygun faflist

politikalar paralelinde katledilen

ayd›nlar. Ya faflist hareket ya da

do¤rudan kontrgerilla devletince

katledildiler, ki, ayn› kap›ya ç›kar.

Kamuoyuna yans›t›lmas› ise ço¤un-

lukla “faili meçhul”dür, ya da “ka-

ranl›k güçler” olarak ilan edilmifltir.

‹kinci kategoride yeralan Nihat

Erim, Hiram Abas ve Gün Sazak

ise, Devrimci Hareket taraf›ndan

cezaland›r›lan halk düflmanlar›d›r.

Neden cezaland›r›ld›lar, kim ceza-

land›rd›; tüm bunlar aç›k bir flekilde

ilan edilmifl, üstlenilmifltir. Cezalan-

d›r›lmalar›n›n hiçbir yerinde “ka-

ranl›k” en küçük nokta yoktur.

Peki, Can Dündar’›n bildi¤i, bi-

zim bilmedi¤imiz bir “karanl›k”

nokta m› var tüm bu devrimci ey-

lemlerde? Evet, soruyoruz ve bekli-

yoruz; Can Dündar kontrgerilla ci-

nayetleri ile devrimci eylemleri ay-

n› yerde hangi mant›kla s›ralad›¤›n›

aç›klamak zorundad›r. Aç›klama-

d›¤› takdirde; çamur at izi kals›n,

flaibe yarat devrimcileri halktan tec-

rit et! politikalar›na bilinçli olarak

hizmet ediyor demektir. Ki, bu poli-

tikay› ony›llard›r devlet uyguluyor,

kontra merkezlerinde üretiliyor bu

yöndeki haberler.

Devrimci eylemle kontrg e r i l l a

eylemlerini ayn› kefeye koymak

m›d›r “sosyalistlik”! B›rak›n solcu-

lu¤u bu bak›flta bilimsellik yoktur,

hatta ahlâki bir sorun vard›r. “Kör

terör” demagojileri ve silahl› müca-

dele düflmanl›¤› beynini öylesine

teslim alm›fl ki, b›rak›n soldan bak-

may› sa¤l›kl› bir kafayla da bakam›-

yor, kontrgerilla cinayetlerinin nite-

li¤ini politik olarak zay›flatt›¤›n›n,

o ayd›nlar›n an›lar›na da sayg›s›zl›k

etti¤inin fark›nda de¤il!

Silahl› mücadeleye karfl› olmak

baflka fley, devrime, sola düflmanl›k

baflka; bu yaz› ikinci kategoridedir.

Oligarflik devlete yaranmak için bu

kadar› fazla!

Halk Düflmanlar›

Cezas›z M› Kals›n?

Peki neyi istiyor Can Dündar?

Faflist terörün hesab› sorulmas›n

m› istiyor? Gün Sazak da yoksa sa-

dece “kaçakç›l›kla mücadele eden

baflar›l› bir Maliye Bakan›” m›yd›?

Sabanc›’y› unutmufl; onunla da

kolkola girmeliydi bu “yürüyüflte”!

Teori haz›rd› zaten; “Mustafa Duyar

ona anlatacakt›, öldürüldü. Demek

ki ‘iflin içinde ifl var’” Tabii sormaz

Sabanc› niye öldürüldü diye; bu so-

ruya halk›n cephesinden bakarak

cevap aramaz. Öyle ya, bu ülkenin

iflbirlikçilik ve sömürü tarihinin kö-

fle tafllar›ndan biri niye cezaland›r›l-

s›n de¤il mi!

Dink, Ermeni oldu¤u için katle-

dildi. Do¤an Öz, kontrgerilla raporu

haz›rlayan bir ayd›nd›, Mumcular,

Aksoylar ayd›n kimlikleri nedeniyle

katledildiler. Abas, Sazak, Erim, bu

üç halk düflman› ayd›nlarla ayn› ne-

denlerden dolay› m› öldürüldüler;

bunu mu söylüyor Can Dündar?

Bilmeyenler için hat›rlatal›m:

Hiram Abas; K›z›ldere baflta ol-

mak üzere, Türkiye topraklar›nda

ve yurtd›fl›nda say›s›z katliam ve in-

faz operasyonuna kat›lan, M‹T’in

“silahflorü” olarak bilinen bir katil-

di. Mesela, Lübnan’da Ermeni av›-

na ç›kt›¤› biliniyor; ne büyük talih-

sizlik, nas›l bir ahlâk ki, onun ad›n›

Dink ile birlikte say›yor Dündar.

Gün Sazak; ‘80 öncesi T ü r-

kefl’ten sonra faflist hareketin kilit

noktas›ndayd›. MHP’nin katliam-

lar›nda, cinayetlerinde karar meka-

nizmas›nda oturuyordu. Belki de o

say›lan ayd›nlardan birinin de öldü-

rülmesi emrini verenlerdendi!

Nihat Erim; 12 Mart Cuntas›’-

n›n baflbakan› olarak ayd›nlar, ko-

münistler için sürek avlar› bafllatt›,

infazlara onay verdi, örgütlenmeleri

yasaklad›, halk› bask› alt›nda tuttu.

Can Dündar’a göre bunlar san›r›z

“de¤erli memleket hizmetleri” idi.

Halk›n Haf›zas› ve

Tarih Çarp›t›c›l›¤›

Ayd›nlar çok kez halk›n haf›za-

s›n›n zay›fl›¤›ndan, yaflananlar› ça-

buk unuttu¤undan yak›n›rlar. Can

Dündar gibi tarih çarp›t›c›lar›, ger-

çekleri tersyüz ediciler varken halk›

elefltirmek do¤ru mu? Düflünün ki,

bu halk tarihi Can Dündar gibilerin-

den ö¤reniyor; vay o halk›n haline!

Dostunu düflman›n› kar›flt›r›r, ken-

dine kurflun s›kan›n heykelini bile

dikip selama durur.

“fiükür” ki, tarih çarp›t›c›lar›n›n

karfl›s›nda sars›lmayan gerçekleri

ile biz var›z ve olmaya devam ede-

ce¤iz.

Yanl›fl ‘Yollarda’ Yürüyüfl
Can Dündar
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Patronlar örgütü TÜS‹AD, 19

Ocak günü “Türk Demokrasisinde

130 Y›l” bafll›kl› bir rapor aç›klad›.

Prof. Dr. Zafer Üskül’ün haz›rla-

d›¤› ve Türkiye’nin “son 10 y›lda

demokratikleflme alan›nda kat etti¤i

aflamalar›n” de¤erlendirildi¤i rapo-

run tan›t›m toplant›s›nda TÜS‹AD

Baflkan› Ömer Sabanc› da bir ko-

nuflma yapt›. Raporun özünü ifade

eden tespitler de Sabanc› taraf›ndan

dile getirilmifl oldu.

Raporun kilit noktas›, bir baflka

deyiflle TÜS‹AD’›n “demokrasi afl-

k›”n›n s›rr›, Sabanc›’n›n s›ralad›¤›

flu temel noktalardad›r:

“Türkiye’de sserbest piyasa eko -

nomisinin kal›c›l›¤›n› sa¤lamak

için, toplumsal uzlaflma kanallar›

aç›k, genifl kat›l›ml›, ço¤ulcu de -

mokratik bir siyasal yap› zorunlu.”

“‹‹nsanlar›n sistemin kurumla -

r›na veya bütününe olan güvenini

kaybetmemesi için, sistemin kendi -

ni elefltirebilmesi ve kendi çözümü -

nü üretebilmesi gerekli.”

‹flte kilit kavramlar; “serbest pi -

yasa ekonomisinin kal›c›l›¤›n› sa¤ -

lamak..” ve ““‹nsanlar›n sistemin

kurumlar›na veya bütününe olan

güvenini kaybetmemesi...”

Bu tespitleri flu flekilde daha an-

lafl›l›r, düz hale getirebiliriz:

Tekellerin sömürüsünün kal›c›l›-

¤›n› sa¤lamal›y›z. Halk kitleleri bu

sömürüye baflkald›rmamal›, bunun

için de sömürünün üzerine “demok-

rasi” perdesi çekerek aldatmal›y›z.

Aksi halde kitleler sisteme güvenini

yitirir. Bunun gerisi ise, “gecekon-

dulardan gelip bo¤az›m›z› kesecek-

ler” demektir.

“Demokrasi” söyleminin alt›nda

iflte bu gerçekler yat›yor. Anadil, si-

villeflme, MGK elefltirileri hep bu

noktalardan hareketle yap›l›yor.

Raporun bütünü, temel olarak

Avrupa Birli¤i’nin isteklerini olufl-

turmaktad›r. AB neyi istiyorsa, TÜ-

S‹AD da onu istiyor. Bu düzenle-

melerin “er geç” yap›laca¤›n› pat-

ronlar da biliyor ve bu paralelde hü-

kümete “haydi yap” diye bast›r›yor.

Daha düne kadar iktidar› birlikte

paylaflt›klar›, “sistemin istikrar›”

ad›na birlikte hükümetler y›k›p hü-

kümetler kurduklar›, darbeler tez-

gahlad›klar› Genelkurmay’a yöne-

lik elefltirilerinin temelinde de bu

gerçek yatmaktad›r. “AB yolunda”

engel olarak gördü¤ü güçlerin ba-

fl›nda Genelkurmay’› tespit ediyor

ve art›k paylaflmak istemedi¤i ikti-

dar gücünü zay›flatmaya çal›fl›yor.

Belirtelim ki, bunun anlam› Ge-

nelkurmay ile cepheden bir çat›flma

de¤ildir. Halk muhalefetine, potan-

siyel devrim tehlikesine karfl› ordu,

polis örgütlenmesinin alabildi¤ine

güçlü olmas›n› ister patronlar. An-

cak bugün, bu gücün kendisine ikti-

dar alan› yaratmas›na, patronlara

ra¤men politika belirlemesine karfl›

ç›kmaktad›r.

Bugün ordu ve polis örgütlen-

mesinin sistem içinde bu denli güç-

lü olmas›n›n alt›nda da tarihi olarak

patronlar örgütünün imzas› vard›r.

Emekçilerin, halk›n mücadelesine

karfl›, sömürü düzeninin emniyet

sübab› olarak militer yap›y› hep

güçlendirdiler. Ve tüm bunlar› ya-

parken ayn› zamanda “demokrasi-

den” söz etmeyi de ihmal etmediler.

Bilindi¤i üzere bu rapor, patron-

lar örgütünün ilk “demokratikleflme

paketi” de¤ildir. Daha öncekilerden

ne sonuç al›nd›, orada yaz›lanlar›n

ne kadar takipçisi oldular, bunlar da

bilinmektedir.

Gerçekte, TÜS‹AD tarihi bo-

yunca burjuva anlamda dahi de-

mokrasi konusunda asla samimi, tu-

tarl› olmam›flt›r. “Hep iflçiler güldü

gülme s›ras› bizde” sözleriyle 12

Eylül Cuntas›’n› selamlayanlar da

onlard›, “tek parti iktidar› istikrar

demektir” diye gerici bir iktidar›

destekleyenler de. De¤iflen süreç-

lerde ç›karlar› neyi gerektiriyorsa,

yüzlerine o maskeyi takarlar. Hal-

k›n daha da yoksullaflmas›n› sa¤la-

yan 24 Ocak Kararlar›’n› uygulayan

cuntac› da olurlar, kapitalizmin res-

torasyonu ve istikrar› için AB’ci de

o l u r l a r. “Daha geliflmifl bir yap›,

toplumsal uzlaflmay› tesis ederek si-

yasi ve ekonomik istikrar› kal›c› ha-

le getirecektir” diyen bir çizgi, aç›k

ki, demokrasiyi Türkiye halk› için

istemez. “Toplumsal uzlaflma” diye

niteledikleri, s›n›f çeliflkileri ve ça-

t›flmalar›n›n yumuflat›lmas›ndan

baflka bir fley de¤ildir; onlar kendi

s›n›f ç›karlar›na göre hareket ede-

cek, ama emekçiler “hepimiz ayn›

gemideyiz” masallar› ile s›n›f ç›kar-

lar›n› düflünemez hale getirilecek.

TÜS‹AD’›n istedi¤i demokrasi de

buna hizmet ettikçe patronlar de-

mokrat olurlar.
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RAPORDAN
◆ Baflkanl›k/yar› baflkanl›k sistemi uygun
de¤ildir, parlamenter sistem güçlendirilmeli.
◆ Cumhurbaflkan›’na tan›nan yetkiler genifl-
tir, denetim yetkisi, Cumhurbaflkan›’na yürüt-
menin siyasal kanad› üzerinde siyasal bir bas-
k› arac› yaratma potansiyeli tafl›r.
◆ ‘Milli savunma’ ve ‘iç güvenlik’ aras›ndaki
fark ortadan kalkm›fl, “milli güvenlik”in kap-
sam› genifllemifltir.
◆ Sivilleflmesine ra¤men Milli Güvenlik Kuru-
lu’nun Anayasal bir kurum olarak tarif edil-
mesi demokratik yönetime ters.
◆ Asker-sivil iliflkileri sorunludur. Genelkur-
may Baflkanl›¤› “kendi ad›na karar veren” bir
kurumdur, MSB’ye ba¤lanmal›.
◆ Seçim baraj› kald›r›lmal› ya da %4-5’e in-
dirilmeli.
◆ DGM’lerin kald›r›lmas› olumlu bir geliflme
ancak askeri yarg› hâlâ yarg› ba¤›ms›zl›¤› aç›-
s›ndan ciddi sak›ncalar içeriyor. Askeri yarg›,
yarg› sisteminden ç›kar›lmal›d›r.
◆ ’Kürt Sorunu’nda mevzuat ba¤lam›nda son
10 y›lda önemli de¤ifliklikler yap›ld›. Ancak
hâlâ siyasi partiler mevzuat›nda ve Kürtçe
radyo televizyon yay›n› yapma konusunda k›-
s›tlamalar bulunmaktad›r.
◆ Türk vatandafllar›n›n Türkçe d›fl›ndaki ana-
dilleri en az›ndan okullarda seçimlik ders ola-
rak okutulmal›d›r.

TÜS‹AD yine ‘demokratikleflme raporu’ yay›nlad›

‹stikrarl› Sömürü ‹çin Demokrasi!



Sa¤l›k emekçileri taraf›ndan bir “aldatma”

olarak nitelendirilerek uygulanmas›na karfl›

ç›k›lan “Aile Hekimli¤i” protesto edildi.

“Aile Hekimli¤i” ad› alt›nda sürdürülen

sa¤l›¤›n özellefltirilmesi ve piyasalaflt›r›lmas›-

na dönük sald›r›larda “pilot il” olarak seçilen

yerlerden biri olan Samsun’da düzenlenen ey-

lemde “Aile Hekimli¤i Aldatmacas›na Hay›r”

pankart› aç›ld›.

19 Ocak günü, Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde

toplanan Samsun-Sinop Tabip Odas› ve SES

üyelerine seslenen SES Genel Baflkan› Köksal Ayd›n, hükümete seslenerek,

“Yanl›flta ›srar etmeyin, sa¤l›k alan›nda yanl›fl›n faturas› a¤›r olacakt›r” de-

di. Karadeniz Temel Haklar’›n da destek verdi¤i eylemin d›fl›nda, ayn› gün

TTB Genel Baflkan› Gencay Gürsoy ve SES Genel Baflkan› Köksal Ayd›n’›n

kat›l›m›yla DS‹ toplant› salonunda panel düzenlendi.

Gürsoy, özellikle 50’li y›llardan itibaren emperyalizmle girilen sömürü

iliflkileri ile sa¤l›k alan›ndaki sald›r›lar›n da bafllad›¤›n› belirterek, alt yap›-

s› oluflturulan sald›r› program›n›n bugün aldatmacalarla süslenerek uygula-

maya konuldu¤unu vurgulad›. Ayd›n ise, “Aile Hekimli¤i” üzerinde dura-

rak, bu uygulamalar›n sa¤l›¤› özellefltirmeye-piyasalaflt›rmaya dönük oldu-

¤unu, bu nedenle de sa¤l›k çal›flanlar›n›n da bu sistem içinde “eleman” ola-

rak adland›r›ld›¤›n› söyledi.

TTB taraf›ndan konuya iliflkin haz›rlanan raporlar›n aç›kland›¤› panelde,

sa¤l›k alan›ndaki sald›r›lara karfl› koyabilmek için birlik olmak gerekti¤i

vurguland›.

‘Aile Hekimli¤i’ P rotesto Edildi Novemend ‹flçileri
Kazanacak

Antalya Serbest Bölgede bulu-

nan Novemend fabrikas›nda çal›flan

iflçilerin direnifli sürüyor. Bir kez

daha iflçilere destek veren Antalya

Temel Haklar üyeleri 18 Ocak günü

grevdeki iflçileri ziyaret ederek des-

teklerini sundular. Dernek üyeleri-

nin serbest bölgeye girifllerine po-

lisler engel olmaya çal›fl›rken, tar-

t›flmalar›n ard›ndan bölgeye girifle

izin verildi.

Novemend iflçileri, direniflin

geldi¤i aflama hakk›nda dernek

üyelerine bilgi vererek, patronun

halen ad›m atmad›¤›n› dile getirdi-

ler. ‹flçiler, patronun sendikay› ve

sendikal haklar›n› tan›y›ncaya ka-

dar direnifllerine ayn› kararl›l›kla

devam edeceklerini belirttiler.

Uluslararas› sendikalar›n flu b a t

ay›nda Novemend patronu ile görü-

flüp bask›lar›n› art›racaklar› bilgisi-

ni de veren iflçiler, ekonomik sorun-

lar›n› aflmak için de 1 ay sürecek bir

kermes düzenliyorlar ve tüm Antal-

ya halk›n›, demokratik kitle örgüt-

lerini deste¤e ça¤›r›yorlar.

Eme¤imin Karfl›l›¤›n›
‹stiyorum

SES ‹zmir fiubesi, döner serma-

ye alacaklar›n›n ödenmemesini

protesto etmek için 18 Ocak’ta E¤i-

tim ve Araflt›rma Hastanesi önünde

aç›klama yapt›.

Ek ödeme ve performans katk›

paylar›n›n Kas›m 2006 tarihinden

bu yana ödenmemesini protesto

eden ‹zmir E¤itim ve A r a fl t › r m a

Hastanesi'nde görevli sa¤l›k çal›-

flanlar›, “Eme¤imin Karfl›l›¤›n› ‹sti-

yorum, Yoksulluk Zamm› De¤il

Toplu Sözleflme” dövizlerini açt›-

lar. Eylemde konuflan SES ‹flyeri

Temsilcisi Mehmet Atal, SSK'lar›n

devrinden sonra hak kayb›na u¤ra-

d›klar›n› belirterek, “IMF ve Dünya

Bankas› borcunu ödeyen hükümet

çal›flan personeline gelince para

yok demektedir” dedi.

‘Çoluk çocuk aç, doymuyor 4-C ile’
Özellefltirme sonucunda ifllerini kaybeden ve ‘4-C’

kapsam›nda oyalanan iflçiler, 18 Ocak günü AKP Genel

Merkezi önünde yapt›klar› eylemle kadro talebini dile ge-

tirdiler. Yüzlerce geçici iflçinin kat›ld›¤› eylemde, “Çoluk

Çocuk Aç, Doymuyor 4-C ‹le, Ald›¤›n›z Hakk›m›z› Geri Ve -

rin” dövizleri tafl›nd›, “Kadro Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z”

sloganlar› at›ld›.

657/4-C Çal›flanlar› Komisyonu taraf›ndan düzenlenen

eylemde iflçiler Türk-‹fl’e de tepki gösterdiler. ‹flçiler ad›na

bir heyet AKP yöneticileri ile görüflürken, heyette yeralan Komisyon Baflka-

n› ‹smail Hakk› Do¤an, yedi arkadafllar›n›n düflük ücret ve a¤›r çal›flma ko-

flullar› nedeniyle intihar ettiklerini hat›rlatarak, “Art›k dayanma gücümüz

kalmad›” dedi.

emek

Boykot sonuç verdi
‹.Ü. Rektörlü¤ü’nün, Cerrahpafla ve Çapa

T›p fakültelerinin personel yemeklerinde yap›-
lan yüzde 50 zamm›n ard›ndan bafllat›lan ye-
mek boykotu sonuç verdi. SES yöneticileri ile
görüflmek durumunda kalan ‹Ü yönetimi, so-
runu çözece¤i yönünde söz verdi.

Çapa yemekhanesi önünde aç›klama ya-
pan SES Aksaray fiube Baflkan› Songül Beydil-
li, yüzde 90’a yak›n kat›l›m›n oldu¤u ve 4 gün
süren eylemin baflar›ya ulaflt›¤›n›, mahkeme-
nin de personelin yemeklerden ücretsiz fayda-
lanmas› karar› verdi¤ini hat›rlatt›. Beydilli,
yapt›klar› görüflmede çözüm sözü ald›klar›n›
söyledi ve eyleme ara verdiklerini aç›klad›.
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fiemdinli’de suçüstü yakalanan

J‹TEM elemanlar›na aç›lan davada,

astsubaylar›n avukat›, davan›n jan-

darma teflkilat›n› tasfiye etmek için

aç›ld›¤›n› söyledi.

fiemdinli Davas›’n›n 17 Ocak’ta

görülen temyiz duruflmas›nda, san›k

astsubaylar Kaya ve ‹ldeniz'in avu-

kat› Mahmut Güler, “Avrupa Birli¤i

ve Amerika taraf›ndan, Büyük Orta -

do¤u Projesi çerçevesinde jandar -

ma teflkilat›n›n tasfiye edilmesi için

bu davan›n hedef seçildi¤ini” söy-

ledi. Terörle mücadele eden perso-

nelin morallerinin düzelmesi için

san›klar hakk›nda tahliye karar› ve-

rilmesini de isteyen avukat, J‹-

TEM’cilerin orada, bombalanan ki-

tabevinin sahibi Seferi Y › l m a z ' › n

PKK'ya yard›m ve yatakl›k yapt›¤›-

na dair flüpheleri araflt›rmak için bu-

lunduklar› yalan›n› da yineledi.

Davay› açan sizin devletinizin

“yüce yarg›s›” de¤il mi; kim kimi

neden tasfiye etsin o zaman?

Sen tarihin boyunca emperya-

listlerle iflbirli¤i yapacaks›n, onlar›n

ç›karlar› için bu ülke halk›na karfl›

savaflacaks›n, sonra ifline geldi¤inde

de Avrupa Birli¤i ve ABD'yi suçla-

y›p “millilik” numaras› yapacaks›n.

Halk›n üzerine at›lan bombalar›

“terörle mücadele” diye aç›klamak

ise, tam da kontrgerillaya uygun bir

kontra mant›kta yer bulabilir.

San›r›z bu savunman›n, “iyi ço-

cuklar›n” komutanlar›n›n bilgisi d›-

fl›nda haz›rland›¤›n› düflünmek saf-

l›k olur. Kullan›lan dil, mant›k, de-

magojiler onlara ait. O n y › l l a r d › r

halka karfl› savafl› “terörle mücade-

le” diye kabul ettirip, her türlü terö-

rü meflrulaflt›ran generallerden bafl-

kas› de¤ildir. Tahliye gerekçesine

bak›n: Ko n t rgerilla elemanlar›n›n

eli so¤umas›n, yani halk› bombala-

maya devam etsinler diye tahliye is-

tiyor. Hak, hukuk, adalet umurunda

de¤il, derdi kontrgerilla savafl›n›

sürdürebilmek, tüm kurumlar›n bu-

na hizmet etmesini, herkesin bu hu-

kuksuzlu¤a tabi olmas›n› istiyorlar.

Genelkurmay’›n bu davan›n aç›l-

mas›na, kontrac›lar›n yakalanmas›-

na gösterdi¤i tepki ile, Ya rg › t a y’d a

yap›lan savunma örtüflmektedir. “ ‹ y i

çocuklar” politikas› hukuk karfl›s›n-

da da devam etmektedir.
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Dersim Temel Haklar
Mücadeleyi Sürdürecek

Dersim’de mezar anmas›ndan

sonra tutuklananlar 2,5 ay sonra

tahliye edildiler. Dersim Te m e l

Haklar Baflkan› Evin Timtik, Yö-

netim Kurulu Üyesi Murat Kay-

maz ve Sinan Y›ld›r›m 17 Ocak

günü yap›lan duruflma sonras› yar-

g›land›klar› bu davadan tahliye

edildiler. Evin Timtik ve Murat

Kaymaz’›n baflka bir davadan tu-

tukluluklar› devam ederken, Sinan

Y›ld›r›m ise tahliye edildi. Mah-

keme sonras›nda adliye önünde

aç›klama yapan Temel Haklar

üyeleri, s›k s›k “Bask›lar Bizi Y›l -

d›ramaz, Komplolar› Bofla Ç›kar -

taca¤›z” sloganlar› atarken, Temel

Haklar’›n tüm bu bask›lara karfl›n

haklar ve özgürlükler mücadelesi-

ni sürdürece¤ini dile getirdiler.

Polis Sözcüsü Konufltu:

“‹flkence iddialar›
örgüt takti¤i”

Haftal›k bas›n toplant›s›n› dü-

zenleyen Emniyet Genel Müdür-

lü¤ü Sözcüsü ‹smail Çal›flkan, ga-

zetecilerin "insan haklar› ihlalleri

ve iflkence iddialar›n›n son za -

manlarda artt›¤›" yolundaki bir

sorusu üzerine verdi¤i cevapta,

“terör örgütleri ve organize suç

gruplar›, kendilerine iflkence ya-

p›ld›¤›n› ve haklar›n›n ihlal edildi-

¤ini her zaman taktik olarak öne

sürmektedirler” dedi.

Yani asl›nda iflkence yokmufl

da, örgütler taktik olarak varm›fl

gibi aç›kl›yorlarm›fl! Bu kafaya ne

anlatabilirsiniz! Böyle bir zihniye-

tin oldu¤u yerde iflkence biter mi,

insan haklar›ndan sözedilebilir

mi? Bu kafay› istedi¤iniz kadar

e¤itin yine iflkencecidir. Polis söz-

cüsüne göre; iflkencede hayat›n›

kaybedenler de bu taktik u¤runa

m› ölüyorlar acaba?

Anadolu Federasyonu Gazetesi Ç›kt›
Almanya'da faaliyet yürüten Anadolu Federasyonu, ilk say›s›n› ç›kard›¤›

‘Anadolu Federasyonu Gazetesi’nin tan›t›m›n› Köln'de göçmen emekçilere

tan›tt›. Semt pazar›nda toplu sat›fl yapan Anadolu Federasyonu çal›flanlar›,

göçmenlere Almanya'da ç›kart›lan yeni yasalar› anlatt›lar. Göçmenlerin hak-

lar›n› gasbetme amaçl› ç›kar›lan yasalar›n ›rkç› boyutuna vurgu yapan ve

mücadeleye ça¤›ran Federasyon çal›flanlar›, gazetenin tüm göçmenlerin se-

si olaca¤›n› kaydettiler.

Yürüyüfl Antalya’da
Dergimizin Anadolu kentlerindeki toplu sat›fllar› sürüyor. Antalya

Yürüyüfl okurlar› kentin emekçi mahallelerindeydiler. 21 Ocak günü
Ahatl› Mahallesi’nde toplu sat›fl yapan okurlar›m›z, 24 aileye sesimizi
ulaflt›r›rken, gecekondu emekçileriyle çeflitli konularda sohbetler ettiler. 

Ayr›ca, ‹zmir’de; Kemeralt›, Karfl›yaka, Buca fiirinyer Pazaryeri,
Forbes Caddesi ve Buca Kuruçeflme mahallelerinde... ‹stanbul’da; Pen-

dik Aydos fiahintepesi ve Sülüntepe mahallelerinde dergimizin sat›fl ve tan›t›m› devam etti.

fiemdinli Davas› jandarmay›
tasfiye etmek için aç›lm›fl!
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‹stanbul Üniversitesi yönetimi;
12 Eylül’ün eseri olan YÖK'ün
üniversite gençli¤ine yönelik bas-
k› ve sindirme politikalar›n› uygu-
lamakta, hukuksuzlukta, keyfilik-
te hiçbir s›n›r tan›m›yor. Rektör
Mesut Parlak'›n daha göreve gel-
di¤i ilk gün yapt›¤› "üniversite -
de siyaseti bitirece¤im" fleklin-
deki aç›klamas›n›n ard›ndan, üni-
versitede özgür ve bilimsel dü-
flünceye yönelik adeta bir savafl
bafllat›ld›... Bu savafl›n hedefinde
yaln›zca devrimci, demokrat, ile-
rici ö¤renciler de¤il, özgür ve bi-
limsel düflünceyi savunan, duyar-
l›, muhalif ö¤retim üyeleri ve üni-
versite personeli, k›sacas› üniver-
sitenin tüm bileflenleri vard›. Bu
savaflta, yaln›zca geçti¤imiz y›l›n
ikinci döneminde yaklafl›k 100
ö¤renciye 1000'e yak›n sorufl-
turma aç›ld›. Bunlar›n gerekçele-
rine bakt›¤›m›zda art›k ‹.Ü'nün bi-
limin ve özgür düflüncenin de¤il,
yeni soruflturma gerekçelerinin
üretildi¤i bir yer haline geldi¤i
görülüyor. Ço¤u zaman komik ve
mant›k s›n›rlar›n› zorlayan gerek-
çelerle aç›lan bu hukuksuz ve
keyfi soruflturmalar sonucunda
onlarca ö¤rencinin e¤itim haklar›
ellerinden al›nd›, onlarcas› okulla-
r›ndan uzaklaflt›r›ld›.

Geçti¤imiz günlerde bu hukuk-
suzluklara bir yenisi daha eklen-
di. Hukuk Fakültesi ö¤rencisi ve
Gençlik Federasyonu üyesi Gü-
nay Da¤ hiçbir hukuki dayana¤›
olmayan, tamamen keyfi bir so-
ruflturma sonucunda e¤itim hak-
k›ndan mahrum b›rak›ld›. Gerek-
çesi ise fluydu; 8 Kas›m 2006 tari-
hinde bir güvenlik görevlisi kimli-
¤i belirsiz kiflilerce darp edilmiflti
ve Günay Da¤'›n da bu kimli¤i be-
lirsiz kiflilerden biri oldu¤u iddia
ediliyordu. Hem de hiçbir kan›t,
hiçbir tan›k yokken. Oysa Günay
Da¤ olay›n meydana geldi¤i saat-
lerde ‹fl Bankas› Unkapan› fiubesi

ATM'sinden para çekti¤ini birden
fazla tan›k beyan› ve ATM'nin gü-

venlik kameras›n›n
görüntü kay›tlar›yla
ispatl›yor. Buna
ra¤men üniversite
yönetimi elinde Gü-
nay Da¤'›n olay›n

faali oldu¤u'na dair hiçbir kan›t,
aleyhinde hiçbir tan›k beyan›
yokken, "Yüksek Ö¤retim Ku-
rumlar›ndan Ç›karma" disiplin
cezas› vermifltir...

Bu hukuksuz karar›n› gerekçe-
lendirirken de 16 Kas›m 2006 ta-
rihinde meydana gelen baflka bir
olay› tersyüz edip iddialar›n› güç-
lendirmeye çal›flm›flt›r. 16 Kas›m
2006 tarihinde meydana gelen
söz konusu olay ise flu flekilde ce-
reyan etmifltir: Günay Da¤ bir ar-
kadafl›yla birlikte Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde, izinli kulüp afiflleri
asmak isterken özel güvenlik gö-
revlilerinin önce takip ve tacizle-
rine, sonra da darp ve tehditleri-
ne maruz kalm›flt›r. Üstelik bu
olay "güvenlik kameralar›n›n"
önünde meydana gelmiflken,
tersyüz edilerek darp ve tehdide
maruz kalan ma¤dur ö¤renciler
san›k, ö¤rencileri darp ve tehdit
eden güvenlik görevlileri ma¤dur
konumuna
getirilmifl ve
sonuçta ö¤-
rencilere
“güvenlik gö-
revlilerini
tehdit et-
mek”ten bir
baflka sorufl-
turma aç›l-
m›flt›r. Bu sü-
reç yaflan›r-
ken Günay
Da¤'›n okul-
dan at›lmas›
için her fle-
yin önceden
planlanm›fl,
senaryonun
en ince ayr›n-
t›s›na kadar
yaz›lm›fl oldu-
¤u gerçe¤i or-
taya ç›k›yor.
Yalanlarla do-
lu bir senar-

yo... iflte bu senaryodaki yalanlar-
dan baz›lar›;

Yalan 1- 16 Kas›m'da üniver-
sitede yaflanan darp ve tehdit
olay›ndan yaklafl›k bir hafta önce,
8 Kas›m 2006 tarihinde yaflanan
ve failleri belirlenemeyen olaya
bir fail bulunmal›d›r ve buna en
uygun kifli de Günay Da¤'d›r. Çün-
kü Günay, Gençlik Federasyonu
üyesi muhalif bir ö¤rencidir ve
bir türlü sindirilememektedir. Bu,
onlar için yeterli bir sebeptir. Ve
senaryonun bu k›sm›nda ma¤dur
beyan›ndan baflka (ki bu beyan
da kendi beyan› olmay›p polisin
yönlendirmesiyle al›nm›fl bir be-
yand›r.) hiçbir kan›t olmad›¤›ndan
senaryonun devam› yaz›lma ge-
re¤i duyulmufl.

Yalan 2- Senaryonun deva-
m›nda; Günay Da¤ bu olay› ger-
çeklefltirdikten, yani güvenlik gö-
revlisini darp ettikten sonra, üni-
versitede bunu övünerek anlat-
makta ve di¤er güvenlik görevli-
lerini tehdit etmek için bu olay›
örnek göstermektedir. 16 Kas›m
tarihindeki olayda da güvenlik
görevlilerine "arkadafl›n›z›n kolu -
nu baca¤›n› k›rd›m, hala ak›llan -
mad›n›z m›? Gerekirse sizin de ka -
fan›z› k›rar›m" demekte, böylece

Yalan ve komplolarla e¤itim
hakk›m›z engellenemez

gS ençlikte:öz

Gençlik Federasyonlu ö¤renciler, Günay Da¤’a kurulan

komployu ve okullarda estirilen terör ve hukuksuzlu¤u 19

Ocak günü protesto ettiler. Hasan Ali E¤itim Fakültesi

önünden Beyaz›t Meydan›’na yürünen eylemde ‘Günay

Da¤ Günah Keçisi mi?’, ‘Hukuk Fakültesi’nde Hukuk

Yok’, ‘Polis-‹dare ‹flbirli¤ine Son” dövizleri tafl›nd›. Beya-

z›t Meydan›’nda aç›klamay› okuyan Günay Da¤, sorufltur-

malarla, okuldan atmalarla devrimci mücadelenin bitirile-

meyece¤i dile getirerek, kurulan komployu teflhir etti.
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hem güvenlik görevlilerini tehdit
suçunu ifllemekte hem de samimi
ikrarda bulunmakta, yani önce-
den iflledi¤i darp suçunu itiraf et-
mektedir.

Yalan 3- Bu olaydan üç hafta
sonra 5 Aral›k 2006 tarihinde ö¤-
retim görevlisi Prof. Dr. Cengiz
Çakmak ile birlikte Edebiyat Fa-
kültesi’ne giren Günay Da¤ (se-
naryoya göre) kendisine fakülte-
ye girmesinin yasak oldu¤unu
söyleyen güvenlik görevlilerine
"istedi¤im zaman içeri girerim,
bana kimse engel olamaz. Engel
olanlar›n da kolunu baca¤›n› k›ra -
r›m. Bunu daha önce de yapt›k,
yine yapar›z. Eninde sonunda rek -
törün de dekanlar›n da tabular›n›
y›kaca¤›z, Devrim yapaca¤›z, bun -
lar›n hesab›n› çok kötü soraca -
¤›z!" diyor ve zorla içeri giriyor.
Hem de bunu bir profesörün ya-
n›nda yap›yor. Tabi senaryoda
profesörün ad› (olaya iliflkin "tu-
tanakta") hiç geçmiyor. Çünkü
böyle bir olay yok; ancak buna
ra¤men her nas›lsa düzenlenmifl
5.12.2006 tarihli bir tutanak söz
konusu. Yani hiç yaflanmam›fl
bir olaya iliflkin sahte bir tuta-
nak var ortada. Bu soruflturmay›
yönetenlere sormak istiyoruz:
E¤er böyle bir olay yaflanm›fl,
böyle bir diyalog geçmifl ise ne-
den güvenlik kamera kay›tlar›nda
yok ve neden o esnada Günay'›n
yan›nda olan Profesör Cengiz
Çakmak'›n ad› tutanakta yeralm›-
yor? Çünkü olmad›¤›n› onlar da
biliyor. Çünkü iddialar›n›n hepsi
yalan. Günay ile güvenlik görevli-
leri aras›nda ne böyle ne de bafl-
ka bir diyalog geçmemifltir, hatta
Günay Da¤, Cengiz Çakmak ile
birlikte kap›dan hiçbir engelle
karfl›laflmadan ve duraksamadan
geçmifltir. Bu iddialar›n hepsi ya-
land›r ve tüm bu yalanlar, Özel
Güvenlik görevlilerinin tek yanl›
tutanaklar›yla ve di¤er güvenlik
görevlilerinin tan›k beyanlar›yla
güya "belgeleniyor" ve "iflte size
kan›t" deniyor. T›pk› bir iflkence-
ciye bir baflka iflkencecinin tan›k-
l›k etmesinde oldu¤u gibi... ‹flte
bu kadar ince ayr›nt›s›na kadar
düflünülmüfl her fley. Sonuçta or-
taya böylesine karamizah örnek-

leriyle dolu bir komplo ç›k›yor.

Evet, bir üniversite yönetimi
polisle, özel güvenlikleriyle el
ele verip ö¤rencisine bir
komplo kuruyor ve ö¤rencinin
anayasayla ve uluslararas› sözlefl-
melerle “güvence alt›na al›nm›fl”
e¤itim hakk›n› elinden al›yor.
‹stanbul Üniversitesi yönetiminin
(ve tabi polisin) hukuksuzluklar›
bununla da s›n›rl› kalm›yor:

Yalan 4- Ayn› ö¤renci hakk›n-
da, bu kez de yurt d›fl›nda oldu¤u
bir tarihte meydana gelen bir
olayla ilgili yeni bir komplo kuru-
luyor. Bu komploya göre de 14
Aral›k 2006 tarihinde E¤itim Fa-
kültesi önünde meydana gelen
ve 5 faflistin yaralanmas›yla so-
nuçlanan olay›n faillerinden biri-
nin Günay Da¤ oldu¤u iddia edili-
yor. Ve olayda yaralanan 5 faflis-
tin beflinin de verdi¤i ifadede Gü-
nay Da¤'›n olay›n as›l faili oldu¤u,
sald›r›da yeralan 50-60 kiflilik
grubu yönlendirdi¤i ve bir ö¤ren-
ciyi sat›rla yaralad›¤› iddia edili-
yor. ‹fadelerin hepsi de a¤›z birli¤i
edilmiflçesine ayn› yönde. Oysa
Günay Da¤ olay tarihinden bir
gün önce yani 13 Aral›k 2006 ta-
rihinde Yunanistan'a gidiyor (Av-
rupa Sosyal Forumu için) ve bir
hafta sonra (20 Aral›k 2006) Tür-
kiye'ye dönüyor. Yani olay›n
meydana geldi¤i tarihte (14
Aral›k 2006) Türkiye'de bile
de¤il. Bu durumu pasaport kay›t-
lar›yla ve di¤er resmi belgelerle
ispatl›yor. Ama polisin ve üniver-
site yönetiminin senaryosu böyle
demiyor. Senaryoya göre Günay
Da¤ di¤er bütün olaylarda oldu¤u
gibi bu olay›n da as›l failidir. Za-
ten üniversitede meydana gelen
bütün olaylar›n sorumlusu da Gü-
nay'd›r. Baflka bir kan›ta gerek
yoktur, ‹.Ü. yönetimine sorufltur-
ma açmas› için bu kadar› fazlad›r
bile. Nas›l olsa soruflturma aç-
mak, ceza vermek için hiçbir hu-
kuk, hiçbir yasa gerekmez ve he-
men soruflturma aç›l›p ceza veril-
mesi için ferman ç›kar›l›r.

Hiçbir hukuk, hiçbir yasa tan›-
mayan bir üniversitede hukuk fa-
kültesi olmas›, bu üniversitede
"hukuk e¤itimi" veriliyor olmas›
ne kadar inand›r›c› olabilir ki?

‹flte size ö¤retim üyelerinin
polis, güvenlik görevlilerinin gar-
diyan; rektörünün de hapishane
müdürü gibi oldu¤u bir üniversite
gerçe¤i. Bu gerçek karfl›s›nda tüm
kamuoyunu duyarl› olmaya, aka-
demik demokratik üniversite mü-
cadelemizde bize destek olmaya
ça¤›r›yoruz.

Gençlik Federasyonu

‹.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mesut

Parlak’›n afla¤›daki sözleri,

22 Ocak tarihli Sabah Gaze-

tesi’ndeki röportaj›ndan al›n-

m›flt›r. Bu sözlerde; bir bilim

adam› olmad›¤› aç›k olan,

demokratl›kla zerrece ilgisi

bulunmayan, basit bir YÖK

memuru olman›n da ötesinde bir polis

flefi, bir hapishane müdürü gibi düflü-

nen ve ö¤rencilerini de zapturapt alt›na

al›nmas› gereken insanlar olarak gören

bir zihniyet bas bas ba¤›rmaktad›r:

“Geldi¤imizde amatördük. Birtak›m

olaylar oluyordu sonra kimin yapt›¤›n›

belirleyemiyorduk. fiimdi her yere ka -

meralar koydurduk. Eskiden kamera -

larda zoom yapan sistemi yoktu. fiimdi

hepsinde var. Bizi bu yönde bir karar

almam›z için güvenlik güçleri yasal

olarak uyard›. Örne¤in eskiden kame -

rada çocuklar› tespit ediyorduk, ceza

veriyorduk. Onlar da yarg›ya gidiyor -

lard›. Yarg› belge istiyor tabii. Uzun

laf›n k›sas› zoomlayan, yak›nlaflt›ran

kameralar net olarak tespit ediyor. Ne -

fes al›fl veriflinizi bile kaydediyor.”

“Orhan Pamuk'u üniversitemde iste -

mem, ders veremez. Cumhuriyet kaza -

n›mlar›na ba¤l› olmayan bir insan›n

üniversitemde ders vermesini istemem.

Belki bir akademisyene yak›flmayacak

sözler bunlar ama olan biten içime sin -

miyor. Yaflar Kemal de büyük yazar.

Gerilla laf›n› a¤z›ndan kaç›rd›¤›n› dü -

flünüyorum. Ama bu lafa ben al›nd›m

do¤rusu. Çok severim Yaflar Kemal'i,

ama onun ders vermesi de zor.”

Rektöre bak›n!



Dile kolay;

yaklafl›k 6.5

y›ld›r bu ülke-

nin meydanla-

r›nda, caddele-

rinde ayn› slo-

ganlar yank›la-

n › y o r, afifller,

bildiriler ayn›

gerçekleri an-

lat›yor Türkiye

halklar›na. Ba-

s›n aç›klamala-

r›, yürüyüfller,

yol kesme eylemleri,

p a n k a r t l a r, oturma ey-

lemleri... ve daha onlarca

eylem biçimiyle tecrit

protesto edildi, sansürle

bo¤ulmak istenen tecrit

anlat›ld›. Direniflin iktidara geri

ad›m att›rd›¤› son haftada da baflta

TAYAD’l› Aileler olmak üzere, tec-

ritin kald›r›lmas›n› isteyen güçler,

ülkenin dört bir yan›nda eylemler

yapt›lar.

Çeflitli DKÖ, sendika, parti ve

meslek örgütlerince oluflturulan

Tecrite Karfl› Ankara ‹nisiyatifi,

geçen hafta Cuma günü de Yüksel

Caddesi’nde biraraya geldiler. HÖC

üyelerinin de kat›ld›¤› eylemde

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-

run” pankart› aç›l›rken, grup ad›na

aç›klamay› Genel-‹fl Çankaya fiube-

si Yöneticisi Özgür Ovac›k yapt›.

Aç›klaman›n ard›ndan temsili hücre

içine giren KESK Baflkan› ‹. Hakk›

Tombul, flair Ahmet Telli, Pir Sultan

Abdal Kültür Derne¤i Baflkan› Ka-

z›m Genç ve Elif Zavar tecrite karfl›

konuflmalar yapt›lar. “Behiç Aflc›,

Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz

Yaln›z De¤ildir” sloganlar›n›n at›l-

d›¤› eyleme 250 kifli kat›l›rken, ayn›

günün akflam› da TAYAD’l› Aileler

meflaleleri ile ayd›nlatt›lar. Yaklafl›k

300 kifli, “Ölüm Orucu Direniflçile-

rinin Talepleri Kabul Edilsin” yaz›l›

pankart›n arkas›nda yürüdü. Eylem-

de TAYAD ad›na yap›lan aç›klama-

n›n yan›s›ra, sendikac› Mahmut Ko-

nuk ve EMEP Ankara ‹l Baflkan›

Haydar Kaya da birer konuflma yap-

t›lar.

Dikmen Mahallesi’nde de 21

Ocak günü Dikmen Temel Hak-

lar’›n da yerald›¤›, mahallede bulu-

nan DKÖ’ler eylem yapt›lar.

‹stanbul’da da TAYAD’l› Aile-

ler, 21 Ocak günü her hafta Galata-

saray Postanesi önünde yapt›klar›

eylemi tekrarlarken, Hrant Dink'in

katledilmesi de k›nand›. HHatay’da

da TAYAD’l› Aileler Ulus Alan›’-

nda 48. haftada “Yaflas›n Ölüm

Orucu Direniflimiz”, “Zafer Bizim

Olacak” sloganlar›yla eylemdeydi-

ler. Hatay'daki bir baflka eylemde de

17 Ocak günü, sendika, DKÖ ve

meslek örgütleri tecrite karfl› birara-

ya geldiler. Direniflçilerin resimleri-

nin tafl›nd›¤› eylemde aç›klamay›

yapan KESK Dönem Sözcüsü SES

Baflkan› Kemal Yalç›n “Tecrit soru-

nu çözülmelidir” dedi.

Samsun’da da dönüflümlü açl›k

grevi sürdüren TAYAD’l›lara bu

hafta bir ESP’li ile iki Halkevleri

üyesi de açl›k grevi ile destek verdi-

ler. Açl›k grevi önlü¤ünü ise, bu

hafta Merzifon’dan gelen iki çocuk

annesi Sakine Özcan devrald›. Tec-

rite karfl› platform da bu hafta Cu-

martesi günü de tecriti kald›r›n hay-

k›r›fl›na seslerini katt›lar.

‹stanbul Taksim Tramvay Dura-

¤›'nda Cumartesi günleri gerçeklefl-

tirilen oturma eyleminde 700 kifli,

hep bir a¤›zdan "Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun" diye hayk›rd›.

Aç›klamay› yazar Güngör Gencay

okurken, Bilge-

su Erenus,

Mehmet Esa-

to¤lu, ‹lkay Ak-

kaya, Birol To-

palo¤lu, Yu s u f

Çetin, Ay fl e

Düzkan, Av n i

Sa¤lam, Ercan

Ayd›n, Grup

Yorum gibi bir

çok sanatç› ve

ayd›n da kat›l-

d›.

Tecrite Karfl› Ada-

na Platformu fiakirpa-

fla Mahallesi’nde 20

Ocak günü yürüyüfl ya-

parken, TAYAD’l› Aile-

ler de ‹nönü Park›’nda

oturma eylemi gerçeklefltirdiler.

Antalya TAYAD'l› Aileler K›fl-

lahan Meydan›'nda 47. hafta da tut-

sak mektubu okurken, Antalya Tec-

rite Karfl› Platform üyelerinin Cu-

martesi günü düzenledikleri eylem-

de aç›klamay› ÖDP ‹l Baflkan› yap-

t›. Platform üyeleri, 18 Ocak’ta da

K›fllahan Meydan›’nda meflaleli ey-

lem yapm›fllard›.

Elaz›¤ TAYAD’l›lar her Pazar

düzenledikleri eylemlerine bu hafta

da devam ederken, MM a l a t y a ’ d a

KESK fiubeler Platformu, HÖC,

DHP, Partizan, ESP, ÖDP, EMEP,

‹HD, Mazlum-Der, DTP, Atmal›lar

Sosyal Yard›mlaflma Derne¤i tara-

f›ndan 20 Ocak’ta Soykan Par-

k›’nda düzenlenen eylemde de 250

kifli, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun” pankart› açt›.

Ayr›ca Adana, Bursa, ‹zmir ve

Mersin’de TAYAD’›n oturma ey-

lemleri ile ortak eylemler bu hafta

da sürerken, Antakya Belediye Par-

k›’nda ve Buca Forbest’te yüzlerce

gündür süren oturma eylemleri, di-

reniflin zaferle noktaland›¤› haberini

alana kadar tecriti halka anlatmaya

devam etti.

Yurtd›fl›nda ise, Avusturya ve Al-

manya’n›n Stuttgart kentinde pan-

kartlar as›l›rken, ‹sviçre’de Türki-

yeli devrimciler taraf›ndan bir pro-

testo gösterisi düzenlendi.

Direnifle destek sloganlar›
son ana kadar hayk›r›ld›
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Bahçelievler’de Uyuflturucuya

‹zin Vermeme Kararl›l›¤›

Uyuflturucu çeteleri-

nin sald›r›s›na u¤rayan

Bahçelievler Temel Hak-

lar ve Özgürlükler Der-

ne¤i, yozlaflmaya karfl›

mücadeleyi sürdürüyor.

Sald›r›n›n ard›ndan

20 Ocak günü dernekte

yap›lan halk toplant›s›n-

da, Temel Haklar’a ve

halktan insanlara yönelik

düzenlenen çete sald›r›s› ele al›nd›.

Temel Haklar Federasyonu ad›na konuflmac› ola-

rak Yasemin Karada¤’›n kat›ld›¤› toplant›da salona

as›lan pankart çetelere ve onlar›n hamisi polise de bir

cevap niteli¤i tafl›yordu: “Uyuflturucuya, Kumara,

Fuhufla ve Çeteleflmeye ‹zin Vermeyelim!”

Karada¤ yapt›¤› konuflmada, kampanyan›n genifl-

letilmesi gerekti¤ine dikkat çekerek, bunun devrim-

cilerle halk›n birlikte mücadelesiyle olaca¤›n›n alt›n›

çizdi. Yozlaflmaya, çetelere karfl› kampanyan›n yürü-

tülmesine iliflkin yöntemlerin ve halk›n kat›l›m›n›

sa¤lama yöntemlerinin tart›fl›ld›¤› toplant›da, sald›r›-

ya iliflkin imza kampanyas› düzenlenmesi ve sald›r›-

ya u¤rayanlarla birlikte suç duyurusunda bulunulup

bas›n toplant›s› düzenlenmesi kararlaflt›r›ld›.

Valilik yozlaflmay› izliyor

Öte yandan, 14 Ocak akflam› Bahçelievler’de ya-

flanan sald›r›, 19 Ocak günü Karadeniz Temel Haklar

taraf›ndan yap›lan aç›klama ile protesto edildi. Der-

nek binas›nda yap›lan aç›klamada konuflan Hüseyin

Aktafl, “Sald›ranlar, yozlaflmaya karfl› sürdürdü¤ü-

müz mücadelemizden ‘rahats›z’ olanlard›” dedi.

Samsun’da da daha önce “Uyuflturucuya ve Kül-

türel Yozlaflmaya Karfl›” kampanya kapsam›nda on

binin üzerinde imza toplay›p çözüm üretmeleri için

valili¤e verdiklerini belirten Aktafl, “Ancak geçen sü -

rede görüyoruz ki bu pislikler azalaca¤› yerde artma -

ya devam ediyor. Biz de mücadelemize devam edece -

¤iz!” diye konufltu.

Valili¤i, polisi ile bu devlet halk› yozlaflt›ranlarla

neden mücadele etsin ki! Onlar›n bütün derdi dev-

rimci demokratik mücadele. Temel Haklar Federas-

yonu’na yap›lan bask›n bunun dolays›z bir biçimde

kan›t› niteli¤indeydi. Temel Haklar Federasyonu ve

ba¤l› derneklerin bas›l›p çal›flanlar›n›n tutuklanmas›-

n›n tek gerekçesi uyuflturucuya, yozlaflmaya karfl›

mücadele iken, bu devletin art›k uyuflturucuyla, fu-

huflla mücadelede söyleyecek sözü kalmam›flt›r.
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Her olay polis devletini
büyütmek için bir f›rsat

Hrant Dink’in neden ve nas›l katledildi¤i biliniyor. Üste-
lik burada devletin ve polisin siyasi sorumlulu¤u bir ya-
na, fiili olarak sorumlulu¤u da biliniyor. Hal böyle iken,
oligarflik iktidar Dink’in ölümünü polis devletini daha da
büyütmek için kullanma hesab›nda.

“‹stanbul'daki MOBESE sisteminin Türkiye geneline ya-
y›lmas› için dü¤meye bas›ld›. 16 ilde Mobese kurulacak.
Trabzon öncelikli iller aras›nda. (Bugün 24 Ocak)

Hrant, her sokakta Mobese kameralar› olmad›¤› için mi
katledildi? Trabzon’un sorunu kameralar m›? Bugüne
gelinen süreçte yaflanan flovenist k›flk›rtmada mesele
kamera m›yd›? Kald› ki bu kameralar›n faflist, flovenist
kesimlerin halka, demokratik kesimlere yönelik sald›r›-
lar›nda kullan›lmayaca¤› çok iyi biliniyor. Kameray› b›-
rak›n, son y›llarda yüzlerce sald›r› polisin gözü önünde
gerçekleflti ve tek bir kifli tutuklanmad›, sorgulanmad›,
ceza almad›. Ki bu olaylar aras›nda linçler, b›çaklama-
lar, darp, cebir her türlü suç vard›.

“Terör” demagojisi s›¤›nak
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Raporundan bir bölüm:

“Gaziantep'te PKK/KONGRA-GEL, ASALA, TKM/ML
ve DHKP/C terör örgütleriyle ba¤lant›l› oldu¤u tes -
pit edilen ve 1984-2005 aras›nda gerçekleflen 333
uyuflturucu kaçakç›l›¤› olay›nda 38 ton 257 kilog -
ram eroin, esrar, kokain, afyon ve türevleri ile uyufl -
turucu yap›m›nda kullan›lan maddeler ele geçirildi.”

Nas›lsa terör demagojisinin bir etkisi var, kimse gerçek
midir de¤il midir sorgulamaz diye düflünülerek uydurul-
mufl yalanlar. Ama binlerce örnekle ispatlanan gerçek
olan bir fley varsa, o da uyuflturucu pazar›n›n as›l olarak
polisten sorulmas› gerekti¤idir, onlar›n izni, onay› olma-
dan çetelerin bu ifli bu kadar yayg›n, aleni yapamayaca-
¤›n› herkes biliyor.

Ek Askerler Mar maris’ten geçti!
Irak’a gönderilen ek ABD askerleri, Irak’a gitmeden ön-
ce bir uçak gemisi ile Marmaris’i “ziyaret etti”. ‹ki gün,
çevre il ve ilçelerden gelen takviye polislerce korundu-
lar, barlarda pavyonlarda rahatça e¤lenmeleri, denize
girmeleri sa¤land›. Utan›lacak bir flekilde, esnaflar ifl-
yerlerine üç kuruflluk “kâr” için, üzerinde halklar›n kan›
bulunan Amerikan bayraklar› ast›lar.

Hani ABD askerlerinin bu topraklardan geçerek gitmesi-
ne iliflkin tezkere reddedilmiflti? “Pezevenklik” ve iflbir-
likçilik gelene¤i sürüyor. AKP iktidar›, Ba¤dat’ta kan
dökecek askerlerin silahlar›na mermi sürüyor adeta.

not düflüyoruz
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Ülkemizde faflist rejimin dev-

rimci, yurtsever mücadeleye karfl›

mafyayla, faflist çetelerle iflbirli¤i

yapmalar›n›n, buna karfl›l›k onlar›n

suçlar›na gözyummalar›n›n say›s›z

örne¤i mevcuttur. Örne¤in; Susur-

luk örgütlenmesinin bir aya¤›n› da

bu tür iliflkiler oluflturmaktad›r.

Sayfalar›m›zda da okuyaca¤›n›z

gibi, sadece ülkemizde de¤il, dev-

rimci mücadelenin oldu¤u bütün sö-

mürge, yeni-sömürge faflist rejim-

lerde ayn› hukuksuzluk vard›r.

Peki, burjuva demokrasilerinde,

“hukuk devleti”nin geçerli oldu¤u

idda edilen Avrupa’da bu ifller fark-

l› m› flekilleniyor? Devletler, kendi

yasalar› içinde kalarak m› devrimci-

lerle mücadele ediyorlar? Tüm NA-

TO üyesi ülkelerde oluflturulan

kontrgerilla örgütlenmeleri, bu so-

runun cevab›n› da vermektedir. Fa-

flist çete ve mafya iliflkilerinde ise,

örnekleri çok fazla deflifre olmasa

da, devrimci yükselifle ba¤l› olarak

kolkola girdikleri bilinmektedir.

‹flte bunun somut bir örne¤i ‹n-

giltere’de ortaya ç›kt›.

IRA’ya Karfl› Katillerle

Polisin ‹flbirli¤i

Kuzey ‹rlanda'da geçen hafta ya-

y›nlanan resmi bir raporda, polisin

IRA’ya karfl›, çok say›da cinayet su-

çu bulunan bir çete ile iflbirli¤i yap-

t›¤› belgelendi.

Raporda, “‹ngiltere yanl›s› para-

militer Ulster Gönüllüler Gücü üye-

lerinin polisçe korunduklar›” vurgu-

lan›rken, polise muhbirlik yapan

Protestan çetenin üyelerinin 1990'l›

y›llarda 10'dan fazla cinayet iflledik-

leri belirtildi.

Rapor aç›kça flöyle diyor: ““cina-

yetler i iflleyenler cezadan muaf

tutulacaklar›ndan da eminlerdi.”

Türkiye’de kendini “devletin

yard›mc› gücü” olarak nitelendiren

ve sadece devrimcileri, demokratla-

r› katletmekle yetinmeyip, ayn› za-

manda düzenin yasalar›nca da “suç”

say›lan uyuflturucu, mafyac›l›k gibi

iflleri yapan faflist örgütlenmelerin

durumuna ne kadar benziyor de¤il

mi?!!!

Kuflkusuz bu sadece ortaya ç›-

kan bir örnek. Krall›ktan burjuva

devletine; ‹ngiliz emperyalizmi ‹r-

landa’y› iflgal etti¤i andan

itibaren bu tür hukuk d›fl›

yöntemlerle savafl›yor ba-

¤›ms›zl›k isteyenlere kar-

fl›. Özellikle 1970’li y›llar

faflist çetelerin, gayri-

meflru devlet örgütlenme-

lerinin say›s›z kontra sal-

d›r›s›n›n gerçekleflti¤i sü-

reçtir.

“Hukuk devleti” s ö y-

leminin alt›n›n bofl oldu-

¤unu sadece bu “kirli, hu-

kuk d›fl›” iflbirli¤i göster-

miyor.

Cinayetleri

Cezas›z Kalacak

Rapor üzerine de¤er-

lendirmede bulunan sav-

c›lar, rapordaki bulgular-

la ilgili olarak kimseyi

resmen suçlamamay› ka-

rarlaflt›rarak, IRA’n›n si-

lahl› mücadelesi dönü-

minde devletin iflledi¤i

suçlar› örtbas etme karar›

ald›klar›n› ilan ettiler. Ge-

rekçe ise, son derece “hu-

kuki”; çünkü kan›tlar

yokedilmifl! Peki kim

yoketmifl, sadece o çete

m i ; bunun da cevab›n›

veriyor rapor.

Çarp›c› olan flu ki,

“tarihte olan bir olay” di-

ye de¤erlendirilen bu po-

litika, bugün de sürmek-

tedir; katilleri cezas›z b›rakmak bu-

nun kan›t›.

Ülkenin baflbakan› da ayn› flekil-

de “geçmifl tarih, unutal›m” hava-

s›nda. Gerçekleri inkar edemeyen

Baflbakan Tony Blair, “aktar›lan ifl -

birli¤i kesinlikle yanl›fl ve benzer

olaylar›n asla tekrarlanmamas› ge -

rekir” demekle yetiniyor. IRA’n›n

taban›n› oluflturan katolikler raporu,

hükümetin “kirli bir savafl yürüttü-

¤ünün” kan›t› olarak de¤erlendirir-

ken, evlatlar› bu çetelerce katledilen

ana ve babalar “adalet” iste¤ini hay-

k›r›yorlar.

Avrupa ‘Hukuk Devleti’nde
Devrimcilere Karfl› Çetelerle ‹flbirli¤i

ABD ve Kolombiya Devletinin
Kulland›¤› Faflist Paramiliter
Lider, Cinayetleri ‹tiraf Etti
Kolombiya’da y›llarca FARC gerillalar›na,

ayd›nlara, köylü liderlerine yönelik cinayetler,
kaç›r›p kaybetmeler gerçeklefltiren Kolombiya
Birleflik Savunma (AUC) adl› faflist örgüt lideri
Salvatore Mancuso, iflledikleri cinayetlerin bir
bölümünü itiraf etti.

Cezaevinde bulunan eski paramiliter lideri
Salvatore Mancuso, savc›ya yazd›¤› itiraf mek-
tubunda, 336 cinayet emri verdi¤ini, 87 cinaye-
te de bizzat kat›ld›¤›n› belirtti.

Kontrac› faflist liderin itiraflar›ndaki daha
çarp›c› olan bölümler ise; 2002’den bu yana
demokrat yerel yöneticilere, sendikac›lara, in-
san haklar› örgütleri üyelerine yönelik çok say›-
da katliam düzenledi¤ini ve birçok askerin de
bu suçlar› ifllemesine yard›m etti¤ini söylemesi
oldu. Örgütünün “orduyla birlikte çal›flt›¤›n›, bu-
nun yan› s›ra polis, savc›l›k ve gizli servislerin
baz› üyelerinden de öldürülecek isimler hakk›n-
da bilgi al›nd›¤›n›” aç›kça belirtti.

Amerikan emperyalizmi ve Kolombiya faflist
devleti taraf›ndan desteklendikleri art›k aleni
hale gelen paramiliterlerle, geçti¤imiz y›l “an-
laflma” yap›larak silah b›rakt›r›lm›flt›. Resmi dü-
zeyde 31 bin paramiliter silah b›rak›rken, yöne-
tici durumunda olan, katliam yapt›klar› belgele-
nen kontra elemanlar› için de özel bir yasa ç›ka-
r›larak, en fazla 8 y›l hapisle cezaland›r›lmalar›
sa¤lanm›flt›.

Kokain ticareti baflta olmak üzere her türlü
kirli iflin içinde de yeralan paramiliter gruplar,
FARC baflta olmak üzere devrimci gruplar›n
gerilla savafl›n›n h›z kazanmas›n›n ard›ndan,
toprak sahipleri taraf›ndan 20 y›l önce olufltu-
rulmufltu.

28 Ocak 2007 / 89



Amerikan emperyalizmi, Guan-

tanamo esir kamp›nda hukuksuzluk

içinde yeni hukuksuzluklar yarat-

maya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanl›¤› Penta-

gon, Guantanamo esirlerinin nas›l

yarg›lanaca¤›na dair haz›rlad›¤› kla-

vuzda, yine hukukd›fl› yöntemleri

yasal hale getirme niyetini aç›kça

ortaya koydu.

K›lavuza göre; iflkenceyle elde

edilmifl kan›tlar delil olarak kabul

edilemeyecek. Ne güzel! Ancak bu-

rada bitmiyor, çünkü zaten neredey-

se tümü 5 y›l önce buraya kapat›l-

m›fl olan esirler, geçerli hukukun

yüzy›llard›r uygulad›¤› bu haktan

da mahrum. Çünkü, 2005 y›l›ndan

önce iflkence, bask› ve zorlama ile

al›nan ifadelerin delil olarak kabul

edilece¤ini söylüyor Pentagon.

Yani hem pratikte iflkenceli ifa-

deleri geçerli sayacaks›n, hem de

elefltiriler karfl›s›nda kendine savun-

ma kalkan› olufltu-

racaks›n.

Dünya aptal, en

ak›ll› Amerika!

Klavuzda yeralan daha vahim

bir bölüm ise, hukukun en temel ni-

teliklerinin ›rz›na geçiyor.

Pentagon diyor ki; s ö y l e n t i l e r

delil olarak kullan›labilecek.

Hukukun sivilinde de askerisin-

de de yeri yok. Ama, emperyalizm

11 Eylül’den bu yana flekillendir-

meye çal›flt›¤› hukuksuzluk siste-

minde hukuku zaten bir yana b›rak-

m›fl durumda. Bizzat Adalet Baka-

n›’n›n, Savunma Bakan›’n›n emriy-

le iflkence yap›lan Guantanamo’da

ise, hukuk gibi bir kavram oldukça

lüks durumdad›r.

Bu arada, zorunlu kald›kça elefl-

tiriyormufl gibi yapan Avrupa em-

peryalistleri de bu hukuksuzluk dü-

zeninin infla edilmesinden memnun-

durlar.

Amerika, tüm bir emperyalist

sistem ad›na bu konuda “yolaç›c›”

ifllevi görüyor, ötekiler bir biçimde

takip ediyorlar.
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Guantanamo’da
resmi hukuksuzluk

Lübnan’da Genel Grev

‹flbirlikçi hükümet
sars›l›yor
Hizbullah, H›ristiyan Parti, Ko-

münist Parti’nin içinde yer ald›¤›

Lübnan Ulusal Muhalefeti’nin ça¤-

r›s›yla 23 Ocak’ta bafllay›p devam

eden genel grev hayat› durdurdu.

Emperyalist bat› yanl›s› Fouad

Saniora hükümetinin istifas›, ulusal

bir hükümet kurulmas› talebiyle

gerçeklefltirilen genel grevde ülke-

nin birçok bölgesinde gösteriler dü-

zenlenirken, yer yer çat›flmalar

meydana geldi. Ç›kan çat›flmada 4

kifli vurularak yaflam›n› yitirdi,

150’den fazla kifli ise yaraland›.

Grev nedeniyle fabrikalar dur-

du, iflyerleri aç›lmad›, Beyrut’a gi-

den bütün yollar bloke edildi, bafl-

kentin uluslararas› havaalan› yolu

da kapat›lan yollar aras›nda yerald›

ve uçufllar iptal edildi. Ö¤renciler

ve ö¤retmenler de ça¤r›ya uyarak

okullara gitmediler. Birçok resmi

daire gün boyunca kapal› kald›.

2006 Ka s › m’›nda itibaren so-

kaklara ç›kan muhalefet günlerce

baflkentte çad›rlar kurmufl, büyük

gösteriler yapm›fl ancak emperya-

listlerin aç›k destek verdi¤i hükü-

met istifa etmemiflti. Genel grev

karfl›s›nda da “direnece¤ini” aç›kla-

sa da, ülkesinin ‹srail taraf›ndan y›-

k›lmas›n› sadece seyreden Saniora

hükümeti ciddi kriz yafl›yor ve tek

destek noktas› emperyalistler. Grev

günü yapt›¤› aç›klama da adeta bu-

nun teyidi. Paris’te düzenlenecek

‘Lübnan'a Ekonomik Yard›m Kon-

ferans›’na kat›laca¤›n› söyleyen Sa-

niora, halk› maddi destekle, reform

aldatmacas› ile oyalamaya çal›fl›-

yor. ‹srail’e karfl› direnenlerin olufl-

turdu¤u muhalefet ise emperyalist-

lerin bu “yar-

d›m›n›” red-

dederek, ulu-

sal hükümet

için mücade-

leye devam

edece¤ini be-

lirtiyor.

“Yeni Strateji” Yanki

Cesetleriyle Karfl›land›!
Bush’un “yeni plan›”n›n da Irak'ta iflgal bata¤›na sapla-

nan Amerikan askerlerini kurtaramayaca¤› bugünden belli

olmaya bafllad›. Plan› de¤erlendirdi¤imiz yaz›m›zda, “alan

tutma” amac›yla k›fllalar›ndan ç›kan yankilerin daha büyük kay›plar vere-

ce¤ini söylemifltik.

‹flgalciler 19-20 Ocak günlerinde, son iki y›l›n en a¤›r kayb›n› verdiler.

Sadece iki günde gerçekleflen dört ayr› sald›r›da 19 iflgalci asker öldü.

19 Ocak’ta Ba¤dat'›n kuzeydo¤usunda düflürülen Blackhawk helikop-

terde 12 Yanki ölürken, bundan k›sa süre önce de Kerbela'da Amerikan bir-

liklerine düzenlenen sald›r›da da 5 ABD askeri öldü. Niniv'de düzenlenen

sald›r›larda iki asker tabutla Amerika’ya dönüfl yapt›.

Amerikan ordusunun d›fl›nda, ‹ngiliz iflgalciler de kay›p verdi. fiii böl-

gesi olan Basra'da yola yerlefltirilen bir bomban›n patlamas› sonucu bir ‹n-

giliz askeri öldü.

Öte yandan, bozguna giden süreci tersine çevirme amac›yla haz›rlanan

“yeni strateji”nin Amerikan halk› taraf›ndan da desteklenmedi¤i ortaya

ç›kt›. Newsweek Dergisi’nin yapt›¤› kamuoyu araflt›rmas›na göre; Irak'a

yeni asker gönderilmesine karfl› ç›kanlar›n oran› % 68'e yükselirken, hükü-

metin Irak'ta savafl› izleme yolunu sadece % 24'ü destekliyor, % 70'lik bir

kesim ise Bush'un siyasetine destek vermiyor.



APPO tutsaklara özgürlük istedi

Meksika’n›n Oaxaca eyaletinde aylar süren halk hareke-

tini yöneten Oaxaca Halklar› Halk Meclisi (APPO), 15

Ocak'ta baflkent Mexico City'de düzenledikleri yürüyüflle

politik tutsaklara özgürlük istediler.

Yürüyüfle APPO kat›l›mc›s› olan üniversiteliler ve aile-

leri kat›l›rken, ayaklanman›n bafl›n› çeken APPO ile federal

hükümet aras›ndaki on gündür ertelenen görüflmelerin de bu

yürüyüflle beraber bafllad›¤› belirtiliyor.

Bu süre içinde “bar›flç›l eylemler” yapaca¤› kaydedilen

APPO, anayasal haklar kapsam›ndaki etkinliklerini de sür-

dürecek. 27-28 Ocak

günlerindeyse Mek-

sika Halklar› Halk

Meclisi zirvesi topla-

nacak. Bu meclis ay-

n› zamanda, farkl›

kent ve bölgelerdeki

meclislerin üst örgüt-

lenmesini yaratmay›

da hedefliyor.

Kamulaflt›rma talebiyle büyük halk hareketlerinin

yafland›¤›, devlet baflkanlar›n›n alafla¤› edildi¤i Boliv-

ya’da, Sosyalizme Do¤ru Hareket (MAS) iktidar›nda da

kitlesel gösteriler yaflanmaya baflland›.

Kimi reformlara ve kamulaflt›rma hareketlerine ön-

cülük eden MAS, oligarflik düzenle aç›k çat›flmaya gir-

mekten kaç›n›rken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cocha-

bamba’da, 11 Ocak günü koka iflçileriyle faflistler ara-

s›nda ç›kan çat›flmada iki kifli ölürken onlarca insan ya-

raland›.

Cochabamba faflist valisi, eski subay Manfred Reyes

Villa taraf›ndan örgütlendi¤i belirtilen faflist çetelerin

polis destekli sald›r›s›n›n ard›ndan koka iflçileri, ‹flçi

Merkezi'nin ça¤r›s›yla sokaklara döküldüler. Valinin is-

tifas›n› isteyen binlerce insan, dinamit lokumu, sopa, b›-

çak ve pala kullanan faflistlere karfl› direnifle geçti. Coc-

habambal› iflçilerin direnifli di¤er kentlere de yay›l›rken,

Baflkent La Paz'daki Bölgesel ‹flçi Merkezi ile El Al-

to'daki Mahalle Örgütleri Koordinasyonu FEJUVE'nin

üyeleri, dört emniyet müdürünün Cochabamba Valisi’ne

destek toplant›s› yapt›klar› oteli kuflatt›lar.

12 Ocak itibariyle, Cochabamba sokaklar› iflçilerin

eline geçerken, faflist valinin ve faflistlerin kentten kaç-

t›klar›, baz› havalimanlar›n›n giriflinin de iflçiler taraf›n-

dan tutuldu¤u belirtiliyor.

Tüm bu geliflmelere karfl›n iktidar partisi ise, patron

örgütlerinin “24 saatlik grev” tehdidine boyun e¤erek

faflist valiyi görevden almaya yanaflmad›¤› gibi, “olay-

lar›n afl›r› solcular›n ifli” oldu¤unu aç›klayarak, refor-

mist bir partinin çat›flma an›nda nas›l bir tutum sergile-

yece¤ine örnek sunuyor. Tüm bir kentin emekçilerinin

aya¤a kalkm›fl olmas›n› “üç befl örgüt ifli” olarak lanse

eden MAS oligarflik sistemle çat›flmaktan kaçarken,

gerçekleri de sapt›rmaya çal›fl›yor. Zira, 11 Ocak’tan ön-

ce, 8 Ocak’ta binlerce çiftçi, koka iflçisi, üniversite ö¤-

rencisi ve memur, valilik ve emniyet müdürlü¤ü binala-

r›n› atefle vererek öfkesini ortaya koymufltu.

Bolivya Halk› Yine Ayakta

Yunanistan’da ö¤renciler ile e¤itimcilerin, e¤iti-

min özellefltirmesine karfl› mücadeleleri sürüyor.

Özellefltirmeyi yasaklayan Anayasa’n›n 16. madde-

sini de¤ifltirme giriflimlerine karfl› direnen ö¤renci-

ler, geçen hafta da baflta Atina olmak üzere birçok

kentte sokaklara ç›kt›lar.

Baflkentte düzenlenen mitinge binlerce ö¤renci

kat›ld›. Avrupa Birli¤i ve özellefltirmeyi protesto

eden sloganlar atan ö¤renciler mitingin ard›ndan

meclise yürüyerek polisle çat›flt›lar. Polisin provoka-

tif tutumlar›n›n dikkat çekti¤i eylemin ard›ndan ya-

p›lan aç›klamada bu duruma dikket çeken ö¤renci

temsilcileri, hükümetin, hareketi halktan koparma

giriflimlerini bozacaklar›n› söylediler. Eylemleri ör-

gütleyen koordinasyon komitesi, ülke genelinde 150

fakültenin iflgal edildi¤ini belirtirken, e¤itimcilerin

ve iflçilerin de deste¤i yo¤unlaflt›racaklar›n› kayde-

diyorlar.

Bu arada Politeknik Üniversitesi’nde de anarflist

gruplarla polis aras›nda molotoflu, gaz bombal› ça-

t›flmalar yafland›¤› belirtiliyor.

Ö¤renci gençli¤in ayakta oldu¤u bir baflka Avru-

pa ülkesi ise Avusturya. Seçim vaadlerini tutmayan

SPÖ hükümetini protesto eden ö¤renciler, 18 Ocak

günü de E¤itim Bakanl›¤› önünde binlerce kiflinin

kat›l›m› ile gösteri düzenlediler. SPÖ hükümeti ve

baflbakan›n “koltuk u¤runa sat›ld›klar›n›” hayk›ran

ö¤renciler, “Sosyal demokratlar bize ihanet etti” slo-

ganlar› att›lar. Bu arada, baflta partinin gençlik

örgütü olmak üzere, SPÖ’den de istifalar giderek

art›yor.

Sri Lanka’da fliddetli çat›flmalar

Ateflkesin bozuldu¤u Sri Lanka'da orduyla Tamil Eelam

Kurtulufl Kaplanlar› militanlar› aras›nda ç›kan çat›flmalarda

376 kiflinin öldü¤ü bildirildi. Savunma Bakanl›¤› resmi

aç›klamas›nda, haftalarca süren çat›flmalarda, ordunun Ta-

mil Eelam Kurtulufl Kaplanlar›’n›n denetimindeki Vakaray

kentinin kontrolünü sa¤lad›klar› iddia edilirken, operasyo-

nun bafl›ndan bu yana 45 Sri Lanka askerinin, 331 gerilla-

n›n öldü¤ü, 180 askerin yaraland›¤› kaydedildi.

Gençlik Eylemleri Sürüyor

dünya

46

28 Ocak 2007 / 89



D i r y o p i t e k l e r’i duydunuz mu

hiç? Belki de duymad›n›z. Ama as-

l›nda onlar hiç yabanc›m›z de¤il.

O n l a r, yani Diryopitekler, bizim

yaklafl›k otuz milyon y›l önceki ata-

lar›m›zd›.

Boran Yay›nlar›’n›n k›sa bir süre

önce yay›nlad›¤› “Neydik Ne Ol-

duk?” daha ilk sayfalar›ndan bizi

atalar›m›zla tan›flt›rarak, insano¤lu-

nun günümüze kadarki serüvenini

anlat›yor.

Kitap, ‹lkel Komünal toplum,

Köleci toplum, Feodal toplum, Ka-

pitalist Toplum ve Sosyalist toplum

olmak üzere 5 bölümden olufluyor.

Fakat durun, akl›n›za hemen klasik

anlamda toplumlar› anlatan bir ki-

tap gelmesin.

Sistemati¤i klasik olan bu kita-

b›n üslubu hiç de klasik ve al›fl›ld›k

de¤il. Diyebiliriz ki, insanlo¤lunun

tarihi hikayelefltirilmifl olarak sunu-

luyor okura. Anlat›ma yer yer de ka-

rikatür ve desenler efllik ediyor.

Anlat›lan ne üç befl y›l tabii ki,

ne de üç befl yüz y›l... Sözkonusu

olan milyonlarca y›ll›k bir tarihtir...

‹nsan›n tarihi, bir anlamda ellerinin,

vücudunun ve akl›n›n evriminin ta-

rihidir ve bu tarih, ancak milyonlar-

ca y›l›n sonunda bugünkü insan› vü-

cuda getirmifltir.

*

Dinci gericilik, insan›n ta en ba-

fl›ndan beri fiziki olarak da, ak›l ve

beceri olarak da, bugünkü gibi oldu-

¤unu söylüyor... “Neydik Ne Ol-

duk?”, onlar› cevapl›yor.

Kapitalizmin gericili¤i, toplumsal

sistemlerin afla¤› yukar› hep bugün-

kü gibi oldu¤unu ö¤retiyor. “Neydik

Ne Ol d u k?”, onlar› cevapl›yor.

H a y › r, bu cevab› özel olarak

“Neydik Ne Ol d u k?”, kitab› vermi-

y o r. Bu cevab› veren, insanl›¤›n tari-

h i d i r. “Neydik Ne Ol d u k?”, onu anla-

t›yor sadece.

Kad›n er-

kek iliflkileri

hep böyle

m i y d i ? . .

Zengin ve

yoksul her

zaman var

m›yd›?.. Kim

u y g a r l a fl t › r d ›

i n s a n o ¤ l u n u ,

u y g a r l › ¤ ›

kim tan›mla-

d›?.. Mülki-

yet iliflkileri

hep böyle

miydi?.. Din

her zaman var m›yd›?

Sorular, sorular, sorular... ‹nsa-

no¤lu ilk dönemlerinde konuflmas›-

n› biliyor muydu, sözü ve yaz›y›

bulmadan önce insanlar nas›l anla-

fl›yordu? Yaz› nas›l bulundu, nas›l

geliflti?.. Veya dünyada ticaret nas›l

bafllad›, nas›l geliflti?.. Peki ya pa-

ra? ‹lk para nerede, ne zaman kulla-

n›ld›?

E¤er bu sorular›n cevaplar›n›

merak ediyorsan›z, Neydik Ne Ol-

duk’u okuyun mutlaka deriz. E¤er

bu sorular›n cevaplar›na iliflkin as-

gari bir bilginiz oldu¤unu düflünü-

yorsan›z, bu kitab› yine de bildikle-

rinizi tekrarlamak, bildikleriniz ara-

s›ndaki eksik parçalar› tamamlamak

için okuyabilirsiniz. Ama birfley da-

ha yapabilir, bu kitab›, insanl›¤›n ta-

rihine iliflkin bilgisi, ilkö¤retim s›-

ralar›nda kendisine ö¤retilenlerden

ibaret kalan –yani asl›nda bu tarihi

hiç bilmemeye mahkum edilen– in-

sanlar›m›za okutabilirsiniz.

Uzun ve meflakkatli bir evrim

geçirdi insano¤lu. Düflünün ki, ata-

lar›m›z›n alelade bir tafl› k›r›p, bir

ucunu keskinlefltirerek ilk aleti yap-

malar›, bundan 700 bin y›l önceydi.

Ve insan›n o basit, ilkel aleti yapa-

bilmesi için de milyonlarca y›l geç-

mesi gerekmiflti.

fiimdi internetin bafl›na geçip her

türlü bilgiyi önünde bulan, cep tele-

fonlar›ndaki ve uzay-

daki teknolojinin ni-

metlerinden yararla-

nanlar için bu evrimi

hayal etmek zor olsa

da, bu evrim ö¤re-

nildi¤inde, bugünü

anlamak ve yerine

oturtmak da daha

isabetli olacakt›r.

A r k e o l o g l a r, in-

sanl›¤›n tarihini ay-

d›nlatmak için me-

zarlara özel bir ilgi

duyarlar. Çünkü, es-

ki mezarlar›n ço¤u

içinde gömülü olan

kifli ve o kiflinin top-

lumu hakk›nda bilgi

v e r i r. Mesela, bir

dönem, köleler efendileriyle bera-

ber topra¤a veriliyordu. Efendi

ölünce kölesi de ona hizmet etsin

diye beraber gömülüyordu. Ayn› bi-

çimde kad›nlar da kocalar›n›n arka-

s›ndan mezara girmeye zorlan›yor-

du. Çünkü kad›nlar da de¤erli ma-

deni eflyalar gibi efendinin mal›yd›-

lar... Biliyor muydunuz?

Yüzy›llar boyunca insanlar›n pa-

zarlarda sat›ld›¤› dönemler yaflad›

insano¤lu. Ve o zaman kimse bunda

“insanl›k d›fl›” birfley görmüyordu.

Biliyor muydunuz?

*

Eski, çok eski zamanlar›n ünlü

filozoflar›ndan Heraklit diyor ki,

“Do¤a gizlenmeyi sever..” E¤er ö¤-

renmek istiyorsan›z kendi kendinize

sorular sorun...

“Neydik Ne Olduk?”un bir bölü-

münde, Heraklit’ten bu sözler akta-

r›ld›ktan sonra flöyle deniyor:
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Boran Yay›nlar›’ndan

‹nsanl›¤›n
Evrimi



“Evet kendi kendimize so -

rular soral›m?

Ben kimim?

N e rede ve nas›l yafl›yo -

rum?”

Çok önemli ve asl›nda so-

ruldu¤unda insan›n yaflam›na

anlam katan, es geçildi¤inde

ise, yaflam› anlams›zlaflt›ran

sorular bunlar. “Neydik Ne Ol-

duk?” bu sorularla bir yan›yla

da insanl›k tarihini bugüne

ba¤l›yor. Milyonlarca y›l› geti-

rip, tek tek her insan›n kendi

kiflisel tarihine ba¤l›yor:

“Ben kimim?... Bilimin ifla -

ret etti¤i yoldan m› yürüyorum,

yoksa ‘‘boflver abi dalgana

bak’ m› diyorum?

Bilmediklerimi ö¤re n m e y e

çal›fl›yor muyum?

Bu konuda atala r›m›zdan

ders almam›z gerekir.

Onlara göre de bir hayli

avantajl› oldu¤umuz yads›na -

maz bir gerçektir.

Çünkü, çeflit çeflit kumafl,

kazak vs. dokumak için doku -

may› örümceklerden ö¤renme -

miz gerekmiyor.

Çünkü, türkü dinlemek, flar -

k› söylemek için bülbülün yolu -

nu gözlemiyor yahut ona rast -

laman›n hayalini kurmuyoruz.

Çünkü, tek katl› yahut çok

katl› ev yapabilmek için k›rlan -

g›çla r› izlememiz gere k m i -

yor...”

Evet, atalar›m›z›n ifli çok

çok zordu. En basit fleyleri ö¤-

renmek için yüzy›llarca göz-

lemler yapmak, el, beyin bece-

rilerini gelifltirmek zorunda

kald›lar. fiimdi her fley ne ka-

dar yak›n ve ne kadar kolay de-

¤il mi?.. Toplumlar tarihi, in-

sanl›¤›n dün nas›l yaflad›¤›n›

ö¤retirken, bugünkü toplumla-

r›n gerçe¤ini gösterir. Toplum-

lar tarihini bilmek, en çok da

adaletsizliklerin ezeli ve ebedi

olmad›¤›n› bilmek için gerekli-

dir. Ve yar›nki toplumun düflü-

nü kurabilmek için...
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MKYK üyesi Ayfle Böhürler, AKP’nin K›z›lcahamam kamp›nda Baflbakan

Tayyip Erdo¤an'›n, milliyetçi söylemlerini elefltirmenin yan›s›ra, daha baflka

uyar›larda da bulundu. Bunlardan biri de, kentlerde AAKP’lilerin mal varl›kla-

r›n›n dikkat çekici flekilde artm›fl olmas›yd›.

Bilinenin, burjuva politikas›nda do¤al hale gelenin, “içeriden” itiraf›.

Kimdir bu AKP’liler; il, ilçe yöneticileri, parti çevresinde kümelenmifl mü-

taahitler, tafleronlar, “Anadolu Kaplanlar›”, soygunun aslanlar›...

AKP Hükümeti, bir yandan emperyalist ve iflbirlikçilere tekellerin kasalar›-

n› daha da fliflirecek yasalar yap›yor, k›yaklar haz›rl›yor, bütün icraat›n› onlar›n

ç›karlar› üzerine kuruyor, öte yandan iktidar gücünü kullanarak kendilerini,

çevrelerini ihya ediyorlar.

AKP’li Belediyeler bafll› bafl›na büyük bir rant kayna¤› olarak kullan›l›yor,

“Ali Dibolar” sadece Hatay’la s›n›rl› kalm›yor, ülkenin her yerinde ortaya ç›k›-

yor, ç›kmayanlar ise cabas›. Baflbakan›n, ‹stanbul Belediye Baflkanl›¤› döne-

minde nas›l ihaleler yapt›¤› biliniyor. Kendi çevrelerine, hatta bizzat orta¤› ol-

duklar› flirketlere yap›lan ihalelerin ço¤u mahkemelik oldu da, dokunulmazl›k

z›rh› ile yarg›lanmaktan kurtuldular.

S›rtlar›nda yolsuzluk, zimmet dosyalar› ile hükümet olan bir partiden, Mali-

ye Bakan› koltu¤unda oturan flahs›n, kendisi

için vergi aflar› haz›rlad›¤›, kaçak villalar

kondurdu¤u bir pervas›zl›ktan söz ediyoruz.

O koltu¤a oturmadan önce “üç” çal›yorlar-

sa, flimdi “otuz üç” çal›yorlar. ‹slamc›l›klar›,

müslümanl›klar›; siyasi rant, oturduklar› kol-

tuk ekonomik rant arac›. Allah›n nimetleri sa-

dece dillerinde, as›l olarak oturduklar› iktidar

koltu¤unun nimetleriyle meflguller.

Nas›l oluyor da AKP’liler dikkat çekici fle-

kilde zenginleflebiliyorlar; elbette halk›n pa-

ras›yla. Her ihalede, her vurgunda, hortumda

halk›n cebine uzan›yor elleri. Sonra gelsin

“yolsuzlu¤a karfl› mücadele” flampiyonlu¤u!

Ne diyelim; “Yiyen efendiler yiyin, bu

han-› ifltiha sizin, doyuncaya, aks›r›ncaya,

t›ks›r›ncaya kadar yiyin..."

‹çeriden itiraf: AKP’liler zenginlefliyor

Allah’›n De¤il Koltu¤un Nimetleri!

Tekellere k›ya¤a devam
AKP Hükümetinin tekellere k›yaklar› sürü-
yor. Bir önceki hafta borsa spekülatörleri-
nin, emperyalist tekellerin isteklerini yerine
getiren hükümet, bu kez de petrol tekelle-
rine k›yak yasas›n› onaylad›. Petrol arama-
da tekellere kolayl›k sa¤layan Türk Petrol
Kanunu, TBMM’de yasalaflt›. Buna göre;
emperyalist ve iflbirlikçi petrol tekelerine,
“arama faaliyetlerine katma” ad›na yeni
teflvikler sa¤l›yor. Bu kolayl›klardan baz›la-
r› flöyle: Vergi istisnas›, transfer kolayl›¤›,
yat›r›m indirimi, arama ruhsatlar›ndan dev-
let hakk›n›n kald›r›lmas› ve indirimler...

Sadece ifl cinayetinde ölmek istemiyorlar!
Tekellere her gün bir k›ya¤›n çekildi¤i, koltu¤un nimetlerinin kasalara akt›¤› Türkiye’de, tersane ifl-
çileri, yasal haklar› için mücadele etmek zorunda kal›yor.
Sigortas›z çal›flmak istemiyoruz. ‹fl cinayetlerinde ölmek istemiyoruz. Servis istiyoruz, tafleronlaflt›r-
ma yasaklans›n istiyoruz...
Tuzla tersane havzas›nda çal›flan Tersane ‹flçileri Birli¤i üyeleri, 21 Ocak’ta Galatasaray Postanesi
önünde taleplerini böyle s›ral›yorlard›. “Tersanelerde Sigortas›z Çal›flmaya ve ‹fl Cinayetlerine Son!”
pankart›yla postane önüne yürüyen iflçiler ve aileleri, “Art›k Ölmek ‹stemiyoruz! Katil G‹SB‹R Hesap
Verecek! Tersaneler Cehennem ‹flçiler Köle Kalmayacak!” sloganlar› att›lar. Ayn› yerde aç›klama ya-
pan TAYAD'l›lar›n sloganlar›na da kat›lan iflçiler ad›na konuflan Cahit Atakan, “Yasal zorunlulu¤a
ra¤men iflçilerin önemli bir k›sm› sigortas›z çal›flt›r›lmakta böylece her türlü sosyal güvenceden mah -
rum b›rak›lmaktad›r” dedi. ‹flçiler, tersaneleri ‘cehennem’ olarak nitelediler.



16 fiubat
1969 tarihi,
i s l a m c › l a r › n
ve milliyetçi-
lerin, ülke-
mizde nas›l
k u l l a n › l d › ¤ ›-
n›n çarp›c› ör-

neklerinden birine daha tan›k ol-
du¤umuz bir tarihtir. “Milliyetçi,
mukaddesatç›!” kesimlerin nas›l
e m p e ryalizme hizmet etti¤inin gö-
rüldü¤ü tarihtir.

E m p e ryalist sald›rganl›¤›n ve
sömürgecili¤in simgesi olan Ame-
rikan 6. Filosu’nun 10 fiubat’ta ‹s-
tanbul’a gelip bo¤azda demirle-
mesi üzerine, anti-empery a l i s t

gençlik, bu du-
ruma seyirc i
kalmaz.

FKF'nin ön-
cülü¤üyle harekete geçen 22
gençlik örgütü, 16 fiubat'ta ““ E m-
p e ryalizme ve Sömürüye Ka r fl › ”
bir yürüyüfl düzenlediler.

Beyaz›t’tan Ta k s i m’e yürüne-
cek, eylem mitingle sona erd i r i l e-
cekti.

D e v r i m c i l e r, vatanseverler, em-
p e ryalizme karfl› mücadeleye ha-
z›rlan›rken, gericiler de, 6. Filo’ya
kol kanat gerip devrimcilere sal-
d › rmaya haz›rlan›yorlard›.

14 fiubat’ta Beyaz›t’ta cuma
namaz› sonras› ‘‘bayra¤a sayg› mi-
tingi’ yap›l›p din ad›na komünist-
l e re cihat aç›ld›. 6. Filo buru n l a r ›-
n›n dibine gelmiflken, 6. Filo, ba-
¤›ms›zl›¤› ayaklar›n›n alt›nda pas-

pas yap›p bayra¤› yerlerde sürün-
dürürken, onlar komünistlerle u¤-
r a fl › y o r l a rd›.

Gerici gazetelerde, ‘ya tam sus -
turaca¤›z, ya kan kusturaca¤›z’,
‘k›z›llar› bo¤man›n vakti geldi’ g i-
bi sloganlar yay›nlan›yordu.

Gençlik, o gün Taksim’e yürür-
ken, onlar da bekliyorlard› Ta k-
sim’e yak›n yerlerde. Sakall›, be-
reli bu kitle, ço¤unlukla 6. Filo ve
müttefiklerinin sömürdü¤ü fakir ve
dindar insanlardan olufluyord u .
K a n d › r › l m › fl l a rd›. 6. Filo orada du-
rurken, devrimcilere sald›rarak
“dini ve vatan› kurtaracaklar›” al-
datmacas›na inand›r›lm›fllard›.

O n b i n l e rce vatansever, Beya-
z›t’tan Taksim’e yürüdü. Kort e j i n

ilk bölümü Ta k-
sim'e girm e y e
bafllad›¤› s›rada,
sald›r› da bafllad›.

Alana giren ilk
g ruplara bomba-
l a r, kurflunlar, tafl-
l a r, sopalar ve de-
mirlerle sald›r›l›r.
Bir yandan kort e-
jin ana bölümünün
alana girmesi en-
gellenirken bir
yandan da " A l l a h ,

A l l a h "
n i d a l a-
r › y l a
k m o r -
t e j d e n
k o p a r ›-

lan gruba amans›zca vuru l u r.

Bu sald›r›da yüzlerce insan ya-
ralan›rken, DDuran Erdo¤du ve TTu r-
gut Ay t a ç katledildi. O gün pazar-
d› ve sald›r› tarihimize KKanl› Pazar
olarak geçti.

F K F ’ l i l e r, Kanl› Pazar üzerine
yay›nlad›klar› bildiride flöyle diyor
ve bize tarihten flöyle sesleniyor-
l a rd › : "Kardefller amans›z bir sa -
vafla girdik! Ba¤›ms›zl›k, ölüm
kal›m, namus kavgas› bu. Ya bu
topraklar üzerinde kendimizi ga -
vur Amerika'l›ya ve ortaklar›na
s ö m ü rtmeden yaflayaca¤›z, ya
da ölece¤iz. Bu kavga Amerika
ile ortakl›k etmeyen herkesin
kavgas›d›r!..."

1 fiubat 1979 - Milliyet Gazetesi Bafl-

yazar› AAbdi ‹PEKÇ‹, ‹stanbul'da fa-

flistler taraf›ndan katledildi.

1 fiubat 1997 - Susurluk’ta aç›¤a ç›-

kan suçlar›n hesab›n›n sorulmas› için

“Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Dakika

Karanl›k” eylemi bafllad›.

3 fiubat 1986 - TAYAD kuruldu.

6 fiubat 1968 - Zonguldak ve Koz-

lu'da 110.000 madenci greve ç›kt›.

6 fiubat 1981 - Siyasi flubeden so-

rumlu ‹stanbul Emniyet Müdür Yar-

d›mc›s› MMahmut D‹KLER Devrim-

ci Sol militanlar› taraf›ndan öldürül-

dü.

7 fiubat 1968 - Zonguldak'ta, sendika

taraf›ndan kand›r›ld›klar›n› 7 bin iflçi

Maden ‹flçileri Sendikas›'n› bast›.

8 fiubat 1980 - ‹zmir'de D‹SK üyesi

55 bin iflçi 1 günlük ifl b›rakma eyle-

mi yapt›. Ayn› gün Tarifl iflçileri ifllet-

menin baz› bölümlerini iflgal etti.

8 fiubat 1980 - Bayrampafla’da MMig-

ros ana deposu Devrimci Sol taraf›n-

dan bas›larak yiyecek kamyonlar›

kamulaflt›r›ld› ve yiyecekler gece-

kondu semtlerinde da¤›t›ld›.

8 fiubat 1990 - Yeniçeltek madeninde

meydana gelen patlamada 68 iflçi ha-

yat›n› kaybetti.

13 fiubat 1967 - D‹SK kuruldu.

14 fiubat 1980 - IMF patentli “224

O c a k kararlar›”na karfl› Devrimci

Sol flubat bafl›nda bir kampanya bafl-

latt›. Kampanya çerçevesinde 14 fiu-

bat’ta Devrimci Sol’un ça¤r›s›yla ‹s-

tanbul'da ve Anadolu'nun baz› yerle-

rinde kepenk kapatma eylemleri ya-

p›ld›. ‹stanbul genelinde eylem yüz-

de 90'l›k bir kat›l›mla gerçeklefltiril-

di. 115 fiubat tarihli gazeteler ‹stan-

bul'un bir önceki gün “ölü flehir” ha-

line geldi¤ini yaz›yordu.

23 fiubat 1928 - Sovyetler Birli-

¤i'nde K›z›l Ordu kuruldu.

25 fiubat 1991 - Maga Deri iflçileri

fabrikay› iflgal ettiler. 75 gün süren

iflgal, iflçilerin taleplerinin karfl›lana-

ca¤› anlaflmas›yla bitirildi.

Tarihte
bu ay

fi u b a t

Gerici sald›-

r›yor, polis

seyrediyor,

hatta o da

sald›r›yor...

Kanl› Pa-

zar’daki bu

sahne, Tür-

kiye’nin de-

¤iflmez ger-

çeklerinden

biridir.
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bu bayrak
yeni zaferlere

d a l g a l a n a c a k . . .
‹ fl t e ;
o an geldi
y o l d a fl l a r !
Kaynayan volkan
p a t l a d › .
Mart'›n 21'inde
Newroz'un flenli¤inde
CENG‹Z SOYDAfi'›m›zd›

patlayan volkan›m›z.
Mart'›n ayaz›n›

s›ca¤a dönüfltüren
yoldafl›m›z, Cengizimiz

Kahraman Yoldafl›m›z...
Umut seninle yeflerdi

bu çembere
ilk darbe

seninle vuruldu...
Kan a¤lar yüre¤imiz...
Çeliflki görüp

anlamayanlar olacak, lakin
c o fl k u m u z

daha büyük
can yoldafl›m›z...

Sen bize
zaferlerin en yücesini

verdin de
günefle çekildin.
Söz sana
söz sana

mert delikanl›m›z;
bu bayrak

yeni zaferlere
d a l g a l a n a c a k . . .

Söz sana
aln›m›z› gö¤süne

yaslad›¤›m›z ‹LK'imiz...
Kar Makina'm›z... söz sana.
Yerde kalmayacak

a h › n
K›r›lan çember
paramparça edilecek.

. . .
Biz olmadan Umut

Biz ölmeden zafer olmaz!!!
inanç ve kararl›l›¤›yla

aln›m›za geçti
k›z›l bantlar›m›z.

Baflka yolu yok:
"Ya Zafer Ya Ölüm!.."
"‹nat" m›?
Evet,

amaçs›z de¤il
"Tutku" mu?
Evet,

körü-körüne de¤il...
"Gurur" mu?
E v e t ,

bu Anadolu Halklar›n›n
onurlu yaflama gururu...

Süreç bize h›rç›n bir inatç›l›¤›
sevdam›z vazgeçilmez bir tutkuyu,
misyonumuz direnme gururunu yüklüyor...
. . .

Savafl alan›
bedeller alan›d›r.

Coflku, sevinç, hüzün, ac› alan›d›r
‹nanç, cüret, cesaret alan›d›r.
Hele de politik amac›

büyük olan savafllar
büyük fedakarl›klar›

bükülmez bir iradeyi
olmazsa olmazlaflt›r›r.
. . .
Ey Halk!..
Bu flanl› destan

ve ödenen bedeller
senin için...

Ey bu ülkenin ayd›nlar›
onurlu, numuslu insanlar›;

bu bedeller
senin için...

Aç gözlerini zulme bafle¤meden bak;
ölülerimizden oluflan bu da¤

senin için...

Hüseyin Çukurluöz


