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Linççileri
Teﬂvik Eden Ve Koruyan
HRANT D‹NK’‹N ÖLÜMÜNDEN

Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan
Sevinci paylaﬂmaya... Umudun
hiç yenilmeyece¤ini göstermeye

zikle... ﬁimdi
bu kez ayn›
araçlarla büyük bir sevinci anlatacaklar. Ve onlar bunu binlerle paylaﬂmak istiyorlar. Tecrite Karﬂ›
Sanatç›lar, geceye ça¤r› için
yapt›klar› aç›klamada bak›n ne
diyorlar:
“...Hiç tükenmeyen umudu,
122 insan pahas›na daha da büyütmenin; bu ülkenin insana
dair güzel de¤erlerini ölümler
pahas›na yaﬂatman›n onurunu,
gururunu yaﬂ›yoruz bugün…
Yedi y›ld›r tecritin insanl›k
d›ﬂ› oldu¤unu hayk›rd›k. Bu ses
bugün duyulmuﬂtur. Bu ses bugün yüz binlerin, sessiz milyonlar›n hakl› ç›¤l›¤› olmuﬂtur.
122’nin üzerine bir rakam daha
eklenmedi. Sevincimiz, coﬂkuGeceye iliﬂkin iletiﬂim için muz büyük…
Bizler Tecrite Karﬂ› Sanatç›tel: 0 212 253 78 88 - 0 212 253 78 81
http://www.hepimiztecritteyiz.com/ lar olarak, 11 ﬁubat’ta sevincimizi daha dolu yaﬂamak için bir
araya geliyoruz. Sevincimizi en
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, 11 ﬁubat
yo¤un ﬂekilde yaﬂarken, ... tecritin dagünü, saat 15.00’da, ‹stanbul Gösteri
ha kalkmad›¤›n› sanat›n diliyle bir
ve Kongre Merkezi’nde (Eski
kez daha duyuraca¤›z.
MyShowland) “ Yaﬂad›m diyebilmek
... Sahne büyük, sahne kocaman,
için...” ad›yla bir gece düzenliyor.
sahne bütün ülke olacak. Çok uzakGeceye kat›lacak sanatç›lar aras›nlarda olanlar da hep bizimle olacak.
da Grup Yorum, Vedat Sakman, EfYürekler, kazanman›n hakl› onuruyla
kan ﬁeﬂen, ‹lkay Akkaya, Cahit
hep birlikte çarpacak.
Berkay, Bayar ﬁahin, Enver Çelik,
Yüre¤ini insana, ona ait güzel deB i rol Topalo¤lu, Nu rettin Güleç,
¤erlere açanlar! Gelin 11 ﬁubat’ta ayServet Kocakaya, Avni Sa¤lam, Han› sevinci yaﬂayal›m. Gelin inanc›n,
kan Yeﬂilyurt, Sad›k Gürbüz, Ercan
umudun hiç yenilmedi¤ini, yenilmeAyd›n, Atilla Meriç... yeral›yor.
yece¤ini herkese bir kez daha gösterelim. Bizim için, sizin için, herkes
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, aylard›r
için... ‘Yaﬂad›m Diyebilmek ‹çin’...”
tecriti anlat›yorlard› tiyatroyla, mü-

122 ﬁEH‹D‹M‹Z‹ ANIYORUZ!
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9 ﬁubat
1996
Üç devrimci, ‹stanbul Bahçelievler’de kald›klar› evde
Ayten
Meral
Fuat
polis taraf›nKORKULU
AKPINAR
PERK
dan katledildiler. Devrim için yürüdükleri yolda canlar›n› ortaya koymuﬂ üç yi¤it
kurtuluﬂ savaﬂç›s›yd›lar. Fuat Perk, 1971 Tunceli-Ovac›k do¤umluydu.
Lise y›llar›nda DLMK içinde mücadele etti. Daha sonra Esenler-Ba¤c›lar
mahalli çal›ﬂmas› içinde yerald›. Meral Akp›nar, 1974 ‹stanbul do¤umluydu. Aslen Erzurumlu olan Meral, ‘92 sonunda devrimci hareketle tan›ﬂt›. Çeﬂitli defalar gözalt›na al›nd›, direndi. ‘95 May›s’›nda bir savaﬂç› olarak görev ald›. Ayten Korkulu, 1975 Erzincan, Çay›rl› ‹lçesi Gelinpertek Köyü do¤umluydu. 1992’den itibaren Devrimci Sol Güçler’in faaliyetleri içinde yerald›. O da iﬂkencelerden geçti, y›lmad›, direndi, kavgaya devam dedi.

Cinderella man
Yönetmen: RON HOWARD

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35

Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

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

8 ﬁubat
14 ﬁubat

● 11 ﬁubat Pazar

Siyasi Zaferi, Somut Kazan›mlar›, Onlara Borçluyuz.

Tarih: 04.02.2007

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

‹rfan
BARLIK

ﬁubat 1978’de
Ankara’ya giderken geçirdikleri bir
trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›lar. Ça¤lar 1956,
Ercüment 1958 doÇa¤lar
COﬁKUNER ¤umlu idi.

Ali
‹NAN

Bahattin
ANIK

Ömer
AYDO⁄MUﬁ

Mükemmel bir insand›. Mücadelesinde hiç
geri ad›m atmad›. Onun için ailesinden önce
Parti geliyordu. Yalanc›l›ktan nefret ederdi.
Onun en güzel yönü ise paylaﬂ›mc›l›¤›yd›.
Ölümden hiç korkmad›. Mücadelenin zorluklar›n› biliyordu. Tüm ›srarlar›ma ra¤men karar›ndan vazgeçmedi. Ona "Davas›nda hakl›
oldu¤unu ancak insanlar›n onu anlamad›klar› n› ve ç›karc› olduklar›n›” söylerdim. Bana
'Halk›m›z onurludur, çok de¤erli insanlar›m›z
var. Biz onlar için savaﬂ›yoruz' derdi. Onu asla ikna edemezdim, hep o üste ç›kard›. Gidece¤i zaman eve bir mektup b›rakm›ﬂ. Mektupta neden bizlerden ayr› kalmak zorunda
oldu¤unu anlat›yordu. ‘Kan›m›z› emen sülük lere art›k dur demenin zaman› geldi. Önce

Cunta y›llar›nda faﬂizme karﬂ› direniﬂi örgütleyen önder kadrolardan biri
olarak ölümsüzleﬂti. Ömer, 1953’de Yozgat Bo¤azl›yan’da do¤du. Lise y›llar›nda Bo¤azl›yan ‹lçesi halk›n›n anti-faﬂist mücadelesinde yerald›. Daha sonra
bir Parti-Cepheli olarak Bursa’da devrimci hareketin örgütlenmesinde
görevler üstlendi. Bir faﬂistin cezaland›r›lmas› eyleminde deﬂifre olunca iradi
olarak Ege bölgesine gönderildi. Önce Ege Bölge Komitesi Üyesi, daha sonra
Bölge Sorumlusu olarak mücadeleye katk›lar›n› sürdürdü. ‘81 ﬁubat’›nda
Kemeralt› Polis Karakolu’na yönelik bir eylem sonras›nda tutsak edildi. 12
ﬁubat’ta 1981’de ‹zmir Emniyeti’nde iﬂkenceyle katledildi.

Yakaland›¤› amans›z
hastal›ktan
kurtulamayarak 8 ﬁubat
1991’de
aram›zdan
ayr›ld›.

1959’da Bitlis’e ba¤l› Xaçukan Köyü’nde do¤du. Kürt milliyetindendi. 1979’da Ankara’da ö¤renci gençli¤in anti-faﬂist
mücadelesi içinde yeralarak devrimci mücadeleye baﬂlad›.
1983 yl›l›ndan itibaren bir süre tutsak kald›. 1991 Eylül’ünde Ortado¤u’ya kamp alan›na gitti. Süreç içinde Ortado¤u
Komitesi üyeli¤ine atand›. 14 ﬁubat 1995 gecesi üç köylüyle birlikte ülke s›n›rlar›ndan girerken ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Kardeﬂi Fuat’› anlat›yor:

9 ﬁubat 1994’de Ordu’nun Kumru ‹lçesi’ne ba¤l› Eskiçokde¤irmen Köyü’ne girerken oligarﬂinin kiral›k katillerinin kurdu¤u pusuda katledildi. Bahattin ANIK, 1962’de Trabzon Çarﬂ›baﬂ›’nda do¤du. Laz milliyetindendi. 12
Eylül döneminde tutukland›. Tutsakl›¤› bitti¤inde, ‘88’de silahl› örgütlenme
içinde yerald›. 1992’de S›vas-Tokat Ahmet Karlangaç K›r Birli¤i’ne bir savaﬂç› olarak kat›ld›. 1993 sonlar›nda Karadeniz da¤lar›nda k›r birli¤ini kurmak
ve geliﬂtirmek görevi ile Karadeniz K›r Birlikleri Komutanl›¤›’na atand›. ﬁehit
düﬂtü¤ünde bu görevini sürdürüyordu.

TO PALO⁄LU ANILDI
28 Ocak 1998'de Adana'n›n Kiremithane Mahallesi'nde Besat Ayy›ld›z ve Bülent Dil'le birlikte katledilen Kurtuluﬂ Dergisi muhabiri Mehmet Topalo¤lu,
mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Ölüm y›ldönümünde yani 28 Ocak Pazar günü
Adana'n›n Buruk Mezarl›¤›'nda yap›lan anmada Mehmet Topalo¤lu nezdinde yanyana katledildi¤i Besat ve Bülent ve de tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu yap›ld›.
Anmada yap›lan konuﬂmalarda Topalo¤lu’nun emekçili¤i, fedakarl›¤›, a lçakgönüllülü¤ü v u rgulan›rken, dergi
bürosunda k›sa sürede yapt›¤› çal›ﬂmalar anlat›ld›. Anma Bize Ölüm Yok marﬂ›yla sona erdi.

Onlara dair...
Fuat Perk
Partiye lay›k olmam gerekiyor' diyordu.
Fuat için devrime ve devrimci mücadeleye
yön veren mücadelenin yan›s›ra insan sevgisiydi. Güven verici kiﬂili¤i onu ev halk› aras›nda en çok sevilen insan yapm›ﬂt›. Canl›, dinamik ve coﬂkulu yap›s›, mücadelede tereddütsüzlü¤ü ve cesareti, insan iliﬂkilerinde sevecen tav›rlar› ona çevresinde hep sayg› ve sevgi kazand›rm›ﬂt›. Onu tan›y›p da sevmeyen
yoktu. Ölümünden sonra iﬂyerindeki arkadaﬂlar› çok ﬂaﬂ›rd›lar. Gümrükte çal›ﬂ›yordu.
‹ﬂten ayr›lm›ﬂt›. Ayr›lmas›n› istemiyorlard›.
Devaml› evi aray›p soruyorlard›. Bir türlü ik-

na olmuyorlard›. Ölümünü gazeteden ö¤renmiﬂlerdi. Evi arad›lar. 'Biz devrimci insanlar›
terörist diye bilirdik. ﬁaﬂ›rd›k. Fuat'a 250300 milyon verirdik, uzak yerlere giderdi.
Gümrükten mal çekerdi. Üzerinde devaml›
fazla parayla dolaﬂ›rd›. Ona güveniyorduk. ‹stese paralar› al›p gidebilirdi ama yapmad›' dediler.

'And içtim mücadeleyi sonuna kadar götü rece¤im' demiﬂti. Bana 'Tarafs›zl›k taraf ol may› getirir, düﬂmana hizmet eder' demiﬂti.
Ölümden hiç korkmad›, her ﬂeyi göze alm›ﬂt›.
O baﬂkalar›n›n mutlulu¤unda mutluluk
duyabilmeyi bilen bir insand›. H›rslar›n, açgözlülü¤ün ortadan kald›r›lmas›n› isterdi. Bu
nedenle evini, çok sevdi¤i annesini ve bizleri
b›rak›p savaﬂmak üzere gitmiﬂti.

AKP Sorumluluktan
Kaçamaz!
Devletin d›ﬂ›nda bir “derin devlet” aray›p, gölgelerle
dövüﬂmek veya icazet hesaplar›yla iktidar›n demagojik
söylemlerine aldan›p buna göre politikalar belirlemek, faﬂist
terör karﬂ›s›nda politikas›z kalmakt›r.
rant Dink’i kim katletti?
Dink’in katledilmesinden kim
veya kimler sorumlu? Bizim bu soruya cevap vermek için polis ifadelerine veya kamera görüntülerine
ihtiyac›m›z yok. Polisiye hikayelerin, komplo teorilerinin veya dezenformasyon sonucu ortal›¤› kaplayan
spekülasyonlar›n girdaplar›nda bo¤ulamay›z. Çünkü, düzenin istedi¤i
de bir yerde budur. Biz, “olay mahalli”ndeki ayak izlerine de¤il, olay›n siyasi izlerine bakmak durumunday›z. ‹ﬂte bu izlere bakarak diyoruz ki, Hrant Dink’in katili devlettir ve yine bu izlere bakarak diyoruz ki, linççileri teﬂvik eden ve koruyan AKP iktidar›, Dink’in ölümünden SORUMLUDUR.

H

›n›flar mücadelesine komplo teorilerinin penceresinden bakanlar›n geliﬂmeleri do¤ru tahlil etmeleri ve buna ba¤l› olarak da do¤ru
politikalar geliﬂtirmeleri mümkün
olmaz. Linç sald›r›lar› gündeme
geldi¤inde, sald›r›lara düzen için-

S

‹çindekiler

den bakanlar, bu sald›r›lar› Genelkurmay’›n “AKP’yi s›k›ﬂt›rmak, za y›flatmak için” yapt›¤›, “AB süreci nin önünü kesmeyi” amaçlad›¤› gibi
teoriler ortaya atm›ﬂlard›. Kimileri
de sald›r›lar›n sorumlu¤unu sadece
sivil faﬂist harekete yüklüyordu. Teorilerin ortak özelli¤i AKP’nin, yani iﬂbaﬂ›ndaki hükümetin sorumlulu¤unu es geçmeleriydi. Ama birkaç
gün içinde baﬂta Tayyip Erdo¤an olmak üzere AKP yöneticileri taraf›ndan yap›lan ve linci meﬂrulaﬂt›ran
aç›klamalar, komplo teorisyenlerinin teorilerini çökertti. Nitekim,
AKP linç sald›r›lar›n› destekleyen
politikas›n› daha sonra da sürdürdü,
AKP yöneticileri kimi yerlerde sald›r›lar›n bizzat içinde oldular.
unu hat›rlatmam›z›n nedeni,
Hrant Dink’in katledilmesinde
de benzer senaryo ve teorilere rastlanmakta oluﬂudur. Düzen içindeki
güçler, birbirlerine karﬂ› sürdürdükleri iktidar ve ç›kar kavgas›nda, her
türlü komploya, tehdit ve ﬂantaja

B

direniyorlar
20

baﬂvurduklar› gibi, katliam ve cinayetlere de baﬂvurabilirler. Oligarﬂik
güçlerin it dalaﬂ›, onlar›n halka karﬂ› iﬂlenen suçlardaki siyasal sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
rant Dink’in vuruldu¤u andan
itibaren AKP’nin ve Tayyip Erdo¤an’›n geliﬂtirdi¤i söylem, baﬂvurdu¤u politikalar, esas olarak
AKP iktidar›n›n Hrant Dink’in katledilmesindeki sorumlulu¤unu küçültmeye, gözlerden gizlemeye yöneliktir. Çünkü ne denirse densin,
bu cinayetin siyasi sorumlulu¤u
AKP’dedir. Dink’in katledilmesine
dair ortaya ç›kan her yeni bilgi,
AKP’nin sorumlulu¤unu a¤›rlaﬂt›rmaktad›r. 11 ayd›r iﬂlenece¤i bilinen bir cinayet sözkonusudur. Hiçbir iktidar›n “haberim yok” deme
hakk› yoktur. Haberi var veya yok,
olan biten her ﬂeyde AKP’nin siyasi
sorumlulu¤u vard›r ve mesele bunun gere¤ini yerine getirip getirmemesidir.

H

KP, birkaç polis müdürünü görevden alabilir, peki asl›nda
tüm bu geliﬂmelerin merkezinde duran ‹çiﬂleri Bakan› Aksu’yu da görevden alabilir mi Erdo¤an? Ölçü
buradad›r. E¤er bir “derin devlet”
varsa, y›llard›r ﬂu veya bu partiden
‹çiﬂleri Bakanl›¤› yapan Abdülkadir
Aksu, bunun d›ﬂ›nda düﬂünülemez.
Ayn› ﬂey, Tayyip Erdo¤an’›n hükümetindeki Adalet Bakan› Cemil Çiçek için de geçerlidir. “Susurlukçu -

A
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Trabzon gerçe¤ini anlat›yor

Bu kez ‘direniﬂin kazand›¤›n›’
duyurmak için meydanlardayd›k

Röportaj: Linç sald›r›lar›n›n hedefindekiler
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Emek: Sa¤l›kç›lar ‘itiraz etti’
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AKP sorumluluktan kaçamaz!
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Ortak talep: ‘Bu ad›m burada durmamal›d›r’

41

Kapitalist batakl›k: Suçlarda % 70 art›ﬂ!
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Derin devlet de¤il devlet var!
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Abdi ‹pekçi: Meﬂaleler onur ve

42

Avukat›n burnu da uzatma gerekçesi
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Maske indi ›rkç› yüz göründü

coﬂkuyla tutuﬂturuldu
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Tekellerin adaleti
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AKP, Dink’in cenazesini kullanm›ﬂt›r

24

Hürriyet’in ahlâk›n› görelim!
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Röportaj: DSF Vietnam Temsilcisi
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Sahaya inen ﬂovenizm
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Röportaj: Onursuzlu¤a boyun
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Bir burjuva ideolojisi; milliyetçilik

e¤meyenlerin destan›

46

Röportaj: DSF Venezuella Temsilcisi Mendez
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‹kisi de birbirinden tutars›z ve riyakâr

47

DSF, yolunu netleﬂtirmeli

ﬁovenist milliyetçilik nas›l

31

Hayat›n ‹çindeki Teori: Az›nl›klar-2

48

Not düﬂüyoruz

ve neden yükseliyor?
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Özkök ‘derin analizler’ ile devleti

49

Dünya: NATO’nun gündemi halklar›n direniﬂi

50

Ortado¤u’da direniﬂ ‘iç çat›ﬂmalar’ ile

ve ﬂovenizm
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Tran Dac Lo›

18

Y›k›mlara karﬂ› direniﬂ

19

Yaﬂatmak için direndiler, yaﬂamak için

aklamaya çal›ﬂ›yor
36

Suçlu Trabzon ve Trabzonlular de¤il

k›r›lmak isteniyor

lar deﬂifre edilmemeliydi, onlar ya r›n yine laz›m olacaklar” diyen bir
Adalet Bakan›’na hükümette yer
verip de sonra derin devlete karﬂ›
olmak ne kadar tutarl›d›r ve ne kadar mümkündür?
KP iktidar› bu konuda “çeliﬂkilerle” doludur. Tayyip Erdo¤an’›n Kürt sorununa dair etti¤i bir
cümleden büyük anlamlar ç›karanlara, –bir kez daha ayn› yan›lg›ya
düﬂmesinler diye– Erdo¤an’›n bir
çok konuda benzer söylemlerinin
oldu¤unu ama hiçbirinde sözünün
arkas›nda durmad›¤›n› hat›rlatal›m.
ﬁemdinli gündeme geldi¤inde de
Tayyip Erdo¤an “gidece¤i yere ka dar gitsin” demiﬂti. Nereye kadar
gitti¤ini hep beraber gördük.
eza, iki polis müdürünün görevden al›nmas›n› “derin dev letle hesaplaﬂma ad›m›” gibi görme
e¤iliminde olanlar ﬂunlar› da unutmas›n. Trabzon’daki linççi emniyet
müdürünü terfi ettiren kim? AKP!
Peki onun yerine infazc›, iﬂkenceci,
Susurlukçu Reﬂat Altay’› tayin eden
kim, yine AKP! Sadece bu bile,
Trabzon’daki her ﬂeyden AKP’nin
sorumlu oldu¤unu göstermeye yeter. Bu ülkede “derin devlet”in en
eski operasyonlar›ndan birinde (16
Mart 1978 Katliam›’nda) kilit bir
rol alan Altay’› Trabzon’a atayan
AKP; görüldü¤ü gibi, sadece siyasi
olarak de¤il, fiilen de, idari olarak
da geliﬂmelerden sorumludur. Ve
‘AKP’nin d›ﬂ›nda’ bir ﬂey olmuﬂ de¤ildir.
ç›¤a ç›kt› ki, Yasin Hayaller,
Erhan Tunceller, Ogün Samastlar, Trabzon’un eski ve yeni polis
ﬂeflerinin koruma ve gözetimindeydiler. AKP’nin Ramazan Akyürekler’in, Reﬂat Altaylar’›n ideolojisiyle, yöntemleriyle bir sorunu yoktur.
Bunun için Ramazan Akyürek’i terfi ettirip, onun yerine de Reﬂat Altay’› atad›. Bunun için Trabzon Emniyet Müdürü, linççilere “teﬂekkür”
etti¤inde, ‹stanbul Emniyet Müdürü, 30 A¤ustos törenlerindeki linççi
güruh için “vatandaﬂ›m›z tepkisini
güzel bir ﬂekilde göstermiﬂtir” dedi¤inde, onlar› görevden almay› dü-
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ﬂünmedi. Bugün “derin devlet”ten
ﬂikayet ediyor görünen Tayyip Erdo¤an da, linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda
ayn› mant›¤› ve zihniyeti sergilemiﬂti.
KP, madem milliyetçilik revaçta ben de yararlanay›m hesab›
yap›yordu ama milliyetçilik dönüp
kendisini vurmaya baﬂlay›nca ﬂimdi
“ kafatas› milliyetçisi de¤iliz” demeye, araya mesafe koymaya baﬂlad›. Tayyip Erdo¤an: "Bu tür çabalar
içinde olanlar belki her ﬂey olabilir ler, ama asla kendilerine vatansever
diyemezler” diyor son aç›klamalar›ndan birinde. Ama linççileri “va tanseverlik”, “milli duygular konu sunda hassasiyet” diye meﬂrulaﬂt›ran da kendisiydi. Burjuva politikac›s› pragmatiktir; sözlerinin, tav›rlar›n›n arkas›nda sa¤lam, tutarl› bir
ideoloji ve politika aranamaz. Yar›n
yine tersine dönebilir bütün bunlar.
inç sald›r›lar›n› solun da anlad›¤› söylenemez. Solun lincin ard›ndan yaﬂanan geliﬂmelerdeki tavr›
bunu göstermiﬂti. Kimileri, alelacele Trabzon’a koﬂup “kendilerinin
olaylarla ilgisi olmad›¤›n›” kan›tlamaya çal›ﬂ›yor, kimileri TAYAD’›n
ortam› gerdi¤i eleﬂtirisi yap›yor, kimileri TAYAD’l›lar›n bu sald›r› politikas›na karﬂ› ortak bir ﬂekilde karﬂ› koymak için yapt›¤› ça¤r›ya cevap bile vermiyordu. Kimileri, linç
sald›r›s›n›n “kendilerinin Karade niz’de yapt›klar› kampanyay› gölge lemek için” gerçekleﬂtirildi¤ini, kimileri meselenin sadece “Kürt düﬂmanl›¤›” oldu¤unu söyleyecek kadar dar ufukluydular. ‹ﬂte o sald›r›
tüm ülke çap›na yay›lm›ﬂ, Hrant
Dink’in katledilmesine kadar gelmiﬂtir. Sald›r›lara karﬂ› koymak,
devletle ve iktidarla çat›ﬂmakt›r.
Bugün hâlâ bundan kaç›nmak, antifaﬂist mücadeleden kaçmakt›r.
Komplo teorileriyle, düzeniçi güçlere yaslanma politikalar› geliﬂtirmek, bu çat›ﬂmada AKP’yi “derin
devlete karﬂ› olanlar saf›nda” görmek de ayn› anlama gelir. “Büyük
politika” ad›na sergilenen politika
bilmezliktir asl›nda. Solun bu politika bilmezli¤i, düzeniçi hesap ve
kayg›lar›, linç sald›r›lar› biçiminde
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geliﬂen faﬂist politikan›n karﬂ›s›na
güçlü bir biçimde ç›k›labilmesini de
engellemiﬂtir.
ine ﬂu hat›rlatmay› yapmakta
yarar var: Gazeteciler, ﬁemdinli’deki olayla ilgili olarak “bunlar
acaba J‹TEM’den mi?” diye sormuﬂlard›. Aksu, sanki jandarma
kendisine ba¤l› de¤ilmiﬂ gibi, “bu
sorular› bana sormay›n” derken,
Tayyip Erdo¤an da, “bizim zaman› m›zda böyle bir ﬂey yok, geçmiﬂte
böyle söylentiler olmuﬂ” diyerek
kapatm›ﬂt› konuyu. Derin devleti
aç›¤a ç›karma niyeti olan birinin verece¤i cevap m› bu?
Temmuz 2006’da yine bu sayfada
ﬂöyle demiﬂtik: “K›sacas›, linç
sald›r›lar› karﬂ›s›nda AKP hüküme tinin baﬂ›ndan bu yana izledi¤i poli tika, linççilere ‘sald›rmaya devam
edebilirsiniz’ iﬂareti verirken, polise
ve yarg›ya da ‘linççileri korumaya
devam edin’ talimat› yerine geçmiﬂ tir. ” Bu talimat› alan ayn› zamanda
Yusuf Hayaller, Ogün Samastlar’d›r.
Bu talimat› alan Trabzon ve ‹stanbul
polisi, linççileri korumaya devam etmiﬂtir. Her ﬂey bu kadar ortadayken,
Hrant Dink’in katledilmesinde
AKP’nin sorumlulu¤u olmad›¤›n›
iddia etmek, komplo teorileriyle
AKP’yi aklamak, sadece faﬂist politikalar› ve “derin devleti” güçlendiren bir politika olur.
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›llard›r söyledi¤imiz gibi, “de rin devlet yok, devlet var” .
Hrant Dink’in katledilmesi karﬂ›s›nda hedefe koyaca¤›m›z da devlet ve
AKP iktidar›d›r. Tart›ﬂma esas›nda
bir yan›yla “Susurluk” tart›ﬂmas›d›r.
Devletin d›ﬂ›nda bir “derin devlet”
aray›p, gölgelerle dövüﬂmek veya
icazet hesaplar›yla iktidar›n demagojik söylemlerine aldan›p buna göre politikalar belirlemek, faﬂist terör
karﬂ›s›nda politikas›z kalmakt›r. Faﬂizme, oligarﬂiye karﬂ› mücadelenin
kime karﬂ› ve nas›l verilece¤i aç›kt›r. ‹ktidar sahipleriyle çat›ﬂmadan
ve bu çat›ﬂmada bedeller ödemeden
demokrasi kavgas› verildi¤i görülmemiﬂtir ve görülmeyecektir. Hrant
Dinkler’in hesab›n› sormak için faﬂizme karﬂ› mücadeleyi büyütelim.

Y

DER‹N DEVLET DE⁄‹L

DEVLET VAR!
Linçlerden Hrant Dink
Cinayetine... Hrant
Dink’ten ‘Derin Devlet’e...
Tüm faﬂist katliamlar,
ayn› kap›ya ç›km›ﬂt›r.
Ancak...
‘Derin devlet’ san›lan,
devletin kendisinden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir...
Ortaya ç›kan son
kan›tlar, gösterdi ki,
Dink’in KAT‹L‹
DEVLETT‹R. Ve bu
devlet, karanl›kta de¤il,
herkesin gözleri
önündedir...
Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili tart›ﬂmalar, daha önceki benzer
katliamlar›n devam›nda oldu¤u gibi, yine gelip “derin devlet”te dü¤ümlendi. Bu kez, “derin devleti”
telaffuz eden do¤rudan Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an’›n kendisi oldu.
Erdo¤an konuﬂmalar›yla, Hrant
Dink cinayetinin “derin devlet’ iﬂi
oldu¤unu ima ederken, “hükümet
olarak Trabzon’da valiyle emniyet
müdürünün görevden al›nmas›n›n
derin devletin üzerine gitmenin bir
ad›m› oldu¤unu söylemektedir.
Evet, geliﬂmelerin aç›kça gösterdi¤i gibi, Hrant Dink’in katledilmesinde devletin rolü oldu¤u kesinleﬂmiﬂtir. Peki sözkonusu devlet “derin” bir devlet mi?
Bakal›m;
Dink’i katledenlerden Yasin Hayal, bizzat YARGI’n›n korumas›nda tahliye edilmiﬂtir. (Linççileri de
hiç soruﬂturmayan, yarg›lamayan
ayn› savc› ve hakimlerdir.)
Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve
Ogün Samast aras›ndaki iliﬂkiler,

POL‹S‹N bilgisi dahilindedir. Bu
örgütlenmenin Hrant Dink’i öldürme karar› verdi¤ini Trabzon, ‹stanbul POL‹S‹ ve EMN‹YET GENEL
MÜDÜRLÜ⁄Ü de bilmektedir.
Sonuçta ne katiller engellenir, ne
Hrant Dink korunur ve Dink öldürülür.
Cinayetin hemen ard›ndan polis
ﬂefleri, VAL‹, “örgüt iﬂi de¤il” diye
aç›klama yaparlar.
Samsun’da J ANDARMA katilin afiﬂ posterini yap›p bas›na servis
yapar. Bir tek afiﬂin üstüne “eylemi
savunuyoruz, bu vatan için kurﬂun
atan ﬂerefli Ogün Samast” yazmad›klar› kal›r.
K›sacas›, Hrant Dink, devletin
çeﬂitli kurumlar›n›n onay›, gözyummas›, teﬂvikiyle katledilmiﬂ ve katiller, yine devletin çeﬂitli kurumlar›
taraf›ndan himaye alt›na al›nm›ﬂt›r.
Burada gizli, derin, karanl›k olan
ne var? Valiler, emniyet müdürleri,
polis, jandarma, yarg›, hepsi ortada.
Ve tüm bu olgular ortadayken, geriye söylenecek tek bir ﬂey kal›r:
Hrant Dink’in K AT‹L‹ DEVLETT‹R! Derin de¤il, aç›ktaki devlettir.

Faﬂistler her zaman
polisin ve ordunun
yedek gücü olmuﬂtur
Hrant Dink’in katledilmesindeki
iliﬂkiler zinciri, bu ülke tarihini bilenler için çok yeni, ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Polis ve ordu, 1960’lardan bugüne faﬂist örgütlenmeleri çok çeﬂitli biçimlerde kullanm›ﬂt›r ve kullanmaya devam etmektedir. Faﬂistler her zaman polisin ve ordunun
yedek gücü olmuﬂtur.
1960-1970’li y›llar boyunca binlerce insan›m›z› katleden sivil faﬂist
terör, terörünü, “devletin güvenlik
güçlerine yard›mc› milliyetçi güç ler” ideolojisiyle gerekçelendirmiﬂ5
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tir. Ogün Samastlar’›n, Yasin Hayaller’in sözlerine, ifadelerine bak›n; ayn› ideolojiyi görürsünüz yine.
MHP, Ülkü Ocaklar› içinde örgütlenen, komando kamplar›nda
bizzat polis ve subaylar taraf›ndan
e¤itilen faﬂistler, yerine göre bazen
polis, bazen ordu, bazen de M‹T taraf›ndan yönlendirildiler.
1980-90’l› y›llarda ise faﬂistler,
yo¤un olarak özel timler, ölüm
mangalar› içinde istihdam edilerek
kullan›ld›lar. Sahneye de¤iﬂik faﬂist
örgütlenmeler ç›kt›. Bu güruhlar,
‘90’l› y›llarda, infazlarda ölüm
mangalar›n› alk›ﬂlamakta, asker cenazelerini ﬂovenist k›ﬂk›rtma törenlerine dönüﬂtürmekte kullan›ld›. Yak›n dönemde ise ayn› güruha bizzat
Genelkurmay taraf›ndan baﬂlat›lan,
onlarca ﬂehirde polis taraf›ndan organize edilen linç sald›r›lar›nda görev verildi.
Kontrgerilla politikalar› için yine MHP’si, BBP’si, Ülkü veya Alperen Ocaklar›’yla faﬂist örgütlenmeler içinden adam devﬂirilmektedir. Dünün Abdullah Çatl›lar›’n›n,
Haluk K›rc›lar›’n›n, Oral Çelikleri’nin yerinde Yasin Hayaller, Erhan
Tunceller vard›r.

Düzenin kahramanlar›
ve iyi çocuklar›
Hat›rlay›n. Bu ülkenin Baﬂbakan›, bakanlar›, Ankara Bahçelievler’de savunmas›z 7 genci iﬂkenceyle, telle bo¤arak, kurﬂunlayarak
öldüren, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›
yapt›¤› aç›¤a ç›kan, ﬂantajla, tehditle para tahsil etti¤i bilinen birini
–Abdullah Çatl›’y›– tüm halk›n gözünün içine baka baka sahiplenmekten utanmam›ﬂ ve çekinmemiﬂlerdir. Erhan Tunceller, Yasin Hayaller ve Ogün Samastlar karﬂ›s›ndaki devlet tavr› da ayn› zihniyetle
devam ediyor.
Yine bir hat›rlatma yapal›m.
1996’da bir grup feribot kaç›rm›ﬂt›.
Feribot’taki onlarca insan› zorla al›koyan, onlar›n yaﬂam›n› riske atan
bu kiﬂiler için eski Genelkurmay
Baﬂkan› Do¤an Güreﬂ aynen ﬂöyle

demiﬂti: "Feribotu kaç›ran gençler
milliyetçi, vatanperver, mert ve
sa¤lam insanlar olup kesinlikle te rörist de¤illerdir..."
‹stanbul Emniyet Müdürü’nün,
Trabzon Valisi’nin aç›klamas› ile ne
kadar benziyor de¤il mi bu sözler.
Görevleri ve yetkileri olmamas›na ra¤men bir yandan Cerrah, bir
yandan Altay, alelacele “örgüt de ¤il, ideolojik de¤il, acemi iﬂi” aç›klamalar›yla olay› küçültmeye çal›ﬂt›lar. Polis, Ogün Samast’›n üzerindeki sim kart›n› bile bulmad›, çünkü
do¤ru dürüst aramam›ﬂt›. Kart cezaevine giriﬂte bulundu. Düﬂünün, öyle bir polis ki, cinayetten, hem de
ülkeyi, dünyay› sarsan büyük bir
“olay”dan dolay› yakalad›¤› katilin
üzerini bile do¤ru dürüst aram›yor.
Çünkü polis, Ogünler’i “ kendinden” görüyor, onlara “aslan›m, koçum” muamelesi yap›yor... Polis, o
kadar aç›k ﬂekilde katili himayeye
çal›ﬂ›yor ki, “‹kinci kiﬂi vard›” diyen tan›¤›n ifadesini bile alm›yor...
Sadece polis mi? Hay›r, jandarma da ayn›d›r. Ogün Samast’›n posterlik foto¤raf›n› çeken jandarman›n
katili yak›ﬂ›kl› göstermek için gösterdi¤i gayreti herkes televizyonlardan izledi... Evet, onlar, devletin,

Adalet Olacak M›?
Tam 11 ay önce Trabzon polisine
Hrant Din’in öldürülece¤i bilgisi
geldi. Trabzon polisi, ‹stanbul polisine "Hrant Dink'i vuracaklar" diye
yazd›.
Trabzon polisi, Hrant Dink’i vurmaya niyetlenenleri engellemedi.
‹stanbul polisi, Hrant Dink’i
korumad›.
Peki ne olacak ﬂimdi?

polisin, M‹T’in, ordunun iyi
çocuklar›d›r. Faﬂistlerin feribot
kaç›rmalar›nda, otel bask›nlar›nda da hep ayn› yaklaﬂ›m sergilenmedi mi? Bu, “bana mil liyetçiler suç iﬂliyor dedirte mezsiniz” zihniyetinin devlet
politikas› olarak süregelmesidir.

AKP, ‘derin
devlet’in neresinde?

Tayyip Erdo¤an bu
ülkenin
Baﬂbakan›
de¤il mi..
Derin Devlet var diyorsa, gere¤ini yapmal›!
Yapm›yorsa, ‘derin
devlet’le
birlikte
demektir!

Bu sorunun cevab›na geçmeden,
Tayyip Erdo¤an’›n “derin devlet”
konusunda söylediklerine bakal›m:
“ Derin devlet gelenek haline
gelmiﬂ, bu ifade Osmanl›’dan bu
yana kullan›l›yor. Kurumlar›n için deki çeteleﬂme de diyebiliriz. Bu tür
bir yap› var. ”
Devam›nda da ﬂöyle diyor Erdo¤an:
“Bugüne kadar bu tür ba¤lant› lar›n üzerine gidilemedi¤i için be delini hem millet hem devlet olarak
ödedik. Yürütme olarak belirli bir
yere kadar gidebiliyoruz. Bu olayla r›n üzerine yürütme, yasama, yarg›
birlikte çal›ﬂarak gidilmeli.”
Tayyip Erdo¤an’›n bu sözlerinde
samimi oldu¤unu düﬂünmemiz için
hiçbir neden yok. Çünkü, say›s›z prati¤i bir yana, en son ﬁemdinli konusunda ne yapt›¤› ortadad›r.
‹ki polis ﬂefini görevden
al›p kapat›lacak m› bu mesele?
Birini göz göre göre
ÖLDÜRTMEN‹N bedeli bu
kadarc›k m›? Ki, “görevden
al›nan” o polis ﬂeflerinin yar›n
terfiler alarak baﬂka ﬂehirlere
atanaca¤› da ortadayken...
Bu bilginin gere¤ini yapmayan
tüm polis ﬂefleri, tüm il idare yetkilileri, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve
‹çiﬂleri Bakanl›¤› yetkilileri, ve bizzat
‹çiﬂleri Bakan›’n›n kendisi, Hrant
Dink’i Ö L D Ü RTMEKT EN YA RGILANMALIDIRLAR. Aksi takdirde, meselenin üstü örtülmüﬂ
olacak, Türkiye halk› bir kez daha
adaletsiz kalacakt›r.
6
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‘Derin devlet’ Susurluk’ta devletin kirli ve kanl› iﬂlerinin aç›¤a ç›kmas› karﬂ›s›nda, devleti aklamak
için ortaya at›lan bir kavramd›r. Ülkemizdeki katliamlar, provokasyonlar, “karanl›k” bir güç taraf›ndan
de¤il, devlet taraf›ndan örg ü t l e nmiﬂtir. M‹T’i, jandarmas›, polisi, ordusu bunun içindedir. Bunu herkes
de bilir. Ne zaman ki iktidarlar yasal
yollarla halk›n mücadelesini durduramam›ﬂsa, yasad›ﬂ› yollara, yasad›ﬂ› örgütlenmelere baﬂvurmuﬂlar, bu
ö rgütlenmeler arac›l›¤›yla halka
karﬂ› cinayetler, provokasyonlar,
katliamlar gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Bütün iktidarlar bu suça ortakt›r.
Ben bilmiyordum diyen veya diyebilecek bir iktidar yoktur. AKP de
buna dahildir.
Gerçek ﬂu ki, Baﬂbakan’›n yukar›daki sözleri, ülkemizin bir “hukuk
devleti” oldu¤u iddias›n›n da bir yalan oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Baﬂbakan, hukukun kâr etmedi¤i,
hükümetlerin bile sözünün geçmedi¤i bir yap›dan sözediyorsa, o ülkedeki sisteme demokrasi denilebilir mi?
Tayyip Erdo¤an, derin devleti
biliyor ve kabul etmiyorsa buna
karﬂ› savaﬂmal›d›r. Savaﬂm›yorsa
derin devletle birliktedir demektir.
Baﬂbakan Erdo¤an, “derin dev let var... minimuma indirmek, hatta
yoketmek laz›m” derken de asl›nda
cüretli ve tutarl› de¤ildir, tereddütü
kelimelere yans›maktad›r.

Susurluk sürüyor!
Hâlâ itirafç›lar›, mafyac›lar› tetikçi olarak kullanma politikas› de-

vam etmektedir. ﬁemdinli’de ortaya
ç›kan kontra timinde iki subay›n yan›s›ra bir de PKK itirafç›s› bulunuyordu. Yine geçen hafta ortaya ç›kan bir baﬂka örnek ise, Diyarbak›r
E Tipi Kapal› Cezaevi’nde “organize suç örgütü lideri” (yani mafya)
olmaktan tutuklu bulunan Gökhan
Cevhero¤lu’nun, “ D i y a r b a k › r’ d a
tan›nm›ﬂ birine suikast yapmas›”
karﬂ›l›¤›nda sahte belgelerle hapishaneden ç›kar›lm›ﬂ olmas›d›r. Cevhero¤lu bu iste¤i yerine getirmemesi nedeniyle yeniden tutukland› ve
“Kas›m 2005’te hapishaneye gelen
iki J‹TEM’ci taraf›ndan kendisine
bu görevin verildi¤ini, ayn› gün tah liye edilerek Pirinçlik Üssü içindeki
bir villaya götürülüp kendisine sus turucusu bulunan bir silah ile çelik
yelek verildi¤ini” aç›klad›.
AKP iktidar›ndaki baﬂka baz›
olaylar› da hat›rlatal›m: Haluk K›rc›
ve M. Ali A¤ca gibi Susurlukçu iki
faﬂist katili yasalar› çi¤neyerek serbest b›rakt›rd›, Alaaddin Çak›c› gibi
bir mafyac›n›n kaçmas›na pervas›zca göz yumdu. ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, mecliste “M‹T’in
mafya ve faﬂistleri kullanmas›”na
iliﬂkin bir soru önergesini, “devlet
s›r r ›” gerekçesiyle cevaplamad›.
‹tirafç›lar›n hapishanelerden ç›kar›larak tetikçi olarak kullan›lmas›n›
mümkün k›lacak bir yasay› ç›kard›.
“‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” söylemlerine karﬂ› iﬂkenceler sürdü¤ü gibi,
iﬂkencecilerin aklanmas›na devam
edildi... MGK yönetmeli¤inde de¤iﬂiklik yap›lmas›, “Toplumla ‹liﬂkiler
Baﬂkanl›¤›” adl› psikolojik harekat
merkezinin la¤vedilmesinin hemen
ard›ndan 81 ilde psikolojik harekat›
sürdürmek için yeni birimler kurdu... K›sacas›, Susurluk politikalar›
ve örgütlenmeleri, bizzat AKP taraf›ndan bugüne kadar sürdürülegelmiﬂtir.
Kontr ger illa politikalar ›n›n
devam etmesi, Susur lu k devletinin hüküm sürmeye devam etti¤ini gösterir. Baﬂka bir deyiﬂle ﬂöyle de diyebiliriz: Kontrgerilla politikalar› yürürlükteyse, bilin ki, devlet, yine Susurluk’taki devlettir!

Katilin de¤il,
düzenin foto¤raf›
Hrant Dink’i katleden Samast’›n “afiﬂ” havas›nda çekilmiﬂ resmi, daha ilk günden tart›ﬂma konusu
oldu.
Posterin(!) özenle haz›rland›¤› belliydi. Katil Samast, Türk bayra¤› ve
üzerinde Atatürk'ün "vatan topra¤› kutsald›r, kaderine terk edilemez" sözünün yerald›¤› bir tablonun önünde gösteriliyordu.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Sözcüsü ‹smail Çal›ﬂkan, foto¤raf›n Samsun'da çekildi¤ini söyledi. Ama Samsun polisi de Samsun jandarmas› da
inkar etti foto¤raf›. Biz çekmedik dediler.
Jandarma Genel Komutanl›¤› da yapt›¤› aç›klamada, foto¤raf›n kendi birimlerince çekilmedi¤ini belirtti.
Ama nihayetinde bu foto¤raf› biri çekmiﬂti ve er geç ortaya ç›kacakt›.
Ç›kt› da. Foto¤raf›n çekilme an› kameraya da kaydedilmiﬂti. Foto¤raf› çeken JANDARMA idi. Askerler, Samast’› gerçekten de büyük bir özenle
sözkonusu sahneye yerleﬂtiriyor, iki yan›na da iki jandarma geçiyor, öylece poz veriyorlard›. Katile gösterilen ihtimam o kadar büyüktü ki, saç›n›n
ﬂekli bile düzeltilmiﬂti. Elbette resmin “mesaj”› güçlü olmal›yd›.
Peki Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Kuvvetleri’nin mesaj› neydi? Mesaj aç›k.
Hrant Dinkler’i vuran katiller, bizim “iyi çocuklar›m›z”d›r. Bu düzene
karﬂ› ç›kanlar, baﬂka milliyetten, dinden, inançtan, düﬂünceden olanlar, iyi
çocuklar›m›z›n s›kt›¤› kurﬂunlara müstahakt›rlar.
Mesaj devam ediyor foto¤raf üzerinden: Biz vurur, kaybeder, bombalar,
iﬂkenceden geçirir ve ve iyi çocuklar›m›za sahip ç›kar›z... Bakal›m “Hukuk
devleti”nin savc›lar› bu hukuk d›ﬂ› mesaja ne diyecek?

‹hmal de¤il, resmen
kas›t var.
Yukar›da k›smen özetlenen tüm
geliﬂmelerin ard›ndan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Hrant Dink olay›nda “poli sin ihmali olup olmad›¤›n›n araﬂt› r›ld›¤›n›” aç›klad›.
AKP hükümetinden jandarmaya, polise kadar düzenin tüm kurumlar›, geliﬂmelerin hesaplad›klar›ndan daha fazla aç›¤a ç›kmas› ve
gün geçtikçe “devletin köﬂeye s›k›ﬂmas›” karﬂ›s›nda adeta bir panik
içindeler. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n “ihmal” soruﬂturmas› da iﬂte bu pani¤in sonucudur. De¤ilse, bu kadar
ﬂey aç›¤a ç›km›ﬂken, “ihmal mi?”
diye yap›lan bir soruﬂturmaya kargalar bile güler.
Polisin “haber eleman›” oldu¤u
aç›klanan Erhan Tuncel’in “iki tarafl› çal›ﬂt›¤›” senaryosu da yine ay7
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n› telaﬂla gerçekleri buland›rmak
için bir ortaya at›lan bir iddiad›r.
Erhan Tuncel, polise bilgi verirken
de, katillere Hrant Dink’in resmini
verirken de asl›nda “ayn› tarafta”d›r
zaten. “Devlet”in taraf›ndad›r.
Ve öyle oldu¤u için, devlet teﬂhir
oldu¤u için, telaﬂ ve panik bu kadar
yay›lm›ﬂt›r. Panik ve telaﬂ,
Demirel’i bile geliﬂmelere müdahale etmeye itmiﬂ, aman devletimizi
y›pratmayal›m demeçleri vermeye
baﬂlam›ﬂt›r: “Devlet tektir. Devletin
içinde devlet oldu¤u iddias›, Türki ye Cumhuriyeti devleti için zaaft›r.
Herkesin dikkat etmesi laz›m. Dev let düﬂmanl›¤› ile bir yere var›la maz. Bugün derin veya s›¤ devletten
bahsedilmesini garipserim.”
Evet, art›k kimsenin inkar edemedi¤i gibi, Hrant Dink, göz göre
göre öldürtülmüﬂtür. Gören göz de
bizzat devletin gözüdür.

Hrant Dink’in cenaze töreninde
taﬂ›nan pankart ve dövizlerde yeralan, 100 binden fazla insan›n hayk›rd›¤› “Hepimiz Hrant Dink’iz,
Hepimiz Ermeniyiz” slogan›, ›rkç›, ﬂovenist milliyetçi kesimleri rahats›z etti. Sürekli olarak kendi milliyetçiliklerinin “›rkç› olmad›¤›” vaazlar›n› verip duranlar›n, ›rkç› yüzlerini aç›¤a vurmalar›na vesile olan
bir iﬂlev gördü.

Yas› bile beklemeyen
ahlâks›zl›k

Maske indi
IRKÇI yüz
göründü
‘Hepimiz Ermeniyiz’ slogan›, beyninin k›vr›mlar›nda ﬂovenizmin zehirleri dolaﬂanlar› rahats›z etti

Bu slogana gösterilen tepkinin
nedenlerine geçmeden önce alt› çizilmesi gereken bir nokta, bu tutumda ortaya ç›kan ahlâks›zl›kt›r.
Dink’in mensubu bulundu¤u Ermeni Cemaati taraf›ndan ilan edilen
“yas” süresinin bitmesini dahi beklemeyen, görülmedik ﬂekilde öleni
telin etmeye, kin kusmaya varan,
insani aç›dan bir ahlâks›zl›ktan söz
ediyoruz.
Düﬂünsel, etnik yap› ve daha pek
çok yönden “farkl›” olan› yok etmek ve zorbal›kla susturmaktan
baﬂka hiçbir meziyeti bulunmayan
bu kesimlerde böyle bir ahlâk aran›r
m›, bu da ayr› bir soru elbette!
Oysa, Hrant Dink’i hedef gösterenlerden biri olan Kemal Kerinçsiz
dahil olmak üzere, katledilmesinin
ard›ndan, devlet erkan›ndan hükümete, burjuva partilerden medyaya
kadar katlinde çeﬂitli düzeylerde sorumluluklar› bulunanlar›n “üzüntü”
dolu aç›klamalar›n›n mürekkebi daha kurumam›ﬂt›r. O “kardeﬂlikten”
sözeden demagoglar henüz yeni
susmuﬂken, beyninde ﬂovenizm zehirini taﬂ›yanlar “titreyip kendilerine gelerek”, o slogan›n ifade etti¤i
gerçe¤i nas›l çarp›tacaklar›n› düﬂünmeye baﬂlad›lar.

Ak›l tutulmas› ve
rahats›zl›¤›n kaynaklar›
Her ﬂeyden önce, ‘Hepimiz Er meniyiz' slogan› etraf›nda yaﬂanan
tart›ﬂmalar, düzeysiz, demagojik,
k›ﬂk›rtma amaçl›d›r. Ak›l denen
8
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nesneye hakaret edercesine, “biz
Ermeni de¤il Türküz” diye ortaya
f›rlayanlar› m› arars›n›z, gazetelerin
köﬂelerinden kendilerinin “Hrant
de¤il Ahmet, Mehmet” oldu¤unu
anlatanlar› m› istersiniz, 100 bin kiﬂiyi cahil, kand›r›lm›ﬂ, kendilerini
ak›ll› ilan edenleri mi, yoksa hep o
mazlumiyet yar›ﬂ›nda öne f›rlama
merakl›s› islamc›lar›n “as›l zulüm
gören az›nl›klar de¤il müslümanlar”
diye saçlamalar›n› m›...
O slogan›n neyi ifade etti¤ini
gerçekte herkes bilir. Kendini özdeﬂleﬂtirme; ma¤dur olan›n, ezilenin, bask› görenin yan›nda saf tutman›n ifadesidir. Burada sorun yok!
Mesela, “Hepimiz Filistinliyiz, Hepimiz Irakl›y›z” diyebilirsiniz. Ve
pekala bu “zeki” ﬂovenistler “hay›r
biz Filistinli, Arap, Irakl› de¤il Türküz” diye ortaya f›rlamazlar. Sorun,
Osmanl›’dan bu yana yoketmek istedikleri Ermeniler’i sahiplenme,
katledilen bir Ermeni için tarihte ilk
kez 100 binden fazla insan›n soka¤a
dökülmesidir, o slogan› sahiplenmesidir. ‹kiyüzlülük, ›rkç›l›k tavan
yapm›ﬂt›r adeta.
Faﬂist, ﬂovenist, devletçi kesimler, Hrant Dink cinayeti nezdinde
milliyetçili¤in eleﬂtirilmesi, faﬂist
örgütlenmelerin ad›n›n geçmesi nedeniyle zan alt›ndad›r, “de¤iﬂmedikleri”, her zamanki gibi devletin
kulland›¤› katiller olduklar› geniﬂ
kesimlerce görülüyor. Bu durumdan
kaynakl› bir s›k›ﬂm›ﬂl›k içindedirler.
‘Hepimiz Ermeniyiz'i n üzerine
atlamalar›n›n birinci nedeni bu s›k›ﬂm›ﬂl›ktan kurtulmakt›r. Ülkeyi
bölmek isteyenlerin oyunlardan tutun da, Ermeni Diasporas›’n›n planlar›n› aramaya varan paranoya bu
nedenle üretilmekte ve milliyetçi
duygular en baya¤› biçimde pompalanmaktad›r. Futbol sahalar›na kadar yay›lan, faﬂist kesimlerin bir biçimde örgütlü olduklar› alanlarda,
ﬂovenist tutumu kitlelere mal etme
ç›k›ﬂlar› bu ihtiyac›n ürünüdür.
‹kincisi; bizzat oligarﬂik devlet
yaratmaktad›r bu tart›ﬂmay›. Burjuva köﬂe yazarlar›n›n, MHP ya da
baﬂka partilerin sözcülük yapmas›

bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor. Zira, Dink
cinayetinin devlet cinayeti oldu¤u
her geçen gün aç›¤a ç›kmaktad›r.
Devlet bu gerçe¤in üzerini örtmek,
kendini aklamak ve ma¤dur olan›
ve onlara sahip ç›kanlar› suçlamak
için bu tart›ﬂmay› körüklemektedir.
Bir baﬂka neden; Dink’in katledilmesinin ard›ndan, solun öncülü¤ünde geliﬂen hareket, bütün eksikliklerine karﬂ›n, oligarﬂinin yüzy›ll›k politikalar›na, ﬂovenizme, halklar› düﬂmanlaﬂt›r›p, bunun üzerinden iktidar› sürdürme politikas›na
ciddi bir darbe vurmuﬂtur.
Toplumda “Ermeni” kavram›n›n
ne denli yayg›n ﬂekilde küfür olarak
kullan›ld›¤› düﬂünüldü¤ünde, cenaze sonras› yap›lan bir ankette slogan› do¤ru bulanlar›n neredeyse ﬂovenist duygularla baﬂa baﬂ gelmesi
önemli bir geliﬂmedir. (Hürriyet internet sitesinin 463 bin 68 kiﬂinin
oyu ile yapt›¤› anket)
Beyninin k›vr›mlar›nda ﬂovenizmin zehrini taﬂ›yanlar›n bu slogandan rahats›z olmalar› iﬂte bu nedenlerden dolay› do¤ald›r. Geniﬂ kitleler bu kesimler taraf›ndan k›ﬂk›rt›l›p, manipüle edilmektedir. Çünkü
bu slogan, oligarﬂinin halklar› düﬂmanlaﬂt›rma politikas›n›n da bir iflas›n›n göstergesi olmuﬂtur.

ﬁovenistleri tan›y›n!
Slogan etraf›nda yaﬂanan bu tart›ﬂman›n, istedikleri kadar gizlemeye çal›ﬂs›nlar, ﬂovenist, ›rkç› kafa
yap›lar›n› aç›¤a ç›kard›¤›n› belirtmiﬂtik. Kim bunlar, sadece MHP,
BBP gibi tescilli ›rkç›lar m›? Hay›r,
mesele de burada; sözde demokrat
görünenden, hükümete kadar, zaten
Dink’in katlinin objektif zemini
olan milliyetçili¤i k›ﬂk›rtan kim
varsa, bu slogana karﬂ› ç›kt›.
MHP, BBP gibi tescilli ›rkç›lar›n
aç›klamalar›n›, sokaklara 'Hepimiz
Türküz' pano ve afiﬂleri asmalar›n›,
“milliyetçi mukaddesatç›” SP ile
burjuva milliyetçisi ‹P’i bir kenarda
tutarak, di¤er örneklere bakal›m:
Tayyip Erdo¤an: “Tek eleﬂti rim, ‘Hepimiz Ermeni'yiz’ ifadesi

olmam›ﬂ olsayd›. O zaman çok daha
mükemmel olurdu. Yapanlar iyi ni yetli yapm›ﬂ olabilir ama ‘Hepimiz
Hrant Dink'iz’ demek yetiyordu.”
Cenazeyi kendi politikas› etraf›ndan kullanacak, ama öte yandan
›rkç› oylara göz k›rpmak zorunda,
beslendi¤i milliyetçili¤e karﬂ› ç›k›yor görünmemek zorunda.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali
Coﬂkun: “Biz herkese sayg›l› ol makla birlikte elhamdülillah Müslü man›m ve ne mutlu Türk'üm diyene.
Herkesin de benim onlara gösterdi ¤im kadar benim inançlar›ma ve
kimli¤ime sayg› göstermek mecbu riyeti vard›r. ”
"Hepimiz Ermeniyiz” diyerek
cinayeti lanetleyenler, müslüman ve
Türk kimli¤ine hakaret etti diye düﬂünmek, tam da “Ermenili¤i” lanetli, küfür gören anlay›ﬂ›n, baﬂka kimliklere sayg›s›zl›¤›n ta kendisidir.
‹slamc› Yazar Yusuf Kaplan:
“ Oysa bu ülkede baﬂka dinden
olanlar de¤il, as›l Müslüman ço ¤unluk eziyetlerle, yasaklarla hem
de nefesi t›kanacak kadar büyük
bask› ve sindirme operasyonlar›na
maruz kal›yor. Bunu ne zaman göre ce¤iz peki?.. Türkiye'ye söyleyecek
hiçbir ﬂeyi ve uygulayacak hiçbir
ciddî projesi olmayan sol-seküler
hareketlerin Hrant Dink cinayetini
ne kadar ilkel bir ﬂekilde araçsal laﬂt›rd›klar›n› ve siyasal bir ranta
çevirdiklerini hat›rlamakla yetini yor ve ‘Hepimiz Ermeniyiz’ diye
slogan atan kiﬂileri ve methiyeler
dizerek toplumun temel dinamikle rini dinamitlemeyi yegane vazife
olarak telakki edenleri k›n›yorum.”
Tek kelime ile ahlâks›z, ümmetçilik görüntüsü alt›nda ›rkç›, müslümanl›k kisvesi alt›nda kendinden
olmayan›n zulüm görmesine onay
veren bir kafa.
Ankara Ticaret Odas› (ATO)
Baﬂkan› Sinan Aygün: “Biz Türk
milletiyiz ve 1000 y›ld›r bu co¤raf yada yaﬂ›yoruz. Hepimiz Hrant de ¤iliz, benim ad›m Sinan Aygün, biz
Hrant de¤iliz.”
Ne zeka! Biz Sinan oldu¤unu
ö¤rendik. Peki, Ermeniler’in 4 bin
9
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Komiteden aç›klama
Hrant Dink’i u¤urlama komitesi tart›ﬂmalar
üzerine 29 Ocak’ta TMMOB’da bir bas›n
toplant›s› düzenledi. ÖDP, TMMOB ve
D‹SK temsilcilerinin kat›ld›¤› toplant›da konuﬂan Musa Çam, slogana iliﬂkin tart›ﬂmalar› hat›rlatarak, “Biliyoruz ki, bu tart›ﬂ may› baﬂlatanlar›n bir k›sm›, Hrant Dink
kardeﬂimizin can›na kastedilmesi gibi yeni
cinayetlerin iﬂlenmesine hizmet eden bir
toplumsal kültürün oluﬂmas›, yurttaﬂlar› m›z aras›nda düﬂmanl›k ayr›mc›l›k derin leﬂmesinde pay› olanlard›r” dedi.

y›ld›r bu co¤rafyada yaﬂad›klar›n›,
Türkler’in Anadolu’ya geliﬂinin kaç
bin y›l sonra oldu¤unu da bu kafa
bir ö¤rense!
Burjuva bas›nda, MHP’nin resmi yay›nlar› bir yana, ›rkç›l›¤›n bayra¤›n› yine Tercüman dalgaland›rd›.
Üç gün üst üste ﬂu manﬂetler at›ld›:
“Bölücülerin ‘katil devlet’ slo gan› cezas›z kald›: Meydan boﬂ
mu!”... “Hepimiz Türk’üz: Ülkeyi
bölüp parçalamak isteyenler
Dink’in cenazesini bile âlet ettiler.
Törene kat›lan baz› gruplar ‘Hepi miz Ermeni’yiz’ ‘Hepimiz Kürt’üz’
pankartlar› açarak hainliklerini bir
kez daha gösterdiler.” ... “Türk hal k› hayk›r›yor: ‘Türk’üm diyemeyen
defolsun gitsin’...”
Sadece Tercüman de¤ildi, köﬂe
yaz›lar›nda da kimi aç›ktan, kimi
utangaç karﬂ› ç›k›ﬂlar, “Türklükleri”
ile övünenler, Ertu¤rul Özkök gibi,
‘faﬂist ›rkç›’ belirlemesini kullananlar› tehdit eden, slogan› tart›ﬂmaya
açan, “ben de milliyetçiyim” diye
ortaya f›rlayanlar oldu.
Oligarﬂinin kadim düﬂmanlaﬂt›rma politikas›na vurulan darbeyi, yarat›lan havay› tersine çevirmek, ﬂovenizmi doru¤a t›rmand›rmak isteyenlerin bu ç›rp›n›ﬂlar›, o gün 100
bin kiﬂinin ‘Hepimiz Ermeniyiz’ dedi¤i gerçe¤ini de¤iﬂtirmeyecek, sadece yüzlerindeki maskeyi indirmektedirler.

AKP, Dink’in Cenazesini Kullanm›ﬂt›r
AKP’ye Bu Zemini Sunan Reformizmdir
AKP iktidar› Hrant Dink’in
cenazesini kendi ç›kar› için kullanm›ﬂt›r. Sanki katil kendisi de¤ilmiﬂ, sanki Dink’in katledilmesinden iktidar olarak kendisi
sorumlu de¤ilmiﬂ gibi, dünyaya
kendini cinayetin karﬂ›s›nda duran bir iktidar gibi göstermiﬂtir.
Cenazeye bakanlar›n kat›lmas›yla, daha sonra Tayyip Erdo¤an’›n Hrant Dink’in ailesine
yapt›¤› ziyaretlerle de bu imaj pekiﬂtirilmiﬂtir.
Peki nas›l oldu da bir hükümet,
kendisinin sorumlu oldu¤u ve siyasi olarak sorumlu olmas›n›n ötesinde pratik olarak da sorumlu oldu¤unun her geçen gün daha fazla aç›¤a
ç›kt›¤› bir cinayette, kendini bu kadar kolay “olay›n d›ﬂ›nda” gibi gösterebildi?
Dink’in katledilmesinin ard›ndan “Katil Devlet Hesap Ve recek”
sloganlar› yank›lan›rken Dink’in
cenaze töreninde son derece ilginç
bir ortam oluﬂmuﬂ, bugüne kadar
benzeri cinayet ve katliamlarda pek
görülmemiﬂ ﬂekilde, generaller, polis ﬂefleri bile törene kat›lm›ﬂlard›.
Baﬂka bir deyiﬂle, Hrant Dink’i öldürenler, ayn› zamanda cenaze törenine de kat›lm›ﬂlard›!
Buna neden cenaze törenindeki
iradi olarak yarat›lm›ﬂ belirsizliktir.
Pankarts›z, slogans›z bir cenaze ol-

mas›d›r. Resmen cenazede devletin
sorgulanmas› engellenmiﬂtir. Hrant
Dink’in katledilmesinin sorumlular›na gereken tepkinin gösterilmesi
engellenmiﬂtir.
Bu durumu ortaya ç›karan cenaze törenini organize eden reformizmdir. “Hrant Dink’in vasiyeti”,
ailesinin iste¤i denilerek, bu reformist politika, onbinlere dayat›lm›ﬂt›r. Dink’in katillerine gereken tepkinin gösterilmesine Dink’in ailesinin itiraz› olmazd› kuﬂkusuz, e¤er
reformizmin bu kayg› ve hesaplar›
olmasayd›, aile kitlenin iste¤ine hay›r demezdi...
Tek pankartl› yürüyüﬂler yap›lmaz m›, yap›l›r elbette. Sessiz veya
tek sloganla yürünmez mi, elbette
yürünür. Ama bu her zaman “do¤ru” olmayabilir. Nitekim, Hrant
Dink’in cenazesinde do¤ru olmam›ﬂt›r. Sessizlik, slogans›zl›k, pankarts›zl›k burjuvazinin hoﬂuna gitmiﬂtir ama do¤ru olmam›ﬂt›r. Burju-

vazinin hoﬂlanmas› da zaten do¤ru olmad›¤›n›n bir baﬂka göstergesidir.
Tayyip Erdo¤an’›n geçenhaftaki bir konuﬂmas›nda söyledi¤i ﬂu sözler, cenazenin nas›l kullan›ld›¤›n›n da bir ifadesi oldu: ﬁöyle diyordu Baﬂbakan: “Cenazede 3 ﬂey takdire
ﬂayand›. Halk dünyaya birlik
beraberlik mesaj› verdi. Pro vokasyona karﬂ› Dink'in eﬂinin
ve Patrik Mutafyan'›n olgun
konuﬂmalar› çok önemliydi.
Tek eleﬂtirim, (Hepimiz Erme ni'yiz) ifadesi olmam›ﬂ olsay d›...”
Böyle bir “birlik” mesaj› aldat›c›yd› kuﬂkuﬂuz. “Dünyaya k arﬂ›”
verilecek bir mesaj de¤il, oligarﬂiye, Hrant Dink’i katledenlere verilecek mesaj vard› o cenaze töreninde. Reformizm iﬂte bu mesaj›n güçlü biçimde verilmesini engellemiﬂ,
ve AKP’nin dünyay› aldatmas›na
zemin haz›rlam›ﬂt›r.
Ülkemizin ayd›n, duyarl› insanlar›, daha Dink’in katledilmesini izleyen ilk saatlerde Agos Gazetesi’nin önünde “Katil Devlet Hesap
Ve recek” slogan›n› att›lar. Bunun
ne kadar isabetli bir slogan oldu¤u
bugün daha aç›k görülüyor.
Cenaze törenine “Hepimiz
Hrant Dink’iz, Hepimiz Erme ni'yiz” slogan›yla birlikte “ k a t i l
devlet” sesleniﬂinin de damgas›n›
vurmas›na, halk›m›za ve tüm dünyaya katilin aç›kça gösterilmesine
engel olan reformizm, bu tavr›yla
ne yaz›k ki AKP’ye hizmet etti.

Reﬂat Altay’›n ça¤daﬂl›¤›n›n göstergesi nelerdir, biz
bilmiyoruz ama anlaﬂ›lan CHP ‹l Baﬂkan› biliyor.
Altay, Cumhuriyet için neler baﬂarm›ﬂ, anlatsa da tüm
Türkiye ö¤rense... Ama anlataca¤› bir ﬂey oldu¤unu
sanm›yoruz. Ama Altay’›n iﬂkencecili¤ine, katliamc›l›¤›na iliﬂkin anlatacak çok ﬂey var. Ki biz burada
tekrar etmeye gerek duymad›k, günlerdir burjuva
bas›nda bile yaz›yor çarﬂaf çarﬂaf.
CHP çizgisi art›k her konuda kraldan daha kralc›d›r.
MHP’lilerden daha ›rkç›, polisten daha iﬂkenceci, bask›
yasalar›n›n y›lmaz savunucusu durumundad›r. ‹ﬂkenceci, infazc›, 16 Mart Katliam›’n›n organizatörü Reﬂat
Altay’› savunmak bu çizgiye yak›ﬂm›ﬂt›r...

Aferin ﬂu CHP’lilere; hiçbir
katili avukats›z b›rakm›yorlar!
C H P Tr abzon ‹l Baﬂkan› Cafer H a z a ro ¤ l u ,
infazc› Emniyet Müdürü Reﬂat Altay’›n görevden al›nmas›na tepki göstermiﬂ.
Hazaro¤lu, Altay’›n merkeze al›nmas›na iliﬂkin
bak›n ne diyor: “Alt› ay önce göreve gelmiﬂ, ﬂehirle
kaynaﬂm›ﬂ, tecrübeli, bütün olaylar›n üzerine gidebi len, ça¤daﬂ ve cumhuriyetçi bir emniyet müdürüydü.
Hükümet taraf›ndan sanki bir bahane yarat›l›p da al›n m›ﬂ hissi uyan›yor.”
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Sahaya ‹nen ﬁovenizm!
H r a n t
Dink’in cenazesinde taﬂ›nan ‘Hepimiz Ermeni'yiz’ pankart›na
karﬂ› ﬂovenist milliyetçili¤i k›ﬂk›rtanlar, örgütlü bulunduklar› bütün alanlarda harekete geçtiler. Bu alanlardan biri
de, futbol sahalar›, seyirci kulüpleri
oldu. ﬁovenizm, birçok maçta sahaya indi, sloganlara, pankartlara dönüﬂtü.
Trabzonspor-Kayserispor maç›nda, Hrant Dink'in katil zanl›s›
Ogün Samast'›n ‘simge’ haline gelen beyaz beresini takm›ﬂ gençler
tribünlerde gövde gösterisi yapt›.
Ayn› maçta, "Biz Türk'üz, hepimiz
Mustafa Kemal'iz" vb. pankartlar
aç›ld›.
Malatya-Elaz›¤ maç›nda, Elaz›¤l› taraftarlar, Dink'in Malatya do¤umlu olmas› nedeniyle “Ermeni

Malatya” slogan› at›p, “Ne Ermeni'yiz, ne Malatyal›'y›z, biz Elaz›¤l›'y›z, Türkiye sevdal›s›y›z" yaz›l›
pankart açt›lar. "Aya¤a kalkmayan
Ermeni olsun" anonslar› ile Ermeni
kelimesini küfür olarak kulland›lar.
Malatyal› taraftarlar›n cevab› ise,
"PKK d›ﬂar›" oldu. Maç sonras› ç›kan olaylarda 3 polis ve 7 taraftar
yaraland›.
Adana Demirspor-Alanya maç›nda, Demirspor taraftar› bayrak
sallay›p ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’, ‘Hepimiz Mustafa Kemal'iz,
hepimiz Türk'üz’ yaz›l› pankart açt›.
‹sterseniz “Toplumsal cinnet”
deyin, isterseniz “geliyorum diyen
tehlike” olarak adland›r›n, ama bu
yaﬂananlar›n “milli refleks” ya da
üç beﬂ serserinin iﬂi olarak aç›klanmas› mümkün de¤ildir.
Kimler örgütlüyor bu gösterileri
herkes biliyor. Bizim bu yaz›da de¤inmek istedi¤imiz nokta ise, as›l
olarak, devletin futbolu sadece kitleleri uyutma arac› olarak kullan-

mad›¤›d›r. Ayn› zamanda faﬂist örgütlenmelerin ve faﬂist propagandan›n da zemini futbol sahalar›. Ço¤u
iﬂsiz, yoksul gençlerin memnuniyetsizliklerini, tepkilerini kendi politikalar›n›n kal›b›na dökerek hem
düzen için “tehlikeli” olmaktan ç›kar›yorlar, hem baﬂka kesimlere
karﬂ› kullan›lan bir güç haline getiriyor, hem de faﬂizme kitle taban›
yap›yor devlet. Ve faﬂizmin söylemi, propaganda araçlar›, sloganlar›
bu tür örneklerle “soka¤a inen”, “s›radanlaﬂan” bir hal al›yor,
“Gerekirse futbol liglerini erteleriz” diyerek, akl›nca “radikal çözüm” üreten AKP iktidar› öncelikle
kendi politikalar›n› sorgulamal›d›r.
ﬁovenist söylem nas›l bu kadar
meﬂrulaﬂt›, faﬂist terör kimden himaye gördü; bu yaﬂananlar›n çok
daha boyutlusu olan linçlere kim
“vatandaﬂ tepkisi” dedi; bunlar sorgulanmadan ligleri erteleriz tehdidi
ucuz politikad›r, çözüm olamaz.

Kad›köy’de de Ermeni Kilisesi'nin duvarlar›na “S›ra
size geldi” ﬂeklinde yaz›lar yaz›ld›.

Va p u r Kaç›r›p Vatan› Kurtard›!
Uzman çavuﬂ olarak görev yapt›¤› Türk Silahl›
Kuvvetleri’nden 2002’de at›lan ve kendini ’vatansever
Türk fedaisi’ olarak tan›tan Nihat Acar isimli bir faﬂist,
27 Ocak akﬂam› Gelibolu-Lapseki seferini yapan
’Sultantepe’ araba vapurunu kaç›rd›. Elindeki Türk
bayra¤›n› gemiye as›p kaptan köﬂküne ç›karak, kaptan›
rehin alan Acar, ’Hepimiz Hrant’›z, hepimiz Ermeniyiz’
slogan›n› protesto etmek için eylemi yapt›¤›n› söyledi. 2
saat sonra teslim olan faﬂist, kameralara da eylemin
nedenini “vatan için” diye aç›klad›.

Kürt ö¤rencilere sald›r›
Hatay’›n Dörtyol ‹lçesi’nde ›rkç› faﬂist bir grup, 25
Ocak günü Kürt ö¤rencilere sald›rd›. Sald›r› sonucu biri
a¤›r olmak üzere 5 ö¤renci yaraland›. Faﬂistlerin
sald›r›s›na belediye iﬂçilerinin yan›s›ra, polis de kat›ld›.
Tahmin edilece¤i üzere, olay sonras› ilk gözalt›na al›nan
hafif yaral› 4 ö¤renci oldu, sald›rganlardan ise bir kiﬂi
göstermelik olarak gözalt›na al›nd›. Yaral› ö¤rencilerden Murat Kurt, sald›rganlar›n ö¤renci olmad›¤›n› belirterek, ﬂunlar› söyledi: “Bize sald›ran grup bizden yaﬂça
da büyüktü, bize ‘Bizimkiler dün ellerini size öptürdü,
biz de size ayaklar›m›z› öptürece¤iz’ dediler ve sald›rmaya baﬂlad›lar. Sald›rganlar ile birlikte polis ve belediyenin temizlik personeli de sald›rd›.”

Samsun’da Bombal› Sald›r›
Samsun’da, 78’liler Derne¤i, Cumhuriyet Kad›nlar›
Derne¤i, Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i gibi
DKÖ'lerin bulundu¤u pasaja, 26 Ocak günü gece 02.00
s›ralar›nda parça tesirli boru tipi bomba at›ld›. Konuya
iliﬂkin DKÖ’ler 27 Ocak’ta bir protesto eylemi yapt›lar.

Cinayeti K›nayana Soruﬂturma
Hrank Dink’in katledilmesi birçok yerde oldu¤u gibi,
Dersim’in Hozat ‹lçesi’nde de protesto edildi. “Yüce
Türk Yarg›s›”(!), an›nda harekete geçti ve protestoya
kat›lan, aç›klamay› yapanlar hakk›nda soruﬂturma
baﬂlatt›.

Kilise Derne¤ine Sald›r›
Samsun’a ba¤l› Atakent Beldesi’nde bulunan, Agope
Kilisesi Derne¤i 28 Ocak günü taﬂlanarak camlar›
k›r›ld› ve tabelas› siyaha boyand›. Öte yandan ‹stanbul
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Hrant
Dink’in
katledilmesiyle
yaﬂanan
tart›ﬂma
n o k t a l ar›ndan
birini,
milliyetçilik,
›rkç›l›k
o l u ﬂ t u rmaktad›r.
Cinayetin
teknik, adli
ayr›nt›lar›
bir yana, uygun politik ve
sosyolojik zemininin haz›rlanmas›nda oligarﬂinin bütün kesimleri
taraf›ndan pompalanan
milliyetçili¤in mutlak bir
belirleyicili¤i oldu¤u aç›kt›r.

kez 1789 Frans›z Devrimi’nde kullan›ld›. Modern anlamda milliyetçili¤in militan bir ideoloji olarak ortaya
ç›k›ﬂ› ise, 1800’lerin baﬂ›nda Almanya’d›r. Alman burjuva milliyetçili¤i, burjuvazinin c›l›zl›¤›ndan kaynakl›,
politik düzlemden önce felsefi düzlemde yaﬂanm›ﬂ, ard›ndan burjuva hareketlerin esin kayna¤› olmuﬂtur. Alman burjuvazisinin, “yurtsever” nutuklarla emekçileri
peﬂinden sürükleyen Frans›z burjuvazisi karﬂ›s›nda kendi pazar›n› koruma temelindeki bu geliﬂim, liberal-radikal çeﬂitli tonlarda milliyetçili¤in Alman halk›n› bu ç›kar savaﬂlar›nda yedeklemesini sa¤lad›. Tüm Avrupa’ya
yay›lan milliyetçilik; Napolyon savaﬂlar›, 1820-1824
aras›ndaki devrimci dalga, 1830 devrimleri gibi toplumsal olaylarda liberalizmle birlikte kitleleri aya¤a kald›ran manevi gücü oluﬂturdu ve Avrupa’da “restorasyon”
düzenini sarsmas›, Fransa’da krall›¤›n de¤iﬂimi, ‹spanya ve Portekiz'de yeni anayasalar›n yap›lmas›, Polonya’da milliyetçi ayaklanma gibi kimi siyasi, ekonomik
sonuçlar yaratt›. Burjuvazinin iktidar›n› kurmas› ile birlikte, “egemenlik ulusundur” söyleminden kast›n kendi
egemenli¤i oldu¤u daha aç›k görüldü.
K›ta Avrupas›’nda geliﬂen milliyetçili¤in temelinde,
ülkemizden farkl› olarak, kendisine denk ya da güçlü
milletleri düﬂman ve rakip görme vard›r. Çünkü, milliyetçili¤i pompalayan kapitalist, üretimin iç pazar ihtiyac›n› aﬂmas›ndan dolay›, üretti¤i mal› tüketecek pazara
ihtiyaç duyar. Birbirlerinin pazarlar›n› ele geçirme savaﬂ›, çeﬂitli uluslar›n kapitalistlerinin düﬂmanca karﬂ› karﬂ›ya gelmesi demektir. “Milli pazar›n›” koruma ve baﬂka pazarlara girme hesab› yapan kapitalistler, en ateﬂli
yurtsever nutuklar› iﬂte bu zamanlarda atm›ﬂlard›r.
Kapitalizmin emperyalizm aﬂamas›na s›çramas›,
burjuvazinin gericileﬂmesi, birçok olgu gibi, milliyetçilikte de temel de¤iﬂiklikler yapt›. Mahir Çayan’›n deyiﬂi ile, buruvazi “vatan, millet” bayra¤›n› “geminin bor dosundan aﬂa¤›ya att›.”
Milliyetçilik burjuvazi için eski önemini yitirmiﬂti.
Zira, tüm ulus devletlerin tekellerinin ç›karlar› ortaklaﬂt›, uluslararas› tekeller ortaya ç›kmaya baﬂlad› ve “sermayenin vatan› yoktur” sözü somut bir gerçeklik halini almaya baﬂlad›. Elbette burjuvazi ç›karlar› gere¤i
milliyetçili¤i kullanmaya devam etti. Ancak bu öncekinden farkl› bir nitelikteydi. Art›k milliyetçilik, demagojik ve ezilen, sömürülen halk kitlelerini aldatma, manipüle etme, uyutma amaçl› devredeydi. ‹ﬂte Lenin de
bu iki dönemin burjuva milliyetçili¤inin birbiriyle çeliﬂik iki farkl› e¤ilimi oluﬂturdu¤u gerçe¤inin alt›n› çizer
ve proletaryay› bu milliyetçili¤e karﬂ› uyar›r.
Tekelleﬂme aﬂamas›nda burjuva milliyetçili¤inin bir
baﬂka önemli niteliksel de¤iﬂikli¤i ise, burjuvazinin baﬂka uluslar› boyunduruk alt›na almak istemesiyle ortaya
ç›kar. Art›k kesinkes gerici nitelik taﬂ›yan burjuva milliyetçili¤i, ezen ulus milliyetçili¤ine, yani ﬂovenizme dönüﬂmüﬂtür. ﬁovenizmin ise, olumlu hiçbir yan› yoktur.
Bunun en aç›k örnekleri, 1. ve 2. Emperyalist Paylaﬂ›m

Bir burjuva
ideolojisi;
milliyetçilik
ve ﬂovenizm

Özellikle son y›llarda milliyetçi bir
yükseliﬂin yaﬂand›¤› da yine bilinen bir durumdur. Ancak hemen baﬂtan belirtelim ki, bu milliyetçilik hiçbir
ilerici yan taﬂ›mayan, ﬂovenist bir milliyetçiliktir.
Ülkemizde milliyetçili¤in niteli¤ini daha net görmek
için, milliyetçili¤in tarihsel geliﬂimine özetle bakal›m.
Milliyetçili¤in kökeni, kavrama kaynakl›k eden
uluslaﬂma sürecine dayan›r. Feodalizmin burjuva devrimlerle tasfiye edilerek ulus devletlerin oluﬂma sürecinde, burjuvazinin halk kitlelerini peﬂinden sürüklemesine, ulusal pazarlar oluﬂturmas›na zemin haz›rlayan
ak›m olarak ﬂekillenmiﬂ, feodalizme karﬂ› devrimci bir
rol oynam›ﬂt›r. Burjuva milliyetçili¤in savunusunun
pratik ifadesi, o ulusun burjuvazisinin ç›karlar›n› savunmakta buluyordu. Onun milliyetçili¤inin temelini ise,
kendine ait bir pazara sahip olma iste¤i belirliyordu.
Kapitalist üretim iliﬂkileri içinde ﬂekillenen ve bu anlamda da de¤iﬂik katmanlar aras›nda zorunlu karﬂ›l›kl›
ba¤lar›n oluﬂtu¤u yeni toplumsal düzende burjuvazi,
üretim araçlar›n› elinde bulundurmas›ndan kaynakl› giderek güçlendi. Pazar üzerindeki tam hakimiyeti ise,
burjuva devletin kuruluﬂuyla, feodalizmin y›k›l›ﬂ›yla
mümkündü. Bunu sa¤lamak için hem burjuvalar›
biraraya getirecek, hem de geniﬂ halk kitlelerini peﬂinden sürükleyecek bir düﬂünceye, kitleleri motive edecek
bir araca ihtiyaç vard›. Bu araç, “ulus devlet” düﬂüncesi, milliyetçilik oldu. Merkezi otoriteyi güçlendiren milliyetçilik, Sanayi Devrimi sonras› daha da geliﬂti.
“Milliyetçilik”in orijini olan “millet” kavram› ise, ilk
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ne Notlar Syf. 20) Halk kitlelerinin gerici yanlar›na yönelik propagandalar bu temelde gündeme getirilmiﬂtir.
En çok kulland›¤› olgular›n ise, milliyetçilik ve din oldu¤u bilinmektedir. Faﬂizm, lümpen serserilerle birlikte,
hitap etti¤i baﬂl›ca s›n›f olan küçük-burjuvazinin “arada
olma” durumunu kullan›r ve korkunç bir yalan ve demagojiye dayal›, milliyetçi duygulara seslenerek “düﬂmanlar, tehlikeler” iﬂaret eder. ‹çinde bulunduklar› durumun
sorumlusu olarak, komünistler, di¤er uluslar gösterilir.
Nazi Almanyas›’ndaki bu “tehlike” ise, temel olarak
“komünizm” olarak kullan›lm›ﬂ, küçük-burjuvazinin s›n›f atlama özlemi ile proleterleﬂme korkusunun besledi¤i sermaye s›n›f›na olan tepki, burjuva s›n›fa dahil olan
Yahudiler üzerinden ajite etmiﬂtir. Ayn› anda, örne¤in
Krupp gibi Alman tekelleriyle iliﬂki içindedir.
Faﬂizm, kitle taban› yaratmak için yükseltti¤i ﬂovenizm dalgas›yla uluslar aras›nda düﬂmanl›¤› yükseltirken, toplumun ilerici güçlerine, iﬂçi s›n›f›na, devrimcilere karﬂ› da ‘Kara Gömlekliler’, ‘SS’ler’ örne¤inde oldu¤u gibi, terör uygulam›ﬂt›r. Faﬂizmin milliyetçili¤i
olan ›rkç›l›¤›n ve ﬂovenizmin ulaﬂt›¤› boyutu göstermesi aç›s›ndan, Hitler’in ‘Kavgam’da, Almanlar’› dünyay›
yönetmesi gereken üstün bir ›rk, bütün di¤er uluslar›,
halklar› da aﬂa¤› ›rktan insanlar olarak ilan etmesi çarp›c› bir örnektir: "Irkç›l›k, insan ›rklar›n›n eﬂitli¤ine inan maz. Üstün ›rk›n d›ﬂ›ndaki ›rklar, bu dünyay› yöneten
büyük iradenin dile¤ine uygun olarak, en iyi ve en güç lünün zaferine yard›m etmek ve onun iﬂini kolaylaﬂt›r makla yükümlüdürler. Üstün ›rk, aﬂa¤›lar›n ve güçsüzle rin kendisine boyun e¤melerini istemek hakk›n› taﬂ›r...
‹nsanl›¤›n mutlu gelece¤ini ancak üstün ›rk›n zaferi kur tarabilir."
Milliyetçilik bu çerçevede ›rkç›l›kla özdeﬂleﬂen bir
anlama bürünüp Alman ›rk›n›n üstünlü¤ü anlay›ﬂ›yla;
di¤er uluslar› esaret alt›na almay› ve aﬂa¤› ›rk olarak görülen Yahudiler’in gaz odalar›na gönderilmesini meﬂru
bir hak olarak gördü. ‹lericiler, komünistler Hitler faﬂizminin zulmüne u¤rat›ld›, sendikalar kapat›ld›. Tüm bunlar aç›kt› ki, tekellerin iste¤i olarak ﬂekillendi. Paylaﬂ›m
savaﬂ› öncesi yaﬂanan ekonomik, siyasi, sosyal bunal›m,
kapitalizmin bunal›m› olmas›na karﬂ›n, bu gerçe¤in üzeri ›rkç› milliyetçilik taraf›ndan örtüldü ve sorumlu olarak, baﬂta Yahudiler olmak üzere “aﬂa¤› ›rklar”, komünistler, emekçiler gösterildi. Bilinen deyimle ›rkç› milliyetçilik “kapitalizmin incir yapra¤›” olarak kullan›l›p,
50 milyon insan›n hayat›na malolan “ay›p” gizlenmek
istendi.
Özellikle 1980’lerin sonundan itibaren ise milliyetçilik, emperyalist tekellerin yeni pazar alanlar›na ve
kaynaklar›na el koymak için, halklar› bölüp parçalama,
birbirine düﬂürme amaçl› olarak kullan›ld›. Eski Sovyet
Cumhuriyetleri, Balkanlar bunun en ac› örneklerini
oluﬂturdu, ony›llard›r birarada yaﬂayan halklar emperyalistlerin k›ﬂk›rtmas› ile birbirini bo¤azlad› ve emperyalistler bu ülkeleri milliyetçiler sayesinde iﬂgal ettiler.

Savaﬂlar›’d›r. ﬁoven milliyetçili¤i alabildi¤ine körükleyen burjuvazi, halk kitlelerini kendi paylaﬂ›m savaﬂ›nda
savaﬂt›rabilmiﬂlerdir. Ulusun her bireyinin, ulusun ç› karlar›n› kendi ç›karlar›n›n ve s›n›fsal ç›karlar›n üze rinde tutmas› gerekti¤i ﬂeklindeki burjuva söylem, sadece “ulusun ç›karlar›ndan” kastedilenin burjuvazinin
ç›karlar› oldu¤u gerçe¤inin üzerini örtmekle kalmam›ﬂ,
çeﬂitli uluslar›n halklar›n›n birbirini k›rmas›na yol açm›ﬂt›r. Lenin emperyalist savaﬂ›n temel ay›r›c› özellikleri aras›nda ﬂoven milliyetçili¤i de sayarken, proleter kitlelerin kendi s›n›f konumlar›ndan kopar›lmas› ve onlar›n enternasyonal s›n›f kardeﬂli¤i görevlerini unutturmak amac›yla iﬂlendi¤ine dikket çeker. (Emperyalist
Savaﬂ Üzerine, Ceylan Yay. Syf. 60) Kitleleri “yurtseverlik”, milliyetçilik nutuklar› ile “aptallaﬂt›r›p” savaﬂa
süren burjuvalar›n, Hitler ile iﬂbirli¤i yapm›ﬂ olmalar›
ise, “vatanseverliklerinin” niteli¤ini tarihe kaydetti.
Emperyalizm ça¤›nda gericileﬂen burjuvazi, bu sürece paralel olarak iﬂçi emekçilerin eﬂitlik, özgürlük talepleri karﬂ›s›nda büyük bir korkuyu da yaﬂamaya baﬂlad›.
Irkç› düﬂüncelerin yetkinleﬂtirilmesi de bu sürece denk
düﬂer. Burjuvazi taraf›ndan siyaset sahnesine, ülkelerin
ulusal politikalar›na taﬂ›nan bu üstün ›rk düﬂüncesi, somut ifadesini sömürgecilikte buldu. Teoriyi prati¤e taﬂ›yan ise, Avrupa emperyalistleriydi. Üstün ›rk, aﬂa¤› ›rklar› ‘medenileﬂtirirken’, yeralt› ve yerüstü kaynaklar›na
da el koyuyordu. Zenginliklere ‘üstün ›rk’›n lay›k oldu¤unun teorisiyle sömürgecilik düﬂünsel planda meﬂrulaﬂt›r›ld›, ›rkç›l›k sömürgecili¤in yolunu düzledi.
ﬁovenizm; ‹talya, Almanya ve ‹spanya’da ortaya ç›kan faﬂist partilerin ortak özellikleriydi. ‹ktidarlara geliﬂleri ise, tekelci burjuvazinin, devleti tam bask›c› bir
temelde yeniden ﬂekillendirmesinin bir ifadesiydi. Faﬂizm bu ülkelerde kimi farkl›l›klar gösterse de, devletin
ve ulusun yüceltilmesini temel ald›lar. Emekçilerin geliﬂen mücadeleleri karﬂ›s›nda kapitalist çark›n güvenli¤inin birinci koﬂuluydu bu ortak özellik. Ulusu yüceltmekse, ›rkç›l›¤› yüceltmekti, ulusun tan›m› buna göre
yeniden ﬂekillendirildi. En belirgin olarak Almanya’da
ﬂovenizm, emperyalist yay›lmac›l›¤›n hem perdesi, hem
de k›ﬂk›rt›c›s› olarak kullan›l›yordu. Naziler Germen ›rk›ndan halklar›n topraklar›n› iﬂgal ederken, ideolojik g›dalar›n› iﬂte bu üstün ›rk anlay›ﬂ›ndan ald›lar.
Elbette ﬂovenizmin tek iﬂlevi emperyalist yay›lmac›l›kta görülmez, içte de s›n›flar mücadelesinin üstünün
örtülmesine hizmet eder. Hitler'in deyiﬂiyle s›n›flar savaﬂ›na, Marksizm’e karﬂ› " zehirli bir bo¤m a gaz›d› r"
ﬂovenizm. Faﬂizmin bilinen tan›m›nda da ﬂovenizme
özellikle vurgu yap›l›r. “ Tekelci burjuvazinin en gerici,
en ﬂovenist, en katliamc› ve sald›rgan kesiminin aç›k
bask›c›, kan dökücü diktatörlü¤ü” olarak tan›mlanan faﬂizm salt terör silah› ile ayakta duramaz, “çeﬂitli biçim lerde (›rkç›l›k, liberal-milliyetçilik, Yahudi düﬂmanl›¤›,
anti-komünizm gibi) olabilen demagojiye, demagojik y› ¤›n propagandas›na gereksinimi vard›r." (Faﬂizm Üzeri13
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kesimleri, haklar›n› isteyen ulus ve milliyetleri görür.
George Orwell’›n, “1984” isimli roman›nda anlatt›¤›
toplumu sürekli baﬂka toplumlarla savaﬂta oldu¤u yalan› üzerine tetikte tutup devletin kendi muktedir durumunu, yoksullu¤u bunun üzerinden meﬂrulaﬂt›rmas› durumu, ülkemizde milliyetçilik üzerinde yap›lmaktad›r.
Milliyetçili¤in, toplum üzerindeki etkisinin kimi zaman azalmas› kimi zaman artmas›n›n alt›nda yatan ise,
iç ve d›ﬂ politik koﬂullarla ilgilidir. Bunda belirleyici
olan ise, oligarﬂinin sürece denk düﬂen ihtiyaçlar›d›r.
Mesela, Kore’ye emperyalistlerin ç›karlar› için asker
gönderilmesi, NATO üyeli¤i, Kürt halk›n›n mücadelesinin yükselmesi, devrimcilerin Ba¤›ms›z Türkiye ﬂiar›yla alanlar› doldurmas› gibi dönemlerde; hep milliyetçili¤in dozaj› yükseltilmiﬂtir. Yani, halk›n “falanca konudaki tepkisi” diye ifade edilen durum “do¤al” de¤ildir, linç
güruhuna dönüﬂen “s›radan vatandaﬂ”, durup dururken
bu hale gelmiyor, getiriliyor. Ve giderek faﬂizmin söylemi, propagandalar› soka¤a inerek s›radanlaﬂ›yor, meﬂru
bir hal al›yor. Ulusal ve s›n›fsal mücadeleye karﬂ› fiili
bir barikat olarak kullan›lan milliyetçilik, dönemsel olarak a¤›rlaﬂan sürekli kriz koﬂullar›, durmadan yoksullaﬂan, iﬂsizleﬂen kitlelerin ortaya ç›kan memnuniyetsizliklerini de bu ﬂekilde yanl›ﬂ yöne kanalize etmektedir.
Yoksullaﬂmaya duyulan tepkinin devrimin kitle taban›na dönüﬂmemesi böylece güvence alt›na al›n›yor.
Öteden beri, oligarﬂik devletin kitleleri kontrol etmede kulland›¤› iki temel araçtan biri milliyetçilik ise, ötekinin din oldu¤unu da belirtmeliyiz. Kimi zaman biri kimi zaman öteki, bazen de ikisi birden devreye sokulabilir. Cunta ile birlikte devletin resmi ideolojisi haline gelen “Türk-islam sentezi” ise bu ihtiyac›n ürünüdür.
Pompalanan milliyetçilik, y›llard›r muhafazakârlaﬂt›r›lan toplumsal yap› içinde daha da keskinleﬂerek,
özellikle küçük-burjuva ve lümpen kesimler üzerinde en
geri ›rkç› ideolojiler için uygun bir zemin haline gelmektedir. Halk kitleleri bu temelde sürekli bir ﬂekilde
manipülasyona tabi tutuluyor. Hayali d›ﬂ ve iç düﬂmanlar yarat›l›yor, bunun üzerinden kitleler teyakkuz halinde tutuluyor. Bir yandan iﬂbirlikçilik iliﬂkilerini sürdüren devlet, öte yandan Avrupa ve ABD’nin Türkiye’ye
karﬂ› “Sevr’i canland›rmak” istedi¤i paranoyas›n› körüklüyor. Kürt sorununu kanla bo¤ma siyasetinin parças› olarak sürekli bir ﬂekilde kitleler Kürt halk›n›n mücadelesine karﬂ› tahkim ediliyor. Sistemin yaratt›¤› bütün
siyasal, ekonomik sorunlar, krizler “terör” retori¤i ile
ulusal ve s›n›fsal mücadele üzerine y›k›larak, halk›n bu
sorunlar temelinde örgütlenmesinin önü kesiliyor. Örgütlenen kesimlerse, adeta “dört yan›m›z› çeviren düﬂ mana hizmet eden” unsurlar olarak lanse ediliyor. Sermaye düzeninin güvenli¤inden baﬂka hiçbir içeri¤e sahip olmayan “ulusal güvenlik” üzerine oturan ülke yönetimi, kitleleri de bu siyasetin destekçisi haline getiriyor. Farkl› düﬂünceler “ulusal güvenli¤e tehdit” olarak
damgalan›p, ihanetle suçlan›yor ve yoketmek için her

M i l l i y e tçilik; ordusu, polisi,
y a rg› kurumlar›,
medyas›,
hükümeti, burjuva partileri ile
istisnas›z bütün
düzen
güçleri
taraf›ndan
sistematik
bir ﬂekilde
pompalanmakta, k›ﬂk›rt › l m a k t a d › r.
Linç giriﬂimlerini ‘vatandaﬂ tepkisi’ olarak niteleyen
aç›klamalardan,
Dink’in katilinin posterlik
resmini çeken devlete kadar
gelinmiﬂtir. Yükselen bir milliyetçilik var, evet. Ama bunun niteli¤ini tespit etmek, öncelikle oligarﬂinin politikalar› içindeki yerini do¤ru görmeye
ba¤l›d›r. O zaman, kim neden yükseltiyor ve nas›l kullan›yor daha aç›k anlaﬂ›lacakt›r.

ﬁovenist
milliyetçilik
nas›l ve neden
yükseliyor?

Milliyetçili¤in kullan›ld›¤› alanlar
HALK K‹TLELER‹N‹ KONTROL ALTINDA TUTMA, MUHALEFET‹ S‹ND‹RME
ARACI. Milliyetçili¤in tarihsel olarak kullan›lageldi¤i
en önemli nokta, muhalefeti, devrimci mücadeleyi sindirme, bast›rma arac› olmas›d›r. ‘So¤uk Savaﬂ’ y›llar›nda emperyalistler ve oligarﬂi taraf›ndan Sol’a karﬂ›
1960’l›, ‘70’li y›llar boyunca pompalanan ve kullan›lan
milliyetçilik, ‘90’larla birlikte Kürt milliyetçi hareketi
karﬂ›s›nda kullan›ld›. Ba¤›ms›z Türkiye için mücadele
edenleri ‘vatan haini’ diye lanse eden oligarﬂi bu gerici
milliyetçi duygulara seslendi. ‹ktidar› muhalefeti ile
burjuva düzen partilerinin milliyetçi yükseliﬂi kendine
havale etme hesaplar›n›n, onu daha da körükledi¤i ortamda, milliyetçili¤in bu amaçla kullan›lmas›, bütün düzen güçlerinin kendi içindeki çat›ﬂmalar› bir yana b›rak›p hemfikir olduklar› noktad›r.
ﬁovenist milliyetçili¤in yükseltilmesi ayn› zamanda
çok daha geniﬂ kitleleri pasifize etmekte, denetim alt›nda tutulmalar›na hizmet etmektedir. ﬁovenist milliyetçi
ﬂartland›rmalar alt›nda tutulan kitleler kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂ›r, sorunlar›n›n kayna¤› olarak hak arayan
14
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amaçl› olarak kullan›lmaktad›r. AB’ci liberal solcular›n,
iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin de deste¤ini alan AKP,
güç olabilmesinin yolunun ordunun iktidar üzerindeki
tarihsel etkisini k›rmaktan geçti¤ini biliyor. AB ile bütünleﬂilen bu nokta, çat›ﬂman›n da oda¤›nda durmaktad›r. Genelkurmay, iktidar gücünü elinde tutmaya devam
etmek istemekte, çeﬂitli araçlarla birlikte ﬂovenist milliyetçili¤in yükseltilmesini de bu amaçla gündemine almaktad›r. CHP oy kayg›lar› ile birlikte bu eksende hareket etmektedir, kendini “ulusalc›” olarak niteleyen kimi
güçler, yarg› dahil devlet bürokrasisinin a¤›rl›kl› bir kesimi Genelkurmay paralelindedir.
Pompalanan milliyetçilik bu eksende AKP hükümetinin alt›n› da oyan bir geliﬂme iken, AKP bu dalgay› düﬂürmek yerine milliyetçili¤i kendine yedekleme hesab›
ile daha da körüklemiﬂ, bu temeldeki geliﬂmelere, linçlere, faﬂist teröre göz yummuﬂ, destek vermiﬂtir. Bugün
Erdo¤an’›n “bizim milliyetçili¤imiz kafatas› milliyetçili ¤i de¤ildir” deme gere¤i duymas›, bu dalgan›n kendini
vurdu¤unu k›smen de olsa görmesindendir. Buna ra¤men milliyetçi söyleminden vazgeçer mi? Hay›r! Pragmatizm ve ülkemizdeki islamc›lar›n ayn› zamanda ﬂovenist yanlar›n›n a¤›rl›kl› oluﬂu, bunun önünde engeldir.

yöntemin denenmesi mübah hale getiriliyor. “Ulusal güvenlik” u¤runa haklar›ndan, özgürlüklerinden, adalet ve
eﬂitlik taleplerinden vazgeçmiﬂ bir kitle ruh hali yarat›l›yor. Yap›lan kimi kamuoyu araﬂt›rmalar›nda, hiç de
az›msanmayacak bir oranda “ülke güvenli¤i için hak ve
özgürlüklerinden vazgeçmeye haz›r” insanlar›n varl›¤›,
bu politikan›n baﬂar›s›n›n bir örne¤idir.
Öte yandan bu halk, 12 Eylül’den bu yana “Milli
co¤rafya”l›, “Milli tarih”li e¤itim sistemiyle koﬂulland›r›l›yor. Sistem, “Türkçü” ve “islamc›” bir kültürel kal›ba
soktu¤u gençlerini bilimsel, demokratik e¤itimden uzak
tutuyor. Gençli¤in bu yöndeki mücadelelerini terörize
ederek mevcut durumun devam›n› sa¤lamak için elinden
geleni yap›yor. Do¤ald›r ki, böyle bir e¤itim sistemi, sadece gerici ideolojilerin, en baﬂta da milliyetçli¤in kültürel alt yap›s›n› oluﬂturacakt›r. Keza, burjuva medya da bu
konuda sistemli ve düzenin politikalar›na paralel bir anlay›ﬂla milliyetçi hamasete yüklenmektedir.
Tüm bu olgular milliyetçili¤i canl› tutmaktad›r. Milliyetçi duygular diri tutulmal›d›r ki, istismar› kolay olsun, milliyetçilik maskesi alt›nda egemen s›n›flar›n politikalar› uygulanabilsin. Bunun için gerçekle ilgisi olmayan resmi tarih yazmak gerekiyorsa, yaz›lmaktad›r.
Güncel politikada kullan›lan dil bunun ifadesi olmakta,
halk›n temel sorunlar›na bilimsel çözümler, programlar
sunma yerine milliyetçi hamaset burjuva politikas›n›n
vazgeçilmez bir unsuru olarak yerini almaktad›r.
Örne¤in, Cumhuriyet’in kuruluﬂundan 1930’lara kadar “milli gün” kutlamalar›, ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›
gibi gerçekten anlam› olan günlerle s›n›rl›yd›. Ancak
milliyetçili¤i yükseltme ihtiyac› duyuldukça “milli günler” ve “bayramlar” da artt›. Bugün Malazgirt Zaferi’nden ‹stanbul’un Fethi’ne kadar onlarca “milli gün”
icat edildi, “millilik” bayrak boyuyla ölçülür oldu. Osmanl›’n›n fetihçili¤iyle övünen milliyetçilik, Osmanl›
topraklar›n› yeniden kazanaca¤›n› düﬂünen ‹ttihat Terakki’nin, 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n› f›rsat gören milliyetçili¤i ile ayn› kaynaktan beslenerek halk› zehirlemektedir.
Böylesine bir kuﬂat›lm›ﬂl›¤a hapsedilen halk, kendini nas›l ifadelendirecek? ‹ﬂte bu noktada, milliyetçili¤i
önüne at›yor. Daha do¤rusu, halk› milliyetçili¤in önüne
yem olarak at›yor. Burada bir parantez açarak belirtelim
ki, halk kitlelerini kontrol alt›nda tutma arac› olarak kullan›lan milliyetçili¤in kendisi de oligarﬂi taraf›ndan
‘kontrollü’ ﬂekilde geliﬂtirilir. Tersi bu zeminde, sistem
aç›s›ndan büyük tehlike yaratmasa da, istenmeyen baﬂka ak›mlar› da geliﬂtirebilir.

Milliyetçili¤in üzerinde yükseldi¤i
tarihsel ve güncel temeller
Oligarﬂinin bütün kesimlerinin bu k›ﬂk›rtma ve yönlendirmelerinin kitleler nezdinde bir etki yaratabilmesi
için, “uygun koﬂullar” gerekir. Hiçbir sosyolojik olgu,
hareket ya da düﬂünce; “an”›n politikalar› sonucu ortaya
ç›kmaz, tarihsel bir arka plan›, düﬂünsel bir alt yap›s›
vard›r. S›n›flar›n bu birikime müdahalesi ile “toplumsal
olaylar” ortaya ç›kar. Örne¤in; emperyalizme karﬂ› Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ› vermiﬂ halk›n milliyetçilik duygular› bir “zemin”se, bu devrimci anlamda bir vatanseverli¤e dönüﬂebilece¤i ve güçlü bir enternasyonalizme de
kaynakl›k edebilece¤i gibi, faﬂizme kitle taban› yaratman›n, iﬂbirlikçi politikalar› gizlemenin arac› da olabilir. Bugün bu “zemin”e müdahale egemen güçler ve onlar›n kulland›¤› faﬂistler taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Milliyetçili¤in üzerinde yükseldi¤i zemini, tarihsel
ve güncel politik geliﬂmeler olmak üzere iki ana baﬂl›kta ele alabiliriz. Tarihsel olarak;
1- Milliyetçilik; 1900’lerin baﬂ›ndan itibaren Osmanl›’y› kurtarma, ard›ndan bir ulus devlet yaratma politikas›n›n temel ideolojisiydi. Ancak bu milliyetçilik,
klasik uluslaﬂma sürecinden farkl› olarak, yukar›dan
aﬂa¤›ya dayat›lan toplum modelinin merkezinde yerald›.
Tabandan geliﬂmedi¤i için milliyetçilik, ço¤u zaman hamaset düzeyinde, “Türk milletinin meziyetlerine övgü ler” tarz›nda durmadan pompaland›.
2- Anadolu’nun kelimenin gerçek anlam›yla bir
halklar, kültürler mozayi¤i olmas›, milliyetçili¤in üzerinde politika yapt›¤›, kitleleri manipüle etti¤i zeminle-

OL‹GARﬁ‹ ‹Ç‹ ÇATIﬁMANIN A R A C I
OLARAK M‹LL‹YETÇ‹L‹K. Milliyetçi yükseliﬂin bir yan›n› da oligarﬂi içi iktidar kavgas› oluﬂturuyor.
Bu çat›ﬂma özellikle Avrupa Birli¤i süreci ve AKP’nin
iktidar olmas› ile birlikte daha da ﬂiddetlendi. Oligarﬂinin geleneksel politikas› olan “AB projesine dahil olma”, AKP taraf›ndan kendi iktidar›n› tahkim etme
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rin baﬂ›nda gelmektedir. Türk milliyetçili¤inin, Osmanl› topraklar›ndaki uluslar›n ba¤›ms›zl›k mücadeleleri
karﬂ›s›nda bir tepki niteli¤i taﬂ›mas›, Anadolu’da yaﬂayan Kürt ulusuna, Ermeniler, Rumlar ve di¤er az›nl›klara sürekli olarak kuﬂkuyla yaklaﬂmay›, bölücülük potansiyeli olarak görülmelerini ve “Türk’ün son yurdunu ko ruma” ad›na bu halklar üzerinde korkunç bir zulüm politikas›na baﬂvurmas›na neden olmuﬂtur.
Milliyetçilik, do¤as› gere¤i ve politik ihtiyaçtan kaynakl› kendine bir düﬂman temas› yaratmak durumundad›r. Ancak böyle politik arenaya hakim olabilir, egemen
s›n›flar›n iktidar› elde edebilmesinin bir arac› olarak
kullan›labilir. Bat›da bu düﬂman, denk ya da güçlü uluslard›. Bizde ise tam tersine milliyetçilik, güçlüye, yani
bat›ya hayranl›k temelinde geliﬂti. Bat›c›l›k Türk milliyetçili¤inin en güçlü damarlar›ndan biri oldu. Çünkü
bat›da güçlü bir burjuvazi vard›, ne Osmanl› ne de Cumhuriyette ise, böyle bir burjuva s›n›f› yoktu. ‹htiyaç duyulan “düﬂman” ise; emperyalizm de¤il, Ermeni, Rum,
Kürt baﬂta olmak üzere ulus ve milliyetler, belli bir dönemde antikomünizm temelinde, sol olmuﬂtur. (Özellikle az›nl›klar temelinde geliﬂtirilen düﬂmanl›¤›n bir baﬂka boyutu ise, Jöntürkler’den bu yana uygulanan Anadolu’yu Türkleﬂtirme siyaseti ile, 1950’lere kadar az›nl›klar›n elinde bulunan sermayeye el koyma, yan i“milli burjuvazi” yaratma projesiydi.)
Özetle, ﬂovenizm belli bir tarihten itibaren Kemalist
milliyetçili¤in, baﬂ›ndan itibaren de ›rkç› faﬂist milliyetçili¤in temel bir özelli¤i olageldi.
3- Resmi Türk milliyetçili¤i, Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›
sonras› anti-emperyalist özelli¤ini kaybetti. Bu durum
küçük-burjuvazinin s›n›fsal karakterinin do¤al sonucudur. Ya kapitalizmi tercih edecek ve emperyalistlerle bütünleﬂecek, ya da sosyalizme yönelecek ba¤›ms›zl›¤›n›
koruyacakt›. Kemalistler, kapitalizmi seçti. Anti-emperyalist küçük-burjuva milliyetçili¤i bu temelde, egemen
s›n›flarla bütünleﬂerek burjuva milliyetçili¤ine evrildi.
Özünde varolan ‘Bat›c›l›k’, emekçi s›n›flara dayanmamas›, ‘modernleﬂme’ ad›na emperyalist kültüre aç›kl›k,
Kemalist milliyetçili¤in politika bezirganlar› ve ordu taraf›ndan iﬂbirlikçili¤i gizlemenin arac› olarak görülmesi... gibi yanlar da, onun anti-emperyalist niteli¤ini kaybetmesinde etken ve sonuçlar olarak geliﬂti.
Ayr› bir kanaldan geliﬂen ve bugün MHP, BBP gibi
partilerde kendini ifade eden ›rkç› faﬂist milliyetçili¤in
ise baﬂtan itibaren böyle bir özelli¤i hiç olmam›ﬂ, aksine hem ideolojik hem de pratik olarak iﬂbirlikçilik zemininde geliﬂmiﬂtir.
1950’lerin sonundan itibaren yeni-sömürgeleﬂme süreci ve devletin bütün kurumlar› ile iﬂbirlikçi politikalar› uygulamas›, beraberinde bu gerçe¤in örtbas edilmesi
ihtiyac›n› getirmiﬂtir. Milliyetçilik burada da düzenin
imdad›na yetiﬂmiﬂ, yo¤un bir milliyetçilik hamasetine
baﬂvurmuﬂlar, emperyalistler ç›karlar›, “milli ç›karlar”
ile aç›klam›ﬂlard›. Bu politika bugün de sürüyor.

4- Milliyetçilik; devletin faﬂist politikalar›n›n üzerini
örtmenin, kontrgerilla örgütlenmelerinin, sivil faﬂist terörün meﬂrulaﬂt›rma arac› olmuﬂtur. Türkiye’nin gerçek
ba¤›ms›zl›¤›n› savunan devrimcilere, vatansever gençli¤e karﬂ› binlerce cinayet, provokasyon, katliam “milliyetçilik” maskesi alt›nda gerçekleﬂtirildi bu ülkede.
5- 1930’larla birlikte, bizzat Mustafa Kemal’in talimat› ile ortaya konulan “Güneﬂ Dil Teorisi” ve “ Türk
Tarihi Tezi”; milliyetçili¤in evriminde önemli bir dönüm noktas›d›r. Resmi milliyetçili¤in ›rk/etnik vurguyu
ön plana ç›kard›¤› bu süreç, toplumsal zihniyette hamaseti yüksek bir ‘Türklük övgüsü’ yaratm›ﬂt›r. Bugünkü
Türk milliyetçili¤ine karakterinin verilmesinde dönüm
noktas› olan Türk Tarih Tezi; merkezinde “Türk”ün oldu¤u bir tarih ve medeniyet anlay›ﬂ›n› geliﬂtirdi, öylesine ileri gitti ki, kelimenin gerçek anlam›yla Türk olma
merkezli bir “megalomani”ye gidecek kap›y› açt›. Anadolu’da yaﬂayan tüm medeniyetleri Türkler’e ba¤layan,
tarih içindeki bütün olaylarda Türkler’e bir övünç kayna¤›, onlar›n gururunu okﬂayacak bir vesile yaratmaya
çal›ﬂan bu tezle yarat›lan çarp›k tarih ve medeniyet anlay›ﬂ›, alt› boﬂ “böbürlenme”; “K›z›lderililer’in Türk
kökenli oldu¤unu” iddia edecek denli sapk›nlaﬂm›ﬂt›r.
Bugün duvarlara “dünya Türk olsun” gibi saçmal›klar
yazan zihniyet böyle ﬂekillendi. “Cihan ‹mparatorlu¤u”
söylemleri bu kaynaktan beslendi.
Bu ›rkç› anlay›ﬂ, Mustafa Kemal’in konuﬂmalar›ndan baﬂlayarak bugüne kadar “Türk’ün üstün meziyetle ri” üzerine geliﬂtirilen propagandaya da kaynakl›k etti.
“Bir Türk’ün dünyaya bedel oldu¤u”ndan s›kça söz
eden resmi milliyetçilik, TSK’da askerlerinin e¤itiminde kulland›¤› kitapta, “Türk’ün; dünyan›n en asil ve y›l maz milleti oldu¤u kadar da en çal›ﬂkan milleti olarak
do¤muﬂ ve yaﬂam›ﬂ” oldu¤unu söylerken, asl›nda nas›l
bir toplum ﬂekillendirmeye çal›ﬂt›klar›n›, nas›l bir e¤itim anlay›ﬂ›n› savunduklar›n› da aç›¤a vuruyorlard›.
Türk niye “dünyan›n en asil milleti”, di¤er milletler neye göre daha az asiller? Bilimsel bir cevap verilemez elbette. Keza, bu tan›m tüm ulus için tek bir kültür nitelemesi yapar ki, s›n›flar›n inkar›d›r, akla ve bilime ayk›r›d›r. Ancak, milliyetçili¤in amaçlar›ndan birinin s›n›flar
çat›ﬂmas›n›n üzerine örtme oldu¤u düﬂünüldü¤ünde,
kendi içinde bir mant›¤› vard›r, alt› boﬂ bir “S›n›fs›z, im tiyazs›z, kaynaﬂm›ﬂ toplum” söylemi de buradan gelir.
Bu tarihsel kökenlerin yan›s›ra, yükseliﬂe etkide bulunan güncel iç ve d›ﬂ politik geliﬂmelere bakabiliriz.
Güncel politik geliﬂmeler olarak;
1- Avrupa Birli¤i’ne üyelik etraf›nda yaﬂanan iktidar odakl› geliﬂmeler ve Amerikan emperyalizminin
izledi¤i politikalar.
2- Emperyalizmin küreselleﬂme süreci politikalar› ve
ulus devletleri “tahrip eden” geliﬂim süreci ve tekelleﬂmenin ulaﬂt›¤› boyuttan zarar gören orta burjuva ve burjuva kesimlerin ç›rp›n›ﬂlar›, TOBB, ATO gibi temsilcileri arac›l›¤›yla milliyetçili¤i körüklemeleri. Yine bu
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politikalar ekseninde, yani küreselleﬂme ile birlikte,
özellikle 11 Eylül sonras› baﬂlayan süreçte, ABD ile iﬂbirlikçi iktidarlar›n iliﬂkileri niteliksel de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Daha önce iﬂbirlikçi iktidarlara belirli bir hareket
alan› b›rakan Amerikan emperyalizmi, ﬂimdi mutlak itaat ve politikalar›na tam biat istemektedir. Süleymaniye
çuval olay›, iﬂte bu yönde “hizaya getirme” ad›m› olarak
tarihe geçti. Bu politikan›n, oligarﬂi içi kesimlerin ç›karlar› ile çat›ﬂmas› elbette kaç›n›lmazd›r.
3- Kapitalizmin insan unsurunu bütün özellikleriyle
birlikte korkunç bir tahribata u¤ratmas›, kimliksizleﬂtirmesi karﬂ›s›nda, kitlelerin “aidiyet” duygusunu ifade
edece¤i bir yer aramalar› ve “yükselen de¤er” olarak
milliyetçili¤in bu ihtiyaca aday olmas›.
Bu etkenlerden ilk ikisine daha ayr›nt›l› bakal›m.
AB ve ABD karﬂ›tl›¤› bu güçlerin kendileri ile birlikte de¤il, daha çok, y›llard›r ﬂovenizmin g›das›n› oluﬂturan konularla birlikte tart›ﬂ›lmaktad›r. Örne¤in; Kürt Sorunu, K›br›s Sorunu, Ermeni Soyk›r›m› gibi tart›ﬂmalar
hep AB ya da ABD ekseninde gündemleﬂtirilmektedir.
Bu kesimler, AB ve ABD’nin; Kürt milliyetçi hareketi himaye etti¤i, Türkiye’yi bölmeye çal›ﬂt›¤›, Kuzey
Irak’ta “Kürt Devleti” kurma yolunda ilerledi¤i vb. propagandalarla ﬂovenist duygular› yükseltmektedir. Karﬂ›m›za AB-ABD karﬂ›tl›¤› olarak ç›kan potansiyelin bir
yan›n› bu gericilik oluﬂturmakta, anti-emperyalistlik de¤il, kopkoyu bir ﬂovenizm bulunmaktad›r. Emperyalistlerin, bu kesimlerin itiraz etti¤i noktalarda iﬂlerine gelen
politikalar izlemesi durumunda da, dün oldu¤u gibi en
keskin Amerikanc›, Avrupac› olacaklar› aç›kt›r.
Bu kesimler; emperyalist bir proje olarak, ekonomik,
siyasi, ideolojik boyutlar›yla AB’nin kendisine yöneldikleri; AB’ye giriﬂ sürecini yürüten hükümetlere (ki
MHP gibi, kendileri de içindedir) yöneldikleri; AB projesinin as›l sahibi ve as›l ç›kar› olan iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi ile çat›ﬂt›klar› görülmemiﬂtir. Bunun yerine,
“AB sürecinden ç›karlar› oldu¤unu” düﬂündükleri az›nl›klara, Kürtler’e, demokratik kesimlere yöneliyor, ayd›nlar› sindirmeye çal›ﬂ›yorlar. Ki, “Türk milliyetçili¤i”nin Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras› geliﬂimine bak›ld›¤›nda da, “d›ﬂa” de¤il hep “içteki düﬂmana” yönlendirildi¤ini görürüz.
AB konusunun ayn› zamanda oligarﬂi içi iktidar
odakl› bir çat›ﬂman›n merkezinde oldu¤u da bilinmektedir. Bu çat›ﬂmada iktidar›n› korumak isteyen Genelkurmay ve çevresinde kümelenen güçler (‘ulusalc›lar’, Kemalistler, CHP, MHP v.d burjuva düzen güçleri, devlet
bürokrasisi), politikalar›n›n temeline milliyetçili¤i
oturtmakta, kitle deste¤ini böyle elde etmeyi, “AB’cileri” böyle köﬂeye s›k›ﬂt›rmay› hesaplamaktad›rlar. Milyonlarca Kürt’ü “sözde vatandaﬂ” ilan eden Genelkurmay’dan, aç›kça faﬂist yasalar› savunan CHP’ye, linçlerden faﬂist teröre kadar rol oynayan MHP-BBP gibi
partilerden tekelleﬂemeyen burjuvazinin temsilcisi odalara kadar pompalanan milliyetçilik, bu kesimler aç›s›n-

dan ç›karlar›n› korumak için bir araçt›r sadece.
Avrupa Birli¤i’nin resmi istatistik kurumu Eurostat,
ülkemizde “AB’ye destek” oran›n›n tepetaklak gitti¤ini
tespit etmektedir. Emperyalist bir projeye halk›m›z›n
s›rt›n› dönmeye baﬂlamas› elbette devrimci mücadele
aç›s›ndan bir zemindir. Ancak ﬂunu da aç›kça belirtmek
gerekir, bu düﬂüﬂte; devrimcilerin pay› s›n›rl›d›r. Daha
ciddi oranda etkileyen; AB dayatmalar›n›n çok daha
aç›k bir hal almas›, AB’nin kendi içinde yaﬂanan ‘geniﬂleme/egemenlik’ tart›ﬂmalar› ekseninde Türkiye’ye yönelik aﬂa¤›lamalar›, özellikle tar›mda yaﬂanmaya baﬂlayan tasfiyenin AB ile ilintisi, Az›nl›klar ve Kürt sorunu
temelinde “kültürel haklar” söyleminin ﬂovenizm taban›nda yaratt›¤› “Türkiye’yi bölecekler” ya da tarihsel
belle¤e at›fla “Sevr’i hortlatacaklar” sendromu gibi geliﬂmelerdir.
AB’nin tüm bu noktalardaki isteklerinin sorunlar›n
köklü, gerçekçi çözümlerini içermedi¤i, düzeniçi kanallarda tutmay› amaçlad›¤› biliniyor. Ancak, faﬂist devletin bunlara dahi tahammülü yoktur. ﬁovenizm, faﬂist
devlet yap›s›n›n en güçlü damar›, ordunun en önemli
dayanak noktas›, oligarﬂi içi belli bir kesimin iktidar gücünü üzerine inﬂaat etti¤i temel noktalar›n baﬂ›ndad›r.
Mevcut çat›ﬂman›n ﬂiddeti de bu gerçeklerden kaynaklanmaktad›r.
Bir yanda Kürt sorunu ve az›nl›klar sorunlar›n›n emperyalist ç›karlar potas›nda eritilmesi; öte yanda bunun
karﬂ›s›nda örgütlenen “milliyetçi” tepkinin hiçbir ilerici
ve ba¤›ms›zl›kç› karakterinin bulunmamas›; birbiriyle
çat›ﬂma halindeki iki gerici odak durumundad›r. Devrimcilerin, bu iki gerici odak karﬂ›s›nda ba¤›ms›z, demokratik, halklar›n birlikte iktidar›n›n yönetti¤i bir Türkiye ﬂiar›n› güçlü bir ﬂekilde ön plana ç›kartamamas›,
arenan›n bu iki kesimin güç çat›ﬂmas›na b›rak›lm›s›n›
beraberinde getiriyor. Hükümetin, hem AB’ci görünüp
hem de AB karﬂ›tl›¤›n› kendine yedeklemek için milliyetçili¤e yüklenmesi ise, hükümet gücü ve araçlar› düﬂünüldü¤ünde, bu zemini daha da güçlendiriyor, ﬂovenist kabar›ﬂa ve teröre resmi hoﬂgörüyü ortaya ç›kar›yor.
ﬁovenizmin oligarﬂi taraf›ndan yükseltilmesinin nedenleri ve yükseliﬂe etkide bulunan olgulara dair, baﬂka
politik, sosyal gerçeklere de de¤inilebilir. Ancak temelde yukar›da s›ralad›¤›m›z eksende yaﬂanan bir geliﬂmedir ve do¤rudan devletin ihtiyac› olarak k›ﬂk›rt›lmaktad›r. K›ﬂk›rtmaya bir biçimde kat›lan partiler, medya ve
di¤er güçlerse, kendi hesaplar› olmakla birlikte, devletin bu ihtiyac›na hizmet ettikleri unutulmamal›d›r.
Ogün Samastlar, bu zeminde ve devletin ihtiyac› oran›nda varoluyorlar. Samast’›n Türk bayra¤› ve Mustafa
Kemal’in “Vatan topra¤› kutsald›r kaderine terk edilemez” sözünün alt›nda görüntüsünü posterleﬂtiren jandarma ve polis, bu gerçekleri görmek istemeyen herkesin gözüne sokmaktad›r. ﬁovenizmi kim nas›l körüklüyor ve bu zeminde halka karﬂ› savaﬂ›yor, çok veciz
ﬂekilde anlatmaktad›r o resim!
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ya tepki göstererek, Muhtarl›¤› da taﬂ ya¤muruna tuttu
ve "Polis ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z›
Taﬂ›rma, Katil Polis" ﬂeklinde sloganlar att›.
Ankara Dikmen Vadisi halk› ise, Melih Gökçek’in
‘Kentsel Dönüﬂüm Projesi’ ad› alt›nda 1 ﬁubat günü evlerini y›kma giriﬂimine taﬂlar, barikatlar ile direndi. 9
saat süren direniﬂ sonucunda direniﬂ kazand› ve y›k›m
ertelendi.
Belediye ekipleri ile birlikte polis mahalleyi erken
saatlerde kuﬂat›rken, direniﬂin geliﬂmesinin ard›nda bölgeye binlerce polis, panzerler gönderildi. Ç›kan çat›ﬂmada 50 civar›nda kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar aras›nda Dikmen Temel Haklar üyesi iki kiﬂi bulunurken, Senem Koca’n›n ise kolunun k›r›ld›¤› bildirildi. Mahalle halk› sokak aralar›na barikat kurarak polise
direnirken, polis yo¤un olarak gaz bombas› kulland›.
Barikatlar önünde ateﬂ yakan, "Dikmen Gökçek'e
Mezar Olacak", "Gökçek'in ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri"
ﬂeklinde sloganlar atan mahalle halk› y›k›mc›lar›
püskürtmesinin ard›ndan, direniﬂi halaylarla kutlad›.

Y›k›mlara karﬂ› direniﬂ
‹stanbul Maltepe’ye ba¤l› Baﬂ›büyük Mahallesi’nde
ve Ankara Dikmen Vadisi’nde evleri y›k›lmak istenen
gecekondu halk› direniﬂle cevap verdi.
30 Ocak sabah› Baﬂ›büyük Mahallesi'ne gelen Toplu
Konut ‹daresi (TOK‹) ve yüzlerce polis, y›k›m öncesi
“zemin araﬂt›rmas›” yapmak için ﬂantiye kurmak istedi.
Uzun süredir y›k›m beklentisi içinde olan ve örgütlenen mahalle halk› direniﬂe geçerek, belediye görevlilerini mahalleden kovdu. ‹kinci kez polis ile birlikte mahalleye giren belediye ekiplerine halk yine direniﬂle karﬂ›l›k verdi. Çevik Kuvvet ekipleri, gaz bombas› ve panzerlerle sald›r›rken, mahalle halk› da taﬂlarla direndi.
K›ﬂ›n ortas›nda evlerinin baﬂlar›na y›k›laca¤›n› bilen
halk, polisin att›¤› gaz bombalar›n› bas›na göstererek,
“biz evlerimizi savunuyoruz. Onlar ise bize gaz ile kar ﬂ›l›k veriyorlar” dedi. Baﬂ›büyük Mahallesi Muhtar›
Ayhan Karpuz ve Maltepe Belediye Baﬂkan› Fikri Köse'nin aralar›nda anlaﬂarak, evlerinin üzerinde bulundu¤u arsalar› satt›¤›n› belirten mahalle halk›, bu anlaﬂma-

Konser afiﬂlerine yasak!
Adana Temel Haklar taraf›ndan
24 ﬁubat’ta düzenlenecek olan Grup
Yorum konseri için as›lmas› düﬂünülen bez afiﬂlere Adana Büyükﬂehir
Belediyesi izin vermedi. Belediyenin bu tavr› 31 Ocak günü Büyükﬂehir Belediyesi önünde yap›lan aç›klama ile protesto edildi.
Aç›klamay› okuyan Mehmet B›ld›rc›n, uygulamay› keyfi olarak
niteledi ve “Hülya Avﬂar gibi ahlak s›zl›k yayanlar›n afiﬂlerine izin veri lirken derne¤imizin afiﬂlerine izin

verilmemesinin hiçbir hakl›
gerekçesi olamaz” dedi. “Yoz
Kültüre Hay›r” sloganlar›n›n at›ld›¤›
aç›klamada, konserin ﬁirin Müzikhol’de saat 18.00’de yap›laca¤› duyuruldu.

Aﬂure günü etkinli¤i
Ankara’da faaliyet yürütün ‹dilcan Kültür
Merkezi, 11 ﬁubat günü saat 14.00’te Aç›kal›n Dü¤ün Salonu’nda 4. Geleneksel Aﬂure Etkinli¤i düzenleyecek. Etkinlik program› ﬂöyle;
Dikmen Temel Haklar Semah Ekibi, Gökhan
K›l›ç, ‹KM Müzik Toplulu¤u ve Vedat Ülger.

“YÜRÜYÜﬁ”ÜN SES‹ YAYILIYOR

Kat› At›k Tesisi
Protesto Edildi
Giresun’un Bulancak ‹lçesi’nde kurulmas› düﬂünülen kat› at›k paketleme tesisi,
Güzel Yal› Mahallesi halk› taraf›ndan 27
Ocak’ta protesto edildi. 150 kiﬂi, tesisi
protesto eden dövizler taﬂ›rken, mahalle
halk› ad›na aç›klamay› yapan Ertu¤rul Turan, Giresun ve Ordu belediyelerinin kat›
at›klar›n›n toplanarak mahallelerine getirilmesini istemediklerini kaydederek, "Kat›
at›klar hayat›m›z› olumsuz yönde etkiledi ¤i gibi, çocuklar›m›z›n da gelece¤ini körel tecektir" dedi.

U¤ur Mumcu An›ld›

Dergimiz ‹stanbul’un gecekondu mahallelerinde ve Anadoluda emekçi
halk›m›za ulaﬂmaya devam ediyor. Geçen hafta yap›lan toplu sat›ﬂlarda, gündeme iliﬂkin konuﬂmalar yapan okurlar›m›z, bir kez daha gerçe¤i taﬂ›d›lar.
Samsun’da Çiftlik Caddesi’nde ve Adalet Mahallesi’nde yap›lan tan›t›mda megafonlarla Hrant Dink cinayetine iliﬂkin gerçekleri, direniﬂin zaferini duyuran okurlar›m›z›n faaliyetine tahammül edemeyen polis, megafonsuz sat›ﬂ dayatt›. Buna karﬂ›n halk›n sahiplendi¤i okurlar›m›z ellerindeki dergiyi bitirene kadar tan›t›ma devam ettiler. ‹ zmir’de ise, 27-28 Ocak günlerinde, Kemeralt› ve Yamanlar Mahallesi’nde yap›lan tan›t›mda 121 dergi sat›l›rken, “uyuﬂturucuya karﬂ› verilen mücadele ve F Tipi hapishanelerdeki direniﬂ anlat›ld›. ‹stanbul’da 28 ocak günü onlarca okurun kat›l›m› ile yap›lan
tan›t›mlarda ise; Alibeyköy ‹marbloklar›’nda 50, Maltepe Gülensu mahallesinde 93, Ba¤c›lar Yenimahalle’de 90 dergimiz evlere, iﬂyerlerine ulaﬂt›r›ld›.
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Kontrgerillan›n 24 Ocak 1993'te katleti¤i gazeteci-yazar U¤ur Mumcu, Samsun'da an›ld›. U¤ur Mumcu Etkinlikleri
Platformu taraf›ndan düzenlenen anmada,
24 Ocak U¤ur Mumcu Park›'nda toplanan
kitle ad›na yap›lan aç›klamada, “katleden
karanl›k güçler aç›¤a ç›kar›lmad›” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan Çiftlik Caddesi'ne
kadar yürüyüﬂ yap›lan eyleme Karadeniz
Temel Haklar da destek verdi. Ayr›ca, 26
Ocak’ta sinevizyon, 27 Ocak’ta ise konferansla Mumcu anmalar› sürdü.

Yaﬂatmak için direndiler,
yaﬂamak için direniyorlar
Direniﬂçilerin sa¤l›k durumu
G ö r e vlerini yerine getirerek ölüm
orucuna
ara veren
Behiç A ﬂc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz, ﬂimdi sa¤l›kl› bir yaﬂama dönebilmek için direniyorlar. Her üç direniﬂçinin de sa¤l›k durumlar›na iliﬂkin
elimize ulaﬂan bilgiler ﬂöyledir;

Avukat Behiç Aﬂc›: Enfeksiyon riski ortadan kalkt›¤› için
yo¤un bak›mdan ç›kt›. Kan de¤erlerinde yükselme sa¤lanmaya baﬂland›. Normal kriterlere yaklaﬂt›r›ld›.
Kemik ili¤ine yap›lan mioksi sonucunda kemik ili¤inde deformasyon
tespit edildi.
Kandaki trombosit düzeyi de
çok düﬂük oldu¤u için bünyesi kanamaya aç›k durumda. A¤›zda ve
bo¤azda mantar, a¤›zda yaralar, en-

feksiyonlar, ba¤›rsaklarda enfeksiyon geliﬂmiﬂ. Ancak bu enfeksiyonlar uygulanan tedaviyle kontrol alt›nda tutuluyor. Sol gözde görme
kayb› var.
Bünyesi çok zay›f duruma olan
Aﬂc›’n›n doktorlar›ndan al›nan bilgiye göre, bünyesini zor toparlayaca¤› belirtiliyor. Damar yoluyla ve
a¤›zdan mama ve s›v› t›bbi besin
verilen Aﬂc›’n›n çok halsiz ve yorgun olmas›ndan kaynakl›, günde sadece bir yak›n›n› 5 dakika görebildi¤i belirtiliyor. Ayr›ca, kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamad›¤› ve kalbinde ritim bozuklu¤u oldu¤u aktar›ld›.
Gülcan Görüro¤lu: Adana’dan ‹stanbul’a getirilerek tedavi
alt›na al›nd›. Uzun süreli açl›ktan
kaynakl› kan de¤erlerinde düzensizli¤in oldu¤u aktar›ld›. Aﬂ›r› zay›flama, protein eksikli¤i sözkonusu. ‹htiyaçlar›n› tek baﬂ›na karﬂ›layabilecek durumda de¤il. Denge bozuklu-

¤u ve halsizlik var. Kan ﬂekerinde
ciddi bir yükselme-alçalma sözkonusu. Ayakta durmakta zorlanma,
sese ve ›ﬂ›¤a karﬂ› aﬂ›r› duyarl›l›k,
aﬂ›r› zay›fl›k sorunlar› da sürüyor.
Görüro¤lu’nun mama ve s›v› g›dalarla beslendi¤i belirtildi.

Sevgi Saym a z :

Uﬂak Hapishanesi’nde hükümlü olan ve d›ﬂar›daki direniﬂçilerle birlikte direniﬂe ara veren Sevgi Saymaz’›n t ed av is inin ilk günl e rde polis ve ask e rler tar af › ndan keyfi ﬂek i lde eng e ll e nd i¤i ancak ﬂimdi ted av iye devam edild i¤i bel i rtildi. Saym a z ’ › n
sa¤l›k durumuna iliﬂkin elimize gelen bilgiler ise ﬂöyle; aﬂ›r› zay›flama, halsizlik durumu var. Vitamin
ve protein eksikli¤inin oldu¤u bildirildi. ‹htiyaçlar›n› tek baﬂ›na karﬂ›layamad›¤› belirtildi. Ay a¤a kalk ab ilen ancak 2-3 ad›m atab il e n
Saymaz’›n bac a kl ar ›n›n çok güçs ü z
o lm as ›na ra¤men sa¤l›k durumunun di¤er direniﬂçilere oranla daha
iyi görüldü¤ü kaydedildi. Kan de¤erleri normal oldu¤u belirtilen
Saymaz’›n a¤›z yoluyla s›v› mama
ve ilaçlarla beslendi¤i bildirildi.
Ayaklar›nda yanma ve ﬂiﬂ var.

Yerinde bir tespit (ya da özeleﬂtiri)! Evet, tarih böyle yazacak; AKP hükümeti döneminde 29 insan yaﬂam›n› yitirdi, hükümet toplam ölümlerin siyasi sorumlulu¤unu da önceki iktidarla birlikte paylaﬂt›.
AKP’nin daha koltu¤a oturdu¤u günden baﬂlanarak
her gün, her saat “ölümleri durdurun” ça¤r›s› yap›ld›.
Meslek örgütleri, tutsak aileleri raporlar yay›nlad›lar,
say›s›z giriﬂim yap›ld›, “inançlar›na” seslenildi, yüre¤i
yang›n yerine dönüﬂen analar ve babalar bayramlarda,
Ramazanlar’da tüm AKP’lilere seslendiler... Tüm bu
ça¤r›lar cevaps›z b›rak›ld›, cevaps›z kalan her ça¤r› yeni ölümlere davetiye demekti. Nitekim öyle de oldu.
Görmezden gelme, sansürden medet umma, zulmü sürdürme politikas› sonucu katledildi insanlar›m›z.
Ahmet Faruk Ünsal’›n, “samimi” oldu¤unu düﬂündü¤ümüz bu özeleﬂtirisi elbette burada kalmamal›d›r,
as›l özeleﬂtiri tecritin tümden kald›r›lmas› için ad›mlar
at›lmas› yönünde Adalet Bakanl›¤› ve hükümet nezdinde giriﬂimlerde bulunmakt›r. Bu, elbette sadece Ünsal’›n de¤il, tüm AKP’lilerin de sorumlulu¤udur. Aksi,
o ölümlere ortakl›k demektir.

AKP’li Ünsal: "Keﬂke ‹ktidar
Oldu¤umuzda Bu Ad›m› Atsayd›k”
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Üyesi,
AKP Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, 25 Ocak günü
Kanal A Televizyonu’nda ölüm oruçlar›na iliﬂkin verdi¤i demeçte, F Tipi hapishanelerdeki iyileﬂtirme yönündeki ilk ad›mlardan sözetti.
Ünsal, yeni de¤iﬂikliklerin yolda oldu¤unu belirterek, “pazarl›k yap›lmamal› diye bir ﬂey yok, toplumun istedi¤i yönde de¤iﬂiklikler olmal›d›r” dedi.
Kendi iktidar dönemlerinde ölüm oruçlar›nda 29 kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤ini söyleyen Ünsal ﬂöyle devam
etti: “Keﬂke bu ölümler olmasayd›, ilk iktidar oldu¤umuzda bu de¤iﬂikliklere baﬂlasayd›k. E¤er bir sorun
varsa ve bu sorun için 122 kiﬂi hayat›n› kaybettiyse bu
soruna çözüm bulunmal›d›r. Daha fazla F›ratlar ölmesin, Behiçler Aﬂc›lar ölüme yatmas›n diye biz de bir
ad›m att›k.” Ünsal, ilerleyen süreçlerde yeniliklerine
devam edeceklerini sözlerine ekledi.
19
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Direniﬂin
kazan›m›
halaylarla
kutlan›rken,
haftal›k
periyodik
eylemlere
ara verildi.
Tecrite karﬂ›
mücadele
sürecek

Bu kez ‘direniﬂin kazand›¤›n›’
duyurmak için meydanlardayd›k
Haftalard›r, y›llard›r meydanlardayd›lar. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar› hiç susmad›,
sald›r›lara u¤rad›lar, polisin yönlendirdi¤i faﬂistlerin linç giriﬂimi ve provokasyonlar›na tan›k oldular; ancak
tüm bunlar onlar› y›ld›rmad›.
TAYAD’l›lar ve tecritin kalkmas›
için destek veren demokratik kesimler
geçen hafta yine meydanlardayd›lar,
bu kez direniﬂin kazand›¤›n› duyurmak, tecritin k›r›lmas›nda ad›m at›ld›¤›n› ancak mücadelenin sürece¤ini
ilan etmek için düzenlediler eylemlerini. Bu eylemlerle birlikte, her hafta
periyodik olarak düzenlenen eylemlere de ara verildi.

yapt›¤› aç›klama ile her hafta cumartesi günü yapt›klar› eylemlere ara verdiklerini, tecritin tamamen kald›r›lmas›na dönük çal›ﬂmalar›na devam
edeceklerini duyurdular. Platform
ad›na aç›klamay› yapan Züleyha
Kurt, direniﬂçilerin sa¤l›k durumlar›
hakk›nda bilgi vererek, “F tipi ceza evlerinde tutuklu ve hükümlülerin tec ritine dayal› hücre uygulamalar›na
son verilmelidir” dedi. Ard›ndan söz
alan Antalya Barosu ‹nsan Haklar›
Komisyonu Baﬂkan› Münip Ermiﬂ,
“Ölümlerin sorumlular› yarg›lanma l›d›r. Tecritin kald›r›lmas›na yönelik
bu ad›m tamamlanmal› tecrit tama men kald›r›lmal›d›r” diye konuﬂtu.

*
Direniﬂ Evi’nin bulundu¤u A dana’da, pazartesi eylemi coﬂkulu bir
kutlamaya dönüﬂmüﬂtü. 50 haftad›r
b›kmadan, yorulmadan ‹nönü Park›’nda tecriti anlatan TAYAD’l›lar,
yapt›klar› eylemle direniﬂin kazand›¤›n› duyururken, yedi y›ll›k bask› ve
zulmün, direniﬂi k›rma çabalar›n›n
boﬂa ç›kt›¤›n› dile getirdiler. Oturma
eylemlerine ara verdiklerini de sözlerine ekleyen TAYAD’l›lar, “Adalet
Bakanl›¤›'n›n uygulamalar›n› dikkatle
izleyece¤iz” dediler ve “Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer, Yaﬂas›n Ölüm
Orucunun Zaferi" sloganlar›n› att›lar.
Antalya Tecrit Karﬂ›t› Platform
27 Ocak’ta K›ﬂlahan Meydan›’nda

Ertesi günü ise, TAYAD'l› Aileler
48. kez K›ﬂlahan Meydan›'na alk›ﬂlar
z›lg›tlarla geldiler. "Yaﬂas›n Direniﬂ
Yaﬂas›n Zafer" sloganlar› atan TAYAD’l›lar ad›na aç›klamay› yapan
Ayﬂe Kaytan, “19 Aral›k sabah›ndan
baﬂlayarak bu sald›r›n›n önünde du ramayaca¤›m›z, bu kadar bedeli kal d›ramayaca¤›m›z, direniﬂi daha fazla
sürdüremeyece¤imiz söylendi bizlere.
Fakat iﬂte, herkesin görüp tan›k oldu ¤u gibi, tüm bu tahminler, spekülas yonlar ve hesaplar bozuldu. ‹rade sa vaﬂ›nda iradesi k›r›lan bu ülkenin si yasi tutuklu ve hükümlüleri de¤il, biz
de¤iliz, tecrit ve tecrit politikas›n› da yatanlard›r” dedi. Grup Sesleniﬂ’in
türküleri ile zafer halaylar› çekilen
eylem yaklaﬂ›k bir saat sürdü.
20
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‹ s t a n b u l ’ d a da 50’ye yak›n demokratik kitle örgütü, sendika, meslek
örgütü ve ayd›nlar›n her cumartesi
Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar› oturma eyleminin sonuncusu 28 Ocak’ta
yap›ld›. “Tecrite Hay›r” slogan›yla
biraraya gelen 300 kiﬂi, tecrite karﬂ›
mücadelenin sürece¤ini hayk›rd›.
"Direniﬂ Kazand›. Tecrite Karﬂ›
Mücadelemiz Sürecek" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde ilk olarak Tecrite
Karﬂ› Dayn›ﬂma Komitesi'nden Avukat Taylan Tanay sürece iliﬂkin bilgilendirme yapt›ktan sonra, birlik ad›na
aç›klamay› Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Ali
R›za Telek yapt›. Telek, tecrit uygulamas›n›n insani ve hukuki olmad›¤›n›,
6 y›ld›r TTB, TMMOB, Ankara ve ‹stanbul barolar›n›n tecrit uygulamas›na karﬂ› haz›rlam›ﬂ oldu¤u bilimsel
raporlar›n dikkate al›nmad›¤›n› söyledi. Telek, tecrite karﬂ› yürüten mücadele sonucunda hükümetin bir ad›m
atmak durumunda kald›¤›n› kaydetti.
TAYAD'l› Aileler her hafta Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar› mektup
okuma eylemlerine de, 28 Ocak’ta
yapt›klar› son eylemle ara verdiler.
Kand›ra F Tipi Hapishanesi'nde ç›kar›lan Komün Dergisi'nden bir yaz›
okunurken, TAYAD ad›na aç›klamay›
yapan Lerzan Taﬂç›er, her hafta tutsaklardan gelen mektuplar› okuduklar›n› hat›rlatarak, “ﬂu mektuplardaki
ac›lar›, sevinçleri -ki bu yok denecek
kadar azd›- sizlerle paylaﬂt›k. Hepi miz 7 y›ld›r can bedeli sürdürülen di reniﬂin tan›klar› olduk” dedi. TAYAD'l› Aileler olarak, tecrite karﬂ› direnen evlatlar›n›n yan›nda olmaya devam edeceklerini belirten Taﬂç›er’in
sözleri, ‘Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Mücadelesi, Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer’ sloganlar›yla desteklendi.
Pendik HÖC üyeleri de Cengiz
Soydaﬂ’›n mezar› baﬂ›nda anma
yaparak zaferi müjdelediler.
Tecrite Karﬂ› A nkara ‹nisiyatifi
de, cuma günleri gerçekleﬂtirdi¤i eylemlerin sonuncusunu 26 Ocak günü
yapt›lar. ‹nisiyatif ad›na D‹SK Ankara
Bölge Temsilcili¤i, KESK Ankara ﬁubeler Platformu, TMMOB Ankara ‹l
Koordinasyon Kurulu, TTB Ankara

Tabip Odas›’n›n yapt›¤› aç›klamada,
sürecin takipçisi olunaca¤› belirtildi.
50 haftad›r Kemeralt› Giriﬂi’nde
tutsak mektubu okuyan, yüzlerce
gündür Buca Forbes’te oturma eylemi
yapan ‹ zmir TAYAD’l› Aileler, 51.
kez 27 Ocak günü “F Tipi Hapishanelerdeki Tecrite Son” dediler. Aç›klamay› yapan Sebahattin Filazo¤lu,
“Bu hafta yeniden hayata dönüﬂümü zün, güzel günlerin, zaferin haberini
veriyoruz. Yüre¤imiz buruk, ayn› an da sevinci ve ac›y› yaﬂ›yoruz. 122 ev lad›m›z gözlerimizin önünde, 7 y›ld›r
bize ödetilen bedeller, çekti¤imiz ac› lar hala yüre¤imizde. 122 evlad›m› z›n, gözyaﬂlar›m›z›n, çekti¤imiz ac›la r›n hesab› sorulana kadar yüre¤imiz
so¤umayacak” diye konuﬂtu.
Oturma eylemi esnas›nda da direniﬂçiler onurumuzdur diyen TAYAD’l›lar, “Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n
Zafer, Yaﬂas›n Forbes Direnimiz” sloganlar› att›lar.
Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›
genelgenin ard›ndan ölüm orucuna ara
verilmesi üzerine Forbes’teki eylemlerinin 251. gününde olan TAYAD’l›
Aileler 29 Ocak Pazartesi saat
14.00’da yapt›klar› bas›n aç›klamas›
ile eylemlerine ara verdiklerini duyurdular. Fatma Alan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “Bu direniﬂ 123. ölüm
olmadan kazan›mla sonuçland›. Biz
de Forbes’teki oturma eylemimize
251. günümüzde son veriyoruz. Ancak
tecrit tamamen ortadan kalk›ncaya
kadar mücadelemiz devam edecektir”
denildi.
29 Ocak Pazartesi günü saat
19.00’da Karﬂ›yaka Çarﬂ›s›’nda
biraraya gelen devrimci demokrat
kurumlar yapt›klar› 3. meﬂaleli
eylemleriyle tecritin kald›r›lmas›n›
istediler. 110 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde ‹ﬂbankas› önüne kadar
yürüyen aileler ad›na HÖC’lü
Yurdagül Gümüﬂ aç›klama yaparak
tecrite karﬂ› mücadelenin sürece¤ine
vurgu yapt›.
S a m s u n TAYAD’l›lar direniﬂin
kazan›m›n› 27 Ocak’ta düzenledikleri
eylemde halaylarla kutlad›lar. Süleymaniye Geçidi’nde biraraya gelen ve
“Tecrite Karﬂ› Ölüm Orucu Direniﬂi

Zafer Kazand›” pankart›
açan TAYAD’l›lara, Halkevi, ESP ve BDSP üyeleri de destek verirken,
“Tecritin Kald›r›lmas›nda
Ad›m At›ld› Direniﬂ Ka zand›” dövizleri de taﬂ›nd›. Hasan To¤an, genelge
ile birlikte tecritin k›r›ld›¤›n›, kald›r›lmas› için mücadelenin sürece¤ini belirterek, sürmekte olan dönüﬂümlü açl›k grevine de ara verdiklerini kaydetti. Zafer halay› çekilen etkinli¤in d›ﬂ›nda, ayn› gece yar›s› da havai fiﬂekler at›ld›.
Di¤er kentlerde oldu¤u gibi, Mersin’de de oturma eylemine ara verilirken, 48 haftad›r Taﬂ Bina önünde tecrit gerçe¤ini hayk›ran TAYAD'l›lar,
son kez 29 Ocak günü eylemlerini
gerçekleﬂtirdiler. Direniﬂin kazan›mlar›na iliﬂkin bilgi verilen aç›klamada,
"Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer" yaz›l› pankart aç›l›rken, TAYAD'l›lar ad›na aç›klamay› yapan Gülbeyaz Karaer, “Tecriti kald›raca¤›m›z› söylemiﬂtik ve tecriti k›rd›k” dedi.
23 Ocak günü Hürriyet Caddesi'nden 1 May›s Meydan›'na kadar
meﬂalelerle yürüyen Artvin Gençlik
D e r n e ¤ i üyeleri, "Tecrit Tamamen
Kalkana Kadar Mücadelemiz Sürecek” pankart› taﬂ›d›lar. Meydanda yap›lan aç›klamada “AKP hükümetinin
genelge ile tecritin varl›¤›n› kabul
edip direniﬂ karﬂ›s›nda geri ad›m att›¤›” dile getirildi. Aç›klamay› okuyan
‹brahim Bay›r, “Bir kez daha gördük
ki direnmeden bedel ödemeden hiçbir
ﬂey kazan›lam›yor” dedi. "Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" slogan› at›lan
eyleme BES, SHP, ÖDP, Halkevi ve
YDG de kat›ld›lar.
Edirne’de de 30 Ocak günü
PTT önünde biraraya gelen
D‹SK, KESK, Edirne Tabip
Odas›, Genel ‹ﬂ, E¤itim-Sen,
TÜDER, Tekstil Sen, SES,
Emekli Sen, BES, Gençlik Dernekli Ö¤renciler, Haber Sen ve
Yap› Yol Sen üyeleri, tecrite son
verilmesini istediler.
Bursa’daki zafer kutlamas›
ise, bu zaferin kazan›lmas›nda
en büyük pay sahibi olan 122
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kahramandan birinin, Gülnihal Y›lmaz'›n mezar› baﬂ›nda yap›ld›. 28
Ocak günü Gülnihal Y›lmaz'›n mezar› baﬂ›nda toplanan TAYAD’l›lar, Büyük Direniﬂ ﬂehitlerini anarken, direniﬂ ve zafer üzerine konuﬂmalar yapt›lar. Gülnihal Y›lmaz’›n devrimci yaﬂam›n›n da anlat›ld›¤› anmada, ﬂunlar
söylendi:

“Alt› buçuk y›lda yaz›lan bir des tand›r bu. Öyle bir destan ki dünya ta rihinde bir ilki yaratan feda destan› d›r. Feda destan›n› yaratanlardan bi ri de Gülnihal'd›r. 19 Aral›k 2000'de
Fidan'› u¤urlayan Gülnihal, 26 A¤us tos 2002'de kendisi destan› yaratan lardan biriydi art›k. Gülnihal bu zor lu yürüyüﬂe, ‘ben Gülnihal oldu¤um
kadar Birtan'›m, Berdan'›m, Ayﬂe nur'um, Fidan'›m’diyerek baﬂlad›. ﬁe hit düﬂtü¤ünde Gülnihal a rt›k Fi dan'd›, Ahmet ‹bili'ydi, ‹dil'di.”
Faruk Kad›o¤lu'nun Trabzon’da
bulunan mezar› baﬂ›nda da, Büyük
Direniﬂ’in ﬂehidine “Zafer Müjdesi”
verildi. Direniﬂe ara verildi¤inin aç›klanmas›ndan sonra, ertesi günü Of ‹lçesi’ndeki mezar› baﬂ›na giden TAYAD'l›lar, mezara k›z›l karanfiller b›rakarak sayg› duruﬂunda bulundular.

Ortak talep:
Direniﬂe ara verilmesinin ard›ndan yap›lan bütün aç›klamalarda,
bu vurgu ön plana ç›k›yor. Adalet
Bakanl›¤› genelgesi ile at›lan ad›m
olumludur, ancak yeterli de¤ildir,
tecritin tümden kald›r›lmas› için bu
ad›mlar sürmelidir.
Tredman uygulamas›n›n, yani
tutsaklar›n biraraya gelebilmeleri
için, idarenin (devletin) dayatt›¤›
yapt›r›mlara boyun e¤ilmesi, bir
baﬂka deyiﬂle düﬂüncelerinden vazgeçmesi, oligarﬂinin deyiﬂiyle “iyileﬂmesi” ﬂart›n›n kald›r›lmas› kazan›m›n en önemli yan›n› oluﬂturmaktad›r. Yine tutsaklar›n biraraya gelme saatlerinin iki kat›na ç›kar›lmas›
ve daha da art›r›laca¤›n›n Baﬂbakanl›k ve Adalet Bakanl›¤›’nca sözlü olarak taahhüt edilmesi önemli
geliﬂmelerdir.
Ancak tüm bunlar tecriti tümden
ortadan kald›rmaya yetmez. Y›llard›r tutsaklar›n, tutsak ailelerinin,
demokratik kamuoyunun “Tecrite
Son” talepleri devam etmektedir.
Aç›klamalarda vurgu yap›lan, “bu
ad›m burada durmamal›d›r” sözü de
yine ayn› talebin gündemde oldu¤unun göstergesidir. Keza, çeﬂitli
kentlerde kurulan tecrite karﬂ› birlikler de, yapt›klar› toplant›larda bu
birliklerin tecrit tümden kalkana kadar sürmesi yönünde iradelerini ortaya koymuﬂlad›r.
Görüﬂmelerde “arac›l›k” yapan,
ülkenin en kitlesel, sayg›n demokratik kurumlar› da yapt›klar› aç›klamalarla konunun takipçisi olacaklar›n›, tüm tecrit uygulamalar›n›n sona ermesi gerekti¤ini beyan etmiﬂlerdir.

Adalet Bakanl›¤› ayn›
tutumu sürdürmemeli
ﬁimdi bedenini ölüme yat›ran ve
gerekti¤inde yeniden yat›rmaktan
çekinmeyeceklerini 7 y›ll›k direniﬂ-

leri ile aç›k olan devrimci tutsaklar
ve d›ﬂar›da tutsak aileleri ile yak›nlar›. Direniﬂin belli bir aﬂamas›ndan
sonra da olsa sürece kat›lan, tecritin
kald›r›lmas› için emek harcayan, giriﬂimlerde bulunan demokratik kurumlar; öncelikli olarak Adalet Bakanl›¤›’n›n genelge ile ilan etti¤i
uygulamalar›n yaﬂama geçirilmesinin takipçisi olacaklard›r. Ard›ndan,
ﬂifaen sözü verilen “iyileﬂtirmeleri”
güvence alt›na alacak yine genelgelerin ya da düzenlemelerin yap›lmas›n›n takipçisi olacaklar, bunun için
mücadele edeceklerdir.
AKP iktidar› ve Adalet Bakanl›¤› bu noktada asla “rehavete” düﬂmemeli, direniﬂin bitti¤ini düﬂünerek tecriti sürdürme politikas›nda
›srar etmemelidir.
Tecritte ›srar 122 insan›n can›na
malolmuﬂtur. Bunun 25’i bu iktidar
döneminde, Cemil Çiçek’in bakanl›¤› döneminde yaﬂanm›ﬂt›r. Görmeme, duymama, demokratik kamuoyunu kaale almama, sansürden

medet umma, “terör örgütü” demagojisine s›¤›nma, “devlet taviz vermez, pazarl›k yapmaz” mant›¤› ile
25 insan›n ölümünden do¤rudan sorumlu olan Adalet Bakanl›¤›, her
ﬂeyden önce bu tutumunu terketmelidir. Aksi, yeni ölümler, yeni ac›lar
ve iktidar›n omuzuna binecek yeni
veballer demektir.
Sayfalar›m›zda okuyaca¤›n›z gibi, iktidar partisinin bir milletvekilinin bu yöndeki sözleri anlaml›d›r.
“Keﬂke” diyor AKP Milletvekili Faruk Ünsal, “iktidar oldu¤umuzda bu
ad›m› atsayd›k.” Bir kez daha “keﬂke” dememek için, tecriti tümden
ortadan kald›racak ad›mlar›n arkas›n› getirmelidir. Direniﬂçiler, at›lan
ad›m› bunun taahhüdü olarak görerek “ara veriyoruz” dediler. Bakanl›¤›n, “baﬂka yöntemlerle mücadele
etsinler... Uzlaﬂmayan onlar...” türünden demagojileri bugüne kadar
s›n›rl› bir çevreyi etkiliyordu belki,
bu aﬂamadan sonra ise hiç kimseyi
inand›ramazlar.
Elbette iktidar›n bu ad›mlar› atmas›n› sa¤laman›n sorumlu¤unun,
demokratik kamuoyuna, “takipçisi
olaca¤›z” diyen, tecrite karﬂ› ç›kan
tüm kesimlere düﬂtü¤ünü de hat›rlatmal›y›z.

TMMOB: Tüm tecrit uygulamalar›na
son verilmelidir
TMMOB 25 Ocak günü yapt›¤› aç›klama ile Adalet Bakanl›¤›’n›n genelge ile att›¤› ad›m›n sürmesini istedi. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc› imzas›yla yay›nlanan aç›klamada, “genelgenin umut verici oldu¤unu,
tüm tecrit uygulamalar›na son verilmesi gerekti¤i” belirtildi.
Aç›klamada, May›s 2006'da gerçekleﬂen TMMOB 39. Ola¤an Genel Kurulu’nda, hapishanelerde insani yaﬂam koﬂullar›n›n hakim k›l›nmas› için,
emek güçleri ile birlikte çal›ﬂmalar›n sürece¤i karar› al›nd›¤› hat›rlat›larak,
“Birli¤imizin baﬂta D‹SK, KESK, TTB ve Barolar olmak üzere, di¤er emek ve
meslek örgütleri ile birlikte, F-Tipi cezaevi sorunu ve Avukat Behiç Aﬂc›'n›n
durumuyla ilgili olarak kamuoyu yarat›lmas› çabalar›na ve sorunun gideril mesi için Adalet Bakanl›¤› nezdinde bulunulan giriﬂimlere, Bakanl›k taraf›n dan nihayet olumlu bir ad›m at›larak yan›t verilmiﬂtir” denildi.
Tecrit uygulamas›n› yumuﬂatt›¤› kaydedilen Adalet Bakanl›¤› genelgesinin sorunun tümüyle ortadan kald›r›lmas› için yeterli olmad›¤›n› belirten
TMMOB, “Bu ad›m burada durmamal›d›r. TMMOB Genel Kurul delegeleri nin dedi¤i gibi; tutuklu ve hükümlülerin tecridine dayal› hücre (F) tipi cezae vi uygulamalar›na son verilmeli, cezaevlerinde insani yaﬂam koﬂullar› sa¤ lanmal›d›r” dedi.
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Abdi ‹pekçi: Meﬂaleler onur
ve coﬂkuyla tutuﬂturuldu
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan genelgeyi olumlu bir ad›m
olarak de¤erlendiren ölüm orucu direniﬂçilerinin eylemlerine ara vermesinin ard›ndan, Abdi ‹pekçi
Park›’ndaki oturma eylemine de,
27 Ocak’ta ara verildi.
Abdi ‹pekçi kuﬂkusuz, direniﬂin
en uzun süreli mevzisi durumundayd›. TAYAD'l› Aileler, 4 y›ld›r
baﬂkentin göbe¤inde yaz k›ﬂ demeden oturma eylemi yapt›lar. Abdi
‹pekçi Direniﬂi tarihteki yerini, sabr›n, demokratik mücadelede ›srar›n,
sahiplenmenin manifestosu olarak
ﬂimdiden alm›ﬂt›r.
Dergimiz okurlar› bu dört y›l
içinde TAYAD’l›lar›n neler yaﬂad›klar›n› bilirler. Sadece do¤aya, so¤u¤a ve s›ca¤a karﬂ› direnmediler,
ayn› zamanda polisin bask›s›na, gözalt›lara, tutuklamalara, tacizlere,
provokasyonlara karﬂ› y›lmad›lar,
sinmediler, bir an bile direniﬂi anlatmay› b›rakmad›lar. Emekçi elinin
alt›n› Ankara’da oturup bilmeyen
kalmad›. Küçük bir soban›n etraf›nda ayd›nland› kimi zaman umutlar›.
Evlatlar›na hediye edecekleri günü
beklediler. Bir an bile tereddüt etmediler. Çünkü onlar güçlerini, TAYAD’›n onlarca y›la dayanan hakl›
mücadelesinden ve dört duvar aras›nda tarihi bir direniﬂ yaratan tutsaklardan al›yorlard›.
250 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte
ﬂöyle anlatt›lar bu süreci:
“Analar, babalar 122 evlad›n›
tecrite karﬂ› direniﬂte ﬂehit verdi.
A¤lamad›lar, kör olmad›lar, zulmü
gördüler, kör gözlere sa¤›r kulakla ra gösterdiler anlatt›lar. Sab›r m›, 7
y›l sürdü ölümler, k›z›lc›k ﬂerbeti iç ti analar babalar.
Sab›rl›yd›k zulmün baﬂkentinin
göbe¤inde 4 y›l boyunca susmadan
oturacak kadar. Susman›n onayla mak, susman›n ihanet oldu¤u za manda bir ülkenin kalbinden kesin tisiz bir ç›¤l›k olacak kadar. ‹hanet -

ti susmak, gö¤sümüzün en
s›cak yerine 122 evlat göm müﬂtük çünkü.
Zalimler korkak, korkak lar da zalim olur. ‹lk gün den zulüm etmeye baﬂlad› lar. ‹ﬂçi düﬂman› sözde sendikalar›n
panay›r kurdu¤u Abdi ‹pekçi’de, bi ze 10 günlük çad›r açma izni veril medi. 16 Eylül 2003 ilk gün, ilk gö zalt›. 16 Eylül, aç aç›kta kal›r›z ama
elimiz kolumuz ba¤l› durmay›z di yen ana baba ve kardeﬂler yine
parktalar. Gözalt›lar, bask›lar, talan
edilen eﬂyalar, tacizler, tutuklama lar, para cezalar› bugüne dek süre gelmiﬂtir. ”

“Direnenin, teslim
olmayan›n sonunda
kazanaca¤› görüldü”
Böyle diyordu, " Yaﬂas›n Direniﬂ, Yaﬂas›n Zafer " pankart› aç›lan
etkinlikte TAYAD'l› Aileler ad›na
konuﬂan Mehmet Y›lmaz. Onlar da
evlatlar›yla, eﬂleri, kardeﬂleri, yoldaﬂlar› ile birlikte burada direnmiﬂlerdi. Bundan sonra da verilen sözlerin takipçisi olacaklar›n› ilan ettiler,
mücadele bitmedi, ﬂimdi tecrit tümden kalk›ncaya kadar mücadeleye
devam edeceklerini hayk›rd›lar. 122
insan›n ölümünden sorumlu olanla r›n cezaland›r›lmas›n› istediler.
Ve elbette “gerekti¤inde”, yeni-

den orada olacaklar›n› da eklediler
sözlerine; “Gerekti¤inde Abdi ‹pekçi Direniﬂi de yeniden baﬂlayacakt›r. Bu gücümüzden ve irademizden
san›yoruz ki hiç kimsenin ﬂüphesi
yoktur.”
Etkinlikte, ÇHD Genel Sekreteri
Av. Selçuk Koza¤açl› da genelgeye
kadar geçen süreci özetleyerek, geliﬂmelerin devam›n› istedi. Verilen
arayla bir dönemin kapan›p yeni bir
dönemin aç›ld›¤›n› söyleyen Koza¤açl›, "zannedilmemelidir ki bu in sanlar yorulduklar› için ara veri yorlar. Bakanl›k taahhütlerini yeri ne getirmezse eyleme ayn› tempoda
yeniden baﬂlayacak azim ve kararl› l›ktalar" diye kaydetti.
Sonra ateﬂler yakt›lar, marﬂlar
söyleyip halaylar çektiler Abdi ‹pekçi’de. ﬁiirlerin direniﬂi anlatt›¤›,
“Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer! Büyük Direniﬂ ﬁehitleri Türkiye Halklar›n›n Onurudur! Tecriti K›rd›k,
Mücadelemiz, Tecriti Tümden Yok
Edinceye Kadar Sürecektir” sloganlar›n›n at›ld›¤› etkinli¤e BDSP, Kald›raç, Halkevleri, BES, SES, E¤itim-Sen’in de aralar›nda bulundu¤u
birçok DKÖ destek verdi.

“Bugün Abdi ‹pekçi’nin 1226. günü ve ben yine nöbetçiyim.
Dört y›l nöbet tuttuk bu el heykelinin alt›nda, ne evlatlar yi tirdik, ne analar a¤lad›, ne babalar. Ve bugün buran›n uma r›m son nöbetçisi ben olurum diye geçirmiﬂtim akl›mdan. Ve
akﬂam... telefonla haber verdi arkadaﬂlar. Behiç’in annesi
kadar, Sevgi’nin annesi kadar, Gülcan’›n k›zlar› kadar. Selam
olsun sizlere can›m o¤ullar›m, can›m k›zlar›m. Sevgili 122’le rimiz zaferi canlar›n›zla sundunuz bu topraklara, her birinizin
ruhu ﬂad olsun. Do¤um gününüz kutlu olsun iyiki do¤du nuz devrimin eﬂsiz evlatlar›. Bin selam olsun sizlere
direniﬂin 122 güzel evlad›. Anneniz Semiha”
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Belçika’daki tecrit uygulamalar›n›, F Tipini aklamak için
manﬂet yapan Hürriyet, orada
tan›nan haklar› örnek gösterip
F Tiplerinde de tan›nmas›n›
savunacak bir ahlâka sahip mi?

Hürriyet’in ahlâk›n› görelim!
Belçika’n›n Brugges Hapishanesi’nde DHKP-C Davas›’ndan tutuklu bulunan Musa Aﬂo¤lu, 22 Ocak
tarihli mektupta ﬂu bilgiyi veriyor:
“Bizim tecrit koﬂullar›nda baz›
de¤iﬂiklikler oldu. Toplu havalan d›rmaya ç›kma ve aileye aç›k ziya ret haklar› tan›nd›. Ayr›ca tan›d›k
ve arkadaﬂlara da telefon, ziyaret
haklar› uygulamaya geçti. Bu hak lar› daha önce vermiﬂlerdi ama zi yaretçi baﬂvurular›n› (normalde 23 gün içinde cevaplamalar› gereki yordu) bir aya yak›n bir süre onay lamay›p " araﬂt›r›yoruz" diyerek
uzatm›ﬂlard›. Ama ﬂu an yapt›¤›m›z
tüm baﬂvurular› kabul ettiler.”
Geçen haftaki say›m›zda da, ayn› davadan tutuklu bulunan ﬁükriye
Akar’›n mektubundan benzeri iyileﬂtirmeleri aktarm›ﬂt›k. Bilindi¤i
üzere, devrimci tutsaklara özel olarak yaﬂama geçirilen tecrit uygulamalar›, yap›lan hukuki giriﬂimler,
açl›k grevi ve Belçika demokratik
kamuoyunun protestolar› ile kald›r›lm›ﬂt›. Mektuplarda yeralan bu
bilgiler, karar›n›n uygulamaya geçirildi¤ini gösteriyor.

Bunlar› Neden Manﬂet Yapmaz?
Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r; F
Tipi tecrite karﬂ› seslerin yükseldi¤i
günlerde, Belçika’daki tecrit uygulamas› Hürriyet’in manﬂetine taﬂ›nm›ﬂ ve “F Tipini mumla ar›yorlar”
denilmiﬂti. (21 Kas›m 2006)
ﬁimdi en az›ndan bir gazete, bu
tan›nan haklar› da ayn› ﬂekilde manﬂetine taﬂ›y›p, bu kez tersinden F
Tiplerini örnek göstererek, ayn›
haklar›n burada da olmas› gerekti¤ini savunmak durumunda de¤il midir? Ahlâki olan, demokratik olan

bu de¤il midir?
Evet öyledir; ancak devlet gazetesi Hürriyet için, o manﬂet bir “haber” de¤il, siyasi bir savaﬂt›. Oligarﬂi ad›na devreye giriyor, F Tipi tecritin son ç›rp›n›ﬂlar›nda elinden tutuyordu. Belçika’da tan›nan haklar›
ise büyük bir sessizlikle karﬂ›lad›.
Çünkü aleyhte kullanabilece¤i bir
durum yoktu, aksine kendisini vuruyordu.
Hürriyet o “ F Tipini mumla ar› yorlar” manﬂeti ile; 122 ölümün
yetmedi¤ini hayk›rm›ﬂt›. 122 ölüm
sanki kendi ülkesinde de¤il de Belçika’da yaﬂanm›ﬂ gibi, oradaki tecrit üzerinden F Tipi tecriti alk›ﬂlam›ﬂ, tecriti sürdürmeyeceksek, boﬂuna m› yapt›k o katliam›, demiﬂti.

19 Aral›k katliam› öncesinde
katliama zemin haz›rlayan, sonras›nda vahﬂeti alk›ﬂlayan ve katliamc›lar› aklayan manﬂetler ile, 122
ölümün üzerine at›lan “ F Tipini
mumla ar›yorlar” manﬂeti ayn› çizginin devam›d›r. Yüzlerce günlük
açl›¤›n ard›ndan F Tiplerindeki ilk
ﬂehit Cengiz Soydaﬂ’›n cesedi so¤umam›ﬂken, ‘F Tiplerinde 1.5 milyonluk tabildot’ haberi yapan ahlâk ne ise, ‘F Tipini mumla ar›yor lar’ diyen de ayn› ahlâkt›.
Peki ﬂimdi Hürriyet, yine Belçika’da tan›nan haklar› örnek göstererek, Adalet Bakanl›¤›’na “siz de tan›y›n bu haklar›” diyecek mi? Hürriyet böyle bir ahlâka, böyle bir demokratl›¤a sahip mi? Eminiz ki,
Brugges Hapishanesi’ndeki geliﬂmelerden haberi var, bugüne kadar
da böyle bir ahlâkl› tutum sergilemedi¤ine göre, bundan sonras› için
de beklemek abes olacakt›r. Çünkü,
Hürriyet’in misyonu habercilik de¤il, bu kisve alt›nda devrimcilere,
bütün halk güçlerine karﬂ› savaﬂmakt›r. Böyle bir savaﬂta; ahlâktan,
demokratl›ktan, namustan eser olabilir mi?

CLEA’n›n Cumartesi Eylemleri Sürüyor
Belçikal› ilericiler, demokratlar, bilim adamlar›nca DHKC Davas›’n›n ard›ndan kurulan CLEA, üç ayd›r her cumartesi Brüksel’in merkezinde bulunan
Bourse Meydan›’nda “Belçika’da Siyasi Tutsak ‹stemiyoruz! Direnmek Suç
De¤ildir” sloganlar›yla eylemler düzenliyor. 27 Ocak’ta da yap›lan eylemlerde DHKC Davas›’ndaki karar›n hukuki de¤il ‘siyasi’ oldu¤u, faﬂizmle iﬂbirli¤i
yap›ld›¤› teﬂhir ediliyor.
Öte yandan, geçti¤imiz aylarda Belçika Adalet Bakan›’n›n evinin önünde,
tutsaklar›n hücrelerinde geceleri ›ﬂ›¤›n aç›k b›rak›lmas›n› protesto için yap›lan “Iﬂ›kl› eylem”de, CLEA’n›n Adalet Bakanl›¤› ile görüﬂme talebi yerine getirildi. Bakanl›k 11 ve 18 Ocak tarihlerinde tutsak yak›nlar› ve CLEA Sözcüleri ile iki kez biraraya geldi. Her iki görüﬂmede de tutsaklardan Musa Aﬂo¤lu
ile Bahar Kimyongür’ün aileleri ve iki CLEA Sözcüsü bulundular. Hükümet
cephesinde ise, iki Adalet Bakanl›¤› yetkilisi ile Flaman bölgesi hapishaneleri genel müdürü yerald›. CLEA Sözcüleri ve tutsak yak›nlar›, Gent Mahkemesi karar›n› eleﬂtirmekle birlikte, as›l olarak hapishanedeki uygulamalar› dile
getirdiler ve bu durumun “terör, tehlikeli kiﬂiler”
söylemi ile meﬂrulaﬂt›r›lamayaca¤›n› söylediler. Bakanl›k Temsilcisi Sabine Demet ise, talepleri dikkate alacaklar›n› ve iyileﬂtirmelerin yap›laca¤›n› belirtti.
Bu arada, DHKC Tutsaklar› nezdinde gündeme
gelen ve birçok demokratik kesim taraf›ndan eleﬂtirilen “özel tutuklu rejimini” belirleme yetkisini Adalet
Bakanl›¤›’ndan al›p hapishaneler genel müdürlü¤üne veren yeni bir yasa 15 Ocak’ta yürürlü¤e girdi.
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‘Durumumuz Belçika hapishaneler
rejimini kökten etkilemiﬂ durumda’
“Onbir ayd›r süren tecrit uygulamas›nda somut de¤iﬂiklikler oldu¤unu, bu konudaki kazan›mlar›m›z›
önceki mektuplar›mda iletmiﬂtim.
Dün ö¤rendi¤ime göre; b izim
üzerimizdeki de¤iﬂiklikler, Belçika hapishaneler rejimini de kökten etkilemiﬂ durumda.
2006 Ocak’›nda Belçika hapishaneleri üzerine merkezi uygulamalar› öngören ve tek tek hapishanelerdeki keyfi uygulamalar› engellemek amac›yla Dupont Yasas› ad›ndaki yasa, parlamentoda onaylanm›ﬂ. Yasan›n uygulanmas› için hükümet taraf›ndan 'serbest b›rak›lmas›' gerekiyor. Geçen sürede, yasalarla ilgili tart›ﬂma noktalar› vs. belirlenip, de¤iﬂtiriliyor, son halini al›yor. Dupont Yasas›’n›n da 2010'da
yürürlü¤e girmesi öngörülmüﬂ. Ancak bizim d ireniﬂimiz ve paralelinde tecrite yönelik kazand›¤m›z
davalar sonucu; hükümet Dupont
Yasas›’n› 15 ﬁubat 2007 itibari ile
apar topar yürürlü¤e soktu. Bu
karar› al›rken "hapishanelerde orta ya ç›kan keyfi uygulamalar ve bu
konuda son dönem yarg›n›n ald›¤›
kararlar›" gerekçesine dayand›¤›n›,
tecrit karﬂ›t› açt›¤›m›z davan›n dosya numaras›na at›fta bulundu. Yani
planlanandan önce uygulamaya
geçmesine biz vesile olmuﬂuz.
Dupont Yasas› öncesinde disiplin cezalar› ve tecrit yönetmeli¤inin
dayand›¤› bir yasall›k yoktu. Her
ﬂey hapishane müdürlerinin keyfiyetine ba¤l› olup, ciddi bir motivasyona gerek görülmeden süresiz uygulanabiliyordu. Yasaya göre ise,
müdürlerin bu yetkisi bir haftal›k
yapt›r›m uygulama ile s›n›rland›r›ld›. Daha uzun süreli tecrit uygulamas› için tutsa¤›n somut bir tehlike
yaratt›¤› ve haklar›n›n k›s›tlanmas›
gerekti¤i konusunda somut verilere
dayanan bir rapor haz›rlay›p Hapishaneler Genel Müdürlü¤ü’nün onay›na sunulmak zorunda. Kaçma gi-

riﬂimi, personele veya di¤er tutsaklara yönelik somut sald›r›lar hapishane içinde uyuﬂturucu kullan›m›
ve kaçakç›l›¤› vs. gibi yasa taraf›ndan belirlenen somut durumlar d›ﬂ›nda keyfi tecrit uygulamas› art›k
yap›lamaz durumda olacak.
Dupont Yasas›’n›n uygulanmaya
konulmas› karar›ndan sonra Ocak
2007 baﬂ›ndan itibaren, Belçika Hapishane Müdürleri Federasyonu'nun
yönlendirmesiyle hapishanelerde
örgütlü gardiyan sendikalar› greve,
iﬂ yavaﬂlatma eylemlerine gitti.
Grevi yapanlar, "yeni yasayla mah kum haklar› art›yor. Onlar›n hakla r›n›n artmas›, bizim s›rt›m›za yeni
yükümlülükler getiriyor" d i y e r e k,
bir hak arama arac› olan grevin nas›l yozlaﬂt›r›labilece¤ine ve mesleki
talep ad› alt›nda bir anti-demokratizm yatt›¤›n› da gösterdi.
Gerek Adalet Bakanl›¤›, gerekse
hapishaneler genel müdürlü¤ü ile
yap›lan görüﬂmelerde bize uygulanan tecrit konusunda açl›k grevinin
rolü aç›kça kabullenilmesine ra¤men, tecritimizin yumuﬂat›lma kararlar›n› iletirken, gerekçe olarak
yeni yasa özellikle belirtiliyordu.
S o n u ç t a; tüm Belçika'da uzun
süreli tecrit uygulamas› keyfiliklerinin birçok ma¤durunun üzerindeki
tecritin kald›r›lmas›nda rolümüz olmas› aç›kt›r. Belçika'da siyasi tutsak
mücadelesi ne yaz›k ki, bizim s›rt›m›zdad›r. Bu rolümüzün gere¤ini
de yerine getirmiﬂ olman›n onurunu yaﬂ›yoruz.
ﬁu an halen hapishane içinde
birçok hakk›m›z "güvenlik" gerekçesiyle engellenmektedir. Özellikle
siyasi yap›m›zdan ve ﬂimdiye kadar
bizimle ilgili bas›na yans›yan haberlerden kaynakl› olarak, propagandif çal›ﬂma yapmaya devam
edece¤imizin aç›k oldu¤u ve bu durumun da hapishanenin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini tehlikeye düﬂürdü¤üne
hükmediliyor. Bu de¤erlendirmede25
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ki subjektivizm ortadad›r. Bu, bizi
mahkum edip, üzerimizde keyfi
bask›lar› sürdürmek isteyen anlay›ﬂ›n tüm maskesini düﬂürüyor. Tabi
di¤er yandan bu tav›r bizlerin siyasi
tutsakl›k statümüzün de itiraf› anlam›na geliyor.”

Musa Aﬂo¤lu
Brugges Hapishanesi, 25 Ocak

Yurtd›ﬂ›nda kutlamalar
Direniﬂin somut kazan›mlarla bitirilmesi, ülkede oldu¤u gibi, yurtd›ﬂ›nda da coﬂkuyla karﬂ›land›.
Belçika TAYAD Komite üyeleri,
direniﬂin zaferini 28 Ocak’ta BAHKEM'de kutlad›lar. Dernek lokaline
‘Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimizin
Zaferi’ pankart› as›l›rken, mumlarla
122 yaz›ld› ve direniﬂin 7 y›l›n› anlatan 7 tane k›z›l bayrak as›ld›. Yap›lan konuﬂmalarda direniﬂe iliﬂkin
somut kazan›mlar hakk›nda bilgi verilirken, HÖC taraf›ndan yap›lan
aç›klama Belçika'n›n dört bir yan›ndan gelenlere okundu.
Feride Harman’›n zafere iliﬂkin
vasiyetinin de yerine getirildi¤i etkinlikte konuﬂmalar›n yan›s›ra,
marﬂlar söylendi, ﬂiirler okundu.
Etkinli¤e kat›lanlar›n duygular›n›
ifade etti¤i bölümde ise, iki genç
devrimci ﬂöyle diyordu: "Biz bu di reniﬂ içinde büyüdük neredeyse, dün
çok anlam›yorduk ama biz bugün di reniﬂi anlat›r hale geldik."
Etkinlikte sadece Türkiyeli emekçiler yoktu, CLEA çal›ﬂan› ﬁilili bir
dostumuz da direniﬂin zaferini paylaﬂmaktan duydu¤u onuru aktard›.
Bir baﬂka kutlama ise, 28 Ocak
günü Dortmund TAYAD üyeleri taraf›ndan Dortmund Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi. HÖC aç›klamas›n›n okundu¤u, 7 y›ll›k sürece iliﬂkin
konuﬂmalar›n yap›ld›¤› kutlamada,
direniﬂ marﬂlar› coﬂkuyla söylendi.
Hollanda’da Anadolu Halk Kültür ve Sanat Derne¤i’nde 28 Ocak
günü direniﬂin zafer ile sonuçlanmas› kutland›.

Büyük
Direniﬂ
için ne
dediler?

ONURSUZLU⁄A BOYUN
E⁄MEYENLER‹N DESTANI

Büyük Direniﬂ’in, tecritin k›r›lmas›nda geri ad›m att›rmas›n›n ard›ndan, d›ﬂar›da bu mücadele içinde yeralan, tecritin kald›r›lmas› için
çal›ﬂan TAYAD’l›lar, ﬂehit aileleri,
hukukçular, sanatç›lar, DKÖ yöneticileriyle görüﬂtük. Bu tarihsel direniﬂe tan›kl›k edenlerle yapt›¤›m›z
röportajlar›n ilk bölümünde; Tecrite
Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’nden
Av. Taylan Tanay, ‹stanbul TAYAD
Baﬂkan› Mehmet Güvel ve iki k›z›n›
Büyük Direniﬂ’te ﬂehit veren Ahmet Kulaks›z’a yer veriyoruz.

D‹REN‹ﬁ B‹ZLERE
GELECE⁄‹ KAZANDIRDI
Direniﬂin bitti¤ini nas›l ö¤ren diniz, o andaki duygu ve düﬂünce lerinizi ö¤renebilir miyiz?
Av. Taylan TANAY: Bilindi¤i
üzere TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy
baﬂkanl›¤›nda bir heyet Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde incelemelerde bulunmuﬂ ve sonuçlar›n›
bir dizi ön taleple Adalet Bakanl›¤›’na sunmuﬂtu. Direniﬂçiler bu raporun somut ad›m at›lmas› konusunda bir zemin olarak de¤erlendirilebilece¤ini aç›klam›ﬂlard›.
Direniﬂe ara verildi¤i hafta Adalet Bakanl›¤›’n›n bu raporu zemin
kabul eden bir çal›ﬂma içerisinde
bulundu¤u, daha önce bu meselenin
taraf› ve muhatab› olduklar›n› ilan
eden kurumlarca Behiç beye iletildi. Bu ad›m›n somut olmas› gerektiTaylan TANAY: Tecrite
karﬂ› mücadele herkesin görevidir. Yaln›z
özellikle TTB, ‹stanbul
Barosu, D‹SK, KESK,
TMMOB ile ayd›nlar›n
kurumsal olarak mücadele edecek, kazan›mlar› koruyacak bir birliktelik yaratmalar› gerekti¤ini düﬂünüyorum

¤i direniﬂçiler taraf›ndan cevapland›. Bu geliﬂmeler üzerine 22 Ocak’ta
Say›n Gürsoy ile Behiç Bey’in avukat› s›fat›yla görüﬂürken, Adalet
Bakanl›¤›’n›n birkaç saat içerisinde
tretman koﬂulu olmaks›z›n tutuklu
ve hükümlülerin biraraya gelmesini
sa¤layacak bir genelge yay›nlayaca¤› bilgisi geldi. Bir süre sonra genelge büromuza faksland› ve TTB
baﬂkanl›¤›na bakanl›k resmi bir yaz› ile daha önce haz›rlanan raporun
de¤erlendirildi¤ini ve ﬂimdilik genelge ile malum iyileﬂtirmelerin yap›laca¤›n› bildirdi. Genelge ve yaz›
ile birlikte Direniﬂ Evi’ne gittik. ‹lk
de¤erlendirmeler yap›ld›. Daha sonra Süleyman Çelebi ve Gürsoy, Behiç’e tecrit iﬂkencesi kalk›ncaya kadar mücadele etme kararl›l›klar›n›,
kazan›m›n koruyucusu olacaklar›n›
söylediler. Behiç Bey bunun üzerine direniﬂe ara verme karar›n› verdi.
Fatma’n›n ‘halk›n direnen damar›
kazanacak’ sözü kulaklar›mda
‹nsan o an onlarca farkl› duyguyu birarada yaﬂ›yor. Behiç Bey’in
uzand›¤› yatak, müvekkilim Fatma
Koyup›nar’›n yata¤›yd›. O yatakta
onlarca kez ziyaret etmiﬂ ›ﬂ›l ›ﬂ›l
parlayan gözlerinden alamam›ﬂt›m
gözlerimi. Ve yine o yatakta tan›k
olmuﬂtum ölürken güldü¤üne.
Onun “biz kazanaca¤›z, halk›n direnen damar› kazanacak” deyiﬂi, “ben
son olaca¤›m baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin” sözleri ç›nlad› kulaklar›mda.
Ve 122’leri, bu mutlulu¤u bize arma¤an edenleri düﬂündüm. Sonra
karﬂ›mda duran ölüme meydan okuyan incelmiﬂ Behiç a¤abeyi, kazanman›n ve ‘birlikte yine duruﬂmalara
girebilmenin’ tarifsiz mutlulu¤u
kaplad› içimi. Tecrit hücrelerinde
yedi y›ld›r soluksuz direnen müvekkillerim gelince akl›ma mutlulu¤um
önü al›nmaz bir nehirdi art›k.

7 y›ll›k sürecin bütününe bakt› ¤›n›zda nas›l de¤erlendiriyorsu nuz? Direniﬂ neler b›rakt› geriye?
26
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Tecriti sadece hapishaneye özgü
görmedi¤im için direniﬂi de salt hapishane reformuna yönelmiﬂ bir hareket olarak görmüyorum. Tecrit
egemen ideolojiye ve onun kurumlar›na direnme cüretini gösteren
halklar›, örgütleri ve kiﬂileri yoketmeye yönelmiﬂ bir politikad›r. Direniﬂ öncelikle bu tespitlerden sonra
ele al›nmal› ve de¤erlendirilirken,
gelir ve gider hanesi bulunan defterin kendi defterimiz oldu¤u unutulmamal›. Direniﬂe kaynakl›k eden
sald›r›n›n sadece bu topraklarda de¤il ezen ve ezilenlerin bulundu¤u
tüm co¤rafyalarda mevcudiyeti düﬂünüldü¤ünde, direniﬂin de evrensel
oldu¤u, etki sahas›n›n burayla
s›n›rl› olmad›¤› unutulmamal›d›r.
Evrensel ölçekli sald›r›ya karﬂ›
gösterilen direniﬂ öncelikle muazzamd›r. 21. yüzy›l›n ilk Büyük Direniﬂi’dir. Tamamen insana dayanan
yüksek motivasyon ve inançla yüklü direniﬂ; karﬂ›s›na ç›kar›lm›ﬂ arkas›nda devletin ürkütücü ﬂiddet tekelini olan tüm engelleri ve sald›r›lar›
yüksek yarat›c›l›k ve a¤›r bedellerle
boﬂa ç›kararak umudu korumuﬂtur.
Korunan umut tüm insanl›¤a aittir.
Direniﬂ, yeni ve eﬂit bir dünya özlemini mazide b›rakmam›ﬂ bu özlemin yaﬂam bulmas› için ortaya koydu¤u feda ruhu ile asl›nda bizlere
gelece¤i kazand›rm›ﬂt›r.
Tredman tecritin g›das›yd›
Bundan sonra tecrite karﬂ› mü cadele nas›l ﬂekillenmeli?
Bu ad›m, somut bir kazan›m olmakla beraber tecriti ortadan kald›rmam›ﬂt›r. Zaten ölüm orucuna son
de¤il ara verilmesindeki espri de
buradad›r. Tecritin varl›¤› ona karﬂ›
mücadeleyi de gerekli k›lmaktad›r.
Bu mücadele art›k yeni bir eksene
oturmuﬂtur. Yedi y›l sonra siyasal
iktidar yok sayd›¤› tecriti kabul ederek ad›m atmak zorunda kalm›ﬂt›r.
Bu kazan›m küçümsenmeyecek ölçüdedir. Mesele haftal›k 5 saatin 10
saate ç›kar›lmas› de¤ildir, bir araya
gelmenin itaat/tretman koﬂuluna
ba¤lanmam›ﬂ oluﬂu önemlidir. Tecritin en büyük g›das› tretmand›r. Bu
nedenledir ki daha önce fiili olarak

tutsak kitlesinin 1/3’ünün 15 günde
ancak 1 saat kullanabildikleri hakk›,
tüm tutsak kitlesi haftada 10 saat
kullanacakt›r. Bu kazan›m korunmal›d›r. Bunun yan›nda bakanl›k taraf›ndan DKÖ’lere ﬂifahi olarak bu
hakk›n kullan›m› ve süresi ile ilgili
verilen sözler bulunmaktad›r. Bu
sözler takip edilmelidir. Ve tecriti
ortadan kald›r›ncaya kadar kesintisiz mücadele sürmelidir.
Tecrite karﬂ› mücadele herkesin
görevidir. Yaln›z ben önümüzdeki
süreçte özellikle TTB, ‹stanbul Barosu, D‹SK, KESK, TMMOB ile
ayd›nlar›n tecrite karﬂ› kurumsal
olarak mücadele edecek, kazan›mlar› izleyecek ve koruyacak bir birliktelik yaratmalar› gerekti¤ini düﬂünüyorum. ‹ki ﬂey unutulmamal›d › r. Birincisi; zaten tecrite karﬂ›
mücadele etmeleri gereken bu kurumlar›n bugün mücadele etmek
için ertelenemez yeni gerekçeleri
vard›r. Keza ölüm orucu direniﬂçileri, bu kurumlar›n kazan›mlar›
takip etme ve tecrite karﬂ› mücadele etme kararl›l›klar› ifade etmeleri ve yine talepleri üzerine
eylemler ine ar a ver miﬂler dir.
‹kincisi ise ölüm orucu sonland›r›lmam›ﬂt›r sadece ara verilmiﬂtir.
Tekrar baﬂlamamas› ancak tecrite
karﬂ› etkili mücadele yollar›n›n yükümlü olan herkesin üzerine düﬂeni
yapmas› ile mümkündür. ﬁayet kazan›m hepimizin kazan›m› ise bu
kazan›m›n elde edilmesi için gerekli fedakârl›k da paylaﬂ›lmal›d›r.

Avukatlar aç›s›ndan bu süreci
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Avukatlar aç›s›ndan yedi y›ll›k
dönemi üçe ay›rabiliriz; birincisi;
ölüm orucunun ilk baﬂlad›¤› günlerde, toplumsal duyarl›l›¤›n üst boyutta oldu¤u dönem. Bu dönem ayn› zamanda avukatlar›n ve barolar›n
meseleye olan ilgisini art›rm›ﬂt›. 19
Aral›k 2000 tarihinde baﬂlay›p oldukça uzun süren ikinci dönemde,
sorundan kaçan soruna s›rt›n› dönmüﬂ bir baro ve avukatl›k vard›r.
Üçüncü dönem ise meslektaﬂ›m›z
Avukat Behiç Aﬂc›’n›n ölüm orucu
eylemine baﬂlad›¤› tarihtir. Meslek-

taﬂ›m›z›n gösterdi¤i cüret ve fedakârl›k sorunu biz avukatlar aç›s›ndan yok sayamayaca¤›m›z bir noktaya getirmiﬂtir. Art›k tan›kl›ktan
kaçarken sorunun muhatab› haline
gelen bir avukatl›k ve baro sözkonusudur. Meslektaﬂ›m›z taraf›ndan
zorla çekildi¤imiz bu süreç ayn› zamanda biz avukatlar›n yaﬂama yeniden ba¤lanmas›na vesile olmuﬂtur.
Meslektaﬂ›m›z›n yaﬂam›n› kaybetmemesinde odaklanan anlay›ﬂ zamanla yerini sorunun özünü kavrayan kendini bu sorunla iliﬂkilendiren bir anlay›ﬂa dönüﬂmüﬂtür. Kendi
özlük haklar› için dahi yürümekten
pek haz almayan bir meslek grubu
olmalar›na ra¤men ‹stanbul’da yürüyen 1000 avukat, yine ak saçl›
analar›m›z nas›l yerlerde sürükleniyorsa ayn› ﬂekilde adliye önlerinde
sürüklenen avukatlar bu dönüﬂümün sonucudur.

TAYAD SÜREC‹N HEP
ORTASINDA YERALDI
Direniﬂin bitti¤ini ö¤rendinizde
ne düﬂündünüz? Ve 7 y›ll›k süreci
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Mehmet GÜVEL: O anda büyük bir sevince kap›ld›k. Yani duygular›m›z o kadar tarif edilmez bir
haldeydi ki, müthiﬂ bir coﬂku duyduk her ﬂeyden önce ve birbirimize
sar›larak, ç›¤l›klar atarak karﬂ›lad›k.
Sonra, Küçükarmutlu'da ateﬂler yak›larak zafer kutlamas›na kat›ld›k,
orada büyük bir coﬂkuyla kutlad›k.
Tutsak evlatlar›m›z bir ilki daha
yaratarak, 7 y›l süren bir direniﬂ sergilediler. Bu kararl›l›k bu inanç ideolojinin sa¤laml›¤›yd›. Bunu gördük ve böylesi bir direniﬂ bütün
dünyaya örnek oldu ve insanlar
müthiﬂ bir coﬂkuya kap›ld›. Bu direniﬂin b›rakt›¤› en önemli yönlerden
biri, DKÖ'lere, partilere, ayd›nlara,
sanatç›lara, sendikalara, odalara birlikte hareket etmeyi ve direnmeyi,
böyle olunca kazan›labilece¤ini
gösterdi. Zaten bizler bu direniﬂte
siyasi zaferi çoktan kazanm›ﬂt›k.
Hiçbir ﬂey için ölmeye de¤mez denilen bir dünyada, insanlar; inançla27
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r›, ideolojileri, düﬂünceleri ve zulme
karﬂ› direniﬂi gördü. Baﬂe¤ilmedi,
böylelikle biz bu zaferi kazand›k.
Ve yaﬂatmak için ölünebilece¤ini,
hiç tan›mad›¤› insanlar için ölünebilece¤ini herkese göstererek zaferi
kazand›k. Bu zaferi mutlaka somut
bir ad›mla taçland›raca¤›z dedik.
ﬁimdi bunu yaﬂad›k. En son Behiç,
Gülcan ve Sevgi direniﬂleriyle zaferimizi taçland›rd›. Onlarla gurur duyuyoruz, gazilerimizi sevgiyle selaml›yoruz, onlar›n direniﬂi bize
güç verdi.

Bundan sonra tecrite karﬂ› mü cadele nas›l ﬂekillenmeli?
Bu mücadelede herkese görev
düﬂüyor. Bu ad›m› daha da ileriye
götürecek çeﬂitli eylemliliklerle, anlat›mlarla, görsel ve yaz›l› bas›n› da
kullanarak çeﬂitli sempozyumlarla,
panellerle bu tecritin tamamen ortadan kald›r›lmas› için mücadelemizi
sürdürmemiz laz›m. Bu, bütün devrimci, demokrat kurumlar, oda, sendikalar›n birlikte mücadele etmesiyle olmal›. Çünkü tecritin ne demek
oldu¤unu bütün kesimler ö¤rendi.
Bu tecrit sadece hapishaneleri de¤il,
onlar› da ilgilendiriyor. Art›k tecritin kald›r›labilece¤ini herkes gördü.
7 y›ld›r süren direniﬂ bunu herkese
ö¤retmiﬂtir. Tamamen ortadan kald›raca¤›m›za da inan›yorum.
TAYAD'›n rolünü k›saca özetler
misiniz?
TAYAD bu sürecin ortas›nda oldu hep. Kendisini destekçi olarak
görmedi, birebir yaﬂad›, ölüme yatan, ölen üyelerimiz oldu ilk kez,
yüzlerce günlük açl›k grevlerinden
yol kesmelere, Ankara yürüyüﬂlerine kadar yap›lmad›k eylem b›rak-

Mehmet GÜVEL: Bu süreçte TAYAD'›m›z daha
da büyüdü, ülke içinde
ve yurtd›ﬂ›nda tan›nd›.
TAYAD'l›l›k her kente
yay›ld›, bina olarak TAYAD olmayan illerde de
TAYAD'l›y›m diyen insanlar oldu.

mad›k. Kurum olarak biz de büyük
bedeller ödedik. TAYAD’l› ana ve
babalar, bu 7 y›l› evlatlar›yla birlikte yaﬂad›lar.
Bu süreçte TAYAD'›m›z daha da
büyüdü, ülke içinde ve yurtd›ﬂ›nda
tan›nd›. Yunanistan'dan ‹ngiltere'den ve hatta ABD’den dahi çeﬂitli hapishanelerden ve kurumlardan
TAYAD'a mesajlar geldi, bizim bu
direniﬂimizi kutlad›lar ve yan›m›zda
yerald›lar. TAYAD'l›l›k her kente
yay›ld›, bina olarak TAYAD olmayan illerde de TAYAD'l›y›m diyen
insanlar oldu. Ve elbette 7 y›ll›k bu
süreç, korumam›z gereken yeni de¤erler katt›, deneyimlerimizle daha
da güçlendik. Bu yedi y›l her ﬂeyiyle önümüzdeki ›ﬂ›k olacakt›r gelecekte.

‘B‹Z KAZANACA⁄IZ’ YAZILI
ZEHRA’NIN RESM‹NE
‘S‹Z KAZANDINIZ’ EKLED‹K
Zaferini nas›l karﬂ›lad›n›z?
Ah met KULAKSIZ: Telefonla
arayan TAYAD Baﬂkan› Mehmet
A b i’nin sesi heyecanl›yd›, aç›klama
yap›lacak Direniﬂ Evi'nin önünde ol,
önemli dedi, telefonu kapatt›. Geliﬂmeleri yak›ndan izledi¤im için ne
oldu¤unu hemen anlad›m. He m e n
kardeﬂimle acele ﬁiﬂli Direniﬂ
Evi'ne gittik. Heyecanland›¤›m› gören kardeﬂim ne oldu¤unu anlamak
için bana bir ﬂeyler sorarken 'kazand›k' dedim. Evet kazanm›ﬂt›k. Çekti¤imiz bunca ac›ya, ödedi¤imiz büyük bedellerden sonra kazanm›ﬂt›k.
Bir an önce ailelerimize ulaﬂmak,
dostlar›m›za bu önemli olay› paylaﬂmak için sab›rs›zlan›yordum. Yol
boyu geçmiﬂi düﬂündüm. Ne çok za-

Ahmet KULAKSIZ: Bu
direniﬂ; yaﬂam› ama ille de onurlu yaﬂam› savunanlar›n, onursuzlu¤a boyun e¤meyenlerin
destan›d›r. ﬁehitlerine
verdi¤i sözü ölüm pahas›na savunanlar›n bir
yürüyüﬂüdür.

man oldu¤unu. Ne kadar zor günler
geçirdi¤imizi. Bo¤ulmak istenen sesimizi, teslim al›nmak istenen evlatlar›m›z›. 19 Aral›k Katliam›'n›, diri
diri yak›lan k›zlar›m›z›. Abdi ‹pekçi
Park›'n›, say›s›z Ankara yolculuklar›n›. Direniﬂe bir ses soluk katabilmek için ç›rp›nan TAYAD'l› Ai l e l er’i. Bütün süreç bir film ﬂeridi gibi
ak›p dururken, oraya geldi¤imde
birden filmin durdu¤unu orada tak›l›p kald›¤›n› farkediyorum. Oras› en
büyük bedellerin ödendi¤i direniﬂ
tarihinde özel bir anlam› olan Küçük Armutlu. Orada tarihin yaﬂad›¤›
en anlaml› feda eylemlerinin mekan› olmas› bir yana sevginin, sadakatin boy verdi¤i bir yerdi. Armutlu
kahraman k›zlar›m Zehra ve Canan'›n ölümsüzleﬂti¤i bir Anadolu
topra¤›d›r ayn› zamanda. Direniﬂ
Ev i’nin önüne vard›¤›m›zda insanlar›n sevinç gözyaﬂlar› içinde birbirlerine sar›ld›klar›n› görünce ben de
onlarla beraber o duygu atmosferinin içine kar›ﬂt›m. Gece eve döndü¤ümüzde bir demet karanfille sevgili k›zlar›m›n odas›na girdik. Zehr a ' n › n, üzerinde “biz kazanaca¤›z”
yaz›l› olan foto¤rafa sevgili eﬂim
“siz kazand›n›z” yaz›s›n› ilave etti.
Teslimiyet teorileri tarihin
çöplü¤üne gönderildi
7 y›ll›k sürecin bütününe bakt› ¤›n›zda direniﬂ neler b›rakt›?
Nas›l çat›ﬂmal› bir dönem oldu¤unu daha iyi anlayabiliyorum. Feda ile ihanetin nas›l birarada oldu¤unu. Yoldaﬂlar› için yaﬂam›n› tereddütsüz vermeye gönüllü insanlar
bencil yüreklere ulaﬂmak için ne
çok çaba harcad›lar. Bu direniﬂ her
ne pahas›na olursa olsun verilmiﬂ
bir sözün arkas›nda durulmas› gerekti¤inin önemli bir ifadesidir. Yaﬂam kutsald›r sözünde ifadesini bulan teslimiyet teorilerinin tarihin
çöplü¤ündeki yerine gönderildi¤i
bir s›nav olmuﬂtur. Yaﬂam› ama ille
de onurlu yaﬂam› savunanlar›n,
onursuzlu¤a boyun e¤meyenlerin
destan›d›r. ﬁehitlerine verdi¤i sözü
ölüm pahas›na savunanlar›n bir yürüyüﬂüdür. Bu direniﬂ bizlere tek
baﬂ›na ac›lar b›rakmad›, bizim ve
28
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Anadolu halklar›n›n her zaman onur
duyaca¤› ve gururla anaca¤› say›s›z
örnek davran›ﬂ b›rakt›. 7 y›ld›r süren ölüm orucu direniﬂi görmesini
bilen, duymas›n› bilen herkese tarihsel dersler vermiﬂtir. Üzerinde
ciltler dolusu kitaplar yaz›labilecek
bir olaylar bütünü olarak düﬂünülmeli. En baﬂ›ndan en sonuna kadar
en umutsuz anlar›m›z›, direniﬂten
ald›¤›m›z moralle umuda çevirebilmeyi baﬂard›k. Çok zaman yaln›z
kald›k karanl›k bir boﬂlu¤a hayk›rd›¤›m›z hissine kap›ld›k ama hep
onlar› düﬂündük ve yaln›z olmad›¤›m›z› anlad›k. Onlar› düﬂündük, en
çaresiz zamanlar›m›zda bir ç›k›ﬂ yolu bulduk. Bazen bütün yollar bitti¤inde kendimize yeni yollar yapt›k.
Yeni köprüler kurduk. Yürüyüﬂümüze ayak ba¤› olmaya çal›ﬂan düzenden beslenen, direniﬂi anlamak
istemeyen unsurlarla yollar›m›z›
ay›rd›k. Dost görünüp direniﬂi bitirmeye çal›ﬂan tatl› dilli kara yüreklerle bo¤uﬂtuk. Daha bir sürü ayak
oyunlar› ve politik manevralar›n
içinde evlatlar›m›z›n direniﬂine kanat germeye ve onlar›n an›lar›n› gözümüzün nuru gibi korumaya çal›ﬂt›k. Bunu ne kadar baﬂar›p baﬂaramad›¤›m›z›n yarg›s›n› halk›m›z›n
takdirine b›rak›yoruz.
Ödedi¤imiz bedellerin bir anlam› olsun istiyorsak gelecekte sürdürece¤imiz mücadelenin geçmiﬂ süreci tamamlayan kesintisiz onun devam› oldu¤unu bilince ç›kartmal›y›z. Bugün dünkünden daha dinamik daha mücadeleci olmal›y›z.
Kazan›mlar›n geniﬂletilmesi her
ﬂeyden önce halk›m›za verdi¤imiz
bir söz ﬂehitlerimize karﬂ› bir sorumlulu¤umuz olmal›d›r. Bugünden
sonra kaybettiklerini geri almaya
çal›ﬂacak bir güçle karﬂ› karﬂ›yay›z.
Direniﬂ ve mücadelenin önümüzdeki sürece egemen olaca¤›n› görmeli
kendimizi buna haz›rlamal›y›z. Tecrite karﬂ› mücadelede sorumluluklar›m›z geçmiﬂte sergilenen direniﬂ
çizgisinin deneyleri ›ﬂ›¤›nda ﬂekillenmeli. Ölüm orucu direniﬂinden
etkilenen bir mücadele çizgisinin
egemen olmas› sürecin bizim taraf›m›zdan kazan›lmas›n›n teminat›d›r.

‹kisi de birbirinden
tutars›z ve riyakar
TÜS‹AD’›n ‘güncelleﬂtirilmiﬂ
demokratikleﬂme raporu’, MHP ile
patronlar aras›nda tart›ﬂmalara neden oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli raporu ‘PKK patentli öneril e r’ olarak nitelerken, TÜS‹AD
Baﬂkan› Ömer Sabanc›, “Bir siyaset
adam›n›n, sözlerinin nereye gidece ¤ini, hangi dinamikleri etkileyece ¤ini düﬂünerek konuﬂmas› gerekir”
diyerek, bir anlamda 'ne konuﬂtu¤unu bil!' dedi. Bahçeli yeniden
TÜS‹AD’a cevap verdi ve “tehditkar” bir üslupla “TÜS‹AD’›n son
önerilerinin, PKK’n›n siyasi zemin
kazanma çabalar›na destek olmak
ve siyasi gündemini sahiplenmek d› ﬂ›nda nas›l de¤erlendirilmesi gerek ti¤ini TÜS‹AD Baﬂkan› aç›klamak
durumundad›r” dedi.

‹t dalaﬂ›n›n nedenleri?
Patronlar ve MHP neyin kavgas›n› veriyor? Faﬂist ﬂefin patronlar›
bile “PKK’li” ilan etmeye varan demagojik söyleminin alt›nda ne yat›yor? Patronlar gerçekten demokrat
m›? Tüm bu sorular, polemi¤in niteli¤ini de ortaya koymaktad›r.
Her ﬂeyden önce bu tart›ﬂma,
yans›t›lmak istendi¤i üzere; demokrasiyi savunanlarla statükoyu savunanlar aras›ndaki bir tart›ﬂma de¤il,
iktidar için girilen bir it dalaﬂ›d›r.
MHP, ﬂoven milliyetçi duygulara seslenecek, kendisine oy olarak
havale etme potansiyeli taﬂ›yan hiçbir geliﬂmeyi kaç›rm›yor. TÜS‹AD’›n raporunu da bu çerçevede ele
alm›ﬂ ve propagandas›n› yapmaktad›r. Sadece milliyetçi ﬂoven duygulara seslenmedi¤ini de bilmektedir
MHP. Ayn› zamanda taban›n büyük
bir kesimini oluﬂturan, yoksul, iﬂsiz
kitlelerin sermayeye olan “do¤al”
öfkelerini de yine oya havale etmeye çal›ﬂmaktad›r.
Riyakarl›k ve tutars›zl›k tam da
buradad›r. MHP’nin tekellerin sö-

mürüsüne karﬂ› ç›kt›¤› görülmemiﬂtir. “Millilik” ad›na, talan yasalar›na, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere tan›nan ayr›cal›klara karﬂ› da sesleri ç›kmaz. Aksine bu yasalar›n bir
ço¤unun, kendisinin de orta¤› oldu¤u iktidar döneminde ç›kar›lmas›na
onay vermiﬂtir.
MHP’nin birçok konuda ve kesime yönelik oldu¤u gibi, patronlara
karﬂ› da sesini yükseltti¤i tek nokta,
“Kürt sorunu”dur. Bu “sert ç›k›ﬂ”›n
özü kopkoyu bir ﬂovenizme denk
düﬂmektedir.
Polemi¤e patronlar cephesinden
bak›ld›¤›nda da ayn› riyakar tutumu
görmek mümkündür.
Her ﬂeyden önce TÜS‹AD’›n ilkini 1997 y›l›nda yay›nlad›¤› ‘demokratikleﬂme raporlar›’n›n patronlar›n demokratl›¤›n›n göstergesi olmad›¤› çok iyi bilinmelidir. Örne¤in, son raporda dile getirilen taleplerin nedenini, TÜS‹AD baﬂkan›n›n
a¤z›ndan geçen hafta aktarm›ﬂt›k.
Özetle; TÜS‹AD’a demokrasi havarili¤i yapt›ran, ‘serbest piyasa ekonomisi’nden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Bununla ilintili olarak, geçen
hafta da vurgu yapt›¤›m›z bir noktaya, patronlar›n AB paralelinde hareket ettikleri gerçe¤ine daha yak›ndan bakmakta fayda var. Yoksa, 12
Eylül Cuntas› öncesi faﬂist katliamlara destek veren, faﬂist komandolar›n yetiﬂtirilmesini finanse eden, 12
Eylül’ü destekleyen, gerici tekelci
burjuvazinin “de¤iﬂti¤i” yan›lg›s›na
düﬂülür ki, “denize düﬂen y›lana sar›l›r” misali, bu yan›lg›ya düﬂüp sorunlar›n›n çözümünü tekellerde arayanlar bilinmektedir.

Cunta destekçisi TÜS‹AD
AB u¤runa ‘demokrat’ oldu
Patronlar›n aç›kça demokratl›klar›na gerekçe gösterdikleri Türkiye
“serbest piyasa ekonomisi”, bir baﬂ29
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ka deyiﬂle Türkiye kapitalizmi, özellikle 1980’lerin
sonundan itibaren gelece¤ini tümüyle Avrupa Birli¤i’ne ba¤lam›ﬂ durumda.
Ayn› süreçte geliﬂen “küreselleﬂme politikalar›” karﬂ›s›nda
savrulmamak için tutunabilecekleri
dal olarak, sermaye çevreleri Avrupa Birli¤i’ni görmektedir. Bir baﬂka
dal ise IMF’dir.
Bilindi¤i üzere, AB üyeli¤inin
siyasi ve ekonomik kimi kurallar›
var, Avrupa emperyalistleri özetle
“siyasi yap›n›z› bize benzeteceksi niz” demektedir. AB uyum paketleri olarak gündeme gelen düzenlemeler iﬂte bu “benzetme” operasyonunun gere¤idir. Sermayenin pragmatizmini, bilinen eldeki veri kabul
edersek, patronlar›n bu benzetme
operasyonunda baﬂ› çekmeleri do¤ald›r. Bu, kendi gelecekleri, yani
sömürü sisteminin istikrar› aç›s›ndan gereklidir çünkü. Raporlarda ve
kimi konulardaki aç›klamalar›nda
ortaya koyduklar› ‘demokratik’ tutumun ve hükümetlere yönelik dayatmalar›n›n temelinde de bu gerçek yat›yor. AKP’yi desteklemelerinin temel nedenlerinin baﬂ›nda da
yine ayn› neden gelmekteydi, önümüzdeki seçimde kimi destekleyeceklerine de en baﬂta bu perspestifle karar vereceklerdir.
“Oyunun kural›na uyma ve hükümetleri uymaya zorlama” karar›
alan patronlar birbiri ard›s›ra demokrasi paketleri yay›nlad›lar, ço¤u
asl›nda içlerine sinmeyen konularda, birçok burjuva düzen partisine
göre “ileri” bir yerde durdular. Patronlar nas›l ki, tutunduklar› dallardan biri olan IMF’nin isteklerinin
yerine getirilmesi için ellerinden
geleni yap›yorlarsa, AB “çapas›na
tutunmak” için de, onun koydu¤u
kurallar›n yerine getirilmesi konusunda en keskin demokrat kesilebiliyorlar. Kürt sorunu, K›br›s sorunu
gibi netameli konularda da ç›k›ﬂlar
yapabilen, “burjuva demokrasisinin
savunucusu” havalar›ndaki patronlar›n bu ç›k›ﬂlar›n›n, kendini “milliyetçi” olarak ifade eden, ﬂovenizmden beslenen kesimleri rahats›z et-

mesi do¤ald›r. ‹ﬂte bugün yaﬂanan
tart›ﬂmalar›n özünde de bu rahats›zl›k yat›yor.

TÜS‹AD-MHP iliﬂkisi
Bugün yaﬂanan bu tart›ﬂmalara
bakarak, MHP ile patronlar›n iliﬂkilerinin hep böyle oldu¤u düﬂünülmesin. Aksine, tarihsel olarak
MHP’yi kullanan güçlerin baﬂ›nda
TÜS‹AD gelir. Çantalar dolusu paralarla besledikleri faﬂist hareketin
örgütlenmesine hep destek oldular.
Bugün “demokratl›klar›n›n” gerekçesi olarak sunduklar› kapitalist sistemin bekas› için, dün MHP’yi görüyorlar, devrimci mücadeleyi,
emekçilerin direniﬂlerini faﬂist terörle k›rmaya çal›ﬂ›yorlard›. Bu ülke tarihinde kaç greve faﬂistlerce
sald›r›ld›¤› çok iyi bilinir örne¤in.
Cunta sonras› da iliﬂkinin bu yan› de¤iﬂmemiﬂtir esas olarak. Çünkü patronlar bugün “demokrasiye”
duyduklar› ihtiyaç gibi, faﬂist teröre
de ihtiyaçlar› olaca¤›n› düﬂünürler. Ayn› pragmatizmle el alt›nda tutarlar. Hat›rlay›n, 57. hükümet döneminde MHP’yi övenler, “ MHP
de¤iﬂti” diyen ve bu yönde yo¤un
yay›nlar yapt›ran da yine patronlardan, TÜS‹AD’tan baﬂkas› de¤ildir.
Bu kampanyalar sayesinde halk›n
bilinci çarp›t›lmad›, ony›llard›r kanla beslenen bir hareket k›smen meﬂrulaﬂt›r›ld›, bu meﬂruluk ile linçler
örgütleyip, demokratik haklar› darbelemekte pervas›zca hareket etti
MHP...
Patronlar, her ﬂeyden önce faﬂist
terörü halka karﬂ› nas›l kulland›klar›n›n hesab›n› vermelidirler. Faﬂistlerin meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda oynad›klar› rolü anlatmal›d›rlar.
Ancak bunlar› yapmayacaklard›r. Çünkü, yar›n ç›karlar de¤iﬂir,
örne¤in yükselen bir devrimci mücadele olur, ayn› patronlar yine ‘demokratikleﬂmeyi’ unutup MHP’ye
destek verir “can ci¤er kuzu sarmas›” oluverirler. Sermaye için aslolan
ç›karlar›d›r.
Faﬂist
hareketin
misyonu ise, hep bu sermaye düzenine hizmet etmektir. Gerisi
demagoji, yalan riyad›r.

Tekellere hayran bir “solcu”
30 Ocak tarihli Özgür Politika Gazetesi’nin ‘Forum’ sayfas›nda, Bilgin
Özgür ad›yla, “Sabanc› cinayetinden TÜS‹AD’a tehdit” baﬂl›kl› bir yaz› yay›mland›. Bu “solcu” ve pek “bilimsel” yazar, Devrimci Hareketin Sabanc›
eyleminden sonra ortaya at›lan komplo teorilerini, kontra haberlerini ve
Kürt milliyetçili¤inin bu konudaki sakat bak›ﬂ aç›s›n› yineliyor.
Bilgin Özgür’e göre, Sabanc› “Kürt sorunu demokratik ve siyasal yöntemlerle çözülsün” demiﬂ, Türkeﬂ de an›nda “çizmeyi aﬂ›yorsun” demiﬂ,
“bunu der demez”, Özdemir Sabanc› vurulmuﬂ... Olay “Dev-Sol’a yüklen miﬂ, o da bu oyunu fark edecek yetene¤e sahip olmad›¤› için eylemi üst lenmiﬂ”... Bulgular ise “tam tersini gösteriyor”muﬂ. Yazar bu iﬂleri bilen
“ak›ll›” insanlardan oldu¤u için, Maraﬂ, Çorum, Sivas, Mad›mak katliamlar›n›n arkas›nda hep farkl› güçler oldu¤unu bilenlerden oldu¤u için, Sabanc› eylemi de böyleymiﬂ... “Dev-Sol’un iﬂi oldu¤una hiç mi hiç inanmam›ﬂ”.
Çünkü o, “her olay ve olguyu ak›l, düﬂünce ve bilim ölçülerine göre analiz
edenlerden”miﬂ. Büyük bir zeka par›lt›s› ile bugüne kadar hiçbir komplo
teorisyeninin ak›l edemedi¤i sorular› sormuﬂ; “Mustafa Duyar neden ceza evinde ﬂiﬂlenerek öldürüldü?.. Fehriye Erdal’›n Susurluk kazas›nda ölen
Emniyet Müdürü Hüseyin Kocada¤ taraf›ndan Sabanc› Center’e yerleﬂtiril mesi tesadüf müydü? Erdal’a bir katalizör rolü verilmiﬂ olamaz m›? Aksini
kim ispat edebilir? Belçika istihbarat› bunlar› bilmiyor mu dersiniz?...”
MHP-TÜS‹AD tart›ﬂmalar›n› devrimci bir eylemle ayn› potaya sokarak,
tekellerin it dalaﬂ›n› savunmak sana m› kalm›ﬂ?
Kendisinin de söyledi¤i gibi do¤ru dürüst bas›n› bile takip etmeyen,
ama her ﬂeyi biliyor havalar›nda, burjuva bas›n›n kaleminden ç›km›ﬂ ne kadar komplo teorisi varsa harmanlay›p yazan bu kafa her ﬂey olabilir, tekellerin reklam›n› yapmak için tutulmuﬂ bir ajan olabilir, ama solcu olamayaca¤› kesin. Sen kim, solcu, demokrat olmak kim? Bir demokrat dahi, tüm
taraflar› dinler, anlar; solcu, sosyalist ise zaten devrimin penceresinden
bakar olaylara. Bunun öyle bir derdi yok. Kendisi çok ak›ll› ya, onlarca y›ld›r oligarﬂinin yok etmeye çal›ﬂt›¤› bir devrimci hareket tecrübesiz oldu¤u
için eylemi sahiplenmiﬂ; do¤algaz kaça¤›ndan meydana gelen patlamalar›
bile “eylem” diye üstlenen baﬂkalar› ile kar›ﬂt›r›yor anlaﬂ›lan.
K›stas› belli; kim içinde “Kürt sorunu” geçen bir cümle kurmuﬂsa, hele
bu sistem içinde bir güçse, an›nda ete¤ine yap›ﬂ›yor. Bu kafa tekellere
hayran, halka ve devrime inançs›z, çözümü tekellerden bekliyor ve “çözüm
devrimde” diyen, bunun için savaﬂanlara düﬂmanlaﬂ›yor. Tan›d›k yani!
Mustafa Duyar’›n neden öldürüldü¤ünü soruyor, ama öldürtenin Sabanc›lar oldu¤unu akl›na dahi getirmiyor. Çünkü bu kafaya göre, tekelci
burjuva temizdir, demokrasiden yanad›r, hele hele ki “Kürt sorununa çözümden” yanad›r ki, gerisi boﬂtur. Hiç eline kan bulaﬂt›r›r m› tekeller?
“Bilimsellik” k›l›f› alt›nda bir cahil var karﬂ›m›zda, hem de “z›r cahil” türünden. Tekelleri, sömürüyü bilmez, milliyetçilik gözlerini kör etmiﬂ, beynini dumura u¤ratm›ﬂ; MHP ile tekellerin tarihsel iliﬂkilerinden, hayran oldu¤u tekellerin cuntalar› nas›l destekledi¤inden, Sabanc›’n›n çantalar dolusu
paray› nas›l faﬂistlere aktard›¤›ndan habersiz. Böyle olunca da bir iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi niye cezaland›r›ls›n, üstelik “Kürt” demiﬂken...
Ne bilimselli¤i; sola düﬂmanl›¤› tescilli Fethullahç› medyan›n “Kontrgerillan›n sol eli” manﬂetlerinden ne fark›n var? Kendi beyni ile düﬂünemeyen
biri nas›l bilimsel olabilir? Fehriye’yi Susurlukçu Kocada¤ yerleﬂtirmiﬂ; buyur o eﬂsiz bilimselli¤inle ispat et görelim; ispat etmezsen alçaks›n!
Son not, sayfas›n› devrimcilere küfretmesi, ﬂaibe yaratmas› için açan
Özgür Politika’ya; y›llard›r bu konuda yaﬂanan tart›ﬂmalara, devrimcilerin
bu konuda verdikleri ideolojik mücadeleye ra¤men kontravari bir kaleme
aç›lan sayfalar, Kürt halk›n›n mücadelesine hizmet etmez!
30
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hayat›n
içindeki

teori
AZINLIKLAR - 2
Sevgili okurlar›m›z merhaba!..
Az›nl›klar konusuna devam edece¤iz bu haftaki sohbetimizde. Zaten
hepinizin gördü¤ü gibi, konu halen
güncelli¤ini koruyor. “Hepimiz Ermeniyiz” slogan› etraf›nda yo¤un
bir tart›ﬂma sürüyor. Slogandan
kimlerin rahats›z oldu¤una bakt›¤›m›zda, tart›ﬂt›¤›m›z konudaki saflaﬂmay› da görmek mümkün. Slogandan sadece Bahçeli de¤il,
AKP’den CHP’ye, Genelkurmay’dan
burjuva medyaya kadar oligarﬂinin
hemen tüm kesimleri rahats›z oldu.
Sadece ifade ediﬂ biçimleri aras›nda
nüanslar vard›. Bu tablo az›nl›klar
meselesinin boyutlar›n›n bir kez daha görülmesine vesile oldu kan›mca. Az›nl›klardan bir insan›n katledilmesine karﬂ› bir tav›r olarak ifade
edilen bir slogana dahi tahammülü
olmayanlar›n yönetti¤i bir ülkede
“az›nl›klar politikas›”, demokratik,
eﬂit, insanca, adil olabilir mi?
Zaten ele ald›¤›m›z bu tarih, bize
sadece bir tarih bilgisi sunmuﬂ olmakla kalm›yor, “az›nl›klar sorunu”nun nas›l çözülemeyece¤ini de
gösteriyor. Çünkü, geçen 80 küsur
y›l tek bir ﬂeyi, gerek Kemalist küçük-burjuva diktatörlü¤ün, gerekse
de oligarﬂik diktatörlü¤ün az›nl›klar
politikas›n›n, yok sayma, yok etme
ve dolay›s›yla çözümsüz b›rakma
politikas› oldu¤unu göstermektedir
sadece.
Sohbetimizin bu bölümünde de
az›nl›klar›n hiçbir sorunlar›n› çözmeyen, sorun çözmeyi b›rak›n onlara hayat hakk› bile tan›mayan politikan›n çeﬂitli uygulamalar›n› ele almaya devam edelim.

Ö z l e m : Az›nl›klara karﬂ› uygulanan politikan›n tipik bir göster-

Az›nl›klar Sorunu’nu
‘YOKEDEREK’ çözme
politikas›
gesi aç›s›ndan bir örnek vererek
baﬂlayay›m ben konuﬂmama. Konuya haz›rlan›rken, ülkemizdeki az›nl›klar›n durumuna iliﬂkin rakamsal
bilgilere ulaﬂmaya çal›ﬂt›m ve net
bir rakama ulaﬂamad›m. Az›nl›klar›n nüfuslar›na iliﬂkin kesin bilgilere ulaﬂ›lamamas›, b›rak›n talep ve
sorunlar›n›, b›rak›n ekonomik, sosyal durumlar›na iliﬂkin istatistikleri,
say›lar›n›n bile tam olarak bilinmemesi, üzerlerindeki bask›n›n, inkar
ve asimilasyon bask›s›n›n tart›ﬂ›lamaz, inkar› mümkün olmayan bir
kan›t› zaten.
Bugün ülkemizdeki az›nl›klara
iliﬂkin bilgiler tahminidir. Sorunun
teorik boyutu üzerinde de durabilirdik tabii, belki ayr› bir çal›ﬂma konusu da yapabiliriz bu yan›n›. Ama
bugünkü sohbetimize bu çerçevede
devam etmek bence de daha iyi olacak. Çünkü asl›nda bu tarihi gerçeklerin bilinmesi, en az sorunun teorik
çerçevesi kadar önemli ülkemiz aç›s›ndan. Tarihimizde ne yaﬂanm›ﬂ,
bugün neler yaﬂan›yor, bunlar “Ne
mutlu Türküm diyene” kliﬂesiyle örtülememeli. Ne yaz›k ki özellikle
genç arkadaﬂlar›m›z bilmiyor bunlar›. Bu anlamda örtülen gerçekleri
aç›¤a ç›karmak, bast›r›lan hakl›,
meﬂru ulusal talepleri sahiplenmek,
bizim görevimizdir.

M a z l um : Madem öyle, örtülen tarihi anlatmaya devam edelim.
Osmanl›’da “Ulusal bask›”lar›n
yo¤unlaﬂmas› ve sistematik hale
gelmesi, esas olarak ulusal hareketlerin geliﬂmesine paraleldir do¤all›kla. Ulusal hareketler geliﬂtikçe,
imparatorluk s›n›rlar›n› korumak
için ulusal bask› da aﬂama aﬂama art›r›lm›ﬂt›r.
Ulusal talepli hareketler Osmanl›’da 19. yüzy›lda gündeme gelmiﬂ31
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tir. Milliyetçilik ak›m›n›n güçlenmesine ba¤l› olarak Yunan, Bulgar,
S›r p, Er meni, Ar navut, A r a p ,
Kürt kimlikleri temelinde, “yerel
özerklikten ba¤›ms›zl›¤a kadar”
uzanan çeﬂitli talepler ortaya ç›kt›.
Bu ak›mlar, öncelikle, say›ca ço¤unlu¤u oluﬂturduklar› bölgelerde
ve co¤rafi olarak da “Bat›’ya en ya k›n” durumda olan Balkanlar’da
geliﬂti. Önce Yunanlar (1830’da),
ard›ndan Bulgar ve S›rplar ba¤›ms›zl›klar›n› ilan edip kendi devletlerini kurdular.
Sadece gayri-müslim halklar
aras›nda de¤il, müslüman halklar
aras›nda da ulusal nitelikli hareketler geliﬂti. Bunlardan ilk olarak
Arnavutlar kendi devletini kurdular. Araplar da kendi devletlerini
kurma do¤rultusunda mücadele
içine girdiler. Fakat E rmeniler’in,
K ü r t l e r’in ve L a z l a r’›n devlet
kurma giriﬂimleri çeﬂitli tarihse l ,
sosyolojik nedenler ve Osmanl›’n›n
bask›lar› nedeniyle baﬂar›s›z kald›.
Bu geliﬂmeler Osmanl› egemenlerini çok korkuttu. Korku, bask›y›
getirdi. Ve iﬂte bu döneme dair ﬂu
notlar› aktarabilirim.
Tarihimizdeki ünlü ‘93 Harbi
(1877-1878) sonras› 200 bin
Çerkes, Rumeli'den sürgün edilerek Suriye ve Ürdün dolaylar›na
yerleﬂtirildi.
1911-1918 aras›nda Abdülhamit
"Panislamizm" politikas›yla tüm
gayri-müslimlere din de¤iﬂtirmeyi
dayatt›. Din de¤iﬂtirmeyi reddeden
Yezidilere karﬂ› katliam ve sürgüne
baﬂvurdu, bu bask›lar sonucunda
Yezidiler’in nüfusu y a r ›-y a r › y a
azald›.
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› süresince
500 bine yak›n Asuri-Süryani ya
katledildi, ya topraklar›n› terketmek

E

zorunda b›rak›ld›...
Ayn› dönemde bilindi¤i gibi, bugün da çok tart›ﬂ›lan Ermeni Tehciri
var, buna birazdan tekrar geliriz.
Sonra Cumhuriyet kuruluyor.
Ama Cumhuriyet’in de ulusal taleplerden korkusu sürüyor. Kürt isyanlar› kanla, katliamla bast›r›l›yor.
Kürt varl›¤›, ki, Kürtler’in nüfus ço¤unlu¤u, yayg›nl›¤›, herhangi bir
az›nl›kla k›yaslanamayacak kadar
büyüktür, buna ra¤men Kürt varl›¤›
inkar edilebiliyor...
Kurtuluﬂ Savaﬂ› döneminde farkl›l›klar› meﬂru gören Kemalistler,
Cumhuriyetle birlikte farkl›l›klar›
yoketmeye yönelik politikalar geliﬂtiriyor. 1 9 2 3’te Manyas ve Gönen
çevresinde bulunan 14 Çer kes köyü zorla do¤uya göç ettirildi.
1 9 2 4’te Nasturi Katliam› gerçekleﬂtirildi. 21 Haziran 1934'te,
Türkiye'de yaﬂayan Yahudiler, devletin k›ﬂk›rtmas›yla u¤rad›klar› tehdit, tecavüz ve evlerinin, dükkanlar›n›n ya¤malanmas› sonucu göç etmek zorunda kal›yorlar.

Kemal: Evet, Mazlum arkadaﬂ›m›z sat›rbaﬂlar›yla örnekler verdi.
Ki bu bile yetersiz bir özettir. Daha
eklenebilecek, az›nl›klara karﬂ› gerçekleﬂtirilen baﬂka bask› ve katliamlar da vard›r. Esas›nda bu politikan›n temelinde Anadolu’nun
“Türkler için esas mekan olarak”
tespit edilmesi vard›r. Bu Osmanl›’n›n son döneminde ‹ttihat Terakki
taraf›ndan tespit edilmiﬂ bir politikad›r ve ad›m ad›m Anadolu’nun
di¤er halklardan “temizlenmesi”
öngörülmüﬂtür. Baﬂka bir deyiﬂle
buna “ Anadolu’nun Türkleﬂtirilmesi” plan› da denilebilir. Sonraki
tüm bask›larda bu plan›n izlerini
görmek mümkündür.
Bu politika, Anadolu’daki farkl›
ulusal kökenden halklar›n kimileri
kovularak, kimileri de T ürkleﬂtirilerek hayata geçirilecekti.
Plan›n uygulanmas›na ‹ttihat ve
Terakki ile baﬂlanm›ﬂt›r. Ermeni,
Rum nüfusun bir bölümü bu dönemdeki “Tehcir”le Anadolu’dan
ç›kart›lm›ﬂt›r. Plan›n ikinci büyük

ad›m› ise “mübadele” arac›l›¤›yla
at›lm›ﬂt›r. Evet Özlem, “Anadolu’nun homojenleﬂtirilmesi”ndeki
bu iki önemli olay› sen anlat, ben
ondan sonra devam edeyim.

Özlem: ‹ttihat ve Terakki iktidar›, müslüman Türkler’in “ a n a
mekân›” olarak saptad›¤› bölgelerde, az›nl›klar›n nüfusunun yüzde 5’i
geçmemesi karar› alarak bunu uygulamaya geçer. ‹lk olarak 1915 y›l›nda Ermeni ve Rum az›nl›¤a dair
“tehcir” karar› al›n›r. Ermeni ve
Rumlar, yaﬂad›klar› bölgelerden ç›kar›lmaya baﬂlan›r; Rumlar Yunanistan’a göçerlerken Ermeniler, gitmemek için direnirler. Çünkü onlar›n gidecekleri bir yeri de yoktur.
Zaten tehcir karar›yla Ermeniler
yaﬂlad›klar› bölgelerden zorla ç›kart›l›p Suriye çöllerine sürülmektedirler. Çöllere sürgün, yoketmenin
bir biçimidir. Yüzbinlerce Ermeni,
daha ﬂehirlerden ç›kar ç›kmaz, çeteler taraf›ndan katledilir. Çetelerden
kurtulanlar ise çöl yollar›nda açl›k
ve hastal›ktan ölürler... Katledilen
Ermeni say›s› 1,5 milyona yak›nd›r.
Anadolu topraklar› üzerindeki Ermeniler böyle yokedilir. ‹ﬂte “soyk›r›m” da budur zaten...
O süreci anlamak aç›s›ndan
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan ﬂu tespitleri de aktarmakta yarar var: “Er meni ulusal hareketi, Osmanl› Dev leti egemenli¤indeki di¤er uluslar›n
destek ve dayan›ﬂmas›ndan yoksun
kald›¤› gibi, özellikle Hamidiye
Alaylar› (1892) ﬂeklinde örgütlendi rilen Kürt aﬂiret milislerinin sald›r› s›yla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Ermeni katli amlar›nda Hamidiye Alaylar›’n›n
rolü büyük olmuﬂtur. Ermeni hare ketinin genel olarak Anadolu hal k›ndan destek yerine sald›r› bulmuﬂ
olmas›na, yerel egemen çevrelerin
mülkiyet çeliﬂkileri yan›nda y›llarca
süren düﬂmanca propagandan›n da
rolü büyük olmuﬂtur. ‹lk çat›ﬂmalar
giderek birbirini beslemiﬂ ve daha
sonraki katliamlara zemin haz›rla m›ﬂt›r. Halklar aras› düﬂmanl›¤›n
derinleﬂmesinde Ermeni misilleme lerinin pay›n› da belirtmek gerekir. ”
Ermeniler büyük ölçüde katle32
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sas›nda bu politikan›n temelinde Anadolu’nun “Türkler için esas mekan ola rak” tespit edilmesi vard›r. Bu Osmanl›’n›n
son döneminde ‹ttihat Terakki taraf›ndan
tespit edilmiﬂ bir politikad›r ve ad›m ad›m
Anadolu’nun di¤er halklardan “temizlenmesi” öngörülmüﬂtür. Baﬂka bir deyiﬂle buna “Anadolu’nun Türkleﬂtirilmesi” plan› da denilebilir. Sonraki tüm bask›larda bu plan›n
izlerini görmek mümkündür.
dilmiﬂ olmas›na karﬂ›n, Anadolu hâlâ çeﬂitli milliyetlerden halklar›n
nüfus içinde önemli bir oran oluﬂturduklar› bir yerdir. Anadolu’nun
“homojenleﬂtirilmesi”nde ikinci büyük operasyon Kemal arkadaﬂ›n belirtti¤i gibi, mübadeledir.
Mübadele, sözlük anlam›yla de¤iﬂim demektir. Karﬂ›l›kl› de¤iﬂim
olarak da tan›mlayabiliriz. Ama Ege
Denizi’nin iki yakas›nda gerçekleﬂen mübadele, herhangi bir kelimenin, kavram›n içerebilece¤inin çok
ötesinde bir bask›, zulüm ve trajediyi içeren bir kavram olarak geçti tarihimize.
Evet, Anadolu’nun kadim halklar›ndan biri de Rumlar’d›. Onlar›n
say›s› da 2 milyona yak›nd›. Onlar
da parça parça tasfiye edildi Anadolu’dan. ‹lk büyük tasfiye m übadele’yle oldu. Mübadele Yunanistan’daki Türkler’in ve Türkiye’deki
Rumlar’›n, Türkiye ve Yunanistan
aras›nda karﬂ›l›kl› olarak de¤iﬂtirilmesi ﬂeklinde gerçekleﬂti. Kimse
Rum ve Türkler’e bir ﬂey sormad›.
Mübadele, ZOR’la gerçekleﬂti.
1923’te zorla uygulanan mübadele
sonucunda 1.5 milyon Rum Türkiye’den Yunanistan’a, Yunanistan’da
yaﬂayan 400 bin Türk de Türkiye’ye
zorla sürüldüler. Tarihin en dramatik mübadelelerinden biridir bu.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar› boyunca
eli silah tutan Rumlar’a karﬂ› da çeﬂitli ﬂehirlerde “ orta da n kald›r ma” politikas› uygulanm›ﬂ, evleri,
iﬂyerleri ya¤malanm›ﬂ, bir k›sm› da
hapsedilmiﬂtir... (Benden Selam
Söyle Anadolu’ya adl› romanda Dido Sotiriyu bu dönemin katliamlar›n› ve trajedilerini anlat›r. Keza Yaﬂar Kemal’in Son Nehir roman›nda

da mübadelenin çeﬂitli yönleri anlat›lmaktad›r.)

Kemal: Bitti mi? Hay›r!.. Kemalist iktidar›n amac›, bir “ulusdevlet” yaratmakt›. Bunun için onlarca milliyeti bar›nd›ran Anadolu’nun “homojenleﬂtirilmesi” ﬂartt›. Bu anlamda, “tek ulus-tek devlet” anlay›ﬂ›, sonraki y›llarda da, art›k bir avuç bile kalm›ﬂ olsalar, az›nl›klara karﬂ› yeni bask› ve zulüm
uygulamalar› yaratmaya devam
edecektir. 1934’te Trakya’daki ﬂovenist k›ﬂk›rtma ve sald›r›larla Yahudiler’in göç ettirilmesi, 1930'lu
y›llar boyunca Kürtler’e uygulanan
iskân politikalar›, 1929-1934 aras›
Anadolu Ermenileri’nin ‹stanbul’a
toplanmas›, “Anadolu’nun Türkleﬂtirilmesi” politikas›n›n yürürlükte
oldu¤unun göstergeleriydi.
CHP’nin 1946'da haz›rlad›¤› bir
raporda, “Anadolu’nun Türkleﬂtirilmesi” politikas› aç›kça ifade ediliyordu. Bu raporda “1950'lere kadar
Anadolu’nun, Yahudi ve H›ristiyan lardan temizlenmesi ve sonra ‹stan bul’un da, Yunanistan'la olan ba¤ lar› ve nüfuslar›n›n çoklu¤u nede niyle R umlar’dan ar›nd›r›lmas›n›n
ﬂart oldu¤u” söylenmektedir.
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminde
ç›kar›lan Varl›k Vergisi, ard›ndan da
1955’teki 6-7 Eylül sald›r›lar›, Anadolu’nun ve ‹stanbul’un az›nl›klardan “temizlenmesi” operasyonunun
son büyük aﬂamalar› olarak yürürlü¤e konuldu.

M a z l um : Varl›k Vergisi de,
az›nl›klara karﬂ› bu topraklarda nas›l bir adaletsizli¤in ve zulmün uy-

V arl›k Vergisi, 12 Kas›m 1942’de yü-

rürlü¤e girdi. Yasan›n as›l hedefi
az›nl›klard›. Az›nl›klara ait iﬂyerlerinin
ve mal varl›klar›n›n el de¤iﬂtirmesi sa¤lanacakt›. Aç›kças›, amaç bu kez ekonominin Türkleﬂtirilmesi’ydi. Yasa oy birli¤iyle kabul edildi... Yasayla az›nl›klar›n bir
k›sm› daha mülksüzleﬂtirilmiﬂ ve Anadolu’yu terketmeye zorlanm›ﬂt›.

guland›¤›n›n çarp›c› örneklerindendir. Ama ona geçmeden önce Kemal
arkadaﬂ›n konuﬂmas›nda geçen
“1934 Trakya Olaylar›”na dair de
birkaç not ekleyeyim.
Yahudiler, özellikle Trakya bölgesinde yo¤undular. ‘20’lerde,
‘30’larda ﬂovenizmin hedeflerinden
biri oldular. Özellikle ‘30’lar›n ikinci yar›s›nda dünya çap›nda faﬂist t›rman›ﬂ›n yans›mas› olarak Yahudi
düﬂmanl›¤› ülkemizde de geliﬂtirildi
ve ‘34’deki sald›r›yla birço¤u kaç›rt›ld›. O dönem Türk Ocaklar› ad›na
yay›nlanan ﬂu bildiriler ﬂovenizmin
boyutlar›n› ortaya koymaktad›r.

“- Türkçe konuﬂ! Baﬂka dil kul lanmak, Türklü¤e hakarettir,
- Bu ülkede Türk gibi hissetme yen ve davranmayan kimseye yer
yoktur.
- Bu ülkede mevcut tek ülkü Türk
milliyetçili¤idir,
- Her Türk’ün görevi dilini koru makt›r. ” (T.C’de Yahudiler- Avner
Levi, Syf.82-83)
Türk Ocaklar›’n›n bu bildirisi
tekrar okundu¤unda, esas›nda “ ya
sev ya terket” sloganlar›n›n, dil yasaklar›n›n ne kadar eskiye uzand›¤›
da aç›kça görülür.
Yahudiler büyük oranda ‘40’l›
y›llarda Türkiye’den ‹srail’e göç ettiler. Bunun bir nedeni ‹srail Devleti’nin ‘48’de kurulmas› haz›rl›klar›
iken, di¤er nedeni bu tür bask›lar ve
esas olarak da Varl›k Vergisi’dir.
Varl›k Vergisi’ne gelince;
Varl›k Vergisi, 12 Kas›m
1942’de yürürlü¤e girdi. Yasan›n
as›l hedefi az›nl›klard›. Az›nl›klara
ait iﬂyerlerinin ve mal varl›klar›n›n el de¤iﬂtir mesi sa¤lanacakt›.
Aç›kças›, amaç bu kez ekonominin
Türkleﬂtirilmesi’ydi. Yasa oy birli¤iyle kabul edildi. TBMM’nin o
günkü bileﬂimi içinde ve o günkü
ﬂovenist, faﬂist hava içinde bu yasaya karﬂ› ç›kan olmad›. Düzenin bas›n› da bu yasaya destek verdi.
Asl›nda uygulama biraz daha eskidir, müslüman olanlar›n ödedi¤i
tüm vergileri ödemek zorunda olan
az›nl›klar, ayr›ca Varl›k Vergisi ad›
33
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alt›nda varl›klar›n›n bedelinden daha büyük vergileri ödemek zorunda
b›rak›lm›ﬂt›r. Bunun en çarp›c› örne¤i, ‹stanbul Defterdar›’n›n uygulamaya koydu¤u rakamlard›r. O dönemde Türkler’den yüzde 5 oran›nda al›nan Varl›k Vergisi, Ermeniler’den yüzde 232, Rumlar’dan
yüzde 156, Yahudiler’den y ü z d e
179 olarak al›nm›ﬂt›r.
Yasaya göre, vergiler için eﬂit,
adil bir ölçü konulmam›ﬂ, her ilde
vali baﬂkanl›¤›nda t akdir komisyonlar› oluﬂturulmuﬂtu. Kimin ne
kadar vergi verece¤ini bu komisyonlar belirleyecekti. Vergi mükellefleri, dinine, mezhebine, etnik kökenine göre ayr›ﬂt›r›lm›ﬂt›. Müslümanlar (M), Gayrimüslimler (G),
Ecnebiler-Yabanc›lar (E), Dönmeler (D) diye adland›r›lm›ﬂlard›.
Takdir komisyonlar›n›n “takdir”
edece¤i vergi karar›na itiraz yolu
kapal›yd›, kararlar kesindi. Kiliseler, okullar, hastaneler, hay›r kurumlar› bile vergilendirilmiﬂti.
Yasayla birlikte, vergi miktarlar›
ac›mas›zca, insafs›zca belirlendi ve
ödenmesi için de 15 gün süre tan›nd›. Gecikme faiziyle ikinci 15 günde de ödenmemiﬂse, tüm mal varl›klar›na el konulacakt›.
Mal varl›klar›, borçlar›n› ödemeye yetmiyorsa, çal›ﬂma kamplar›na
gönderileceklerdi. ‹ﬂte bu yasayla,
binlerce Ermeni, Rum ve Yahudi’nin mallar›na el konulup, kendileri de Aﬂkale’deki kampa sürüldü.
Az›nl›klar›n bir k›sm› daha
mülksüzleﬂtirilmiﬂ ve Anadolu’yu
terketmeye zorlanm›ﬂt›.
Asl›nda Varl›k Vergisi Yasas›’yla
vurulacak darbenin tam etkili olmas› için, bu yasa ç›kar›lmadan önce
bir baﬂka bask› daha uygulanm›ﬂt›.
1941 May›s’›nda, 20 yaﬂ›ndan 50
yaﬂ›na kadar tüm erkek gayrimüslimleri, “ naf›a asker li¤i” ya da
“amele taburlar›” ad› verilen bir
uygulamayla askere al›nd›. Tabii
“askere alma” iﬂin göstermelik yan›yd›. ‹ﬂyerlerinden, evlerinden toplanan gayri müslimler, kamplarda
topland›. Hepsine kahverengi elbi-

1

seler giydirilip, Anadolu’nun dört
bir yan›nda yol yapma, tünel açma
gibi iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmaya baﬂland›lar. Asl›nda az›nl›klara ait iﬂyerleri
daha o zaman iflas etmeye baﬂlad›,
sonras›nda konulan insafs›z vergileri ödeyememeleri böylece garantilenmiﬂti!!!

K e m a l: Biraz önceki sorumu
tekrarlayay›m. Bitti mi? Hay›r!
Bu kadar bask›ya, zulme ra¤men
hala kalanlar vard›. 6-7 Eylül
1955’te ço¤u Rum olan az›nl›klara
karﬂ› gerçekleﬂtirilen ya¤ma talan
ve katliamda bir darbe daha vuruldu. Sonra, 1964 y›l›nda K›br›s olaylar› bahane edilerek, onbinlerce
Rum s›n›rd›ﬂ› edildi... Mesele biraz
da ﬂuydu. Lozan Anlaﬂmas›’yla
gayri müslim az›nl›klara belli haklar tan›nm›ﬂt›. Ama fiiliyatta az›nl›klar› asimile etmekten, sindirmekten de hiç vazgeçmiyorlard›. Her
f›rsattan yararlan›p, provokasyonlar
düzenleyip ‹ttihat ve Terakki’den
beri gelen “proje” büyük ölçüde uygulanm›ﬂ oldu. Cumhuriyet öncesi
genel nüfus içindeki oranlar› yüzde
20 olan az›nl›klar›n genel nüfusa
oran› önce yüzde 2,5'e düﬂtü, bugünse art›k en az›ndan gayri-müslim az›nl›klar aç›s›ndan yüzdelik bir
orandan bile sözedilemez noktaya
gelinmiﬂtir. Müslüman az›nl›klar
ise, zaten hala tamamen “yok say›ld›¤›” için oransal bir rakam vermek
de sözkonusu de¤il.
Özlem: Ne kadar çok çektirilmiﬂ bu halklara de¤il mi? Bunlar bizim ülkemizin gerçekleridir ve ne yaz›k ki insanlar›m›z›n, gençlerimizin
büyük bölümü bunlardan habersizdir.
Kapitalist sermaye her halukarda
kirlidir, kanl›d›r. Fakat ülkemizdeki
burjuvalar›n, tüccarlar›n sahip olduklar› sermaye ve servetler, iki kere kanl›d›r demek yerinde olur san›r›m. 1915’teki Ermeni Tehciri’nde
1,5 milyona yak›n Ermeni’nin geride b›rakt›¤› varl›klar›na el koyanlar,
dönemin eﬂraf›d›r. Mübadelede en
k›ymetli gayri menkulleri, adalardaki arazileri ele geçirenler bunlard›r.
Varl›k Vergisi döneminde, 6-7 Eylül

ya¤mas›nda “mülk”ün el de¤iﬂtirmesinde servetlere el koyanlar, yeni
yetme burjuvalard›r. Ülkemizdeki
burjuvalar›n, toprak a¤alar›n›n büyük bölümü bu gasplar sayesinde
burjuvalaﬂm›ﬂ, a¤a haline gelmiﬂtir.
Günümüzün holdinglerinin bir ço¤unun temelinde az›nl›klara uygulanan
bu kanl› zulümler vard›r. Ve iﬂte ayn›
nedenle, bu kesimler, ony›llard›r ﬂovenist kültürü e¤itimde, politikada
çeﬂitli biçimlerde yaﬂatm›ﬂlard›r.

Kemal: Tüm bunlar tarih olsayd›, aﬂ›lm›ﬂ olsayd› de¤il mi, ama
ne yaz›k ki öyle de¤il. Oligarﬂi,
az›nl›klardan hâlâ korkuyor. Mesela
bak›n ülkemizde “ etnik ve dini
az›nl›klara ait vak›f vb. tüzel kiﬂilik lerin mülk edinmesi” yasakt›r. Buna
karﬂ› aç›lan bir davada 8 May›s
1974'te Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu, bu yasa¤› hakl› bularak ﬂu karar› alm›ﬂt›r:
"... Türk olmayanlar›n meydana
getirdikleri tüzel kiﬂiliklerin mal
edinmeleri yasaklanm›ﬂt›r. Çünkü,
tüzel kiﬂilerin... taﬂ›nmaz mal edin melerinin k›s›tlanmam›ﬂ olmas› ha linde, devletin çeﬂitli tehlikelerle
karﬂ›laﬂaca¤› ve türlü sak›ncala r
do¤abilece¤i aç›kt›r." (Aktaran, 4
Nisan 1999, Cumhuriyet Dergi)
Korku, belirli bir politikay› dayat›yor tüm halka. 1934 Haziran’›nda
özellikle Kürtler’in isyanlar›n› etkisizleﬂtirmek ve onlar› asimile etmek
için bir kanun ç›kar›lm›ﬂt›: Mecburi
‹skan Kanunu! Esas olarak Kürtler’e yönelik bir yasa olsa da di¤er
az›nl›klar da bu bask› yasas›ndan
pay›n› alm›ﬂt›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Vekili o zaman yasay› savunurken ﬂöyle diyordu: “Bu kanun tek dille ko n uﬂa n, bir düﬂünen, ayn› hissi taﬂ› ya n bir memleket” yaratacakt›r.
‹ﬂte, farkl› milliyetten, farkl› dinden, farkl› düﬂüncelerden olanlar›n
hala karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u politika,
34’teki bu politikan›n devam›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Mazlum: San›lmas›n ki a¤›rl›kl› olarak yak›n tarihteki bask›lar
üzerinde durmuﬂ olmam›z, art›k bu
politikan›n de¤iﬂti¤indendir... Tersi34
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934’te Mecbur i ‹skan Kanunu
ç›kar›l›rken, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Vekili yasay›
savunurken ﬂöyle diyordu: “Bu kanun tek dil le konuﬂan, bir düﬂünen, ayn› hissi taﬂ›yan
bir memleket” yaratacakt›r.
‹ﬂte, farkl› milliyetten, farkl› dinden, farkl›
düﬂüncelerden olanlar›n hâlâ karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u politika, 34’teki bu politikan›n devam›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
ne, az›nl›klara karﬂ›, farkl› milliyet
ve dinlere karﬂ› bu inkarc›, asimilasyoncu politika, kesintisiz sürmektedir. Bak›n yak›n tarihten bir örnek
vereyim.
1998’in baﬂlar›yd› san›r›m.
ANASOL-D hükümeti, Milli E¤itim Bakanl›¤›'nda yeni bir "atak"
daha baﬂlatt›. Buna göre e¤itim kitaplar› gözden geçirilerek tarihi kiﬂiliklerin isimlerindeki "bölücülük
ve ay›r›mc›l›k ça¤r›ﬂt›ran s›fatlar›”
kald›r›lacakt›. Mesela; "Çerkes Et hem'in, Kürt Sait'in isminin önünde ki Çerkes ve Kürt sözcükleri ç›kart› l›p bunlar›n yerine, Atatürk'ün hitap
ﬂekli olan, Ethem Bey ve Sait Bey
vb. kullan›lacak”t›... Bu kafa bak›n
hala nelerle u¤raﬂ›yor.
Anayasada ﬂöyle denir:
"Herkes, dil, ›rk, cinsiyet, poli tik, felsefi veya dini inanc›ndan ba ¤›ms›z olarak yasa önünde eﬂittir;
hiçbir kiﬂiye, aileye guruba veya s› n›fa ayr›cal›k verilemez."
Peki böyle mi?

Kemal: Öyle olmad›¤› bu topraklar üzerinde yaﬂayan, daha do¤rusu yaﬂamaya çal›ﬂan farkl› ulus,
milliyet, din ve inançtan insanlar›n
baﬂlar›na gelenlerden belli de¤il mi!
Hrant Dink’in katledilmesinden
belli de¤il mi! Evet, sevgili okurlar›m›z, Az›nl›klar konulu sohbetimizi burada noktalayaca¤›z. Gördü¤ünüz gibi, esas›nda son derece geniﬂ
bir konudur. Az›nl›klar konusu, bir
bak›ma Türkiye tarihidir. “Az›nl›k lar sorunu nas›l çözülür?” sorusu
ise, daha da baﬂka bir konu olarak
ele al›nmal›d›r. Bu sohbetin, ülkemiz tarihini daha yak›ndan ve geniﬂ
inceleme aç›s›ndan bir ç›k›ﬂ, baﬂlang›ç noktas› olmas›n› dileriz.
ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Ö zkök ‘derin analizler’ ile
devleti aklamaya çal›ﬂ›yor
Görmek isteyenler için Hrant
Dink cinayeti konusunda “s›r” olan
hiçbir ﬂey yoktur. Bugün için bilinmeyenler, ancak teknik, polisiye ayr›nt›lard›r, ki bu konuda siyasi analizler yapmak için temel noktalar
de¤ildir bunlar.
Burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar›
aç›s›ndan bu aﬂamadan sonra gerçeklerden kaçmak, devleti aklamak
için k›rk takla atmak ancak bilinçli
bir halk düﬂmanl›¤› olabilir.
Hürriyet Gazetesi Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök, 24 Ocak tarihli “Mad›mak sendromu” baﬂl›kl›
yaz›s› ile, bu halk düﬂmanlar›n›n
“liderli¤ini” b›rakmayaca¤›n› yine
gösterdi.
Derin analizler, psikolojik tespitler yap›yor Özkök. Ona göre Dink
cinayetinin sorumlusu belli: Varoﬂ
psikopatlar›. “Dink’i vuran adam›
çok iyi tan›yorum” diyerek baﬂl›yor
analizlere ve devam ediyor:
“Toplumun çok daha derinlerin den gelen ve hepimizi tehdit eden
bir tehlike bu.
Va roﬂ psikopatlar›, yavaﬂ yavaﬂ
bu toplumun en tehlikeli terör zinci ri haline geliyor... Art›k hücre evine
bile ihtiyaç yok...”
Dün “her devletin derin devlete
ihtiyac› var” diyerek, Susurluk politikalar›n› meﬂrulaﬂt›ran; bu ülkede

devrimcilere yönelik ne kadar katliam, iﬂkence, infaz varsa alk›ﬂlayan,
destek veren Özkök, ﬂimdi de bir
Ermeni ayd›n›n katlini varoﬂ psikopatlar›na yükleyip iﬂin içinden ç›kmaya çal›ﬂ›yor.
Demek cinayet bir psikopat iﬂi
öyle mi? Ogün Samast’›n posterleﬂtirilen resminin çekildi¤i video kasetini görmüﬂtür Özkök; o jandarmalara da psikopat jandarma m› diyecek? 11 ayd›r Dink’in katledilece¤ini bilen bir devletin neden zanl›y› yakalamad›¤›n›, neden Dink’i
korumad›¤›n› nas›l aç›klayacak;
yoksa bunlarda m› varoﬂ psikopatlar›n›n iﬂi?
Özkök, yaz›s›nda hem aklama
hem de yanl›ﬂ yöne kanalize etme,
düﬂman gördü¤ünü suçlama mant›¤›yla hareket ediyor.
Aklad›¤› sadece, bugün Dink’i
katleden oldu¤u giderek belgeli hale gelen devlet de de¤il. Ayn› zamanda kendini aklamaya çal›ﬂ›yor
Ertu¤rul Özkök.
Çünkü katil Ogün Samast ve
onun gibi faﬂist tetikçileri yaratan
milliyetçili¤i, ﬂovenizmi nas›l körükledi¤ini, büyük bayrak kampanyalar› açt›¤›n›, daha logosundan baﬂlayarak bu topraklar› Türkler’den
baﬂka bir ulusa, milliyete lay›k görmedi¤ini ve dolay›s›yla onlara zindan edilmesi gerekti¤ini ilan ettikle-

rini unutturmaya çal›ﬂ›yor.
Hrant Dink katledildi¤inde, Özkök’ün ‘büyük bayrak kampanyas›n› baﬂlatmaktan duydu¤u gururu”
yazd›¤› yaz›s›n›n mürekkebi henüz
kurumam›ﬂt›. Bugün de milliyetçilik eleﬂtirileri karﬂ›s›nda savunanlar
kervan›na kat›lmakta gecikmeyen
de oydu.
Ogün Samastlar “varoﬂlarda” yaﬂad›klar› için mi bu hale geliyorlar?
Yoksa, baﬂ›n› Do¤an Medya’n›n
çekti¤i k›ﬂk›rtma kampanyalar› m›
onlar› “psikopatlaﬂt›r›yor”? Bu sorudan kaç›yor Özkök.
Kendileri akpak ama varoﬂlar
psikopat üretiyormuﬂ. O katili üreten sizin ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›n›z,
devletin her türlü katliam›na verdi¤iniz destek, faﬂist hareketin terörüne göz yumman›z de¤il, gecekondular öyle mi? Böylece katil üreten
medyay› ve oligarﬂiyi akla, yoksullar› suçla!
Art›k hiçbir tereddüt kalmayacak ﬂekilde gerçekler ortaya serildi¤inde de bu kafa asla “devlet katletti” manﬂeti atamaz. Çünkü Özkök
ve onun medyas›n›n, asla gerçeklerle iliﬂkisi yoktur. Asla halka karﬂ›
savaﬂan devletle çat›ﬂmaz, tersine
halk›n karﬂ›s›na geçip, zalimin yan›nda saf tutar.
Bu yaz›s›nda da ayn›s›n› yap›yor. Devleti ve kendini aklamaya
çal›ﬂ›rken, ayn› anda da “varoﬂ” olarak niteledi¤i gecekondular› suçluyor, gecekondulara kinini, tiksintisini kusuyor.

Hrant Dink’in katledilmesi protestolar› sürüyor.
Adana'da Çakmak Caddesi'nden ‹nönü Park›'na kadar yürüyüﬂ
düzenleyen demokratik kitle örgütleri, “Katil Devlet, Hepimiz Ermeniyiz” sloganlar›n› hayk›rd›. Eyleme HÖC de kat›ld›. Ankara’da ise,
meslek örgütü ve sendikalar›n ça¤r›s› ile 23 Ocak’ta biraraya gelen
binlerce insan, "Katleden Susurluk Devletidir, Hepimiz Ermeniyiz"
sloganlar›yla yürüyüﬂ düzenledi.
Ayr›ca yurtd›ﬂ›nda da protesto eylemleri düzenlendi. Brüksel’de,
HÖC’ün de yerald›¤› yüzlerce kiﬂi Türkiye Büyükelçili¤i önündeydi.
Viyana’da Avusturya Anadolu Federasyonu’nun da yerald›¤› gösteride “Hepimiz Ermeniyiz" pankart› taﬂ›nd›. Yine, Almanya’n›n Berlin,
Köln; ‹sviçre’nin Basel ve Fransa’n›n Paris, Strasbourg ve Mulhouse
kentlerinde gösteriler yap›ld›.
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Suçlu Trabzon ve Trabzonlular De¤il!
Suçlu, Trabzon’daki
faﬂist ﬂeflerdir, kontrgerilla ﬂefleridir, linççileri, faﬂistleri koruyan
yöneticiler, polis ve
yarg› mensuplar›d›r.
Suçlu insanlar› gericileﬂtiren, ﬂovenizmi
körükleyenlerdir.
Hrant Dink’i katleden Ogün Samast’›n Trabzonlu olmas›, Trabzon
üzerine tart›ﬂmalar› yo¤unlaﬂt›rd›.
Esas›nda dikkatlerin bu ﬂekilde
Trabzon üzerinde yo¤unlaﬂmas›,
linç sald›r›lar›na kadar uzan›yor.
Üst üste gerçekleﬂen iki linç sald›r›s›n›n ard›ndan bir de rahibin öldürülmesi olay›yla birlikte bas›nda,
ayd›nlar aras›nda “neden Tr a b zon?” sorusu sorulmaya baﬂlanm›ﬂt›. Hrant Dink’in katledilmesi, dikkatleri daha da fazla çekti kentin
üzerine.

Trabzon, Türkiye’nin
bir parças›d›r
Bu tür olaylara tan›k olunan bir
ﬂehrin sosyal yap›s›n› anlamaya çal›ﬂmak elbette do¤ru ve gereklidir.
Ancak tart›ﬂman›n bir “ﬂehir”e hapsedilmesi ise, ayn› ölçüde yanl›ﬂ ve
kas›tl›d›r.
Faﬂist çeteler ve ﬂovenizm sanki
Trabzon’la s›n›rl› lokal bir sorunmuﬂ gibi ele al›namaz... Trabzon’da
neler olup bitti¤i önemlidir. Ama
Trabzon’a bak›p Türkiye’ye gözlerini kapatanlar, gerçekleri göreme-

yeceklerdir.
Biz Türkiye’yi anlamak için
Trabzon’a bak›yoruz. Trabzon Türkiye’dir asl›nda. Trabzon’da karakteristik olan, ülkemizin birçok ﬂehrinde görülebilir... K›ﬂk›rtma, faﬂist
çetelerin himayesi, polis ve jandarman›n o kesimlere yönelik bir çal›ﬂmas›n›n olmamas›, valilerin, kaymakamlar›n hoﬂgörüsü... her yerde
geçerlidir... ﬁovenist k›ﬂk›rtmalar,
faﬂist örgütlenmeler, linç sald›r›lar›,
daha aç›k ortaya ç›km›ﬂt›r Tr a bzon’da. Fark budur.

Trabzon, Türkiye’nin
bir aynas›d›r
Hiç kimsenin kuﬂkusu olmas›n
ki, ayn› zihniyet, ayn› ﬂekilde baﬂka
yerlerde de örgütlenmektedir. Bugün için belki sadece faﬂist örgütlenmenin ve eylemlerin boyutlar›
farkl›d›r. MHP’de Genel Baﬂkanl›¤a aday olan ve MHP’yi “pasiflikle” suçlayan Ümit Özda¤, bir süre
önce Trabzon’un kendileri için
“‹kinci Erzurum”, Kurtuluﬂ Savaﬂ›
y›llar›n›n Erzurum’u gibi bir ﬂehir
oldu¤u de¤erlendirmesini yap›yordu. Veli Küçükler, Ümit Özda¤lar,
ve di¤er faﬂist örgütlenmeler, Trabzon’da örgütlenirken, baﬂka yerde
örgütlenmemeleri için özel bir neden mi var? Ekonomik, kültürel çeﬂitli nedenlerin, faﬂist ve kontra örgütlenmeler için Trabzon’u daha elveriﬂli hale getirdi¤inden sözedilebilir. Fakat ﬂu da bir gerçek ki, gerek ekonomik bak›mdan, gerek yozlaﬂma bak›m›ndan, gerek sosyal bak›mdan Trabzon’a benzer daha pek
çok ﬂehrimizin oldu¤u da aç›kt›r.
Trabzon asl›nda oligarﬂinin ﬂo-

Trabzon sokaklar›nda, ﬂablonla yaz›lm›ﬂ bu sloganlar var. Bu slogan› üreten kafan›n sa¤l›kl› bir kafa oldu¤u düﬂünülebilir mi?.. ‹htimal ki,
yazd›¤› slogan›n anlam›n› de¤erlendirebilecek bir beyinden yoksun... Asarak, keserek, asimile
ederek Anadolu’yu “Türkleﬂtirdi¤i” yetmemiﬂ, ﬂimdi Dünyay›
Türkleﬂtirmeye soyunmuﬂ...
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venist politikalar›n›n öncelikli olarak yans›d›¤› bir ﬂehir, bu anlamda
oligarﬂinin politikalar›na tutulmuﬂ
bir ayna olarak görülmelidir. ‹ﬂte bu
noktada da Trabzon’daki linç sald›r›lar›na yeniden dönmek, kaç›n›lmazd›r. Linç sald›r›lar›n›n do¤ru
de¤erlendirilmesi bu aç›dan önemliydi.
En baﬂta görülmesi gereken de
linç sald›r›lar›n›n “Trabzon’a öz gü” olmay›p, oligarﬂinin ülke sath›nda yürürlü¤e koydu¤u genel bir
politikas›n›n ifadesi oldu¤uydu.
Trabzon’a hapsedilmiﬂ tart›ﬂmalar
ve politikalar, bu gerçe¤in uza¤›nda
kald›. Ogün Samast meselesinde de
ayn› tehlike, ayn› yanl›ﬂl›k sözkonusudur.
Trabzon’da valili¤in, emniyet
müdürünün, düzen partilerinin, savc› ve mahkemenin linç sald›r›s› karﬂ›s›ndaki tutumu, “devlet” ve “hükümet”in tutumunu gösteriyordu.
Bu tutum, sald›r ›y› onaylayan,
meﬂrulaﬂt›ran ve teﬂvik eden bir
tutumdu. Nitekim Trabzon’dan sonra da onlarca yerde tekrarland› linç
sald›r›lar›. Provokasyon, baﬂka yerlerde de az veya çok kendine bir
“taban” buluyordu. Mesela, Bilecik’te de binlerce kiﬂi topland› linç
için... Yar›n bir Ogün Samast da Bilecik’ten ç›kar. O zaman da sadece
“Bilecik’te neler oluyor?” diye mi
tart›ﬂ›lacak?!

Trabzonlular, linççileri ve
iﬂkencecileri tecrit etmeli!
AKP hükümeti, Hrant Dink’in
katledilmesinde devletin ve iktidar›n aç›k sorumlulu¤unun ortaya ç›kmas› üzerine, Trabzon Valisi ve Emniyet Müdürü’nü görevden ald›.
Ancak bu görevden alma, gerçek
anlamda bir “hesap sorma”ya dönüﬂmeyecektir. Görevden alma, bir
anlamda iktidar›n sorumlulu¤u kendi üzerinden atma hamlesidir.
Bu geliﬂme üzerine Trabzon’da
ilginç bir geliﬂme daha yaﬂand›.
Futbol maç›nda tribünlere görevden

al›nan kontrgergillac› Reﬂat Altay’›
savunan bir pankart as›ld›. Ayr›ca
bir de “protesto gösterisi” yap›ld›.
Trabzon Seyyar Sat›c›lar Derne¤i
Baﬂkan› Hakan Çak›c› ve adamlar›ndan oluﬂan 10 kiﬂi, Kahramanmaraﬂ Caddesi’ni trafi¤e kapatarak,
protestolar›n› gerçekleﬂtirdiler. (Yolu kesen devrimciler olsayd›, an›nda
sald›raca¤›na ﬂüphe olmayan Trabzon polisi, bu gösteri s›ras›nda ortada yoktu!) Sözkonusu pankart ve
küçük bir grubun gösterisi, kimi bas›n yay›n organlar› taraf›ndan
“Trabzon’un müdürüne sahip ç›k mas›” olarak yans›t›ld›.
Oysa, polis ﬂefleriyle, görevli olduklar› ﬂehirlerin futbol klüpleri,
mafya denetimindeki çeﬂitli “esnaf”
teﬂkilatlar› aras›nda benzer iliﬂkiler
hemen her yerde kurulmaktad›r. Ve
daha önce de birçok ﬂehirde “polis
müdürleri”yle ilgili benzeri “sahiplenme”ler olmuﬂtur. ‹ﬂkenceci, katliamc› polis ﬂefinin avukat› da sözde “Trabzonspor Taraftar›” ve bir
grup esnaft›! Hat›rlanaca¤› gibi,
linç sald›r›s›nda da bu “taraftarlar›n
ad›” çokça geçmiﬂti. Asl›nda ülkemizde garip olan ﬂudur; bu tür kirli,
ç›kar iliﬂkileri içinde olan polis ﬂeflerinin medya ve iktidarlar taraf›ndan parlat›lmas›, bu kirli iliﬂkilerin
“ onlar›n ne kadar sevildi¤inin”
göstergesi olarak sunulmas›d›r.
Trabzonlular, e¤er ﬂehirlerinin
bu ﬂekilde faﬂist katillerle, linççilerle, iﬂkencecilerle, kontrgerilla örgütlenmeleriyle tart›ﬂ›lmas›n› istemiyorlarsa, onlar› tecrit etmelidirler. Trabzon’un ad›n› “temize ç›karma”n›n yolu budur.
Karadeniz’in Sesi Gazetesi’nin
muhabiri, Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili röportajlar yaparken
karﬂ›laﬂt›¤› tabloyu ﬂöyle anlat›yor:
“‹ﬂsizlik, fuhuﬂ, serserilik kültürü,
çeteler-mafya... Trabzon'da normal
bir aile hayat› yaﬂayan insanlar
bunlardan çok rahats›z ve olaylarda
kentin ad›n›n an›lmas›nda bunlar›n
etkili oldu¤unu düﬂünüyorla r. Bu
faaliyetleri yürüten kesimlere ve sis teme içten içe bir öfke de var. ”

Trabzon
TAYAD’l›lar:

‘Kimse
gerçek suçlular› unutturmaya kalkmas›n’
Trabzon
TAYAD'l›lar,
25
Ocak’ta Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bir bas›n toplant›s› düzenlediler. TAYAD’l›lar bu toplant›da
hem ölüm orucu direniﬂinin kazan›m›, hem de Trabzon'la ilgili son
günlerdeki tart›ﬂmalar üzerine görüﬂ
ve de¤erlendirmelerini aktard›lar.
Gazeteciler, TAYAD'l›lara ''Sizin
de çok eleﬂtirdi¤iniz Vali ve Emniyet
Müdürü bugün görevden al›nd›. Ne
düﬂünüyorsunuz?'' diye bir soru yöneltti. TAYAD'l›lar bu soruya cevaben ﬂunlar› söyledi; ''Emniyet Mü dürü zaten bu sürecin sonunda bu radayd› biliyorsunuz. Daha önce
Ramazan Akyürek vard›. De¤iﬂmiﬂti
ama sorunlar de¤iﬂmedi. Bu duru mu yaratanlar gerekti¤inde Emniyet
Müdürünü, Valiyi de harcayabilir ler. Sorun çok daha köklü. Böyle çö zülmeyecektir tabii. Maalesef çözül meyecektir.''
Trabzon TAYAD’l› Aileler, buradaki aç›klamalar›nda Ogün Samastlar’› kimin yetiﬂtirdi¤ini de ortaya
koyarak ﬂunlar› belirttiler:
“ ... Bugün kentimiz sadece Ogün
S a m a s tlar’› ç›kar an bir kent olarak
tart›ﬂ›lmaktad›r. Hay›r, bu kentin in sanlar› mesela biz, mesela siz, Ogün
Samast de¤iliz... Ancak tüm bunlar a
r a¤men kendi ç›kard›¤› karmaﬂadan
beslenen sistem, ülkemizin dört bir
yan›ndan ç›kard›¤› gibi kentimizden
de tetikçiler ç›kar abilmektedir.
Sorunu sadece Trabzon’da ara mak di¤er yerlerdeki bu tarz kontra
faaliyetleri aklamakt›r. Sorunu
Trabzon insan›n›n yap›s›nda ara mak zaafl› bir yaklaﬂ›md›r ve gerçek

Evet, art›k namuslu, onurlu,
Trabzonlular seslerini yükseltmeliler. Trabzon’un sorunu valisinin,
emniyet müdürünün görevden al›nmas›yla çözülecek bir sorun de¤ildir. Trabzon’u milliyetçilik ad›na,
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sorumlula r› tart›ﬂmam›z› engelle mektedir. Kimse gerçek suçlular› bi ze unutturmaya kalkmas›n.
Linç giriﬂimleri, provokasyonlar
örgütleyip linç ma¤durlar›n› tutuk layan, linççileri pohpohlayan hatta
onlara ‘teﬂekkür eden’ zihniyet ye tiﬂtirmiﬂtir Ogün Samastlar’›!
Bizler linç ettirildi¤imizde bize
kin kusan aç›klamalarla prim yap maya çal›ﬂan, linççileri pohpohla yan-teﬂvik eden kentimizdeki kimi
kurumlar ne oldu da Hrant Dink öl dürüldü¤ünde demokrat kesildiler?
... E¤er kentimizden Ogünler ç›k m›ﬂsa onlar›n da yüzündendir.
Sorun ne tek baﬂ›na Tr abzon, ne
de derin ve muallakt›r. Sorumlu ülke mizdeki sistemdir ; devlettir. Bu ger çek görülmedikçe ülkemizde daha
çok ayd›n öldürülecek; daha çok mu halifleri sindirmeye yönelik kontr a
faaliyet organize edilecektir.
... NE VAR K‹ unutulmamal›d›r:
Bu tabloda sadece tetikçi olarak
kullan›lan Ogün Samastlar yoktur;
bu tabloda idealleri için ölebilen bu
co¤rafyan›n dirençli insanlar› da
vard›r. Ogün Samastlar’la çizilmek
istenen Trabzon tablosuna ölüm
oruçla r›nda direnerek ölen Tr a b zonlu Selami Kurnazlar, Cengiz
Soydaﬂlar, Faruk Kad›o¤lular adeta
ayakba¤›d›r. ...Ortal›k kurtlar sofra s›na dönmüﬂken; baﬂkalar›n›n mut lulu¤u için ölebilen bu ülkenin tüm
dirençli insanlar›n› sayg›yla an›yo ruz... Yollar› yolumuzdur diyoruz.
Ülkemizin çok daha güzel günleri
için mücadele coﬂkusuyla hepinizi
selaml›yoruz.”
emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçilerine hizmet edenlerle an›lan bir ﬂehir olmaktan ç›karmak için, Trabzon’u ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin ﬂehri haline getirmelidirler.

Linç Sald›r›lar ›n›n Hedefindekiler Trabzon Ger çe¤ini Anlat›yor:

“Trabzon'a
indirgenmiﬂ
tart›ﬂmalar›
masum
bulmuyoruz.”
Herkesin tart›ﬂt›¤› Trabzon’u biz
de Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nden Zeynep
Erdu¤rul ve Çetin Güven’le konuﬂtuk. Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r, ikisi de Trabzon’daki linç
sald›r›s›na maruz kalanlar aras›ndayd›. O günden bu yana da yine
orada demokratik mücadeleyi
sürdürüyorlar, Trabzon halk›n›n
hemen her kesimiyle ﬂu veya bu
biçimde iliﬂki içindeler. Bu anlamda, Trabzon hakk›nda do¤rudan ve gerçekçi gözlem ve de¤erlendirmeleri yapabilecek durumdalar. ‹ﬂte sorular›m›z ve onlar›n cevaplar›...

“Sanayi yok, tar›m bitmi ﬂ ,
a ma ken tt e buna p ar alel bir
yoksulluk gör üntüsü yok!”
Herkes Trabzon'da neler oluyor di ye soruyor, biz de size soruyoruz,
neler oluyor?
Zeynep ERDU⁄RUL: Trabzon
kenti, tarihi ve kültürel olarak bölgenin merkezidir; ancak buna paralel bir ekonomik geliﬂimi yok. Kentimizde 1 milyonu aﬂk›n bir nüfus
yaﬂ›yor. Müthiﬂ bir iﬂsizlik var. Mesela kentimizde sanayi geliﬂmemiﬂ,
tar›m deseniz, hepiniz biliyorsunuz
f›nd›k üreticisinin durumunu. 2 y›ld›r b›rak›n kazanmay›, zarar ediyor.
Sanayi yok, tar›m bitmek üzere
ama kent merkezinde buna paralel bir yoksulluk görüntüsü yok!
Kentte dönen bir para, bir pay var.
Bu pay›n üretimde karﬂ›l›¤› yok.
Gayri-meﬂru iﬂlerle dönüyor Trab-

zon ekonomisi; yani fuhuﬂtan,
uyuﬂturucudan, para ticaretinden vs.
kazan›lm›ﬂ bir para kentteki. Mesela bu kentin yerel zenginleri tefecilerdir. Bunlar aleni mafyad›rlar;
herkes bunlar› tan›r, kendi silahl›
adamlar› vard›r. Valilerle, yard›mc›lar›yla kumar masalar›nda; sivil polislerle muhabbette görülürler s›k
s›k. Yerel gazetelerde ''sayg›de¤er
iﬂadamlar›'' olarak an›l›rlar. Her türlü pis iﬂi çevirirler, öyle gizli sakl›
da de¤il; kimse bunlara bir ﬂey demez. Kentte etkin güçlerdir. Tek bir
ﬂey üretmeden kentin baﬂ›na çöreklenmiﬂlerdir. Fuhuﬂ ve uyuﬂturucu
mafyas› da bunlarla iç içe geçmiﬂ.
Zaten müthiﬂ bir yozlaﬂma var. ‹ﬂsiz
güçsüz ve de¤ersiz b›rak›lm›ﬂ, gelecek garantisi olmayan genç insanlar› alabildi¤ine kullan›yor bu kesimler. Hepsi mafya olma özentisinde
genç insan dolu Trabzon sokaklar›.
Trabzon merkezini hiç boﬂ bulma ﬂans›n›z yoktur. Hafta içiymiﬂ,
çal›ﬂma saatiymiﬂ hiç fark etmez.
Genç insanlar sokaklarda t›kl›m t›kl›m birikiyor. Ço¤u gayri-meﬂru
iliﬂkilere bulaﬂm›ﬂ, bu nedenle iﬂsizli¤e paralel bir yoksulluk yok burada. Yine bu büyüklü küçüklü mafya ve çetelerle yerel idare kurumlar›n›n aras›nda adeta ahpap-çavuﬂ,
karﬂ›l›kl› kullanma-kullan›lma iliﬂkisi vard›r. TAYAD'l›lara linç giriﬂimlerinde de bu iliﬂkiler alabildi¤ine kullan›ld› mesela. Sokak kabaday›l›¤›, ''Kodum mu oturturum''culuk, linççilik hep pohpohland›.
Trabzon'da yo¤unlaﬂan bir milliyetçilikten bahsediliyor. Devlet do¤udaki savaﬂta buran›n insanlar›n›
çok kulland›. Çok asker cenazesi
geldi bu kente. Böyle bir hassaslaﬂma sa¤land›. Ayr›ca resmi ideoloji
az önce sayd›¤›m iliﬂkilerin hakimiyetindeki insanlar›n beynine adeta
kaz›nd›. Bugün de bunun için bütün
araçlar kullan›lmaya devam ediliyor. Egemenler insanlar›n ekonomik ç›kmazda oluﬂunu, bunalm›ﬂl›¤›n›, tepkisini kendine silah yapmaya çal›ﬂ›yor.
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‹ﬂte Trabzon'u tart›ﬂt›r›p duran
olaylar aﬂa¤› yukar› böyle bir ortamdan besleniyor.

“ Trabzon'a indirgenmiﬂ
tart›ﬂmalar› masum
bulmuyoruz.”
Faﬂist ﬂovenist çevreler nas›l ör gütleniyor, hangi araçlar› ve söy lemleri kullan›yor?..
Çetin GÜVEN: Mesela Hrant
Dink öldürülmüﬂ, öldüren Trabzonlu ç›km›ﬂ. Pek çok kesim ''Hepimiz
Ermeniyiz'' diyor, ama bak›yorsunuz Trabzon sokaklar› yaz›lamalarla, pankartlarla doluyor: “DÜNYA
TÜRK OLSUN” veya “HEP‹M‹Z
TRABZONLUYUZ”. Bu kentte
y›llard›r demokratik mücadele verenler iyi bilir ki pankartlar›n as›l›
kalma rekoru sadece yar›m saattir.
Bu nedenle defalarca gözalt›na al›nm›ﬂt›r insanlar›m›z. Ama bu ﬂovenist yaz›lamalar, pankartlar günlerdir kentimizde. Böyle k›ﬂk›rt›l›p duruyor insanlar. Bir de Özgür Karadeniz'in Sesi olarak insanlarla yaﬂananlar konusunda röportajlar yapt›k. ﬁöyle bir boyut da görüyoruz:
Sorunun Trabzon, Trabzonlu özelinde tart›ﬂ›lmas›, insanlar›n bir savunma mekanizmas› geliﬂtirmelerine neden oluyor, yani otomatikman
taraf oluyorlar. Zaten kirli organizasyonlar›n örgütleyicileri de bunu
istiyor. Yani asl›nda Trabzon'a indirgenmiﬂ tart›ﬂmalar› da masum bulmuyoruz.
Trabzon'da yerel bas›ndan çok söz
ediliyor; bunlar, ﬂovenizme, kontrgerilla politikalar›na nas›l hizmet
ediyor, örnek verir misiniz?
Zeynep E R D U ⁄ R U L : Yerel
bas›n›n hepsi de¤ilse de kimisinin
bu kesimlere nas›l hizmet etti¤ine
en güzel örnek 6 Nisan 2005'te yaﬂan›lan linç giriﬂimidir. Hat›rlarsan›z o zaman yerel kanallar “PKK'l› lar Trabzon'da bayrak yak›yorlar”
gibi “flaﬂ” haberlerle provokasyona

ortak olmuﬂlard›. Sonraki süreçte de
linççili¤in propagandas› bu kanallar, gazeteler arac›l›¤›yla yap›lm›ﬂt›;
hâlâ da yap›lmakta.
Trabzon yerel gazetelerin en çok
okundu¤u Anadolu kentlerinden biridir. Yerel gazeteler çok okunur ve
kentte tart›ﬂ›l›r. Buradaki yerel gazetelerin en çok satan› KARADEN‹Z
GAZETES‹'dir.
Sat›ﬂ›
4000'dir. Mesela bu gazete mafya
faaliyetleriyle meﬂhur Mehmet Ali
Y›lmaz'›nd›r. Provokatif haberler
hep buradan yay›l›r. Resmi ideolojinin sözcüsü kesilmiﬂtir. Bakal›m
bugünkü manﬂeti neymiﬂ (29
Ocak): “ EN GÜZEL CEVAP: Tr a b zon’u adeta linç etme yar›ﬂ›na gi renlere en güzel cevab› Trabzons por taraftar› tribünlerde açt›klar›
''B‹Z TRABZONLUYUZ, B‹Z TÜR KÜZ, HEP‹M‹Z MUSTAFA KE MAL'‹Z” yaz›l› pankartlarla ver d i ”...
‹ﬂte sordu¤unuz örnek bu. ‹ç
sayfalar›na bakal›m isterseniz. Bak›n ünlü Karadeniz yazar›(!) ASIM
KEMAL GÜNER ne demiﬂ: ''Hedef
ﬂaﬂ›rt›ld›. Cinayet ‹stanbul'da ya ﬂand›, fatura Trabzon'a kesildi.''
Bu yaz› da “B‹Z TRABZONLU YUZ. B‹Z TÜRKÜZ. ‹ﬁTE TRAB ZON GERÇE⁄‹ BUDUR. BU
DUYGUYU SÖZDE TÜRK OLAN LAR ANLAYAMAZ. TÜRK OLAN LAR ANLAR” diye bitiyor.
‹ﬂte kent insan› böyle k›ﬂk›rt›l›yor. Böyle ortak olunuyor kontra faaliyetlere, hatta direk parças› olunuyor. Hatta bu tarz gazeteler, TV’ler
bunun için kurulmuﬂ- böyle de besleniyor.

“ M › s › r ekme¤inin, hamsinin
ve u mudun aﬂk›na, bu kenti
ite köpe¤e b›rakmayaca¤›z”
Trabzon'daki faﬂist, ﬂovenist çevre lerin DKÖ'lere, devrimcilere yöne lik bask› ve tehditlerinin boyutu
nedir? Bask›lar günlük hayata na s›l yans›yor?
Çetin GÜVEN: ﬁimdi ortam›
biraz tasvir ettik. Böyle bir ortamda

verenler tehd it edildi.
Evlerine gitti¤imiz insanlar ayn› ﬂekilde rahats›z edildi. Kurumumuzun tabelas› parçaland› vs. vs. ... Ama iﬂte bizi bu kentten, bu
Zeynep ERDU⁄RUL Çetin GÜVEN
halktan tecrit edemediler. Neredeyse gitmedi¤imiz
ilçesi,
çal›ﬂma yapmad›¤›m›z
“Bir de bu tablonun öteki yü soka¤›
kalmayan
bu kentte halk bizi
zü var. Mesela bu kentte ﬂe tan›yor ve kentin bir parças› olarak
hitlerimiz var, y›llard›r süren pek çok kesim taraf›ndan kabullebir devrimci mücadele var... nilmiﬂ durumday›z. Burada 1300
Biz Trabzon’u bu potansiye - ÖZGÜR KARADEN‹Z'‹N SES‹ de
her ay bire bir sat›ﬂla Trabzonlular’a
liyle gördük ve öyle sevdik.”
ulaﬂ›yor. Yani tüm bunlar göz önüne
al›nd›¤›nda bizler bu kentte ikinci
halkla iç içe olmayan DKÖ'ler y›lbir 6 Nisan olmas›n›n koﬂullar›n›n
g›nl›¤a kap›l›yor. ﬁovenizmle, çarekalmad›¤›n› bilmekle birlikte her
sizlik duygusuyla sard›¤› bu kesimzaman faﬂist sald›r› tehdidi alt›nda
leri ﬂebe¤e çevirmeye çal›ﬂ›yor resoldu¤umuzu da biliyoruz. Bir tehdit
men. Yani bir linç psikozu, tecrit olhep olur neticede; muhalif olman›n
ma- d›ﬂlanma korkusu kurumlar› s›bedelidir bu- bu yan›yla Trabzon'un
k›ﬂt›r›yor. Neticede bir bak›yorsun
bir farkl›l›¤› yok.
TAYAD'l›lar-cenaze sahipleri ça¤r›lmadan tecritle ilgili aç›klama
ﬁehriniz üzerinde yürütülen tart›ﬂ yapma, sivil polisleri içerde istememalara dair sizin ayr›ca eklemek
yen TAYAD'l›lara panikle-bas›n›n
istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
önünde ''O zaman siz de ç›kacaks› Zeynep ERDU⁄RUL: Bu kent
n›z!'' diye ba¤›rma gibi zaafl› yaklad›ﬂardan
çok sevimsiz görünüyor,
ﬂ›mlardan ortal›k geçilmez oluyor
biz de pek sevimli bir tablo çizme(bu zaafl› yaklaﬂ›mlar Trabzon
dik gerçi. Tablonun çirkinli¤i siste‹HD’ye aittir). ‹cazet al›namayan
min çirkinli¤idir, diyoruz. Sorunu
konular bu kurumlar›n uza¤›nda kasadece burada aramak di¤er yerlerl›yor. Demokratik kitle örgütlü¤ündeki kontra faaliyetleri aklamaya
den sivil toplumculu¤a uzanan bir
hizmet ediyor. Bir de bu tablonun
yolculuk yaﬂat›l›yor böylece.
öteki yüzü var. Mesela bu kentte ﬂeBizimki gibi DKÖ'lere ve devhitlerimiz var, y›llard›r süren bir
rimcilere yans›mas› daha farkl›. Bir
devrimci mücadele var. Ogün Sakere onlardan çok daha fazla bask›mastlar bu kentten ç›kt›; evet ama
ya maruz kal›yoruz. Hatta bizlerin
Cengiz Soydaﬂlar, Selami Kurnazvarl›¤› onlara nefes alma alan› aç›lar, Faruk Kad›o¤lular, Bahattinler,
yor. Mesela ö¤renci arkadaﬂlar›m›Sinanlar da bu kentten ç›kt›. Biz
za bu y›l okulda o kadar çok soruﬂTrabzon’u bu potansiyeliyle gördük
turma aç›ld› ki. Sonra burslar› kesilve öyle sevdik. Bu kentte yaﬂ›yor
di. Okulda faﬂist örgütlenmenin ve
olmaktan da hep feyz ald›k.
ÖGB'lerin defalarca sald›r›s›na u¤rad›lar, gözalt›na al›nd›lar. Özgür
Çe t i n G Ü V E N : Selami KurKaradeniz'in Sesi Gazetesi çal›ﬂannaz’›n, Karadenizli ölüm orucu ﬂelar› da polis taraf›ndan defalarca
hidimizin sözüyle bitirelim: ''MI ''BUNLAR PKK'LILAR, BUNSIR EKME⁄‹N‹N, HAMS‹N‹N
LAR BAYRAK YAKANLAR'' deVE UMUDUN ADI AﬁKINA'' bu
nilerek hedef gösterildi, gözalt›na
kenti ite köpe¤e b›rakmaya hiç nial›nd›-al›nmak istendi. Kurumlar›yetimiz yok.
m›za yer bulmamam›z için bize yer
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e mek
Sa¤l›kç›lar ‘itiraz etti’

konuﬂmalarda, halk›n sa¤l›¤›n›n riske at›ld›¤›n› belirterek, AKP'yi özelleﬂtirme uygulamalar›ndan vazgeçmeye
ça¤›rd›lar.
‹stanbul’daki eylem yeri ise Okmeydan› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi oldu. Eylemde konuﬂan TTB Baﬂkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy, “AKP iktidar›, ülkenin
baﬂka konularla meﬂgul oldu¤u dönemlerde, pürüzlü bir
çok yasay› yan yana getirip, yeni ifadesiyle ‘torba yasa’
biçiminde adeta kapkaç yapar gibi meclisten geçirmeye
çal›ﬂ›yor” dedi. Gürsoy, seslerine kulak verilmemesi
durumunda eylemlerinin devam edece¤ini söyledi.
Tasar› ile getirilmeye çal›ﬂ›lan de¤iﬂikliklerin baz›lar› ﬂöyle:
1- ‹thal ucuz hekim çal›ﬂt›rman›n yasal altyap›s›n›n
haz›rlanmas›. 2- Hekimlere zorunlu mali sorumluluk sigortas›. 3- E¤itim hastanelerindeki ﬂef/ﬂef yard›mc›l›¤›
kadrolar›na s›navs›z olarak atama yap›lmas›. 4- T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü. 5Radyoloji çal›ﬂanlar›n›n
çal›ﬂma sürelerinin uzat›lmas›. 6 - Anestezi teknisyenlerine hasta uyutma
yetkisi. 7- Devlet memurlar› kanununa göre 40 saat olan mesai saatinin 45
saate ç›kar›lmas›.

Sa¤l›k emekçileri torba yasan›n TBMM’de görüﬂülece¤i 30 Ocak’ta ülke genelinde “itiraz eylemi” yapt›lar.
TTB ve SES üyeleri, Ankara’da Meclis’e yürüyerek,
iki saatlik iﬂ b›rakma eylemi gerçekleﬂtirdiler.
TBMM'nin Dikmen kap›s› önünde biraraya gelen sa¤l›k
emekçileri ”Sa¤l›kta Dönüﬂüm Projesi Özelleﬂtirmedir”, “SES'siz Kalmayaca¤›z”, “Herkese Eﬂit Ücretsiz
Sa¤l›k” yaz›l› dövizler taﬂ›rken, TTB ‹kinci Baﬂkan› Sinan Ad›yaman taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tasar› ile
ithal ucuz hekim çal›ﬂt›rman›n yasal altyap›s›n›n haz›rland›¤›, ister kamuda, isterse özel sektörde çal›ﬂs›n tüm
hekimlere mali sorumluluk sigortas› yapt›rma zorunlulu¤u getirildi¤i bildirildi. SES Genel Baﬂkan› Köksal
Ayd›n da, tasar›s›n›n “kazan›lm›ﬂ haklar›n›n elinden al›naca¤›n›, sa¤l›k ortam›n›n kaosa sürüklenece¤ini” söyledi. Türk Medikal Radyoteknoloji Derne¤i Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Nezaket Özgür de tasar›n›n bilimsellik
ve ülke gerçekleriyle ba¤daﬂmad›¤›n› kaydetti.
‹zmir’de ise tabip odas› ve SES üyeleri Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Poliklinikler önünde yapt›klar› eylemde, "Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Herkese Eﬂit,
Ücretsiz Sa¤l›k, Sa¤l›kta Y›k›m› Durdural›m" yazan önlükler giydiler. SES ‹zmir ﬁube Baﬂkan› Fahri Demirci
ile ‹zmir Tabip Odas› Baﬂkan› Suat Kaptaner yapt›klar›

Tolga Çandar ve Zeynep Baﬂkan’›n türküleriyle,
Sennur Sezer’in ﬂiirleriyle kat›ld›¤› gecede konuﬂan
ﬁube Baﬂkan› Ahmet Durak, 10 Kas›m’dan bu yana
grevde olduklar›n› hat›rlatarak, patronun halen
masaya oturmaya yanaﬂmad›¤›n› dile getirdi.
Kararl›l›klar›n› vurgulayan Durak, “Greve halaylarla
ç›kt›k, iﬂyerimize halaylarla girece¤iz” dedi.

Dayan›ﬂma ﬂöleni
‹ki buçuk ayd›r grevde bulunan Birleﬂik Metal-‹ﬂ
Kocaeli ﬁubesi’ne ba¤l› Trakya Sanayi iﬂçileri ile dayan›ﬂma amac›yla Antik Kap› Restoran’da bir
dayan›ﬂma ﬂenli¤i gerçekleﬂtirildi.

Genel Baﬂkan› Veli
Beysülen, AKP iktidar›n›n 4 y›l› boyunca
IMF’nin direktiflerini sorunsuz
bir ﬂekilde yerine getirdi¤ini
kaydederek, “bu iktidar döneminde emeklileri yok sayan birçok uygulama hayata geçirildi.
S›k›nt›lar›m›z azalaca¤›na, katlanarak artt›” ﬂeklinde konuﬂtu.
Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi’nin
“emeklilerin sendika kuramayacaklar›na” iliﬂkin karar›n› hat›rlatan Beysülen, bu haklar›ndan
vazgeçmeyeceklerini bildirdi.
Verilen dilekçelerde, ekonomik
taleplerinin
yan›s›ra,
SSGS’nin geri çekilmesi, Emekli-Sen’in emekliler ad›na taraf
al›nd›¤› statü yasas›n›n derhal ç›kar›lmas› gibi talepler yeral›yor.

Emekliler yok say›ld›

Yap›-Yol Sen’den Eylem

D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen
üyeleri, taleplerini içeren 25 bin
imzay› vermek için 26 Ocak’ta
baﬂbakanl›¤a yürüdüler. YKM
önünde toplanan emekliler,
“Sendika Hakk›m›z Engellemez,
Hükümet Zamm›n› Al Baﬂ›na
Çal” sloganlar›yla baﬂbakanl›¤a
kadar yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan, imzalar sendika yöneticileri
taraf›ndan teslim edildi.
Ard›ndan
G ü v e n park’›n baﬂbakanl›k ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapan
Emekli-Sen

Yap›-Yol Sen üyeleri, 25 Ocak’ta Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› önünde toplanarak Maliye Bakanl›¤›'na yürüdü. Di¤er
kamu çal›ﬂanlardan daha az ücret alan
ve maaﬂlar›na art›ﬂ öngören kanun tasar›s›n›n Maliye Bakanl›¤›'nda bekletilmesini protesto etmek için iﬂyerlerinden toplad›klar› 5 bin imzal› dilekçeyi Maliye Bakanl›¤›'na veren sendika üyeleri, pankartl› sloganl› yürüyüﬂlerine izin vermeyen
polisle de bir süre tart›ﬂt›lar. Slogans›z,
pankarts›z yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan
imzalar teslim edilirken, Genel Baﬂkan
Bedri Tekin, bakanl›k önünde yapt›¤›
aç›klamada, 19-24 ﬁubat aras›nda 5 koldan Ankara yürüyüﬂü yapacaklar›n›, 12
Nisan'da da otoyol ve köprülerde iﬂ yavaﬂlatma eylemi, di¤er iﬂyerlerinde de iﬂ
b›rakma eylemi yapacaklar›n› söyledi.
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30 Ocak günkü Hürriyet’te Emniyet Genel MüdürlüKapkaçta bir
¤ü’nün haz›rlad›¤› bir rapor yay›nland›. Ad›na “suç raönceki y›la göre
poru” da diyebilece¤imiz raporun içindeki istatistikler,
yüzde 70 oran›naçl›¤›n, yoksullu¤un, yozlaﬂman›n üretti¤i sonuçlar›
da art›ﬂ olmuﬂtur.
son derece çarp›c› bir biçimde gösteriyor.
Yine rapordan ek
Asl›nda kelimenin gerçek anlam›yla “ortal›¤› aya¤a
bir bilgi daha:
kald›racak” bir rapordu bu. Ama henüz kimsenin günH›rs›zl›k olaylar›demine girmedi...
n›n yaln›zca yüzde 11'i ayd›nlanm›ﬂ, kapkaç olaylaRadikal Gazetesi Yazar› Haluk ﬁahin, raporun içeri¤ini
r›nda ise sadece yüzde 19'unun faili yakalanm›ﬂ.
ve rapor karﬂ›s›ndaki duyars›zl›¤› ﬂu sözlerle yorumluyordu: “Bu istatistikler, içinde yaﬂad›¤›m›z ülke hak - Kapkaç, h›rs›zl›k, gasp gibi suçlarda yaln›z bir y›l içinde yüzde 60-70 art›ﬂ, ola¤anüstü bir art›ﬂt›r.
k›nda o kadar korkunç kimi olgular› ortaya koyuyordu
ki, aç›kland›¤›nda herhangi bir ülkede hayat durur, hü - Bu ola¤anüstü art›ﬂ, ülkemiz ekonomisine, halk›n durukümet düﬂer, mad muna iliﬂkin söylenen pembe
di ve manevi an yalanlar› yerlebir ediyor. YüzPembe yalanlar, kara gerçekler
lamda ola¤anüstü
de 60-70’lik art›ﬂ, yoksulluhal ilan edilirdi.”
¤un, çaresizli¤in, yozlaﬂman›n
(31 Ocak 2007)
ulaﬂt›¤› boyutun rakam›d›r.

Suçlarda % 70 Art›ﬂ!

Rapor, 2006 y›l›ndaki
suç oranlar›’n›n, 2005 y›l› rakamlar› ile k›yaslamas›n›
yap›yor. Bu rakamlara biraz daha yak›ndan bakal›m.

Öte yandan, tüm gücünü, enerjisini, teknolojisini devrimcilere karﬂ› istihdam etmiﬂ
olan polisin, en genel anlamda “halk›n can ve mal güvenli¤ini” sa¤lamaktan uzak oldu¤u da bu rakamlar›n
gösterdi¤i bir baﬂka gerçektir.

2006 y›l›nda mala karﬂ› iﬂlenen h›rs›zl›k, gasp, ya¤ma, kundaklama gibi suçlar, 2005'e göre yüzde 64 oran›nda artm›ﬂt›r.
Kiﬂiye karﬂ› adam öldürme, yaralama, tehdit, rehin
alma, ›rza geçme gibi olaylarda yüzde 61 art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.
Evden h›rs›zl›k olaylar›ndaki art›ﬂ yüzde 59’dur.

Bir yandan emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin
ya¤ma ve talan› sürdürülürken, bir yandan tüm muhalif düﬂünceleri yoketmek için terör art›r›l›r, halk örgütsüzleﬂtirilirken, yoksulluk ve yozlaﬂma artarken, h›rs›zl›¤›n, kapkaç›n, mala, cana yönelik baﬂka suçlar›n
artmas›ndan baﬂka bir sonuç olabilir miydi?..

Yozlaﬂmaya Karﬂ› Panel
‹zmir Yamanlar Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, uyuﬂturucuya ve
yozlaﬂmaya karﬂ› baﬂlatt›¤› kampanyaya devam ediyor. Yamanlar Temel
Haklar üyeleri, 26 Ocak’ta “ Uyuﬂturucuya Yozlaﬂmaya ve Fuhuﬂa Hay›r” önlükleriyle semtte soruna iliﬂkin
bildiri da¤›tt›lar. Ayr›ca 27 Ocak’ta yapacaklar› panele ça¤r›da bulundular.
Panel, Yamanlar Cemevi’nde gerçekleﬂtirildi. Dernek Baﬂkan› Hamza
Ayçiçek ve Zeliha Koyup›nar panel baﬂ›nda yapt›klar› konuﬂmalarda kampanya hakk›nda bilgi verdiler.
Panelin devam›nda ÇHD yöneti-

minden Av. Dinçer
Çal›m ve Sosyal
Hizmet Uzman›
Yusuf K›rk›, yozlaﬂman›n, hukuki,
sosyal ve t›bbi çeﬂitli boyutlar›na de¤indiler.

Yusuf K›rk›, özellikle uyuﬂturucunun insanlar üzerindeki etkilerini
anlat›rken, Av. Çal›m, devletin uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu, kumar› “kendisine
karﬂ› olarak görmedi¤i için” mücadele
etmedi¤ini vurgularken, bu mücadelenin neden halk›n kendi mücadelesi olmas› gerekti¤ini de özetliyordu.
Temel Haklar ad›na Koyup›nar, tekrar söz alarak yapt›¤› konuﬂmada, Temel Haklar’›n yozlaﬂmaya karﬂ› ülke
çap›nda mücadelesini anlatarak, ç›kar›lan engelleri, bu engellerin nas›l aﬂ›labilece¤ini, bunun için hep biraraya gelinmesi gerekti¤ini ortaya koydu.
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BAHÇEL‹EVLER:
Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Mücadele Sürüyor
Bahçelievler Temel Haklar Derne¤i’ne karﬂ› mafya
çeteleri taraf›ndan yap›lan silahl› sald›r›dan sonra, yozlaﬂmaya karﬂ› varolan tepki artarak sürüyor. Temel Haklar, bu
tepkiyi örgütlü bir karﬂ› koyuﬂa dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›yor.
Bahçelievler Temel Haklar’da geçen hafta yap›lan
toplant›n›n ard›ndan 28 Ocak
akﬂam› bir toplant› daha gerçekleﬂtirildi. Yozlaﬂmaya karﬂ› imza kampanyas› için
standlar aç›lmas›, sokak sokak imza toplanmas› kararlar›n›n al›nd›¤› toplant›da, Bahçelievler halk›n›n çetelere teslim olmayaca¤› vurguland›.

Avukat›n burnu da uzatma gerekçesi
16 y›ld›r süren, Birtan Altunbaﬂ’›n iﬂkencede katledilmesi davas›n› zaman aﬂ›m›na u¤ratmak
için uzatma gerekçeleri tükenince, bu kez de iﬂkencecilerin avukat›n›n “burnunun k›r›lmas›” nedeniyle dava
ertelendi.
27 Ocak günü Ankara 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruﬂmada
katil polisler ‹brahim Dedeo¤lu, Hasan
Cavit Orhan, Sadi Çayl› haz›r bulunurken, mahkeme baﬂkan›n›n son savun-

malar›n› isted i ¤ i san›klar, “süre isteminde” bulundular. Bunun üzerine
mahkeme 16 ﬁubat tarihine ertelendi.
Karar›n 16 ﬁubat’ta verilece¤i bildirilirken, duruﬂma ç›k›ﬂ›nda aç›klama
yapan Ankara Temel Haklar üyeleri,
Birtan’› iﬂkencede öldürenlerle, Hrant
Dink’i katledenlerin ayn› güçler oldu¤una dikkat çektiler. Aç›klamay› yapan
Mehmet Y›lmaz, “iktidarlar›n en belir gin özelliklerinden birisi de kendisi gi bi olmayan hiçbir düﬂünceye, kuruma,
kiﬂiye yaﬂam hakk› tan›mamas›d›r.
Hrant Dink’in katledilmesinin nedeni
Ermeni olmas›d›r. Birtan, devrimci mu halif kimli¤i nedeni ile katledildi”
dedi.

Ayﬂenur’un Katili Susurluk Devletidir
24 Ocak 1995 tarihinde kaç›r›lan ve 76 gün boyunca “kay›p” olarak ilan edildikten sonra, 12 Nisan 1995 günü K›r›kkale’de darp izleri ile dolu, kafas›na 3 kurﬂun
s›k›lm›ﬂ cans›z bedeni bulunan Ayﬂenur ﬁimﬂek, SES üyeleri taraf›ndan mezar›
baﬂ›nda an›ld›.
28 Ocak günü düzenlenen anmaya 50 memur kat›l›rken, ﬁimﬂek’in Sa¤l›k
Sen’in kurucusu, devrimci bir emekçi oldu¤u hat›rlat›ld›. “Ayﬂenur’un Katili Susurluk Devleti”, “Ayﬂenur ﬁimﬂek, Necati Ayd›n, Behçet Aysan Onurumuzdur” sloganlar› atan ve “Onur Üyelerimiz Onurumuzdur” yaz›l› dövizler taﬂ›yan emekçiler
ad›na konuﬂan SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n, “Ayﬂenur ﬁimﬂek olmazlar› olur
yapan mücadeleci kiﬂili¤i olan sa¤l›k emekçisiydi. Ayﬂenur örnek bir insand›. Mü cadelemize ›ﬂ›k tutmaya devam edecek” dedi.

Anti-emperyalistler yarg›lanamaz!
BDSP, Devrimci Hareket, HKM, HÖC, ILPS, Odak ve PDD üyeleri, 27 Ocak
günü Galatasaray Postanesi önünde biraraya gelerek, Ankara'da beﬂ ayd›r tutuklu
bulunan anti-emperyalist devrimcilerin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
"Anti-emperyalistler Yarg›lanamaz" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, antiemperyalist mücadelenin bitirilemeyece¤i vurguland›. Grup ad›na aç›klama yapan Alev Çelik, Lübnan'a asker gönderme tezkeresini protesto ettikleri için tutuklanan 18
devrimcinin keyfi ﬂekilde 5 ayd›r tutuklu bulundu¤unu hat›rlatarak, “Emperyalizme karﬂ› verilen mücadelenin suç say›ld›¤› noktada bu suçu iﬂlemeye devam edece¤iz” dedi. Eylemde, “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak" slogan› at›l›rken, ard›ndan Adalet Bakanl›¤›'na mektup gönderildi.

“S›n›rötesi” planlar›na protesto
Meclisin 23 Ocak'ta s›n›r ötesi operasyonlar›n› görüﬂmek üzeri toplanma karar›
almas› üzerine, bir gün önce Galatasaray Lisesi önünde biraraya gelen ve aralar›nda
HÖC’ün de bulundu¤u devrimci demokrat kurumlar, “Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP,
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" sloganlar› att›lar. Grup ad›na aç›klamay› okuyan
Mehmet Güvel, “Kürt halk›na inkar ve imha dayat›l›rken, ABD ve müttefiklerinin
BOP plan›na Irak'tan ba¤lanman›n hesaplar› yap›l›yor" dedi.
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Bir toplu mezar daha
Oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ› nas›l sürdürdü¤üne iliﬂkin
kan›tlar ortaya ç›kmaya devam
ediyor. Bu kez de, Mardin'in
Nusaybin ‹lçesi Bagok Da¤›
eteklerindeki Hastum Ma¤aralar› yak›nlar›nda, 7 kiﬂinin cesedinin yerald›¤› bir toplu mezar ortaya ç›kt›.
Yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda, cesetlerin PKK gerillalar›na ait oldu¤u belirlendi.
Toplu mezar›n bulundu¤u bölgede 20 Ocak 1999 y›l›nda
PKK gerillalar›yla askerler
aras›nda ç›kan çat›ﬂmada, 20
gerillan›n yaﬂam›n› yitirdi¤i
belirtildi.
Nusaybin'de toplu mezar›n
ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan
HPG'li yetkililer, Girmeli Beldesi’nde toplam 20 PKK gerillas›na ait bir toplu mezar›n daha bulundu¤unu aç›klad›.
HPG'li yetkililere göre; 20
Ocak 1999'da yaﬂanan çat›ﬂmada, katledilen PKK gerillalar›n›n cesetleri, Sivilik Tepesi'nin güney yamac›nda yar›m
metre derinli¤inde, 6 metre
uzunlu¤unda bir kanal›n alt›nda bulunan bir çukura at›ld›.
Yine bir PKK gerillas› ise ayn›
kuyunun 10 metre üstünde
baﬂka bir kuyuya at›ld›. Bu gerillan›n sa¤ yakaland›ktan sonra infaz edildi¤i belirtiliyor.

“Kay›plar” an›ld›
Oligarﬂik devletin, 25 Ocak
2001 tarihinde Silopi ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’na ça¤›rd›ktan sonra “kaybetti¤i”, HADEP Silopi ‹lçe Baﬂkan› Serdar Tan›ﬂ ve ‹lçe Yöneticisi
Ebubekir Deniz, kaybedilmelerinin 6. y›ldönümünde an›ld›lar. Silopi ‹lçesi'nde binlerce
kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan yürüyüﬂte, 'Failler Bulunsun Hesap Sorulsun' slogan› at›ld›.

yurtd›ﬂ›
A‹HM ‹çin Demokrasi De¤il,
Faﬂizmin ‹stikrar› Önemliymiﬂ!

TEKELLER‹N ADALET‹
DTP’nin ülkemizdeki seçimlerde uygulanan yüzde 10’luk baraj›n
anti-demokratik oldu¤u, halk›n
önemli bir kesiminin mecliste temsil edilmesine engel oldu¤u ve bu
anlamda da “insan haklar› ihlali ol du¤u” gerekçesiyle Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’ne yapt›¤› baﬂvuru, geçen hafta sonuçland›.
A‹HM, yüzde 10’luk baraj›n
“insan haklar› ihlali olmad›¤›na”
karar verdi.
A‹HM'in karar›nda, 'Türkiye'de
özellikle 1970'li y›llardaki istikrar s›zl›¤›n göz önünde tutuldu¤u' vurgulanak “Bu baraj›n TBMM'nin
aﬂ›r› ﬂekilde bölünmesini ve iﬂlev siz hale gelmesini önlemeye yöne lik oldu¤u” belirtiliyor.
A‹HM’in gerekçesi, neredeyse
kelimesi kelimesine 12 Eylül ana-

yasas›n› yapan cuntac›lar›n gerekçesine benziyor. Cunta, bu ülke
koalisyonlardan çok çekti, bir daha
koalisyonlar olmas›n, mecliste en
çok “2,5 parti” olsun diye yapm›ﬂt›
bu düzenlemeyi.
‹nsan haklar›n›n, hukukun en üst
kurumu A‹HM ise, ﬂimdi ayn› cunta gibi, faﬂizmin istikrar›n› düﬂünüyor, onun için kayg›lan›yordu anlaﬂ›lan.
A‹HM, “demokrasi, hukuk, ada let, insan haklar› sözkonusu oldu ¤unda ülkelerin içiﬂleri diye bir ﬂey
yoktur” düﬂüncesi üzerine kurulmuﬂ bir kurumdu. Bugüne kadarki
kararlar› da genellikle bu düﬂünceye
uygundur.
Ne ilginçtir ki, yüzde 10 baraj›yla ilgili kararda ise, “bu konuda en
iyi ve elveriﬂli çözüm için Türki -

Duisburg: ‘Faﬂistlere geçit yok’ sergisi
Almanya’n›n Duisburg ﬁehri’nde faaliyet yürüten,
Anadolu Federasyonu’na ba¤l› Duisburg E¤itim ve Kültür
Merkezi’nde 23 Ocak günü “Faﬂistlere Geçit Yok” ad› alt›nda bir foto¤raf sergisi aç›ld›.
Duisburg’da Naziler’in yürüyüﬂler ve çeﬂitli etkinlikler
düzenleyerek örgütlenmelerini protesto amaçl› olarak,
2004 y›l›nda 20’ye yak›n anti-faﬂist ve demokratik kurum
taraf›ndan “Duisburg’da Sa¤a Karﬂ› Birlik” kurulmuﬂtu.
Duisburg E¤itim ve Kültür Merkezi’nde çal›ﬂmalar›n› sürdüren birlik sadece Naziler’e karﬂ› de¤il, ayn› zamanda
göçmenlerle ilgili sorunlara da e¤ilmekte ve sosyal y›k›mlara, emperyalist savaﬂlara ve faﬂist sald›r›lara karﬂ› da duyarl›l›k göstermekte.
“1933’ten bugünlere ve yar›nlarda neden ‘Faﬂistlere
Geçit Yok’” ﬂiar› alt›nda yüründü¤ünün tarihsel geliﬂimini
anlatan serginin aç›l›ﬂ›nda yap›lan konuﬂmalarda antifaﬂist mücadelenin önemine dikkat
çekilirken, Nazi Rejimi’nde Bask›
Görenler Derne¤i–Antifaﬂistler Birli¤i Temsilcisi Manfred Tietz, o zaman› yaﬂayanlar›n yazd›klar› mektuplar,
ﬂiirler ve resimlerden oluﬂan dia gösterisi eﬂli¤inde tarihten bugüne neden
Naziler’e karﬂ› duruldu¤unu anlatt›.
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ye'deki yarg›, yasama ve siyasilerin
karar verme durumunda oldu¤u”
belirtiliyor.
Avrupa Birli¤i ve bu zeminde
oluﬂturulmuﬂ tüm kurumlar›n ortak
özelli¤i budur ki; en kritik noktalarda, özel dönemlerde, emperyalist
tekellerin veya onlar›n yeni-sömürgelerdeki iﬂbirikçilerinin ç›karlar›n›, her türlü yasan›n, adaletin, hukukun önüne koyarlar. O güne kadar
savunduklar› ve uygulad›klar› yasalar› bir günde unuturlar.
Genel olarak Kürt sorununda
böyle yapm›ﬂlard›r. Oligarﬂiden istediklerini ald›klar› noktada, Kürt
halk›na k›r›nt›lara raz› olmay› dayatm›ﬂlard›r. A‹HM’in karar›, Avrupa tekellerinin bu politikas›n›n “hukuk” kurumlar› nezdindeki tezahüründen baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bugünkü seçim sistemine göre,
halk›n %41’inin oyu TBMM’de
temsil edilmiyor. Ve A‹HM iﬂte
böyle bir anti-demokratikli¤e, TEKELLER‹N ‹STE⁄‹ ve FAﬁ‹ZM‹N
‹ST‹KRARI ad›na onay vermiﬂtir.

Avusturya Anadolu Federasyonu’ndan
Muharrem Orucu Yeme¤i
Avusturya genelinde faaliyet yürüten Avusturya
Anadolu Federasyonu Alevilik inanc›nda önemli
yeri olan muharrem orucunun 10. günü 29 Ocak’ta,
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu merkezinde
yemek verdi. Yap›lan konuﬂmalarda Kerbela zulmü
ve direniﬂi bugünle birleﬂtirilirken, AABF Baﬂkan›
Mehmet Ali Çankaya, Behiç Aﬂc›'y› örnek verdi.

Emeklilik protestosu
Almanya’da hükümetin emeklilik yaﬂ›n› 67’ye
ç›karma plan› iﬂçi sendikalar› taraf›ndan düzenlenen eylemlerle protesto ediliyor. Geçen hafta boyunca çok say›da protesto eylemi gerçekleﬂtirilirken, bunlardan biri de, 30 Ocak’ta ülke çap›nda yap›lan iﬂ b›rakma eylemi oldu.
IG Metal Sendikas›’n›n ça¤r›s› ile yap›lan eyleme kat›l›m kitlesel olurken meydanlarda protestolar
düzenlendi. DaimlerChryler’in bulundu¤u Sindelfingen’de 10 bin iﬂçi iﬂ b›rakarak gösteri düzenlerken, Saarbücken’de, Hessen, Thüringen, Rheinland
Pfalz, Saarland ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde onbinlerce iﬂçi soka¤a ç›kt›.

iken 2005’te 71,4’e
ç›kt›. Hemen hemen on kat›na ç›kt›.
Böylece halk›n yaﬂam› çok daha iyi
oldu.
Buna ra¤men,
ülkemizin durumu
hâlâ zordur. Vietnam hâlâ az geliﬂmiﬂ bir ülkedir.

DSF Vietnam Temsilcisi TRAN DAC LOI:

Ho Chi Minh Bugün De Vietnam
Halk›n›n Umudunu Temsil Ediyor
Vietnam’› temsilen Dünya Sosyal Forumu’na kat›lan, Vietnam
Bar ›ﬂ ve Geliﬂme Vakf› Genel
Sekreteri TRAN DAC LOI, Vietnam’›n sosyo-ekonomik politikalar› üzerine sorular›m›z› cevapland›rd›.

Ho Chi Min h önderli¤indeki
Vietnam, emperyalizmin büyük ye nilgisidir ve bizler Vietnam halk› n›n direniﬂinden halen çok ﬂey ö¤ renmekteyiz. Zaferden sonraki sü reci nas›l özetlersiniz?
TRAN DAC LOI: Zaferle birlikte ülkeyi yeniden kurma süreci
baﬂlad›. Ülkenin sosyo-ekonomik
düzenini iyileﬂtirmek gerekti. Bu tabi ki kolay bir süreç de¤ildi. Elimizden geleni yapmaya çal›ﬂt›k. ‹lk on
y›lda, Vietnam Komünist Partisi yeni bir politika baﬂlatt›. Buna "yenilenme politikas›" ad›n› verdik. Ho
Chi Minh "Biz neden hâlâ hayatta y›z" dedi. Önceli¤i tüm ulusun ba-

¤›ms›zl›¤›na ve özgürlü¤üne vermiﬂtik. Ama ba¤›ms›zl›k ve özgürlük tam yeterli de¤ildi. Biz halk›n
yaﬂam›n› daha iyi hale getirmeliydik. Vietnam halk› savaﬂtan sonra
tüm gücünü ülkeyi yeniden inﬂa etmeye verdi. Vietnam savaﬂtan sonra
a¤›r bir ﬂekilde y›k›lm›ﬂt›. Milyonlarca insan öldürülmüﬂ, milyonlarcas› yaralanm›ﬂt›. Milyonlarcas› da
ABD'nin kimyasal silahlar›ndan etkilenmiﬂti, sakat kalm›ﬂt›.
Ayn› zamanda da Vietnam savaﬂtan önce de çok yoksul bir ülkeydi. Geçen yüz y›l boyunca, Vietnam ekonomisi yüksek h›zla geliﬂiyordu. Göreceli olarak y›lda 7-8 %
geliﬂiyordu. Biz GDP sermayesini
art›rmay› baﬂard›k. Her on y›l iki
misline ç›k›yor. 1986’da kiﬂi baﬂ›na
y›lda 110 US Dolar’dan bugün kiﬂi
baﬂ›na y›lda 640 USD'a ç›kt›. Daha
da önemlisi, biz bu ekonomik baﬂar›y› halk›n yaﬂam›n› geliﬂtirmek için
kullan›yoruz. Sosyal sorunlar› çözmekte kullan›yoruz. Vietnam'daki yoksulluk oran›
1986’dan bugüne; %70’den
%19’a düﬂtü. E¤itim yay›ld›.
Sa¤l›k hizmeti geliﬂti. Ortalama
yaﬂam beklentisi 1990’da %63

Ho Chi Minh Vietnam halk›n›n
umuduydu ve umududur. Önceki kuﬂak için oldu¤u gibi bugünkü kuﬂak için de bu böyledir. ‹dealleri yüzünden ve sosyalizm ve ba¤›ms›zl›k yüzünden, halk› kendisi için olan ve
kendisi için yürüyen sistemi korumaya yöneltti. Onun örne¤i
tüm yaﬂam boyunca halk›n ç›kar› için çal›ﬂmakt›. Halk›n eti¤iyle, halk›n ruhuyla ve tüm
dünyadaki ezilen halkla dayan›ﬂma içinde yaﬂamakt›.
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Ho Chi Minh bizim için
insan varl›¤›yla do¤an›n
bir uyumuydu
Vietnam halk› üzerinde Ho Chi
Minh'in ﬂu anki etkisinden bahse der misiniz?
Ho Chi Minh Vietnam halk›n›n
umuduydu ve umududur. Önceki
kuﬂak için oldu¤u gibi bugünkü kuﬂak için de bu böyledir. ‹dealleri yüzünden ve sosyalizm ve ba¤›ms›zl›k
yüzünden, halk› kendisi için olan ve
kendisi için yürüyen sistemi korumaya yöneltti. Onun örne¤i tüm yaﬂam boyunca halk›n ç›kar› için çal›ﬂmakt›. Halk›n eti¤iyle, halk›n ruhuyla ve tüm dünyadaki ezilen
halkla dayan›ﬂma içinde yaﬂamakt›.
Ho Chi Minh her zaman, yaﬂam›
boyunca bar›ﬂç› bir insand›. Savaﬂ
zaman›nda bile, bize insan yaﬂam›n›
korumay› ö¤retmeye çal›ﬂt›. Bize
bask› alt›ndaki her insan›n siyah
(Zenci) olsun, genç olsun, Vietnaml› olsun, Amerikal› olsun, Frans›z
olsun bask› alt›ndaki her insan yaﬂam›n›n korunmas›n› ö¤retti.
Emperyalist sald›rganl›¤›n kurban› olmak kimsenin istedi¤i bir ﬂey
de¤ildi. Ho Chi Minh bizim için insan varl›¤›yla do¤an›n bir uyumuydu. O, savaﬂ zaman›nda bile,
‘50’lerde ‘60’larda ilk a¤aç dikilmesini baﬂlatanlardand›. Vietnam'da çevre etkinlikleri bizde gelecek kuﬂaklar için çok önemlidir.
Ondan sonra Vietnam'da yeni y›lda
a¤aç dikmek gelenek oldu. O, ölürken bile halktan çevreyi korumas›n›
istedi. Bunu özellikle de savaﬂ sona
erince istedi. Bizim durumumuzda,
Ho Chi Minh ülkeye, devrime, komünizme, insani ve kültürel de¤er-

lere sahip olmay› yaln›z Vietnam
halk› için de¤il, ama tüm dünya
halklar› için istiyordu. O yaln›z bizim sistemimizin sembolü de¤il
ama ilham kayna¤›m›zd›.

Vietnam sosyalizm
yolundad›r
Dünya Sosyal F or umu’ndaki
konuﬂman›zda, "Vietnam sosyaliz me yürüyor" diyorsunuz, bunu bi raz açar m›s›n›z?
Birçok kiﬂi kapitalizm için, mekanizmas› olan ama düﬂüncesi olmayan toplum diyor. Çünkü kapitalizmin tek mant›¤› kârd›r. Bu yüzden, her zaman, sömürü, adaletsizlik vard›r ve çal›ﬂan s›n›f olan ço¤unluk üzerinde bask› vard›r. Bunlar iﬂçiler ve köylülerdir.
Toplum için bir sistem kurma arzusundan sosyalizm ç›kt›. Sosyalizm sömürüsüz bir toplumdur. Sosyal eﬂitli¤e dayanan bir sistemdir.
Bireyleri aras›nda dayan›ﬂma olan
bir toplumdur. Burada rekabet ve
üstün gelme yerine dayan›ﬂma ve
birlikte çal›ﬂma vard›r. Biz bu
amaçlara ulaﬂ›laca¤›na inan›yoruz.
Bu amaçlara ulaﬂmak bir günlük iﬂ
de¤ildir. Vietnam bugün sosyalizm
yolundad›r. Daha bu yolda gitmenin
baﬂlang›c›ndad›r. Tabi ki, Vietnam
daha yolu tamamlamam›ﬂt›r. Geçen
on y›l boyunca meydana gelen sosyo-ekonomik geliﬂme sonuçlar›,
sosyalist geliﬂmenin sonuçlar›n›n
yaln›zca ekonomik olarak de¤il ki;
bunlar Vietnam'›n ekonomik baﬂar›s›nda görüldü ama sosyalist geliﬂmeyle toplumsal sorunlar› da çözece¤imizi gösterdi.
Sosyalizmde, sosyal adaleti her
türlü toplumdan daha fazla geliﬂtirece¤imizi gördük. Yoksullu¤un giderilmesi, e¤itimin ilerlemesi ve
sa¤l›k hizmetinin yay›lmas›yla ve
halk›n yaﬂam koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesiyle bunun yap›laca¤›n› gördük. Geçmiﬂ dönemin deneyiminden sosyalizmin yaln›zca mümkün oldu¤unu de¤il, ama sosyalizmin de¤erli oldu¤unu da gördük.
Sosyalizm halk›n büyük ço¤unlu¤u-

nun yani iﬂçilerin ve köylülerin yaﬂamlar›n›n daha iyi olmas›nda da etkilidir.

Halk gelece¤in daha iyi
olaca¤›na inan›yor
Ülkede bugünkü durum nedir?
Vietnam'›n bugünkü nüfusu 84
milyondan fazlad›r. Biz hâlâ esasen
tar›m ülkesiyiz. Nüfusun yaklaﬂ›k
%80’i k›rsal alanda yaﬂamaktad›r.
Sanayileﬂme ve ﬂehirleﬂme h›zla
ilerlemektedir. Bu yere geliﬂ ülkemizde sosyalizmi kurmak için yeterli de¤ildir. Vietnam'›n nüfusu
gençtir. Aﬂa¤› yukar› nüfusun %70’i
35 yaﬂ›n›n alt›ndad›r. Ülke hâlâ
yoksul bir ülkedir. Biz hâlâ dünyan›n az geliﬂmiﬂ ülkelerindeniz.
2010’da Vietnam art›k az geliﬂmiﬂ
bir ülke olmayacak. Yoksulluk oran› %19’a düﬂtü, amac›m›z bunu
2010’da %10’a düﬂürmek. Vietnam'da halk GALUP tetkik için çok
iyimserdir. Galup Frans›z uluslararas› birleﬂtirmedir. Bunlar 2006
y›l› sonu sonuçlar›d›r. Vietnam halk› dünyan›n en iyimser halk›d›r.
%94’ü yaﬂamlar›n›n her gün daha
iyiye gitti¤ini düﬂünüyor. Ve gelecek y›l›n bu y›ldan daha iyi olaca¤›na inan›yor. Ve yaﬂamlar›n› daha iyi
yapmak için de¤iﬂtirmeyi biliyorlar.
Yani halk seçilen yolu destekliyor.
Bu sistemin halk›n ç›kar› için iyi iﬂledi¤ine inan›yor.

Halk örgütleri politik
mücadele ve
ba¤›ms›zl›¤›n parças›d›r
Halk örgütlülükleri var m›d›r?
Bunun yönetime katk›s› nedir?
Vietnam'da birçok halk örgütleri
vard›r. Devrimden beri, halk kitleleri politik mücadele ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›n bir parças›d›r. Savaﬂtan sonra, yenilenme döneminde, birçok
yeni halk örgütü kuruldu ve aktif bir
biçimde politik olarak, ekonomik
olarak ülkenin tüm yaﬂam›nda mücadele ediyor.
Ulusal seviyede 350’den fazla
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örgüt vard›r. Ve
yerel seviyede
binlerce halk örgütü vard›r. Bunlar ülkemizin siyasi yaﬂam›nda
aktif ve önemli
bir rol oynamaktad›rlar. Hepimiz Biz, baﬂka bir dünsosyalist amaç- ya mümkündür delar› destekliyomiyoruz, sosyalizm
ruz. Bunlar›n hümümkündür diyokümetin yap›c›
ruz.
Ve baﬂaraca¤›z
partönerlikleri
ve önemli iliﬂkileri vard›r. Halk›n örgütleri ba¤›ms›zd›r. Ama halk, hükümetin halk›n
hükümeti oldu¤unu biliyor. Bu örgütler hükümetle yan yana sosyalist
amaçlar› geliﬂtirmek için yürüyorlar.

Türkiye ilerici halk›yla
emperyalizme karﬂ›
dayan›ﬂma içindeyiz
Son olarak söylemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
Söylemek istedi¤im ﬂey; Sovyetler Birli¤i'nin ve Avrupa'daki sosyalist ülkelerin çöküﬂünden sonra emperyalizm do¤as›n› daha çok aç›¤a
ç›kar›yor. Tüm egemenlik kurma
s a l d › rganl›klar›n› ve sömürüsünü
gösteriyor. Sömürüsünü ve neoliberal küreselleﬂmesini art›r›yor, sosyal
yard›m› kesiyor. Bu da emperyalizmin do¤as›n› gösteriyor.
Bugün hükmetmesi ve küreselleﬂme daha da yo¤unlaﬂm›ﬂ durumda. Kavga da küreselleﬂiyor. Ve tüm
dünyadaki ilerici halk ve çal›ﬂan
halk için birleﬂmiﬂ bir dayan›ﬂma ve
küreselleﬂmeyi istiyor. Bugün durdu¤umuz yerde, dayan›ﬂma dünyadaki ilerici hareketin esas ajandas›nda olmal›d›r. O halde, adalet için
ve emekçi halk›n ç›kar› mücadelededir, dünyan›n her yerindeki halklarla ve Türkiye'nin ilerici halk›yla
emperyalizme karﬂ› mücadelede dayan›ﬂmam›z› ifade etmek istiyoruz.
Biz, baﬂka bir dünya mümkündür
demiyoruz, sosyalizm mümkündür
diyoruz. Ve baﬂaraca¤›z.

DSF Venezuella Temsilcisi MENDEZ:

Biz iktidar gücü olan halk›z
◆ Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?
Ben Nelson MENDEZ. Venezuella'da Dünya Sosyal Forumu için
çal›ﬂ›yorum. Devlet içindeki Venezuella Sosyal Forumu’nu temsil
ediyorum, ayr›ca, "Circolamerianos" Venezuella'n›n ve Venezuella
d›ﬂ›nda da bulunan en eski topluluk
için çal›ﬂ›yorum.

Halka iktidar› veriyoruz
◆ Venezuella'dan söz ederken
Chavez öncesi ve sonras› diye Venezuella'y› iki döneme ay›r›rsak,
bize Chavez öncesini ve sonras›n›
anlatabilir misiniz?
Chavez'den sonra Venezuella'da
gerçek bir demokrasimiz var.
1998’den, yani baﬂkan›m›z iktidara
gelmeden önce demokrasi temsilcili¤i vard›. Bu da gerçek demokrasi
de¤ildi. Daha önce seçimleri kazanabilecek insanlar› seçebiliyordu
halk. Ekonominin ancak %10-15’i
halk içindi. Chavez'i seçtikten sonra, çok büyük de¤iﬂiklikler yaﬂad›k.
Özellikle Anayasada de¤iﬂiklikler
yapt›k. Venezuella'n›n esas kanun
kitab›nda de¤iﬂiklikler yapt›k. Bütün bu de¤iﬂiklerle biz baﬂka bir demokrasiyi temsil ediyoruz. Hepimiz
demokrasiye kat›l›yoruz. Gerçek bir
kat›l›m bu. Herkes, kendisini tan›t›p
temsil edebilir, ülke içinde ilerici
bir ﬂeyler yapabilir. Anayasa de¤iﬂikli¤inden sonra halka iktidar (güç)
vermek için topluluklarla birlikte
yürüyoruz. Böylece halka iktidar
veriyoruz. Onu iktidar sahibi, yöne-

tici yap›yoruz. Onlar› bilinçlendiriyoruz. Alanda ortak gruplar, sosyal
gruplar oluﬂturuyoruz. Bunlar çal›ﬂmay›, sa¤l›¤› temsil eden gruplar
oluyor. Nüfusun belli k›sm›n›n bak›m›n› yap›yorlar. Kendi temsilcilerimizi seçmeyi ö¤reniyoruz. Baz›
anahtarlar›m›z var. Bunlarla kooperatifleri destekliyoruz. Hükümet insanlar› örgütlüyor. Bunlar hiçbir ﬂeyi olmayanlar için kredi anlaﬂmas›na müﬂterek imza at›yorlar. Herkes
kredi alabiliyor. Müﬂterek imza atan
bu kiﬂiye vermek istemese bile.
Böylece siz proje sunuyorsunuz ve
projeniz kabul edilince hükümet sizi destekliyor. Bu de¤iﬂiklikler sa¤l›kta, e¤itimde ve yat›r›mda oluyor.
Gelecek y›lda, her ﬂeyde 7 kere daha fazla yat›r›m yapaca¤›z. Dünya
için stoklar›m›z olacak.
◆ Chavez emper yalizme ve
onun iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele ediyor. Arkas›nda nas›l bir
güç, O’nu destekleyen nas›l örgütlenmeler var?

Venezuella halk›n›n Chavez'i
destekleyen güçleri var. Her çeﬂit
topluluktan, halktan ve herkesten
destek al›yor. Sa¤l›k hizmeti var.
E¤itim hizmeti var. Bu görevlere
kat›lan herkes Chavez'i destekliyor.
Siz ülkenin geliﬂimine nas›l kat›l›yoruz bunu ö¤renmek istiyorsunuz. Bizim parlamentomuz soka¤a
ç›k›p herkese ne istedi¤ini ve projelerini soruyor. Bizim için çal›ﬂ›yor.
Kanunlar› soruyor. Ülkede herkes
kanunlardan ne bekliyor onu söylüyor, bu birincisi. ‹kincisi
Chavez'den sonherkese ne istedi¤ini söyra gerçek bir delemesi olana¤› veriliyor.
mokrasimiz var.
Bundan çok memnunuz,
Baﬂkan›m›z iktiçünkü parlamentomuzdadara gelmeden
ki milletvekilleri bize
önce demokrasi
bakmak istiyorlar. Biz
temsilcili¤i vard›. yöneticilere gidiyoruz.
Bu da gerçek deOnlar da bize bakmak ismokrasi de¤ildi.
tiyorlar. Örne¤in halktan
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birisi gidip parlamentoda konuﬂabiliyor ve milletvekilleri
onu dinliyor. Biz buraya uçakla geldik.
54 kiﬂiyiz. Hükümeti
temsil
ediyoruz.
Ama uçakta hükümetten hiç kimse
yok. Hiçbir bakan ve
milletvekili yok. Bizim onlar› temsil etme gücümüz var.
Biz iktidar gücü
olan halk›z. Ben ﬂu
anda Venezuella'y›
temsil ediyorsam ve
hiçbir bürokratik
vasf›m yoksa, Venezuella iktidar›n›n
halk›n kendini ifade
edebildi¤i bir iktidar
oldu¤unu gösterir.

Dünya Sosyal
Forumu’na
Venezuella’y›
temsilen kat›lan
Nelson MENDEZ ile ülkesindeki durumu
konuﬂtuk.

◆ Türkiye halk›na ve dünya
halklar›na mesaj›n›z var m›?
Biri H›ristiyan ise ‹sa'ya inan›r,
tek tanr›l›ysa Tanr›’ya, kapitalistse
kapitale, sermayeye inan›r. Sosyalistse, topluma inan›r. Biz topluma,
halka inan›yoruz. Bu dünyay› halk›n mutlu olaca¤› bir dünya yapmak
istiyoruz.
Ço¤unlukta olmasa bile solda
olan partilerimiz var. Parlamentoda
olanlar var. Onlara gidip soka¤a
ç›kmalar›n›, halkla konuﬂmalar›n›,
halktan beslenmelerini söyleyebiliriz. Yeni kanunlar olmal› ve bu kanunlar halk taraf›ndan yap›lmal›.
Halk›n okullar› olmal›, bunlar halk›n düﬂüncelerini geliﬂtirmeli, kafas›n› açmal›, kapitalistlerin paralar›
oldu¤u ama halkla ilgilenmediklerini anlatmal›. Siz hamile misiniz,
hasta m›s›n›z? Hiç umurlar›nda olmad›¤›, kapitalistlerin yaln›zca paray› düﬂündükleri halka anlat›lmal›.
Kapitalizmde e¤er sizin bir sorununuz varsa onu kendiniz çözmelisinizdir. Tüm bunlar halka aç›klanmal›d›r. Bu ﬂekilde topluluk gruplar›, halk konseyleri oluﬂturmal›d›r.
Bunlar sizin yeni hükümetinizi kurmak için temeller olmal›d›r.

DSF, Yolunu Netleﬂtir meli
Emperyalist tekellerin düzenledi¤i D ünya Ekonomik Fo ru mu
(DEF) 24-28 Ocak tarihleri aras›nda
‹sviçre’nin Davos ﬁehri’nde toplan›rken, Dünya Sosyal For umu
(DSF) da, 20-25 Ocak tarihleri aras›nda bir Afrika ülkesi olan Kenya’n›n baﬂkenti Nairobi'de topland›.
DSF 20 Ocak'ta yaklaﬂ›k 6-7 bin
kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂle baﬂlad›. Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin de kat›ld›¤› DSF için, Nairobi’de olimpik bir stad tahsis edilmiﬂti. Stad brandalarla 48 bölmeye
ayr›larak, çeﬂitli etkinlikler, standlar, forumlar için yerler haz›rlanm›ﬂt›.
*
Bu seneki DSF’ye kat›l›m, geçen y›llara göre oldukça düﬂüktü.
Sosyal forum art›k "sosyal" yan›n› yavaﬂ yavaﬂ kaybetmeye baﬂlam›ﬂt›. Örne¤in Nairobi'deki sosyal
forumun sponsorlar› vard› ve sponsorlardan biri de Kenya'n›n en büyük tekellerinden olan "CELL
TEL" isimli GSM ﬂirketiydi. Emperyalist tekellerin zirvesine karﬂ›
bir alternatif olarak gerçekleﬂtirilen
“Sosyal Forum”a bir tekelin sponsor yap›lmas› eﬂyan›n tabiat›na ayk›r›yd› elbette.
Forumun 4. günü forum alan›ndaki seyyar çad›r lokantalardan biri
Kenyal›lar taraf›ndan bas›larak da¤›t›ld›. Bask›n› yapan grup taraf›ndan yap›lan aç›klamada sözkonusu
lokantan›n sahibinin Kenya Savunma Bakan› oldu¤u duyuruldu. Bu
lokantalar› oraya taﬂ›yan, ona yer
veren de DSF komitesi idi.
Kenyal› eski politik tutsaklar›n
"size iﬂkenceyi anlatmak için yaﬂa d›k" baﬂl›kl› seminerinin yasaklanmas› da, DSF'nin bir forum olma
özelli¤inden uzaklaﬂmaya baﬂlad›¤›n›n bir baﬂka göstergesiydi.
DSF’nin politik muhtevas›ndaki
bu zay›flama, kaç›n›lmaz olarak forum bünyesinde düzenlenen etkinliklere de yans›d›. Birçok seminer

boﬂ geçti ya da iptal edildi. Seminer
salonlar› boﬂken, süs eﬂyalar›n›n oldu¤u standlar, ya da yerlilerin gün
boyu süren dans gösterileri t›kl›m
t›kl›m doluydu. Dünyaca ünlü isimlerin seminerleri 30-40 kiﬂilik kat›l›mlarla geçti. Örne¤in, Ortado¤u
ve Irak'la ilgili seminerde, Samir
Amin, Walden Bello, Alex ve Leyla
Halid gibi konuﬂmac›lar, 2000 kiﬂilik çad›rda 35 kiﬂiye seminer vermek durumunda kald›lar. Hassas
olunan konularda bile rahats›z edici
bir ilgisizlik vard›. Örne¤in Filistin
yürüyüﬂüne sadece 150 kiﬂi kat›ld›.
*
DSF’lerin bu gidiﬂat› önceki forumlarda da k›smen görülen bir olguydu. Bu anlamda baz› alternatif
çal›ﬂmalar da vard›. M›s›rl› ayd›n
Samir Amin'in baﬂ›n› çekti¤i bir
grup ayd›n›n öncülü¤üyle, DSF
içinde Alter natif Dünya Sosyal
Forumu yap›ld›. DSF'yi geri bulan,
benimsemeyen ve ona alternatif
olarak düﬂünülen bu organisazyon
çok fazla etkili olamasa da, böyle
bir giriﬂimin varl›¤› bile DSF’ye yöneltilmiﬂ ciddi bir eleﬂtiri oldu.
HÖC’lüler, hem DSF hem de alternatif DSF'nin baz› seminerlerine
kat›ld›lar.
HÖC’ün kat›ld›¤› ilk seminer 22
Ocak'ta alternatif DSF'de yap›lan
"Savaﬂ ve Emperyalizm" semineri
oldu. Seminerde esas olarak dünyadaki savaﬂ karﬂ›t› güçleri nas›l birleﬂtiririz sorusu tart›ﬂ›ld›.
Bu seminerde Türkiye Sosyal
Forumu ad›na söz alan Hüseyin Ye47
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ﬂil, Türkiye'nin emperyalizmin iﬂbirlikçisi oldu¤unu vurgulayan bir
konuﬂma yapt›.
HÖC’lüler, ayn›
gün düzenlenen "Demokrasi ve sald›rganl›k aras›nda yeni Ortado¤u projesi" semin e rinde, "Sosyalizm
yolunda Vietnam" seminerinde de yerald›lar. Vietnam semineri
en kalabal›k ve iyi
haz›rlan›lm›ﬂ bir seminerdi. Vietnaml›
konuﬂmac› sözünü ﬂöyle bitiriyordu; "Sizlere baﬂka bir dünya müm kündür demiyoruz, sosyalizm
mümkündür diyoruz."
23 Ocak'ta yine alternatif forumun düzenledi¤i "Ortado¤u'da ve
baﬂka bölgelerde 'önleyici savaﬂ'la r› durdurun, uluslara ve halklara
sayg›" baﬂl›kl› seminer yap›ld›. Ayn› gün "Latin Amerika'ya eleﬂtirel
bak›ﬂ" isimli seminer gerçekleﬂti.
Vietnam seminerinden sonra en kalabal›k seminerlerden biri de buydu.
DSF’deki tüm da¤›n›kl›¤a karﬂ›n,
sosyalizm, ilgi odaklar›ndan biri oldu.
25 Ocak DSF'nin son günüydü.
Teneke evlerden oluﬂan gecekondu
mahallesinden ﬂehrin merkezindeki
UHURU parka bir maraton düzenlendi. Burada yap›lan kültürel etkinliklerden sonra forum bitirildi.
Dünyan›n her yerinde ABD nefretle an›l›yor. Kenya'da da bunu
görmek mümkündü. DSF’ye damgas›n› vuran yine anti-emperyalist
direniﬂ oldu. Forumda öne ç›kan iki
slogan “kahrolsun emperyalizm” ve
“kahrolsun Bush” sloganlar›yd›.
Sosyal Forumlar, hiç kuﬂkusuz,
halklar›n mücadelesi ve birli¤i aç›s›ndan önemli bir rol oynayabilir.
Ancak bu rolü oynayabilmesi bugünkü gidiﬂat› de¤iﬂtirebilmesiyle
mümkündür. “Baﬂka bir dünya
mümkün” slogan›ndaki belirsizlik,
belli bir süre çeﬂitli kesimleri toplamakta rol oynam›ﬂ olabilir, ancak
bugün ayn› belirsizlik, DSF’yi hedefsiz, rotas›z bir zemin haline ge-

n ot d üﬂüyoruz

tirmiﬂtir. ‹cazet kayg›lar› ise
DSF’nin politik muhtevas›n› kemirmeye devam etmektedir.

Emperyalist
Zirveye Protesto
90 ülkeden 2400 kat›l›mc›yla
toplanan Dünya Ekonomik Forumu’nun temel gündemi, her seneki
gibi, “halklar›n direniﬂlerinin nas›l
etkisizleﬂtirilebilece¤i” ve “kârlar›na nas›l daha fazla kâr katabilecekleri” idi.
Zirve her sene oldu¤u gibi devrimciler, anti-kapitalist, anti-emperyalist, çevreci çeﬂitli güçler taraf›ndan protesto edildi.
Emperyalist tekellerin huzuru ve
güvenli¤i için, Davos’ta demokrasi
rafa kald›r›lm›ﬂt› ve zirve günlerinde Davos’ta herhangi bir protesto
eyleminin yap›lmas› ‹sviçre yönetimi taraf›ndan yasaklanm›ﬂt›.
Buna ra¤men eylemler yap›ld›.
20 Ocak'ta Zürich'te yasa¤a ra¤men yap›lan eyleme pek çok çevre
kat›ld›. Yaklaﬂ›k iki saat süren eylemde, anti-emperyalist sloganlar›n
yan›s›ra ‹sviçre'de tutsak olan Marco Comenish ile Erdo¤an Elmas'›n
serbest b›rak›lmas›n› talep eden sloganlar da at›ld›.
28 Ocak’ta Basel’de ve Davos’ta
protestolar gerçekleﬂtirildi. Basel’deki yürüyüﬂ ve mitinge ‹sviçreli anti-emperyalist gruplar ve Türkiyeli devrimci örgütler kat›ld›.
Davos’taki eylemde polisin sald›r›s›yla çat›ﬂma ç›karken, ‹sviçre
hükümeti, tarihinde ilk kez ordudan
yard›m istedi.

Ülkü Ocaklar›’n›n Siyaseti:
TAYAD’l›lara sald›rmak serbest, rahipleri, Hrant Dinkler’i katletmek serbest, ö¤renci gençli¤e sat›rlarla, b›çaklarla sald›rmak serbest.... Amaaaa...
Ama, Amerikal›lar’› protesto etmek, zinhar yasak!
Marmaris yat liman›na demirleyen ABD savaﬂ gemisini protesto eden,
Amerika’y› protesto eden sloganlar atan Ülkü Ocaklar› Mu¤la Temsilcisi
Muammer Özgen ve Marmaris Temsilcisi Hakan Algül, Ülkü Ocaklar› Genel Merkezi taraf›ndan görevlerinden al›nd›lar.
Görevden al›nan ocak baﬂkanlar›, muhtemel ki, faﬂist hareketin “vatanseverlik” söylemlerini, “ABD’ye karﬂ› ç›k›yor” görünmesini fazla ciddiye
alm›ﬂlard›. Ve muhtemel ki, içinde olduklar› Ülkü Ocaklar›’n›n tarihini pek
bilmiyorlard›. E¤er “abi”lerinin zaman›nda CIA taraf›ndan finanse edildi¤ini, hatta CIA uzmanlar› taraf›ndan e¤itildi¤ini bilselerdi, gidip de
Amerikal›lar’› protesto etmeye kalk›ﬂmazlard›... Onlar da ö¤renecekler...

Medyan›n Kliﬂeleri...
Bir gazetede, Mersin TAYAD’l›lar›n F Tipleriyle ilgili yapt›¤› eylemin
haberi veriliyor. Cümle ﬂu:
“Mersin'de, Tutuklu Yak›nlar› Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i
üyelerinin F Tipi cezaevlerinde u yguland›¤›n› iddia ettikleri t e c r i tin kald›r›lmas› için 48 haftad›r sürdürdükleri eylem son kez yap›ld›...”
Sonunda Adalet Bakanl›¤› da F Tiplerinde tecrit oldu¤unu bir ﬂekilde
kabul etmiﬂ, o hâlâ “iddia ettikleri” diyor. Devrimcilerin, muhaliflerin söyledi¤i her ﬂeyi öyle aktarmaya al›ﬂm›ﬂlar. Hangi gazetede oldu¤unun önemi
yok. Çünkü bu al›ﬂkanl›k, tüm burjuva medyan›n al›ﬂkanl›¤›.

Komplo teorisyenleri iflah olmaz!
Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili komplo teorilerinden bir örnek:
“ﬁimdi de olaya bir baﬂka cepheden bakal›m, Dink cinayetinin he men ard›ndan, yaklaﬂ›k 1 saat sonra aralar›nda PKK ve DHKP/C’nin de
bulundu¤u terör örgütleri, halk› soka¤a dökmek için harekete geçtiler ve
Dink posterleri, ‘katil devlet’, ‘hepimiz Hrant Dinkiz’ pankartlar› adeta
önceden haz›rlanm›ﬂ görüntüsü vere rek lokal-dar kapsaml › olsa da baz›
eylemler baﬂlat›ld›. ... peki bu ola¤and›ﬂ› durum ne derece araﬂt›r›ld›?”
Asl›nda “akla ziyan bir örnek” demeliydik belki ama zaten komplo
teorilerinin ço¤u böyle de¤il mi? Komplo teorisyeninin ad› Güler Kömürcü.
Yay›nland›¤› yer Akﬂam Gazetesi. Bu akl› evvelli¤e cevap verme zahmetine
de¤mez san›r›z.

Tekellerin haklara sayg›s›
‹ngiliz havayollar› British Airways çal›ﬂanlar›, haklar›n›n gasbedilmesine
karﬂ›, grev karar› ald›lar. British Airways yönetimi ise, greve gidecek personeline grev karar›na ra¤men iﬂe gelmeleri karﬂ›l›¤›nda günde 200 sterlin rüﬂvet önermiﬂ... Burjuva demokrasisinde “grev hakk›”na sayg› da kalmam›ﬂ
art›k. Tekeller, her ﬂeyi ve herkesi parayla sat›n alacaklar›n› düﬂünüyor ve iﬂçi
s›n›f›n›n bu en temel hakk›n› dahi rüﬂvetle yoketmeye çal›ﬂ›yorlar.
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NATO’nun gündemi
halklar›n direniﬂi
NATO üyesi 26 ülkenin d›ﬂiﬂleri
bakanlar› 26 Ocak’ta Brüksel’de b ul unan NATO m e rk ez i nde topland›.
K o s o v a ’ d akiNATO varl ›¤› ve dur um unun da ele al›nd ›¤› topl a nt›da as›l
gündem ise, A fg an i stan’d›. Dah a
d o ¤r usu, gid erek NATO için bat a kl›¤a dön üﬂen Afg an i stan dir en iﬂ i .
Amer ikan iﬂg alini onun ad›na
sürdüren NATO’nun son ayl a rd a
kay›plar› daha da artm›ﬂt›. Baharla
b i rl i kte ise, dir en iﬂin yüks el ec e¤ i
yine NATO taraf›ndan dile getirilen
bir durum. Keza, baﬂlang›çta baﬂkent ve çevresiyle s›n›rl› olan
ISAF’›n “operasyon” alan› tüm ülkeye geniﬂlemiﬂ durumda.
Bu geliﬂmeler, Brüksel’de yap›lan toplant›n›n gündemini de belirledi. Afganistan’da direniﬂ nas›l k›r›lacak? Temel soru bu. Ancak, NATO generallerinin uzun süredir üye
ülkelerden iste¤i olan, takviye asker
gönderilmesine hiçbir ülkenin yanaﬂmad›¤› da bir baﬂka gerçek.
Çünkü onlar da biliyor ki, Afganistan’a gönderilen askerlerinin tabutlarla dönüﬂü düne göre daha yak›n
bir ihtimal ve bu durum kendi ülkelerinin iç politikas›nda da çeliﬂkileri
art›racakt›r.
B r ü ks e l ’ d eki topl a nt ›da da bu
yöndeki taleplere cevap verilmezken, önümüzdeki üç y›l için Avrupa
Birli¤i’nin 600 milyon Euro ay›raca¤› aç›kland›. Elbette AB olunca
bu paran›n “insani amaçl›” olmas›
k aç ›n › lm a zd›(!) ‘Sa ¤l›k ve adal e t
sistemi’ için veriliyordu güya bu para, ancak gerçekten sa¤l›k ve adalet
için kullan›lsa dahi bunun Afgan
halk›n› düﬂünmekten de¤il, halk› direniﬂten koparmak için oldu¤u aç›kt›r. Kald› ki, en büyük adaletsizlik
iﬂgalin kendisi iken, iﬂgalcilerin
adalet sistemi inﬂaa etmeye kalk›ﬂmalar› bir baﬂka ikiyüzlülüktür.
Sa¤l›k sistemi derseniz, köylülerin
tepesine bombalar ya¤d›ran da bu
emperyalist efendiler de¤il mi?
Toplant›ya Türkiye oligarﬂisi

ad›na kat›lan Abdullah Gül bas›na
yapt›¤› de¤erlendirmede, “Uluslar aras› toplumun, Afganistan'›n yeniden aﬂ›r› ideolojiler için bir merkez haline gelmesini arzu etmedi¤ini” ve “tarihten kaynaklanan dostane iliﬂkiler içinde bulunduklar› bu
ülkenin yeniden huzura kavuﬂmas›
için ellerinden gelen yard›m› yapmaya devam edeceklerini” söyledi.
‹ﬂgale destek olman›n ad›, iﬂgal
edilen ülke ile tarihsel dostlu¤un
devam›; iﬂgalin baﬂar›ya ulaﬂmas›
ise huzura kavuﬂmak! ‹ﬂbirlikçili¤i
aç›klamak zor elbette, t›pk› Irak’ta,
tüm Ortado¤u’da oldu¤u gibi, emperyalist politikalara nas›l hizmet
ettiklerini Afganistan’da da aç›klayam›yor AKP iktidar›.
Emperyalistler NATO’yu istedikleri kadar güçlendirsinler, onbinlerce asker, malzeme, teknolojik silah göndersinler, halk›n direniﬂini
k›rmay› yine baﬂaramazlar. Halklar›n öfkesiyle tan › ﬂt›kça korkular›
daha da büyüyecek.

‹ﬂgalci Katlediyor
Irak Halk› Direniyor
Önceki hafta iki günde 19 askerini kaybeden iﬂgalci ABD ordusu
a¤›r kay›plar vermeye devam ediyor. 28 Ocak’ta yedi, son üç gün
içinde ise 12 Amerikan askeri daha
ö ld ür ü ldü ve ABD’nin aç›kl ad ›¤ ›
resmi kay›p say›s›, 3 bin 63’e ulaﬂt›.
Öte yandan iﬂg a lc iler katl ia ml ar ›na bir yenisini daha ekledi. Kukl a
ordu ile ABD ordusunun ﬁiilerin
k u tsal kenti Necef’te 28 Ocak’ta düz e nl ed i kl eri katl ia mda, 300 kiﬂi öldü.
Ölenlerin
“ﬁii ve Sünni dir en iﬂçiler” oldukl ar ›
a ç › kl a nd›. Hav adan ve karadan gerç e kl eﬂen operasyonda bir ABD hel ik o pt eri de dir en i ﬂç iler taraf › ndan düﬂ ür ü ldü, iki Amerikan ask eri öld ü .
Amerika katliam›, “ﬁiilerin aﬂure gününe sald›racaklard›” yalan›yla
aç›klarken, daha önce de “direniﬂçi
hed e fl ere sald›r›ld›¤›” yönündeki
birçok aç›klaman›n do¤ru olmad›¤›,
sivillerin k ortayaatledildi¤i hat›rlanacakt›r.
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ABD’de iﬂgale
karﬂ› gösteri
Irak
savaﬂ›
ve ABD
Baﬂkan›
George
Bush’un
politikalar›,
28 ocak günü baﬂkent
Washington’da onbinlerce kiﬂi
taraf›ndan protesto edildi.
Gösteride, “askerlerimizi
hemen geri getirin! Temiz su bombalardan daha iyi” yaz›l› dövizler
taﬂ›n›rken, eyleme, 34 y›l önce
Vietnam iﬂgalinin bitirilmesi için
yap›lan gösterilere kat›lan sinema
sanatç›s› Jane Fonda gibi sanatç›lar
da kat›ld›. Fonda, “sessiz kalman›n
art›k bir seçenek olmad›¤›n›”
söylerken, Irak’tan dönen kimi eski
askerler de gösteride yer ald›lar.
Bunlardan biri olan Tassi McKee
isimli eski çavuﬂ, yurtseverlik
duygular› ile silahl› kuvvetlere
kat›ld›¤›n› belirterek, “ancak
Irak’ta görev yapt›ktan sonra
söylenen yalanlar› anlad›m” dedi.
Ayr›ca, San Francisco, Los
Angeles ve Sacramento kentlerinde
da protesto gösterileri düzenlendi.

FARC’tan Eylemler
Ülkenin yaklaﬂ›k yar›s›n› kontrolünde bulunduran Kolombiya
Silahl› Devrimci Güçleri (FARC),
faﬂist oligarﬂinin güvenlik güçlerine karﬂ› ve ‹sveç tekeli olan
Nestle’ye yönelik bombalamalarda
bulundu.
21 Ocak günü liman ﬂehri
Buenaventura’da düzenledi¤i bombal› eylemde 2 polisi cezaland›rd›.
Ayn› FARC 17 Ocak günü de ‹sveç
tekeli Nestle’ye ait bir süt deposunu imha ederken, ayn› gün Ekvator
s›n›r›nda gerçekleﬂtirilen bir bombal› eylemde ise 5 asker öldürüldü.

ORTADO⁄U’DA D‹REN‹ﬁ
‘‹Ç ÇATIﬁMALAR’ ‹LE
KIRILMAK ‹STEN‹YOR

Geçen hafta boyunca
Filistin’de HAMAS ile El
Fetih aras›ndaki iktidar
kavgas›n›n yol açt›¤› çat›ﬂmalarda 30’a yak›n Filistinli yaﬂam›n› yitirdi.
Genç yaﬂl›, kad›n erkek, savaﬂç› sivil 100’den fazla Filistinli
ise yaraland›. Her iki taraftan
onlarca insan esir al›nd›.
30 Ocak’ta HAMAS ile El
Fetih aras›nda “uzlaﬂma sa¤land›¤›” aç›klan›rken, daha önceki anlaﬂmalar gibi arkas›ndan silahlar›n patlamas› gecikmedi. 1 ﬁubat günü silah taﬂ›yan bir El Fetih konvoyu
HAMAS’›n sald›r›s›na u¤rad›,
burada da 4 Filistinli hayat›n›
kaybetti.
*
Bir baﬂka ülkeye dönüyoruz.
‹srail’e karﬂ› tarihsel bir direniﬂi
yaratan ve dünyan›n bütün emperyalistlerinin aç›k deste¤ini alm›ﬂ
olan, en ölümcül silahlar›n› ac›mas›zca ve hukuku yokederek devreye
sokan ‹srail’i püskürterek zafer kazanan Lübnan’a.
Mevcut hükümet emperyalist
bat› yanl›s›. Hizbullah, Komünist
Parti ve H›ristiyan Parti’nin oluﬂturdu¤u muhalefet cephesi, hakl› olarak direniﬂin ard›ndan ülkeyi yönetecek, aya¤a kald›racak bir ulusal
hükümet istiyor. Hükümet ise emperyalistlerin deste¤iyle buna karﬂ›
direniyor. Günler süren sokak gösterileri, direniﬂlerin ard›ndan geçen
hafta yaﬂanan sokak çat›ﬂmalar› ve
göstericilerin katledilmeleri, varolan “gerilim”in, daha önce yaﬂanan
iç savaﬂtan daha korkunç bir iç savaﬂ› tetiklemeye haz›r oldu¤u gerçe¤ini gösterdi.
Genel grevde yaﬂanan bu olaylar
üzerine Hizbullah taraftarlar›n› “sokaklardan çekilmeye” ça¤›rarak, iç
çat›ﬂman›n derinleﬂmesini engellemeye çal›ﬂt›.
*
Ve Irak...
Art›k adl› ad›nca mezhep çat›ﬂmas›n›n yaﬂand›¤›, her gün 100’e yak›n insan›n bu nedenle öldü¤ü ülke.

Direniﬂin iﬂgalci güçlere karﬂ›
muazzam vuruﬂlar gerçekleﬂtirdi¤i,
dünyan›n süper gücünü batakl›¤a
çekti¤i Irak’ta bugünkü parçal›l›¤›n,
direniﬂin gücüne ra¤men güçsüzlü¤ünün en önemli nedeni durumunda
bu çat›ﬂmalar.
*
Her üç ülkede de çat›ﬂmalar›
do¤rudan emperyalistler ve onlar›n
bölgedeki temsilcisi ‹srail k›ﬂk›rt›yor ya da do¤rudan yaratmakta rol
oynuyor.
Filistin’de El Fetih’e verilen
destek, HAMAS’›n tecrit edilip y›k›lmaya çal›ﬂ›lmas› bugünkü çat›ﬂmalar›n kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r.
Eleﬂtiri noktalar›m›z ayr› bir konu
olmakla birlikte, HAMAS’› halk
seçti, ancak El Fetih arkas›na emperyalistlerin HAMAS’› kuﬂatarak
verdi¤i deste¤i ve yer yer do¤rudan
yard›mlar›n› da alarak bu iradeyi
yok saymaya çal›ﬂ›yor. Daha geçen
hafta ABD’nin, Filistin Yönetimi
Baﬂkan› Mahmud Abbas'›n kurmaya çal›ﬂt›¤› baﬂkanl›k muhaf›zlar›n›n güçlendirilmesi için, 128 milyon dolar taahhüdünde bulunmas›
bunun son örne¤idir. Keza, M›s›r ve
Ürdün’ün Fetih’e deste¤ini, ‹srail'in
Fetih'e akan silahlar› görmezden
gelmesini de yine Amerikan emperyalizminden ba¤›ms›z düﬂünmek
mümkün de¤ildir.
Bu çat›ﬂma zeminini emperya50
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listler yaratm›ﬂt›r. Sadece
Ortado¤u için de¤il, tüm
dünya halklar› için önemli bir direniﬂ merkezi, moral gücü olan Filistin direniﬂini giderek çürütecek
olan böyle bir çat›ﬂmay› kuﬂkusuz en çok onlar istiyorlar.
Özellikle Irak, Lübnan direniﬂlerinin büyük darbeler vurdu¤u, Filistin’in teslim olmad›¤›
koﬂulda bu çat›ﬂman›n derinleﬂmesi ciddi anlamda iﬂlerine
yarayacakt›r.
Lübnan’da emperyalistlerin
aç›k mali, siyasi deste¤i, Hizbullah’› yok etme amaçlar› ise
hiç gizli sakl› de¤ildir.
Lübnan’da ilk iç savaﬂ bilindi¤i gibi 17 y›l sürmüﬂtü. Çat›ﬂanlar; bir yanda vatansever devrimci, anti-emperyalist güçler, öte
yanda ‹srail ve emperyalistlerle iﬂbirli¤i yapan faﬂist güçler vard›. Yani saflaﬂma net, aç›k ve olmas› gerekti¤i gibiydi. Bugün filizleri görülen çat›ﬂma ise, belli ki mezhepler
temelinde geliﬂecektir. Böyle bir çat›ﬂman›n kime hizmet etti¤i, edece¤i ise, Irak’ta görülmektedir.
*
Evet, emperyalizm ve siyonistler Ortado¤u’nun üç önemli direniﬂini yoketmek için kendi içinde
eritme, direniﬂ güçlerini birbirine
düﬂürme politikas›n› her ﬂeyden daha öncelikli olarak devrede tutmakt ad › r. Emperyalistlerin bu politikalar›na hizmet eden kim olursa olsun, bütün düﬂünceler, ak›mlar neyi
savunuyor olurlarsa olsunlar, gericidirler. Ne iktidar kavgas›, ne mezhep ç›karlar› hiçbir ﬂey emperyalizme hizmet edildi¤i gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
Son olarak ﬂunu da eklemek gerekir ki; Ortado¤u halklar› dayat›lan
bu çat›ﬂmalardan ç›kman›n yolunu
bulacak potansiyeli de kendi ba¤r›nda taﬂ›maktad›r. Bu güç kullan›lmal›, emperyalistlere, iﬂgal güçlerine karﬂ›, islamc›s›, ulusalc›s›, devrimci sosyalist güçleri ile tüm halk›n direniﬂini örgütlemenin önündeki engeller ancak böyle aﬂ›l›r.

