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Teflvik Eden Ve Koruyan

HRANT D‹NK’‹N ÖLÜMÜNDEN



Kardefli Fuat’› anlat›yor:

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 zorluk-
lar›n› biliyordu. Tüm ›srarlar›ma ra¤men ka-
rar›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 as-
la ikna edemezdim, hep o üste ç›kard›. Gide-
ce¤i zaman eve bir mektup b›rakm›fl. Mek-
tupta neden bizlerden ayr› kalmak zorunda
oldu¤unu anlat›yordu. ‘Kan›m›z› emen sülük -
lere art›k dur demenin zaman› geldi. Önce

Partiye lay›k olmam gerekiyor' diyordu.

Fuat için devrime ve devrimci mücadeleye
yön veren mücadelenin yan›s›ra insan sevgi-
siydi. Güven verici kiflili¤i onu ev halk› aras›n-
da en çok sevilen insan yapm›flt›. Canl›, dina-
mik ve coflkulu yap›s›, mücadelede tereddüt-
süzlü¤ü ve cesareti, insan iliflkilerinde seve-
cen tav›rlar› ona çevresinde hep sayg› ve sev-
gi kazand›rm›flt›. Onu tan›y›p da sevmeyen
yoktu. Ölümünden sonra iflyerindeki arka-
dafllar› 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¤ren-
mifllerdi. Evi arad›lar. 'Biz devrimci insanlar›
terörist diye bilirdik. fiafl›rd›k. Fuat'a 250-
300 milyon verirdik, uzak yerlere giderdi.
Gümrükten mal çekerdi. Üzerinde devaml›
fazla parayla dolafl›rd›. Ona güveniyorduk. ‹s-
tese paralar› al›p gidebilirdi ama yapmad›' de-
diler.

'And içtim mücadeleyi sonuna kadar götü -
rece¤im' demiflti. Bana 'Tarafs›zl›k taraf ol -
may› getirir, düflmana hizmet eder' d e m i fl t i .
Ölümden hiç korkmad›, her fleyi göze alm›flt›.

O baflkalar›n›n mutlulu¤unda mutluluk
duyabilmeyi bilen bir insand›. H›rslar›n, aç-
gözlülü¤ün ortadan kald›r›lmas›n› isterdi. Bu
nedenle evini, çok sevdi¤i annesini ve bizleri
b›rak›p savaflmak üzere gitmiflti.

Onlara dair...
Fuat Perk
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Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 8 fi u b a t

1 4 fi u b a t

9 fiubat 1994’de Ordu’nun Kumru ‹lçesi’ne ba¤l› Eskiçokde¤irmen Kö-
yü’ne girerken oligarflinin kiral›k katillerinin kurdu¤u pusuda katledildi. Ba-
hattin 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 savafl-
ç› 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.

Y a k a l a n d ›-
¤› amans›z
h a s t a l › k t a n
k u r t u l a m a y a-
rak 8 fiubat
1 9 9 1 ’ d e
a r a m › z d a n

ayr›ld›.

1959’da Bitlis’e ba¤l› Xaçukan Köyü’nde do¤du. Kürt mil-
liyetindendi. 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’ün-
de Ortado¤u’ya kamp alan›na gitti. Süreç içinde Ortado¤u
Komitesi üyeli¤ine atand›. 14 fiubat 1995 gecesi üç köy-
lüyle birlikte ülke s›n›rlar›ndan girerken ç›kan çat›flmada fle-
hit düfltü.

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›lla-
r›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.

fiubat 1978’ d e
Ankara’ya gider-
ken geçirdikleri bir
trafik kazas› sonu-
cu aram›zdan ayr›l-
d›lar. Ça¤lar 1956,
Ercüment 1958 do-

¤umlu idi.

Bahattin
ANIK

Tecrite Karfl› Sanatç›lar, 11 fiubat
günü, saat 15.00’da, ‹stanbul Gösteri
ve Kongre Merkezi’nde (Eski
MyShowland) ““Yaflad›m diyebilmek
için...” ad›yla bir gece düzenliyor.

Geceye kat›lacak sanatç›lar aras›n-
da GGrup Yorum, Vedat Sakman, Ef-
kan fieflen, ‹lkay Akkaya, Cahit
Berkay, Bayar fiahin, Enver Çelik,
B i rol Topalo¤lu, Nu rettin Güleç,
Servet Kocakaya, Avni Sa¤lam, Ha-
kan Yeflilyurt, Sad›k Gürbüz, Ercan
Ayd›n, Atilla Meriç... yeral›yor.

Tecrite Karfl› Sanatç›lar, aylard›r
tecriti anlat›yorlard› tiyatroyla, mü-

zikle... fiimdi
bu kez ayn›
araçlarla bü-
yük bir sevin-
ci anlatacak-

lar. Ve onlar bunu binlerle pay-
laflmak istiyorlar. Tecrite Karfl›
S a n a t ç › l a r, geceye ça¤r› için
yapt›klar› aç›klamada bak›n ne
diyorlar:

“...Hiç tükenmeyen umudu,
122 insan pahas›na daha da bü-
yütmenin; 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 bu-
gün yüz binlerin, sessiz milyon-
lar›n hakl› ç›¤l›¤› olmufltur.
122’nin üzerine bir rakam daha
eklenmedi. Sevincimiz, coflku-
muz büyük…

Bizler Tecrite Karfl› Sanatç›-
lar olarak, 11 fiubat’ta sevinci-
mizi daha dolu yaflamak için bir
araya geliyoruz. Sevincimizi en

yo¤un flekilde yaflarken, ... tecritin da-
ha kalkmad›¤›n› sanat›n diliyle bir
kez daha duyuraca¤›z.

... Sahne büyük, sahne kocaman,
sahne bütün ülke olacak. Çok uzak-
larda olanlar da hep bizimle olacak.
Yürekler, kazanman›n hakl› onuruyla
hep birlikte çarpacak.

Yüre¤ini insana, ona ait güzel de-
¤erlere açanlar! Gelin 11 fiubat’ta ay-
n› sevinci yaflayal›m. Gelin inanc›n,
umudun hiç yenilmedi¤ini, yenilme-
yece¤ini herkese bir kez daha göstere-
lim. Bizim için, sizin için, herkes
için... ‘Yaflad›m Diyebilmek ‹çin’...”

�Ç a ¤ r ›
‹ l a n

Geceye iliflkin iletiflim için
tel: 0 212 253 78 88 - 0 212 253 78 81
http://www.hepimiztecritteyiz.com/

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

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹
ETK‹NL‹KLER‹

● 4 fiubat Pazar
V FOR VANDETTA
Yönetmen: JAMES CTEIGUE

● 10 fiubat Cumartesi
Cinderella man
Yönetmen: RON HOWARD

● 11 fiubat Pazar

Cinderella man
Yönetmen: RON HOWARD

122 fiEH‹D‹M‹Z‹ ANIYORUZ!
Siyasi Zaferi, Somut Kazan›mlar›, Onlara Borçluyuz.

Zaferi kazanman›n coflkusunu onlarla paylaflmaya
ça¤›r›yoruz!

Yer: Gazi Cebeci Mezarl›¤›

Tarih: 04.02.2007 SSaat: 14.00

9 fiubat
1996

Üç dev-
rimci, ‹stan-
bul Bahçeli-
evler’de kal-
d›klar› evde
polis taraf›n-
dan katledil-

diler. 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¤um-
luydu. Aslen Erzurumlu olan Meral, ‘92 sonunda devrimci hareketle ta-
n›flt›. Çeflitli defalar gözalt›na al›nd›, direndi. ‘95 May›s’›nda bir savafl-
ç› olarak görev ald›. Ayten Korkulu, 1975 Erzincan, Çay›rl› ‹lçesi Gelin-
pertek Köyü do¤umluydu. 1992’den itibaren Devrimci Sol Güçler’in fa-
aliyetleri içinde yerald›. O da iflkencelerden geçti, y›lmad›, direndi, kav-
gaya devam dedi.

28 Ocak 1998'de Adana'n›n Kiremithane Mahalle-
si'nde Besat Ayy›ld›z ve Bülent Dil'le birlikte katledi-
len 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 Meh-

met Topalo¤lu nezdinde yanyana katle-
dildi¤i Besat ve Bülent ve de tüm dev-
rim flehitleri için sayg› duruflu yap›ld›.
Anmada yap›lan konuflmalarda Topa-
lo¤lu’nun e m e k ç il i ¤ i , f e d a k a rl › ¤ › , a l-
ç a k g ö n ü l l ül ü ¤ ü v u rgulan›rken, derg i
bürosunda k›sa sürede yapt›¤› çal›flma-
lar anlat›ld›. Anma Bize Ölüm Yok mar-
fl›yla sona erdi.

TOPALO⁄LU ANILDI

Fuat
PERK

Meral
AKPINAR

Ayten
KORKULU

Ömer
AYDO⁄MUfi

Ercüment
AKSOY

Ça¤lar
COfiKUNER

Ali
‹NAN

‹rfan
BARLIK

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

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



Hrant Dink’i kim katletti?
Dink’in katledilmesinden kim

veya kimler sorumlu? Bizim bu so-
ruya cevap vermek için polis ifade-
lerine veya kamera görüntülerine
ihtiyac›m›z yok. Polisiye hikayele-
rin, komplo teorilerinin veya dezen-
formasyon sonucu ortal›¤› kaplayan
spekülasyonlar›n girdaplar›nda bo-
¤ulamay›z. Çünkü, düzenin istedi¤i
de bir yerde budur. Biz, “olay ma-
halli”ndeki ayak izlerine de¤il, ola-
y›n siyasi izlerine bakmak duru-
munday›z. ‹flte bu izlere bakarak di-
yoruz ki, Hrant Dink’in katili dev-
lettir ve yine bu izlere bakarak diyo-
ruz ki, linççileri teflvik eden ve ko-
ruyan A K P iktidar›, Dink’in ölü-
münden SORUMLUDUR.

S›n›flar mücadelesine komplo te-
orilerinin penceresinden bakan-

lar›n geliflmeleri do¤ru tahlil etme-
leri ve buna ba¤l› olarak da do¤ru
politikalar gelifltirmeleri mümkün
olmaz. Linç sald›r›lar› gündeme
geldi¤inde, sald›r›lara düzen için-

den bakanlar, bu sald›r›lar› Genel-
kurmay’›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. Te-
orilerin ortak özelli¤i AKP’nin, ya-
ni iflbafl›ndaki hükümetin sorumlu-
lu¤unu es geçmeleriydi. Ama birkaç
gün içinde baflta Tayyip Erdo¤an ol-
mak üzere AKP yöneticileri taraf›n-
dan yap›lan ve linci meflrulaflt›ran
aç›klamalar, komplo teorisyenleri-
nin teorilerini çökertti. Nitekim,
AKP linç sald›r›lar›n› destekleyen
politikas›n› daha sonra da sürdürdü,
AKP yöneticileri kimi yerlerde sal-
d›r›lar›n bizzat içinde oldular.

Bunu hat›rlatmam›z›n nedeni,
Hrant Dink’in katledilmesinde

de benzer senaryo ve teorilere rast-
lanmakta olufludur. Düzen içindeki
güçler, birbirlerine karfl› sürdürdük-
leri iktidar ve ç›kar kavgas›nda, her
türlü komploya, tehdit ve flantaja

baflvurduklar› gibi, katliam ve cina-
yetlere de baflvurabilirler. Oligarflik
güçlerin it dalafl›, onlar›n halka kar-
fl› ifllenen suçlardaki siyasal sorum-
lulu¤unu ortadan kald›rmaz.

Hrant Dink’in vuruldu¤u andan
itibaren AKP’nin ve Tayyip Er-

do¤an’›n gelifltirdi¤i söylem, bafl-
vurdu¤u politikalar, esas olarak
AKP iktidar›n›n Hrant Dink’in kat-
ledilmesindeki sorumlulu¤unu kü-
çültmeye, gözlerden gizlemeye yö-
neliktir. 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›r-
maktad›r. 11 ayd›r ifllenece¤i bili-
nen bir cinayet sözkonusudur. Hiç-
bir iktidar›n “haberim yok” deme
hakk› yoktur. Haberi var veya yok,
olan biten her fleyde AKP’nin siyasi
sorumlulu¤u vard›r ve mesele bu-
nun gere¤ini yerine getirip getirme-
mesidir.

AKP, birkaç polis müdürünü gö-
revden alabilir, peki asl›nda

tüm bu geliflmelerin merkezinde du-
ran ‹çiflleri Bakan› Aksu’yu da gö-
revden 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 hükü-
metindeki Adalet Bakan› Cemil Çi-
çek için de geçerlidir. “Susurlukçu -

A K P S o r u m l u l u k t a n
K a ç a m a z !

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.

3 AKP sorumluluktan kaçamaz!

5 Derin devlet de¤il devlet var!

8 Maske indi ›rkç› yüz göründü

10 AKP, Dink’in cenazesini kullanm›flt›r

11 Sahaya inen flovenizm

12 Bir burjuva ideolojisi; milliyetçilik

ve flovenizm

14 fiovenist milliyetçilik nas›l

ve neden yükseliyor?

18 Y›k›mlara karfl› direnifl

19 Yaflatmak için direndiler, yaflamak için

direniyorlar

20 Bu kez ‘direniflin kazand›¤›n›’

duyurmak için meydanlardayd›k

22 Ortak talep: ‘Bu ad›m burada durm a m a l › d › r ’

23 Abdi ‹pekçi: Meflaleler onur ve

coflkuyla tutuflturuldu

24 Hürriyet’in ahlâk›n› görelim!

26 Röportaj: Onursuzlu¤a boyun

e¤meyenlerin destan›

29 ‹kisi de birbirinden tutars›z ve riyakâr

31 Hayat›n ‹çindeki Teori: Az›nl›klar-2

35 Özkök ‘derin analizler’ ile devleti

aklamaya çal›fl›yor

36 Suçlu Trabzon ve Trabzonlular de¤il

38 Röportaj: Linç sald›r›lar›n›n hedefindekiler

Trabzon gerçe¤ini anlat›yor

40 Emek: Sa¤l›kç›lar ‘itiraz etti’

41 Kapitalist batakl›k: Suçlarda % 70 art›fl!

42 Avukat›n burnu da uzatma gerekçesi

43 Tekellerin adaleti

44 Röportaj: DSF Vietnam Temsilcisi

Tran Dac Lo›

46 Röportaj: DSF Venezuella Temsilcisi Mendez

47 DSF, yolunu netlefltirmeli

48 Not düflüyoruz

49 Dünya: NATO’nun gündemi halklar›n dire n i fl i

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

k›r›lmak isteniyor

‹ ç i n d e k i l e r



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 ka-
dar mümkündür?

AKP iktidar› bu konuda “çeliflki-
lerle” doludur. Tayyip Erdo-

¤an’›n Kürt sorununa dair etti¤i bir
cümleden büyük anlamlar ç›karan-
lara, –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.

Keza, iki polis müdürünün gö-
revden al›nmas›n› “derin dev -

letle hesaplaflma ad›m›” gibi görme
e¤iliminde olanlar flunlar› da unut-
mas›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 ye-
ter. 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, ffiilen de, idari olarak
da geliflmelerden sorumludur. Ve
‘AKP’nin d›fl›nda’ bir fley olmufl de-
¤ildir.

Aç›¤a ç›kt› ki, Ya s i n H a y a l l e r,
Erhan Tunceller, Ogün Samast-

lar, Trabzon’un eski ve yeni polis
fleflerinin koruma ve gözetimindey-
diler. AKP’nin Ramazan Akyürek-
ler’in, Reflat Altaylar’›n ideolojisiy-
le, yöntemleriyle bir sorunu yoktur.
Bunun için Ramazan Akyürek’i ter-
fi ettirip, onun yerine de Reflat Al-
tay’› atad›. Bunun için Trabzon Em-
niyet Müdürü, linççilere “teflekkür”
etti¤inde, ‹stanbul Emniyet Müdü-
rü, 30 A¤ustos törenlerindeki linççi
güruh için “vatandafl›m›z tepkisini
güzel bir flekilde göstermifltir” dedi-
¤inde, onlar› görevden almay› dü-

flünmedi. Bugün “derin devlet”ten
flikayet ediyor görünen Tayyip Er-
do¤an da, linç sald›r›lar› karfl›s›nda
ayn› mant›¤› ve zihniyeti sergile-
miflti.

AKP, madem milliyetçilik revaç-
ta ben de yararlanay›m hesab›

yap›yordu ama milliyetçilik dönüp
kendisini vurmaya bafllay›nca flimdi
“kafatas› milliyetçisi de¤iliz” d e-
meye, araya mesafe koymaya baflla-
d›. Tayyip Erdo¤an: "Bu tür çabalar
içinde olanlar belki her fley olabilir -
ler, ama asla kendilerine vvatansever
diyemezler” diyor son aç›klamala-
r›ndan birinde. Ama linççileri “va -
tanseverlik”, “milli duygular konu -
sunda hassasiyet” diye meflrulaflt›-
ran da kendisiydi. Burjuva politika-
c›s› pragmatiktir; sözlerinin, tav›rla-
r›n›n arkas›nda sa¤lam, tutarl› bir
ideoloji ve politika aranamaz. Yar›n
yine tersine dönebilir bütün bunlar.

Linç sald›r›lar›n› solun da anlad›-
¤› söylenemez. Solun lincin ar-

d›ndan yaflanan geliflmelerdeki tavr›
bunu göstermiflti. Kimileri, alelace-
le Trabzon’a koflup “kendilerinin
olaylarla ilgisi olmad›¤›n›” kan›tla-
maya çal›fl›yor, kimileri TAYAD’›n
ortam› gerdi¤i elefltirisi yap›yor, ki-
mileri TAYAD’l›lar›n bu sald›r› po-
litikas›na karfl› ortak bir flekilde kar-
fl› koymak için yapt›¤› ça¤r›ya ce-
vap bile vermiyordu. Kimileri, linç
sald›r›s›n›n “kendilerinin Karade -
niz’de yapt›klar› kampanyay› gölge -
lemek için” gerçeklefltirildi¤ini, ki-
mileri meselenin sadece “Kürt düfl-
manl›¤›” oldu¤unu söyleyecek ka-
dar dar ufukluydular. ‹flte o sald›r›
tüm ülke çap›na yay›lm›fl, Hrant
Dink’in katledilmesine kadar gel-
m i fl t i r. Sald›r›lara karfl› koymak,
devletle ve iktidarla çat›flmakt›r.
Bugün hâlâ bundan kaç›nmak, anti-
faflist mücadeleden kaçmakt›r.
Komplo teorileriyle, düzeniçi güç-
lere yaslanma politikalar› gelifltir-
mek, bu çat›flmada AKP’yi “derin
devlete karfl› olanlar saf›nda” gör-
mek de ayn› anlama gelir. “Büyük
politika” ad›na sergilenen politika
bilmezliktir asl›nda. Solun bu politi-
ka bilmezli¤i, düzeniçi hesap ve
kayg›lar›, linç sald›r›lar› biçiminde

geliflen faflist politikan›n karfl›s›na
güçlü bir biçimde ç›k›labilmesini de
engellemifltir.

Yine flu hat›rlatmay› yapmakta
yarar var: Gazeteciler, fiemdin-

li’deki olayla ilgili olarak “bunlar
acaba J‹TEM’den mi?” diye sor-
mufllard›. Aksu, sanki jandarma
kendisine ba¤l› de¤ilmifl gibi, “bu
sorular› bana sormay›n” d e r k e n ,
Tayyip Erdo¤an da, “bizim zaman› -
m›zda böyle bir fley yok, geçmiflte
böyle söylentiler olmufl” d i y e r e k
kapatm›flt› konuyu. Derin devleti
aç›¤a ç›karma niyeti olan birinin ve-
rece¤i cevap m› bu?

2Temmuz 2006’da yine bu sayfada
flöyle demifltik: “K›sacas›, linç

sald›r›lar› karfl›s›nda A K P h ü k ü m e -
tinin bafl›ndan bu yana izledi¤i poli -
tika, linççilere ‘‘sald›rmaya devam
e d e b i l i r s i n i z ’ i fl a reti verirken, polise
ve yarg›ya da ‘‘linççileri korumaya
devam edin’ talimat› yerine geçmifl -
t i r. ” Bu talimat› alan ayn› zamanda
Yusuf Hayaller, Ogün Samastlar’ d › r.
Bu talimat› alan Trabzon ve ‹stanbul
polisi, linççileri korumaya devam et-
m i fl t i r. Her fley bu kadar ortadayken,
Hrant Dink’in katledilmesinde
AKP’nin sorumlulu¤u olmad›¤›n›
iddia etmek, komplo teorileriyle
AKP’yi aklamak, sadece faflist poli-
tikalar› ve “derin devleti” güçlendi-
ren bir politika olur.

Y›llard›r söyledi¤imiz gibi, “de -
rin devlet yok, devlet var” .

Hrant Dink’in katledilmesi karfl›s›n-
da 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 dema-
gojik söylemlerine aldan›p buna gö-
re politikalar belirlemek, faflist terör
karfl›s›nda politikas›z kalmakt›r. Fa-
flizme, oligarfliye karfl› mücadelenin
kime karfl› ve nas›l verilece¤i aç›k-
t›r. ‹ktidar sahipleriyle çat›flmadan
ve bu çat›flmada bedeller ödemeden
demokrasi kavgas› verildi¤i görül-
memifltir ve görülmeyecektir. Hrant
Dinkler’in hesab›n› sormak için fa-
flizme karfl› mücadeleyi büyütelim.
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Hrant Dink’in katledilmesiyle il-
gili tart›flmalar, daha önceki benzer
katliamlar›n devam›nda oldu¤u gi-
bi, 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 göster-
di¤i gibi, Hrant Dink’in katledilme-
sinde devletin rolü oldu¤u kesinlefl-
mifltir. Peki sözkonusu devlet “de-
rin” bir devlet mi?

Bakal›m;

Dink’i katledenlerden Yasin Ha-
yal, bizzat YYARGI’n›n korumas›n-
da tahliye edilmifltir. (Linççileri de
hiç soruflturmayan, yarg › l a m a y a n
ayn› savc› ve hakimlerdir.)

Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve
O g ü n S a m a s t aras›ndaki iliflkiler,

POL‹S‹N bilgisi dahilindedir. Bu
örgütlenmenin Hrant Dink’i öldür-
me karar› verdi¤ini Trabzon, ‹stan-
bul POL‹S‹ ve EMN‹YET GENEL
MÜDÜRLÜ⁄Ü de bilmektedir.

Sonuçta ne katiller engellenir, ne
Hrant Dink korunur ve Dink öldü-
rülür.

Cinayetin hemen ard›ndan polis
flefleri, VVAL‹, “örgüt ifli de¤il” diye
aç›klama yaparlar.

Samsun’da JJANDARMA kati-
lin afifl posterini yap›p bas›na servis
yapar. Bir tek afiflin üstüne “eylemi
savunuyoruz, bu vatan için kurflun
atan flerefli Ogün Samast” yazma-
d›klar› kal›r.

K›sacas›, Hrant Dink, devletin
çeflitli kurumlar›n›n onay›, gözyum-
mas›, teflvikiyle katledilmifl ve ka-
tiller, 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, geri-
ye söylenecek tek bir fley kal›r:
Hrant Dink’in KKAT‹L‹ DEVLET-
T‹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 bi-
lenler için çok yeni, flafl›rt›c› de¤il-
dir. Polis ve ordu, 1960’lardan bu-
güne faflist örgütlenmeleri çok çe-
flitli biçimlerde kullanm›flt›r ve kul-
lanmaya devam etmektedir. Faflist-
ler her zaman polisin ve ordunun
yedek gücü olmufltur.

1960-1970’li y›llar boyunca bin-
lerce insan›m›z› katleden sivil faflist
t e r ö r, terörünü, “devletin güvenlik
güçlerine yard›mc› milliyetçi güç -
ler” ideolojisiyle gerekçelendirmifl-

t i r. Ogün Samastlar’›n, Yasin Ha-
y a l l e r’in sözlerine, ifadelerine ba-
k › n ; ayn› ideolojiyi görürsünüz yine.

MHP, Ülkü Ocaklar› içinde ör-
gütlenen, komando kamplar›nda
bizzat polis ve subaylar taraf›ndan
e¤itilen faflistler, yerine göre bazen
polis, bazen ordu, bazen de M‹T ta-
raf›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
ö rgütlenmeler ç›kt›. Bu güruhlar,
‘90’l› y›llarda, infazlarda ölüm
mangalar›n› alk›fllamakta, asker ce-
nazelerini flovenist k›flk›rtma tören-
lerine dönüfltürmekte kullan›ld›. Ya-
k›n dönemde ise ayn› güruha bizzat
Genelkurmay taraf›ndan bafllat›lan,
onlarca flehirde polis taraf›ndan or-
ganize edilen linç sald›r›lar›nda gö-
rev verildi.

Kontrgerilla politikalar› için yi-
ne MHP’si, BBP’si, Ülkü veya Al-
peren Ocaklar›’yla faflist örgütlen-
meler içinden adam devflirilmekte-
dir. Dünün Abdullah Çatl›lar›’n›n,
Haluk K›rc›lar›’n›n, Oral Çelikle-
ri’nin yerinde Yasin Hayaller, Erhan
Tunceller vard›r.

Düzenin kahramanlar›
ve iyi çocuklar›
Hat›rlay›n. Bu ülkenin Baflbaka-

n›, bakanlar›, Ankara Bahçeliev-
ler’de savunmas›z 7 genci iflken-
ceyle, telle bo¤arak, kurflunlayarak
öldüren, uyuflturucu kaçakç›l›¤›
yapt›¤› aç›¤a ç›kan, flantajla, tehdit-
le para tahsil etti¤i bilinen birini
–Abdullah Çatl›’y›– tüm halk›n gö-
zünün içine baka baka sahiplen-
mekten utanmam›fl ve çekinmemifl-
lerdir. Erhan Tunceller, Yasin Ha-
yaller ve Ogün Samastlar karfl›s›n-
daki 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
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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...



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›k-
lamalar›yla olay› küçültmeye çal›fl-
t›lar. Polis, Ogün Samast’›n üzerin-
deki sim kart›n› bile bulmad›, çünkü
do¤ru dürüst aramam›flt›. Kart ceza-
evine giriflte bulundu. Düflünün, öy-
le 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 ““kendin-
den” görüyor, onlara ““aslan›m, ko-
çum” muamelesi yap›yor... Polis, o
kadar aç›k flekilde katili himayeye
çal›fl›yor ki, “‹kinci kifli vard›” di-
yen tan›¤›n ifadesini bile alm›yor...

Sadece polis mi? Hay›r, jandar-
ma da ayn›d›r. Ogün Samast’›n pos-
terlik foto¤raf›n› çeken jandarman›n
katili yak›fl›kl› göstermek için gös-
terdi¤i gayreti herkes televizyonlar-
dan izledi... Evet, onlar, devletin,

polisin, M‹T’in, ordunun iyi
çocuklar›d›r. Faflistlerin feribot
kaç›rmalar›nda, otel bask›nla-
r›nda da hep ayn› yaklafl›m ser-
gilenmedi mi? Bu, “bana mil -
liyetçiler suç iflliyor dedirte -
mezsiniz” zihniyetinin ddevlet
politikas› olarak süregelmesi-
dir.

AKP, ‘derin
devlet’in neresinde?
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 fiem-
dinli konusunda ne yapt›¤› orta-
dad›r.

‘Derin devlet’ Susurluk’ta devle-
tin kirli ve kanl› ifllerinin aç›¤a ç›k-
mas› karfl›s›nda, devleti aklamak
için ortaya at›lan bir kavramd›r. Ül-
kemizdeki katliamlar, provokasyon-
lar, “karanl›k” bir güç taraf›ndan
de¤il, devlet taraf›ndan örg ü t l e n-
mifltir. M‹T’i, jandarmas›, polisi, or-
dusu bunun içindedir. Bunu herkes
de bilir. Ne zaman ki iktidarlar yasal
yollarla halk›n mücadelesini durdu-
ramam›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 diye-
bilecek bir iktidar yoktur. AKP de
buna dahildir.

Gerçek flu ki, Baflbakan’›n yuka-
r›daki sözleri, ülkemizin bir “hukuk
devleti” oldu¤u iddias›n›n da bir ya-
lan oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Baflbakan, hukukun kâr etmedi¤i,
hükümetlerin bile sözünün geçme-
di¤i bir yap›dan sözediyorsa, o ül-
kedeki sisteme demokrasi denilebi-
lir 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› te-

tikçi olarak kullanma politikas› de-

6

4 fiubat 2007 / 90

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

Tam 11 ay önce Trabzon polisine
H r a n t Din’in öldürülece¤i bilgisi
geldi. Trabzon polisi, ‹stanbul polisi-
ne ""Hrant Dink'i vuracaklar" diye
yazd›.

Trabzon polisi, Hrant Dink’i vur-
maya niyetlenenleri engellemedi.

‹stanbul polisi, Hrant Dink’i
korumad›.

Peki ne olacak flimdi?

‹ki polis flefini görevden
al›p kapat›lacak m› bu mesele?

Birini göz göre göre
Ö L D Ü RTMEN‹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 yetkili-
leri, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve
‹çiflleri Bakanl›¤› yetkilileri, ve bizzat
‹çiflleri Bakan›’n›n kendisi, Hrant
Dink’i ÖÖ L D Ü RTMEKTEN YA R-
GILANMALIDIRLAR. Aksi tak-
dirde, meselenin üstü örtülmüfl
olacak, Türkiye halk› bir kez daha
adaletsiz kalacakt›r.

Adalet Olacak M›?



vam etmektedir. fiemdinli’de ortaya
ç›kan kontra timinde iki subay›n ya-
n›s›ra bir de PKK itirafç›s› bulunu-
yordu. Yine geçen hafta ortaya ç›-
kan bir baflka örnek ise, Diyarbak›r
E Tipi Kapal› Cezaevi’nde “organi-
ze 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 hapis-
haneden ç›kar›lm›fl olmas›d›r. Cev-
hero¤lu bu iste¤i yerine getirmeme-
si 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›.

A K P 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 ser-
best b›rakt›rd›, Alaaddin Çak›c› gibi
bir mafyac›n›n kaçmas›na pervas›z-
ca göz yumdu. ‹çiflleri Bakan› Ab-
dülkadir Aksu, mecliste “M ‹ T ’ i n
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” söylemle-
rine karfl› iflkenceler sürdü¤ü gibi,
iflkencecilerin aklanmas›na devam
edildi... MGK yönetmeli¤inde de¤i-
fliklik yap›lmas›, “Toplumla ‹liflkiler
Baflkanl›¤›” adl› psikolojik harekat
merkezinin la¤vedilmesinin hemen
ard›ndan 81 ilde psikolojik harekat›
sürdürmek için yeni birimler kur-
du... K›sacas›, Susurluk politikalar›
ve örgütlenmeleri, bizzat AKP tara-
f›ndan bugüne kadar sürdürülegel-
mifltir.

Kontr ger illa politikalar ›n›n
devam etmesi, Susur luk devle-
tinin hüküm sürmeye devam etti-
¤ini gösterir. Baflka bir deyiflle flöy-
le de diyebiliriz: Kontrgerilla politi-
kalar› yürürlükteyse, bilin ki, dev-
let, yine Susurluk’taki devlettir!

‹hmal de¤il, resmen
kas›t var.
Yukar›da k›smen özetlenen tüm

geliflmelerin ard›ndan ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, Hrant Dink olay›nda “poli -
sin ihmali olup olmad›¤›n›n araflt› -
r›ld›¤›n›” aç›klad›.

A K P hükümetinden jandarma-
ya, polise kadar düzenin tüm ku-
rumlar›, geliflmelerin hesaplad›kla-
r›ndan daha fazla aç›¤a ç›kmas› ve
gün geçtikçe “devletin köfleye s›k›fl-
mas›” karfl›s›nda adeta bir panik
içindeler. ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n “ih-
mal” soruflturmas› da iflte bu pani-
¤in sonucudur. De¤ilse, bu kadar
fley aç›¤a ç›km›flken, “ihmal mi?”
diye yap›lan bir soruflturmaya kar-
galar bile güler.

Polisin “haber eleman›” oldu¤u
aç›klanan Erhan Tuncel’in “iki ta-
rafl› çal›flt›¤›” senaryosu da yine ay-

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
y a y › l m › fl t › r. Panik ve telafl,
Demirel’i bile geliflmelere müdaha-
le 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 ede-
medi¤i gibi, Hrant Dink, göz göre
göre öldürtülmüfltür. Gören göz de
bizzat ddevletin gözüdür.
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Katilin de¤il,
düzenin foto¤raf›

Hrant Dink’i katleden Samast’›n “afifl” havas›n-
da 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" sö-
zünün yerald›¤› bir tablonun önünde gösteriliyordu.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Sözcüsü ‹smail Çal›flkan, foto¤raf›n Sam-
sun'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 ken-
di 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› çe-
ken JANDARMA idi. Askerler, Samast’› gerçekten de büyük bir özenle
sözkonusu sahneye yerlefltiriyor, iki yan›na da iki jandarma geçiyor, öyle-
ce 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? Me-
saj 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?



Hrant Dink’in cenaze töreninde
tafl›nan pankart ve dövizlerde yer-
alan, 100 binden fazla insan›n hay-
k›rd›¤› ““Hepimiz Hrant Dink’iz,
Hepimiz Ermeniyiz” slogan›, ›rk-
ç›, flovenist milliyetçi kesimleri ra-
hats›z etti. Sürekli olarak kendi mil-
liyetçiliklerinin “›rkç› olmad›¤›” va-
azlar›n› verip duranlar›n, ›rkç› yüz-
lerini aç›¤a vurmalar›na vesile olan
bir ifllev gördü.

Yas› bile beklemeyen
ahlâks›zl›k

Bu slogana gösterilen tepkinin
nedenlerine geçmeden önce alt› çi-
zilmesi gereken bir nokta, bu tutum-
da ortaya ç›kan ahlâks›zl›kt›r.

Dink’in mensubu bulundu¤u Er-
meni Cemaati taraf›ndan ilan edilen
“yas” süresinin bitmesini dahi bek-
lemeyen, 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 et-
mek 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 göste-
renlerden biri olan Kemal Kerinçsiz
dahil olmak üzere, katledilmesinin
ard›ndan, devlet erkan›ndan hükü-
mete, burjuva partilerden medyaya
kadar katlinde çeflitli düzeylerde so-
rumluluklar› bulunanlar›n “üzüntü”
dolu aç›klamalar›n›n mürekkebi da-
ha kurumam›flt›r. O “kardefllikten”
sözeden demagoglar henüz yeni
susmuflken, beyninde flovenizm ze-
hirini tafl›yanlar “titreyip kendileri-
ne gelerek”, o slogan›n ifade etti¤i
gerçe¤i nas›l çarp›tacaklar›n› dü-
flünmeye bafllad›lar.

Ak›l tutulmas› ve
rahats›zl›¤›n kaynaklar›

Her fleyden önce, ‘Hepimiz Er -
meniyiz' slogan› etraf›nda yaflanan
t a r t › fl m a l a r, düzeysiz, demagojik,
k›flk›rtma amaçl›d›r. Ak›l denen

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 ki-
fliyi 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 öz-
d e fl l e fl t i r m e ; ma¤dur olan›n, ezile-
nin, bask› görenin yan›nda saf tut-
man›n ifadesidir. Burada sorun yok!
Mesela, “Hepimiz Filistinliyiz, He-
pimiz Irakl›y›z” diyebilirsiniz. Ve
pekala bu “zeki” flovenistler “hay›r
biz Filistinli, Arap, Irakl› de¤il Tür-
küz” diye ortaya f›rlamazlar. Sorun,
Osmanl›’dan bu yana yoketmek is-
tedikleri Ermeniler’i sahiplenme,
katledilen bir Ermeni için tarihte ilk
kez 100 binden fazla insan›n soka¤a
dökülmesidir, o slogan› sahiplen-
mesidir. ‹kiyüzlülük, ›rkç›l›k tavan
yapm›flt›r adeta.

Faflist, flovenist, devletçi kesim-
ler, Hrant Dink cinayeti nezdinde
milliyetçili¤in elefltirilmesi, faflist
örgütlenmelerin ad›n›n geçmesi ne-
deniyle zan alt›ndad›r, “de¤iflme-
dikleri”, her zamanki gibi devletin
kulland›¤› katiller olduklar› genifl
kesimlerce görülüyor. Bu durumdan
kaynakl› bir s›k›flm›fll›k içindedirler.

‘Hepimiz Ermeniyiz'i n ü z e r i n e
atlamalar›n›n birinci nedeni bu s›-
k›flm›fll›ktan kurtulmakt›r. Ülkeyi
bölmek isteyenlerin oyunlardan tu-
tun da, Ermeni Diasporas›’n›n plan-
lar›n› aramaya varan paranoya bu
nedenle üretilmekte ve milliyetçi
duygular en baya¤› biçimde pompa-
lanmaktad›r. Futbol sahalar›na ka-
dar yay›lan, faflist kesimlerin bir bi-
çimde örgütlü olduklar› alanlarda,
flovenist tutumu kitlelere mal etme
ç›k›fllar› bu ihtiyac›n ürünüdür.

‹kincisi; bizzat oligarflik devlet
yaratmaktad›r bu tart›flmay›. Burju-
va köfle yazarlar›n›n, MHP ya da
baflka partilerin sözcülük yapmas›
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Maske indi
IRKÇI yüz
göründü

‘Hepimiz Ermeniyiz’ slo-
gan›, beyninin k›vr›mla-

r›nda flovenizmin zehirle-
ri dolaflanlar› rahats›z etti



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 katle-
dilmesinin ard›ndan, solun öncülü-
¤ünde geliflen hareket, bütün eksik-
liklerine karfl›n, oligarflinin yüzy›l-
l›k politikalar›na, flovenizme, halk-
lar› düflmanlaflt›r›p, bunun üzerin-
den iktidar› sürdürme politikas›na
ciddi bir darbe vurmufltur.

Toplumda “Ermeni” kavram›n›n
ne denli yayg›n flekilde küfür olarak
kullan›ld›¤› düflünüldü¤ünde, cena-
ze sonras› yap›lan bir ankette sloga-
n› do¤ru bulanlar›n neredeyse flove-
nist duygularla bafla bafl gelmesi
önemli bir geliflmedir. (Hürriyet in-
ternet sitesinin 463 bin 68 kiflinin
oyu ile yapt›¤› anket)

Beyninin k›vr›mlar›nda floveniz-
min zehrini tafl›yanlar›n bu slogan-
dan rahats›z olmalar› iflte bu neden-
lerden dolay› do¤ald›r. Genifl kitle-
ler bu kesimler taraf›ndan k›flk›rt›-
l›p, manipüle edilmektedir. Çünkü
bu slogan, oligarflinin halklar› düfl-
manlaflt›rma politikas›n›n da bir if-
las›n›n göstergesi olmufltur.

fiovenistleri tan›y›n!

Slogan etraf›nda yaflanan bu tar-
t›flman›n, istedikleri kadar gizleme-
ye çal›fls›nlar, flovenist, ›rkç› kafa
yap›lar›n› aç›¤a ç›kard›¤›n› belirt-
mifltik. 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 i l e
burjuva milliyetçisi ‹P’i bir kenarda
tutarak, di¤er örneklere bakal›m:

Tayyip Erdo¤an: “Tek eleflti -
rim, ‘Hepimiz Ermeni'yiz’ i f a d e s i

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› etra-
f›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 dü-
flünmek, tam da “Ermenili¤i” lanet-
li, küfür gören anlay›fl›n, baflka kim-
liklere 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
ç e v i rdiklerini hat›rlamakla yetini -
yor ve ‘Hepimiz Ermeniyiz’ d i y e
slogan atan kiflileri ve methiyeler
dizerek toplumun temel dinamikle -
rini dinamitlemeyi yegane vazife
olarak telakki edenleri k›n›yorum.”

Tek kelime ile ahlâks›z, ümmet-
çilik görüntüsü alt›nda ›rkç›, müslü-
manl›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

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 res-
mi yay›nlar› bir yana, ›rkç›l›¤›n bay-
ra¤›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 kullanan-
lar› tehdit eden, slogan› tart›flmaya
açan, “ben de milliyetçiyim” diye
ortaya f›rlayanlar oldu.

Oligarflinin kadim düflmanlaflt›r-
ma politikas›na vurulan darbeyi, ya-
rat›lan havay› tersine çevirmek, flo-
venizmi doru¤a t›rmand›rmak iste-
yenlerin bu ç›rp›n›fllar›, o gün 100
bin kiflinin ‘Hepimiz Ermeniyiz’ de-
di¤i gerçe¤ini de¤ifltirmeyecek, sa-
dece yüzlerindeki maskeyi indir-
mektedirler.
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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 ko-
nuflan Musa Çam, slogana iliflkin tart›fl-
malar› 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.
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AKP iktidar› Hrant Dink’in
cenazesini kendi ç›kar› için kul-
lanm›flt›r. Sanki katil kendisi de-
¤ilmifl, sanki Dink’in katledil-
mesinden iktidar olarak kendisi
sorumlu de¤ilmifl gibi, dünyaya
kendini cinayetin karfl›s›nda du-
ran bir iktidar gibi göstermifltir.

Cenazeye bakanlar›n kat›l-
mas›yla, daha sonra Tayyip Er-
do¤an’›n Hrant Dink’in ailesine
yapt›¤› ziyaretlerle de bu imaj pe-
kifltirilmifltir.

Peki nas›l oldu da bir hükümet,
kendisinin sorumlu oldu¤u ve siya-
si olarak sorumlu olmas›n›n ötesin-
de pratik olarak da sorumlu oldu¤u-
nun her geçen gün daha fazla aç›¤a
ç›kt›¤› bir cinayette, kendini bu ka-
dar kolay “olay›n d›fl›nda” gibi gös-
terebildi?

Dink’in katledilmesinin ard›n-
dan ““Katil Devlet Hesap Verecek”
sloganlar› yank›lan›rken Dink’in
cenaze töreninde son derece ilginç
bir ortam oluflmufl, bugüne kadar
benzeri cinayet ve katliamlarda pek
görülmemifl flekilde, generaller, po-
lis flefleri bile törene kat›lm›fllard›.
Baflka bir deyiflle, Hrant Dink’i öl-
dürenler, ayn› zamanda cenaze töre-
nine 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 ddevletin
sorgulanmas› engellenmifltir. Hrant
Dink’in katledilmesinin sorumlula-
r›na gereken tepkinin gösterilmesi
engellenmifltir.

Bu durumu ortaya ç›karan cena-
ze törenini organize eden refor-
mizmdir. “Hrant Dink’in vasiyeti”,
ailesinin iste¤i denilerek, bu refor-
mist politika, onbinlere dayat›lm›fl-
t›r. Dink’in katillerine gereken tep-
kinin gösterilmesine Dink’in ailesi-
nin itiraz› olmazd› kuflkusuz, e¤er
reformizmin bu kayg› ve hesaplar›
olmasayd›, aile kitlenin iste¤ine ha-
y›r demezdi...

Tek pankartl› yürüyüfller yap›l-
maz 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 olma-
m›flt›r. Sessizlik, slogans›zl›k, pan-
karts›zl›k burjuvazinin hofluna git-
mifltir ama do¤ru olmam›flt›r. Burju-

vazinin hofllanmas› da zaten do¤-
ru olmad›¤›n›n bir baflka göster-
gesidir.

Tayyip Erdo¤an’›n geçen-
haftaki bir konuflmas›nda söy-
ledi¤i flu sözler, cenazenin na-
s›l kullan›ld›¤›n›n da bir ifade-
si oldu: fiöyle diyordu Baflba-
kan: “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 kkarfl›”
verilecek bir mesaj de¤il, oligarfli-
ye, Hrant Dink’i katledenlere veri-
lecek mesaj vard› o cenaze törenin-
de. Reformizm iflte bu mesaj›n güç-
lü biçimde verilmesini engellemifl,
ve AKP’nin dünyay› aldatmas›na
zemin haz›rlam›flt›r.

Ülkemizin ayd›n, duyarl› insan-
lar›, daha Dink’in katledilmesini iz-
leyen ilk saatlerde Agos Gazete-
si’nin önünde ““Katil Devlet Hesap
Verecek” slogan›n› att›lar. Bunun
ne kadar isabetli bir slogan oldu¤u
bugün daha aç›k görülüyor.

Cenaze törenine “ H e p i m i z
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 dün-
yaya kkatilin aç›kça gösterilmesine
engel olan reformizm, bu tavr›yla
ne yaz›k ki AKP’ye hizmet etti.

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›n-
mas›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, çça¤dafl ve cumhuriyetçi bir emniyet müdürüydü.
Hükümet taraf›ndan sanki bir bahane yarat›l›p da al›n -
m›fl hissi uyan›yor.”

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, katliam-
c›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. ‹flkence-
ci, infazc›, 16 Mart Katliam›’n›n organizatörü Reflat
Altay’› savunmak bu çizgiye yak›flm›flt›r...

AKP, Dink’in Cenazesini Kullanm›flt›r
AKP’ye Bu Zemini Sunan Reformizmdir



H r a n t
Dink’in cena-
zesinde tafl›-
nan ‘Hepi-
miz Erme-
ni'yiz’ pan-
k a r t › n a
karfl› flove-

nist milli-
yetçili¤i k›flk›rtanlar, örgüt-

lü bulunduklar› bütün alanlarda ha-
rekete geçtiler. Bu alanlardan biri
de, futbol sahalar›, seyirci kulüpleri
oldu. fiovenizm, birçok maçta saha-
ya indi, sloganlara, pankartlara dö-
nüfltü.

Tr a b z o n s p o r-Kayserispor ma-
ç›nda, Hrant Dink'in katil zanl›s›
Ogün Samast'›n ‘simge’ haline ge-
len 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, Ela-
z›¤l› taraftarlar, Dink'in Malatya do-
¤umlu olmas› nedeniyle “Ermeni

Malatya” slogan› at›p, “Ne Erme-
ni'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 ma-
ç›nda, Demirspor taraftar› bayrak
sallay›p ‘Ne mutlu Türk'üm diye-
ne’, ‘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›klan-
mas› 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 kit-
leleri uyutma arac› olarak kullan-

mad›¤›d›r. Ayn› zamanda faflist ör-
gütlenmelerin ve faflist propaganda-
n›n da zemini futbol sahalar›. Ço¤u
iflsiz, yoksul gençlerin memnuni-
yetsizliklerini, tepkilerini kendi po-
litikalar›n›n kal›b›na dökerek hem
düzen için “tehlikeli” olmaktan ç›-
k a r › y o r l a r, hem baflka kesimlere
karfl› kullan›lan bir güç haline geti-
riyor, hem de faflizme kitle taban›
yap›yor devlet. Ve faflizmin söyle-
mi, propaganda araçlar›, sloganlar›
bu tür örneklerle “soka¤a inen”, “s›-
radanlaflan” bir hal al›yor,

“Gerekirse futbol liglerini ertele-
riz” diyerek, akl›nca “radikal çö-
züm” üreten AKP iktidar› öncelikle
kendi politikalar›n› sorgulamal›d›r.
fiovenist söylem nas›l bu kadar
meflrulaflt›, faflist terör kimden hi-
maye gördü; bu yaflananlar›n çok
daha boyutlusu olan linçlere kim
“vatandafl tepkisi” dedi; bunlar sor-
gulanmadan ligleri erteleriz tehdidi
ucuz politikad›r, çözüm olamaz.
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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
’ S u l t a n t e p e ’ araba vapurunu kaç›rd›. Elindeki T ü r k
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›.

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.

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

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

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¤renciler-
den Murat Kurt, sald›rganlar›n ö¤renci olmad›¤›n› belir-
terek, 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›r-
maya bafllad›lar. Sald›rganlar ile birlikte polis ve bele-
diyenin temizlik personeli de sald›rd›.”

Cinayeti K›nayana Soruflturma
Hrank Dink’in katledilmesi birçok yerde oldu¤u gibi,

Dersim’in Hozat ‹lçesi’nde de protesto edildi. “Yüce
Türk Ya rg›s›”(!), an›nda harekete geçti ve protestoya
kat›lan, aç›klamay› yapanlar hakk›nda soruflturma
b a fl l a t t › .

Sahaya ‹nen fiovenizm!



H r a n t
D i n k ’ i n
k a t l e d i l -
m e s i y l e
y a fl a n a n
t a r t › fl m a
n o k t a l a-
r › n d a n
b i r i n i ,
m i l l i y e t-
ç i l i k ,
› r k ç › l › k
o l u fl t u r-
m a k t a d › r.
C i n a y e t i n

teknik, adli
a y r › n t › l a r ›

bir yana, uy-
gun politik ve

sosyolojik ze-
mininin haz›r-

lanmas›nda oligar-
flinin bütün kesimleri

taraf›ndan pompalanan
milliyetçili¤in mutlak bir

belirleyicili¤i oldu¤u aç›kt›r.

Özellikle son y›llarda milliyetçi bir
yükseliflin yafland›¤› da yine bilinen bir durumdur. An-
cak 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 dev-
rimlerle tasfiye edilerek ulus devletlerin oluflma süre-
cinde, burjuvazinin halk kitlelerini peflinden sürükleme-
sine, 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› savun-
makta buluyordu. Onun milliyetçili¤inin temelini ise,
kendine ait bir pazara sahip olma iste¤i belirliyordu.

Kapitalist üretim iliflkileri içinde flekillenen ve bu an-
lamda 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› gi-
derek 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 peflin-
den sürükleyecek bir düflünceye, kitleleri motive edecek
bir araca ihtiyaç vard›. Bu araç, “ulus devlet” düflünce-
si, milliyetçilik oldu. Merkezi otoriteyi güçlendiren mil-
liyetçilik, Sanayi Devrimi sonras› daha da geliflti.

“Milliyetçilik”in orijini olan “millet” kavram› ise, ilk

kez 1789 Frans›z Devrimi’nde kullan›ld›. Modern an-
lamda milliyetçili¤in militan bir ideoloji olarak ortaya
ç›k›fl› ise, 1800’lerin bafl›nda Almanya’d›r. Alman bur-
juva milliyetçili¤i, burjuvazinin c›l›zl›¤›ndan kaynakl›,
politik düzlemden önce felsefi düzlemde yaflanm›fl, ar-
d›ndan burjuva hareketlerin esin kayna¤› olmufltur. Al-
man burjuvazisinin, “yurtsever” nutuklarla emekçileri
peflinden sürükleyen Frans›z burjuvazisi karfl›s›nda ken-
di pazar›n› koruma temelindeki bu geliflim, liberal-radi-
kal 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 toplum-
sal olaylarda liberalizmle birlikte kitleleri aya¤a kald›-
ran manevi gücü oluflturdu ve Avrupa’da “restorasyon”
düzenini sarsmas›, Fransa’da krall›¤›n de¤iflimi, ‹span-
ya ve Portekiz'de yeni anayasalar›n yap›lmas›, Polon-
ya’da milliyetçi ayaklanma gibi kimi siyasi, ekonomik
sonuçlar yaratt›. Burjuvazinin iktidar›n› kurmas› ile bir-
likte, “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, milli-
yetçili¤i pompalayan kapitalist, üretimin iç pazar ihtiya-
c›n› aflmas›ndan dolay›, üretti¤i mal› tüketecek pazara
ihtiyaç duyar. Birbirlerinin pazarlar›n› ele geçirme sava-
fl›, çeflitli uluslar›n kapitalistlerinin düflmanca karfl› kar-
fl›ya gelmesi demektir. “Milli pazar›n›” koruma ve bafl-
ka pazarlara girme hesab› yapan kapitalistler, een ateflli
yurtsever nutuklar› iflte bu zamanlarda atm›fllard›r.

Kapitalizmin emperyalizm aflamas›na s›çramas›,
burjuvazinin gericileflmesi, birçok olgu gibi, milliyetçi-
likte de temel de¤ifliklikler yapt›. Mahir Çayan’›n deyi-
fli 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› ortaklafl-
t›, uluslararas› tekeller ortaya ç›kmaya bafllad› ve ““ser-
mayenin vatan› yoktur” sözü somut bir gerçeklik hali-
ni almaya bafllad›. Elbette burjuvazi ç›karlar› gere¤i
milliyetçili¤i kullanmaya devam etti. Ancak bu önce-
kinden farkl› bir nitelikteydi. Art›k milliyetçilik, dema-
gojik ve ezilen, sömürülen halk kitlelerini aldatma, ma-
nipüle etme, uyutma amaçl› devredeydi. ‹flte Lenin de
bu iki dönemin burjuva milliyetçili¤inin birbiriyle çeli-
flik 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 bafl-
ka uluslar› boyunduruk alt›na almak istemesiyle ortaya
ç›kar. Art›k kesinkes gerici nitelik tafl›yan burjuva milli-
yetçili¤i, ezen ulus milliyetçili¤ine, yani flflovenizme dö-
nüflmüfltür. fiovenizmin ise, olumlu hiçbir yan› yoktur.
Bunun en aç›k örnekleri, 1. ve 2. Emperyalist Paylafl›m
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Bir burjuva
ideolojisi;

milliyetçilik
ve flovenizm



Savafllar›’d›r. fioven milliyetçili¤i alabildi¤ine körükle-
yen 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, sa-
dece “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 aç-
m›flt›r. Lenin emperyalist savafl›n temel ay›r›c› özellikle-
ri aras›nda floven milliyetçili¤i de sayarken, proleter kit-
lelerin kendi s›n›f konumlar›ndan kopar›lmas› ve onla-
r›n enternasyonal s›n›f kardeflli¤i görevlerini unuttur-
mak amac›yla ifllendi¤ine dikket çeker. (Emperyalist
Savafl Üzerine, Ceylan Yay. Syf. 60) Kitleleri “yurtse-
verlik”, 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 süre-
ce paralel olarak iflçi emekçilerin eflitlik, özgürlük talep-
leri 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, so-
mut ifadesini sömürgecilikte buldu. Teoriyi prati¤e tafl›-
yan ise, Avrupa emperyalistleriydi. Üstün ›rk, afla¤› ›rk-
lar› ‘medenilefltirirken’, yeralt› ve yerüstü kaynaklar›na
da el koyuyordu. Zenginliklere ‘üstün ›rk’›n lay›k oldu-
¤unun teorisiyle sömürgecilik düflünsel planda meflru-
laflt›r›ld›, ›rkç›l›k sömürgecili¤in yolunu düzledi.

fiovenizm; ‹talya, Almanya ve ‹spanya’da ortaya ç›-
kan faflist partilerin ortak özellikleriydi. ‹ktidarlara ge-
liflleri ise, tekelci burjuvazinin, devleti tam bask›c› bir
temelde yeniden flekillendirmesinin bir ifadesiydi. Fa-
flizm bu ülkelerde kimi farkl›l›klar gösterse de, devletin
ve ulusun yüceltilmesini temel ald›lar. Emekçilerin ge-
liflen mücadeleleri karfl›s›nda kapitalist çark›n güvenli-
¤inin birinci kofluluydu bu ortak özellik. Ulusu yücelt-
mekse, ›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 ›r-
k›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 sa-
vafl›na, Marksizm’e karfl› "" zehirli bir bo¤ma gaz›d› r"
flovenizm. Faflizmin bilinen tan›m›nda da flovenizme
özellikle vurgu yap›l›r. “ Tekelci burjuvazinin en gg e r i c i,
en flfl o v e n i s t, en kk a t l i a m c › ve ss a l d › r g a n kesiminin aç›k
bask›c›, kan dökücü dd i k t a t ö r l ü ¤ ü” olarak tan›mlanan fa-
flizm salt terör silah› ile ayakta duramaz, “çeflitli biçim -
l e rde (›rkç›l›k, liberal-milliyetçilik, Yahudi düflmanl›¤›,
anti-komünizm gibi) olabilen demagojiye, demagojik y› -
¤›n propagandas›na gereksinimi vard › r. " (Faflizm Üzeri-

ne Notlar Syf. 20) Halk kitlelerinin gerici yanlar›na yö-
nelik propagandalar bu temelde gündeme getirilmifltir.
En çok kulland›¤› olgular›n ise, milliyetçilik ve din ol-
du¤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 dema-
gojiye dayal›, milliyetçi duygulara seslenerek “düflman-
l a r, 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 flove-
nizm dalgas›yla uluslar aras›nda düflmanl›¤› yükseltir-
ken, toplumun ilerici güçlerine, iflçi s›n›f›na, devrimci-
lere karfl› da ‘Kara Gömlekliler’, ‘SS’ler’ örne¤inde ol-
du¤u gibi, terör uygulam›flt›r. Faflizmin milliyetçili¤i
olan ›rkç›l›¤›n ve flovenizmin ulaflt›¤› boyutu gösterme-
si 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 gö-
rülen Yahudiler’in gaz odalar›na gönderilmesini meflru
bir hak olarak gördü. ‹lericiler, komünistler Hitler fafliz-
minin zulmüne u¤rat›ld›, sendikalar kapat›ld›. Tüm bun-
lar 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 üze-
ri ›rkç› milliyetçilik taraf›ndan örtüldü ve sorumlu ola-
rak, baflta Yahudiler olmak üzere “afla¤› ›rklar”, komü-
nistler, emekçiler gösterildi. Bilinen deyimle ›rkç› milli-
yetçilik “kapitalizmin incir yapra¤›” olarak kullan›l›p,
50 milyon insan›n hayat›na malolan “ay›p” gizlenmek
istendi.

Özellikle 1980’lerin sonundan itibaren ise milliyet-
çilik, 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 emper-
yalistlerin k›flk›rtmas› ile birbirini bo¤azlad› ve emper-
yalistler bu ülkeleri milliyetçiler sayesinde iflgal ettiler.
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M i l l i y e t-
çilik; ordu-
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ti, burju-
va parti-
leri ile
i s t i s n a-
s›z bütün
d ü z e n
g ü ç l e r i
t a r a f › n d a n

s i s t e m a t i k
bir flekilde

p o m p a l a n -
makta, k›flk›r-

t › l m a k t a d › r .
Linç giriflimleri-

ni ‘vatandafl tepki-
s i ’ olarak niteleyen

a ç › k l a m a l a r d a n ,
Dink’in katilinin posterlik

resmini çeken devlete kadar
gelinmifltir. Yükselen bir milliyetçi-

lik var, evet. Ama bunun niteli¤ini tespit etmek, öncelik-
le oligarflinin politikalar› içindeki yerini do¤ru görmeye
ba¤l›d›r. O zaman, kim neden yükseltiyor ve nas›l kul-
lan›yor daha aç›k anlafl›lacakt›r.

Milliyetçili¤in kullan›ld›¤› alanlar

HALK K‹TLELER‹N‹ KONTROL ALTIN-
D A TUTMA, MUHALEFET‹ S‹ND‹RME
ARACI. Milliyetçili¤in tarihsel olarak kullan›lageldi¤i
en önemli nokta, muhalefeti, devrimci mücadeleyi sin-
dirme, bast›rma arac› olmas›d›r. ‘So¤uk Savafl’ y›llar›n-
da 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 or-
tamda, milliyetçili¤in bu amaçla kullan›lmas›, bütün dü-
zen güçlerinin kendi içindeki çat›flmalar› bir yana b›ra-
k›p hemfikir olduklar› noktad›r.

fiovenist milliyetçili¤in yükseltilmesi ayn› zamanda
çok daha genifl kitleleri pasifize etmekte, denetim alt›n-
da tutulmalar›na hizmet etmektedir. fiovenist milliyetçi
flartland›rmalar alt›nda tutulan kitleler kendi sorunlar›n-
dan uzaklafl›r, sorunlar›n›n kayna¤› olarak hak arayan

kesimleri, haklar›n› isteyen ulus ve milliyetleri görür.
George Orwell’›n, “1984” isimli roman›nda anlatt›¤›
toplumu sürekli baflka toplumlarla savaflta oldu¤u yala-
n› üzerine tetikte tutup devletin kendi muktedir durumu-
nu, yoksullu¤u bunun üzerinden meflrulaflt›rmas› duru-
mu, ülkemizde milliyetçilik üzerinde yap›lmaktad›r.

Milliyetçili¤in, toplum üzerindeki etkisinin kimi za-
man 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 mücadelesi-
nin yükselmesi, devrimcilerin Ba¤›ms›z Türkiye fliar›y-
la alanlar› doldurmas› gibi dönemlerde; hep milliyetçili-
¤in dozaj› yükseltilmifltir. Yani, halk›n “falanca konuda-
ki tepkisi” diye ifade edilen durum “do¤al” de¤ildir, linç
güruhuna dönüflen “s›radan vatandafl”, durup dururken
bu hale gelmiyor, getiriliyor. Ve giderek faflizmin söyle-
mi, 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 ola-
rak a¤›rlaflan sürekli kriz koflullar›, durmadan yoksulla-
flan, iflsizleflen kitlelerin ortaya ç›kan memnuniyetsizlik-
lerini 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 etme-
de kulland›¤› iki temel araçtan biri milliyetçilik ise, öte-
kinin din oldu¤unu da belirtmeliyiz. Kimi zaman biri ki-
mi zaman öteki, bazen de ikisi birden devreye sokulabi-
lir. Cunta ile birlikte devletin resmi ideolojisi haline ge-
len “Türk-islam sentezi” ise bu ihtiyac›n ürünüdür.

Pompalanan milliyetçilik, y›llard›r muhafazakârlafl-
t›r›lan toplumsal yap› içinde daha da keskinleflerek,
özellikle küçük-burjuva ve lümpen kesimler üzerinde en
geri ›rkç› ideolojiler için uygun bir zemin haline gel-
mektedir. Halk kitleleri bu temelde sürekli bir flekilde
manipülasyona tabi tutuluyor. Hayali d›fl ve iç düflman-
lar yarat›l›yor, bunun üzerinden kitleler teyakkuz halin-
de tutuluyor. Bir yandan iflbirlikçilik iliflkilerini sürdü-
ren devlet, öte yandan Avrupa ve ABD’nin Türkiye’ye
karfl› “Sevr’i canland›rmak” istedi¤i paranoyas›n› kö-
rüklüyor. Kürt sorununu kanla bo¤ma siyasetinin parça-
s› olarak sürekli bir flekilde kitleler Kürt halk›n›n müca-
delesine 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. Ör-
gütlenen kesimlerse, adeta “dört yan›m›z› çeviren düfl -
mana hizmet eden” unsurlar olarak lanse ediliyor. Ser-
maye düzeninin güvenli¤inden baflka hiçbir içeri¤e sa-
hip olmayan “ulusal güvenlik” üzerine oturan ülke yö-
netimi, kitleleri de bu siyasetin destekçisi haline getiri-
yor. Farkl› düflünceler “ulusal güvenli¤e tehdit” olarak
damgalan›p, ihanetle suçlan›yor ve yoketmek için her
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yöntemin denenmesi mübah hale getiriliyor. “Ulusal gü-
venlik” 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 › y o r. Sistem, “Türkçü” ve “islamc›” bir kültürel kal›ba
soktu¤u gençlerini bilimsel, demokratik e¤itimden uzak
t u t u y o r. 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, sa-
dece gerici ideolojilerin, en baflta da milliyetçli¤in kültü-
rel alt yap›s›n› oluflturacakt›r. Keza, burjuva medya da bu
konuda sistemli ve düzenin politikalar›na paralel bir an-
lay›flla milliyetçi hamasete yüklenmektedir.

Tüm bu olgular milliyetçili¤i canl› tutmaktad›r. Mil-
liyetçi duygular diri tutulmal›d›r ki, istismar› kolay ol-
sun, milliyetçilik maskesi alt›nda egemen s›n›flar›n po-
litikalar› uygulanabilsin. Bunun için gerçekle ilgisi ol-
mayan 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 ka-
dar “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 gün-
ler” ve “bayramlar” da artt›. Bugün Malazgirt Zafe-
ri’nden ‹stanbul’un Fethi’ne kadar onlarca “milli gün”
icat edildi, “millilik” bayrak boyuyla ölçülür oldu. Os-
manl›’n›n fetihçili¤iyle övünen milliyetçilik, Osmanl›
topraklar›n› yeniden kazanaca¤›n› düflünen ‹ttihat Te-
rakki’nin, 1. Paylafl›m Savafl›’n› f›rsat gören milliyetçi-
li¤i ile ayn› kaynaktan beslenerek halk› zehirlemektedir.

Böylesine bir kuflat›lm›fll›¤a hapsedilen halk, kendi-
ni 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 kul-
lan›lan milliyetçili¤in kendisi de oligarfli taraf›ndan
‘kontrollü’ flekilde gelifltirilir. Tersi bu zeminde, sistem
aç›s›ndan büyük tehlike yaratmasa da, istenmeyen bafl-
ka ak›mlar› da gelifltirebilir.

OL‹GARfi‹ ‹Ç‹ ÇATIfiMANIN A R A C I
OLARAK M‹LL‹YETÇ‹L‹K. Milliyetçi yükseli-
flin 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. Oligarfli-
nin geleneksel politikas› olan “AB projesine dahil ol-
ma”, A K P taraf›ndan kendi iktidar›n› tahkim etme

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 bü-
tünleflilen bu nokta, çat›flman›n da oda¤›nda durmakta-
d›r. Genelkurmay, iktidar gücünü elinde tutmaya devam
etmek istemekte, çeflitli araçlarla birlikte flovenist milli-
yetçili¤in yükseltilmesini de bu amaçla gündemine al-
maktad›r. CHP oy kayg›lar› ile birlikte bu eksende hare-
ket etmektedir, kendini “ulusalc›” olarak niteleyen kimi
güçler, yarg› dahil devlet bürokrasisinin a¤›rl›kl› bir ke-
simi Genelkurmay paralelindedir.

Pompalanan milliyetçilik bu eksende AKP hüküme-
tinin alt›n› da oyan bir geliflme iken, AKP bu dalgay› dü-
flürmek yerine milliyetçili¤i kendine yedekleme hesab›
ile daha da körüklemifl, bu temeldeki geliflmelere, linç-
lere, 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! Prag-
matizm ve ülkemizdeki islamc›lar›n ayn› zamanda flove-
nist yanlar›n›n a¤›rl›kl› oluflu, bunun önünde engeldir.

Milliyetçili¤in üzerinde yükseldi¤i
tarihsel ve güncel temeller
Oligarflinin bütün kesimlerinin bu k›flk›rtma ve yön-

lendirmelerinin 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› Ulu-
sal Kurtulufl Savafl› vermifl halk›n milliyetçilik duygula-
r› bir “zemin”se, bu devrimci anlamda bir vatanseverli-
¤e dönüflebilece¤i ve güçlü bir enternasyonalizme de
kaynakl›k edebilece¤i gibi, faflizme kitle taban› yarat-
man›n, iflbirlikçi politikalar› gizlemenin arac› da olabi-
lir. Bugün bu “zemin”e müdahale egemen güçler ve on-
lar›n kulland›¤› faflistler taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Milliyetçili¤in üzerinde yükseldi¤i zemini, tarihsel
ve güncel politik geliflmeler olmak üzere iki ana bafll›k-
ta ele alabiliriz. Tarihsel olarak;

1- Milliyetçilik; 1900’lerin bafl›ndan itibaren Os-
manl›’y› kurtarma, ard›ndan bir ulus devlet yaratma po-
litikas›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 ha-
maset 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 üze-
rinde politika yapt›¤›, kitleleri manipüle etti¤i zeminle-
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rin bafl›nda gelmektedir. Türk milliyetçili¤inin, Osman-
l› topraklar›ndaki uluslar›n ba¤›ms›zl›k mücadeleleri
karfl›s›nda bir tepki niteli¤i tafl›mas›, Anadolu’da yafla-
yan Kürt ulusuna, Ermeniler, Rumlar ve di¤er az›nl›kla-
ra sürekli olarak kuflkuyla yaklaflmay›, bölücülük potan-
siyeli olarak görülmelerini ve “Türk’ün son yurdunu ko -
ruma” ad›na bu halklar üzerinde korkunç bir zulüm po-
litikas›na baflvurmas›na neden olmufltur.

Milliyetçilik, do¤as› gere¤i ve politik ihtiyaçtan kay-
nakl› kendine bir düflman temas› yaratmak durumunda-
d›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 ulus-
lard›. Bizde ise tam tersine milliyetçilik, güçlüye, yani
bat›ya hayranl›k temelinde geliflti. BBat›c›l›k Türk milli-
yetçili¤inin en güçlü damarlar›ndan biri oldu. Çünkü
bat›da güçlü bir burjuvazi vard›, ne Osmanl› ne de Cum-
huriyette ise, böyle bir burjuva s›n›f› yoktu. ‹htiyaç du-
yulan “düflman” ise; emperyalizm de¤il, Ermeni, Rum,
Kürt baflta olmak üzere ulus ve milliyetler, belli bir dö-
nemde antikomünizm temelinde, sol olmufltur. (Özellik-
le az›nl›klar temelinde gelifltirilen düflmanl›¤›n bir bafl-
ka boyutu ise, Jöntürkler’den bu yana uygulanan Ana-
dolu’yu Türklefltirme siyaseti ile, 1950’lere kadar az›n-
l›klar›n elinde bulunan sermayeye el koyma, yan i“mil-
li burjuvazi” yaratma projesiydi.)

Özetle, flovenizm belli bir tarihten itibaren Kemalist
milliyetçili¤in, bafl›ndan itibaren de ›rkç› faflist milliyet-
çili¤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 sonucu-
dur. Ya kapitalizmi tercih edecek ve emperyalistlerle bü-
tünleflecek, ya da sosyalizme yönelecek ba¤›ms›zl›¤›n›
koruyacakt›. Kemalistler, kapitalizmi seçti. Anti-emper-
yalist 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 dayanma-
mas›, ‘modernleflme’ ad›na emperyalist kültüre aç›kl›k,
Kemalist milliyetçili¤in politika bezirganlar› ve ordu ta-
raf›ndan iflbirlikçili¤i gizlemenin arac› olarak görülme-
si... gibi yanlar da, onun anti-emperyalist niteli¤ini kay-
betmesinde 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, aksi-
ne hem ideolojik hem de pratik olarak iflbirlikçilik zemi-
ninde geliflmifltir.

1950’lerin sonundan itibaren yeni-sömürgeleflme sü-
reci ve devletin bütün kurumlar› ile iflbirlikçi politikala-
r› 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 te-
rörün meflrulaflt›rma arac› olmufltur. Türkiye’nin gerçek
ba¤›ms›zl›¤›n› savunan devrimcilere, vatansever gençli-
¤e karfl› binlerce cinayet, provokasyon, katliam “milli-
yetçilik” maskesi alt›nda gerçeklefltirildi bu ülkede.

5- 1930’larla birlikte, bizzat Mustafa Kemal’in tali-
mat› ile ortaya konulan ““Günefl Dil Teorisi” ve ““Türk
Tarihi Tezi”; milliyetçili¤in evriminde önemli bir dö-
nüm noktas›d›r. Resmi milliyetçili¤in ›rk/etnik vurguyu
ön plana ç›kard›¤› bu süreç, toplumsal zihniyette hama-
seti yüksek bir ‘Türklük övgüsü’ yaratm›flt›r. Bugünkü
Türk milliyetçili¤ine karakterinin verilmesinde dönüm
noktas› olan Türk Tarih Tezi; merkezinde “Türk”ün ol-
du¤u bir tarih ve medeniyet anlay›fl›n› gelifltirdi, öylesi-
ne ileri gitti ki, kelimenin gerçek anlam›yla Türk olma
merkezli bir “megalomani”ye gidecek kap›y› açt›. Ana-
dolu’da yaflayan tüm medeniyetleri Türkler’e ba¤layan,
tarih içindeki bütün olaylarda Türkler’e bir övünç kay-
na¤›, onlar›n gururunu okflayacak bir vesile yaratmaya
çal›flan bu tezle yarat›lan çarp›k tarih ve medeniyet an-
lay›fl›, alt› bofl “böbürlenme”; “K›z›lderililer’in Türk
kökenli oldu¤unu” iddia edecek denli ssapk›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›n-
dan 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¤itimin-
de kulland›¤› kitapta, “Türk’ün; ddünyan›n en asil ve y›l -
maz milleti oldu¤u kadar da een 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¤i-
tim anlay›fl›n› savunduklar›n› da aç›¤a vuruyorlard›.
Türk niye “dünyan›n en asil milleti”, di¤er milletler ne-
ye göre daha az asiller? Bilimsel bir cevap verilemez el-
bette. Keza, bu tan›m tüm ulus için tek bir kültür nitele-
mesi 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 bu-
lunan güncel iç ve d›fl politik geliflmelere bakabiliriz.

Güncel politik geliflmeler olarak;

1- AAvrupa Birli¤i’ne üyelik etraf›nda yaflanan ikti-
dar odakl› geliflmeler ve AAmerikan emperyalizminin
izledi¤i politikalar.

2- Emperyalizmin küreselleflme süreci politikalar› ve
ulus devletleri “tahrip eden” geliflim süreci ve tekellefl-
menin ulaflt›¤› boyuttan zarar gören orta burjuva ve bur-
juva kesimlerin ç›rp›n›fllar›, TOBB, ATO gibi temsilci-
leri 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 ifl-
birlikçi iktidarlar›n iliflkileri niteliksel de¤iflikli¤e u¤ra-
m›flt›r. Daha önce iflbirlikçi iktidarlara belirli bir hareket
alan› b›rakan Amerikan emperyalizmi, flimdi mutlak ita-
at 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›kar-
lar› ile çat›flmas› elbette kaç›n›lmazd›r.

3- Kapitalizmin insan unsurunu bütün özellikleriyle
birlikte korkunç bir tahribata u¤ratmas›, kimliksizlefltir-
mesi 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 birlik-
te de¤il, daha çok, y›llard›r flovenizmin g›das›n› olufltu-
ran konularla birlikte tart›fl›lmaktad›r. Örne¤in; Kürt So-
runu, 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 hare-
keti himaye etti¤i, Türkiye’yi bölmeye çal›flt›¤›, Kuzey
Irak’ta “Kürt Devleti” kurma yolunda ilerledi¤i vb. pro-
pagandalarla 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. Emperyalist-
lerin, 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 yönel-
dikleri; AB’ye girifl sürecini yürüten hükümetlere (ki
MHP gibi, kendileri de içindedir) yöneldikleri; AB pro-
jesinin 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›n-
l›klara, Kürtler’e, demokratik kesimlere yöneliyor, ay-
d›nlar› sindirmeye çal›fl›yorlar. Ki, “Türk milliyetçili-
¤i”nin Ulusal Kurtulufl Savafl› sonras› geliflimine bak›l-
d›¤›nda da, “d›fla” de¤il hep “içteki düflmana” yönlendi-
rildi¤ini görürüz.

AB konusunun ayn› zamanda oligarfli içi iktidar
odakl› bir çat›flman›n merkezinde oldu¤u da bilinmekte-
dir. Bu çat›flmada iktidar›n› korumak isteyen Genelkur-
may ve çevresinde kümelenen güçler (‘ulusalc›lar’, Ke-
malistler, CHP, MHP v.d burjuva düzen güçleri, devlet
bürokrasisi), politikalar›n›n temeline milliyetçili¤i
oturtmakta, kitle deste¤ini böyle elde etmeyi, “AB’cile-
ri” böyle köfleye s›k›flt›rmay› hesaplamaktad›rlar. Mil-
yonlarca Kürt’ü “sözde vatandafl” ilan eden Genelkur-
may’dan, aç›kça faflist yasalar› savunan CHP’ye, linç-
lerden faflist teröre kadar rol oynayan MHP-BBP gibi
partilerden tekelleflemeyen burjuvazinin temsilcisi oda-
lara 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 ‘genifl-
leme/egemenlik’ tart›flmalar› ekseninde Türkiye’ye yö-
nelik afla¤›lamalar›, özellikle tar›mda yaflanmaya baflla-
yan tasfiyenin AB ile ilintisi, Az›nl›klar ve Kürt sorunu
temelinde “kültürel haklar” söyleminin flovenizm taba-
n›nda yaratt›¤› “Türkiye’yi bölecekler” ya da tarihsel
belle¤e at›fla “Sevr’i hortlatacaklar” sendromu gibi ge-
liflmelerdir.

AB’nin tüm bu noktalardaki isteklerinin sorunlar›n
köklü, gerçekçi çözümlerini içermedi¤i, düzeniçi kanal-
larda tutmay› amaçlad›¤› biliniyor. Ancak, faflist devle-
tin 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 gü-
cünü üzerine inflaat etti¤i temel noktalar›n bafl›ndad›r.
Mevcut çat›flman›n fliddeti de bu gerçeklerden kaynak-
lanmaktad›r.

Bir yanda Kürt sorunu ve az›nl›klar sorunlar›n›n em-
peryalist 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. Dev-
rimcilerin, bu iki gerici odak karfl›s›nda ba¤›ms›z, de-
mokratik, halklar›n birlikte iktidar›n›n yönetti¤i bir Tür-
kiye 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 milli-
yetçili¤e yüklenmesi ise, hükümet gücü ve araçlar› dü-
flünüldü¤ünde, bu zemini daha da güçlendiriyor, flove-
nist kabar›fla ve teröre resmi hoflgörüyü ortaya ç›kar›yor.

fiovenizmin oligarfli taraf›ndan yükseltilmesinin ne-
denleri ve yükselifle etkide bulunan olgulara dair, baflka
politik, sosyal gerçeklere de de¤inilebilir. Ancak temel-
de yukar›da s›ralad›¤›m›z eksende yaflanan bir geliflme-
dir ve do¤rudan devletin ihtiyac› olarak k›flk›rt›lmakta-
d›r. K›flk›rtmaya bir biçimde kat›lan partiler, medya ve
di¤er güçlerse, kendi hesaplar› olmakla birlikte, devle-
tin bu ihtiyac›na hizmet ettikleri unutulmamal›d›r.

Ogün Samastlar, bu zeminde ve devletin ihtiyac› ora-
n›nda varoluyorlar. Samast’›n Türk bayra¤› ve Mustafa
Kemal’in “Vatan topra¤› kutsald›r kaderine terk edile-
mez” sözünün alt›nda görüntüsünü posterlefltiren jan-
darma ve polis, bu gerçekleri görmek istemeyen herke-
sin gözüne sokmaktad›r. fiovenizmi kim nas›l körüklü-
yor ve bu zeminde halka karfl› savafl›yor, çok veciz
flekilde anlatmaktad›r o resim!
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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 örgütle-
nen mahalle halk› direnifle geçerek, belediye görevlile-
rini mahalleden kovdu. ‹kinci kez polis ile birlikte ma-
halleye giren belediye ekiplerine halk yine direniflle kar-
fl›l›k verdi. Çevik Kuvvet ekipleri, gaz bombas› ve pan-
zerlerle 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 Kö-
se'nin aralar›nda anlaflarak, evlerinin üzerinde bulundu-
¤u arsalar› satt›¤›n› belirten mahalle halk›, bu anlaflma-

ya tepki göstererek, Muhtar-
l›¤› da tafl ya¤muruna tuttu
ve "Polis fiafl›rma Sabr›m›z›
Tafl›rma, Katil Polis" fleklin-
de sloganlar att›.

Ankara Dikmen Vadisi halk› ise, Melih Gökçek’in
‘Kentsel Dönüflüm Projesi’ ad› alt›nda 1 fiubat günü ev-
lerini 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 böl-
geye binlerce polis, panzerler gönderildi. Ç›kan çat›fl-
mada 50 civar›nda kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›-
nanlar aras›nda Dikmen Temel Haklar üyesi iki kifli bu-
lunurken, Senem Koca’n›n ise kolunun k›r›ld›¤› bildiril-
di. 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›.

Kat› At›k Tesisi
Protesto Edildi

Giresun’un Bulancak ‹lçesi’nde kurul-
mas› 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 Tu-
ran, Giresun ve Ordu belediyelerinin kat›
at›klar›n›n toplanarak mahallelerine geti-
rilmesini 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›
Kontrgerillan›n 24 Ocak 1993'te kat-

leti¤i gazeteci-yazar U¤ur Mumcu, Sam-
sun'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 konfe-
ransla Mumcu anmalar› sürdü.

Adana Temel Haklar taraf›ndan
24 fiubat’ta düzenlenecek olan Grup
Yorum konseri için as›lmas› düflünü-
len bez afifllere Adana Büyükflehir
Belediyesi izin vermedi. Belediye-
nin bu tavr› 31 Ocak günü Büyükfle-
hir Belediyesi önünde yap›lan aç›k-
lama ile protesto edildi.

Aç›klamay› okuyan Mehmet B›l-
d›rc›n, uygulamay› keyfi o l a r a k
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 Müzik-
hol’de saat 18.00’de yap›laca¤› du-
yuruldu.

Konser afifllerine yasak!

Aflure günü etkinli¤i
Ankara’da faaliyet yürütün ‹dilcan Kültür

Merkezi, 11 fiubat günü saat 14.00’te Aç›ka-
l›n Dü¤ün Salonu’nda 4. Geleneksel Aflure Et-
kinli¤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
Dergimiz ‹stanbul’un gecekondu mahallelerinde ve Anadoluda emekçi

halk›m›za ulaflmaya devam ediyor. Geçen hafta yap›lan toplu sat›fllarda, gün-
deme 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 zafe-
rini duyuran okurlar›m›z›n faaliyetine tahammül edemeyen polis, megafon-
suz sat›fl dayatt›. Buna karfl›n halk›n sahiplendi¤i okurlar›m›z ellerindeki der-
giyi bitirene kadar tan›t›ma devam ettiler. ‹‹zmir’de ise, 27-28 Ocak günle-
rinde, Kemeralt› ve Yamanlar Mahallesi’nde yap›lan tan›t›mda 121 dergi sa-
t›l›rken, “uyuflturucuya karfl› verilen mücadele ve F Tipi hapishanelerdeki di-
renifl 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 mahalle-
sinde 93, Ba¤c›lar Yenimahalle’de 90 dergimiz evlere, iflyerlerine ulaflt›r›ld›.
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G ö r e v-
lerini yeri-
ne getire-
rek ölüm
o r u c u n a
ara veren
Behiç A fl-

c›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Say-
maz, flimdi sa¤l›kl› bir yaflama döne-
bilmek için direniyorlar. Her üç dire-
niflçinin de sa¤l›k durumlar›na iliflkin
elimize ulaflan bilgiler flöyledir;

Avukat Behiç Aflc›: En-
feksiyon riski ortadan kalkt›¤› için
yo¤un bak›mdan ç›kt›. Kan de¤erle-
rinde yükselme sa¤lanmaya bafllan-
d›. Normal kriterlere yaklaflt›r›ld›.
Kemik ili¤ine yap›lan mioksi sonu-
cunda kemik ili¤inde deformasyon
tespit edildi.

K a nd aki tromb osit düz eyi de
çok düflük oldu¤u için bünyesi ka-
namaya aç›k durumda. A¤›zda ve
bo¤azda mantar, a¤›zda yaralar, en-

feksiyonlar, ba¤›rsaklarda enfeksi-
yon geliflmifl. Ancak bu enfeksiyon-
lar uygulanan tedaviyle kontrol al-
t›nda tutuluyor. Sol gözde görme
kayb› var.

Bünyesi çok zay›f duruma olan
Aflc›’n›n doktorlar›ndan al›nan bil-
giye göre, bünyesini zor toparlaya-
ca¤› belirtiliyor. Damar yoluyla ve
a¤›zdan mama ve s›v› t›bbi besin
verilen Aflc›’n›n çok halsiz ve yor-
gun olmas›ndan kaynakl›, günde sa-
dece bir yak›n›n› 5 dakika görebil-
di¤i belirtiliyor. Ayr›ca, kendi ihti-
yaçlar›n› karfl›layamad›¤› ve kalbin-
de ritim bozuklu¤u oldu¤u aktar›ld›.

Gülcan Görüro¤lu: Ada-
na’dan ‹stanbul’a getirilerek tedavi
alt›na al›nd›. Uzun süreli açl›ktan
kaynakl› kan de¤erlerinde düzensiz-
li¤in oldu¤u aktar›ld›. Afl›r› zay›fla-
ma, protein eksikli¤i sözkonusu. ‹h-
tiyaçlar›n› tek bafl›na karfl›layabile-
cek durumda de¤il. Denge bozuklu-

¤u ve halsizlik var. Kan flekerinde
ciddi bir yükselme-alçalma sözko-
nusu. 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›da-
larla beslendi¤i belirtildi.

S e vgi Saym a z : Uflak Ha-
pishanesi’nde hükümlü olan ve d›-
flar›daki direniflçilerle birlikte dire-
nifle ara veren Sevgi Saymaz’›n t e-
d av is inin ilk günl e rde polis ve as-
k e rler tar af › ndan keyfi flek i lde en-
g e ll e nd i¤i ancak flimdi ted av iye de-
vam edild i¤i bel i rt i ldi. Saym a z ’ › n
sa¤l›k durumuna iliflkin elimize ge-
len bilgiler ise flöyle; afl›r› zay›fla-
ma, halsizlik durumu var. Vi t a m i n
ve protein eksikli¤inin oldu¤u bil-
dirildi. ‹htiyaçlar›n› tek bafl›na kar-
fl›layamad›¤› belirtildi. Ay a¤a kal-
k ab ilen ancak 2-3 ad›m atab il e n
S a ymaz’›n bac a kl ar ›n›n çok güçs ü z
o lm as ›na ra¤men sa¤l›k durumu-
nun 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.

Yaflatmak için direndiler,

yaflamak için direniyorlar

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 ver-
di¤i demeçte, F Tipi hapishanelerdeki iyilefltirme yö-
nündeki ilk ad›mlardan sözetti.

Ünsal, yeni de¤iflikliklerin yolda oldu¤unu belirte-
rek, ““pazarl›k yap›lmamal› diye bir fley yok, toplu-
mun istedi¤i yönde de¤ifliklikler olmal›d›r” dedi.
Kendi iktidar dönemlerinde ölüm oruçlar›nda 29 kifli-
nin hayat›n› kaybetti¤ini söyleyen Ünsal flöyle devam
etti: “Keflke bu ölümler olmasayd›, ilk iktidar oldu¤u-
muzda 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 ölme-
sin, Behiçler Aflc›lar ölüme yatmas›n diye biz de bir
ad›m att›k.” Ünsal, ilerleyen süreçlerde yeniliklerine
devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yerinde bir tespit (ya da özelefltiri)! Evet, tarih böy-
le yazacak; AKP hükümeti döneminde 29 insan yafla-
m›n› yitirdi, hükümet toplam ölümlerin siyasi sorumlu-
lu¤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› ye-
ni ölümlere davetiye demekti. Nitekim öyle de oldu.
Görmezden gelme, sansürden medet umma, zulmü sür-
dürme politikas› sonucu katledildi insanlar›m›z.

Ahmet Faruk Ünsal’›n, “samimi” oldu¤unu düflün-
dü¤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 nezdin-
de giriflimlerde bulunmakt›r. Bu, elbette sadece Ün-
sal’›n de¤il, tüm AKP’lilerin de sorumlulu¤udur. Aksi,
o ölümlere ortakl›k demektir.

Direniflçilerin sa¤l›k durumu



H a f t a l a r d › r, y›llard›r meydanlar-
dayd›lar. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar› hiç susmad›,
sald›r›lara u¤rad›lar, polisin yönlen-
dirdi¤i faflistlerin linç giriflimi ve pro-
vokasyonlar›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› duyur-
mak, tecritin k›r›lmas›nda ad›m at›ld›-
¤›n› ancak mücadelenin sürece¤ini
ilan etmek için düzenlediler eylemle-
rini. Bu eylemlerle birlikte, her hafta
periyodik olarak düzenlenen eylemle-
re de ara verildi.

*

Direnifl Evi’nin bulundu¤u AAda-
na’da, pazartesi eylemi coflkulu bir
kutlamaya dönüflmüfltü. 50 haftad›r
b›kmadan, yorulmadan ‹nönü Par-
k›’nda tecriti anlatan TAYA D ’ l › l a r,
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 sözle-
rine ekleyen TAYA D ’ l › l a r, “Adalet
Bakanl›¤›'n›n uygulamalar›n› dikkatle
izleyece¤iz” dediler ve “Yaflas›n Di-
renifl Yaflas›n Zafer, Yaflas›n Ölüm
Orucunun Zaferi" sloganlar›n› att›lar.

Antalya Tecrit Karfl›t› Platform
27 Ocak’t a K›fllahan Meydan›’nda

yapt›¤› aç›klama ile her hafta cumar-
tesi günü yapt›klar› eylemlere ara ver-
diklerini, tecritin tamamen kald›r›l-
mas›na dönük çal›flmalar›na devam
edeceklerini d u y u r d u l a r. Pl a t f o r m
ad›na aç›klamay› yapan Z ü l e y h a
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.

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 TA-
YAD’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.

‹ s t a n b u l ’ d a da 50’ye yak›n de-
mokratik kitle örgütü, sendika, meslek
ö rgütü ve ayd›nlar›n her cumartesi
Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar› otur-
ma eyleminin sonuncusu 28 Ocak’t a
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› pankar-
t›n aç›ld›¤› eylemde ilk olarak Tecrite
Karfl› Dayn›flma Komitesi'nden Avu-
kat Taylan Tanay sürece iliflkin bilgi-
lendirme yapt›ktan sonra, birlik ad›na
aç›klamay› Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Ali
R›za Telek yapt›. Telek, tecrit uygula-
mas›n›n insani ve hukuki olmad›¤›n›,
6 y›ld›r TTB, TMMOB, Ankara ve ‹s-
tanbul barolar›n›n tecrit uygulamas›-
na karfl› haz›rlam›fl oldu¤u bilimsel
raporlar›n dikkate al›nmad›¤›n› söyle-
di. Telek, tecrite karfl› yürüten müca-
dele sonucunda hükümetin bir ad›m
atmak durumunda kald›¤›n› kaydetti.

TAYAD'l› Aileler her hafta Galata-
saray Lisesi önünde yapt›klar› mektup
okuma eylemlerine de, 28 Ocak’ta
yapt›klar› son eylemle ara verdiler.
Kand›ra F Tipi Hapishanesi'nde ç›ka-
r›lan Komün Dergisi'nden bir yaz›
okunurken, TAYAD ad›na aç›klamay›
yapan Lerzan Taflç›er, her hafta tut-
saklardan gelen mektuplar› okudukla-
r›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. TA-
YAD'l› Aileler olarak, tecrite karfl› di-
renen evlatlar›n›n yan›nda olmaya de-
vam edeceklerini belirten Taflç›er’in
sözleri, ‘Yaflas›n Evlatlar›m›z›n Onur-
lu Mücadelesi, Yaflas›n Direnifl Yafla-
s›n Zafer’ sloganlar›yla desteklendi.

Pendik HÖC üyeleri de Cengiz
Soydafl’›n mezar› bafl›nda anma
yaparak zaferi müjdelediler.

Tecrite Karfl› AAnkara ‹nisiyatifi
de, cuma günleri gerçeklefltirdi¤i ey-
lemlerin sonuncusunu 26 Ocak günü
yapt›lar. ‹nisiyatif ad›na D‹SK Ankara
Bölge Temsilcili¤i, KESK Ankara fiu-
beler Platformu, TMMOB Ankara ‹l
Koordinasyon Kurulu, TTB Ankara
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Bu kez ‘direniflin kazand›¤›n›’
duyurmak için meydanlardayd›k

Direniflin
kazan›m›
halaylarla
kutlan›rken,
haftal›k
periyodik
eylemlere
ara verildi.
Tecrite karfl›
mücadele
sürecek



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 Hapishane-
lerdeki Tecrite Son” dediler. Aç›kla-
may› yapan S e b a hattin 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 dire-
niflçiler onurumuzdur diyen TA-
YAD’l›lar, “Yaflas›n Direnifl Yaflas›n
Zafer, Yaflas›n Forbes Direnimiz” slo-
ganlar› att›lar.

Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›
genelgenin ard›ndan ölüm orucuna ara
verilmesi üzerine Forbes’teki eylem-
lerinin 251. gününde olan TAYA D ’ l ›
Aileler 29 Ocak Pazartesi saat
14.00’da yapt›klar› bas›n aç›klamas›
ile eylemlerine ara verdiklerini duyur-
d u l a r. 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. A n c a k
tecrit tamamen ortadan kalk›ncaya
kadar mücadelemiz devam edecektir”
denildi.

29 Ocak Pazartesi günü saat
1 9 . 0 0 ’ d a Karfl›yaka Ça r fl › s ›’n d a
biraraya gelen devrimci demokrat
k u r u m l a r yapt›klar› 3. meflaleli
eylemleriyle tecritin kald›r›lmas›n›
i s t e d i l e r. 110 kiflinin kat›ld›¤›
e y l e m d e ‹flbankas› önüne k a d a r
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. Süley-
maniye Geçidi’nde biraraya gelen ve
“Tecrite Karfl› Ölüm Orucu Direnifli

Zafer Kazand›” pankart›
açan TAYAD’l›lara, Hal-
kevi, ESP ve BDSP üyele-
ri de destek verirken,
“Tecritin Kald›r›lmas›nda
Ad›m At›ld› Direnifl Ka -
zand›” dövizleri de tafl›n-
d›. Hasan To¤an, genelge
ile birlikte tecritin k›r›ld›-
¤›n›, kald›r›lmas› için mü-
cadelenin sürece¤ini be-
lirterek, sürmekte olan dönüflümlü aç-
l›k grevine de ara verdiklerini kaydet-
ti. Zafer halay› çekilen etkinli¤in d›-
fl›nda, ayn› gece yar›s› da havai fiflek-
ler at›ld›.

Di¤er kentlerde oldu¤u gibi, MMer-
sin’de de oturma eylemine ara verilir-
ken, 48 haftad›r Tafl Bina önünde tec-
rit gerçe¤ini hayk›ran TAYAD'l›lar,
son kez 29 Ocak günü eylemlerini
gerçeklefltirdiler. Direniflin kazan›m-
lar›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 Kara-
er, “Tecriti kald›raca¤›m›z› söylemifl-
tik ve tecriti k›rd›k” dedi.

23 Ocak günü Hürriyet Cadde-
si'nden 1 May›s Meydan›'na kadar
meflalelerle yürüyen AArtvin Gençlik
D e r n e ¤ i üyeleri, "Tecrit Ta m a m e n
Kalkana Kadar Mücadelemiz Süre-
cek” pankart› tafl›d›lar. Meydanda ya-
p›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. " H a l k › 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
P T T önünde biraraya gelen
D‹SK, KESK, Edirne Ta b i p
Odas›, Genel ‹fl, E¤itim-S e n ,
TÜDER, Tekstil Sen, SES,
Emekli Sen, BES, Gençlik Der-
nekli 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

kahramandan birinin, Gülnihal Y›l-
maz'›n mezar› bafl›nda yap›ld›. 28
Ocak günü Gülnihal Y›lmaz'›n meza-
r› bafl›nda toplanan TAYAD’l›lar, Bü-
yük Direnifl flehitlerini anarken, dire-
nifl ve zafer üzerine konuflmalar yap-
t›lar. Gülnihal Y›lmaz’›n devrimci ya-
flam›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, Ay fl e -
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 TTrabzon’da
bulunan mezar› bafl›nda da, Büyük
Direnifl’in flehidine “Zafer Müjdesi”
verildi. Direnifle ara verildi¤inin aç›k-
lanmas›ndan sonra, ertesi günü Of ‹l-
çesi’ndeki mezar› bafl›na giden TA-
YAD'l›lar, mezara k›z›l karanfiller b›-
rakarak sayg› duruflunda bulundular.
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Direnifle ara verilmesinin ard›n-
dan 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 vaz-
geçmesi, oligarflinin deyifliyle “iyi-
leflmesi” flart›n›n kald›r›lmas› kaza-
n›m›n en önemli yan›n› oluflturmak-
tad›r. Yine tutsaklar›n biraraya gel-
me saatlerinin iki kat›na ç›kar›lmas›
ve daha da art›r›laca¤›n›n Baflba-
kanl›k ve Adalet Bakanl›¤›’nca söz-
lü olarak taahhüt edilmesi önemli
geliflmelerdir.

Ancak tüm bunlar tecriti tümden
ortadan kald›rmaya yetmez. Y›llar-
d›r tutsaklar›n, tutsak ailelerinin,
demokratik kamuoyunun “Te c r i t e
Son” talepleri devam etmektedir.
Aç›klamalarda vurgu yap›lan, “bu
ad›m burada durmamal›d›r” sözü de
yine ayn› talebin gündemde oldu¤u-
nun gösterg e s i d i r. Keza, çeflitli
kentlerde kurulan tecrite karfl› bir-
likler de, yapt›klar› toplant›larda bu
birliklerin tecrit tümden kalkana ka-
dar sürmesi yönünde iradelerini or-
taya koymufllad›r.

Görüflmelerde “arac›l›k” yapan,
ülkenin en kitlesel, sayg›n demok-
ratik kurumlar› da yapt›klar› aç›kla-
malarla konunun takipçisi olacakla-
r›n›, tüm tecrit uygulamalar›n›n so-
na ermesi gerekti¤ini beyan etmifl-
lerdir.

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›n-
lar›. Direniflin belli bir aflamas›ndan
sonra da olsa sürece kat›lan, tecritin
kald›r›lmas› için emek harcayan, gi-
riflimlerde bulunan demokratik ku-
rumlar; öncelikli olarak Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n genelge ile ilan etti¤i
uygulamalar›n yaflama geçirilmesi-
nin takipçisi olacaklard›r. Ard›ndan,
flifaen sözü verilen “iyilefltirmeleri”
güvence alt›na alacak yine genelge-
lerin ya da düzenlemelerin yap›lma-
s›n›n takipçisi olacaklar, bunun için
mücadele edeceklerdir.

AKP iktidar› ve Adalet Bakanl›-
¤› bu noktada asla “rehavete” düfl-
memeli, direniflin bitti¤ini düflüne-
rek tecriti sürdürme politikas›nda
›srar etmemelidir.

Tecritte ›srar 122 insan›n can›na
malolmufltur. Bunun 25’i bu iktidar
döneminde, Cemil Çiçek’in bakan-
l›¤› döneminde yaflanm›flt›r. Görme-
me, duymama, demokratik kamu-
oyunu kaale almama, sansürden

medet umma, “terör örgütü” dema-
gojisine s›¤›nma, “devlet taviz ver-
mez, pazarl›k yapmaz” mant›¤› ile
25 insan›n ölümünden do¤rudan so-
rumlu olan Adalet Bakanl›¤›, her
fleyden önce bu tutumunu terketme-
lidir. Aksi, yeni ölümler, yeni ac›lar
ve iktidar›n omuzuna binecek yeni
veballer demektir.

Sayfalar›m›zda okuyaca¤›n›z gi-
bi, iktidar partisinin bir milletvekili-
nin bu yöndeki sözleri anlaml›d›r.
“Keflke” diyor AKP Milletvekili Fa-
ruk Ünsal, “iktidar oldu¤umuzda bu
ad›m› atsayd›k.” Bir kez daha “kefl-
ke” dememek için, tecriti tümden
ortadan kald›racak ad›mlar›n arkas›-
n› getirmelidir. Direniflçiler, at›lan
ad›m› bunun taahhüdü olarak göre-
rek “ara veriyoruz” dediler. Bakan-
l›¤›n, “baflka yöntemlerle mücadele
etsinler... Uzlaflmayan onlar...” tü-
ründen demagojileri bugüne kadar
s›n›rl› bir çevreyi etkiliyordu belki,
bu aflamadan sonra ise hiç kimseyi
inand›ramazlar.

Elbette iktidar›n bu ad›mlar› at-
mas›n› sa¤laman›n sorumlu¤unun,
demokratik kamuoyuna, “takipçisi
olaca¤›z” diyen, tecrite karfl› ç›kan
tüm kesimlere düfltü¤ünü de hat›r-
latmal›y›z.

Ortak talep:

TMMOB: Tüm tecrit uygulamalar›na
son verilmelidir
TMMOB 25 Ocak günü yapt›¤› aç›klama ile Adalet Bakanl›¤›’n›n genel-

ge 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 Ku-
rulu’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›¤› genelgesi-
nin 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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Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan ya-
y›nlanan genelgeyi olumlu bir ad›m
olarak de¤erlendiren ölüm orucu di-
reniflçilerinin eylemlerine ara ver-
mesinin ard›ndan, AAbdi ‹pekçi
Park›’ndaki oturma eylemine de,
27 Ocak’ta ara verildi.

Abdi ‹pekçi kuflkusuz, direniflin
en uzun süreli mevzisi durumun-
dayd›. TAYAD'l› Aileler, 4 y›ld›r
baflkentin göbe¤inde yaz k›fl deme-
den oturma eylemi yapt›lar. Abdi
‹pekçi Direnifli tarihteki yerini, sab-
r›n, demokratik mücadelede ›srar›n,
sahiplenmenin manifestosu olarak
flimdiden alm›flt›r.

Dergimiz okurlar› bu dört y›l
içinde TAYAD’l›lar›n neler yafla-
d›klar›n› bilirler. Sadece do¤aya, so-
¤u¤a ve s›ca¤a karfl› direnmediler,
ayn› zamanda polisin bask›s›na, gö-
zalt›lara, tutuklamalara, tacizlere,
provokasyonlara karfl› y›lmad›lar,
sinmediler, bir an bile direnifli anlat-
may› b›rakmad›lar. Emekçi elinin
alt›n› Ankara’da oturup bilmeyen
kalmad›. Küçük bir soban›n etraf›n-
da ayd›nland› kimi zaman umutlar›.
Evlatlar›na hediye edecekleri günü
beklediler. Bir an bile tereddüt et-
mediler. Çünkü onlar güçlerini, TA-
YAD’›n onlarca y›la dayanan hakl›
mücadelesinden ve dört duvar ara-
s›nda tarihi bir direnifl yaratan tut-
saklardan 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 Dire-
nifl, Yaflas›n Zafer" pankart› aç›lan
etkinlikte TAYAD'l› Aileler a d › n a
konuflan Mehmet Y›lmaz. Onlar da
evlatlar›yla, eflleri, kardeflleri, yol-
dafllar› ile birlikte burada direnmifl-
l e r d i . Bundan sonra da verilen sözle-
rin takipçisi olacaklar›n› ilan ettiler,
mücadele bitmedi, flimdi tecrit tüm-
den kalk›ncaya kadar mücadeleye
devam edeceklerini hayk›rd›lar. 1 2 2
insan›n ölümünden sorumlu olanla -
r›n cezaland›r›lmas›n› i s t e d i l e r.

Ve elbette “gerekti¤inde”, yeni-

den orada olacaklar›n› da eklediler
sözlerine; “Gerekti¤inde Abdi ‹pek-
çi Direnifli de yeniden bafllayacak-
t›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, ge-
liflmelerin 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 ‹pek-
çi’de. fiiirlerin direnifli anlatt›¤›,
“ Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Zafer! Bü-
yük Direnifl fiehitleri Türkiye Halk-
lar›n›n Onurudur! Tecriti K›rd›k,
Mücadelemiz, Tecriti Tümden Yo k
Edinceye Kadar Sürecektir” slogan-
lar›n›n at›ld›¤› etkinli¤e BDSP, Kal-
d›raç, Halkevleri, BES, SES, E¤i-
tim-Sen’in de aralar›nda bulundu¤u
birçok DKÖ destek verdi.
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Abdi ‹pekçi: Meflaleler onur
ve coflkuyla tutuflturuldu

“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”



Belçika’n›n Brugges Hapishane-
si’nde DHKP-C Davas›’ndan tutuk-
lu 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 2-
3 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, ay-
n› davadan tutuklu bulunan fiükriye
Akar’›n mektubundan benzeri iyi-
lefltirmeleri aktarm›flt›k. Bilindi¤i
üzere, devrimci tutsaklara özel ola-
rak yaflama geçirilen tecrit uygula-
malar›, 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 geçi-
rildi¤ini gösteriyor.

Bunlar› Neden Manflet Yapmaz?

Okurlar›m›z hat›rlayacakt›r; F
Tipi tecrite karfl› seslerin yükseldi¤i
günlerde, Belçika’daki tecrit uygu-
lamas› Hürriyet’in manfletine tafl›n-
m›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 man-
fletine tafl›y›p, bu kez tersinden F
Tiplerini örnek göstererek, ayn›
haklar›n burada da olmas› gerekti¤i-
ni savunmak durumunda de¤il mi-
dir? Ahlâki olan, demokratik olan

bu de¤il midir?

Evet öyledir; ancak devlet gaze-
tesi Hürriyet için, o manflet bir “ha-
ber” de¤il, siyasi bir savaflt›. Oligar-
fli ad›na devreye giriyor, F Tipi tec-
ritin son ç›rp›n›fllar›nda elinden tu-
tuyordu. Belçika’da tan›nan haklar›
ise büyük bir sessizlikle karfl›lad›.
Çünkü aleyhte kullanabilece¤i bir
durum yoktu, aksine kendisini vu-
ruyordu.

Hürriyet o “ F Tipini mumla ar› -
yorlar” manfleti ile; 122 ölümün
yetmedi¤ini hayk›rm›flt›. 122 ölüm
sanki kendi ülkesinde de¤il de Bel-
çika’da yaflanm›fl gibi, oradaki tec-
rit üzerinden F Tipi tecriti alk›flla-
m›fl, tecriti sürdürmeyeceksek, bo-
fluna m› yapt›k o katliam›, demiflti.

19 Aral›k katliam› öncesinde
katliama zemin haz›rlayan, sonra-
s›nda vahfleti alk›fllayan ve katliam-
c›lar› aklayan manfletler ile, 122
ölümün üzerine at›lan “ F Ti p i n i
mumla ar›yorlar” manfleti ayn› çiz-
ginin devam›d›r. Yüzlerce günlük
açl›¤›n ard›ndan F Tiplerindeki ilk
flehit Cengiz Soydafl’›n cesedi so¤u-
mam›flken, ‘‘F Tiplerinde 1.5 mil-
yonluk tabildot’ haberi yapan ah-
lâk ne ise, ‘F Tipini mumla ar›yor -
lar’ diyen de ayn› ahlâkt›.

Peki flimdi Hürriyet, yine Belçi-
ka’da tan›nan haklar› örnek göstere-
rek, Adalet Bakanl›¤›’na “siz de ta-
n›y›n bu haklar›” diyecek mi? Hür-
riyet böyle bir ahlâka, böyle bir de-
mokratl›¤a sahip mi? Eminiz ki,
Brugges Hapishanesi’ndeki gelifl-
melerden haberi var, bugüne kadar
da böyle bir ahlâkl› tutum sergile-
medi¤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› savafl-
makt›r. Böyle bir savaflta; ahlâktan,
demokratl›ktan, namustan eser ola-
bilir mi?
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Hürriyet’in ahlâk›n› görelim!

Belçika’daki tecrit uygulamala-
r›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?

CLEA’n›n Cumartesi Eylemleri Sürüyor
Belçikal› ilericiler, demokratlar, bilim adamlar›nca DHKC Davas›’n›n ar-

d›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 eylemler-
de 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 ge-
tirildi. Bakanl›k 11 ve 18 Ocak tarihlerinde tutsak yak›nlar› ve CLEA Sözcüle-
ri 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 hapishanele-
ri genel müdürü yerald›. CLEA Sözcüleri ve tutsak yak›nlar›, Gent Mahkeme-
si karar›n› elefltirmekle birlikte, as›l olarak hapishanedeki uygulamalar› dile
getirdiler ve bu durumun “terör, tehlikeli kifliler”
söylemi ile meflrulaflt›r›lamayaca¤›n› söylediler. Ba-
kanl›k Temsilcisi Sabine Demet ise, talepleri dikka-
te alacaklar›n› ve iyilefltirmelerin yap›laca¤›n› belirtti.

Bu arada, DHKC Tutsaklar› nezdinde gündeme
gelen ve birçok demokratik kesim taraf›ndan eleflti-
rilen “özel tutuklu rejimini” belirleme yetkisini Adalet
Bakanl›¤›’ndan al›p hapishaneler genel müdürlü¤ü-
ne veren yeni bir yasa 15 Ocak’ta yürürlü¤e girdi.



“Onbir ayd›r süren tecrit uygula-
mas›nda somut de¤ifliklikler oldu-
¤unu, bu konudaki kazan›mlar›m›z›
önceki mektuplar›mda iletmifltim.

Dün ö¤rendi¤ime göre; bbizim
üzerimizdeki de¤ifliklikler, Belçi-
ka hapishaneler rejimini de kök-
ten etkilemifl durumda.

2006 Ocak’›nda Belçika hapis-
haneleri üzerine merkezi uygulama-
lar› öngören ve tek tek hapishane-
lerdeki keyfi uygulamalar› engelle-
mek amac›yla DDupont Yasas› ad›n-
daki yasa, parlamentoda onaylan-
m›fl. Yasan›n uygulanmas› için hü-
kümet taraf›ndan 'serbest b›rak›lma-
s›' gerekiyor. Geçen sürede, yasalar-
la ilgili tart›flma noktalar› vs. belir-
lenip, de¤ifltiriliyor, son halini al›-
yor. Dupont Yasas›’n›n da 2010'da
yürürlü¤e girmesi öngörülmüfl. An-
cak bizim ddireniflimiz ve parale-
linde tecrite yönelik kazand›¤m›z
davalar sonucu; hhükümet 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 dos-
ya numaras›na at›fta bulundu. Yani
planlanandan önce uygulamaya
geçmesine biz vesile olmufluz.

Dupont Yasas› öncesinde disip-
lin cezalar› ve tecrit yönetmeli¤inin
dayand›¤› bir yasall›k yoktu. Her
fley hapishane müdürlerinin keyfi-
yetine ba¤l› olup, ciddi bir motivas-
yona gerek görülmeden süresiz uy-
gulanabiliyordu. Yasaya göre ise,
müdürlerin bu yetkisi bir haftal›k
yapt›r›m uygulama ile s›n›rland›r›l-
d›. Daha uzun süreli tecrit uygula-
mas› 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 Hapis-
haneler Genel Müdürlü¤ü’nün ona-
y›na sunulmak zorunda. Kaçma gi-

riflimi, personele veya di¤er tutsak-
lara yönelik somut sald›r›lar hapis-
hane içinde uyuflturucu kullan›m›
ve kaçakç›l›¤› vs. gibi yasa taraf›n-
dan belirlenen somut durumlar d›-
fl›nda kkeyfi tecrit uygulamas› art›k
yap›lamaz durumda olacak.

Dupont Yasas›’n›n uygulanmaya
konulmas› karar›ndan sonra Ocak
2007 bafl›ndan itibaren, Belçika Ha-
pishane 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 na-
s›l yozlaflt›r›labilece¤ine ve mesleki
talep ad› alt›nda bir anti-demokra-
tizm yatt›¤›n› da gösterdi.

Gerek Adalet Bakanl›¤›, gerekse
hapishaneler genel müdürlü¤ü ile
yap›lan görüflmelerde bize uygula-
nan tecrit konusunda açl›k grevinin
rolü aç›kça kabullenilmesine ra¤-
men, tecritimizin yumuflat›lma ka-
rarlar›n› iletirken, gerekçe olarak
yeni yasa özellikle belirtiliyordu.

S o n u ç t a; tüm Belçika'da uzun
süreli tecrit uygulamas› keyfilikleri-
nin birçok ma¤durunun üzerindeki
tecritin kald›r›lmas›nda rolümüz ol-
mas› aç›kt›r. Belçika'da siyasi tutsak
mücadelesi ne yaz›k ki, bizim s›rt›-
m›zdad›r. BBu rolümüzün gere¤ini
de yerine getirmifl olman›n onu-
runu yafl›yoruz.

fiu an halen hapishane içinde
birçok hakk›m›z "güvenlik" gerek-
çesiyle engellenmektedir. Özellikle
siyasi yap›m›zdan ve flimdiye kadar
bizimle ilgili bas›na yans›yan ha-
berlerden kaynakl› olarak, propa-
gandif çal›flma yapmaya devam
edece¤imizin aç›k oldu¤u ve bu du-
rumun da hapishanenin iç ve d›fl gü-
venli¤ini tehlikeye düflürdü¤üne
hükmediliyor. Bu de¤erlendirmede-

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 ssiyasi
tutsakl›k statümüzün de itiraf› an-
lam›na geliyor.”

Musa Aflo¤lu
Brugges Hapishanesi, 25 Ocak
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‘Durumumuz Belçika hapishaneler
rejimini kökten etkilemifl durumda’

Direniflin somut kazan›mlarla bi-
tirilmesi, ülkede oldu¤u gibi, yurtd›-
fl›nda da coflkuyla karfl›land›.

Belçika TAYAD Komite üyeleri,
direniflin zaferini 28 Ocak’ta BAH-
KEM'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› anla-
tan 7 tane k›z›l bayrak as›ld›. Yap›-
lan konuflmalarda direnifle iliflkin
somut kazan›mlar hakk›nda bilgi ve-
rilirken, HÖC taraf›ndan yap›lan
aç›klama Belçika'n›n dört bir yan›n-
dan gelenlere okundu.

Feride Harman’›n zafere iliflkin
vasiyetinin de yerine getirildi¤i et-
kinlikte 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 emek-
çiler yoktu, CLEA çal›flan› fiilili bir
dostumuz da direniflin zaferini pay-
laflmaktan duydu¤u onuru aktard›.

Bir baflka kutlama ise, 28 Ocak
günü Dortmund TAYAD üyeleri tara-
f›ndan Dortmund Kültür Merkezi’n-
de 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 Kül-
tür ve Sanat Derne¤i’nde 28 Ocak
günü direniflin zafer ile sonuçlanma-
s› kutland›.

Yurtd›fl›nda kutlamalar



Büyük Direnifl’in, tecritin k›r›l-
mas›nda geri ad›m att›rmas›n›n ar-
d›ndan, d›flar›da bu mücadele için-
de yeralan, tecritin kald›r›lmas› için
çal›flan TAYAD’l›lar, flehit aileleri,
hukukçular, sanatç›lar, DKÖ yöne-
ticileriyle görüfltük. Bu tarihsel dire-
nifle 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 Ah-
met 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 ince-
lemelerde bulunmufl ve sonuçlar›n›
bir dizi ön taleple Adalet Bakanl›-
¤›’na sunmufltu. Direniflçiler bu ra-
porun somut ad›m at›lmas› konu-
sunda bir zemin olarak de¤erlendi-
rilebilece¤ini aç›klam›fllard›.

Direnifle ara verildi¤i hafta Ada-
let 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 iletil-
di. Bu ad›m›n somut olmas› gerekti-

¤i direniflçiler taraf›ndan cevaplan-
d›. Bu geliflmeler üzerine 22 Ocak’t a
Say›n Gürsoy ile Behiç Bey’in avu-
kat› s›fat›yla görüflürken, A d a l e t
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 ge-
nelge büromuza faksland› ve TTB
baflkanl›¤›na bakanl›k resmi bir ya-
z› ile daha önce haz›rlanan raporun
de¤erlendirildi¤ini ve flimdilik ge-
nelge ile malum iyilefltirmelerin ya-
p›laca¤›n› bildirdi. Genelge ve yaz›
ile birlikte Direnifl Evi’ne gittik. ‹lk
de¤erlendirmeler yap›ld›. Daha son-
ra Süleyman Çelebi ve Gürsoy, Be-
hiç’e tecrit iflkencesi kalk›ncaya ka-
dar mücadele etme kararl›l›klar›n›,
kazan›m›n koruyucusu olacaklar›n›
söylediler. Behiç Bey bunun üzeri-
ne direnifle ara verme karar›n› verdi. 

Fatma’n›n ‘halk›n direnen damar›
kazanacak’ sözü kulaklar›mda
‹nsan o an onlarca farkl› duygu-

yu 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 dire-
nen damar› kazanacak” deyifli, “ben
son olaca¤›m baflka yoldafl›m ölme-
sin” sözleri ç›nlad› kulaklar›mda.
Ve 122’leri, bu mutlulu¤u bize ar-
ma¤an edenleri düflündüm. Sonra
karfl›mda duran ölüme meydan oku-
yan incelmifl Behiç a¤abeyi, kazan-
man›n ve ‘birlikte yine duruflmalara
g i r e b i l m e n i n’ tarifsiz mutlulu¤ u
kaplad› içimi. Tecrit hücrelerinde
yedi y›ld›r soluksuz direnen müvek-
killerim 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?

Tecriti sadece hapishaneye özgü
görmedi¤im için direnifli de salt ha-
pishane reformuna yönelmifl bir ha-
reket olarak görmüyorum. Te c r i t
egemen ideolojiye ve onun kurum-
lar›na direnme cüretini gösteren
halklar›, örgütleri ve kiflileri yoket-
meye yönelmifl bir politikad›r. Dire-
nifl öncelikle bu tespitlerden sonra
ele al›nmal› ve de¤erlendirilirken,
gelir ve gider hanesi bulunan defte-
rin kendi defterimiz oldu¤u unutul-
m a m a l › . Direnifle kaynakl›k eden
sald›r›n›n sadece bu topraklarda de-
¤il ezen ve ezilenlerin bulundu¤u
tüm co¤rafyalarda mevcudiyeti dü-
flünüldü¤ünde, direniflin de evrensel
o l d u ¤ u, etki sahas›n›n burayla
s›n›rl› olmad›¤› unutulmamal›d›r.

Evrensel ölçekli sald›r›ya karfl›
gösterilen direnifl öncelikle muaz-
zamd›r. 21. yüzy›l›n ilk Büyük Di-
renifli’dir. Tamamen insana dayanan
yüksek motivasyon ve inançla yük-
lü direnifl; karfl›s›na ç›kar›lm›fl arka-
s›nda devletin ürkütücü fliddet teke-
lini 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 özle-
mini mazide b›rakmam›fl bu özle-
min yaflam bulmas› için ortaya koy-
du¤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 ol-

makla beraber tecriti ortadan kald›r-
mam›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 ede-
rek ad›m atmak zorunda kalm›flt›r.
Bu kazan›m küçümsenmeyecek öl-
çüdedir. Mesele haftal›k 5 saatin 10
saate ç›kar›lmas› de¤ildir, bir araya
gelmenin itaat/tretman kofluluna
ba¤lanmam›fl oluflu önemlidir. Tec-
ritin en büyük g›das› tretmand›r. Bu
nedenledir ki daha önce fiili olarak
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Taylan TANAY: Tecrite
karfl› mücadele herke-
sin görevidir. Yaln›z
özellikle TTB, ‹stanbul
Barosu, D‹SK, KESK,
TMMOB ile ayd›nlar›n
kurumsal olarak müca-
dele edecek, kazan›m-
lar› koruyacak bir bir-
liktelik yaratmalar› ge-
rekti¤ini düflünüyorum

ONURSUZLU⁄A BOYUN

E⁄MEYENLER‹N DESTANI

Büyük

Direnifl

için ne

dediler?



tutsak kitlesinin 1/3’ünün 15 günde
ancak 1 saat kullanabildikleri hakk›,
tüm tutsak kitlesi haftada 10 saat
kullanacakt›r. Bu kazan›m korun-
mal›d›r. Bunun yan›nda bakanl›k ta-
raf›ndan DKÖ’lere flifahi olarak bu
hakk›n kullan›m› ve süresi ile ilgili
verilen sözler bulunmaktad›r. B u
sözler takip edilmelidir. Ve tecriti
ortadan kald›r›ncaya kadar kesinti-
siz mücadele sürmelidir.

Tecrite karfl› mücadele herkesin
görevidir. Yaln›z ben önümüzdeki
süreçte özellikle TTB, ‹stanbul Ba-
rosu, D‹SK, KESK, TMMOB ile
ayd›nlar›n tecrite karfl› kurumsal
olarak mücadele edecek, kazan›m-
lar› izleyecek ve koruyacak bir bir-
liktelik yaratmalar› gerekti¤ini dü-
flünüyorum. ‹‹ki fley unutulmamal›-
d › r. B i r i n c i s i; zaten tecrite karfl›
mücadele etmeleri gereken bu ku-
rumlar›n bugün mücadele etmek
için ertelenemez yeni gerekçeleri
vard›r. Keza öölüm orucu direniflçi-
leri, bu kurumlar›n kazan›mlar›
takip etme ve tecrite karfl› müca-
dele etme kararl›l›klar› ifade et-
meleri ve yine talepleri üzerine
eylemler ine ara ver mifllerdir.
‹kincisi ise ölüm orucu sonland›r›l-
mam›flt›r sadece ara verilmifltir.
Tekrar bafllamamas› ancak tecrite
karfl› etkili mücadele yollar›n›n yü-
kümlü olan herkesin üzerine düfleni
yapmas› ile mümkündür. fiayet ka-
zan›m hepimizin kazan›m› ise bu
kazan›m›n elde edilmesi için gerek-
li 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›¤› günler-
de, toplumsal duyarl›l›¤›n üst bo-
yutta oldu¤u dönem. Bu dönem ay-
n› zamanda avukatlar›n ve barolar›n
meseleye olan ilgisini art›rm›flt›. 19
Aral›k 2000 tarihinde bafllay›p ol-
dukça uzun süren ikinci dönemde,
sorundan kaçan soruna s›rt›n› dön-
müfl 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 feda-
kârl›k sorunu biz avukatlar aç›s›n-
dan yok sayamayaca¤›m›z bir nok-
taya getirmifltir. Art›k tan›kl›ktan
kaçarken sorunun muhatab› haline
gelen bir avukatl›k ve baro sözko-
nusudur. Meslektafl›m›z taraf›ndan
zorla çekildi¤imiz bu süreç ayn› za-
manda biz avukatlar›n yaflama yeni-
den ba¤lanmas›na vesile olmufltur.
Meslektafl›m›z›n yaflam›n› kaybet-
memesinde odaklanan anlay›fl za-
manla yerini sorunun özünü kavra-
yan kendini bu sorunla iliflkilendi-
ren bir anlay›fla dönüflmüfltür. Kendi
özlük haklar› için dahi yürümekten
pek haz almayan bir meslek grubu
olmalar›na ra¤men ‹stanbul’da yü-
rüyen 1000 avukat, yine ak saçl›
analar›m›z nas›l yerlerde sürükleni-
yorsa ayn› flekilde adliye önlerinde
sürüklenen avukatlar bu dönüflü-
mün 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 bü-
yük bir sevince kap›ld›k. Yani duy-
gular›m›z o kadar tarif edilmez bir
haldeydi ki, müthifl bir coflku duy-
duk her fleyden önce ve birbirimize
sar›larak, ç›¤l›klar atarak karfl›lad›k.
Sonra, Küçükarmutlu'da atefller ya-
k›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 ser-
gilediler. Bu kararl›l›k bu inanç ide-
olojinin sa¤laml›¤›yd›. Bunu gör-
dük ve böylesi bir direnifl bütün
dünyaya örnek oldu ve insanlar
müthifl bir coflkuya kap›ld›. Bu dire-
niflin b›rakt›¤› en önemli yönlerden
biri, DKÖ'lere, partilere, ayd›nlara,
sanatç›lara, sendikalara, odalara bir-
likte hareket etmeyi ve direnmeyi,
böyle olunca k a z a n › l a b i l e c e ¤ i n i
gösterdi. Zaten bizler bu direniflte
siyasi zaferi çoktan kazanm›flt›k.
Hiçbir fley için ölmeye de¤mez de-
nilen bir dünyada, insanlar; inançla-

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 ölünebi-
lece¤ini herkese göstererek zaferi
kazand›k. Bu zaferi mutlaka somut
bir ad›mla taçland›raca¤›z d e d i k .
fiimdi bunu yaflad›k. En son Behiç,
Gülcan ve Sevgi direniflleriyle zafe-
rimizi taçland›rd›. Onlarla gurur du-
yuyoruz, gazilerimizi sevgiyle se-
l a m l › y o r u z, 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, an-
lat›mlarla, görsel ve yaz›l› bas›n› da
kullanarak çeflitli sempozyumlarla,
panellerle bu tecritin tamamen orta-
dan kald›r›lmas› için mücadelemizi
sürdürmemiz laz›m. Bu, bütün dev-
rimci, demokrat kurumlar, oda, sen-
dikalar›n birlikte mücadele etmesiy-
le olmal›. Çünkü tecritin ne demek
oldu¤unu bütün kesimler ö¤rendi.
Bu tecrit sadece hapishaneleri de¤il,
onlar› da ilgilendiriyor. Art›k tecri-
tin kald›r›labilece¤ini herkes gördü.
7 y›ld›r süren direnifl bunu herkese
ö¤retmifltir. Tamamen ortadan kal-
d›raca¤›m›za da inan›yorum.

TAYAD'›n rolünü k›saca özetler
misiniz?

TAYAD bu sürecin ortas›nda ol-
du hep. Kendisini destekçi olarak
görmedi, birebir yaflad›, ölüme ya-
tan, ölen üyelerimiz oldu ilk kez,
yüzlerce günlük açl›k grevlerinden
yol kesmelere, Ankara yürüyüflleri-
ne kadar yap›lmad›k eylem b›rak-
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Mehmet GÜVEL: Bu sü-
reçte TAYAD'›m›z daha
da büyüdü, ülke içinde
ve yurtd›fl›nda tan›nd›.
TAYAD'l›l›k her kente
yay›ld›, bina olarak TA-
YAD olmayan illerde de
TAYAD'l›y›m diyen in-
sanlar oldu.



mad›k. Kurum olarak biz de büyük
bedeller ödedik. TAYAD’l› ana ve
babalar, bu 7 y›l› evlatlar›yla birlik-
te yaflad›lar.

Bu süreçte TAYAD'›m›z daha da
büyüdü, ülke içinde ve yurtd›fl›nda
tan›nd›. Yunanistan'dan ‹ngilte-
re'den ve hatta ABD’den dahi çeflit-
li hapishanelerden ve kurumlardan
TAYAD'a mesajlar geldi, bizim bu
direniflimizi kutlad›lar ve yan›m›zda
y e r a l d › l a r. TAYA D 'l›l›k her kente
yay›ld›, bina olarak TAYAD olma-
yan 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 fleyiy-
le önümüzdeki ›fl›k olacakt›r gele-
cekte.

‘B‹Z KAZANACA⁄IZ’ YAZILI
ZEHRA’NIN RESM‹NE
‘S‹Z KAZANDINIZ’ EKLED‹K

Zaferini nas›l karfl›lad›n›z?
Ahmet KULAKSIZ: Te l e f on l a

a r a y a n TAYAD Baflkan› Mehmet
A b i’nin sesi heyecanl›yd›, a ç › k l a m a
yap›lacak Direnifl Evi'nin önünde o l ,
önemli dedi, telefonu kapatt›. Gelifl-
meleri yak›ndan izledi¤im için ne
oldu¤unu hemen anlad›m. He m e n
k a r d e fl i mle acele fiiflli Direnifl
Evi'ne gittik. Heyecanland›¤›m› gö-
ren kardeflim ne oldu¤unu anlamak
için bana bir fleyler sorarken 'kazan-
d›k' dedim. Evet kazanm›flt›k. Çek-
ti¤imiz bunca ac›ya, ödedi¤imiz bü-
yük bedellerden sonra kazanm›flt›k.
Bir an önce ailelerimize ulaflmak,
dostlar›m›za bu önemli olay› paylafl-
mak için sab›rs›zlan›yordum. Yo l
boyu geçmifli düflündüm. Ne çok za-

man oldu¤unu. Ne kadar zor günler
geçirdi¤imizi. Bo¤ulmak istenen se-
simizi, teslim al›nmak istenen evlat-
lar›m›z›. 19 Aral›k Katliam›'n›, d i r i
diri yak›lan k›zlar›m›z›. Abdi ‹pekçi
Park›'n›, say›s›z Ankara yolculukla-
r›n›. Direnifle bir ses soluk katabil-
mek için ç›rp›nan TAYAD'l› Ai l e l e-
r’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 Kü-
çük Armutlu. Orada tarihin yaflad›¤›
en anlaml› feda eylemlerinin meka-
n› olmas› bir yana sevginin, s a d a k a-
tin boy verdi¤i bir yerdi. A r m u t l u
kahraman k›zlar›m Zehra ve Ca-
nan'›n ölümsüzleflti¤i bir A n a d o l u
topra¤›d›r ayn› zamanda. Direnifl
Ev i’nin önüne vard›¤›m›zda insan-
lar›n sevinç gözyafllar› içinde birbir-
lerine sar›ld›klar›n› görünce ben de
onlarla beraber o duygu atmosferi-
nin içine kar›flt›m. Gece eve döndü-
¤ümüzde bir demet karanfille sevgi-
li k›zlar›m›n odas›na girdik. Zeh-
r 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. Fe-
da ile ihanetin nas›l birarada oldu-
¤unu. Yoldafllar› için yaflam›n› te-
reddütsüz 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› ge-
rekti¤inin önemli bir ifadesidir. Ya-
flam kutsald›r sözünde ifadesini bu-
lan 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 yü-
rüyüflüdür. Bu direnifl bizlere tek
bafl›na ac›lar b›rakmad›, bizim ve

Anadolu halklar›n›n her zaman onur
duyaca¤› ve gururla anaca¤› say›s›z
örnek davran›fl b›rakt›. 7 y›ld›r sü-
ren ölüm orucu direnifli görmesini
bilen, duymas›n› bilen herkese ta-
rihsel dersler vermifltir. Üzerinde
ciltler dolusu kitaplar yaz›labilecek
bir olaylar bütünü olarak düflünül-
meli. En bafl›ndan en sonuna kadar
en umutsuz anlar›m›z›, direniflten
ald›¤›m›z moralle umuda çevirebil-
meyi baflard›k. Çok zaman yaln›z
kald›k karanl›k bir bofllu¤a hayk›r-
d›¤›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 yo-
lu bulduk. Bazen bütün yollar bitti-
¤inde kendimize yeni yollar yapt›k.
Yeni köprüler kurduk. Yürüyüflü-
müze ayak ba¤› olmaya çal›flan dü-
zenden beslenen, direnifli anlamak
istemeyen unsurlarla yollar›m›z›
ay›rd›k. Dost görünüp direnifli bitir-
meye çal›flan tatl› dilli kara yürek-
lerle bo¤ufltuk. Daha bir sürü ayak
oyunlar› ve politik manevralar›n
içinde evlatlar›m›z›n direnifline ka-
nat germeye ve onlar›n an›lar›n› gö-
zümüzün nuru gibi korumaya çal›fl-
t›k. Bunu ne kadar baflar›p baflara-
mad›¤›m›z›n yarg›s›n› halk›m›z›n
takdirine b›rak›yoruz.

Ödedi¤imiz bedellerin bir anla-
m› olsun istiyorsak gelecekte sürdü-
rece¤imiz mücadelenin geçmifl sü-
reci tamamlayan kesintisiz onun de-
vam› oldu¤unu bilince ç›kartmal›-
y›z. Bugün dünkünden daha dina-
mik daha mücadeleci olmal›y›z.
Kazan›mlar›n geniflletilmesi her
fleyden önce halk›m›za verdi¤imiz
bir söz flehitlerimize karfl› bir so-
rumlulu¤umuz olmal›d›r. Bugünden
sonra kaybettiklerini geri almaya
çal›flacak bir güçle karfl› karfl›yay›z.
Direnifl ve mücadelenin önümüzde-
ki sürece egemen olaca¤›n› görmeli
kendimizi buna haz›rlamal›y›z. Tec-
rite karfl› mücadelede sorumlulukla-
r›m›z geçmiflte sergilenen direnifl
çizgisinin deneyleri ›fl›¤›nda flekil-
lenmeli. Ölüm orucu direniflinden
etkilenen bir mücadele çizgisinin
egemen olmas› sürecin bizim taraf›-
m›zdan kazan›lmas›n›n teminat›d›r.
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Ahmet KULAKSIZ: Bu
direnifl; yaflam› ama il-
le de onurlu yaflam› sa-
vunanlar›n, onursuzlu-
¤a boyun e¤meyenlerin
destan›d›r. fiehitlerine
verdi¤i sözü ölüm pa-
has›na savunanlar›n bir
yürüyüflüdür.



TÜS‹AD’›n ‘g ü n c e l l e fl t i r i l m i fl
demokratikleflme raporu’, MHP ile
patronlar aras›nda tart›flmalara ne-
den oldu. MHP Lideri Devlet Bah-
çeli raporu ‘‘PKK patentli öneri-
l e r’ olarak nitelerken, T Ü S ‹ A D
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 “tehdit-
kar” 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 kavga-
s›n› veriyor? Faflist flefin patronlar›
bile “PKK’li” ilan etmeye varan de-
magojik söyleminin alt›nda ne yat›-
yor? Patronlar gerçekten demokrat
m›? Tüm bu sorular, polemi¤in nite-
li¤ini de ortaya koymaktad›r.

Her fleyden önce bu tart›flma,
yans›t›lmak istendi¤i üzere; demok-
rasiyi savunanlarla statükoyu savu-
nanlar aras›ndaki bir tart›flma de¤il,
iktidar için girilen bir it dalafl›d›r.

MHP, floven milliyetçi duygula-
ra seslenecek, kendisine oy olarak
havale etme potansiyeli tafl›yan hiç-
bir geliflmeyi kaç›rm›yor. T Ü S ‹-
AD’›n raporunu da bu çerçevede ele
alm›fl ve propagandas›n› yapmakta-
d›r. Sadece milliyetçi floven duygu-
lara 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 etme-
ye çal›flmaktad›r.

Riyakarl›k ve tutars›zl›k tam da
buradad›r. MMHP’nin tekellerin sö-

mürüsüne karfl› ç›kt›¤› görülmemifl-
tir. “Millilik” ad›na, talan yasalar›-
na, emperyalist ve iflbirlikçi tekelle-
re tan›nan ayr›cal›klara karfl› da ses-
leri 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 kesi-
me 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 il-
kini 1997 y›l›nda yay›nlad›¤› ‘de-
mokratikleflme raporlar›’n›n patron-
lar›n demokratl›¤›n›n göstergesi ol-
mad›¤› çok iyi bilinmelidir. Örne-
¤in, son raporda dile getirilen talep-
lerin nedenini, TÜS‹AD baflkan›n›n
a¤z›ndan geçen hafta aktarm›flt›k.
Özetle; TÜS‹AD’a demokrasi hava-
rili¤i yapt›ran, ‘‘serbest piyasa eko-
nomisi’nden baflka bir fley de¤ildi.

Bununla ilintili olarak, geçen
hafta da vurgu yapt›¤›m›z bir nokta-
ya, patronlar›n AB paralelinde hare-
ket ettikleri gerçe¤ine daha yak›n-
dan bakmakta fayda var. Yoksa, 12
Eylül Cuntas› öncesi faflist katliam-
lara destek veren, faflist komandola-
r›n yetifltirilmesini finanse eden, 12
Eylül’ü destekleyen, gerici tekelci
burjuvazinin “de¤iflti¤i” yan›lg›s›na
düflülür ki, “denize düflen y›lana sa-
r›l›r” misali, bu yan›lg›ya düflüp so-
runlar›n›n çözümünü tekellerde ara-
yanlar bilinmektedir.

Cunta destekçisi TÜS‹AD
AB u¤runa ‘demokrat’ oldu

Patronlar›n aç›kça demokratl›k-
lar›na gerekçe gösterdikleri Türkiye
“serbest piyasa ekonomisi”, bir bafl-

ka deyiflle Türkiye kapita-
lizmi, özellikle 1980’lerin
sonundan itibaren gelece-
¤ini tümüyle Avrupa Bir-
li¤i’ne ba¤lam›fl durumda.
Ayn› süreçte geliflen “kü-

reselleflme politikalar›” karfl›s›nda
savrulmamak için tutunabilecekleri
dal olarak, sermaye çevreleri Avru-
pa 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 paketle-
ri olarak gündeme gelen düzenle-
meler iflte bu “benzetme” operasyo-
nunun gere¤idir. Sermayenin prag-
matizmini, bilinen eldeki veri kabul
edersek, patronlar›n bu benzetme
operasyonunda bafl› çekmeleri do-
¤ald›r. Bu, kendi gelecekleri, yani
sömürü sisteminin istikrar› aç›s›n-
dan gereklidir çünkü. Raporlarda ve
kimi konulardaki aç›klamalar›nda
ortaya koyduklar› ‘demokratik’ tu-
tumun ve hükümetlere yönelik da-
yatmalar›n›n temelinde de bu ger-
çek yat›yor. AKP’yi desteklemeleri-
nin temel nedenlerinin bafl›nda da
yine ayn› neden gelmekteydi, önü-
müzdeki seçimde kimi destekleye-
ceklerine de en baflta bu perspestif-
le karar vereceklerdir.

“Oyunun kural›na uyma ve hü-
kümetleri uymaya zorlama” karar›
alan patronlar birbiri ard›s›ra de-
mokrasi paketleri yay›nlad›lar, ço¤u
asl›nda içlerine sinmeyen konular-
da, birçok burjuva düzen partisine
göre “ileri” bir yerde durdular. Pat-
ronlar nas›l ki, tutunduklar› dallar-
dan 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 konu-
sunda en keskin demokrat kesilebi-
liyorlar. Kürt sorunu, K›br›s sorunu
gibi netameli konularda da ç›k›fllar
yapabilen, “burjuva demokrasisinin
savunucusu” havalar›ndaki patron-
lar›n bu ç›k›fllar›n›n, kendini “milli-
yetçi” olarak ifade eden, flovenizm-
den beslenen kesimleri rahats›z et-
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‹kisi de birbirinden
tutars›z ve riyakar



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

TÜS‹AD-MHP iliflkisi

Bugün yaflanan bu tart›flmalara
bakarak, MHP ile patronlar›n iliflki-
lerinin hep böyle oldu¤u düflünül-
mesin. Aksine, tarihsel olarak
MHP’yi kullanan güçlerin bafl›nda
TÜS‹AD gelir. Çantalar dolusu pa-
ralarla besledikleri faflist hareketin
örgütlenmesine hep destek oldular.
Bugün “demokratl›klar›n›n” gerek-
çesi olarak sunduklar› kapitalist sis-
temin bekas› için, dün MHP’yi gö-
r ü y o r l a r, devrimci mücadeleyi,
emekçilerin direnifllerini faflist te-
rörle k›rmaya çal›fl›yorlard›. Bu ül-
ke tarihinde kaç greve faflistlerce
sald›r›ld›¤› çok iyi bilinir örne¤in.

Cunta sonras› da iliflkinin bu ya-
n› de¤iflmemifltir esas olarak. Çün-
kü patronlar bugün “demokrasiye”
duyduklar› ihtiyaç gibi, faflist teröre
de ihtiyaçlar› olaca¤›n› düflünür-
ler. Ayn› pragmatizmle el alt›nda tu-
tarlar. Hat›rlay›n, 57. hükümet dö-
neminde MHP’yi övenler, ““MHP
de¤iflti” diyen ve bu yönde yo¤un
yay›nlar yapt›ran da yine patronlar-
dan, TÜS‹AD’tan baflkas› de¤ildir.
Bu kampanyalar sayesinde halk›n
bilinci çarp›t›lmad›, ony›llard›r kan-
la beslenen bir hareket k›smen mefl-
rulaflt›r›ld›, bu meflruluk ile linçler
örgütleyip, demokratik haklar› dar-
belemekte pervas›zca hareket etti
MHP...

Patronlar, her fleyden önce faflist
terörü halka karfl› nas›l kulland›kla-
r›n›n hesab›n› vermelidirler. Faflist-
lerin meflrulaflt›r›lmas›nda oynad›k-
lar› rolü anlatmal›d›rlar.

Ancak bunlar› yapmayacaklar-
d›r. Çünkü, yar›n ç›karlar de¤iflir,
örne¤in yükselen bir devrimci mü-
cadele olur, ayn› patronlar yine ‘de-
mokratikleflmeyi’ unutup MHP’ye
destek verir “can ci¤er kuzu sarma-
s›” oluverirler. Sermaye için aslolan
ç › k a r l a r › d › r. Faflist hareketin
misyonu ise, hep bu sermaye düze-
nine hizmet etmektir. G e r i s i
demagoji, yalan riyad›r.
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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› ya-
y›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 yön-
temlerle 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 katliamla-
r›n›n arkas›nda hep farkl› güçler oldu¤unu bilenlerden oldu¤u için, Saban-
c› 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 ka-
dar komplo teorisi varsa harmanlay›p yazan bu kafa her fley olabilir, tekel-
lerin reklam›n› yapmak için tutulmufl bir ajan olabilir, ama solcu olamaya-
ca¤› 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›l-
d›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 Sa-
banc›lar oldu¤unu akl›na dahi getirmiyor. Çünkü bu kafaya göre, tekelci
burjuva temizdir, demokrasiden yanad›r, hele hele ki “Kürt sorununa çö-
zümden” 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” tü-
ründen. Tekelleri, sömürüyü bilmez, milliyetçilik gözlerini kör etmifl, beyni-
ni 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 iflbirlik-
çi tekelci burjuvazi niye cezaland›r›ls›n, üstelik “Kürt” demiflken...

Ne bilimselli¤i; sola düflmanl›¤› tescilli Fethullahç› medyan›n “Kontrge-
rillan›n sol eli” manfletlerinden ne fark›n var? Kendi beyni ile düflünemeyen
biri nas›l bilimsel olabilir? Fehriye’yi Susurlukçu Kocada¤ yerlefltirmifl; bu-
yur 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!
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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 Er-
meniyiz” slogan› etraf›nda yo¤un
bir tart›flma sürüyor. Slogandan
kimlerin rahats›z oldu¤una bakt›¤›-
m›zda, tart›flt›¤›m›z konudaki saf-
laflmay› da görmek mümkün. Slo-
gandan 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 da-
ha görülmesine vesile oldu kan›m-
ca. Az›nl›klardan bir insan›n katle-
dilmesine 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 ol-
makla kalm›yor, “az›nl›klar soru-
nu”nun nas›l çözülemeyece¤ini de
gösteriyor. Çünkü, geçen 80 küsur
y›l tek bir fleyi, gerek Kemalist kü-
çük-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› çöz-
meyen, sorun çözmeyi b›rak›n onla-
ra hayat hakk› bile tan›mayan politi-
kan›n çeflitli uygulamalar›n› ele al-
maya devam edelim.

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

gesi aç›s›ndan bir örnek vererek
bafllayay›m ben konuflmama. Konu-
ya haz›rlan›rken, ülkemizdeki az›n-
l›klar›n durumuna iliflkin rakamsal
bilgilere ulaflmaya çal›flt›m ve net
bir rakama ulaflamad›m. Az›nl›kla-
r›n nüfuslar›na iliflkin kesin bilgile-
re ulafl›lamamas›, b›rak›n talep ve
sorunlar›n›, b›rak›n ekonomik, sos-
yal durumlar›na iliflkin istatistikleri,
say›lar›n›n bile tam olarak bilinme-
mesi, üzerlerindeki bask›n›n, inkar
ve asimilasyon bask›s›n›n tart›fl›la-
maz, inkar› mümkün olmayan bir
kan›t› zaten.

Bugün ülkemizdeki az›nl›klara
iliflkin bilgiler tahminidir. Sorunun
teorik boyutu üzerinde de durabilir-
dik tabii, belki ayr› bir çal›flma ko-
nusu da yapabiliriz bu yan›n›. Ama
bugünkü sohbetimize bu çerçevede
devam etmek bence de daha iyi ola-
cak. Çünkü asl›nda bu tarihi gerçek-
lerin 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 ör-
tülememeli. Ne yaz›k ki özellikle
genç arkadafllar›m›z bilmiyor bun-
lar›. 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, örtü-
len tarihi anlatmaya devam edelim.

Osmanl›’da “Ulusal bask›”lar›n
yo¤unlaflmas› ve sistematik hale
gelmesi, esas olarak ulusal hareket-
lerin geliflmesine paraleldir do¤al-
l›kla. Ulusal hareketler gelifltikçe,
imparatorluk s›n›rlar›n› korumak
için ulusal bask› da aflama aflama ar-
t›r›lm›flt›r.

Ulusal talepli hareketler Osman-
l›’da 19. yüzy›lda gündeme gelmifl-

tir. Milliyetçilik ak›m›n›n güçlen-
mesine ba¤l› olarak YYunan, 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’ d a
geliflti. Önce Yunanlar (1830’da),
ard›ndan Bulgar ve S›rplar ba¤›m-
s›zl›klar›n› ilan edip kendi devletle-
rini kurdular.

Sadece gayri-müslim halklar
aras›nda de¤il, müslüman halklar
aras›nda da ulusal nitelikli hareket-
ler geliflti. Bunlardan ilk olarak
Arnavutlar kendi devletini kurdu-
lar. Araplar da kendi devletlerini
kurma do¤rultusunda mücadele
içine girdiler. Fakat EErmeniler’in,
K ü r t l e r’in ve LL a z l a r’›n d e v l e t
kurma giriflimleri çeflitli tarihse l ,
sosyolojik nedenler ve Osmanl›’n›n
bask›lar› nedeniyle baflar›s›z kald›.

Bu geliflmeler Osmanl› egemen-
lerini çok korkuttu. Korku, bask›y›
getirdi. Ve iflte bu döneme dair flu
notlar› aktarabilirim.

Tarihimizdeki ünlü ‘93 Harbi
(1877-1878) sonras› 2200 bin
Çerkes, Rumeli'den sürgün edile-
rek 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
Ye z i d i l e r’in nüfusu yy 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

h a y a t › n
içindeki
t e o r i

AZINLIKLAR - 2

Az›nl›klar Sorunu’nu
‘YOKEDEREK’ çözme

politikas›
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zorunda b›rak›ld›...
Ayn› dönemde bilindi¤i gibi, bu-

gün da çok tart›fl›lan Ermeni Tehciri
var, buna birazdan tekrar geliriz.

Sonra Cumhuriyet kuruluyor.
Ama Cumhuriyet’in de ulusal talep-
lerden korkusu sürüyor. Kürt isyan-
lar› 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 fark-
l›l›klar› meflru gören Kemalistler,
Cumhuriyetle birlikte farkl›l›klar›
yoketmeye yönelik politikalar gelifl-
t i r i y o r. 11 9 2 3’te Manyas ve Gönen
çevresinde bulunan 114 Çerkes kö-
yü zorla do¤uya göç ettirildi.

1 9 2 4’te Nasturi Katliam› ger-
çeklefltirildi. 221 Haziran 1934'te,
Türkiye'de yaflayan Yahudiler, dev-
letin k›flk›rtmas›yla u¤rad›klar› teh-
dit, tecavüz ve evlerinin, dükkanla-
r›n›n ya¤malanmas› sonucu göç et-
mek zorunda kal›yorlar.

Kemal: Evet, Mazlum arkada-
fl›m›z sat›rbafllar›yla örnekler verdi.
Ki bu bile yetersiz bir özettir. Daha
eklenebilecek, az›nl›klara karfl› ger-
çeklefltirilen baflka bask› ve katli-
amlar da vard›r. Esas›nda bu politi-
kan›n temelinde A n a d o l u ’ n u n
“Türkler için esas mekan olarak”
tespit edilmesi vard›r. Bu Osman-
l›’n›n son döneminde ‹ttihat Terakki
taraf›ndan tespit edilmifl bir politi-
kad›r ve ad›m ad›m Anadolu’nun
di¤er halklardan “temizlenmesi”
ö n g ö r ü l m ü fl t ü r. Baflka bir deyiflle
buna ““Anadolu’nun Türklefltiril-
mesi” 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 TTürkleflti-
rilerek hayata geçirilecekti.

Plan›n uygulanmas›na ‹‹ttihat ve
Terakki ile bafllanm›flt›r. Ermeni,
Rum nüfusun bir bölümü bu dö-
nemdeki “Tehcir”le A n a d o l u ’ d a n
ç›kart›lm›flt›r. Plan›n ikinci büyük

ad›m› ise “mübadele” arac›l›¤›yla
a t › l m › fl t › r. Evet Özlem, “Anado-
lu’nun homojenlefltirilmesi”ndeki
bu iki önemli olay› sen anlat, ben
ondan sonra devam edeyim.

Özlem: ‹ttihat ve Terakki ikti-
dar›, müslüman T ü r k l e r’in “ a n a
mekân›” olarak saptad›¤› bölgeler-
de, az›nl›klar›n nüfusunun yüzde 5’i
geçmemesi karar› alarak bunu uy-
gulamaya 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 Yuna-
nistan’a göçerlerken Ermeniler, git-
memek için direnirler. Çünkü onla-
r›n gidecekleri bir yeri de yoktur.
Zaten tehcir karar›yla Ermeniler
yafllad›klar› bölgelerden zorla ç›kar-
t›l›p SSuriye çöllerine sürülmekte-
dirler. Çöllere sürgün, yoketmenin
bir biçimidir. Yüzbinlerce Ermeni,
daha flehirlerden ç›kar ç›kmaz, çete-
ler 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 Er-
meniler böyle yokedilir. ‹flte “soyk›-
r›m” da budur zaten...

O süreci anlamak aç›s›ndan
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan flu tespit-
leri 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 A l a y l a r › ’ 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 katle-

dilmifl olmas›na karfl›n, Anadolu hâ-
lâ çeflitli milliyetlerden halklar›n
nüfus içinde önemli bir oran olufl-
turduklar› bir yerdir. Anadolu’nun
“homojenlefltirilmesi”nde ikinci bü-
yük operasyon Kemal arkadafl›n be-
lirtti¤i gibi, mübadeledir.

Mübadele, sözlük anlam›yla dde-
¤iflim demektir. Karfl›l›kl› de¤iflim
olarak da tan›mlayabiliriz. Ama Ege
Denizi’nin iki yakas›nda gerçekle-
flen mübadele, herhangi bir kelime-
nin, kavram›n içerebilece¤inin çok
ötesinde bir bask›, zulüm ve trajedi-
yi içeren bir kavram olarak geçti ta-
rihimize.

Evet, Anadolu’nun kadim halk-
lar›ndan biri de Rumlar’d›. Onlar›n
say›s› da 2 milyona yak›nd›. Onlar
da parça parça tasfiye edildi Anado-
lu’dan. ‹lk büyük tasfiye mmübade-
l e’ y l e oldu. Mübadele Yu n a n i s-
tan’daki Türkler’in ve Türkiye’deki
Rumlar’›n, Türkiye ve Yunanistan
aras›nda karfl›l›kl› olarak de¤ifltiril-
mesi fleklinde gerçekleflti. Kimse
Rum ve Türkler’e bir fley sormad›.
Mübadele, ZOR’la gerçekleflti.
1923’te zorla uygulanan mübadele
sonucunda 1.5 milyon Rum Türki-
ye’den Yunanistan’a, Yunanistan’da
yaflayan 400 bin Türk de Türkiye’ye
zorla sürüldüler. Tarihin en drama-
tik mübadelelerinden biridir bu.

Kurtulufl Savafl› y›llar› boyunca
eli silah tutan Rumlar’a karfl› da çe-
flitli flehirlerde ““ortadan kald›r -
ma” politikas› uygulanm›fl, evleri,
iflyerleri ya¤malanm›fl, bir k›sm› da
h a p s e d i l m i fl t i r... (Benden Selam
Söyle Anadolu’ya adl› romanda Di-
do Sotiriyu bu dönemin katliamlar›-
n› ve trajedilerini anlat›r. Keza Ya-
flar Kemal’in Son Nehir roman›nda

sas›nda bu politikan›n temelin-
de 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 “temizlen-
mesi” öngörülmüfltür. Baflka bir deyiflle bu-
na “Anadolu’nun Türklefltirilmesi” pplan› da de-
nilebilir. Sonraki tüm bask›larda bu plan›n
izlerini görmek mümkündür.
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da mübadelenin çeflitli yönleri anla-
t›lmaktad›r.)

Kemal: Bitti mi? Hay›r!.. Ke-
malist iktidar›n amac›, bir “ulus-
devlet” yaratmakt›. Bunun için on-
larca milliyeti bar›nd›ran A n a d o-
lu’nun ““homojenlefltirilmesi” flart-
t›. Bu anlamda, ““tek ulus-tek dev-
let” anlay›fl›, sonraki y›llarda da, ar-
t›k bir avuç bile kalm›fl olsalar, az›n-
l›klara karfl› yeni bask› ve zulüm
uygulamalar› yaratmaya devam
edecektir. 1934’te Trakya’daki flo-
venist k›flk›rtma ve sald›r›larla Ya-
hudiler’in göç ettirilmesi, 1930'lu
y›llar boyunca Kürtler’e uygulanan
iskân politikalar›, 1929-1934 aras›
Anadolu Ermenileri’nin ‹stanbul’a
toplanmas›, “Anadolu’nun Türklefl-
tirilmesi” politikas›n›n yürürlükte
oldu¤unun göstergeleriydi.

CHP’nin 1946'da haz›rlad›¤› bir
raporda, “Anadolu’nun Türklefltiril-
mesi” politikas› aç›kça ifade edili-
yordu. 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 RRumlar’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›, Ana-
dolu’nun ve ‹stanbul’un az›nl›klar-
dan “temizlenmesi” operasyonunun
son büyük aflamalar› olarak yürürlü-
¤e konuldu.

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

guland›¤›n›n çarp›c› örneklerinden-
dir. Ama ona geçmeden önce Kemal
arkadafl›n konuflmas›nda geçen
“1934 Trakya Olaylar›”na dair de
birkaç not ekleyeyim.

Yahudiler, özellikle Trakya böl-
gesinde yo¤undular. ‘20’lerde,
‘30’larda flovenizmin hedeflerinden
biri oldular. Özellikle ‘30’lar›n ikin-
ci yar›s›nda dünya çap›nda faflist t›r-
man›fl›n yans›mas› olarak Ya h u d i
düflmanl›¤› ülkemizde de gelifltirildi
ve ‘34’deki sald›r›yla birço¤u kaç›r-
t›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 ya-
saklar›n›n ne kadar eskiye uzand›¤›
da aç›kça görülür.

Yahudiler büyük oranda ‘40’l›
y›llarda Türkiye’den ‹srail’e göç et-
tiler. Bunun bir nedeni ‹srail Devle-
ti’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 Ve rgisi, 12 Kas›m
1942’de yürürlü¤e girdi. Ya s a n › n
as›l hedefi az›nl›klard›. Az›nl›klara
ait iiflyerlerinin ve mal varl›klar›-
n›n el de¤ifltirmesi s a ¤ l a n a c a k t › .
Aç›kças›, amaç bu kez eekonominin
Türklefltirilmesi’ydi. Yasa oy birli-
¤iyle kabul edildi. TBMM’nin o
günkü bileflimi içinde ve o günkü
flovenist, faflist hava içinde bu yasa-
ya karfl› ç›kan olmad›. Düzenin ba-
s›n› da bu yasaya destek verdi.

Asl›nda uygulama biraz daha es-
kidir, müslüman olanlar›n ödedi¤i
tüm vergileri ödemek zorunda olan
az›nl›klar, ayr›ca Varl›k Vergisi ad›

alt›nda varl›klar›n›n bedelinden da-
ha büyük vergileri ödemek zorunda
b›rak›lm›flt›r. Bunun en çarp›c› ör-
ne¤i, ‹stanbul Defterdar›’n›n uygu-
lamaya koydu¤u rakamlard›r. O dö-
nemde Türkler’den yyüzde 5 oran›n-
da al›nan Varl›k Vergisi, Ermeni-
l e r’den yyüzde 232, Rumlar’ d a n
yüzde 156, Ya h u d i l e r’den yy 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 ttakdir komis-
yonlar› oluflturulmufltu. Kimin ne
kadar vergi verece¤ini bu komis-
yonlar belirleyecekti. Vergi mükel-
lefleri, dinine, mezhebine, etnik kö-
kenine göre ayr›flt›r›lm›flt›. Müslü-
manlar (M), Gayrimüslimler (G),
Ecnebiler-Yabanc›lar (E), Dönme-
ler (D) diye adland›r›lm›fllard›.

Takdir komisyonlar›n›n “takdir”
edece¤i vergi karar›na itiraz yolu
kapal›yd›, kararlar kesindi. Kilise-
ler, okullar, hastaneler, hay›r ku-
rumlar› bile vergilendirilmiflti.

Yasayla birlikte, vergi miktarlar›
ac›mas›zca, insafs›zca belirlendi ve
ödenmesi için de 15 gün süre tan›n-
d›. Gecikme faiziyle ikinci 15 gün-
de de ödenmemiflse, tüm mal varl›k-
lar›na el konulacakt›.

Mal varl›klar›, borçlar›n› ödeme-
ye yetmiyorsa, çal›flma kamplar›na
gönderileceklerdi. ‹flte bu yasayla,
binlerce Ermeni, Rum ve Ya h u-
di’nin mallar›na el konulup, kendi-
leri de Aflkale’deki kampa sürüldü.

Az›nl›klar›n bir k›sm› daha
mülksüzlefltirilmifl ve A n a d o l u ’ y u
terketmeye zorlanm›flt›.

Asl›nda Varl›k Vergisi Yasas›’yla
vurulacak darbenin tam etkili olma-
s› 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 gayrimüs-
limleri, ““naf›a asker li¤i” ya da
“amele taburlar›” ad› verilen bir
uygulamayla askere al›nd›. Ta b i i
“askere alma” iflin göstermelik ya-
n›yd›. ‹flyerlerinden, evlerinden top-
lanan gayri müslimler, kamplarda
topland›. Hepsine kahverengi elbi-

arl›k Ve rgisi, 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¤la-
nacakt›. Aç›kças›, amaç bu kez ekonomi-
nin Türklefltirilmesi’ydi. Yasa oy birli¤iy-
le kabul edildi... Yasayla az›nl›klar›n bir
k›sm› daha mülksüzlefltirilmifl ve Anado-
lu’yu terketmeye zorlanm›flt›.

V



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 vergile-
ri ödeyememeleri böylece garanti-
lenmiflti!!!

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 vurul-
du. Sonra, 1964 y›l›nda K›br›s olay-
lar› bahane edilerek, onbinlerce
Rum s›n›rd›fl› edildi... Mesele biraz
da fluydu. Lozan A n l a fl m a s › ’ y l a
gayri müslim az›nl›klara belli hak-
lar tan›nm›flt›. Ama fiiliyatta az›n-
l›klar› asimile etmekten, sindirmek-
ten de hiç vazgeçmiyorlard›. Her
f›rsattan yararlan›p, provokasyonlar
düzenleyip ‹ttihat ve Terakki’den
beri gelen “proje” büyük ölçüde uy-
gulanm›fl oldu. Cumhuriyet öncesi
genel nüfus içindeki oranlar› yüzde
20 olan az›nl›klar›n genel nüfusa
oran› önce yüzde 2,5'e düfltü, bu-
günse art›k en az›ndan gayri-müs-
lim az›nl›klar aç›s›ndan yüzdelik bir
orandan bile sözedilemez noktaya
g e l i n m i fl t i r. Müslüman az›nl›klar
ise, zaten hala tamamen “yok say›l-
d›¤›” için oransal bir rakam vermek
de sözkonusu de¤il.

Ö z l e m : Ne kadar çok çektiril-
mifl bu halklara de¤il mi? Bunlar bi-
zim ülkemizin gerçekleridir ve ne ya-
z›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 ol-
duklar› sermaye ve servetler, iki ke-
re kanl›d›r demek yerinde olur san›-
r›m. 1915’teki Ermeni Tehciri’nde
1,5 milyona yak›n Ermeni’nin geri-
de b›rakt›¤› varl›klar›na el koyanlar,
dönemin eflraf›d›r. Mübadelede en
k›ymetli gayri menkulleri, adalarda-
ki arazileri ele geçirenler bunlard›r.
Varl›k Vergisi döneminde, 6-7 Eylül

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

Kemal: Tüm bunlar tarih ol-
sayd›, 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 Ku-
rulu, bu yasa¤› hakl› bularak flu ka-
rar› alm›flt›r:

"... Türk olmayanlar›n meydana
g e t i rdikleri 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› daya-
t›yor tüm halka. 1934 Haziran’›nda
özellikle Kürtler’in isyanlar›n› etki-
sizlefltirmek ve onlar› asimile etmek
için bir kanun ç›kar›lm›flt›: Mecburi
‹skan Kanunu! Esas olarak Kürtle-
r’e yönelik bir yasa olsa da di¤er
az›nl›klar da bu bask› yasas›ndan
pay›n› alm›flt›. ‹çiflleri Bakanl›¤› Ve-
kili o zaman yasay› savunurken flöy-
le diyordu: “Bu kanun ttek dille ko -
nuflan, bir düflünen, ayn› hissi tafl› -
yan bir memleket” y a r a t a c a k t › r.

‹flte, farkl› milliyetten, farkl› din-
den, 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¤›r-
l›kl› olarak yak›n tarihteki bask›lar
üzerinde durmufl olmam›z, art›k bu
politikan›n de¤iflti¤indendir... Tersi-

ne, az›nl›klara karfl›, farkl› milliyet
ve dinlere karfl› bu inkarc›, asimilas-
yoncu politika, kesintisiz sürmekte-
dir. Bak›n yak›n tarihten bir örnek
vereyim.

1998’in bafllar›yd› san›r›m.
ANASOL-D hükümeti, Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›'nda yeni bir "atak"
daha bafllatt›. Buna göre e¤itim ki-
taplar› gözden geçirilerek tarihi ki-
fliliklerin 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 top-
raklar 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 okurla-
r›m›z, Az›nl›klar konulu sohbetimi-
zi burada noktalayaca¤›z. Gördü¤ü-
nüz 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, ülke-
miz tarihini daha yak›ndan ve genifl
inceleme aç›s›ndan bir ç›k›fl, bafl-
lang›ç noktas› olmas›n› dileriz.
fiimdilik hoflçakal›n.

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 deva-
m›ndan baflka bir fley de¤ildir.
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Görmek isteyenler için Hrant
Dink cinayeti konusunda “s›r” olan
hiçbir fley yoktur. Bugün için bilin-
meyenler, ancak teknik, polisiye ay-
r›nt›lard›r, ki bu konuda siyasi ana-
lizler yapmak için temel noktalar
de¤ildir bunlar.

Burjuva bas›n›n köfle yazarlar›
aç›s›ndan bu aflamadan sonra ger-
çeklerden kaçmak, devleti aklamak
için k›rk takla atmak ancak bilinçli
bir halk düflmanl›¤› olabilir.

Hürriyet Gazetesi Yay›n Yönet-
meni Ertu¤rul Özkök, 24 Ocak ta-
rihli “Mad›mak sendromu” bafll›kl›
yaz›s› ile, bu halk düflmanlar›n›n
“ l i d e r l i ¤ i n i ” b›rakmayaca¤›n› yine
gösterdi.

Derin analizler, psikolojik tespit-
ler 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.

Varofl 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 poli-
tikalar›n› meflrulaflt›ran; bu ülkede

devrimcilere yönelik ne kadar katli-
am, iflkence, infaz varsa alk›fllayan,
destek veren Özkök, flimdi de bir
Ermeni ayd›n›n katlini varofl psiko-
patlar›na yükleyip iflin içinden ç›k-
maya çal›fl›yor.

Demek cinayet bir psikopat ifli
öyle mi? Ogün Samast’›n posterlefl-
tirilen resminin çekildi¤i video ka-
setini görmüfltür Özkök; o jandar-
malara da psikopat jandarma m› di-
yecek? 11 ayd›r Dink’in katledile-
ce¤ini bilen bir devletin neden zan-
l›y› yakalamad›¤›n›, neden Dink’i
korumad›¤›n› nas›l aç›klayacak;
yoksa bunlarda m› varofl psikopatla-
r›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 ha-
le gelen devlet de de¤il. Ayn› za-
manda kendini aklamaya çal›fl›yor
Ertu¤rul Özkök.

Çünkü katil Ogün Samast ve
onun gibi faflist tetikçileri yaratan
milliyetçili¤i, flovenizmi nas›l kö-
rükledi¤ini, büyük bayrak kampan-
yalar› açt›¤›n›, daha logosundan bafl-
layarak bu topraklar› T ü r k l e r’ d e n
baflka bir ulusa, milliyete lay›k gör-
medi¤ini ve dolay›s›yla onlara zin-
dan edilmesi gerekti¤ini ilan ettikle-

rini unutturmaya çal›fl›yor.

Hrant Dink katledildi¤inde, Öz-
kök’ün ‘büyük bayrak kampanyas›-
n› bafllatmaktan duydu¤u gururu”
yazd›¤› yaz›s›n›n mürekkebi henüz
kurumam›flt›. Bugün de milliyetçi-
lik elefltirileri karfl›s›nda savunanlar
kervan›na kat›lmakta gecikmeyen
de oydu.

Ogün Samastlar “varofllarda” ya-
flad›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 so-
rudan kaç›yor Özkök.

Kendileri akpak ama varofllar
psikopat üretiyormufl. O katili üre-
ten sizin flovenist k›flk›rtmalar›n›z,
devletin her türlü katliam›na verdi-
¤iniz destek, faflist hareketin terörü-
ne göz yumman›z de¤il, gecekon-
dular öyle mi? Böylece katil üreten
medyay› ve oligarfliyi akla, yoksul-
lar› suçla!

Art›k hiçbir tereddüt kalmaya-
cak flekilde gerçekler ortaya serildi-
¤inde de bu kafa asla “devlet katlet-
ti” manfleti atamaz. Çünkü Özkök
ve onun medyas›n›n, asla gerçekler-
le iliflkisi yoktur. Asla halka karfl›
savaflan devletle çat›flmaz, tersine
halk›n karfl›s›na geçip, zalimin ya-
n›nda saf tutar.

Bu yaz›s›nda da ayn›s›n› yap›-
yor. Devleti ve kendini aklamaya
çal›fl›rken, ayn› anda da “varofl” ola-
rak niteledi¤i gecekondular› suçlu-
yor, gecekondulara kinini, tiksinti-
sini kusuyor.
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Özkök ‘derin analizler’ ile
devleti aklamaya çal›fl›yor

Hrant Dink’in katledilmesi protestolar› sürüyor.
Adana'da Çakmak Caddesi'nden ‹nönü Park›'na kadar yürüyüfl

düzenleyen demokratik kitle örgütleri, “Katil Devlet, Hepimiz Erme-
niyiz” 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›¤› gösteri-
de “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›.



Hrant Dink’i katleden Ogün Sa-
mast’›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 öldü-
rülmesi olay›yla birlikte bas›nda,
ayd›nlar aras›nda “neden Tr a b -
zon?” sorusu sorulmaya bafllanm›fl-
t›. Hrant Dink’in katledilmesi, dik-
katleri 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 ça-
l›flmak elbette do¤ru ve gereklidir.
Ancak tart›flman›n bir “flehir”e hap-
sedilmesi ise, ayn› ölçüde yanl›fl ve
kas›tl›d›r.

Faflist çeteler ve flovenizm sanki
Trabzon’la s›n›rl› lokal bir sorun-
mufl gibi ele al›namaz... Trabzon’da
neler olup bitti¤i önemlidir. Ama
Trabzon’a bak›p Türkiye’ye gözle-
rini kapatanlar, gerçekleri göreme-

yeceklerdir.

Biz Türkiye’yi anlamak için
Trabzon’a bak›yoruz. Trabzon Tür-
kiye’dir asl›nda. Trabzon’da karak-
teristik olan, ülkemizin birçok fleh-
rinde görülebilir... K›flk›rtma, faflist
çetelerin himayesi, polis ve jandar-
man›n o kesimlere yönelik bir çal›fl-
mas›n›n olmamas›, valilerin, kay-
makamlar›n hoflgörüsü... her yerde
g e ç e r l i d i r... fiovenist k›flk›rtmalar,
faflist örgütlenmeler, linç sald›r›lar›,
daha aç›k ortaya ç›km›flt›r Tr a b-
zon’da. Fark budur.

Trabzon, Türkiye’nin
bir aynas›d›r
Hiç kimsenin kuflkusu olmas›n

ki, ayn› zihniyet, ayn› flekilde baflka
yerlerde de örgütlenmektedir. Bu-
gün için belki sadece faflist örgüt-
lenmenin ve eylemlerin boyutlar›
farkl›d›r. MHP’de Genel Baflkanl›-
¤a aday olan ve MHP’yi “pasiflik-
le” 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›yor-
du. Veli Küçükler, Ümit Özda¤lar,
ve di¤er faflist örgütlenmeler, Trab-
zon’da örgütlenirken, baflka yerde
örgütlenmemeleri için özel bir ne-
den mi var? Ekonomik, kültürel çe-
flitli nedenlerin, faflist ve kontra ör-
gütlenmeler için Trabzon’u daha el-
veriflli hale getirdi¤inden sözedile-
bilir. Fakat flu da bir gerçek ki, ge-
rek ekonomik bak›mdan, gerek yoz-
laflma bak›m›ndan, gerek sosyal ba-
k›mdan Trabzon’a benzer daha pek
çok flehrimizin oldu¤u da aç›kt›r.

Trabzon asl›nda oligarflinin flo-

venist politikalar›n›n öncelikli ola-
rak 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›l-
m a z d › r. Linç sald›r›lar›n›n do¤ru
de¤erlendirilmesi bu aç›dan önem-
liydi.

En baflta görülmesi gereken de
linç sald›r›lar›n›n “Trabzon’a öz -
gü” olmay›p, oligarflinin ülke sat-
h›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 sözko-
nusudur.

Trabzon’da valili¤in, emniyet
müdürünün, düzen partilerinin, sav-
c› ve mahkemenin linç sald›r›s› kar-
fl›s›ndaki tutumu, “devlet” ve “hü-
kümet”in tutumunu gösteriyordu.
Bu tutum, ssald›r ›y› onaylayan,
meflrulaflt›ran ve teflvik eden bir
tutumdu. Nitekim Trabzon’dan son-
ra da onlarca yerde tekrarland› linç
sald›r›lar›. Provokasyon, baflka yer-
lerde de az veya çok kendine bir
“taban” buluyordu. Mesela, Bile-
cik’te de binlerce kifli topland› linç
için... Yar›n bir Ogün Samast da Bi-
lecik’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 iktida-
r›n aç›k sorumlulu¤unun ortaya ç›k-
mas› üzerine, Trabzon Valisi ve Em-
niyet Müdürü’nü görevden ald›.
Ancak bu görevden alma, gerçek
anlamda bir “hesap sorma”ya dö-
nüflmeyecektir. Görevden alma, bir
anlamda iktidar›n sorumlulu¤u ken-
di üzerinden atma hamlesidir.

Bu geliflme üzerine Trabzon’da
ilginç bir geliflme daha yafland›.
Futbol maç›nda tribünlere görevden
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Suçlu, Trabzon’daki
faflist fleflerdir, kontrge-
rilla flefleridir, linççile-
ri, faflistleri koruyan
yöneticiler, polis ve

yarg› mensuplar›d›r.
Suçlu insanlar› gerici-

lefltiren, flovenizmi
körükleyenlerdir.

Suçlu Trabzon ve Trabzonlular De¤il!

Trabzon sokaklar›nda, flablonla yaz›lm›fl bu sloganlar var. Bu sloga-
n› üreten kafan›n sa¤l›kl› bir kafa oldu¤u düflünülebilir mi?.. ‹htimal ki,

yazd›¤› slogan›n anlam›n› de¤er-
lendirebilecek bir beyinden yok-
sun... Asarak, keserek, asimile
ederek Anadolu’yu “Türklefltirdi-
¤i” yetmemifl, flimdi Dünyay›
Türklefltirmeye soyunmufl...



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 adamla-
r›ndan oluflan 10 kifli, Kahraman-
marafl Caddesi’ni trafi¤e kapatarak,
protestolar›n› gerçeklefltirdiler. (Yo-
lu kesen devrimciler olsayd›, an›nda
sald›raca¤›na flüphe olmayan Trab-
zon polisi, bu gösteri s›ras›nda orta-
da yoktu!) Sözkonusu pankart ve
küçük bir grubun gösterisi, kimi ba-
s›n yay›n organlar› taraf›ndan
“Trabzon’un müdürüne sahip ç›k -
mas›” olarak yans›t›ld›.

Oysa, polis flefleriyle, görevli ol-
duklar› 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 “sahip-
lenme”ler olmufltur. ‹flkenceci, kat-
liamc› polis flefinin avukat› da söz-
de “Trabzonspor Taraftar›” ve bir
grup esnaft›! Hat›rlanaca¤› gibi,
linç sald›r›s›nda da bu “taraftarlar›n
ad›” çokça geçmiflti. Asl›nda ülke-
mizde garip olan fludur; bu tür kirli,
ç›kar iliflkileri içinde olan polis flef-
lerinin medya ve iktidarlar taraf›n-
dan parlat›lmas›, bu kirli iliflkilerin
“ onlar›n ne kadar sevildi¤inin”
göstergesi olarak sunulmas›d›r.

Tr a b z o n l u l a r, e¤er flehirlerinin
bu flekilde faflist katillerle, linççiler-
le, iflkencecilerle, kontrgerilla ör-
gütlenmeleriyle tart›fl›lmas›n› iste-
miyorlarsa, onlar› tecrit etmelidir-
ler. Trabzon’un ad›n› “temize ç›kar-
ma”n›n yolu budur.

Karadeniz’in Sesi Gazetesi’nin
muhabiri, Hrant Dink’in katledil-
mesiyle 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.”

Evet, art›k namuslu, onurlu,
Trabzonlular seslerini yükseltmeli-
l e r. Trabzon’un sorunu valisinin,
emniyet müdürünün görevden al›n-
mas›yla çözülecek bir sorun de¤il-
dir. Trabzon’u milliyetçilik ad›na,

emperyalist tekellere ve iflbirlikçile-
rine hizmet edenlerle an›lan bir fle-
hir olmaktan ç›karmak için, Trab-
zon’u ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesinin flehri hali-
ne getirmelidirler.
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Trabzon TAYA D ' l › l a r, 25
Ocak’ta Trabzon Gazeteciler Cemi-
yeti’nde bir bas›n toplant›s› düzen-
lediler. 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 yö-
neltti. TAYAD'l›lar bu soruya ceva-
ben 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, bura-
daki aç›klamalar›nda Ogün Samast-
lar’› kimin yetifltirdi¤ini de ortaya
koyarak flunlar› belirttiler:

“ ... Bugün kentimiz sadece Ogün
S a m a s tlar’› ç›karan bir kent olarak
t a r t › fl › l m a k t a d › r. Hay›r, bu kentin in -
sanlar› mesela biz, mesela siz, O g ü n
Samast de¤iliz.. . Ancak tüm bunlara
ra¤men kendi ç›kard›¤› karmafladan
beslenen sistem, ülkemizin dört bir
yan›ndan ç›kard›¤› gibi kentimizden
de tetikçiler ç›karabilmektedir.

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

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 Trabzon, 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 kontra
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 dire n e rek 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.”

Trabzon
TAYAD’l›lar:

‘Kimse
gerçek suçlular› unutturmaya kalkmas›n’ 



38

4 fiubat 2007 / 90

“Sanayi yok, tar›m bitmi fl ,
ama kentt e buna par 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 böl-
genin merkezidir; ancak buna para-
lel bir ekonomik geliflimi yok. Ken-
timizde 1 milyonu aflk›n bir nüfus
yafl›yor. Müthifl bir iflsizlik var. Me-
sela kentimizde sanayi geliflmemifl,
tar›m deseniz, hepiniz biliyorsunuz
f›nd›k üreticisinin durumunu. 2 y›l-
d›r b›rak›n kazanmay›, zarar ediyor.
Sanayi yok, tar›m bitmek üzere
ama kent merkezinde buna para-
lel 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. Mese-
la bu kentin yerel zenginleri tefeci-
l e r d i r. Bunlar aleni mafyad›rlar;
herkes bunlar› tan›r, kendi silahl›
adamlar› vard›r. Valilerle, yard›mc›-
lar›yla kumar masalar›nda; sivil po-
lislerle muhabbette görülürler s›k
s›k. Yerel gazetelerde ''sayg›de¤er
ifladamlar›'' olarak an›l›rlar. Her tür-
lü pis ifli çevirirler, öyle gizli sakl›
da de¤il; kimse bunlara bir fley de-
mez. Kentte etkin güçlerdir. Tek bir
fley üretmeden kentin bafl›na çörek-
lenmifllerdir. Fuhufl ve uyuflturucu
mafyas› da bunlarla iç içe geçmifl.
Zaten müthifl bir yozlaflma var. ‹flsiz
güçsüz ve de¤ersiz b›rak›lm›fl, gele-
cek garantisi olmayan genç insanla-
r› alabildi¤ine kullan›yor bu kesim-
ler. Hepsi mafya olma özentisinde
genç insan dolu Trabzon sokaklar›.

Trabzon merkezini hiç bofl bul-
ma flans›n›z yoktur. Hafta içiymifl,
çal›flma saatiymifl hiç fark etmez.
Genç insanlar sokaklarda t›kl›m t›k-
l›m birikiyor. Ço¤u gayri-m e fl r u
iliflkilere bulaflm›fl, bu nedenle ifl-
sizli¤e paralel bir yoksulluk yok bu-
rada. Yine bu büyüklü küçüklü maf-
ya ve çetelerle yerel idare kurumla-
r›n›n aras›nda adeta ahpap-çavufl,
karfl›l›kl› kullanma-kullan›lma ilifl-
kisi vard›r. TAYAD'l›lara linç giri-
flimlerinde de bu iliflkiler alabildi¤i-
ne kullan›ld› mesela. Sokak kabada-
y›l›¤›, ''Kodum mu oturturum''cu-
luk, linççilik hep pohpohland›.

Trabzon'da yo¤unlaflan bir milli-
yetçilikten bahsediliyor. Devlet do-
¤udaki savaflta buran›n insanlar›n›
çok kulland›. Çok asker cenazesi
geldi bu kente. Böyle bir hassaslafl-
ma sa¤land›. Ayr›ca resmi ideoloji
az önce sayd›¤›m iliflkilerin hakimi-
yetindeki insanlar›n beynine adeta
kaz›nd›. Bugün de bunun için bütün
araçlar kullan›lmaya devam edili-
yor. Egemenler insanlar›n ekono-
mik ç›kmazda oluflunu, bunalm›fll›-
¤›n›, tepkisini kendine silah yapma-
ya çal›fl›yor.

‹flte Trabzon'u tart›flt›r›p duran
olaylar afla¤› yukar› böyle bir or-
tamdan 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 Trabzon-
lu ç›km›fl. Pek çok kesim ''Hepimiz
Ermeniyiz'' diyor, ama bak›yorsu-
nuz Trabzon sokaklar› yaz›lamalar-
la, pankartlarla doluyor: “DÜNYA
TÜRK OLSUN” veya “HEP‹M‹Z
T R A B Z O N L U Y U Z”. Bu kentte
y›llard›r demokratik mücadele ve-
renler iyi bilir ki pankartlar›n as›l›
kalma rekoru sadece yar›m saattir.
Bu nedenle defalarca gözalt›na al›n-
m›flt›r insanlar›m›z. Ama bu flove-
nist yaz›lamalar, pankartlar günler-
dir kentimizde. Böyle k›flk›rt›l›p du-
ruyor insanlar. Bir de Özgür Kara-
deniz'in Sesi olarak insanlarla yafla-
nanlar konusunda röportajlar yap-
t›k. fiöyle bir boyut da görüyoruz:
Sorunun Trabzon, Trabzonlu öze-
linde tart›fl›lmas›, insanlar›n bir sa-
vunma mekanizmas› gelifltirmeleri-
ne neden oluyor, yani otomatikman
taraf oluyorlar. Zaten kirli organi-
zasyonlar›n örgütleyicileri de bunu
istiyor. Yani asl›nda Trabzon'a indir-
genmifl tart›flmalar› da masum bul-
muyoruz.

Trabzon'da yerel bas›ndan çok söz
ediliyor; bunlar, flovenizme, kontr-
gerilla politikalar›na nas›l hizmet
ediyor, örnek verir misiniz?

Zeynep E R D U ⁄ R U L : Ye r e l
bas›n›n hepsi de¤ilse de kimisinin
bu kesimlere nas›l hizmet etti¤ine
en güzel örnek 6 Nisan 2005'te ya-
flan›lan linç giriflimidir. Hat›rlarsa-
n›z o zaman yerel kanallar “PKK'l› -
lar Trabzon'da bayrak yak›yorlar”
gibi “flafl” haberlerle provokasyona

Linç Sald›r ›lar ›n›n Hedefindekiler Trabzon Gerçe¤ini A n l a t › y o r :

“Trabzon'a
indirgenmifl
tart›flmalar›
masum
bulmuyoruz.”

Herkesin tart›flt›¤› Trabzon’u biz
de Trabzon Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i’nden Zeynep
Erdu¤rul ve Çetin Güven’le ko-
nufltuk. Okurlar›m›z hat›rlaya-
cakt›r, ikisi de Trabzon’daki linç
sald›r›s›na maruz kalanlar aras›n-
dayd›. O günden bu yana da yine
orada demokratik mücadeleyi
sürdürüyorlar, Trabzon halk›n›n
hemen her kesimiyle flu veya bu
biçimde iliflki içindeler. Bu an-
lamda, Trabzon hakk›nda do¤ru-
dan ve gerçekçi gözlem ve de-
¤erlendirmeleri yapabilecek du-
rumdalar. ‹flte sorular›m›z ve on-
lar›n cevaplar›...



ortak olmufllard›. Sonraki süreçte de
linççili¤in propagandas› bu kanal-
lar, gazeteler arac›l›¤›yla yap›lm›flt›;
hâlâ da yap›lmakta.

Trabzon yerel gazetelerin en çok
okundu¤u Anadolu kentlerinden bi-
r i d i r. Yerel gazeteler çok okunur ve
kentte tart›fl›l›r. Buradaki yerel ga-
zetelerin en çok satan› KARADE-
N‹Z GAZETES‹'dir. Sat›fl›
4 0 0 0 ' d i r. Mesela bu gazete mafya
faaliyetleriyle meflhur Mehmet A l i
Y › l m a z ' › n d › r. Provokatif haberler
hep buradan yay›l›r. Resmi ideolo-
jinin sözcüsü kesilmifltir. Bakal›m
bugünkü manfleti neymifl (29
Ocak): “EN GÜZEL C E VAP: Tr a b -
zon’u adeta linç etme yar›fl›na gi -
re n l e re en güzel cevab› Tr a b z o n s -
por taraftar› tribünlerde açt›klar›
''B‹Z TRABZONLUYUZ, B‹Z TÜR -
KÜZ, HEP‹M‹Z MUSTA FA K E -
M A L ' ‹ Z” yaz›l› pankartlarla ver -
d i ”...

‹flte sordu¤unuz örnek bu. ‹ç
sayfalar›na bakal›m isterseniz. Ba-
k›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 fa-
aliyetlere, hatta direk parças› olunu-
yor. Hatta bu tarz gazeteler, TV’ler
bunun için kurulmufl- böyle de bes-
leniyor.

“ M › s › r ekme¤inin, hamsinin
ve umudun 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

halkla iç içe olmayan DKÖ'ler y›l-
g›nl›¤a kap›l›yor. fiovenizmle, çare-
sizlik duygusuyla sard›¤› bu kesim-
leri flebe¤e çevirmeye çal›fl›yor res-
men. Yani bir linç psikozu, tecrit ol-
ma- d›fllanma korkusu kurumlar› s›-
k›flt›r›yor. Neticede bir bak›yorsun
TAYAD'l›lar-cenaze sahipleri ça¤-
r›lmadan tecritle ilgili aç›klama
yapma, sivil polisleri içerde isteme-
yen TAYAD'l›lara panikle-bas›n›n
önünde ''O zaman siz de ç›kacaks› -
n›z!'' diye ba¤›rma gibi zaafl› yakla-
fl›mlardan ortal›k geçilmez oluyor
(bu zaafl› yaklafl›mlar Tr a b z o n
‹HD’ye aittir). ‹cazet al›namayan
konular bu kurumlar›n uza¤›nda ka-
l›yor. Demokratik kitle örgütlü¤ün-
den sivil toplumculu¤a uzanan bir
yolculuk yaflat›l›yor böylece.

Bizimki gibi DKÖ'lere ve dev-
rimcilere yans›mas› daha farkl›. Bir
kere onlardan çok daha fazla bask›-
ya maruz kal›yoruz. Hatta bizlerin
varl›¤› onlara nefes alma alan› aç›-
yor. Mesela ö¤renci arkadafllar›m›-
za bu y›l okulda o kadar çok sorufl-
turma aç›ld› ki. Sonra burslar› kesil-
di. Okulda faflist örgütlenmenin ve
ÖGB'lerin defalarca sald›r›s›na u¤-
rad›lar, gözalt›na al›nd›lar. Özgür
Karadeniz'in Sesi Gazetesi çal›flan-
lar› da polis taraf›ndan defalarca
''BUNLAR PKK'LILAR, BUN-
LAR BAYRAK YAKANLAR'' de-
nilerek hedef gösterildi, gözalt›na
al›nd›-al›nmak istendi. Kurumlar›-
m›za yer bulmamam›z için bize yer

verenler tehd it edildi.
Evlerine gitti¤imiz in-
sanlar ayn› flekilde ra-
hats›z edildi. Kurumu-
muzun tabelas› parça-
land› vs. vs. ... Ama ifl-
te bizi bu kentten, bu
halktan tecrit edemedi-
ler. Neredeyse gitmedi-

¤imiz ilçesi, çal›flma yapmad›¤›m›z
soka¤› kalmayan bu kentte halk bizi
tan›yor ve kentin bir parças› olarak
pek çok kesim taraf›ndan kabulle-
nilmifl durumday›z. Burada 1300
ÖZGÜR KARADEN‹Z'‹N SES‹ de
her ay bire bir sat›flla Tr a b z o n l u l a r’a
ulafl›yor. Yani tüm bunlar göz önüne
al›nd›¤›nda bizler bu kentte ikinci
bir 6 Nisan olmas›n›n koflullar›n›n
kalmad›¤›n› bilmekle birlikte her
zaman faflist sald›r› tehdidi alt›nda
oldu¤umuzu da biliyoruz. Bir tehdit
hep olur neticede; muhalif olman›n
bedelidir bu- bu yan›yla Trabzon'un
bir farkl›l›¤› yok.

fiehriniz üzerinde yürütülen tart›fl -
malara dair sizin ayr›ca eklemek
istedi¤iniz bir fley var m›?

Zeynep ERDU⁄RUL: Bu kent
d›flardan çok sevimsiz görünüyor,
biz de pek sevimli bir tablo çizme-
dik gerçi. Tablonun çirkinli¤i siste-
min çirkinli¤idir, diyoruz. Sorunu
sadece burada aramak di¤er yerler-
deki kontra faaliyetleri aklamaya
hizmet ediyor. Bir de bu tablonun
öteki yüzü var. Mesela bu kentte fle-
hitlerimiz var, y›llard›r süren bir
devrimci mücadele var. Ogün Sa-
mastlar bu kentten ç›kt›; evet ama
Cengiz Soydafllar, Selami Kurnaz-
lar, Faruk Kad›o¤lular, Bahattinler,
Sinanlar da bu kentten ç›kt›. Biz
Trabzon’u bu potansiyeliyle gördük
ve öyle sevdik. Bu kentte yafl›yor
olmaktan da hep feyz ald›k.

Çe t i n G Ü V E N : Selami K u r-
naz’›n, Karadenizli ölüm orucu fle-
hidimizin sözüyle bitirelim: ' 'MI -
SIR EKME⁄‹N‹N, HAMS‹N‹N
VE UMUDUN ADI AfiKINA'' bu
kenti ite köpe¤e b›rakmaya hiç ni-
yetimiz yok.
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“Bir de bu tablonun öteki yü -
zü var. Mesela bu kentte fle -
hitlerimiz var, y›llard›r süren
bir devrimci mücadele var...
Biz Trabzon’u bu potansiye -
liyle gördük ve öyle sevdik.”

Zeynep ERDU⁄RUL Çetin GÜVEN
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emek

Sa¤l›k emekçileri torba yasan›n TBMM’de görüflüle-
ce¤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 Özellefltirme-
dir”, “SES'siz Kalmayaca¤›z”, “Herkese Eflit Ücretsiz
Sa¤l›k” yaz›l› dövizler tafl›rken, TTB ‹kinci Baflkan› Si-
nan Ad›yaman taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tasar› ile
ithal ucuz hekim çal›flt›rman›n yasal altyap›s›n›n haz›r-
land›¤›, ister kamuda, isterse özel sektörde çal›fls›n tüm
hekimlere mali sorumluluk sigortas› yapt›rma zorunlu-
lu¤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” söy-
ledi. 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¤i-
tim ve Araflt›rma Hastanesi Poliklinikler önünde yapt›k-
lar› eylemde, "Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Herkese Eflit,
Ücretsiz Sa¤l›k, Sa¤l›kta Y›k›m› Durdural›m" yazan ön-
lükler giydiler. SES ‹zmir fiube Baflkan› Fahri Demirci
ile ‹zmir Tabip Odas› Baflkan› Suat Kaptaner yapt›klar›

konuflmalarda, halk›n sa¤l›¤›n›n riske at›ld›¤›n› belirte-
rek, 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 Bafl-
kan› 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›la-
r› flöyle:

1- ‹thal ucuz hekim çal›flt›rman›n yasal altyap›s›n›n
haz›rlanmas›. 22- Hekimlere zorunlu mali sorumluluk si-
gortas›. 33- E¤itim hastanelerindeki flef/flef yard›mc›l›¤›
kadrolar›na s›navs›z olarak atama yap›lmas›. 44- T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü. 55 -
Radyoloji çal›flanlar›n›n
çal›flma sürelerinin uzat›l-
mas›. 66- Anestezi teknis-
yenlerine hasta uyutma
yetkisi. 77- Devlet memur-
lar› kanununa göre 40 sa-
at olan mesai saatinin 45
saate ç›kar›lmas›.

D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen
üyeleri, taleplerini içeren 25 bin
imzay› vermek için 26 Ocak’ta
baflbakanl›¤a yürüdüler. Y K M
önünde toplanan emekliler,
“Sendika Hakk›m›z Engellemez,
Hükümet Zamm›n› Al Bafl›na
Çal” sloganlar›yla baflbakanl›¤a
kadar yap›lan yürüyüflün ard›n-
dan, imzalar sendika yöneticileri
taraf›ndan teslim edildi.

A r d › n d a n
G ü v e n -
park’›n bafl-
bakanl›k ç›-
k›fl›nda aç›k-
lama yapan
E m e k l i - S e n

Genel Baflkan› Ve l i
Beysülen, A K P i k t i-
dar›n›n 4 y›l› boyunca

IMF’nin direktiflerini sorunsuz
bir flekilde yerine getirdi¤ini
kaydederek, “bu iktidar döne-
minde emeklileri yok sayan bir-
çok uygulama hayata geçirildi.
S›k›nt›lar›m›z azalaca¤›na, katla-
narak artt›” fleklinde konufltu.
Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi’nin
“emeklilerin sendika kuramaya-
caklar›na” iliflkin karar›n› hat›r-
latan Beysülen, bu haklar›ndan
vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Verilen dilekçelerde, ekono-
mik taleplerinin yan›s›ra,
SSGS’nin geri çekilmesi, Emek-
li-Sen’in emekliler ad›na taraf
al›nd›¤› statü yasas›n›n derhal ç›-
kar›lmas› gibi talepler yeral›yor.

Emekliler yok say›ld›

Sa¤l›kç›lar ‘itiraz etti’

Dayan›flma flöleni
‹ki buçuk ayd›r grevde bulunan Birleflik Metal-‹fl

Kocaeli fiubesi’ne ba¤l› Trakya Sanayi iflçileri ile da-
yan›flma amac›yla Antik Kap› Restoran’da bir
dayan›flma flenli¤i gerçeklefltirildi.

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.

Yap›-Yol Sen üyeleri, 25 Ocak’ta Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› önünde topla-
narak Maliye Bakanl›¤›'na yürüdü. Di¤er
kamu çal›flanlardan daha az ücret alan
ve maafllar›na art›fl öngören kanun tasa-
r›s›n›n Maliye Bakanl›¤›'nda bekletilmesi-
ni protesto etmek için iflyerlerinden top-
lad›klar› 5 bin imzal› dilekçeyi Maliye Ba-
kanl›¤›'na veren sendika üyeleri, pankart-
l› 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 kol-
dan Ankara yürüyüflü yapacaklar›n›, 12
Nisan'da da otoyol ve köprülerde ifl ya-
vafllatma eylemi, di¤er iflyerlerinde de ifl
b›rakma eylemi yapacaklar›n› söyledi.

Yap›-Yol Sen’den Eylem
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‹zmir Yamanlar Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, uyuflturucuya ve
yozlaflmaya karfl› bafllatt›¤› kampanya-
ya devam ediyor. Yamanlar Te m e l
Haklar üyeleri, 26 Ocak’ta ““Uyufltu-
rucuya Yozlaflmaya ve Fuhufla Ha-
y›r” önlükleriyle semtte soruna iliflkin
bildiri da¤›tt›lar. Ayr›ca 27 Ocak’ta ya-
pacaklar› panele ça¤r›da bulundular.

Panel, Yamanlar Cemevi’nde ger-
çeklefltirildi. Dernek Baflkan› Hamza
Ayçiçek ve Zeliha Koyup›nar panel ba-
fl›nda yapt›klar› konuflmalarda kam-
panya hakk›nda bilgi verdiler.

Panelin devam›nda ÇHD yöneti-

minden Av. Dinçer
Çal›m ve Sosyal
Hizmet Uzman›
Yusuf K›rk›, yoz-
l a fl m a n›n, hukuki,
sosyal ve t›bbi çe-
flitli boyutlar›na de-
¤indiler.

Yusuf K›rk›, özellikle uyuflturucu-
nun insanlar üzerindeki etkilerini
anlat›rken, Av. Çal›m, devletin uyufltu-
rucuyu, fuhuflu, kumar› “ k e n d i s i n e
karfl› olarak görmedi¤i için” mücadele
etmedi¤ini vurgularken, bu mücadele-
nin neden halk›n kendi mücadelesi ol-
mas› gerekti¤ini de özetliyordu.

Temel Haklar ad›na Koyup›nar, tek-
rar söz alarak yapt›¤› konuflmada, Te-
mel Haklar’›n yozlaflmaya karfl› ülke
çap›nda mücadelesini anlatarak, ç›kar›-
lan engelleri, bu engellerin nas›l afl›la-
bilece¤ini, bunun için hep biraraya gel-
inmesi gerekti¤ini ortaya koydu.
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30 Ocak günkü Hürriyet’te Emniyet Genel Müdürlü-
¤ü’nün haz›rlad›¤› bir rapor yay›nland›. Ad›na ““suç ra-
poru” da diyebilece¤imiz raporun içindeki istatistikler,
açl›¤›n, yoksullu¤un, yozlaflman›n üretti¤i sonuçlar›
son derece çarp›c› bir biçimde gösteriyor.

Asl›nda kelimenin gerçek anlam›yla “ortal›¤› aya¤a
kald›racak” bir rapordu bu. Ama henüz kimsenin gün-
demine girmedi...

Radikal Gazetesi Yazar› Haluk fiahin, raporun içeri¤ini
ve rapor karfl›s›ndaki duyars›zl›¤› flu sözlerle yorumlu-
yordu: “Bu istatistikler, içinde yaflad›¤›m›z ülke hak -
k›nda o kadar korkunç kimi olgular› ortaya koyuyordu
ki, aç›kland›¤›nda herhangi bir ülkede hayat durur, hü -
kümet düfler, mad -
di ve manevi an -
lamda ola¤anüstü
hal ilan edilirdi.”
(31 Ocak 2007)

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.

� 2006 y›l›nda mala karfl› ifllenen h›rs›zl›k, gasp, ya¤-
ma, kundaklama gibi suçlar, 2005'e göre yyüzde 64 ora-
n›nda artm›flt›r.

� Kifliye karfl› adam öldürme, yaralama, tehdit, rehin
alma, ›rza geçme gibi olaylarda yyüzde 61 art›fl gerçek-
leflmifltir.

� Evden h›rs›zl›k olaylar›ndaki art›fl yyüzde 59’dur.

� Kapkaçta bir
önceki y›la göre
yüzde 70 oran›n-
da art›fl olmufltur.

Yine rapordan ek
bir bilgi daha:
H›rs›zl›k olaylar›-
n›n yaln›zca yyüzde 11'i ayd›nlanm›fl, kapkaç olayla-
r›nda ise ssadece yüzde 19'unun faili yakalanm›fl.

Kapkaç, h›rs›zl›k, gasp gibi suçlarda yaln›z bir y›l için-
de yyüzde 60-70 art›fl, ola¤anüstü bir art›flt›r.

Bu ola¤anüstü art›fl, ülkemiz ekonomisine, halk›n duru-
muna iliflkin söylenen pembe
yalanlar› yerlebir ediyor. Yüz-
de 60-70’lik art›fl, yoksullu-
¤un, çaresizli¤in, yozlaflman›n
ulaflt›¤› boyutun rakam›d›r.

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

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

Pembe yalanlar, kara gerçekler

Suçlarda % 70 Art›fl!

BAHÇEL‹EVLER:
Yozlaflmaya Karfl›
Mücadele Sürüyor

Bahçelievler Temel Hak-
lar Derne¤i’ne karfl› mafya
çeteleri taraf›ndan yap›lan si-
lahl› sald›r›dan sonra, yozlafl-
maya karfl› varolan tepki arta-
rak sürüyor. Temel Haklar, bu
tepkiyi örgütlü bir karfl› koyu-
fla dönüfltürmeye çal›fl›yor.
Bahçelievler Temel Hak-
l a r’da geçen hafta yap›lan
toplant›n›n ard›ndan 28 Ocak
akflam› bir toplant› daha ger-
çeklefltirildi. Yozlaflmaya kar-
fl› imza kampanyas› için
standlar aç›lmas›, sokak so-
kak imza toplanmas› kararla-
r›n›n al›nd›¤› toplant›da, Bah-
çelievler halk›n›n çetelere tes-
lim olmayaca¤› vurguland›.

Yozlaflmaya Karfl› Panel
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16 y›ld›r sü-
ren, Birtan A l-
tunbafl’›n ifl-
kencede katle-
dilmesi davas›-
n› zaman afl›-
m›na u¤ratmak
için uzatma ge-
rekçeleri tüke-

nince, bu kez de iflkencecilerin avukat›-
n›n “burnunun k›r›lmas›” nedeniyle dava
e r t e l e n d i .

27 Ocak günü Ankara 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruflmada
katil polisler ‹brahim Dedeo¤lu, Hasan
Cavit Orhan, Sadi Çayl› haz›r bulunur-
ken, mahkeme baflkan›n›n son savun-

malar›n› isted i ¤ i s a n › k l a r, “süre iste-
minde” bulundular. Bunun üzerine
mahkeme 16 fiubat tarihine ertelendi.

Karar›n 16 fiubat’ta verilece¤i bildi-
rilirken, 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 -
h a l i f kimli¤i nedeni ile katledild i”
d e d i .

Ayflenur’un Katili Susurluk Devletidir
24 Ocak 1995 tarihinde kaç›r›lan ve 76 gün boyunca “kay›p” olarak ilan edildik-

ten 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 Susur-
luk Devleti”, “Ayflenur fiimflek, Necati Ayd›n, Behçet Aysan Onurumuzdur” slogan-
lar› 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.

Avukat›n burnu da uzatma gerekçesi Bir toplu mezar daha
Oligarflinin halka karfl› sa-

vafl› nas›l sürdürdü¤üne iliflkin
kan›tlar ortaya ç›kmaya devam
ediyor. Bu kez de, Mardin'in
Nusaybin ‹lçesi Bagok Da¤›
eteklerindeki Hastum Ma¤ara-
lar› yak›nlar›nda, 7 kiflinin ce-
sedinin yerald›¤› bir toplu me-
zar ortaya ç›kt›.

Yap›lan araflt›rmalar sonu-
cunda, cesetlerin PKK gerilla-
lar›na ait oldu¤u belirlendi.
Toplu mezar›n bulundu¤u böl-
gede 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 Bel-
desi’nde toplam 20 PKK geril-
las›na ait bir toplu mezar›n da-
ha bulundu¤unu aç›klad›.
HPG'li yetkililere göre; 20
Ocak 1999'da yaflanan çat›fl-
mada, katledilen PKK gerilla-
lar›n›n cesetleri, Sivilik Tepe-
si'nin güney yamac›nda yar›m
metre derinli¤inde, 6 metre
uzunlu¤unda bir kanal›n alt›n-
da bulunan bir çukura at›ld›.
Yine bir PKK gerillas› ise ayn›
kuyunun 10 metre üstünde
baflka bir kuyuya at›ld›. Bu ge-
rillan›n sa¤ yakaland›ktan son-
ra infaz edildi¤i belirtiliyor.

“Kay›plar” an›ld›
Oligarflik devletin, 25 Ocak

2001 tarihinde Silopi ‹lçe Jan-
darma Komutanl›¤›’na ça¤›r-
d›ktan sonra “kaybetti¤i”, HA-
DEP Silopi ‹lçe Baflkan› Ser-
dar Tan›fl ve ‹lçe Yöneticisi
Ebubekir Deniz, kaybedilme-
lerinin 6. y›ldönümünde an›l-
d›lar. Silopi ‹lçesi'nde binlerce
kiflinin kat›l›m›yla yap›lan yü-
rüyüflte, 'Failler Bulunsun He-
sap Sorulsun' slogan› at›ld›.

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, antiemperya-
list mücadelenin bitirilemeyece¤i vurguland›. Grup ad›na aç›klama yapan Alev Çe-
lik, Lübnan'a asker gönderme tezkeresini protesto ettikleri için tutuklanan 18
devrimcinin keyfi flekilde 5 ayd›r tutuklu bulundu¤unu hat›rlatarak, “Emperyaliz-
me karfl› verilen mücadelenin suç say›ld›¤› noktada bu suçu ifllemeye devam ede-
ce¤iz” dedi. Eylemde, “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak" slo-
gan› 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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DTP’nin ülkemizdeki seçimler-
de uygulanan yüzde 10’luk baraj›n
anti-demokratik oldu¤u, halk›n
önemli bir kesiminin mecliste tem-
sil edilmesine engel oldu¤u ve bu
anlamda da “insan haklar› ihlali ol -
du¤u” gerekçesiyle Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’ne yapt›¤› bafl-
vuru, 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' vur-
gulanak “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 gerek-
çesine 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› cun-
ta gibi, faflizmin istikrar›n› düflünü-
yor, onun için kayg›lan›yordu anla-
fl›lan.

A‹HM, “demokrasi, hukuk, ada -
let, insan haklar› sözkonusu oldu -
¤unda ülkelerin içiflleri diye bir fley
yoktur” düflüncesi üzerine kurul-
mufl bir kurumdu. Bugüne kadarki
kararlar› da genellikle bu düflünceye
uygundur.

Ne ilginçtir ki, yüzde 10 baraj›y-
la ilgili kararda ise, “bu konuda en
iyi ve elveriflli çözüm için Türki -

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 noktalar-
da, özel dönemlerde, emperyalist
tekellerin veya onlar›n yeni-sömür-
gelerdeki iflbirikçilerinin ç›karlar›-
n›, her türlü yasan›n, adaletin, huku-
kun önüne koyarlar. O güne kadar
savunduklar› ve uygulad›klar› yasa-
lar› bir günde unuturlar.

Genel olarak Kürt sorununda
böyle yapm›fllard›r. Oligarfliden is-
tediklerini ald›klar› noktada, Kürt
halk›na k›r›nt›lara raz› olmay› da-
yatm›fllard›r. A‹HM’in karar›, Avru-
pa tekellerinin bu politikas›n›n  “hu-
kuk” kurumlar› nezdindeki tezahü-
ründen baflka bir fley de¤ildir.

Bugünkü seçim sistemine göre,
halk›n %41’inin oyu T B M M ’ d e
temsil edilmiyor. Ve A ‹ H M i fl t e
böyle bir anti-demokratikli¤e, TE-
KELLER‹N ‹STE⁄‹ ve FAfi‹ZM‹N
‹ST‹KRARI ad›na onay vermifltir.

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› al-
t›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› sür-
düren birlik sadece Naziler’e karfl› de¤il, ayn› zamanda
göçmenlerle ilgili sorunlara da e¤ilmekte ve sosyal y›k›m-
lara, emperyalist savafllara ve faflist sald›r›lara karfl› da du-
yarl›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 anti-

faflist mücadelenin önemine dikkat
çekilirken, Nazi Rejimi’nde Bask›
Görenler Derne¤i–Antifaflistler Birli-
¤i Temsilcisi Manfred Tietz, o zama-
n› yaflayanlar›n yazd›klar› mektuplar,
fliirler ve resimlerden oluflan dia gös-
terisi eflli¤inde tarihten bugüne neden
N a z i l e r’e karfl› duruldu¤unu anlatt›.

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 düzenle-
nen eylemlerle protesto ediliyor. Geçen hafta bo-
yunca çok say›da protesto eylemi gerçeklefltirilir-
ken, bunlardan biri de, 30 Ocak’ta ülke çap›nda ya-
p›lan ifl b›rakma eylemi oldu.

IG Metal Sendikas›’n›n ça¤r›s› ile yap›lan eyle-
me kat›l›m kitlesel olurken meydanlarda protestolar
düzenlendi. DaimlerChryler’in bulundu¤u Sindel-
fingen’de 10 bin iflçi ifl b›rakarak gösteri düzenler-
ken, Saarbücken’de, Hessen, Thüringen, Rheinland
Pfalz, Saarland ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerin-
de onbinlerce iflçi soka¤a ç›kt›.

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

TEKELLER‹N ADALET‹

yurtd›fl›



Vietnam’› temsilen Dünya Sos-
yal Forumu’na kat›lan, Vietnam
Bar ›fl ve Geliflme Vakf› Genel
Sekreteri TRAN DAC LOI, Viet-
nam’›n sosyo-ekonomik politika-
lar› üzerine sorular›m›z› cevap-
land›rd›.

Ho Chi Minh 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 bir-
likte ülkeyi yeniden kurma süreci
bafllad›. Ülkenin sosyo-ekonomik
düzenini iyilefltirmek gerekti. Bu ta-
bi ki kolay bir süreç de¤ildi. Elimiz-
den geleni yapmaya çal›flt›k. ‹lk on
y›lda, Vietnam Komünist Partisi ye-
ni bir politika bafllatt›. Buna "yeni-
lenme politikas›" ad›n› verdik. Ho
Chi Minh "Biz neden hâlâ hayatta -
y›z" dedi. Önceli¤i ttüm ulusun ba-

¤›ms›zl›¤›na ve özgürlü¤üne ver-
mifltik. Ama ba¤›ms›zl›k ve özgür-
lük tam yeterli de¤ildi. Biz halk›n
yaflam›n› daha iyi hale getirmeliy-
dik. Vietnam halk› savafltan sonra
tüm gücünü ülkeyi yeniden infla et-
meye verdi. Vietnam savafltan sonra
a¤›r bir flekilde y›k›lm›flt›. Milyon-
larca insan öldürülmüfl, milyonlar-
cas› yaralanm›flt›. Milyonlarcas› da
ABD'nin kimyasal silahlar›ndan et-
kilenmiflti, sakat kalm›flt›.

Ayn› zamanda da Vietnam sa-
vafltan önce de çok yoksul bir ül-
keydi. Geçen yüz y›l boyunca, Viet-
nam ekonomisi yüksek h›zla gelifli-
yordu. 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 bafla-
r›y› halk›n yaflam›n› gelifltirmek için
kullan›yoruz. Sosyal sorunlar› çöz-

mekte kullan›yoruz. Vi e t-
nam'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

iken 2005’te 71,4’e
ç›kt›. Hemen he-
men on kat›na ç›kt›.
Böylece halk›n ya-
flam› çok daha iyi
oldu.

Buna ra¤men,
ülkemizin durumu
hâlâ zordur. Vi e t-

nam hâlâ az geliflmifl bir ülkedir.

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 ku-
flak için de bu böyledir. ‹dealleri yü-
zünden ve sosyalizm ve ba¤›ms›zl›k
yüzünden, halk› kendisi için olan ve
kendisi için yürüyen sistemi koru-
maya yöneltti. Onun örne¤i tüm ya-
flam boyunca halk›n ç›kar› için ça-
l›flmakt›. Halk›n eti¤iyle, halk›n ru-
huyla 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, Vietnam-
l› olsun, Amerikal› olsun, Frans›z
olsun bask› alt›ndaki her insan yafla-
m›n›n korunmas›n› ö¤retti.

Emperyalist sald›rganl›¤›n kur-
ban› olmak kimsenin istedi¤i bir fley
de¤ildi. Ho Chi Minh bizim için in-
san varl›¤›yla do¤an›n bir uyumuy-
du. O, savafl zaman›nda bile,
‘50’lerde ‘60’larda ilk a¤aç dikil-
mesini bafllatanlardand›. Vi e t-
nam'da çevre etkinlikleri bizde ge-
lecek kuflaklar için çok önemlidir.
Ondan sonra Vietnam'da yeni y›lda
a¤aç dikmek gelenek oldu. O, ölür-
ken bile halktan çevreyi korumas›n›
istedi. Bunu özellikle de savafl sona
erince istedi. Bizim durumumuzda,
Ho Chi Minh ülkeye, devrime, ko-
münizme, insani ve kültürel de¤er-
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DSF Vietnam Temsilcisi TRAN DAC LOI:

Ho Chi Minh Bugün De Vietnam
Halk›n›n Umudunu Temsil Ediyor

Ho Chi Minh Vietnam halk›n›n
umuduydu ve umududur. Ön-
ceki kuflak için oldu¤u gibi bu-
günkü kuflak için de bu böyle-
dir. ‹dealleri yüzünden ve sos-
yalizm ve ba¤›ms›zl›k yüzün-
den, halk› kendisi için olan ve
kendisi için yürüyen sistemi ko-
rumaya 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 daya-
n›flma içinde yaflamakt›.



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

Vietnam sosyalizm
yolundad›r

Dünya Sosyal F orumu’ndaki
konuflman›zda, "Vietnam sosyaliz -
me yürüyor" diyorsunuz, bunu bi -
raz açar m›s›n›z?

Birçok kifli kapitalizm için, me-
kanizmas› olan ama düflüncesi ol-
mayan toplum diyor. Çünkü kapita-
lizmin tek mant›¤› kârd›r. Bu yüz-
den, her zaman, sömürü, adaletsiz-
lik vard›r ve çal›flan s›n›f olan ço-
¤unluk üzerinde bask› vard›r. Bun-
lar iflçiler ve köylülerdir.

Toplum için bir sistem kurma ar-
zusundan sosyalizm ç›kt›. Sosya-
lizm sömürüsüz bir toplumdur. Sos-
yal 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 sos-
yo-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 gelifl-
meyle toplumsal sorunlar› da çöze-
ce¤imizi gösterdi.

Sosyalizmde, sosyal adaleti her
türlü toplumdan daha fazla geliflti-
rece¤imizi gördük. Yoksullu¤un gi-
derilmesi, e¤itimin ilerlemesi ve
sa¤l›k hizmetinin yay›lmas›yla ve
halk›n yaflam koflullar›n›n iyileflti-
rilmesiyle bunun yap›laca¤›n› gör-
dük. Geçmifl dönemin deneyimin-
den ssosyalizmin yaln›zca müm-
kün oldu¤unu de¤il, ama sosyaliz-
min de¤erli oldu¤unu da gördük.
Sosyalizm halk›n büyük ço¤unlu¤u-

nun yani iflçilerin ve köylülerin ya-
flamlar›n›n daha iyi olmas›nda da et-
kilidir.

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 ülke-
mizde sosyalizmi kurmak için ye-
terli 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 dünya-
n›n az geliflmifl ülkelerindeniz.
2010’da Vietnam art›k az geliflmifl
bir ülke olmayacak. Yoksulluk ora-
n› %19’a düfltü, amac›m›z bunu
2010’da %10’a düflürmek. Vi e t-
nam'da halk GALUP tetkik için çok
i y i m s e r d i r. Galup Frans›z ulus-
lararas› birlefltirmedir. Bunlar 2006
y›l› sonu sonuçlar›d›r. Vietnam hal-
k› dünyan›n en iyimser halk›d›r.
%94’ü yaflamlar›n›n her gün daha
iyiye gitti¤ini düflünüyor. Ve gele-
cek 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 ifl-
ledi¤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 kitlele-
ri politik mücadele ve ulusal ba¤›m-
s›zl›¤›n bir parças›d›r. Savafltan son-
ra, yenilenme döneminde, birçok
yeni halk örgütü kuruldu ve aktif bir
biçimde politik olarak, ekonomik
olarak ülkenin tüm yaflam›nda mü-
cadele ediyor.

Ulusal seviyede 350’den fazla

örgüt vard›r. Ve
yerel seviyede
binlerce halk ör-
gütü vard›r. Bun-
lar ülkemizin si-
yasi yaflam›nda
aktif ve önemli
bir rol oynamak-
tad›rlar. Hepimiz
sosyalist amaç-
lar› destekliyo-
ruz. Bunlar›n hü-
kümetin yap›c›
p a r t ö n e r l i k l e r i
ve önemli iliflki-
leri vard›r. Halk›n örgütleri ba¤›m-
s›zd›r. Ama halk, hükümetin halk›n
hükümeti oldu¤unu biliyor. Bu ör-
gütler hükümetle yan yana sosyalist
amaçlar› gelifltirmek için yürüyor-
lar.

Türkiye ilerici halk›yla
emperyalizme karfl›
dayan›flma içindeyiz

Son olarak söylemek istedi¤iniz
bir fley var m›?

Söylemek istedi¤im fley; Sovyet-
ler Birli¤i'nin ve Avrupa'daki sosya-
list ülkelerin çöküflünden sonra em-
peryalizm do¤as›n› daha çok aç›¤a
ç › k a r › y o r. Tüm egemenlik kurma
s a l d › rganl›klar›n› ve sömürüsünü
gösteriyor. Sömürüsünü ve neolibe-
ral küreselleflmesini art›r›yor, sosyal
yard›m› kesiyor. Bu da emperyaliz-
min do¤as›n› gösteriyor.

Bugün hükmetmesi ve küresel-
leflme daha da yo¤unlaflm›fl durum-
da. Kavga da küresellefliyor. Ve tüm
dünyadaki ilerici halk ve çal›flan
halk için birleflmifl bir dayan›flma ve
küreselleflmeyi istiyor. Bugün dur-
du¤umuz yerde, dayan›flma dünya-
daki ilerici hareketin esas ajanda-
s›nda olmal›d›r. O halde, adalet için
ve emekçi halk›n ç›kar› mücadele-
dedir, dünyan›n her yerindeki halk-
larla ve Türkiye'nin ilerici halk›yla
emperyalizme karfl› mücadelede da-
yan›flmam›z› ifade etmek istiyoruz.
Biz, baflka bir dünya mümkündür
demiyoruz, sosyalizm mümkündür
diyoruz. Ve baflaraca¤›z.
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Biz, baflka bir dün-
ya mümkündür de-
miyoruz, sosyalizm
mümkündür diyo-
ruz. Ve baflaraca¤›z



◆ Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

Ben NNelson MENDEZ. Venezu-
ella'da Dünya Sosyal Forumu için
çal›fl›yorum. Devlet içindeki Vene-
zuella Sosyal Forumu’nu temsil
ediyorum, ayr›ca, "Circolameria-
nos" 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 Ve-
nezuella'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 temsilci-
li¤i vard›. Bu da gerçek demokrasi
de¤ildi. Daha önce seçimleri kaza-
nabilecek insanlar› seçebiliyordu
halk. Ekonominin ancak %10-15’i
halk içindi. Chavez'i seçtikten son-
ra, çok büyük de¤ifliklikler yaflad›k.
Özellikle Anayasada de¤ifliklikler
yapt›k. Venezuella'n›n esas kanun
kitab›nda de¤ifliklikler yapt›k. Bü-
tün bu de¤ifliklerle biz baflka bir de-
mokrasiyi 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¤i-
flikli¤inden sonra halka iktidar (güç)
vermek için topluluklarla birlikte
yürüyoruz. Böylece halka iktidar
veriyoruz. Onu iktidar sahibi, yöne-

tici yap›yoruz. Onlar› bilinçlendiri-
yoruz. Alanda ortak gruplar, sosyal
gruplar oluflturuyoruz. Bunlar çal›fl-
may›, sa¤l›¤› temsil eden gruplar
oluyor. Nüfusun belli k›sm›n›n ba-
k›m›n› yap›yorlar. Kendi temsilcile-
rimizi seçmeyi ö¤reniyoruz. Baz›
anahtarlar›m›z var. Bunlarla koope-
ratifleri destekliyoruz. Hükümet in-
sanlar› örgütlüyor. Bunlar hiçbir fle-
yi 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 si-
zi destekliyor. Bu de¤ifliklikler sa¤-
l›kta, e¤itimde ve yat›r›mda oluyor.
Gelecek y›lda, her fleyde 7 kere da-
ha fazla yat›r›m yapaca¤›z. Dünya
için stoklar›m›z olacak.

◆ Chavez emper yalizme ve
onun iflbirlikçilerine karfl› müca-
dele ediyor. Arkas›nda nas›l bir
güç, O’nu destekleyen nas›l ör-
gütlenmeler 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 istiyorsu-
nuz. Bizim parlamentomuz soka¤a
ç›k›p herkese ne istedi¤ini ve proje-
lerini soruyor. Bizim için çal›fl›yor.
Kanunlar› soruyor. Ülkede herkes
kanunlardan ne bekliyor onu söylü-

yor, bu birincisi. ‹kincisi
herkese ne istedi¤ini söy-
lemesi olana¤› veriliyor.
Bundan çok memnunuz,
çünkü parlamentomuzda-
ki milletvekilleri bize
bakmak istiyorlar. Biz
yöneticilere gidiyoruz.
Onlar da bize bakmak is-
tiyorlar. Örne¤in halktan

birisi gidip parla-
mentoda konuflabili-
yor ve milletvekilleri
onu dinliyor. Biz bu-
raya uçakla geldik.
54 kifliyiz. Hükümeti
temsil ediyoruz.
Ama uçakta hükü-
metten hiç kimse
yok. Hiçbir bakan ve
milletvekili yok. Bi-
zim onlar› temsil et-
me gücümüz var.
Biz iktidar gücü
olan halk›z. Ben flu
anda Ve n e z u e l l a ' y ›
temsil ediyorsam ve
hiçbir bürokratik
vasf›m yoksa, Vene-
zuella iktidar›n›n
halk›n kendini ifade
edebildi¤i bir iktidar
oldu¤unu gösterir.

◆ 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. Sosya-
listse, topluma inan›r. Biz topluma,
halka inan›yoruz. Bu dünyay› hal-
k›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 söyleyebili-
riz. Yeni kanunlar olmal› ve bu ka-
nunlar halk taraf›ndan yap›lmal›.
Halk›n okullar› olmal›, bunlar hal-
k›n düflüncelerini gelifltirmeli, kafa-
s›n› açmal›, kapitalistlerin paralar›
oldu¤u ama halkla ilgilenmedikleri-
ni anlatmal›. Siz hamile misiniz,
hasta m›s›n›z? Hiç umurlar›nda ol-
mad›¤›, kapitalistlerin yaln›zca pa-
ray› düflündükleri halka anlat›lmal›.
Kapitalizmde e¤er sizin bir sorunu-
nuz varsa onu kendiniz çözmelisi-
nizdir. Tüm bunlar halka aç›klan-
mal›d›r. Bu flekilde topluluk grupla-
r›, halk konseyleri oluflturmal›d›r.
Bunlar sizin yeni hükümetinizi kur-
mak için temeller olmal›d›r.

DSF Venezuella Temsilcisi MENDEZ:

Biz iktidar gücü olan halk›z

Dünya Sosyal
Forumu’na

Venezuella’y›
temsilen kat›lan

Nelson MEN-
DEZ ile ülke-

sindeki durumu
konufltuk.

Chavez'den son-
ra gerçek bir de-
mokrasimiz var.
Baflkan›m›z ikti-
dara gelmeden
önce demokrasi
temsilcili¤i vard›.
Bu da gerçek de-
mokrasi de¤ildi.
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Emperyalist tekellerin düzenle-
di¤i DDünya Ekonomik Forumu
(DEF) 24-28 Ocak tarihleri aras›nda
‹sviçre’nin Davos fiehri’nde topla-
n›rken, DDünya Sosyal For umu
(DSF) da, 20-25 Ocak tarihleri ara-
s›nda bir Afrika ülkesi olan Ken-
ya’n›n baflkenti Nairobi'de topland›.

DSF 20 Ocak'ta yaklafl›k 6-7 bin
kiflinin kat›ld›¤› bir yürüyüflle baflla-
d›. Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si’nin de kat›ld›¤› DSF için, Nairo-
bi’de olimpik bir stad tahsis edil-
miflti. Stad brandalarla 48 bölmeye
ayr›larak, çeflitli etkinlikler, stand-
lar, forumlar için yerler haz›rlan-
m›flt›.

*

Bu seneki DSF’ye kat›l›m, ge-
çen y›llara göre oldukça düflüktü.

Sosyal forum art›k "sosyal" ya-
n›n› yavafl yavafl kaybetmeye baflla-
m›flt›. Örne¤in Nairobi'deki sosyal
forumun sponsorlar› vard› ve spon-
sorlardan biri de Kenya'n›n en bü-
yük tekellerinden olan " C E L L
TEL" isimli GSM flirketiydi. Em-
peryalist tekellerin zirvesine karfl›
bir alternatif olarak gerçeklefltirilen
“Sosyal Forum”a bir tekelin spon-
sor yap›lmas› eeflyan›n tabiat›na ay-
k›r›yd› elbette.

Forumun 4. günü forum alan›n-
daki seyyar çad›r lokantalardan biri
Kenyal›lar taraf›ndan bas›larak da-
¤›t›ld›. Bask›n› yapan grup taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada sözkonusu
lokantan›n sahibinin KKenya Savun-
ma Bakan› oldu¤u duyuruldu. Bu
lokantalar› oraya tafl›yan, ona yer
veren de DDSF komitesi idi.

Kenyal› eski politik tutsaklar›n
"size iflkenceyi anlatmak için yafla -
d›k" bafll›kl› seminerinin yasaklan-
mas› 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 fo-
rum bünyesinde düzenlenen etkin-
liklere de yans›d›. Birçok seminer

bofl geçti ya da iptal edildi. Seminer
salonlar› boflken, süs eflyalar›n›n ol-
du¤u standlar, ya da yerlilerin gün
boyu süren dans gösterileri t›kl›m
t›kl›m doluydu. Dünyaca ünlü isim-
lerin 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 kifli-
lik çad›rda 35 kifliye seminer ver-
mek 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 fo-
rumlarda da k›smen görülen bir ol-
guydu. 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 AAlter natif Dünya So s y a l
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 yö-
neltilmifl ciddi bir elefltiri oldu.

HÖC’lüler, hem DSF hem de al-
ternatif 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 dünya-
daki savafl karfl›t› güçleri nas›l bir-
lefltiririz sorusu tart›fl›ld›.

Bu seminerde Türkiye Sosyal
Forumu ad›na söz alan Hüseyin Ye-

flil, Türkiye'nin emperyalizmin ifl-
birlikçisi oldu¤unu vurgulayan bir

konuflma yapt›.

H Ö C ’ l ü l e r, ay n ›
gün düzenlenen "De-
mokrasi ve sald›rgan-
l›k aras›nda yeni Or-
tado¤u projesi" semi-
n e rinde, " S o s y a l i z m
yolunda Vietnam" se-
minerinde de yerald›-
lar. Vietnam semineri
en kalabal›k ve iyi
haz›rlan›lm›fl bir se-
minerdi. Vi e t n a ml ›

konuflmac› sözünü flöyle bitiriyor-
du; "Sizlere baflka bir dünya müm -
kündür demiyoruz, sosyalizm
mümkündür diyoruz."

23 Ocak'ta yine alternatif foru-
mun düzenledi¤i "Ortado¤u'da ve
baflka bölgelerde 'önleyici savafl'la -
r› durdurun, uluslara ve halklara
sayg›" bafll›kl› seminer yap›ld›. Ay-
n› gün "Latin Amerika'ya elefltirel
bak›fl" isimli seminer gerçekleflti.
Vietnam seminerinden sonra en ka-
labal›k seminerlerden biri de buydu.
DSF’deki tüm da¤›n›kl›¤a karfl›n,
sosyalizm, ilgi odaklar›ndan biri ol-
du.

25 Ocak DSF'nin son günüydü.
Teneke evlerden oluflan gecekondu
mahallesinden flehrin merkezindeki
UHURU parka bir maraton düzen-
lendi. Burada yap›lan kültürel et-
kinliklerden sonra forum bitirildi.

Dünyan›n her yerinde ABD nef-
retle an›l›yor. Kenya'da da bunu
görmek mümkündü. DSF’ye dam-
gas›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 bu-
günkü gidiflat› de¤ifltirebilmesiyle
m ü m k ü n d ü r. “Baflka bir dünya
mümkün” slogan›ndaki belirsizlik,
belli bir süre çeflitli kesimleri topla-
makta rol oynam›fl olabilir, ancak
bugün ayn› belirsizlik, DSF’yi he-
defsiz, rotas›z bir zemin haline ge-

D S F, Yolunu Netlefltirmeli
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t i r m i fl t i r. ‹cazet kayg›lar› ise
DSF’nin politik muhtevas›n› kemir-
meye devam etmektedir.

Emperyalist
Zirveye Protesto
90 ülkeden 2400 kat›l›mc›y l a

toplanan Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun temel gündemi, her seneki
gibi, “halklar›n direnifllerinin nas›l
etkisizlefltirilebilece¤i” ve “kârlar›-
na nas›l daha fazla kâr katabilecek-
leri” idi.

Zirve her sene oldu¤u gibi dev-
rimciler, anti-kapitalist, anti-emper-
yalist, çevreci çeflitli güçler taraf›n-
dan protesto edildi.

Emperyalist tekellerin huzuru ve
güvenli¤i için, Davos’ta demokrasi
rafa kald›r›lm›flt› ve zirve günlerin-
de Davos’ta herhangi bir protesto
eyleminin yap›lmas› ‹sviçre yöneti-
mi 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 ey-
lemde, anti-emperyalist sloganlar›n
yan›s›ra ‹sviçre'de tutsak olan Mar-
co Comenish ile Erdo¤an Elmas'›n
serbest b›rak›lmas›n› talep eden slo-
ganlar da at›ld›.

28 Ocak’ta Basel’de ve Davos’ta
protestolar gerçeklefltirildi. B a-
sel’deki yürüyüfl ve mitinge ‹sviçre-
li anti-emperyalist gruplar ve Türki-
yeli devrimci örgütler kat›ld›.

Davos’taki eylemde polisin sal-
d›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 ser-

best, 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› Ge-
nel Merkezi taraf›ndan görevlerinden al›nd›lar.

Görevden al›nan ocak baflkanlar›, muhtemel ki, faflist hareketin “vatan-
severlik” 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 edil-
di¤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 uuyguland›¤›n› iddia ettikleri t ec 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 söyle-
di¤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 perso-
neline grev karar›na ra¤men ifle gelmeleri karfl›l›¤›nda günde 200 sterlin rüfl-
vet önermifl... Burjuva demokrasisinde “grev hakk›”na sayg› da kalmam›fl
art›k. Te k e l l e r, 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.

not düflüyoruz
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N ATO üyesi 26 ülkenin d›fliflleri
bakanlar› 26 Ocak’t a Brüksel’de b u-
l unan NATO m e rk ez i nde t o p l a n d › .
K o s o v a ’ d akiNATO varl ›¤› ve dur u-
m unun da ele al›nd ›¤› topl a nt ›da as›l
g ü ndem ise, A fg an i stan’d›. Dah a
d o ¤r usu, gid erek NATO için bat a k-
l ›¤a dön üflen A fg an i stan dir en ifl i .

A m er ikan iflg al ini onun ad›n a
s ü rd üren 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 bafl-
kent ve çevr es i yle s›n › rl› olan
ISAF’›n “operasyon” alan› tüm ül-
keye genifllemifl durumda.

Bu geliflmeler, Brüksel’de yap›-
lan toplant›n›n gündemini de belir-
ledi. Afganistan’da direnifl nas›l k›-
r›lacak? Temel soru bu. Ancak, NA-
TO generallerinin uzun süredir üye
ülkelerden iste¤i olan, takviye asker
gönderilmesine hiçbir ülkenin ya-
n a flm ad ›¤› da bir baflka gerç e k .
Çünkü onlar da biliyor ki, Afganis-
tan’a gönderilen askerlerinin tabut-
larla dönüflü düne göre daha yak›n
bir ihtimal ve bu durum kendi ülke-
lerinin 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 verilmez-
ken, önümüzdeki üç y›l için Avrupa
Birli¤i’nin 600 milyon Euro ay›ra-
ca¤› 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 pa-
ra, ancak gerçekten sa¤l›k ve adalet
için kullan›lsa dahi bunun Afgan
halk›n› düflünmekten de¤il, halk› di-
reniflten koparmak için oldu¤u aç›k-
t›r. Kald› ki, en büyük adaletsizlik
i flg alin kend isi iken, iflg a lc il er i n
adalet sistemi inflaa etmeye kalk›fl-
m al ar› bir baflka ikiy ü zl ül ü kt ü r.
Sa¤l›k sistemi derseniz, köylülerin
tepesine bombalar ya¤d›ran da bu
emperyalist efendiler de¤il mi?

To pl a nt ›ya T ü rk iye olig a rfl is i

ad›na kat›lan Abdullah Gül bas›na
yapt›¤› de¤erlendirmede, “Ulusla-
raras› toplumun, Afganistan'›n ye-
niden afl›r› ideolojiler için bir mer-
kez haline gelmesini arzu etmedi¤i-
ni” ve “tarihten kaynaklanan dos-
tane iliflkiler içinde bulunduklar› bu
ülkenin yeniden huzura kavuflmas›
için ellerinden gelen yard›m› yap-
maya 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, em-
peryalist politikalara nas›l hizmet
ettiklerini Afganistan’da da aç›kla-
yam›yor AKP iktidar›.

E mp e ry al i s tler NATO’yu ist e-
dikleri kadar güçlendirsinler, onbin-
lerce asker, malzeme, teknolojik si-
lah göndersinler, halk›n direniflini
k›rmay› yine baflaramazlar. Halkla-
r›n öfk es i yle tan › flt › kça kork ul ar ›
daha da büyüyecek.

‹flgalci Katlediyor
Irak Halk› Direniyor

Önceki hafta iki günde 19 aske-
rini kaybeden iflgalci ABD ordusu
a¤›r kay›plar vermeye devam edi-
yor. 28 Ocak’ta yedi, son üç gün
içinde ise 12 Amerikan askeri daha
ö ld ür ü ld ü 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 a-
r ›na bir yen is ini daha ekl edi. Kukl a
o rdu ile A B D o rd us unun fiiil er i n
k u tsal kenti Nec e f’te 28 Ocak’ta dü-
z e nl ed i kl eri katl ia mda, 300 kifli öl-
dü. Ölenl erin “fii-
i ve Sünni dir en i flç iler” old u kl ar ›
a ç › kl a nd›. Hav adan ve kar adan ger-
ç e kl eflen oper a sy o nda bir ABD hel i-
k o pt eri de dir en i flç iler tar af › ndan dü-
fl ür ü ldü, iki A m er ikan ask eri öld ü .

Amerika katliam›, “fiiilerin aflu-
re gününe sald›racaklard›” yalan›yla
aç›klarken, daha önce de “direniflçi
h ed e fl ere sald ›r › ld ›¤›” yön ü nd ek i
birçok aç›klaman›n do¤ru olmad›¤›,
sivillerin k ortayaatledildi¤i hat›rla-
nacakt›r.

NATO’nun gündemi
halklar›n direnifli ABD’de iflgale

karfl› gösteri
Irak

savafl›
ve ABD
Baflkan›
George
Bush’un
poli-
tikalar›,
28 ocak günü baflkent
Washington’da onbinlerce kifli
taraf›ndan protesto edildi.

Gösteride, “askerlerimizi
hemen geri getirin! Temiz su bom-
balardan 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› kont-

rolünde bulunduran Kolombiya
Silahl› Devrimci Güçleri (FARC),
faflist oligarflinin güvenlik güçleri-
ne karfl› ve ‹sveç tekeli olan
Nestle’ye yönelik bombalamalarda
bulundu.

21 Ocak günü liman flehri
Buenaventura’da düzenledi¤i bom-
bal› eylemde 2 polisi cezaland›rd›.
Ayn› FARC 17 Ocak günü de ‹sveç
tekeli Nestle’ye ait bir süt deposu-
nu imha ederken, ayn› gün Ekvator
s›n›r›nda gerçeklefltirilen bir bom-
bal› eylemde ise 5 asker öldürüldü.



Geçen hafta boyunca
Filistin’de HAMAS ile El
Fetih aras›ndaki iktidar
kavgas›n›n yol açt›¤› ça-
t›flmalarda 30’a yak›n Fi-
listinli yaflam›n› yitirdi.
Genç yafll›, kad›n erkek, savafl-
ç› 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 ön-
ceki anlaflmalar gibi arkas›n-
dan silahlar›n patlamas› gecik-
medi. 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 emper-
yalistlerinin aç›k deste¤ini alm›fl
olan, en ölümcül silahlar›n› ac›ma-
s›zca ve hukuku yokederek devreye
sokan ‹srail’i püskürterek zafer ka-
zanan Lübnan’a.

Mevcut hükümet emperyalist
bat› yanl›s›. Hizbullah, Komünist
Parti ve H›ristiyan Parti’nin olufltur-
du¤u muhalefet cephesi, hakl› ola-
rak direniflin ard›ndan ülkeyi yöne-
tecek, aya¤a kald›racak bir ulusal
hükümet istiyor. Hükümet ise em-
peryalistlerin deste¤iyle buna karfl›
direniyor. Günler süren sokak gös-
terileri, direnifllerin ard›ndan geçen
hafta yaflanan sokak çat›flmalar› ve
göstericilerin katledilmeleri, varo-
lan “gerilim”in, daha önce yaflanan
iç savafltan daha korkunç bir iç sa-
vafl› tetiklemeye haz›r oldu¤u ger-
çe¤ini gösterdi.

Genel grevde yaflanan bu olaylar
üzerine Hizbullah taraftarlar›n› “so-
kaklardan çekilmeye” ça¤›rarak, iç
çat›flman›n derinleflmesini engelle-
meye çal›flt›.

*

Ve Irak...

A r t › k adl› ad›nca mezhep çat›fl-
mas›n›n yafland›¤›, her gün 100’e ya-
k›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›fl-
malar›n kayna¤›n› oluflturmaktad›r.
Elefltiri noktalar›m›z ayr› bir konu
olmakla birlikte, HAMAS’› halk
seçti, ancak El Fetih arkas›na em-
peryalistlerin 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 Y ö n e t i m i
Baflkan› Mahmud Abbas'›n kurma-
ya çal›flt›¤› baflkanl›k muhaf›zlar›-
n›n güçlendirilmesi için, 128 mil-
yon 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 emper-
yalizminden ba¤›ms›z düflünmek
mümkün de¤ildir.

Bu çat›flma zeminini emperya-

listler yaratm›flt›r. Sadece
Ortado¤u için de¤il, tüm
dünya halklar› için önem-
li bir direnifl merkezi, mo-
ral gücü olan Filistin dire-
niflini giderek çürütecek

olan böyle bir çat›flmay› kufl-
kusuz en çok onlar istiyorlar.
Özellikle Irak, Lübnan direnifl-
lerinin büyük darbeler vurdu-
¤u, Filistin’in teslim olmad›¤›
koflulda bu çat›flman›n derin-
leflmesi ciddi anlamda ifllerine
yarayacakt›r.

Lübnan’da emperyalistlerin
aç›k mali, siyasi deste¤i, Hiz-
bullah’› yok etme amaçlar› ise
hiç gizli sakl› de¤ildir.

Lübnan’da ilk iç savafl bi-
lindi¤i gibi 17 y›l sürmüfltü. Çat›-
flanlar; bir yanda vatansever dev-
rimci, anti-emperyalist güçler, öte
yanda ‹srail ve emperyalistlerle ifl-
birli¤i yapan faflist güçler vard›. Ya-
ni saflaflma net, aç›k ve olmas› ge-
rekti¤i gibiydi. Bugün filizleri görü-
len çat›flma ise, belli ki mezhepler
temelinde geliflecektir. Böyle bir ça-
t›flman›n kime hizmet etti¤i, edece-
¤i ise, Irak’ta görülmektedir.

*

Evet, emperyalizm ve siyonist-
ler Ortado¤u’nun üç önemli direni-
flini yoketmek için kendi içinde
e r i t m e, direnifl güçlerini birbirine
düflürme politikas›n› her fleyden da-
ha öncelikli olarak devrede tutmak-
t ad › r. Emperyalistlerin bu politika-
lar›na hizmet eden kim olursa ol-
sun, bütün düflünceler, ak›mlar neyi
savunuyor olurlarsa olsunlar, geri-
c i d i r l e r. Ne iktidar kavgas›, ne mez-
hep ç›karlar› hiçbir fley emperyaliz-
me hizmet edildi¤i gerçe¤ini de¤ifl-
t i r m e z .

Son olarak flunu da eklemek ge-
rekir 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›l-
mal›, emperyalistlere, iflgal güçleri-
ne karfl›, islamc›s›, ulusalc›s›, dev-
rimci sosyalist güçleri ile tüm hal-
k›n direniflini örgütlemenin önünde-
ki engeller ancak böyle afl›l›r.
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ORTADO⁄U’DA D‹REN‹fi
‘‹Ç ÇATIfiMALAR’ ‹LE
KIRILMAK ‹STEN‹YOR


