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Muharrem’in Günlü¤ü’nden

8 Kas›m 2003

Dün akflam epey ziyaretçim vard›. Uflak'tan Günay
ve... ortaklar›m, yanlar›na di¤er arkadafllar› da
alarak gelmifllerdi. Kütahya ve Uflak'taki ekipdafl-
lar›mla ilk merhabam›z› demifl olduk birbirimize
böylece. Onlar buradan benim oldu¤umu, benim
mektubumdan ö¤renmifller. Kand›ra'dan kim diye
merak edip duruyorlarm›fl.

... karanfil ifllemeli bir mendil yollam›fl; halay
mendilimiz. Mendile ‘görüldü’ damgas› vurmufl-
lar. Siz o mendildeki sevgiyi, ba¤l›l›¤›, inanc› göre-
bilir misiniz ki? O mendildeki tilili ve z›lg›t sesleri-
ni duyabilir misiniz? Mendili kutsal yapan bu ve
siz bunu göremediniz, göremezsiniz.

Kartal'dan ....., iki de çiçek yap›flt›rm›fl mektubu-
na. Önceki mektubuna baflak yap›flt›rm›flt› ama
elime sadece baflaktan çok küçük bir parça geç-
miflti. Bundan dolay› bu mektubunda çiçeklerin
hemen alt›na "lütfen çiçekleri koparmay›n" diye
not düflmüfl, mektubu okuyanlara seslenmifl. Etki-
li olmufl. Çiçekler sapasa¤lamd›.

10 Kas›m 03

Ben'in dayat›ld›¤› bir dünyada, BB‹Z diyebilmek. Biz

olmak ve benlefltirmeye karfl› B‹Z için ölebilmek...
Bugün bizim yapt›¤›m›z bu. Bin y›llard›r süren ve
ad›na s›n›f savafl› denilen fley de özünde bben’le,
B‹Z'in savafl› de¤il mi zaten. Afrika'da, Latin Ame-
rika'da, Avrupa'da, Asya'da ve Anadolumuzda ne
kadar can verildi. Biz u¤runa, B‹Z diyebilmek için.
Tarih hep biz diyenlerin destan›n› yaz›yor, gelece-
¤e tafl›yor. Ben diyenler ise lanetle an›l›yor onun
sayfalar›nda.

Ben ve B‹Z aralar›nda derin bir vadinin oldu¤u, iki
karfl› yakay›z. Tarihin her döneminde oldu¤u gibi,
bugün de bu vadide Ben'le B‹Z s›n›rlar›nda gidip
gelenler var. Biz ise B‹Z'in zirvesinde Ben'e karfl›
savafl naralar› at›yoruz.

fiu an saat gecenin 3'ü. Çok fliddetli bir ya¤mur
ya¤›yor.

19 Kas›m 03

19 Kas›m... Veli Day›'n›n, ‹bili'nin, Gülay'›n, A.R›-
za'n›n, Zeynep'in, Osman Abi'nin, Ümüfl'ün, des-

tan›m›z›n ilk serüvencilerinin al›n bantlar›n› ku-
fland›klar› gün.

Üç y›l önce bugün, onur ve hüzün dolu gözlerle
yolcu etmifltik onlar›. Vard›lar varacaklar› yere; gü-
nefle yüre¤imize ve düfllerimize.

31 Aral›k 03

‹flte yeni bir y›la daha giriyoruz mapushanede. Bi-
razdan türkülerle, marfllarla ve sloganlar›m›zla
2004'e merhaba diyece¤iz. Gökyüzü bulutlu ama
hava güzel. Yüre¤imizdeki y›ld›zlar ayd›nlatacak
bugün geceyi. Her zaman böyle de¤il miydi zaten. 

... Yeni y›l umut demek. Ama umut etmek için
umut olmak gerek. Açl›k büyük, halk›m›z doyma-
l›; zulüm büyük, yokedilmeli. Ac› büyük, dinmeli;
özlem ve hasret büyük, bitmeli... Ve tüm bunlar
için de umut eden de¤il, umut olan olmal›. Yani
Biz, yani Cepheli olmal›; yürek kavga ile atmal›.
Çünkü umut kavgayla büyüyor. Ve bugün kavga-
n›n nabz› ise bizim al›nlar›m›zda at›yor. Ve yeni
kavga y›l›na girerken diyorum ki, bbu al›n hep böy-
le dik olacak.

Onlardan

Muharrem KARADEM‹R
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Liseli DEV-GENÇ ör-
gütlenmesinde yera-
lan bir devrimciydi.
29 fiubat 1980’de
‹stanbul Etiler’de oli-
garflinin resmi katli-
amc›lar› taraf›ndan
vurularak katledildi.

Yozlaflmaya Karfl›
Mücadelede
Kitaplardan Bir Mevzi

Okmeydan›’nda Halk Kitapl›¤› Aç›ld›. Okmeydan› Temel Haklar üyeleri, uzun sü-
redir haz›rl›¤›n› sürdürüyorlard› kitapl›¤›n. Kitapl›¤›n aç›l›fl› mahalle halk›n›n da kat›-
l›m›yla mütevaz› bir törenle yap›ld›. Aç›l›flta k›sa konuflmalarla halk kitapl›¤›n›n üstle-
nece¤i misyon vurgulan›rken, müzik dinletisiyle halaylar çekildi. Kitapl›¤›n haz›rl›k-
lar›nda oldu¤u gibi aç›l›fl›na da ilgi oldukça yo¤undu. Sürekli ziyarete gelenler oldu.

Fatihtepe Mahallesi’nde 9 fiubat günü yap›lan aç›l›flla birlikte, Temel Haklar Fe-
derasyonu faaliyetlerinde bir ilki de gerçeklefltirmifl oldu. Böyle bir kitapl›k ilkti ve
halk›m›z için, ama özellikle de gençlerimiz ve çocuklar›m›z için böyle bir yerin sa¤-
layaca¤› yararlar saymakla bitmez. Ve elbette bu ve benzeri kitapl›klar semtlerde,
flehirlerimizde yayg›nlaflt›r›ld›kça, bu yararlar da yayg›nlaflm›fl olacakt›r.

Mahalle halk›n›n ba¤›fl ve yard›mlar›yla oluflturulan kitapl›kta, iinternetten yarar-
lanma imkan› da bulunuyor.

Halk Kitapl›¤›, Sizlerden Kitap Bekliyor!
Temel Haklar Üyeleri, hali haz›rda varolan kitap ve bilgisayarlar› yeterli görmü-

yorlar, hedeflerinde çok daha zengin bir kitapl›k oluflturmak var.

Bu anlamda OOkmeydan› Halk Kitapl›¤› sizin de katk›lar›n›z› bekliyor. Siz de
kitap ba¤›fl›nda bulunabilirsiniz. Bunun için 00212 212 44 21 nolu telefonu arayabilir,
veya ffederasyon1@yahoo.com.tr e-posta adresine yazabilirsiniz.

Okurlar›m›z, 10 fiubat’ta Artvin’de
dergimizin tan›t›m›n› ve sat›fl›n› yapt›-
lar. Haybet Mahallesi'nde kap› kap› ge-
zen yürüyüfl okurlar›, yaklafl›k 1 saat
içinde 8 derginin sat›fl›n› yapt›lar.

11 fiubat’ta Kars'›n emekçi mahal-
lelerinden Bayrampafla Mahallesi’nde
dergimizin 90. say›s›n›n tan›t›m ve sa-
t›fl› yap›ld›. Mahalleli taraf›ndan ilgiy-
le karfl›lanan tan›t›m boyunca okurlar›-
m›z derginin içindeki yaz›lar›, yedi y›l-
l›k direnifl ve zaferi, Hrant Dink cina-
yetinin gerçek yüzünü anlatt›lar. 6
okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›mda 30
dergi halka ulaflt›r›ld›.

‹zmir’deki okurlar›m›z bu hafta da
Konak, Narl›dere’de dergimizin da¤›-

t›m›n› yapt›lar. 10-11 fiubat’taki tan›-
t›mlarda, megafonla yap›lan konuflma-
larla dergimizin içeri¤i hakk›nda bilgi
verilirken, 120 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl Artvin’de, Kars’ta, ‹zmir’de...
Devrimci Düflüncenin Ayd›nlatmad›¤› Yer Kalmayacak!

● Büyük Direnifl fiehitlerini
Anma Yeme¤i

Tarih: 18 fiubat Pazar
Saat: 14.00
Yer: Küçükarmutlu Cemevi

● Grup Yorum
Adana Konseri

Tar ih: 24 fiubat Cumartesi
Saat: 18.00
Yer: fiirin Müzikhol

● Karanfil Halay› Gecesi

Tar ih: 24 fiubat Cumartesi
Saat: 18.00
Yer: Okmeydan› Destan

Dü¤ün Salonu

● Özgür Karadeniz’in
Sesi 14. Say›s› Ç›kt›!

Muharrem, 20 Ekim 2003'te Kand›ra F Tipi Ha-
pishanesi’nde ölüm orucuna bafllar bafllamaz, tek ki-
flilik bir hücreye al›nd›. O günden itibaren fiziki-psiko-
lojik özel bask›lara maruz kald›. Fakat o, yoldafllar›
ad›na, halk›, vatan›, örgütü ad›na kufland›¤› k›z›l ban-
t›na ihanet etmedi. 27 fiubat 2004’te flehit dü-
flerek zalimleri kendi inlerinde, kendi iflkence hücre-

lerinde yendi.

Muharrem Karademir, 1973 Sivas Hafik do¤umluydu. ‹stanbul'da gece-
kondu semtlerinde mücadele ve örgütlülük içinde yerald›. Daha sonra Silahl› Devrimci Birlikler’e kat›l-
d›. SDB üyesi olarak mücadelesini sürdürürken 1992 Haziran’›nda tutsak düflt ü .

Orhan, 3 Mart 1981 ‹stanbul do¤umludur.
16 yafl›ndayken mücadeleye kat›ld›. 1998 son-
lar›nda örgütlü iliflkiler içinde yeralarak, gece-
kondu semtlerinde devrimci çal›flmas›n› sürdür-
dü. 6 Kas›m 2001’de DHKP-C davas›ndan tu-
tuklanarak F Tipi hapishanelere at›ld›.

Tek kiflilik hücresinde, tecrit iflkencesi alt›n-
da, bireysel bir kararla, bedenini tutuflturarak
tecrit alt›ndaki bu yaflam› reddetti. 27 fiubat
2003’te flehit düfltü. Örgütünün iradi bir karar› sonucu olmasa da,
ölümünü zulme karfl› bir protestoya dönüfltürdü.

Büyük
Direniflte fiehit

Düfltüler

Hapishanede gördü¤ü
iflkencelerle hastal›¤›-
n›n ilerlemesi ve tedavi
ettirilmemesi sonucu
26 fiubat 1983’ t e
aram›zdan ayr›ld›.
Cemal, 1956, Sivas
Divri¤i do¤umluydu.
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Devrimci Sol operasyonunda gö-
zalt›na al›nd› ve iflkenceciler ta-
raf›ndan hasta yata¤›na zincir-
lendi. Tedavisi tamamlanmadan
tutukland›. Tahliye olduktan son-
ra ilerleyen hastal›¤› nedeniyle
28 fiubat 1993’te do¤um yeri
Rize’de yaflam›n› yitirdi.

A l i
T O P A L O ⁄ L U

Nikaragual› dev-
rimci önder A u-
gusto Cesar
S a n d i n o ,
1926’da askeri
darbeye kat›larak
bafllad›¤› ba¤›m-

s›zl›k mücadelesini, 23 fiubat 1934’ t e
flehit düflünceye kadar sürdürdü.

Nikaragua halk›n›n “Özgür insanlar›n
g e n e r a l i ” ad›n› verdi¤i Sandino,
1893’te do¤mufltu. Yoksul bir köylü aile-
sinin çocu¤uydu. Madenlerde, petrol ifllet-
melerinde çal›flt›.

1926’da kat›ld›¤› ayaklanman›n öncüleri

ABD’yle uzlafl›nca, o uzlaflmay› reddede-
rek “yabanc› iflgal sürdü¤ü müddet -
çe savaflaca¤›n›” aç›klad›. Ve ba¤›m-
s›zl›k savafl›n› sürdürmek üzere, birkaç
yüz yoldafl›yla da¤lara ç›kt›.

Gerilla hareketi k›sa sürede yay›ld›. Ve ABD
1933’te Nikaragua’dan çekilmek zorun-
da kald›. Sandino ve yoldafllar› bunun
üzerine gerilla savafl›na son verdiler. Mü-
cadelelerini kooperatifler, ABD’li patron-
lar›n, a¤alar›n mallar›na el koymak gibi
yöntemlerle sürdürürken, Sandino, 22
fiubat 1934’te Devlet Baflkan› Sacasa’yla
yapt›¤› görüflmenin ard›ndan Ulusal Mu-
haf›zlar taraf›ndan kaç›r›larak katledildi.

Sandino, 40 y›l sonra geri döndü ve onun
ad›n› tafl›yan S a n d i n i s t l e r 1979’da Ni-
karagua devrimini zafere ulaflt›rd›lar.

Augusto Cesar SAND‹NO



Meydanlar›nda linçlerin yap›l-
d›¤›, güpegündüz cadde orta-

s›nda ayd›nlar›n›n katledildi¤i, in-
sanlar›n en demokratik haklar›n› fa-
flist tehdit ve terör yüzünden kulla-
namad›¤›, üniversitelerinde ö¤ren-
cilere sat›rlarla sald›r›lar›n düzen-
lendi¤i, stadyumlar›nda “hepimiz
katiliz” diye sloganlar at›l›p pan-
kartlar tafl›nd›¤› bir ülke haline geti-
rildi ülkemiz. Bu tablonun “ressa-
m›”, milliyetçiliktir.

Ülkemizin 1950’lerden bu yana-
ki tarihini yaflayanlar veya k›s-

men de olsa okuyanlar bilir ki, “mil-
liyetçilik”, halka, devrimcilere karfl›
sald›r›n›n ad› olmufltur. Kendilerini
“milliyetçi” olarak adland›ran güç-
ler, MHP, Ülkü Ocaklar› gibi adlar
alt›nda, veya do¤rudan devletin res-
mi üniformalar› alt›nda halk›n kan›-
n› dökmüfl, kitle katliamlar›, infaz-
lar gerçeklefltirmifllerdir. Ayn› dö-
nemler boyunca bu ülkeyi yöneten-
ler, “milliyetçi” s›fat›n› tafl›yan ka-

tilleri çok çeflitli biçimlerde koru-
m u fl l a r d › r. “ Bana milliyetçiler
adam öldürüyor dedirtemezsiniz”
sözü, bu koruman›n en özlü ifadesi
olarak ülkemiz tarihine geçmifltir.

Ancak bu sözün içerdi¤i sadece
bir “koruma” de¤ildir. Bu söz,

ayn› zamanda “milliyetçili¤in” bu
devlet için, faflizm için ddokunul-
maz, vazgeçilmez bir kavram oldu-
¤unu da göstermektedir. ‹ki aç›dan
v a z g e ç i l m e z d i r. Birincisi, m i l l i y e t-
çilik, oligarflik diktatörlü¤ün kendi-
ni meflrulaflt›rma araçlar›ndan biri-
dir. ‹kincisi ise, milliyetçilik, fafliz-
min kendine kitle taban› yaratma
arac›d›r. Bu nedenle tüm düzen güç-
leri, sivil faflist hareketin binlerce
insan›m›z› katletti¤i dönemlerde de,
“milliyetçilik” ad›na ayd›nlar katle-
dildi¤inde de, “milliyetçilik” ad›na
linç sald›r›lar› gerçeklefltirildi¤inde
de, bu kavram› sorgulamaya, tart›fl-
maya hiç yanaflmam›fl, tam tersine
savunmaya geçmifllerdir. Ayn› bu-

günkü gibi. Ogün Samastlar nezdin-
de milliyetçili¤in rezilli¤inin ç›k-
mas›, Hrant Dink’in cenazesindeki
“Hepimiz Ermeniyiz” s l o g a n › y l a ,
geleneksel flovenist kuflatmada ta-
rihsel bir gedik aç›lm›fl olmas›, ege-
menleri telaflland›rm›flt›r. Bu telafl,
“Türk milliyetçili¤i”nin faflizm aç›-
s›ndan ne kadar önemli oldu¤unun
da kan›t›d›r.

Düzenin ezmek, yoketmek iste-
di¤i tüm kesimlere karfl› sald›-

r›s›nda, milliyetçilik de¤iflmez ide-
olojik zemindir. Faflizm, halk güçle-
rine karfl› sald›r›s›n› “milli”likle ge-
rekçelendirip, sald›rd›¤› muhalif
güçleri “d›fl mihrakl›” ilan ederken
kulland›¤› olgu milliyetçiliktir. Fa-
flist güçleri “vatan millet için” diye
motive ederken yine milliyetçili¤i
kullanmaktad›r. Ki burada mesele-
miz, akademik, teorik tan›mlar yap-
ma meselesi de de¤ildir. Bugün flo-
venizm, Türkiye’nin damarlar›nda
akan bir zehir gibidir.

Faflizm, ideolojisini milliyetçilik-
te bulur. Faflizmin milliyetçili¤i,

›rkç›d›r. Baflka bir deyiflle, faflizmin
milliyetçili¤i, flovenizme dönüflmüfl
bir milliyetçiliktir. Bu milliyetçilik,
emperyalizme karfl› direniflin de¤il,
kendi halk›na karfl› sald›rganl›¤›n
k a y n a ¤ › d › r. Dolay›s›yla bugünün
Türkiyesi’nde ba¤›ms›zl›ktan ve de-
mokrasiden yana olmak, bu milli-
yetçili¤e karfl› olmak demektir. Bu
milliyetçili¤e karfl› ç›k›lmadan em-

Faflizmin hizmetindeki
m i l l i y e t ç i l i k

‘Milliyetçilik’ bu devlet için, faflizm için dokunulmaz, vazgeçilmez
bir kavramd›r... Düzenin ezmek, yoketmek istedi¤i tüm kesimlere

karfl› sald›r›s›nda, milliyetçilik de¤iflmez ideolojik zemindir...
Bugün flovenizm, Türkiye’nin damarlar›nda akan bir zehir gibidir.

Ülkemiz bu zehri bünyesinden atmal›d›r.

3 Faflizmin hizmetindeki milliyetçilik

5 Küreselleflme ve milliyetçilik

8 Türk milliyetçili¤inin tarihi geliflimi

12 Trabzon TAYAD’l›lara flimdi de 301 davas›

14 AKP ‘TC Hükümeti’ mi?

15 ‹slamc›lar›n Osmanl›c›l›¤› depreflti:

16 Sanat direnifli anlatt› 5 bin yürek

direnenleri selamlad›

19 Hücrelerde kazanman›n coflkusu

20 ‹çinde olmayan› gösterin!

23 Polis destekli faflist cinayet

24 BBP’den geçen ayak izleri

26 ‘Ulusalc› hareketler’in sistem içindeki yeri

29 Faflizmin hukuku katillerden yana çal›fl›yor

30 F›rat’a akt›lar

31 Bo¤aza dolanan kanl› tarih

32 Ba¤dat’ta direnifl var!

34 ‹flkenceye zaman afl›m›

35 Yozlu¤u savunan medyay› gelifltiren AKP

iktidar›, halk›n sesi...

36 Hayat›n içindeki teori: Faflizm

ve milliyetçilik

40 Emek: ‘Kadro hakk›m›z söke söke al›r›z’

42 Siyonizm Aksa’ya ak›yor

44 Savc› komplo pususuna yatarsa...

45 Temel Haklar halk›n geleneklerine
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peryalizme ve faflizme karfl› ç›k›la-
maz.

Bugünkü “Türk milliyetçili-
¤i”nin ne Kurtulufl Savafl› dö-

neminin “Kemalist milliyetçili¤iy-
le”, ne Kuvay-i Milliye’cilikle bir
ilgisi yoktur. Kurtulufl Savafl›’na ha-
kim olan ideolojik motif, ulusal kur-
tuluflçuluktur. Bugünün milliyetçili-
¤i ise, emperyalizme boyun e¤mifl
ve daha kötüsü, onun taraf›ndan
kullan›lan bir milliyetçiliktir. Türk
milliyetçili¤inde görünen “AB düfl-
manl›¤›”, “bat› düflmanl›¤›” sadece
bir görüntüdür, flovenizmi yönlendi-
renlerin, k›flk›rtanlar›n gerçek nite-
li¤ini perdelemekten baflka bir iflle-
vi yoktur. Sözde ve sloganlarda bu
kadar “bat› karfl›t›” görünen milli-
yetçili¤in 50 y›ld›r emperyalizme
karfl› tek bir eylemi, tek bir mücade-
lesi yoktur. Tam tersine, bu milliyet-
çiler, ülkemizin anti-emperyalistle-
rinin eylemlerine sald›rm›fl, vatan-
severleri katletmifllerdir. Bu milli-
yetçilerin “Bat›’ya karfl›” eylemleri,
ya Kürt meselesi, ya Ermeni mese-
lesiyle ilgilidir. Ki onlar da gerçekte
meydanlarda üç befl buzdolab›n›
tekmelemekten öteye geçmez. Ama
emperyalizmin sömürüsüne, ya¤-
mas›na karfl› bu milliyetçilik g›k›n›
ç›karmaz. Bu milliyetçilik, emper-
yalizmin iflbirlikçisi olan düzen par-
tilerinin iktidarlar›na, emperyaliz-
min iflgal ordusu olan Genelkurma-
y’a karfl› g›k›n› ç›karmaz. Ama ayn›
milliyetçilik, haklar› ve özgürlükle-
ri için mücadele edenlere karfl› linç
sald›r›lar› gerçeklefltirir. Ayn› milli-
yetçilik, emperyalizme çekmedi¤i
silah›, halka karfl› çeker.

Bugün ülkemizde milliyetçilik,
ulusalc›l›k, flovenizm, ›rkç›l›k

kavramlar› üzerinde alabildi¤ine bir
kaos vard›r. Hepsi birbirine kar›fl-
m›fl veya kar›flt›r›lm›flt›r.

AB ’ c i l e r, küreselleflmeciler, bu
kaostan yararlanarak, tüm anti-

emperyalist düflünce ve tav›rlar› ay-
n› kefeye koyup hepsini birlikte
mahkum etme gayretindedirler.
Devrimcilerin tutarl› anti-emperya-
lizmiyle faflistlerin görünürdeki
“AB karfl›tl›klar›”n›, devrimcilerin

vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için savafllar›y-
la, ‹P’lilerin, Kerinçsizler’in sahte
vatan söylemlerinin ayn› kefeye ko-
nulmas›, ahlâks›zca bir demagojidir.

Öte yandan, kendilerini “ulusal-
c›” olarak adland›ran kesimler

de bundan rahats›zl›k duymakta ve
tepkisel olarak her türlü “ulusalc›l›-
¤a” sahip ç›kma tavr› gelifltirmekte-
dirler. Bu yanl›flt›r. Bu ülkenin ger-
çekten ba¤›ms›zl›¤›ndan yana olan-
lar, ffaflizmin hizmetindeki Türk
milliyetçili¤iyle aralar›na mesafe
k o y m a l › , faflizmi mahkum etmeli-
dirler. Bu kesimler, e¤er ulusalc›l›k-
tan anlad›klar› emperyalizme karfl›
ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demok-
rasi ise –ki öyle olmal›d›r– emper-
yalizmin ve faflizmin hizmetinde ol-
duklar› ony›llard›r kan›tlanm›fl olan
MHP, BBP çizgisine, Genelkurmay
çizgisine karfl›, anti-emperyalist
cephede yeralmal›d›rlar.

Emperyalizme karfl› olan tüm
güçler, kendilerini Türk milli-

yetçili¤inin d›fl›nda tan›mlamal›d›r-
lar. Art›k herkes görmelidir ki, Türk
milliyetçili¤i, “milli” de¤ildir. Türk
milliyetçili¤i, yurtsever de¤ildir. 60
y›ld›r, ülkemizi emperyalizme ba-
¤›ml› hale getiren tüm anlaflmalar›n
alt›nda “Türk milliyetçisi” olan par-
tilerin imzas› vard›r. Halka karfl›
gerçeklefltirilen tüm katliamlar,
“Türk milliyetçilerinin iktidar›nda
gerçeklefltirilmifltir. Oligarflinin d›-
fl›nda bir Türk milliyetçili¤i de yok-
tur zaten. Türk milliyetçili¤ini ken-
dilerinin kimli¤i gibi kullanan
MHP, BBP gibi partiler ve “Türk
milliyetçili¤inin” en temel ilkeleri
oldu¤unu beyan eden CHP’den
DYP’ye, ANAP’a kadar tüm düzen
partileri, 60 y›ll›k iktidarlar› süre-
since sömürü ve zulmün uygulay›-
c›s› olmufllard›r. Her hükümet olufl-
lar›nda Türk milliyetçili¤i ad›na
yapt›klar› budur.

Türk milliyetçili¤i ad›na bu ülke-
de farkl› düflünen, farkl› ulusal

ve dinsel kimliklerden olanlara zul-
mettiler. San›lmas›n ki, Türk milli-
yetçili¤inin sald›r›s› sadece “Türk
olmayanlara” karfl›d›r. Hay›r, Türk
iflçileri, köylüleri, ö¤rencileri de bu

milliyetçili¤in hedefi olmufltur.
Çünkü yukar›da da belirtti¤imiz gi-
bi, bu milliyetçilik “milli” de¤ildir.
Bu milliyetçilik, ideolojik ve politik
olarak TÜM HALKA karfl›d›r. ‹deo-
lojik ve politik olarak emperyalizm
taraf›ndan beslenmifl, örgütlendiril-
mifl ve halka karfl› kullan›lm›flt›r.
Halen de kullan›lmaya devam edil-
mektedir.

fiovenizm, bugün herkesi saran
bir kuflatmaya dönüflmüfltür.

Milliyetçi dayatmalar, halk›m›z›n
haklar ve özgürlükler mücadelesi-
nin karfl›s›nda bir barikat gibi yük-
s e l t i l m e k t e d i r. Ülkemiz, faflizmin
hizmetindeki Türk milliyetçili¤ini
aflmal›, halk›m›z flovenizm zehrini
bünyesinden atmal›d›r. Vatan kavra-
m›n› rafa m› kald›raca¤›z? Ba¤›m-
s›zl›¤›n modas› geçmifltir düflünce-
sine mi sar›laca¤›z? Elbette hay›r!
Tam tersine, Türk milliyetçili¤inin
vatan hainli¤ini, emperyalizmin ve
faflizmin hizmetindeki rolünü aç›¤a
ç›kararak, özgür bir vatan, özgür bir
halk için anti-emperyalist mücade-
leyi yükseltece¤iz. Yu r t s e v e r l i k ,
ulusal ç›karlar› savunmakt›r. Ulusal
ç›karlar› yokeden kim? Emperya-
lizm ve iflbirlikçileri! O halde yurt-
severlik, emperyalizmi ülkemizden
kovmak, iflbirlikçi iktidar› alafla¤›
e t m e k t i r. Ulusal ç›karlar› savun-
mak, ““Ba¤›ms›z ve demokr atik
Türkiye”yi yaratmakt›r.

Bu vatan› gerçekten sevenler, bu
halk› gerçekten sevenler, 60

y›ll›k tarihimize iyi bak›n; ülkemizi
emperyalizme peflkefl çeken, ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi
savunanlara karfl› faflist terörü uy-
gulayan “Türk milliyetçili¤i”, hal-
k›m›z›n dostu de¤il, düflman›d›r.
Vatan›m›z› ne hale getirdiklerine
bak›n. Emperyalizmin iflbirlikçisi
olan bu milliyetçili¤i mahkum ve
tecrit edelim. Vatan›n ve halk›m›z›n
kurtuluflu, ülkemizin linçler, cina-
yetler ülkesi olmaktan ç›kar›lmas›
için, onlar› mahkum ve tecrit edip,
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› kendi elleri-
mizde yükseltelim. Emperyalizmi
kovup, ba¤›ms›z bir ülkede yaflama-
n›n ulusal onurunu tafl›yal›m.
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Emperyalistlerin, sosyalist siste-
min varl›¤› ve emekçi-sol hareketin
geliflmiflli¤i koflullar›nda uygulaya-
mad›klar› politikalar; bu engellerin
kalkmas› ya da güçsüzleflmesi sonu-
cu “küreselleflme” ad›yla uygula-
maya konuldu¤unda, ideolojik ay-
g›tlar da bafldöndürücü bir h›zla ça-
l›flt›. Diyorlard› ki; küreselleflme
iyiydi ve kaç›n›lmazd›, s›n›rlar kal-
kacak, dünyan›n nimetlerinden tüm
insanl›k faydalanacak, adaletsizlik-
ler ortadan kalkacak, diktatörler va-
tandafllar›na zulüm uygulayamaya-
cak, demokrasi evrenselleflecekti...
Uyutuldu dünyan›n insanlar›. Uyu-
mayan, uyaranlar›n bafllar›na ödül-
ler konulup fermanlar ç›kar›ld›. En
çok da, küreselleflmeye karfl› olma-
n›n imkâns›zl›¤› ve ça¤d›fl›l›¤› ifl-
lendi beyinlere. Ana hedefi; dünya-
n›n bütün pazarlar›n›n, kaynaklar›-
n›n küçük bir az›nl›¤›n (emperyalist
tekellerin) ele geçirmesiydi. Bunun
için, ülkeler parçaland›, iflgal edildi,
direnenler tecrit ve ambargolarla di-
ze getirilmeye çal›fl›ld›. Siyaset,
ekonomi, kültür, hukuk, demokrasi,
uluslararas› iliflkiler, sendikalar,
ideoloji... Her fley buna uygun flekil-
lendirildi. Sol geriletilirken ayd›n
bilinci zehirlendi; ba¤›ms›zl›ktan,
emperyalizme karfl› olmaktan söz
etmek lanetlendi. Ve bütün yönle-
riyle süren bu korkunç sald›r› ile,
birer birer ele geçirildi ülkeler, pa-
z a r l a r, kaynaklar. IMF’si Dünya
Bankas› ile, tanklar› toplar› ile, dip-
lomasisi ve “yabanc› sermayesi” ile
tarumar ettiler dünyay›. Ve art›k
gizlenemeyecek sonuçlar›yla karfl›-
m›zdayd› küreselleflme; açl›k, sefa-
let, iflsizlik, milliyetçi çat›flmalar, ifl-
galler, ucuz iflgücü, gelir da¤›l›m›n-
da büyüyen uçurum...

Öfke hangi kanala akacak?

Küreselleflme politikalar›ndan
zarar görenlerin tepkilerinin ortaya
ç›kmamas› düflünülemezdi. Latin
Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan
Ortado¤u’ya çeflitli biçimlerde de

ortaya ç›kt› nitekim. As›l soru fluy-
du: Bu tepkiler nereye ve nas›l ka-
nalize olacakt›? Olmas› gerekti¤i
gibi, yoksullar, emekçiler s›n›f ç›-
karlar›na uygun olarak kendini sol,
devrimci saflarda ifade ederek em-
peryalist kapitalizme isyan m› ede-
cekti; yoksa milliyetçilik vb. gerici
ak›mlar arac›l›¤›yla yeniden sisteme
mi yedeklenecekti?

Devrim hedefinden bugün için
uzak olsa da, küreselleflme karfl›t›
hareketlerle, Latin Amerika’da so-
lun önderli¤indeki anti-emperyalist
hareketlerle solda ifadesini buldu,
küreselleflmeye karfl› isyan.

Ancak öte yandan, yeni-sömür-
geler ve metropol ülkeler de dahil
olmak üzere, milliyetçi geliflimi te-
tikleyen bir süreci de beraberinde
getirdi küreselleflme. Bu etki, sade-
ce emekçilerin s›n›f d›fl› tutumlar›n-
dan da kaynaklanm›yordu. Çünkü
en büyük darbeyi emekçi kesimlere
vurmakla birlikte, bütün pazarlar›
ele geçirme amac›, burjuvazinin
belli kesimlerinin pazar kayg›s›
odakl› direnifllerini ve küçük-burju-
vazi ile küçük orta iflletme sahibi
esnaflar›n karfl› ç›k›fl›n› do¤urdu.

Küreselleflme sald›r›s›n›n
üzerini örten “ulusalc›l›k”

Ülkemizde küreselleflme sald›r›-
lar› IMF, AB ve ABD arac›l›¤›yla
gelmiflti. Tepki de bunlar üzerinden
flekillendi. ‹flsizlik, özellefltirmeler,
k›r›nt› düzeyindeki sosyal haklar›n
tasfiyesi, AB nezdindeki dayatma-
lar, ABD’nin Ortado¤u politikala-
r›nda iflbirli¤ine zorlama, tar›m›n
tasfiyesi vb. küreselleflme sald›r›s›-
n›n ülkemizde ald›¤› biçimlerdi.
Tam da burada, alternatifsizlik ken-
dini gösterdi. Özellefltirme örne¤in-
den gidersek; sol güçler, sendikalar
küreselleflmenin sonuçlar›n› yafla-
yan emekçi kesimlere sald›r›n›n
kayna¤›n›, niteli¤ini do¤ru gös-
t e r ( e ) m e d i l e r, hatta K‹T’leri “va-
tan” ilan ederek milliyetçi duygula-

ra çanak tuttular ve sonuç olarak
tepkiyi güçlü bir flekilde örgütleye-
mediler. Bir k›s›m sol ise, küresel-
leflmeye bir biçimde eklemlendi.

‹flte bu koflullarda, kitlelerin tep-
kileri de, milliyetçilik baflta olmak
üzere, s›n›f d›fl› zeminde ifadesini
buldu. Ki, güçlü milliyetçilik zemi-
ni, zaten bu duruma objektif koflul-
lar› da haz›rl›yordu.

MHP, Genç Parti, BBP ve di¤er
milliyetçili¤i, ulusalc›l›¤› maske ya-
pan kesimler, bugün temel olarak
bu tepkileri istismar ederek örgüt-
lenmektedir. Kendilerini AB, IMF,
ABD emperyalizmi karfl›t› göster-
meye çal›flmalar› da bu istismar›n
göstergesi. MHP gibi, bu kesimlerin
tarihinde, siyasal çizgisinde asl›nda
bu motifler hiç olmam›flt›r. Emper-
yalizm patentli özellefltirmelerle
zenginleflmifl Cem Uzan’›n, IMF
karfl›t› söylemleri, en hamasi flove-
nist milliyetçi propagandalarla bü-
tünlefltirerek belli bir kitlesellik ka-
zanmas›, potansiyelin gericilik ze-
minindeki istismar›n›n örne¤idir.

Küreselleflme sürecine kadar ye-
n i - s ö m ü rge ülkelere müdahaleler
daha gizli kapakl› yap›l›yor, iflbir-
likçi iktidarlar yönlendiriliyordu.
Küreselleflme sürecinde ise, müda-
haleler alenileflti; IMF ekonomi po-
litikalar› do¤rudan belirliyor, Avru-
pa Birli¤i yasalar yapt›r›yor, d›fl po-
litikalar› Amerika dikte ediyordu.
‹flbirlikçi iktidarlara, kendi ç›karlar›
çerçevesinde hareket alan› tan›yan
iliflkinin yerini, ‘sadece benim poli -
tikalar›ma hizmet edeceksin’ dayat-
mas› ald›. Ayak uydurmakta zorla-
nanlar›n bafl›na çuval geçirilerek hi-
zaya getirildi. ‹flte bu ba¤›ml›l›k
iliflkisi de kitlelerde emperyalizme
karfl› tepkiyi do¤uran bir yand›.

Bu, ulusalc›, milliyetçi kisveli
kesimlerin, küreselleflme politikala-
r›na ne kadar karfl› olduklar›na,
özellefltirme örne¤inden bakal›m.

Milliyetçilik emperyalist
sermayenin hizmetinde

Özellefltirmeler tüm dünyada
emperyalizmin küreselleflme sald›-
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r›s›n›n oda¤›ndad›r. “K‹T’lerin sat›-
fl›” dar anlam›n›n ötesinde, bir ülke-
nin tümüyle teslim al›nmas›nda,
ekonomisinin dizginlerinin ele geçi-
rilmesinde, pazarlar›n›n emperyalist
pazara dahil edilmesinde çok önem-
li yere sahiptir. Temelindeki, ‘her
fleyi sat›fl’ felsefesinin politikaya,
kültüre, sosyal yaflama, ahlâka da
ciddi yans›malar› olmufltur.

Bu sald›r›, kimi ülkelerde anti-
emperyalist bir temelde geliflirken,
Türkiye’de ise genel hatlar›yla flöy-
le geliflti: Sendikalar›n a¤›rl›kl› ke-
simi özellefltirmeye hiç karfl› olma-
d›. Karfl› görünenlerse, göstermelik
eylemlerle görev savd›lar. Emekçi-
ler bu sald›r›n›n emperyalist tekelle-
rin ç›karlar›na oldu¤unu görüyor,
ancak ideolojik olarak kavrayam›-
yordu. Bu nedenle de karfl› ç›k›fl s›-
n›f›n ideolojisi, perspektifleri teme-
linde de¤ildi. Sendikalar bir yandan
direnme e¤ilimlerinin önünü t›kar-
ken, genel direnifli asla gündeme al-
mad›lar, varolan tepkileri tek tek
fabrikalarda bo¤dular. Bunda, sen-
dikalar›n ‘sol’ ya da ‘ulusalc›’ olma-
lar›ndan öte, belirleyen düzen ide-
olojisine teslim olmalar›yd›.

Önemli bir nokta da, ““yabanc›
sermaye karfl›tl›¤›”n›n bilinçli bir
flekilde çarp›t›lmas›yd›. Emperyalist
sermaye karfl›tl›¤› gibi görünen bu
durum, asl›nda tam da emperyalist
tekellerin bu büyük sald›r›s›n› mefl-
rulaflt›rman›n arac› oldu. Burada
m i l l i y e t ç i l e r, Kemalist ulusalc›lar
vb. kesimler özellefltirmeye karfl›
ç›k›yor görünüp, önemli bir rol oy-
nad›lar. Milliyetçilik bir kez daha
kitleleri uyutma arac›yd›.

Ne milliyetçi partiler, ne birçok
konuda milliyetçilik yapan, iflçileri
flovenizme yedekleyen sendikalar,
ne de “milli sermaye” etiketli burju-
valar, özellefltirmeye karfl› de¤iller-
di, K‹T’lerin “yabanc› sermayeye”
sat›fl›na karfl› olduklar›n› söylediler
ve IMF karfl›tl›klar›n› buradan yürü-
türler. Yabanc› sermayeye karfl› ol-
mak, kapitalizme karfl› olmayan
burjuva, küçük-burjuva milliyetçi-
leri aç›s›ndan “milli sermaye”yi sa-
vunma ad›na, anlafl›labilirdir. Ancak
sorun buradayd›; ülkemizde kapita-

lizmin çarp›k gelifliminden kaynak-
l› ““milli sermaye” dediklerinin be-
lirleyici özellikleri, iiflbirlikçilikti.

Daha net anlafl›lmas› için Erde-
m i r’in özellefltirmesini ele alal›m.

2005 Ekim’indeki özellefltirme-
de “ulusalc›” ifladamlar› “ y a b a n c ›
sermayeye kapt›rmama” a d › n a ,
‘milli Erdemir konsorsiyumu’ k u r a-
rak ihaleye girdiler. Yabanc› tekelle-
rin yan›s›ra, ordunun holdingi
O YAK da vard›. ‘Milli konsorsi-
y u m ’ ihalenin son aflamas›nda
O YAK ile baflbafla kald›¤›nda, “ a r -
t›k gönüllerinin rahat oldu¤unu,
milli kuruluflun yabanc›ya de¤il mil -
li bir kurulufla gitti¤ini” s ö y l e y e r e k
çekildi. Erdemir OYAK’a sat›ld›.
‘ U l u s a l c › l › k ’ bayra¤›n› dalgaland›r-
mas›yla bilinen, Erdemir’de örg ü t l ü
Türk Metal Sendikas› da, “ n e d e n
karfl› ç›kacakm›fl›z, OYAK milli bir
k u r u l u fl u m u z d u r ” diyerek bu “mil-
li” tavra ortak oldu. ‹ki ay geçme-
den OYAK, sat›n ald›¤›n›n %49’unu
F rans›z demir çelik tekeli A rc e-
l o r'a satt›. (3 Aral›k 2005, Vatan) ‹fl-
te millilik buydu! OYAK Erdemir’ i
emperyalist tekele satmasa da milli
olan bir fley yoktu asl›nda. Tüm te-
keller gibi OYAK da iflbirlikçi tekel-
ler ailesinin “onurlu” bir üyesiydi.
‹talyan Renault dahil birçok yabanc›
tekelle ortakl›klar›, IMF politikala-
r›na deste¤i, emperyalist sermaye-
nin giriflinin tafleronlu¤unu yapan
YASED’in kurucu üyeli¤i gibi özel-
liklerini hat›rlamak bile yeterlidir.

Emperyalizmin bu önemli sald›r›-
s›n›n, “ulusall›k” söylemi ile meflru-
laflt›r›lmas› sadece OYAK örne¤i de-
¤ildir; TÜPRAfi’›n KOÇ Holding’e
sat›fl› ve daha pek çok örnekte milli-
yetçilik ayn› flekilde kullan›ld›.

Küreselleflmeye karfl› di¤er
kesimlerin milliyetçi tavr›

Emperyalistler, bu sürecin bafl›n-
da, hedeflerine ulaflmak için ülkele-
ri bölüp parçalamak amac›yla milli-
yetçili¤i k›flk›rtm›flt›. (Balkanlar ve
Sovyet Cumhuriyetleri) Bu dalgay›,
küreselleflmeye karfl› bir tepki ola-
rak milliyetçili¤in yükselifli izledi.

Küreselleflmeden, sadece emek-
çiler de¤il; proleterleflme korkusu
yaflayan orta s›n›flar, küçük esnaf-
lar, tekelleflememifl ve büyük tekel-
ler taraf›ndan yutulan ya da yutul-
makla karfl› karfl›ya kalan, pazarlar›-
n› kaybeden burjuva kesimler de bu
politikalardan olumsuz etkilendiler.
En temel tüketim ürünleri dahil ol-
mak üzere, tekellerin girmedi¤i ya
da hakim olmaya çal›flmad›¤› hiçbir
alan kalmad›. Bu durum, iflbirlikçi
tekeller d›fl›nda kalan bu kesimlerin
pazar sorununu gündeme getirdi.
Tasfiye olan ya da bu korkuyu yafla-
yan burjuva kesimlerin, küresellefl-
me politikalar›na karfl› dirençleri,
IMF, AB karfl›tl›¤› vb. oda¤›ndan
milliyetçilik temelinde flekillendi.
Küreselleflme politikas›n›n aktörü
IMF’ye karfl›tl›klar›ndaki görünüm-
leri ise, “ulusal sermaye” k›l›f›na
büründü. Bu kesimler, milliyetçi
dalgay› yükselten, kitleler nezdinde
meflrulaflt›ran tüm politikalara bu
nedenle destek verdiler. Örne¤in,
Ankara Ticaret Odas›’n›n “milliyet-
çili¤i”, baflkan› Sinan Aygün’ün po-
litik bir tercihi de¤il, temsil etti¤i
kesimlerin ç›karlar›na uygun bir du-
rufl sergilemektir.

Bu süreç tamamlanm›fl de¤ildir.
Emperyalist pazara dahil olmam›fl
üretim alanlar›nda kâra el koymay›
amaçlayan tekeller bu yönde giri-
flimlerini sürdürürken, tepkinin de
yine milliyetçilik ekseninde olmas›
b e k l e n e n d i r. Ayn› süreçte tar›m›n
tasfiyesi ile iflsiz kalacak k›r prole-
terleri, mülklerini kaybedecek kü-
çük ve orta köylülük ile küçük ve
orta boy iflletmelerin yaflayaca¤› y›-
k›mla ortaya ç›kacak potansiyel de,
milliyetçilik temelinde faflist, gerici
kesimlerce yedeklenerek kendini
burjuva cephede ifade edebilece¤i
gibi; do¤ru devrimci politikalar ve
müdahalelerle, radikal tutumunu
devrimci saflarda anti-emperyalizm
temelinde de ifade edebilir.

Küreselleflme Avrupa’da da
milliyetçili¤i k›flk›rtt›

Küreselleflmenin milliyetçili¤i
tetiklemesi bizim gibi ülkelerle s›-
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n›rl› olmad›. Uluslaflma sürecini ta-
mamlam›fl olmas›na karfl›n Av r u-
pa’da yükselen ›rkç› milliyetçili¤in
temelinde de, her ülke için farkl› et-
kenlerle birlikte, esas olarak küre-
selleflme vard›r. Orta s›n›flar içinde,
küçük-burjuvazide hatta emekçiler
içinde önemli bir destek bulabil-
m e k t e d i r l e r. Hollanda, Belçika,
Fransa, Avusturya gibi birçok ülke-
de ›rkç› partilerin yükselifli dikkat
çekicidir. Irkç›l›k, milliyetçilik, bur-
juvazinin çocu¤udur, tepkinin siste-
min kendisine yönelmesindense
milliyetçilik temelinde erimesi de
ifllerine gelir, ancak tüm bunlara
ra¤men, küreselleflme politikalar›-
n›n sahibi tekeller bu geliflimden ra-
hats›zd›r. Çünkü bu geliflim, küre-
selleflmenin tasfiye etti¤i, etmeye
çal›flt›¤› burjuva katmanlarca ve y›-
k›ma u¤rayan orta s›n›flarca destek-
leniyor. Kimi zaman AB Anayasas›
karfl›tl›¤›nda ifadesini buluyor, ço-
¤unlukla da y›k›m›n sonuçlar› üze-
rinden yabanc›lara yöneliyor.

Peki nas›l geliflti bu süreç? Avru-
pa “sosyal devleti”, kapitalizmin
proletarya ile uzlaflma zemini, is-
yanlar›n›n sistemi tümden y›kmas›-
n› engellemek için verilmifl bir
ödündü. Ve elbette orta s›n›flar da
sosyal devletin sa¤lad›¤› olanaklar-
dan paylar›na düfleni ald›lar. Bir bü-
tün olarak sosyal devlet, nispeten
yaflam standart›n› yükseltti.

Do¤u Avrupa’da ve Sovyet-
ler’de yaflanan karfl›-devrimler, ka-
pitalistlerin bu ödünleri geri alma
zaman›n›n geldi¤inin iflaretleriydi.
Küreselleflme politikalar›n›n ilk uy-
gulama alan› da zaten metropol ka-
pitalist ülkeler oldu. Özellefltirme-
lerle, eme¤in esneklefltirmesi, ücret-
lerde düflüflle bu süreç bafl döndürü-
cü bir h›zla geliflti. Küçük çapl› kar-
fl› koyufllar olsa da, esasen ciddi bir
direniflle de karfl›laflmad›. Tüm bu
g e l i fl m e l e r, “uzlaflman›n”, tekelci
burjuvazi taraf›ndan y›rt›l›p at›lma-
s› demekti. Sosyal devleti yük ola-
rak gören kapitalistlerin her alanda
sald›r›s›n›n boyutlanmas› ile bu ger-
çek daha aç›k görüldü. ‹flçi s›n›f›n›n
sosyal haklar›nda k›s›tlamalar, iflten
atmalar, sendikalaflma oranlar›nda

trajik düflüfller yafland›. Örne¤in,
2003 y›l›nda Almanya’da %23.9,
‹ngiltere’de %12, Av u s t u r y a ’ d a
%12.9 gibi oranlarda sendikalaflma-
da düflüfl görüldü. Ayn› flekilde, orta
s›n›flarda da gözle görülür bir geri-
leyifl oldu. 'Her fleyin sat›l›k!' oldu-
¤u fliar›yla aral›ks›z sald›r›lar›n› sür-
düren küreselleflmeci burjuvazi,
kârlar›n›n katlanmas›n› kendinden
geçmiflçesine kutlarken, karfl›s›nda
c›l›z da olsa iflçi s›n›f›n›n ve orta s›-
n›flar›n direniflini buldu. Orta s›n›-
f›n bu “isyan›”, sistemi sarsan bir
radikalizme dönüflmese de, küresel-
leflme ile özdefl olan AB projesine
karfl› ç›k›yor, ulusalc›l›k potas›na
ak›yor ve yabanc› düflmanl›¤›n›n en
önemli taban›n› oluflturuyor. Yine
iflini kaybetme, ücretlerinin düflüflü
gibi tehditlerle yüz yüze olan iflçiler
ve iflsizler, sars›lan konumlar›n›n ve
iflsizliklerinin sorumlusu olarak, kü-
reselleflmenin ve karfl›-devrimlerin
Bat› kapitalizminin ac›mas›z sömü-
rü çarklar›na savurdu¤u Do¤u’nun
emekçilerini görüyor, tepkilerini
onlara yöneltiyorlar. Bu durum, ya-
banc› düflmanl›¤›n›n nedenlerinden
biri haline getirilerek milliyetçi par-
tiler taraf›ndan istismar ediliyor.

Avrupa emperyalist sermayesi
bu tabloda flu avantaj› da elde etmifl
oluyordu. AB’yi oluflturan merkez
ülkelerin emekçilerini, AB’ye yeni
kat›lan Do¤u Avrupa ülkelerinin ifl-
gücüne serbest dolafl›m hakk› tan›-
makla tehdit ederken, yeni üyelere
karfl› da AB’deki milliyetçi tepkile-
ri kullanarak flantaj yap›yor. Keza,
Do¤u Avrupa’da tepki ›rkç›l›k, mil-
liyetçilik alan›na akmaktad›r.

Bilinmektedir ki, sömürg e c i l i k
iliflkileri, s›n›f bilincinin gerili¤i ko-
flullar›nda sömürgeci ülke iflçi s›n›f›
içinde flovenizme de yol açabiliyor-
du. Sömürgelerden elde edilen kâr-
lar, sömürgeci ülke emekçilerinin
refah seviyesine nispi olarak yans›-
t›l›yor, bu durum s›n›f›n sömürgeci
floven milliyetçili¤e deste¤i gibi, s›-
n›f d›fl› bir tutumu beraberinde geti-
riyordu. Lenin bu konuda flöyle der:
“Mesela ‹ngiliz burjuvazisi Hindis -
tan ve di¤er sömürgelerin milyon -
larca halk›ndan, ‹ngiliz iflçilerinden

elde etti¤i kâr›n çok üstünde bir kar
elde etmektedir. Baz› ülkelerde bu
durum, proletaryay› sömürgeci flo -
ven milliyetçilik duygular›yla zehir -
lemek için gerekli maddi ve ekono -
mik temeli sa¤lamaktad›r. ” (Lenin,
Toplu Eserler, Cilt 13)

Bugün de yine sömürgecilik ilifl-
kileri milliyetçi, ›rkç› geliflime ça-
nak tutuyor. Ama Lenin’in iflaret et-
ti¤i süreçten farkl› bir tarzda; sö-
mürgelerin ucuz eme¤i tehdidi üze-
rinden, Bat› Avrupa’da eme¤in sö-
mürüsünü yo¤unlaflt›rarak. Bu du-
rum iflçi s›n›f›n›n enternasyonalist
dayan›flmas›n› bölüyor, direnci s›n›f
d›fl› bir tutuma, milliyeçili¤e kanali-
ze ediliyor. Bugün Bat› Avrupa iflçi
s›n›f›n›n yaflad›¤› bütün sorunlar›n
kayna¤›nda kapitalist politikalar ol-
mas›na karfl›n, milliyetçi yükselifl
bu gerçe¤in üzerini de örtüyor.

Son olarak, küreselleflme ba¤-
lant›l› flu gerçe¤in alt›n› çizelim:

Küreselleflme ideologlar› hem
“ulus devletin önemsizleflti¤i” üze-
rine teoriler yap›yorlar, hem de Kaf-
kaslar’dan Balkanlar’a kadar çeflitli
milliyetleri, dinleri, etnik yap›lar›
k›flk›rt›p milliyetçili¤i en küçük ya-
p›lara kadar yayarak, onlarca “yeni
devlet” do¤urtuyorlar. Burjuva mil-
liyetçili¤inin ideolojik iflas›n› da
gösteren bu çeliflki de, ulus devletin
ölüm ilan›, emperyalist sermayenin
önündeki muhtemel pürüzleri te-
mizleme, ba¤›ms›zl›k temelindeki
geliflecek mücadeleleri do¤rudan
“milliyetçilikle” damgalama söyle-
m i d i r. Halklar›n kurtuluflu önüne
engel olarak ç›kar›lan bütün gerici
ideolojilerin, “mikro”su, “ultra”s›
ile her türden milliyetçili¤in kayna-
¤› burjuva ideolojisidir. Bugün, em-
peryalistlerin kimi politikalar›na
karfl› ç›k›yor görülen milliyetçili¤in
sonunda akaca¤› yatak da, burjuva
ç›karlardan baflka birfley de¤ildir.
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Hrant Dink’in katlinde, körüklenen
›rkç› milliyetçili¤in rolüne dikkat çekti-
¤imiz 90. say›m›zda, hiçbir sosyolojik
olgunun, hareket ya da düflüncenin
“an”›n politikalar› sonucu ortaya ç›k-
mad›¤›n›n, tarihsel bir arka plana, dü-
flünsel bir alt yap›ya sahip oldu¤unun
alt›n› çizmifltik. Dizimizde bu tarihi ar-
ka plan› ele alaca¤›z. Türk milliyetçili-
¤i hangi zeminde do¤du, nas›l bir evrim
geçirdi ve bugün milliyetçili¤e karakte-
rini veren yanlar nas›l flekillendi; tüm
bunlar›n cevab› bu tarih içindedir.

Jöntürkler, ‹ttihat ve
Terakki’nin Do¤uflu

Bat›da uluslaflma süreci kendi iç di-
namikleri ile geliflirken, ülkemizde ise,
bu geliflim yukar›dan afla¤›ya ““ b i r u l u s

y a r a t m a ” tarz›nda olmufltur. Bu du-
rum, yarat›lmak istenen kimlik kal›b›na
uymayanlar›n çeflitli biçimlerdeki tasfi-
yesini de beraberinde getirirken, bugün-
kü milliyetçili¤e karakterini veren olgu-
lar aras›nda da önemli bir yer tutmufltur.
Keza, Bat›’da milliyetçili¤in temel ka-
rakterlerinden biri olan, ‘kendinden
güçlü ya da denk uluslar› düflman gör-
m e ’ anlay›fl›, ülkemizde Bat›’ya hayran,
ona öykünen ve ulafl›lmas› gereken bir
‘ m e d e n i y e t ’ hedefi olarak gören bir fle-
killenmeye yerini b›rakm›flt›r.

Uluslaflman›n geç yaflanm›fl olmas›
için birçok ekonomik, sosyal, iç ve d›fl
nedenle birlikte, temel nedenlerden biri
de, Türk’ün uluslaflma sürecinin Os-
manl› taraf›ndan engellenmesi gerçe¤i
vard›r. Bunda, onun feodal devlet yap›-
s›n›n, toplumu “islamlaflt›rarak” dene-
tim alt›nda tutma politikas›n›n do¤ru-
dan rolü olmufltur. Türkçülü¤ün ide-
ologlar›ndan Ziya Gökalp, 1900'lere
kadar “Türk ulusu” bilincinin olmad›-
¤›n› söyler. Osmanl›’n›n yukar›da ifade
etti¤imiz yap›s›ndaki çöküfl, ayn› za-
manda ulusal uyan›fl›n da bafllang›c›d›r.

Osmanl›’n›n gerileyifli, emperyaliz-
min yar›-sömürgesi haline gelmesi ve
ilhak etti¤i topraklarda ortaya ç›kan ba-
¤›ms›zl›k mücadeleleri, Türk milliyet-
çili¤i için de ateflleyici unsurlar›n ba-
fl›nda gelir. Yani, Osmanl›’n›n son dö-
neminde bürokrasi ve ayd›nlar içinde
boy veren milliyetçilik/Türkçülük dal-
gas›, ç›k›fl› itibariyle, özellikle Balkan-
l a r’daki halklar›n ulusal ba¤›ms›zl›k
mücadeleleri karfl›tl›¤› temeline dayan-
m›fl, sömürgeleflmeye karfl› bir savun-
ma refleksi oluflturmufl, ‘‘Osmanl›’n›n
görkemli günlerine dönme’ özlemi ile
motive olmufltur. Öte yandan, geç ulus-
laflma beraberinde milliyetçi vurgular›
afl›r› ön plana ç›karm›fl, bu da ilerleyen
süreçte ›rkç›, Turanc›, flovenist ak›mlar
için verimli bir topra¤a dönüflmüfltür.

‹mparatorluk s›n›rlar›nda, Av r u p a
kapitalistlerinin destekledi¤i ba¤›ms›z-
l›k savafllar› zaferle sonuçlan›rken, Os-
manl› topraklar› giderek daralmakta ve
imparatorlu¤u kurtarma konusunda Os-
manl› ayd›n ve bürokratik kesimleri
içinde üüç temel görüfl ortaya ç›kmakta-
d›r. ‹lk görüfl; fleriata dönülerek devlet
otoritesinin yeniden sa¤lanmas› ve is-
lam birli¤inin, ‘‘Panislamizm’in hedef-
lenmesidir. ‹kincisi; Bat› tarz› uluslafl-
ma, reformlar ve kapitalizmi gelifltir-
mekte ifadesini bulan BB a t › c › l › kt › r.
Üçüncü ak›m ise; imparatorluk halkla-
r›n› birarada tutma temelinde ‘Osmanl›
ulusu’ yaratma, OOsmanl›c›l›kt›r.

Avrupa kapitalizmi, Bat›l›laflmay›
savunan çizgiyi mutlak biçimde destek-
ledi. Bunda elbetteki pazar sorunu be-
lirleyiciydi. Reform hareketleriyle sa¤-
lanaca¤› planlanan, gümrük duvarlar›-
n›n kald›r›lmas› ve vergilerin düflürül-
mesi, yabanc›lara ticaret ve mülkiyet
hakk›n›n tan›nmas›, can ve mal güven-
liklerinin garanti alt›na al›nmas› vb. dü-
z e n l e m e l e r, Avrupa kapitalistlerinin
ürettikleri mallar› sataca¤› pazar›n ge-
nifllemesi demekti. Bu isteklerin yerine
getirilmesinin koflulu ise, en baflta padi-
flah otoritesinin s›n›rlanmas› ve Avrupa
benzeri bir ticaret ve hukuk sisteminin
geçerli k›l›nmas› ile mümkündü.

Bat›c›l›¤› destekleyen sadece Bat›
da de¤ildi. Osmanl› sömürü pastas›n-
dan pay alan büyük servet birikimi sa¤-
lam›fl olan Osmanl› asker ve sivil bü-
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Türk milliyetçili¤inin
tarihi geliflimi

1. bölüm

� “E¤er elinde ka-
lanla Türkiye ya-
flayacaksa, bu ya-
banc› halklardan
kurtulmal›d›r” an-
lay›fl›yla Anado-
lu’yu Türklefltir-
me siyaseti uygu-
layan ‹ttihatç›lar,
Ermeni soyk›r›m›,
Balkanlar ve em-
peryalist ç›karlar
için girilen sava-
fla; Anadolu halk-
lar›n›n kan›n› ak›-
tan bir prati¤e
imza atm›flt›r.



rokrasisi, topraklara el koyarak geli-
flen yeni toprak sahibi eflraflar,
ayan, derebeyleri, ticareti elinde tu-
tan levantenler vb. kesimler de, can
ve mal güvenliklerini istiyorlard›.

Osmanl› egemenlerinin istekle-
rinin, Avrupa kapitalistlerinin istek-
leriyle kesiflmesi, reformlar konu-
sunda ciddi bir direniflle karfl›laflma-
dan ad›m at›lmas›n› sa¤lar. Osmanl›
topraklar›n›n kapitalist pazara aç›l-
mas› bu süreçte imzalanan ve yar›-
sömürgeleflmenin de bafllang›c› ola-
rak kabul edilen 1838 tarihli Ticaret
Anlaflmas›’yla bafllad›. ‘Bat›l›lafl-
ma’ olarak görülen Bat› taklitçili¤i,
1839 Gülhane Hatt› Hümayunu,
1856 Islahat Fer man›, Kanunu
Esasi (bat› tarz› ilk anayasa) ile de-
vam etti. “Reform” hareketi ekono-
mi ve hukukla s›n›rl› kalmaz, ordu
ve bürokraside de buna uygun de¤i-
flikliklere gidilir, özellikle ayd›n,
elit tabakada burjuva kültür a¤›rl›k-
l› Frans›z etkisiyle ithal edilir.

‹lk milliyetçi hareket olarak nite-
lenebilecek özelliklere sahip olan
Jöntürk Hareketi’nin ortaya ç›k›fl›
iflte bu geliflmelerin üzerinde ola-
cakt›r. Frans›z Burjuva Devrimi’n-
den etkilenen, Osmanl› Saray›’na
muhalif sivil-asker ayd›nlar taraf›n-
dan 1889’da bafllat›lan hareket gi-
derek ordu içinde genifller ve ard›n-
dan saraya muhalif olan çeflitli ke-
simler için çekim merkezi olur. Jön-
türkler’in etkisiyle 1906 y›l›nda Se-
lanik’te kurulan Osmanl› Hürriyet
Komitesi bir y›l sonra ‹ttihat ve Te-
rakki Komitesi ile birleflirler. Gizli-
lik esas›na göre örgütlenen ‹‹ttihat
ve Terakki üyeleri subay ve me-
murlardan oluflurken, Jöntürk Hare-
keti ile k›yasland›¤›nda, emperya-
lizmin Osmanl› devletine müdaha-
lesi konusunda daha karfl› ç›kar bir
tutum al›rlar. Elbette bu s›rada Sa-
ray da bofl durmaz ve Abdulhamit,
‹ttihat ve Terakkiciler’i ortadan kal-
d›rmak için meflhur gizli polisini se-
ferber eder. Ancak, dönemin ayd›n-
lar›ndan Nam›k Kemal’in milliyetçi
görüfllerinden de oldukça etkilenen
‹ttihat ve Terakki’nin Te m m u z
1908’de ordunun da deste¤iyle
ayaklanarak iktidara geliflini engel-

leyemez. ‹ttihatç›lar›n ilk ifli saray›n
yetkilerini k›smak, anayasay› yeni-
den yürürlü¤e koymak olur.

Temel Hareket Noktas›;
‹mparatorlu¤u Kurtarmak

1908 hareketinin sa¤lad›¤› öz-
gürlükler ortam›nda, Osmanl›c›l›k,
Bat›c›l›k, ‹slamc›l›k, Türkçülük gibi
ak›mlar çerçevesinde yo¤un tart›fl-
malar yaflan›r. Birçok noktada ay-
r›flsalar da tüm bu ak›mlar›n ortak
kalk›fl noktas›, sömürgeleflen, par-
çalanan imparatorlu¤un nas›l kurta-
r › l a c a ¤ › d › r. Ön plana ç›kan ise,
Mehmet Akif’in öncülü¤ünü yapt›-
¤› ‹slamc› ak›m ile ideolojik yelpa-
zenin öteki ucunda duran ve özel-
likle Abdullah Cevdet'in temsil etti-
gi “Bat›c›l›k” ak›m›d›r.

Türkçülük bu ortamda giderek
siyasi bir karakter kazanmaya bafl-
lasa da, özellikle yönetici elit tara-
f›ndan henüz ra¤bet görmez. Bunun
temel nedeni ise, çeflitli milliyetler-
den halklar›n yaflad›¤› imparatorlu-
¤u birarada tutma kayg›s›d›r ve
Türklük üzerine inflaa etmek tercih
edilen bir durum de¤ildir.

Buna karfl›n, Türkçülük, ‘üçüncü
seçenek’ olarak yükselecektir. Bu
süreçte Türk milliyetçili¤inin flekil-
lenmesinde ve siyasallaflmas›nda;
‹smail Gasprinski ve Tercüman'›n
öncülü¤ünde, Panslavizme karfl›
Rusya'n›n Türk halklar›n›n birli¤ine
dayanan Rusya Müslümanlar›n›n
hareketi ile, Bat›l› Türkologlardan
etkilenmifl ‹stanbul ayd›n, entellek-
tüellerinin Temmuz Devrimi sonra-
s› Türkiye’de buluflmas› belirleyici
rol oynad›. “Türkçülük” temelinde-
ki ilk örgütlenme de bu tarihe rast-
lar. ‹stanbul’da Türk Derne¤i ismiy-
le kurulan örgüt, dilin yabanc› keli-
melerden ar›nd›r›lmas›n› savunur.

Yine ayn› y›llarda Jöntürklerin
içinde yeralm›fl olan ayd›nlar tara-
f›ndan ç›kar›lan, Türkçülük’ün ide-
ologlar›ndan biri olarak an›lacak
olan Ziya Gökalp’in yan›s›ra, Ömer
Seyfettin, Ali Cenap gibi isimlerin
yerald›¤›, “Genç Kalemler” Dergisi
de Arapça ve Farsçadan ar›nd›r›lm›fl

Türkçe’yi savunmaktad›r. Tam da,
bu dönemde, ‹ttihat ve Terakki, Se-
lanik'ten bafllayarak imparatorlu¤un
bütün milliyetlerine Türkçenin kul-
lan›lmas›n› dayatma aray›fl›ndad›r.

Ayn› zamanda, ‹ttihat ve Terak-
ki'nin Merkez Komitesi üyesi olan
Ziya Gökalp’in bunlar aras›nda ayr›
bir yeri vard›r. Çünkü, ‹ttihatç›lar,
bir bak›ma onun arac›l›¤›yla Türk
milliyetçili¤ine yönelir yavafl ya-
vafl. Ancak burada hemen alt›n› çiz-
meliyiz ki ‹ttihat Terakki, Türkçü-
lük’ü bir doktriner tercih olarak ele
alm›yordu. Türkçülük, Balkan-
lar’da, Arap co¤rafyas›nda yükselen
ba¤›ms›zl›k savafllar› karfl›s›nda,
Osmanl›c›l›k ve Panislamizmin ter-
cih olmaktan ç›kt›¤› koflullarda bir
zorunluluktu. Bu nedenle de, ‹slam-
c›l›k, Bat›c›l›k ve di¤er doktrinlerle
tüm ba¤lar› koparan bir Türkçülük
olarak alg›lam›yorlard›.

‘Osmanl›’y› kurtarma’ temelinde
flekillenen bu Gökalp Türkçülü¤ü,
Bat›c›l›¤› reddetmez, ancak taklitçi-
lik ve kosmopolitizm yerine ulusal
bir kültürü savunur. Sonraki y›llar-
da taraftar bulacak olan ve bugüne
de¤in, özellikle MHP ç i z g i s i n e
damgas›n› vuran Turanc›l›k, Ziya
Gökalp’in fliirleri ve yaz›lar›nda
vurgulanmaktad›r. “Vatan, ne Tür -
kiye’dir Türklere, ne Türkistan;
vatan, genifl ve ebedi bir ülkedir,
Turan!” sözlerinde aç›kça vurgula-
nan “Pantürkizm”, ‹ttihatç›lar›n ka-
rakterini belirleyen olgu olacakt›r.

S ö m ü rgeleflmeye ve parçalan-
maya karfl› savunma refleksi olarak
do¤an milliyetçili¤in, ilk kitle ey-
lemleri de yine, bu temelde olur. ‹t-
tihatç›lar taraf›ndan Ekim 1908’de
örgütlenen ilk eylem, Bosna-Her-
sek’i kendi topraklar›na katan Avus-
turya’y› tel’in amac›yla yap›l›r.
Avusturya mallar› boykot edilir. Os-
manl› egemenli¤indeki topraklarda
milliyetçi hareketler gelifltikçe, içte
de mutlaka bir tepkisi ortaya ç›kma-
ya devam edecektir. Girit’in impa-
ratorluktan kopuflunda Rum tacirle-
rine boykot; Trablusgarp’›n iflgalin-
de ‹talyan mallar›na boykot gibi.

Jöntürkler içinde emperyalizme
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karfl› tav›r al›fl› giderek art›ran bu
geliflmeler, hiçbir zaman emperya-
lizmle iliflkileri tümüyle kesecek bir
niteli¤e ulaflamaz. Aksine iliflki bir-
çok boyutuyla sürer ve yeni borçlar
al›n›r, ba¤›ml›l›k artar. Yabanc› mal-
lar› boykotun bir baflka yan› ise,
milli ekonomi kurma düflüncesidir.

Türkçülü¤ün yükselifli

Arada k›sa bir dönemi saymaz-
sak, ‹ttihatç› iktidar 1908’den 1.
Paylafl›m Savafl›’na kadar sürerken,
Sarayla iktidar çat›flmas› da hep
v a r d › r. 1909 fleriatç› ayaklanmas›
bunun bir sonucudur ve Saray›n
destekledi¤i gerici ayaklanma, Ma-
kedonya ordusunun ‹stanbul’u ele
geçirmesi ile yenilgiye u¤rar. Ab-
dülhamit sürgüne gönderilir. Ancak,
‹ttihatç›lar›n milliyetçili¤inin ç›k›fl
noktas› ‘Osmanl›y› kurtarmak’ ol-
du¤u için, saltanat› sona erdirme
düflüncesinden uzakt›rlar ve sarayla
anlaflarak yerine kardeflini getirirler.

Tutarl› bir anti-emperyalist tutu-
mu olmayan ‹ttihatç›lar, artan em-
peryalist müdahaleler karfl›s›nda,
‹ngiltere ve Fransa’ya daha aç›k ta-
v›r almaya yönelirler. Kapitülas-
yonlar kald›r›l›r, “milli ekonomi” ve
“Milli burjuvazi” yaratma do¤rultu-
sunda ad›mlar at›l›r. Ancak ‹ttihatç›-
lar›n gözden kaç›rd›¤›, art›k bu tarz
küçük de¤iflikliklerle ba¤›ms›z bir
ekonomi inflaa etmek mümkün de-
¤ildir, ekonomide emperyalistlerin
bask›n bir egemenli¤i sözkonusu-
d u r. Bu egemenli¤in bir bölümü
do¤rudan olurken, büyük bir k›sm›
da az›nl›klar arac›l›¤›ylad›r. 1913-
1915 y›llar›na ait birkaç örnek ve-

rirsek, ekonominin nere-
deyse tümüyle az›nl›k ha-
kimiyetinde oldu¤u görü-
lecektir. Örne¤in, sanayi-
nin % 75’ini Rum, Erme-
ni ve Yahudiler elinde tu-
terken, T ü r k l e r’in pay›
ancak %15 oran›ndad›r,
geri kalan % 10’luk k›s›m
da yine di¤er yabanc›lara
a i t t i r. Öte yandan yerel
sanayi giderek yok olmak
noktas›na gelmifltir.

‹ngiliz, Frans›z emperyalistleri-
ne karfl› bu tavr› alan ‹ttihatç›lar›n
ayn› anda Alman emperyalizminin
hakimiyetini artt›rmas›n›n önünü
açt›klar›, askeri, ekonomik, siyasi
planda ittifak siyasetine yöneldikle-
ri de unutulmamal›d›r. Ki bu iliflki,
‹ t t i h a t ç › l a r’›n temel politikalar›n›
belirleyecek düzeye ulafl›r. Alman
generallerin orduda söz sahibi ol-
mas›, Almanya’n›n ç›karlar› için (ve
Osmanl›’y› kurtarma hesab›yla) 1.
Emperyalist Paylafl›m Savafl›’na Al-
manya saflar›nda dahil olma, Rus-
ya’ya savafl açarak onbinlerce Ana-
dolu gencini Sar›kam›fl’ta telef edil-
mesi gibi...

‹deolojik planda da, 1911-12 y›l-
lar›, Türk milliyetçili¤inin yeniden
güçlenmeye bafllad›¤› y›llar olur.
Yusuf Akçura, Ahmet A¤ao¤lu gibi
Rusya'dan göçenlerin, Mehmet
Emin gibi Türk ayd›nlar›n ortak ça-
balar›yla örgütlenen ak›m›n sonucu,
Türk Yurdu Cemiyeti kurulur, milli-
yetçi hareketin bafll›ca organ› olan
Türk Yurdu Dergisi yay›nlan›r.
Amac›, sadece Türk dilini ar›nd›r-
ma, ‘ulusal’ edebiyat yaratma ile s›-
n›rl› de¤ildir, imparatorlu¤un içinde
ve d›fl›nda Türkler’in birli¤ini savu-
nan Pantürkizmin arac› olan dergi,
tarihsel, kültürel, sosyal ve iktisadi
her alanda bu birli¤i savunacakt›r.

Türkçülük’ün güçlenmesi için
uygun bir süreç yaflanmaktad›r.
“ Jöntürk Devriminin sarh o fl l u ¤ u
içinde yetiflen bir gençlik, bir hayal
k›r›kl›¤›ndan ötekine gidiyord u .
Devletin güçsüzlü¤ü karfl›s›nda eli
bö¤ründe kalan, siyasal örf ve adet -
l e rden tiksinen gençli¤e, hare k e t
edebilece¤i ve düflleyebilece¤i bafl -

ka alanlar gerekiyordu. Ne gitgide
tutucu bir ‹slam'da, ne de gitgide
sald›rgan bir Bat›'da kendini göre -
meyen gençlik, kimli¤ini arama
içindeydi... ço¤unun gözünde, Os -
manl› Devleti'ni kurtarmak için bir
yeni yol bulmakt› özellikle sözkonu -
su olan.” (R. Mantran, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u Tarihi, C:II, Çev: Ser-
ver Tanilli) Türk Yurdu’nun sa¤lad›-
¤› dönemsel baflar›da iflte bu koflul-
lar›n önemi büyüktü. 1912 Mart’›n-
da kurulan “milliyetçi” Türk Oca¤›,
Ahmet A¤ao¤lu, Yusuf A k ç u r a ,
Mehmet Emin, Ziya Gökalp, Ham-
dullah Suphi gibi ayd›nlar› toplad›.

Balkanlar’dan yenilgiyle ç›kan
imparatorluk, 1913-1914 aras›nda
yaralar›n› sarmaya çal›fl›rken, ‹ttihat
Terakki, liberal muhalefetten kur-
tulmufl ve iktidar›n mutlak sahibi
olarak, 1. Emperyalist Paylafl›m Sa-
vafl› öncesi politikalar›n› yaflama
geçirmekte h›zlanm›fl, önceki te-
mellerinden köklü olarak farkl› te-
meller üzerinde imparatorlu¤u yeni-
den infla yoluna gidecektir.

En baflta, yukar›da da de¤indi¤i-
miz gibi, Balkan savafllar›, o güne
dek ‹ttihatç›lar’›n eylemlerine yön
veren Osmanl›c›l›k ideolojisini de
bofla ç›karm›flt›. ‹mparatorluk, etnik
ve dinsel olarak daha az ayr›fl›k bir
bütün oluflturuyordu. ‹stanbul, ‹z-
mir, Karadeniz, Do¤u Anadolu ille-
rinde Yahudi, H›ristiyan olmak üze-
re önemli bir az›nl›k nüfus bulunsa
da, müslümanlar, özellikle de Türk-
ler ve Araplar bask›n durumdayd›.
‹ t t i h a t ç › l a r’›n stratejilerinde de¤i-
flikli¤e gitmesine neden olan da iflte
bu koflullar olacakt›.

Jöntürk rejiminin ilk yenilgiyle
tan›flt›¤› 1908 öncesinde, halklar›n
kardeflçe birarada  yaflamas›n› savu-
nanlar, o tarihten bafllayarak özel-
likle de Balkan yenilgisinin ard›n-
dan giderek Türk ulusunu yücelt-
meye, halklar›n birarada yaflama
düflüncesine s›rt çevirmeye bafllad›.
Milliyetçi dernek ve yay›nlar h›zla
geliflti. ‹ttihatç›lar’›n, ‘felakete ça¤-
r› olsun’ diye Müdafaa-i Milliye
Cemiyeti ve Türk Gücü gibi, askeri
disipline dayanan örg ü t l e n m e l e r i
desteklemeleri yine bu dönemdedir.
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Yüzbinlerce Ermeni, Türk milli-
yetçilerinin ataları, �ttihatçılar
tarafından kırımdan geçirildi.
Soykırımı yaratan ideolojik ar-
ka plan, Anadolu’yu Türkle�tir-
me siyasetidir; tarihsel kökleri
olan ‘hakim millet’ fikridir. Bu-
gün, hayali de olsa ‘Cihan im-
paratorlu�u’ kurmaktan, ba�ka
ulusları yönetmekten, Türk’ün
üstünlü�ünden söz edenler ay-
nı fikirden beslenmektedirler.



Özellikle ‘Halka Do¤ru’ D e rg i-
si’nin yayd›¤› Pantürkist düflüncele-
re ayd›nlar yüzlerini dönerler.

‘Türklefltirme’ Siyaseti

Anadolu’da ony›llarca kan ak›ta-
cak, ac›lar yaflatacak olan “Türklefl-
tirme”nin ilk ad›mlar› yine bu y›l-
larda, ilk olarak e¤itimde bafllar.
Balkanlar’daki ulusal kurtulufl sa-
vafllar›n›n yaratt›¤› etkilerden biri,
‹ttihatç›lar’›n Türklefltirmeyi “ulu-
sal uyan›fl›n temel koflullar›ndan bi-
ri” olarak görmesi olur.

Yükselen milliyetçilik dil ve
kültürün yan›s›ra, iktisadi alan› da
kapsar. Eskiye dayanan, ba¤›ms›z-
l›k için Avrupa emperyalizminin
boyunduru¤undan kurtulma düflün-
cesi 1912-13 aras›nda yaflananlarla
birlikte daha da kökleflir. Ziya Gö-
kalp, Yusuf Akçura, Tekin Alp gibi
‹ttihatç› rejimin ideologlar›, Bat›
nüfuzuna karfl› ç›kmakla kalmaz,
ayn› zamanda ‘ulusal burjuvazi’nin
oluflturulmas›n› savunurlar. Örne-
gin, Akçura 1914’te flunlar› yazar:
“Çagdafl devletlerin temeli, burju -
v a z i d i r... Türk ulusal uyan›fl›n›n,
Osmanl› Devletinde Türk burjuvazi -
sinin do¤ufluyla ayn› zamana rast -
lad›¤› söylenebilir; e¤er, bu Türk
burjuvazisi, do¤al kalk›n›fl›nda bü -
yük engellerle karfl›laflmazsa, Os -
manl› Devleti, sa¤lam ve kararl› bir
geliflme sa¤layacakt›r.” Akçura yi-
ne, bu burjuvazinin, imparatorluk
içinde “Türk olmayan burjuvazi” ile
de rekabet etmesini sal›k verir.

‹ttihat Terakki rejiminin de te-
mel hedeflerinden biri olan, “ulusal
burjuvazi yaratma” hedefi do¤rultu-
sunda yasalar yap›l›r, ithalata s›n›r-
lamalar konulur. Ancak art›k payla-
fl›m savafl› kap›ya dayanm›fl, yoko-
lufla giden süreç gelip çatm›flt›r.

‹ttihat ve Terakki iktidar olmas›-
n›n ard›ndan Sarayla anlaflm›fl, “Os-
manl›’y› kurtarma” ve kaybedilen
topraklar› yeniden kazanma siyase-
tiyle, Balkanlar’da savafllara yönel-
mifl ve -tarihsel koflullar›n belirleyi-
cili¤i gözard› edilmemek kayd›yla-
imparatorlu¤un parçalanmas›na ka-

dar gelen sürecin mimar›
olmufltur. ‹ktidar olmadan
önceki hareketi ne denli
tarihsel olarak ilerici bir
karakter tafl›yorsa, ikincisi
o denli gericidir, di¤er
uluslar üzerinde tahakküm
kurmay› amaçlam›flt›r.
Anadolu’nun Türklefltiril-
mesi temel siyaset olmufl-
tur. Bunun yolu ise, tam
bir halklar mozayi¤i olan
Anadolu’dan di¤er uluslar›
temizlemektir. Talat Pafla’ya göre;
"Türk ‹mparatorlu¤u içindeki bu
ayr› unsurla r, daima Türkiye’ye
karfl› fesat düzenlediler. Bu yerli
halklar›n düflmanl›¤› yüzünden Tür -
kiye eyalet üstüne eyalet yitirdi. Yu -
nanistan, S›rbistan, Romanya, Bul -
garistan, Bosna-Hersek, M›s›r ve
Trablusgarp gitti. Böylece Türk ‹m -
paratorlu¤u, hemen hemen yok ol -
ma noktas›na gelecek kadar ufald›.
E¤er elinde kalanla Türkiye yafla -
yacaksa, bu yabanc› halklard a n
kurtulmal›d›r.” (Aktaran: D. Avc›-
o¤lu, Milli Kurtulufl Tarihi, 3. kitap,
Syf: 1113-1114) Ve bu anlay›fl, Er-
meni soyk›r›m›ndan Balkanlar ve
emperyalist ç›karlar için girilen sa-
vafla; Anadolu halklar›n›n kan›n›
ak›tan bir prati¤e imza atm›flt›r. Gö-
rülece¤i üzere, ‹ttihatç› kadrolar, el-
de kalan topraklar› koruma ad›na,
uluslar› ezme, her türden “yabanc›”
ve muhalif unsuru tasfiye etme ko-
nusunda, soyk›r›m, tehcir, bask›, ya-
sak, Alman emperyalizmiyle iflbirli-
¤i dahil, hiçbir fleyden kaç›nmaya-
cak denli bir kararl›l›¤a sahiptiler!

Bugün halen bir “sendrom” ola-
rak süren Sevr Antlaflmas›’yla Ana-
dolu’nun iflgali, bu sürecin sonudur.

Jöntürk hareketinin siyasal nite-
li¤ine iliflkin flunlar›n alt›n› çizmek-
te fayda var: ‹mparatorlu¤un çökü-
flü ve iflgal alt›ndaki topraklarda ge-
liflen ulusal hareketler karfl›s›nda
umutsuzlu¤a kap›lan küçük-burju-
vazinin siyasal tav›r al›fl› olarak fle-
killenmifltir. Anadolu’yu Türklefltir-
me siyasetinin yan›s›ra ekonomide
"milli iktisat" anlay›fl›yla, gayri-
müslim az›nl›klar›n elinde bulunan
ticareti ele alacak bir “ulusal burju-

vazi” yaratmaya çal›flm›fllard›r. Av-
rupa burjuva demokratik devrimler-
den etkilenen Jöntürkler, reformcu,
ulusalc› bir tav›ra yönelmifl olsalar
da, elit (bat›daki burjuva demokra-
tik devrimlerin aksine, halka dayan-
mayan, asker-sivil bürokrasi ve ö¤-
rencilerle s›n›rl›) bir hareket olmas›
nedeniyle baflar›ya ulaflamam›flt›r.
Ancak b›rakt›¤› gelenek, sonraki
y›llarda Kemalistler dahil olmak
üzere küçük-burjuva ayd›n hareke-
tini de etkilemeye devam etmifltir.

Baflar›s›zl›¤›na karfl›n Jöntürkler
hiçbir sonuç yaratmam›fl de¤ildir.
Birincisi; kadrolar›n›n büyük bölü-
münü oluflturan ordu içinde yurtse-
verlik tohumlar› ekmifltir. ‹‹kincisi;
yar›m kalm›fl bir burjuva devrim ha-
reketi olarak, Abdülhamit'in mutlak
monarflisini yeni filizlenen burjuva-
zinin lehine s›n›rland›rm›fl, bu du-
rum; seçim, bas›n özgürlü¤ü vb.
birçok demokratik muhteval› gelifl-
meyi beraberinde getiren MMeflruti-
yet’e kaynakl›k etmifltir.

Özetle; Bat› hayranl›¤› ile geç-
mifle özlemin birarada bulundu¤u
Jöntürk Hareketi’nin temel düflünce
yap›s›; s›n›f savafl›m›n›n gerçekleri-
ni tan›mayan, c›l›z bir anti-emper-
yalist bilince sahip küçük-burjuva
milliyetçili¤idir.

Jöntürk devrimi ve ‹ttihat ve Te-
rakki’nin ilk dönemi, bir anlamda
Türk milliyetçili¤inin ilk uluslaflma
denemesi olarak kapan›rken, Os-
manl› ayd›nlar›n›n, dört bir yanda
yaflanan yenilgilere karfl› direnç ve
savunma refleksi olarak flekillenen
Türk milliyetçili¤i ise, Kurtulufl Sa-
vafl›’nda yeniden tarih sahnesine ç›-
kacakt›r.
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1908 Devrimi sonrası aydınları
motive eden ‘Osmanlıcılı�ın çö-
kü�ü ve Arap milliyetçi akımla-
rının geli�mesinin panislamiz-
min önünü tıkaması ile, pantür-
kizm (Turancılık) ideolojisi öne
çıktı. Alman pangermanizmine
eklemlenebilecek bu tür dü�ün-
celer, özellikle �ttihat ve Terak-
ki'nin askeri önderi ve Harbiye
Nazırı Enver Pa�a’dan en büyük
resmi deste�ini sa�lıyordu.



Linç giriflimine maruz kald›-
lar; YETMED‹!

Ma¤dur durumdayken suçlu
ilan edilip tutukland›lar; Y E T-
MED‹!

Linci örgütleyenler hakk›nda
tek bir dava aç›lmazken, onlar
yarg›land›lar; YETMED‹!

Linç giriflimine kat›lanlar be-
raat ettirilirken, onlara ceza veril-
di; YETMED‹!

fiimdi de, yaflad›klar› linç giri-
fliminin nedenlerini, sorumlular›n›
aç›klad›klar› için, Trabzon TA-
YAD’l›lara TCK’n›n “meflhur” 301.
maddesinden üç y›l hapis istemi ile
dava aç›ld›. Hem de, suçlamaya ne-
den olan bas›n aç›klamas›ndan tam
2 y›l sonra!

Ne yapsak da TAYAD’l›lar›
cezaland›rsak!

Hat›rlanaca¤› gibi; 6 Nisan 2005
tarihinde Trabzon’da befl TAYAD’l›
kameralar önünde linç giriflimine
maruz kalm›fl, akabinde de tutukla-
n›p haklar›nda dava aç›larak, yarg›
kurumu linççiler aras›na kat›lm›flt›.

TAYAD’l›lar her mahkeme günü
adliye önünde yapt›klar› aç›klama-
larla, linci teflhir ettiler, gerçekleri
anlatt›lar.

Ancak bu gerçeklerden devlet
rahats›z olmufl olacak ki, 15 Eylül
2005'te Trabzon Adliyesi önünde
yap›lan aç›klamadan dolay›, TA-
YAD’l›lar hakk›nda 301. maddeden
dava aç›ld›.

Cumhuriyet Savc›s› M.Özcan
KÜÇÜKÖZ taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede haklar›nda hapis iste-
nenler flunlar: Çetin Güven, Emra
Bak›r, Nurgül Acar, Zeynep Erdu¤-
rul, ‹brahim A c a r, Hasan To ¤ a n ,
Mehmet Baflba¤, Hacer Örgülü, Ha-
san Basri Y›ld›z ve Atanur Durmufl.

Suçlar›: DDevletin kurum ve or-
ganlar›n› afla¤›lamak.

Peki nas›l yapm›fllar bunu?

“fiüphelilerin ... 06.04.2005 gü -
nü Trabzon’da bildiri da¤›t›rken
bir k›s›m vatandaflla r t a r a f › n d a n
u¤ram›fl olduklar› sald›r›lar› linç
giriflimi sayarak, olay günü adliye
önünde bas›n aç›klamas› okuyup

sloganlar att›klar›, 06.04.2005 tari -
hinde yaflanan provokasyonun biz -
zat devlet taraf›ndan örgütlendi¤i,

devletin tüm kurumlar›yla lince
sahip ç›kt›¤›n›, linç sald›r›lar›n›n
Genelkurmay talimatl› bafllad›¤› -
n›, olaylar› ç›kartan ve yönlendi -
ren polisler ve devlet yetkililerinin
cezaland›r›lmas› için tek bir so -
ruflturma yap›lmad›¤›n›, gere k
bas›n bildirisinde gerek pankart -
l a rda ve sloganlarda defala rc a
v u rgulayarak devletin askerini,
polisini alenen afla¤›lamak sure -
tiyle at›l› suçu ifllemifl olduklar›...”

Linç giriflimi olmad› m›?

‹ddianamedeki ifadelere yeniden
bak›n, yeniden bir daha bir daha
okuyun. Ne demek istiyor cumhuri-
yetin savc›s›, yani bir hukuk adam›
olarak ne demek istiyor?

Oradaki linç güruhu bir k›s›m
vatandafl m›yd› yani?

Yaflanan›n ad› linç giriflimi de¤il
miydi? Befl insan linç edilmek is-
tenmedi mi; ülkenin bütün ayd›n›,
hukukçusu, sosyolo¤u, bilim insan-
lar› herkes bunun ad›na linç giriflimi
demedi mi?

Devlet; baflbakan› ile, generalle-
ri ile, kentin valisi, il jandarma alay
komutan›, emniyet müdürü ile bu
linç giriflimine aleni flekilde sahip
ç›kmad› m›? Öyle gizli sakl›, üstü
örtülü de¤il; vatandafl›m›z tepki
göstermifltir diyerek, demokratik
hakk›n› kullananlar› suçlayarak linç
suçuna ortak olmad› m›, faflist güru-
ha ‘aferin” demeye getirmedi mi?
Polis linç güruhuna teflekkür etmedi
mi? Bunlar devletin lince sahip ç›k-
mas› de¤ilse neydi?

Yoksa “yüce yarg›n›z” linç giri-
flimini yönlendiren, buna uygun ze-
mini haz›rlayan, linççilerin s›rt›n›
s›vazlayan, akabinde Ogün Samast-
lar’› yaratan yetkililer hakk›nda so-
ruflturma açt› da biz mi duymad›k?

“Bir k›s›m vatandafl” oyunu art›k
tükenmifl, faflist teröre bu ad› veren-
ler için denizin dibi görünmüfltür
savc› bey! Art›k vazgeçin bu oyun-
dan! ‘Va t a n d a fl ’ diye meflrulaflt›r-
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Trabzon TAYAD’l›lara flimdi de 301 davas›

‘Linç Giriflimi’ni Yarg› Sürdürüyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin
savc›s›;

� Trabzon’da linç giriflimi
yaflanmad› diyor

� Linç protestosu devlete
hakaret etmektir diyor

� Linççileri ‘vatandafl’
diyerek meflrulaflt›r›yor

� Linci örgütleyenlere, bu
ortam› yaratanlara hiçbir
soruflturma aç›lmad›¤›n›
inkar ediyor

� Demokratik hakk›n
kullan›m›n› 301. madde
ile yoketmek istiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin
savc›s›;

� iki y›l önce yaflanan
linç giriflimini yarg› yoluyla
sürdürmek istiyor
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d›klar›n›z›n nas›l Samastlar’a, Ha-
yaller’e dönüfltü¤ünü bugün herkes
biliyor. Ama biz de biliyoruz ki, si-
zin bundan bir rahats›zl›¤›n›z yok.
Çünkü Erzurum’daki “yüce T ü r k
y a rg›s›” aleni olarak ilan etmiflti
linç giriflimi davas›n›n sonucunda:
bu ülkede linç serbesttir!

2 y›l beklemenin s›rr› ne?

Sorulmas› gereken bir baflka
nokta ise flu: Sözkonusu olan aleni
bir bas›n aç›klamas›; yani kamuya
aç›k, ne söylendiyse o zaman da bi-
liniyordu. Orada bir suç var ise, yar-
g› iki y›l neyi bekledi? Lince maruz
kalm›flken TAYAD’l›lar› tutuklayan
bir anlay›fl, onlara “müsamaha”
göstermeyece¤ine göre, iki y›ld›r
neden soruflturma açmad›?

Trabzon’un tart›fl›ld›¤›, linç giri-
fliminin hat›rland›¤›, valisi, emniyet
müdürü ile, çeteleri, faflist partileri,
ülkü ocaklar›, Alperen Ocaklar› ile,
mafyac›lar› tetikçileri ile devasa bir
suç örgütü gibi çal›flt›klar›n›n ortaya
ç›kt›¤› flu günlerde... Ya rg›n›n ‘dev-
letin çocu¤u’ bombac›y› koruyup
nas›l Hrant Dink’in katline giden sü-
rece katk› sundu¤unun sorg u l a n d › ¤ ›
bugünlerde...

Bugüne dek TAYAD’l›lar›n söy-
lediklerine inanmayanlar›n dahi, -is-
ter aç›kça ifade etsinler, isterse et-
m e s i n l e r- inand›klar›; bugün yafla-
nanlarla linç aras›ndaki ba¤›, o gün
linç güruhuna teflekkür edenlerle bu-
gün Samast’› kahraman ilan edenle-
rin ayn› devlet görevlileri oldu¤unu
çok daha genifl kesimlerin gördü¤ü
d ü fl ü n ü l d ü ¤ ü n d e . . .

Böyle bir davan›n gündeme geti-
rilmesini “ilginç tesadüf” olarak m›
görmek gerek?

Bu dava en hafif deyiflle, yarg ›-
n›n linç giriflimine hâlâ sahip ç›kt›¤›-
n›n itiraf›d›r.

Devleti afla¤›lamak, hakaret et-
mek bahsine gelince; katille kolkola
giren, linç gibi Ortaça¤ kültürüne
sahip ç›kan, neresinden tutarsan
pislik akan bir devleti baflkalar›n›n
afla¤›lamas›na gerek var m›? O ken-
di kendini anlat›yor zaten!

8 Mart Mitingine Ça¤r›
Çeflitli demokratik kitle örgütleri, 8

Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü nede-
niyle, 4 Mart’ta Kad›köy’de düzenlenecek
olan mitinge ça¤r› yapt›lar.

Al›nteri, BDSP, DHP, Demokratik Ka-
d›n Hareketi, Divri¤i Kültür Derne¤i,
Emekçi Kad›nlar, EKD, EHP’li Kad›nlar,
ESP, HÖC’lü Kad›nlar, HKM, Kald›raç,
Odak, Partizan, Proleter Devrimci Durufl
ve Tekstil-Sen taraf›ndan ortak yap›lacak
mitinge ça¤r› için 9 fiubat günü Kad›köy Eminönü ‹skelesi’nde biraraya ge-
len grup, tüm emekçi kad›nlar› mitinge davet etti.

Bu y›l 8 Mart’›n “Kad›nlar, Emperyalist Sald›rganl›¤a, Ezilmeye, Sömü-
rülmeye ve fiovenizme Karfl› Birleflik Mücadeleye” slogan›yla gerçeklefltiri-
lece¤i duyurulan aç›klamada, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i, Yaflas›n Kad›n
Dayan›flmas›, Yaflas›n 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü” sloganlar› at›l-
d›. Grup ad›na aç›klamay› okuyan Nahide K›l›ç, “bizler 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü dolay›s›yla bu y›l da alanlarda olaca¤›z. 8 Mart’› ta-
rihsel, s›n›fsal özüne uygun olarak 4 Mart günü Kad›köy’de yapaca¤›m›z
mitingle kutlayaca¤›z. Emekçi kad›nlar› emperyalist sald›rganl›¤a, ezilme-
ye, sömürüye ve flovenizme karfl› birleflik mücadeleye ça¤›r›yoruz” dedi.

ÖDP’lilere ceza istendi
Burdur'da K›z›ldere flehitlerini anmak için bas›n aç›klamas› yapan 10

ÖDP üyesi hakk›nda, "yasad›fl› örgüt propagandas› yapmak" suçlamas›yla
aç›lan davada, savc› Burdur ÖDP ‹l Baflkan› Yusuf Akça ve Ahmet Dö¤er'in
cezaland›r›lmalar›n› istedi. ÖDP’lilerin avukatlar›ndan Arif Ali Cang›, sa-
vunmalar›nda 30 Mart anmas›n›n Türkiye sol hareketi için gelenekselleflen
bir olay oldu¤unu belirteceklerini ifade ederek, "30 Mart anmas› suç ola -
maz. Anman›n suç say›lmas› halinde Türkiye sol hareketinin tarihinin tart› -
fl›lmas› engellenir ve legal örgütlenmelerin önü kesilir" dedi.

Bahçelievler fiehitleri An›ld›
11 fiubat 1996’da Bahçelievler’de katledilen Ayten Korkulu, Meral Ak-

p›nar ve Fuat Perk Sar›gazi’de bulunan mezarlar› bafl›nda, marfllar, türkü-
lerle ve fliirlerle bir kez daha sayg›yla an›ld›lar.

Karanfiller Kültür Merkezi’nin düzenledi¤i anmaya Sar›gazi Temel Hak-
lar da kat›ld›. Sayg› duruflu ile bafllayan anmada, “K›z›ldere’den bugüne bafl
e¤memenin onuru ve gururu ile doluyuz, teslim olmama gelene¤inde büyük
bir halka da sizlersiniz, yedi y›ll›k büyük direniflimizin zaferi ile yan›n›z da
baflucunuzday›z, bu y›l daha onurlu, daha gururluyuz” denilerek, miraslar›-
na ba¤l›l›k vurguland›. Anma marfllar ve fliirlerle sona erdi.

Bahçelievler flehitleri için bir baflka anma da Almanya’da faaliyet yürü-
ten Stuttgart Anadolu Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlendi. Anmaya kat›lan
Meral Akp›nar’›n a¤abeyi, “insanlar ölürken gözlerini kaparlar, onlar ölür-
ken bizim gözlerimizi açt›lar" sözleriyle flehitli¤in anlam›na vurgu yapar-
ken, flehitlerin miras›na sahip ç›kma ça¤r›s›nda bulundu.



14

AKP, kendisine iliflkin yapt›¤›-
m›z “emperyalizmin ve TÜS‹ -
AD’›n partisi” de¤erlendirmesinin
ne kadar isabetli oldu¤unu göster-
mek istercesine bir yasa daha haz›r-
lam›fl. Tekeller istiyor, AKP yerine
getiriyor.

AKP’nin bir süre önce meclis-
ten geçirdi¤i 5574 say›l› "Türk
Petrol Yasas›”, Cumhurbaflkan› Se-
zer taraf›ndan “bir kez daha görü -
flülmesi için” TBMM'ye geri gön-
derildi. Veto edilen yasalar konu-
sunda AKP’nin politikas›n› bilenler,
bu yasan›n da “aynen” yasalaflt›r›l-
maya çal›fl›laca¤›n› tahmin edebilir.
AKP için önemli olan, ç›kard›¤› ya-
salar›n ülkenin ç›karlar›na veya ya-
salar›na uygun olup olmamas› de-
¤il, emperyalistlerin isteklerini yeri-
ne getirip getirmemesidir.

AKP’nin “Türk Petrol Yasas›”
ad›yla ç›kard›¤› yasan›n “milli” de-
¤il, “gayri milli” oldu¤u daha bafl-
tan aç›¤a ç›kt›.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanl›¤› Petrol ‹flleri Genel Müdürlü-
¤ü ile ‹ngiliz BBritish Petroleum
(BP) flirketi aras›nda, 1993 y›l›nda
yap›lan 3 yaz›flma, AKP’nin Petrol
Yasas›’n›n kimin istekleri do¤rultu-
sunda haz›rland›¤›n› da gösteriyor.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Murat
K›fllal›, bu gerçe¤i belgeleriyle orta-
ya ç›kard›.

Önceki hükümetler, flu veya bu
nedenle BP’nin –ve hiç kuflkusuz
di¤er petrol tekellerinin de– istedi¤i
yasay› ç›karmam›fllar. Petrol tekel-
lerine yeni imtiyazlar tan›yan bu ifl-
birlikçilik yasas›n› ç›karmak da
AKP’ye “nasip” oldu. Aradaki süre-
de 10 hükümet kurulmufl. 10’u da
çeflitli hesap ve çeliflkiler sonucun-
da da olsa, bu yasay› ç›karmam›fl.

Üstelik AKP, tekellere istedikle-
rinden de fazlas›n› veriyor bu ya-
sayla. Yasay› okuyan petrol tekelle-
rinin “körün istedi¤i bir göz, AKP

verdi iki göz” diye düflünmüfl olma-
l›lar.

AKP’nin Petrol Yasas›’na göre:
➤Halen petrolde yüzde 12.5

olan ddevlet hissesi; genel olarak
yüzde 2’ye, baz› durumlarda da
yüzde 1'e kadar düflürülüyor... His-
selerin tespitinde de piyasa fiyat›
yerine kuyu bafl› fiyat› baz al›na-
cak...

➤ Halen yürürlükte olan Petrol
Yasas›’na göre, flirketler ürettikleri
petrolün belli bir oran›n›, (karada
elde edilenlerin yüzde 55'i, denizde
elde edilenlerin yüzde 45'i) ülkenin
iç ihtiyac› için ay›rmak zorundalar.
AKP’nin yeni yasas›yla bu zorunlu-
luk tümüyle kald›r›lmakta.

➤ Yine AKP yasas›na göre, pet-
rol arama bölgelerinin s›n›rlar› te-
kellerin istedikleri kadar geniflletile-
bilecek...

K›sacas›, tekellere yeni ayr›ca-
l›klar ve ‘özgürlükler’ t a n › n › y o r.
Ama asl›nda biliyoruz ki flafl›lacak
hiçbir fley yok.

Cumhurbaflkan› Sezer, veto ge-
rekçesinde, yasan›n “ulusal ç›kar -
lar› gerekti¤ince gözetmedi¤ini”
belirtmifl. Çankaya’daki o koltukta
oturdu¤u müddet içinde “ulusal ç›-
karlara” ayk›r› ve fakat emperyalist
tekellerin ç›karlar›na uygun kaç ya-

san›n yürürlü¤e girdi¤ini bil-
miyor mu Sezer?.. Bu ülkenin
hükümetini de, Genelkur-
may’›n› da emperyalist tekelle-
rin yönlendirdi¤ini onlarca y›l-
d›r oturdu¤u koltuklarda ö¤-
renmemifl mi hâlâ? Savundu¤u
düzen, iflte böyle bir düzen.

T M M O B Maden Mühen-
disleri Odas› Yönetim Kurulu
da 11 fiubat 2007 günü “Yeni
Petrol Yasas›, Ulusal Öncelik -
lerimize Gö re De ¤ i fl t i r i l m e l i -
dir” bafll›kl› bir aç›klamayla
AKP’nin ç›kard›¤› ve
TBMM’ye geri gönderilen ya-
san›n de¤ifltirilmesini talep etti.
Odan›n aç›klamas›nda sektör-
de yabanc› sermaye için avan-
tajl› koflullar›n yarat›ld›¤›,
T PAO’nun özellefltirilmesinin
yolunun aç›ld›¤› vurgulanmak-

ta.

Ancak AKP bugüne kadarki pra-
ti¤iyle de gösterdi¤i gibi, halk›n,
demokratik kitle örgütlerinin, mes-
lek örgütlerinin de¤il, tekellerin se-
sine kulak vermektedir.

BP, 2 Kas›m 1993 tarihli yaz›-
s›nda mevcut durumun “arama ve
üretim faaliyetlerini teflvik etmeye
yetersiz oldu¤u”nu söylüyor. Yani
Türkçesi bize daha fazla imkan, im-
tiyaz ve kâr sa¤lay›n ki yat›r›m ya-
pal›m diyor.

BP, Karadeniz'deki petrol faali-
yetleri için devlet hissesinin yüzde
5'in alt›na indirilmesini istiyor, flir-
ketin iste¤i yasa haline geliyor.

Ruhsat süreleri, ruhsat büyük-
lükleri gibi konulardaki de¤ifliklik-
ler de yine adeta BP uzmanlar› tara-
f›ndan yaz›ld›¤› gibi yasalaflt›r›l›-
yor. BP yetkilileri, DEVLETE gön-
derdikleri yaz›y› flu sözlerle bitiri-
yorlar: ““Bir an önce ve olumlu ce-
vab›n›z› bekleriz."

Tekellerin cüretine ve pervas›zl›-
¤›na bak›n. Ama elbette daha önem-
lisi, onlara bu cüreti kimin verdi¤i-
dir. Ki, bunun cevab› da bellidir.
Güzel ve yeralt›yla, yerüstüyle zen-
gin ülkemizi iflbirlikçiler yönetti¤i
müddetçe, ya¤ma sürecektir.

A K P, ‘TC Hükümeti’ M i ?
‘Br itish Petrol Hükümeti’ Mi?

5574 say›l› ‘Türk Petrol
Yasas›’, ne kadar Milli ?

18 fiubat 2007 / 92



Saadet Partisi Eminönü
Gençlik kollar›, “II. Abdülha-
mid Han’›n” ölüm y›ldönümü
nedeniyle Sultanahmet’t e k i
mezar› bafl›nda bir anma dü-
zenlemifl.

Anmada tafl›d›klar› afifllerden bi-
rinde ise ““Hepimiz Abdülhamidiz”
yaz›yor... Saadet Partililer, yüzbinle-
rin ““Hepimiz Hrant Dinkiz” sloga-
n›na cevaplar›n› böyle veriyorlar an-
lafl›lan.

Kendilerini, yüzlerce y›l, yönet-
tikleri halk› sersefil etmifl, “Allah’›n
ad›na” yetki kullan›p, kendi istekle-
rini din ad›na kabul ettirmifl, en so-
nunda da koskoca Osmanl›’y› em-
peryalistlere teslim etmifl bir hane-
dan saltanat›yla özdefllefltirenlere ne
d e n i l e b i l i r ; Allah müstahak›n›z›
versin!

fiu “cumhuriyet” bir y›k›lsa, ye-
rine yine halifelik ve saltanat ikame
edilse, ne iyi olurdu de¤il mi? Saa-
det Partisi ve AK Parti yöneticileri-
nin ço¤u böyle düflünür. Ama, bu
düflüncelerini aç›k aç›k söyleyeme-
yecek kadar da korkakt›rlar. Çünkü
asl›nda onlar›n tüm inançlar›, de¤er-
lerine sayg›lar› zay›ft›r. E¤er bu dü-
zenden bugünkü ç›karlar› tehlikeye
girecekse, Osmanl›c›l›klar›’n› da, is-
lamc›l›klar›n› da geriye at›verirler.
Ama zemin ve zaman müsaitse en
Osmanl›’c› onlard›r.

Osmanl› hanedan›n›n bilmem
kaç›nc› kuflak (üstelik kuflaklar›n
aras›na erkekli kad›nl› bir sürü Ame-
rikal›, ‹talyan efller kar›flm›fl) kal›nt›-
lar›ndan birkaç› biraraya geldi¤inde
gözlerinin parlamas› bundand›r. Ha-
nedan kal›nt›lar›n›n yak›n zamanda
sarayda biraraya gelmelerini nas›l
da coflkuyla karfl›lam›fllard›... Zama-
n›n ve zeminin müsait oldu¤unu dü-
flünüyor olmal›lar ki, ““Hepimiz Ab-
dülhamidiz” diye afifl yapm›fllar.

SP’liler yapar da AKP geri mi
kalacak... O da bu arada Osmanl›’y›
ihya etme do¤rultusunda giriflimler-
de bulunmufl. Üstelik AKP’ninki da-
ha cüretli ve kapsaml›.

Liselerde okutulan "‹nk›lap Tari -
hi ve Atatürkçülük" kitab›nda AKP
taraf›ndan yap›lan de¤iflikliklerle,
Osmanl› hanedan›n›n son ve vatan
haini üyesi aklanmaya çal›fl›lm›fl.

D e ¤ifliklikleri tarih ö¤retmeni,
yazar Abdulkadir Paksoy aç›¤a ç›-
karm›fl, CHP’den Mustafa Gazalc›
da soru önergesiyle TBMM'ye tafl›-
m›fl. Bak›n neleri de¤ifltirmifl AKP:

- Eski tarih kitab›nda “tekke ve
zaviyelerin bilime ve laik yaflama
ayk›r›, ça¤d›fl› kurumlar ve birer sö -
mürü merkezleri durumuna geldik -
leri için” kapat›ld›klar› belirtilirken,
yeni ders kitab›nda “‹slam dini ile
ba¤daflmayan inançlar ve âdetler
ortaya ç›kt›¤›', yani ‹slamî kurallar -
dan sapt›klar› ve bozulduklar› için
kapat›ld›¤›” b e l i r t i l i y o r. Te k k e l e r,
zaviyeler ve tarikatlar bir kalemde
aklanm›fl...

- Eski tarih dersi kitab›nda II.

Abdülhamit'in 31 Mart geri-
ci ayaklanmas›nda rolü ol-
du¤u, ayd›nlara karfl› bask›
uygulad›¤› gibi bilgiler yera-

l›rken, AKP’nin tarih kitab›nda
bunlar ç›kar›lm›fl ve yerine sade-
ce II. Abdülhamit'i olumlayan
ifadeler konulmufl!
- Eski kitapta, Padiflah Vahdettin

ile Damat Ferit’in ikisinin de ‹ngi-
lizler’le iflbirli¤i yapt›¤› vurgulan›r-
ken, yeni ders kitab›nda Damat Fe-
rit'le Vahdettin'in farkl› düflündü¤ü,
gerçekte Vahdettin'in de¤il Damat
Ferit'in ‹ngilizler’le iflbirli¤i yapt›¤›
yaz›lm›fl. Aferin AKP’ye; bir kalem
darbesiyle Vahdettin’in vatan hainli-
¤ini de silmifl tarihten.

- Eski kitapta Padiflah Vahdet-
tin'in ‹‹ngiltere'ye s›¤›nd›¤› bilgisi
yeral›rken, AKP’nin haz›rlad›¤› ders
kitab›nda bu bilgi de ç›kar›lm›fl. Ya-
lan, gerçe¤i gizlemek, AKP için s›-
radan ifllerdendir. Peki Vahdettin ‹n-
giltere’ye s›¤›nmam›fl da ne olmufl
acaba? Topkap› Saray›’ndaki yata-
¤›nda m› ölmüfl yoksa...

‹flte böyle.
AKP, Osmanl› tarihinin en rezil

rüsva devrini, saltanat›n en alçak ve
en düflkün ismini aklamaya çal›fl-
makla, kkendi kimli¤ini ve özlemle-
rini de sergilemifl oluyor.

Ama ttüm Abdülhamidler’e ve
tüm Vahdettin avukatlar›na flunu
bugünden bir kez daha söyleyelim:
Saltanat›, o asalak hanedan›, bu top-
raklarda bir daha asla yeflertemeye-
ceksiniz. O keneler Anadolu halk›-
n›n s›rt›na bir daha yap›flamayacak.
Bofluna heveslenmeyin. Vahdettin-
ler hiçbir zaman gelemeyecek ama
sizler, t›pk› Vahdettin gibi kaç›p em-
peryalistlere s›¤›nmak zorunda kala-
bilirsiniz.
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‹slamc›lar›n Osmanl›c›l›¤› depreflti:
SP, “Hepimiz Abdülhamidiz”
diye afifl yap›yor, AKP, hain
Vahdettin’i aklama peflinde...

E¤itim-Sen’den Protesto
E¤itim-Sen, MEB'in ders ki-

taplar›n›n incelenmesi iflini Talim
Terbiye Denetleme Kurumu Bafl-
kanl›¤›’ndan (TTKB) almas›n›,
Dan›fltay’›n yürütmeyi durdurma
karar›na ra¤men bu uygulamada
›srar etmesini, 13 fiubat’ta yapt›¤›
eylemle protesto etti.

Ankara 2 No’lu fiube üyelerin-
ce TTKB önünde yap›lan protesto
eyleminde yap›lan aç›klamada,
“ K o m i s y o n l a rda göre v l e n d i r i l e n
personellerin deneyimsiz oldu¤u,
personel seçiminde siyasal, feodal
yak›nl›klar›n temel al›nd›¤›” belir-
tilerek, bunun sonucunda ders ki-
taplar›nda vahim sonuçlarla kar-
fl›lafl›laca¤› vurguland›.



Tecrite Karfl› Sanatç›lar 11 fiubat
günü ‹stanbul Gösteri ve Kongre
Merkezi'nde ‘‘Yaflad›m Diyebilmek
‹çin’ ad›yla bir etkinlik düzenledi.
Bir ‘zafer kutlamas›’ havas›nda ge-
çen etkinlik, sanat›n her dal›nda or-
tak yarat›c›l›¤a ça¤›r›yordu sanatç›-
lar›. Nitekim böyle de oldu!

Etkinlik bafllamadan bir saat ön-
ce, "ortak afl aflure" ad›yla kurulan
standdan, aflure da¤›t›ld›. Ard›ndan
konser salonunun giriflinde halaylar
çekilmeye, türküler söylenmeye, ti-
yatro oyunlar› sergilenmeye bafllan-
d›. Tecrite Karfl› Sanatç›lar’dan olu-
flan 'gardiyanlar' grubu da, halaylar
çeken, türküler söyleyen insanlara,
"niye seviniyorsunuz, sevinmeyin,
mutlu olacak ne var, da¤›l›n çabuk"
diye müdahale ederek tehditler sa-
vuruyor, tecriti teflhir ediyordu.

Yabana at›l›r yolcular de¤iliz

Saat 15.00'te konserlerin baflla-
yaca¤›n›n duyurulmas›yla, salona
girmeye bafllayan binlerce insan,
kenarlar› karanfiller ve k›z›l bant-
larla döflenmifl "Yan›k Karanfil Yo-
lu’ndan" geçtiler. Merdivenlerden
ç›kt›klar›nda karfl›lar›nda, üzerinde
bir flerit halinde " Yolumuz uzun
ama biz de yabana at›l›r yolcular
de¤iliz sevdiklerimizden ö¤rendik-
lerimizle yola ç›kt›k ve onlara lay›k
bir flekilde yürüyece¤iz" yaz›l› bir
panoyla karfl›laflt›lar. Panonun alt›n-
da karanfil çizimi yapan karikatürist

Mehmet Aslan, herkese ça¤r› yapa-
rak ellerine birer palet al›p panoya
bir karanfil çizmelerini istedi. Bir-
çok insan›n karanfiller ve ölüm oru-
cunu anlatan desenler çizdi¤i ve ya-
z›lar yazd›¤› panonun ard›ndan sa-
lona girildi.

Sahnede yerini alan 122 karan-
fil, direniflin 122 flehidini temsilen
selamlad› salona girenleri. Karanfil-
lerin yan›bafl›nda ise, tecrit oyunun-
da giydikleri önlükleri üzerinde
olan tecrite karfl› sanatç›lar ve onla-
r›n bafllar›nda gardiyanlar. Sahnenin
her iki yan›nda da rakamlar›n ve
122 flehidin isimlerinin bulundu¤u
panolar.

‹lk olarak TAYAD'l› Naime Kara
sözald›. TAYAD'›n mücadelesini ve
tutsaklar›n direniflini anlatan Kara,
Tekirda¤ F Tipi'nden tutsaklar›n
gönderdi¤i mesaj› okudu. Salon slo-
ganlarla inlerken, tiyatrocu Mehmet
Esato¤lu, Cemil Çiçek'in bir kukla-
s›yla sahnede göründü. Bir gardiya-
n›n dilinden sunuculuk yapan Esa-
to¤lu'nun oyunu s›ras›nda gösterilen
19 Aral›k Katliam›’n› anlatan gö-
rüntülerin ard›ndan, Tiyatro Simurg
oyuncular› Bayrampafla'da yak›lan
kad›nlar› anlatan k›sa bir oyun ser-
gilediler. Oyun kitlenin "Bedel Öde-
dik Bedel Ödetece¤iz" sloganlar› ve
alk›fllar›yla karfl›land›. Tiyatro Si-
murg oyuncular› ‘Feda Destan›’ ki-
tab›ndan okuduklar› fliirin ard›ndan
sahneyi terkederken, tek tek ayd›n-

lar ve sanatç›lar davet edildi.

S a hn eye ç›kan her san a tç ›n › n
Mehmet Esato¤lu taraf›ndan "suç
dosyas›" okundu. Gardiyanlar›n ko-
lunda mikrofona getirilen sanatç›-
lardan Güngör Gençay, ölüm orucu
d ir en ifl inin bafll a ng ›c › nda yap ›l a n
g ör ü flm el eri anl a tt›. Efkan fiefl e n
ise, tecrite karfl› sanatç›lar›n sami-
miyetinin alt›n› çizdi. Her sanatç›-
n›n ard›ndan tiyatro oyuncular› be-
yaz k›yafetleri ile sanatç›lara karan-
fil uzat›p, "Yan›k karanfil hayat›n ve
halk›n tecridine karfl› flöyle söyledi"
ile bafllayan k›sa konuflmalarla, fle-
hitlerin sözlerinden al›nt›lar yapt›.

fi eflen'in türk ül er inin ard › nd a n
sahneye ç›kan Arif Damar, fliirleriy-
le direnifle deste¤ini sundu. Arif Da-
mar sahnede oldu¤u s›rada slayttan
geçen flehit resimleri, ‘Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez’ slogan› ve
alk›fllarla karfl›land›. Bayar fiahin
"böylesi onurlu bir insiyatifin için-
de olmaktan gurur duyuyorum" di-
yerek Gürcüce türkülerini seslendir-
di¤i etkinli¤in ilk bölümünün son
sanatç›s›, Cahit Berkay oldu.

Verilen aran›n ard›ndan fliirlerini
o k uyan Mehmet Özer’in kitl ey e
122 flehidi ayakta alk›fllamas› için
yapt›¤› ça¤r›, 5 bin kiflinin yaklafl›k
yar›m saat boyunca ayakta alk›fla
durmas› ile cevapland›.

Sahnede Mehmet Özer fliir oku-
du¤u s›-
r a d a
g a r d i -
y a n l a r
s a ld ›r a-
rak tec-
rit bölü-
m ü n e
a ld ›l a r.
Kitle bu
d u r u -
mu yu-
h al ay a-
r a k
p r ot e s-
to ett i .
Ö z e r
k ar a n-
f i l l e
u ¤ u rl a-
n › rk e n ,
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Sanat direnifli anlatt›
5 bin yürek direnenleri selamlad›



Av ukat Selçuk Koz a¤ a çl›, A nk a-
ra'da tecrite karfl› mücadele edenle-
rin selam› ve Tekirda¤ F Tipi'nden
tutsaklar›n yollad›¤› bir demet çi-
çekle ç›kt› sahneye. Genelgenin hu-
kuki boyutuyla ilgili bilgi veren Ko-
za¤açl›, "gelinen noktada direniflçi-
ler üzerlerindeki yükü bizim omuz-
lar›m›za, avukatlar›n, sanatç›lar›n
buradaki 5000 insan›n omuzlar›na
koydular. Bu görevi en az onlar ka-
dar iyi tafl›mal›y›z” dedi.

Yol kalmad›, yeni yol yapt›k

Sad›k Gürbüz, "Karanfillerin
ac›s›n› bir daha yaflamayal›m" söz-
leriyle duygular›n› ifade ederken,
Ahmet Kulaks›z, yo¤un alk›fllar
aras›nda sahneye ç›kt›¤›nda, arkada
Zehra ve Canan'›n resimleri belirdi.

Kulaks›z konuflmas›nda; "Kopkoyu
k ar a nl › kl a rda kald›k yol kalm ad ›
yeni yol yapt›k. Ama hiç umudumu-
zu yitirmedik. Çünkü bu umudu bize
ç oc u kl ar ›m›z verm i flti. Bu umud u
bugünlere getiren 122 flehide sevgi-
ler ve sayg›lar sunuyorum. Bu dire-
nifl yaflam› ama ille de onurlu yafla-
m› savunanlar›n direniflidir. Kutlu
olsun” dedi. ‹lkay Akkaya’n›n tür-
küleri ile süren gecede, yazar Cezmi
Ersöz, flair Ruhan Mavruk eserleri
ile direnifli anlatt›lar.

Behiç Aflc›'n›n bant töreni ve
yapt›¤› aç›klamadan görüntülerle
süren gecede, Hakan Yeflilyurt tür-
küleriyle yerini al›rken, ‹brahim
Karaca ve Berrin Tafl da fliirleriyle
direnifli selamlayanlara kat›ld›lar.

Ard›ndan etkinlik boyunca Meh-
met Esato¤lu'na dilekçeyle, (sanat-
ç›lar tecrit oyunundaki gibi her ta-
leplerini dilekçeyle sunucuya bildir-

diler. Sahneye ç›karken de bütün sa-
natç›lar önce dilekçe verdiler.) sü-
rekli sahne almak istediklerini belir-
ten ancak engellerle karfl›laflan
Grup Yorum, sahneyi iflgal ederek
korsan(!) programlar›na bir halay
parças›yla bafllad›lar. Halay›n biti-
fliyle birlikte Mehmet Esato¤lu'nun
gardiyanlar› ça¤›rarak “indirin flun-
lar›” demesi üzerine, gardiyanlar
flapkalar›n› yere atarak Yo r u m ' u
desteklediklerini gösterdiler. Ay n ›
zamanda bir oyun fleklinde geçen
gecenin bu bölümünde, gardiyanlar
ve tüm sanatç›lar›n Esato¤lu'nu dö-
verek Cemil Çiçek'in bulundu¤u
hücreye atmas›, zalime karfl› baflkal-
d›r›n›n anlat›ld›¤› and›.

Sahneyi ele geçirerek program-
lar›na kendileri devam eden sanatç›-
lar, üzerlerindeki tecrit önlüklerini
yere atarak zaferlerini ilan ettiler.
Oyun s›ras›nda kitle de Yorum ele-
manlar›na "Yaflas›n Halk›n Adaleti"
sloganlar›yla destek verdi. Yo-
rum'un program› öncesi Fatma Ko-
yup›nar'›n konuflmas›n›n ard›ndan
söylenen "Vasiyet" flark›s› ise, bin-
lerce kifliye duygulu anlar yaflatt›.

Yorum'un ard›ndan, direniflin
son neferlerine s›ra gelmiflti. Gül-
can Görüro¤lu'nun Direnifl Evi’nde
çekilmifl görüntüleri ve konuflmas›
yo¤un alk›fl ve sloganlarla karfl›lan-
d›. Ard›ndan, Yorum’un s›radaki
flark›s›nda halay›, Gülsüman Dön-
mez'in o¤lu Sinan, fienay Hano¤-
lu'nun k›z› P›nar ve o¤lu Erdem ile
Gülcan Görüro¤lu'nun k›zlar› Betül
ve Müge'nin bafllatmas›, geceye an-
lam katan bir baflka örnek oldu. “Bu
halay onlarla beraber tüm yitirdikle-
rimize arma¤an olsun” diyen Yo-
rum üyelerinin ard›ndan Te c r i t e
Karfl› Sanatç›lar, tecrite karfl› müca-
dele için yazd›klar› ve besteledikle-
ri flark›y› hep birlikte söylediler ve
salonda bulunanlar›n üzerine karan-
filler ya¤d›rd›lar.

Tecrite karfl› sanatç›lardan Avni
Sa¤lam, Atilla Meriç, Enver Çelik,
Nurettin Güleç, Birol Topalo¤lu ve
Ercan Ayd›n türkülerini seslendirir-
ken, Edirne F Tipi Hapishane-
si’nden yeni tahliye olan Mehmet

Ali F›-
rat, F
Ti p l e r i n-
de zafe-
rin nas›l
k a r fl › l a n-
d › ¤ › n ›
a n l a t a n
bir ko-
n u fl m a
yapt›.

Direniflin oldu¤u gibi, gecenin
son konuflmac›s› da, hastaneden çe-
kilmifl görüntüleri ve konuflmas› ile
Behiç Aflc› olurken, ondan önce sö-
zalan Bilgesu Erenus, geceyi örgüt-
leyenler ad›na beraberli¤e vurgu ya-
pan k›sa bir konuflma yapt›.

Saat 21.00'da sona eren etkinli¤e
5000 kifli kat›l›rken, gece boyunca
s›k s›k "Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Za-
fer, Yaflas›n Ölüm Orucu Zaferimiz,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede"
sloganlar› at›ld›. Büyük bir coflku-
nun hakim oldu¤u etkinlikte, flehit-
lerin seçilen sözlerindeki hesap so-
ran, kendine güvenen üslup dikkat
çekti.

Ayr›ca; tecrit ve hapishanelerle
ilgili son dönemde kitap yazan Al-
per Turgut, Ayfle Düzkan, Ahmet
Kulaks›z, Bilgesu Erenus kitaplar›-
n› imzalad›lar.
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‹rade savafl›n› kazand›k
Büyük Direnifl’in 122 karanfili, 7 fiubat’-
ta Karadeniz Temel Haklar’da düzenle-
nen etkinlikle an›ld›. fiehitlerin resimleri-
nin yerald›¤› bir pankart›n as›ld›¤› anma-
da, sayg› duruflunun ard›ndan, Büyük
Direnifl’in zaferini anlatan bir konuflma
yap›ld›. Konuflmada, dünyada ilklere
imza atan, efli benzeri olmayan bir dire-
niflin yürütüldü¤üne dikkat çekildi. fiiirler
ve marfllarla süren anmada, flehitlere
seslenilen öyküye de yer verildi. Öykü-
deki “zaferi siz kazand›n›z, zafer sizindir”
ifadeleri, direniflin özünü anlat›yordu.

Ankara’da ise, HÖC’lüler da¤›tt›klar› bildi-
rilerle direniflin kazand›¤›n› halka duyur-
dular. Gecekondularda ve Yüksel
Caddesi’nde da¤›t›lan bildirilerde, “Bu bir
irade savafl›yd› ve bu savafl› biz
k a z a n d › k ” denilerek, tecrit tümden kalka-
na kadar mücadenin sürece¤i vurguland›.



Yedi y›l süren direniflin d›flar›da-
ki sesi olan TAYAD’l›lar, 12 fiubat
günü Elektrik Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi’nde düzenledikleri
bas›n toplant›s› ile, direnifli ve ne-
den ara verildi¤ini anlatt›lar.

Tecrit 122 evlad›m›z›
bizden ald›

‹lk olarak sözalan TAYA D ’ l ›
Naime Kara, hapishane kap›lar›n›n
zulüm kap›lar› oldu¤unu kaydede-
rek, “Bizlerde bu zulmü çok gör-
dük. Her türlü sald›r›y› yaflad›k ve
gördük. Bazen bize, bazen çocukla-
r›m›za, ama sürekli bir zulüm gör-
dük” diye konufltu.

‹flte bu zulüm politikas›n›n yeni
ad› olan hücrelerin, direnifli baflla-
tan ana neden oldu¤unu belirten
Kara, Ulucanlar Katliam› sonras›n-
da her an yeni bir katliam bekleme-
ye bafllad›klar›n› dile getirdi. Kara
flöyle devam etti:

“Hapishaneler befl y›ld›zl› otel
olarak lanse edildi, hapishanelere
hakim de¤iliz türünde söylemlerle
sald›r› zemini haz›rlad›lar. Bunun
üzerine bizler F Tipi hapishanelerin
nas›l bir yap›lar› oldu¤unu kamu-
oyuna duyurduk. F Tipleri tabutluk-
tu, hücrelerden olufluyordu, buralar-
da insanlar›n yaflayamayaca¤›n› bi-
liyorduk. Bunun için elimizden ge-
len her fleyi yapt›k. Evlatlar›m›z içe-
ride biz d›flar›da ölüm orucuna bafl-
lad›k. TAYAD üyelerimizi kaybet-
tik. Çok a¤›r ama onurlu bir süreç
yaflad›k. En çok ac›lar› yaflad›k ama
güzel dostluklar da kurduk ve yafla-
d›k.

Ac› ve onurlu bir süreçte 122 ev-
lad›m›z› kaybettik. Biz isterdik ki
onlar›n tek bir saç›n›n teline dahi
zarar gelmesin ama olmad›. Tecrit
122 evlad›m›z› bizden ald›.

Cemil Çiçek bugün ç›k›p ta in-
sandan, üzüntüden söz ediyor. ‹n-
sanlar›n katledilmesinden sorumlu

de¤ilmifl gibi bize demagoji yap›-
yor. Hay›r, o Cemil Çiçek “bunlar
bir avuçlar, yak›nda biterler” di-
yendir.

fiu anda tecrit tamamen kalkm›fl
de¤il ama tecrit kald›r›l›ncaya kadar
mücadelemize devam edece¤iz. 122
evlad›m›z bizlere büyük bir deniz
ba¤›fllad›lar, bizler de o denizde bir
damla olduysak ne mutlu bize.”

Görev herkesindir

Kara’dan sonra TAYAD Baflkan›
Mehmet Güvel söz alarak, yedi y›l
difle difl, gö¤üs gö¤se süren bir ça-
t›flma yaflad›klar›n› söyledi.

“Tecrit düflüncelerimiz ve örgüt-
lülü¤ümüzü yok etmenin arac› ola-
rak gündeme getirilmiflti. Tüm hal-
k›m›za ve dünya halklar›na, ölümü
göze alm›fl insanlar›n düflüncelerini
ve örgütlülüklerini hiçbir gücün yok
edemeyece¤ini gösterdik” diye ko-
nuflan Güvel, direniflin siyasal zafe-
rinin alt›n› çizerek, “bu zaferi somut
bir kazan›mla taçland›rmam›z gere-
kiyordu. Bu somut kazan›mla zafe-
rimizi taçland›ran Av. Behiç Aflc›,
Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz
oldular...” dedi.

Bugün ölüm orucunun görevini
y er ine get i rdi¤ini belirten Güvel,
direnifle ara verilmesine temel olan,
direniflin sa¤lad›¤› üç noktay› flu fle-
kilde s›ralad›:

1. Devr i mc il erin ve halkl ar › n
teslim al›namayaca¤›n› tüm dünya-
ya göstermifltir. 2. Hapishanelerdeki
tecriti k›ran somut bir kazan›m sa¤-
lanm›flt›r. 3. Emperyalizm ve oligar-
flinin tecrit sald›r›s›na karfl› halk›m›-
za siyasi bir zafer kazand›rm›flt›r.

Verilen sözlerin yerine getiril-
memesi durumunda Ölüm Orucu-
nun gerekirse yine gündeme girece-
¤inden kimsenin flüphe duymamas›-
n› da hat›rlatan Güvel, siyasi zafe-
rin, demokratik kazan›mlar›n takip-
çisi olman›n ve gelifltirmenin herke-

sin görevi oldu-
¤unu ifade etti.

G en e l g e n i n
tecritin k›r›lma-
s›nda önemli bir

ad›m oldu¤unu belirten Güvel, “Biz
TAYAD olarak Adalet Bakanl›¤›’n›n
uygulamalar›n› dikkatle izleyece¤iz.
Sürece katk›da bulunan baflta TTB,
D‹SK, KESK, TMMOB olmak üzere
tüm demokratik kitle örgütlerinin de
takipçisi olaca¤›na inan›yoruz” di-
ye konufltu. TTB ve D‹SK baflkan-
lar›n›n süreci takip edeceklerine
iliflkin aç›klamalar›n›n hat›rlat›ld›¤›
bas›n toplant›s›nda, “Bu görev her-
k e sten önce ‘G ÖR EV‹ DEVR A L-
D I K’ t aa hh üd ü nde bul un a nl ar › n-
d›r” ifadelerine yer verildi.

Uygulanmak zorunda

Son olarak konuflan Av. Taylan
Tanay da, genelgenin uyugulan›fl›
hakk›nda bilgi verdi. Kabul edilme-
yen tecritin herkes taraf›nda kabul
edildi¤ini belirten Tanay, “Bu bü-
yük bir ad›md›r. Tredmana tabi ol-
madan ortak alanlar›n kullan›lmas›
keza yine öyle.” diye konufltu. fiu
anda genelgenin hiçbir hapishanede
uygulamaya geçmedi¤i, Edirne ve
Bolu F Tiplerinde baz› çal›flmalar›n
oldu¤u bilgisini veren Tanay flöyle
sürdürdü konuflmas›n›:

“Genelge tutuklulara verilmifl ve
kimlerle ortak alan› kullanmak iste-
diklerine yönelik isim istenmifl. Baz›
hapishanelerde idarenin sorun ç›-
kard›¤› yönünde duyumlar var, ama
bu metni kimse tek tarafl› fes ede-
mez. Zaman ve yer problemi tutuklu
ve hük ü ml ül erin pro bl emi de¤ i l ,
Adalet Bakanl›¤›’n›n önünde F Tipi
hapishanelerin krokisi vard› ve ona
göre ç›kar›lan bir genelgedir. Uygu-
lanmak zorundad›r. Yeni alanlar›n
aç›laca¤› sözü verilmifl. Hücreler
veya farkl› yerlerde hayata geçirile-
bilir. DKÖ’ler taraf›ndan en k›sa
zamanda bir denetleme ve izleme
komisyonu oluflturulup hayata geçi-
rilecek. Takip edilecek.”

Tanay’›n ard›ndan izleyicilerin
sorular›n›n cevaplanmas› ile bas›n
toplant›s› sona erdi.
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TAYAD tecrite karfl›
mücadelesini sürdürecek



Destan›m›z›n zaferinin coflkusu ve
sevgiyle s›ms›k› kucakl›yorum.

Coflku, sevinç, hüzün... birçok
duyguyu içiçe yafl›yoruz. Kazanan
biz olduk.

7 y›ll›k direniflimizin zaferini ya-
ratan flehitlerimizdir.

Emperyalizmin ve oligarflinin çok
kapsaml› planl› ve kararl› sald›r›s› ile
karfl› karfl›ya idik. Bu sald›r›n›n oda-
¤›nda tecrit vard›. Sadece içeri ile s›-
n›rl› de¤ildi sald›r›n›n hedefleri. Tut-
saklar› teslim almaktan öte tüm halk›
teslim almakt› amaçlanan. Bu da hal-
k›n öncü, örgütlü gücü olan, umudu
olan hareketimizi yoketmeyi gerekti-
riyordu. Halk›m›z›n ba¤›ms›z Türki-
ye özlemini, özgür vatan iste¤ini
yoketmek istiyorlard›. Türkiye devri-
mine yönelik bu büyük sald›r›da ku-
flatma üstüne kuflatma yap›lm›fl, baflta
19 Aral›k ve Armutlu katliamlar› ol-
mak üzere her yol denenmifltir. Fafliz-
min bask› ve sald›r› politikalar› ya-
n›nda, yalan ve demagoji en üst bo-
yutta, çeflitli psikolojik savafl yöntem-
leri ile sansür gibi birçok baflka yön-
temleri de devreye sokarak sald›r›lar
sürdürülmüfltür.

Fakat gücünü halktan, bilimsel
ideolojisinden (Marksizm-Leninizm),
halklar›n binlerce y›ll›k direnme-sa-
vaflma tecrübesinden alan devrimci
irade kazand›. Bu devrimci irade ken-

di öz gücüne güvenle ve ik-
tidar bilinciyle onlarca

kez atefl
a l t › n-
d a n

geçerek yolu-
na devam et-
mifltir.

T a r i h i
"g›rtlak g›rtla-

¤a, difle difl" bir mücadele ile, kanla
yazan direnenlerdi. Ve son sözü yine
direnenler söyledi.

Evet, biz direnifle bafllarken ka-
zanm›flt›k zaferi. Tereddüte, kuflkuya
hiçbir biçimde yer yoktu yürekleri-
mizde. Biliyorduk ki, kolay olmaya-
cakt›. Önümüzde zorlu kuflatmalarla
dolu, uzun bir yol vard›. Bu yol ya
afl›lacakt›, ya da bu yolda ölecektik.
Baflka ve çok özlü anlaml› bir ifadey-
le 'ya zafer ya ölüm' kararl›l›¤› ile yü-
rünecekti. Bu bilinç ve irade ile bafl-
lad›¤›m›z direnifl, yedi y›l sürdü. Hiç
kimsenin hayal edemeyece¤i bir süre.
Yedi koca y›l...

Yedi y›lda yaflamad›¤›m›z duygu
kalmad›. Yoldafllar›m›z kollar›m›zda
verdi son nefeslerini.. Kimi yoldafl›-
m›z kurflun sa¤ana¤› alt›nda, yan›ba-
fl›m›zda kanlar içinde flehit düfltü. Ki-
mi yoldafl›m›z›n fedaili¤ine tan›k ol-
duk. Susam›fllara su getirmeye gider
gibi - öyle sakin - feda eylemine gidi-
flini ve bir an›t gibi ateflin içinde  yük-
seliflini yaflad›k.

Kurflunlarla, bombalarla, katiller-
le kurulan barikat› afl›p da varamad›-
¤›m›z yoldafllar›m›z›n, alt› kad›n›n
diri diri yak›ld›¤›n› ö¤rendik günler
s o n r a .

Duvarlar›, demirleri, jiletli telleri
bizi bizden ay›ran kahrolas› hücreler-
den yükselen sloganlardan ald›k flehit
haberlerini.

Cebeci Mezarl›¤›’nda, Gazi Me-
zarl›¤›’nda, Rize'de, Ankara'da, Art-
vin'de, Antakya'da, ‹zmir'de,
Kars'ta... ülkenin dört bir yan›nda
topra¤a verilen flehitlerimizin tabutla-
r›n› omuzlad›k marfllarla, yüre¤imiz-

den kopard›¤›m›z karanfilleri att›k
mezarlar›na... Ve ant içerken öptük
mezar tafllar›n›... Tüm bunlar› hücre
pencerelerinden y›ld›zlara bakarak
yapt›k...

Biledik h›nc›m›z›... Kabard› yüre-
¤imiz Gültekin’le fiiflli'de... Kabard›
yürek U¤ur olup... fiengüldük, Eyüp-
tük Ankara'da... Çektik yürek pimini
gözümüzü k›rpmadan...

Armutlu'dan ‹zmir'e... Ankara'dan
Mersin'e... fiiflli'den Adana'ya direnifl
evlerindeydik özgür tutsak bilinci-
mizle. Abdi ‹pekçi'deydik, Forbes’-
teydik, tüm meydanlardayd›k... TA-
YAD'l› ailelerimizin sesindeydik, yü-
reklerindeydik, her fleyi anlatan göz-
lerindeydik.

Sevgili...

Yüre¤imiz buruk... 122 can›m›z›n
miras›n› tafl›man›n, onlar›n yaratt›¤›
zaferi yaflaman›n duygular› çok yo-
¤un, tarifi zor... Kabaran yürek ve tut-
tu¤umuz gözyafllar›na yol vermek...
Lay›k olaca¤›z flehitlerimize, onlar
faflizmin sald›r›lar›na bedenleriyle
barikat oldular. Onlar halklar›n ›fl›¤›,
yol göstereni ve onur abidesi... sonsu-
za dek halklar›n yüre¤inde, bilincinde
yaflayacaklar. Ne mutlu halk›m›za ki,
böyle yi¤it evlatlar› var. Böyle yi¤itçe
direnerek ölümsüzleflen flehitlerimi-
zin yolunda ilerleyecektir halk›m›z...

Ne mutlu ki, böylesine kahraman-
lar›n yoldafl›y›z. Bu onura, gurura la-
y›k olaca¤›z. An›lar› önünde sayg› ve
ba¤l›l›kla e¤iliyorum. An›lar›na, ide-
allerine ba¤l› kalaca¤›z.

TV'den ilk haberi ald›¤›m›zda,
sloganlar›m›z› hayk›rd›k. fiehitlerimi-
zi, zaferimizi, umudun ad›n› hayk›r-
d›k... Selamlad›k... Çok yo¤un duy-
gular yaflad›k. Ertesi gününde de da-
ha kapsaml› bir program yapt›k. Ha-
laylar, marfllar... ve flehitlerimizi an-
d›k.

Her fley daha güzel olacak.

Buradaki tüm arkadafllar›n selam-
lar›n›, sevgilerini coflku dolu duygu-
lar›n› iletiyorum.

29 Ocak

Kenan Günyel
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi Cezaevi
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‘Gücünü halktan alan
devrimci irade kazand›’

Lay›k olaca¤›z flehitlerimi-
ze, onlar faflizmin sald›r›-
lar›na bedenleriyle bari-

kat oldular. Onlar halk-
lar›n ›fl›¤›, yol göstere-
ni ve onur abidesi...



Hr ant Dink’in katledilmesi n e
iliflkin her gün ortaya ç›kan haberle-
rin kimisinin ‘bilgi kirlili¤i’ de de-
nilen dezenformasyon amaçl› oldu-
¤u, oligarfli içindeki güç çat›flmala-
r›n›n, it dalafl›n›n bir yans›mas› ol-
du¤u gözard› edilemeyecek bir ger-
çektir. Ancak buna karfl›n, belgele-
nen gerçekler dahi nas›l bir düzende
yaflad›¤›m›z›, devletin yap›s›n›, ka-
tillerin arkas›ndaki “karanl›k” ol-
mayan güçleri görmek için yeterli-
dir. Kimse, tüm bilgileri, belgeleri
“dezenformasyon” diye damgala-
y›p, devleti aklamaya çal›flmas›n!

Devlet bütün gövdesiyle
bu katlin içindedir

Geçen haftaki say›m›zdan bu
yana yaflanan geliflmelere özetle
bakal›m öncelikli olarak.

BBP’den katile yar -
d›m: Hrant Dink'in öldürülmesini
azmettirdi¤i gerekçesiyle tutukla-
nan Yasin Hayal, McDonald's bom-
balamas›n›n ard›ndan cezaevinde
iken, Büyük Birlik Partisi (BBP)
yöneticilerinden para ald›¤›n› aç›k-
lad›. Bu bilgi, BBP taraf›ndan da
do¤rulanmak zorunda kald›.

M‹T de iflin içinde: Ha-
yal, Erhan Tuncel’in kendisini bir
M‹T’çi ile tan›flt›rd›¤›n›, Yarg›tay-
daki dosyas› için ““yard›m” sözü
verdi¤ini söyledi. M‹T bu aç›klama-
y› yalanlayarak böyle bir görüflme-
nin olmad›¤›n› duyurdu.

Kimileri, devletin bu “milli” is-
tihbarat teflkilat›n›n aç›klamas›na
inanmaya çal›flsa da, M‹T’in kendi
tarihi bunun önündeki en büyük en-
geldir. Her fleyden önce M‹T’in en
temel ifli, “ulusal güvenlik” de¤il,
halka karfl› savaflt›r. Ve bu savaflta
M‹T, faflist katilleri, mafyac›lar›, iti-
rafç›lar› sürekli olarak kullanm›flt›r.
Düzenin yasalar›nca da “suçlu”
olan bu güruhu kullanmas› karfl›l›-

¤›nda hem pis ifllerine göz yummufl
hem de yarg›, polis nezdinde koru-
ma sa¤lam›flt›r. Ortaya ç›kmayan
kaç örnek var bilemiyoruz, ancak en
üst düzeyde deflifre olan, faflist maf-
yac› Alaattin Çak›c› için Yarg›tay
Baflkan› nezdinde giriflimde bulun-
du¤unu çok iyi biliyoruz.

“Uygun bir tetikçi” aday› oldu¤u
anlafl›lan Yasin Hayal için de ayn›

mekanizman›n iflletilmifl olma-
s›, bu tür vaatlerde bulunulmufl
olmas› bu nedenle kimseyi fla-
fl › r t m a m a l › d › r. Kald› ki, Ha-
yal’in o flaibeli dosyas›n›n ay-

lard›r Yarg›tay’da bekletilerek, ade-
ta Hrant Dink cinayeti için zaman
kazand›r›ld›¤› düflünüldü¤ünde,
M‹T’in “suçlular için böyle bir fley
y a p m a y a c a ¤ › n › ” düflünmek biraz
safl›k olur.

Siyasi flube flefi eksik
o l u r m u ? Yine Yasin Hayal,
“kullan›lm›fll›¤›n” hezeyan› ile ko-
nuflmalar›n› sürdürdü. Avukat› ara-
c›l›¤›yla yapt›¤› bir aç›klama da,
Trabzon Emniyeti Terörle Mü-
cadele fiube Müdürü Yahya Öz-
türk’le ilgiliydi. Hayal’in avukat›-
n›n anlat›m›na göre; Hrant Dink’in
y a rg›land›¤› davan›n görüldü¤ü
günlerde, Yahya Öztürk, Erhan
Tuncel’i ça¤›rarak, “Bu bayrak ye -
re düfltü, bayra¤› kald›rmak Er -
han ve Yasin’e düflmüfl görevdir”
dedi. Tuncel bu mesaj› Yasin Ha-
yal’e iletti. Ancak Hayal’in tetikçi
olmay› kabul etmemesi üzerine,
Ogün Samast seçildi.

Faflistlerle özellikle siyasi flube
polislerinin iliflkileri kimse için s›r
d e ¤ i l d i r. Devrimci demokratik
güçlere karfl› her zaman onlar› yan-
yana, kolkola görebilirsiniz. O ne-
denle böyle bir iliflki, “iflin do¤a-
s›nda” vard›r. Bu iliflki içinde, dev-
letin bilgi ve onay› dahilinde do¤-
rudan emir, yönlendirme vb. hangi

yöntemle karar›n katillere iletildi¤i-
nin hiçbir önemi yoktur. Mc Do-
n a l d ’s olay›ndan bu yana Erhan
Tuncel ile Hayal’i aç›kça koruyan,
himaye eden polisin, bu güruhu kul-
lanmas› da yine bu iliflkinin “do¤a-
s›nda” oland›r. Öte yandan siyasi
flubeler, polis teflkilat›n›n halka kar-
fl› hukuk d›fl› yöntemlerle savafl›n›n
en önemli karargah› durumundad›r.
TAYAD’l›lara yönelik linç girifli-
minden rahip cinayetine kadar
Trabzon’da yaflanan birçok olayda
da, siyasi flube polislerinin, dolay›-
s›yla flefleri Yahya Öztürk’ün birin-
ci dereceden sorumluluklar› bulun-
maktad›r.
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Polis, Jandarma, J‹TEM,
M‹T, Terörle Mücadele fie-
fi, Emniyet Müdürü, Sav-
c›... siz as›l kimin bu cina-
yetin içinde oldu¤una de-
¤il, olmad›¤›na bak›n!

H e r yan›ndan pislik, her
yan›nda halk›n kan› akan
bir düzende, böyle bir dev-
letin yönetimi alt›nda yafla-
mak zorunda de¤iliz!

Bunun için, faflizme, ›rkç›-
l›¤a, flovenizme karfl› birle-
flelim, mücadele edelim!

‹çinde olmayan› gösterin!



Kasetler deki devlet!
Ogün Samast’›n jandarma ve polis-
le çekilmifl kaset ve resimleri, Hrant
Dink’i kimlerin katletti¤ini, nas›l
bir politikan›n sonucu olarak orta-
dan kald›r›ld›¤›n› gösteren en
önemli delillerdi.

‹lk kasette, jandarma ve Samsun
Emniyeti polis ve flube müdürü Sa-
mast ile kolkola görülmüfltü. Hürri-
yet’in yay›nlad›¤› ikinci kasette ise,
samimiyet daha da deflifre oldu. Ka-
tile “aslan›ml›” hitaplar, gözalt›nda
olmas›na karfl›n üzeri bile aranma-
d›¤› anlafl›lan katilin cebinden ç›-
kard›¤› bayrakla verilen pozlar, cep
telefonu servisleri, mecazi de¤il
gerçek anlamda s›rt›n› s›vazlama-
lar... katilin nas›l kahraman olarak
görüldü¤ünün çarp›c› kareleridir.

Hemen belirtelim ki, bu görünte-
ler de oradaki polislerin “kiflisel”
tutumlar›n›n sonucu de¤ildir. Aksi-
ne, devletin ideolojisine, flekillen-
dirmesine, bugün hakim olan hava-
ya göre davranmaktad›rlar. Devletin
her f›rsatta düflman olarak gördü¤ü-
nü ortaya koydu¤u Ermeniler’den
birini katleden Samast, sadece o po-
lis ve jandarmalar›n de¤il, devletin
kahraman›d›r. Kimse devletin bu fa-
flist katilleri kahraman görmeyece¤i
masallar› da anlatmas›n. Baflbakan-
lar›n “devlet için kurflun atan da yi-
yen de kahramand›r” dedi¤i bir ül-
kedir buras›; bu ülkeyi ony›llard›r
bu zihniyetler yönetmektedir.

Kasetler bu ikisi ile de s›n›rl›
kalmad›. Yine Hürriyet’in 14 fiu-
bat’ta manfletten verdi¤i üçüncü ka-
set haberi, eksik olan kareleri de ta-
mamlar nitelikteydi. Çünkü, Sa-
mast’la kolkola resimlerin çekildi¤i
s›rada, orada bir savc› ile Samsun
Emniyet Müdürü’nün kendisi de
bulunuyordu. Böylece, kentteki
‘devlet’ tamamlanm›fl oldu!

ANKA’da devlet h›rs›z-
l›¤›: Bir di¤er geliflme ise, Emni-
yet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat
Daire Baflkan› Ramazan Öztürk’ün,
“Erhan Tuncel J‹TEM’e de çal›fl›-
yordu” aç›klamas›n› haber yapan ve
Emniyetin “yalanlamas›na” karfl›n,

haberinin kesinlikle do¤ru oldu¤un-
da ›srar eden A N K A A j a n s › ’ n › n
merkezinde yaflanan “garip” h›rs›z-
l›k olay›yd›. Garipti, çünkü “h›rs›z-
lar” ajansta sadece, o haberlerin yer
ald›¤› bilgisayarlar›n hard disklerini
söküp götürmüfltü. Anlafl›lan akre-
dite iptalleriyle, “sert aç›klamalar-
la” bas›na gözda¤› vermeye çal›flan-
lar bu kez baflka bir yönteme bafl-
vurmufllard›!

*

Dink’in katledilmesinden bu ya-

na yaflananlar, ortaya ç›kan gerçek-
ler ve burada özetledi¤imiz gelifl-
meler bize bir tek fleyi söylüyor:
Devlet bütün mekanizmalar› ile bu
katlin tam ortas›ndad›r. “Derin dev-
let” arayanlar, “karanl›k güçler”den
dem vuranlar bilerek ya da bilmeye-
rek bu gerçe¤in üzerini örtüyor.

Görüntülerin jandarmada m›
yoksa emniyette mi çekildi¤i gibi,
olay›n özünü etkilemeyecek ayr›nt›-
lar› ile, jandarma-polis çekiflmesi
ile, gündemin bo¤ulmaya çal›fl›lma-
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Abine bir güzel poz ver.
Aslan›m benim
Sigara içen, elinde cep telefonu ile oynayan, oldukça

rahat görünen katil Ogün Samast’›n, jandarma, polis ile birlikte çekilen “2. vi-
deo kaseti”nden baz› diyaloglar:

GÖREVL�: Tek çekelim karde�, bak bakalım. Bir tarafınıza biriniz geçin. Tamam... �imdi dur ya-
nına geçin abi, bir ki�i daha geçsin.

GÖREVL�: Polis yelekli arkada� gelsin, gir koluna �smail Abi.

GÖREVL�: Ben yandan alaca�ım, tam yandan siz duvara bakıyorsunuz kar�ı duvara bakıyorsu-
nuz. Komiserim sen �ey yaparsın.

GÖREVL�: (Ogün Samast’a sesleniyor) Gel sen �öyle, ikimizi beraber çeksinler. Rahatsız olma sa-
mimi söylüyorum. (Yanındaki Ogün’e sarılıyor)

SAMAST: Zaten olmuyorum. Olsun bitsin abi.

GÖREVL�: Ogün, kendi ar�ivimiz deriz ya hani. Dosyaya koyarız.

GÖREVL�: Abine güzel bir poz ver lan, hem de gülerek hadi �öyle.

GÖREVL�: Arkadan �eyi de çıkarsın. (Bayra�ı kastediyor) Çıkart tut �öyle. Tut tut güzelce aç. �öy-
le güzelce indir yüzünü görelim bak bize abi.

GÖREVL�: Aslanım benim.

(Bu sırada Ogün Samast, elindeki bayra�ı katlamaya ba�lıyor)

GÖREVL�: O elindekini ne yapaca�ını biliyorsun de�il mi? (Bunun üzerine Samast bayra�ı öpüp
tekrar montunun cebine koyuyor.)

(Ogün sigara yakıyor yanına ba�ka biri geçiyor)

GÖREVL�: (Cep telefonunu Samast’a gösteriyor, veriyor. Sırtını sıvazlıyor, bu sırada çay servisi ya-
pılıyor.) Buraya bak çok kötü bakıyorsun, i�te gözleri kaldırıyorsun.

GÖREVL�: Sonunu güzel ba�ladın ama, gülüyorsun.

YEN� B�R YER (Jandarma ve polisle Atatürk’ün sözünün yer aldı�ı takvimin önünde yan yana fo-
to�rafı çekiliyor.)

SAMAST: (Jandarmaya) Bunu çıkartmak istiyorum abi. Çıkartaca�ım. (Jandarma hiçbir �ey söy-
lemiyor ve bayra�ı çıkarıp poz veriyor.)

GÖREVL�: Söylüyorum sana. Yoksa bir tek gazetede bir tek yayın kurulu�unda geçerse ben o.....
çocu�uyum, kendi adıma anladın mı? Sana da onun için söylüyorum kendi ar�ivimiz için?

GÖREVL�: Bunları zaten biz verirsek biz sorumluyuz. Seni de�il bizi tefe koyarlar...



s›, katilin devlet oldu¤u gerçe¤inin,
teti¤i çekenin o devlet taraf›ndan
nas›l kahraman gibi görüldü¤ünün
üzerini örtmek içindir. Hatta nere-
deyse Hrant Dink’in katledildi¤i
gerçe¤i dahi bu it dalafl› içinde, yo-
¤un dezenformasyon alt›nda gözden
uzak tutulmaya çal›fl›l›yor. Ne za-
man bir devlet cinayeti ifllense, ayn›
yöntemlerle üzerine sis perdesi çe-
kilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Do¤an Medya devleti
aklama çabas›n›
sürdürüyor

Hürriyet Gazetesi ve genel ola-
rak Do¤an Medya, cinayetin bafl›n-
dan bu yana devleti aklamak için
büyük bir çaba içinde. Hürriyet Ya-
y›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök’ün
katille “empati” yaz›lar›, “derin
devlet” güzellemeleri, olaya iliflkin
yay›nlanan çeflitli haberler bu ama-
ca yönelikti. Ortaya ç›kan ikinci Sa-
mast kasetinde de ayn› tutumunu
sürdürdü Do¤an Medya.

Sorgulamay› yapan sivil yetkili-
lerin “çok dostane..." davrand›klar›-
n› söyleyen Özkök, flöyle devam
ediyor: “‹kinci soru: Onu kahra -
man olarak gördüklerinden mi?

Kesin kanaatim: "Hay›r."
Amaçlar› kesinlikle, Ogün Sa -

mast’› çözüp itiraf ettirmek.”
Gazeteci de¤il profesyonel sorgu

uzman›; biliyor bu ifli! Ancak kendi-
si de, ç›kar bayra¤›, ne yapaca¤›n›
biliyorsun de¤il mi gibi diyaloglar›n
“ ö t t ü r m e k l e ” ne ilgisi oldu¤unu

aç›klayam›yor.

Diyaloglar›n bir k›sm›na yukar›-
da yer verdik. Bu diyaloglarda gö-
rülen kahramanlaflt›rma m›, yoksa
konuflturmaya çal›flma m›? Kald› ki,
Samast’›n konuflmama gibi bir der-
di yok, çünkü o da gördü¤ü muame-
le karfl›s›nda kahraman oldu¤unu
çoktan anlam›fl durumda, rahatl›¤›
da buradan geliyor.

Her koflulda devleti savunmay›,
elinde halk›n kan› varken o elden
tutmay› en temel görevi sayan Hür-
riyet’in baflka gazeteleri “yalan
manfletle” suçlarken, orada da ayn›
flekilde “neden devletin suçlar›n›
deflifre ediyorsunuz” tepkisi vard›r.

Do¤an Medya’n›n aklamaya ça-
l›flt›¤› devlet, halka karfl› savaflan,
halk›n kan›n› döken, faflist katilleri
kuca¤›nda büyüten devletten baflka-
s› de¤ildir. Böyle bir yay›nc›l›¤›n
habercilikle uzaktan yak›ndan hiç-
bir alakas› yoktur.

Aksu ‘sütten ç›km›fl
ak kafl›k’!

“Nereye kadar giderse gitsin” di-
yordu AKP iktidar›. Üzerini örtme
çabalar›n›n yo¤unlaflmas› bir yana,
hiçbir yere götürmeyece¤i flimdiden
belli oldu.

Bile bile Dink’in katlini bekle-
yen, ona kahraman muamelesi ya-
pan polis ve jandarma kime ba¤l›?
‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu’ya.
Ancak AKP’nin gündeminde asla
böyle bir soru yok! Aksu adeta so-
rumsuz bir zat!

13 fiubat’ta mecliste gündeme
gelen soru önergesinde de iktidar
partisi ayn› tutumunu sürdürerek,
Aksu için verilen önergeyi reddetti.

B›rak›n Aksu’nun her faili meç-
hulde, siyasi cinayette “tesadüfen”
‹çiflleri Bakan› olmas›n›n s›rr›n›, ih-
malden bile soruflturmaya gerek
görmedi “yüce meclis”!

“Kelle vermezük” diyen bir ikti-
dar ve “konu ba¤›ms›z yarg›ya inti-
kal etmifltir” gerekçesine dayand›r›-
lan bir karar ve bu iktidar “nereye
kadar giderse gitsin” y a l a n l a r › n a

devam ediyor hâla.

Sorun; polisteki fleriatç›
kadrolaflma de¤ildir!

Samsun, Trabzon emniyetinde
y a fl a n a n l a r, ‹stanbul Emniyeti’nin
Dink’in katledilece¤i istihrabat›na
karfl›n korumamas›, çekilen resim-
ler, ölüm emirleri veren flube mü-
dürleri... ‹flte bu geliflmeler polis
teflkilat›n› tart›flma gündemine ge-
tirmektedir.

Bafllarda üç befl polisin kiflisel
tavr› gibi gösterilen katili sahiplen-
me olay›n›n en üst düzeyde yaflan-
d›¤›n›n ortaya ç›kmas› ile, bu teori-
ler çökerken, bu kez de “teflkilat›n
içindeki falanca örgütlenme” aldat-
macas› bafllad›.

‹ktidar›n polisi jandarmam›z›
y›pratmak istiyor diye TSK’ya kol
kanat geren CHP Lideri Deniz Bay-
kal, “ poliste otopsi yap›lmal›”
diyor yaflananlar karfl›s›nda. Ancak
kastetti¤inin, teflkilat›n kendisi de-
¤il, içindeki fleriatç› örgütlenmeler
oldu¤unu da biliyor.

Elbette polis içinde Fethullahç›,
fleriatç› örgütlenmeler mevcuttur.
Ancak mesele bununla bitmiyor.
Peki y›llard›r varolan faflist örgüt-
lenme ne olacak? 19 Aral›k katliam›
öncesinde birçok kentte sokaklara
dökülen, üniversiteler önünde silah-
lar›n› havaya kald›r›p gençlerimizi
“hain” ilan eden iflte bu faflist örgüt-
lenmenin organize bir aya¤a kalk›fl›
idi. Ancak Baykal, faflist örgütlen-
meden flikayetçi de¤il, polisin boz-
kurt iflaretleriyle foto¤raflar›ndan,
yürüyüfllerinden rahats›z de¤il.

Kald› ki, polisin içindeki flu bu
ö rgütlenmenin da¤›t›lmas› ile bu
teflkilat› temizlemek mümkün de¤il-
d i r. ‹flkencecili¤ini göstermelik
“insan haklar› dersleri” ile gizle-
meye çal›flman›n bir versiyonudur
böyle bir fley. Çünkü sorun, fleriatç›
örgütlenme sorunu de¤ildir, hatta
polisle de s›n›rl› de¤ildir. Kontrala-
flan, halka karfl› savafl içinde çürü-
yen bir devlet gerçe¤idir sorun.
Onun polis teflkilat› da kendine uy-
gun bir karakter arz etmektedir.
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Mersin Temel Haklar, 13 fiubat gü-
nü Büyükflehir Belediyesi önünde,
Kuvvay› Milliye Derne¤i’nin ›rkç›
yemin töreni nezdinde, ›rkç›l›¤›,
flovenizmi protesto etti.
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Hrant Dink'in katillerinin yuvaland›¤› Trabzon’un
Vali ve Emniyet Müdürü görevden al›nd›. Ancak, Ya-
sin Hayal’in, Ogün Samast’›n yaflad›klar› ve at›fl tali-
mi dahil cinayete haz›rland›klar› Pelitli’den sorumlu
olan, halka aç›k anonslar yaparak Samast ile ilgili ola-
rak kendileri d›fl›nda kimseye bilgi verilmemesini iste-
yen, yani bir anlamda olay›n karanl›kta kalmas› için
çal›flan jandarman›n bafl›nda bulunan Trabzon ‹l Jan-
darma Komutan› halen koltu¤unda oturuyor. Üstelik,
J‹TEM muhbiri Çoflkun ‹¤ci'nin jandarmay› cinayet-
ten haberdar etti¤inin ortaya ç›kmas›na ra¤men.

Peki kimdir ‹l Jandarma Komutan›?

Kurmay Albay Ali Öz, bizim için yabanc› bir isim
de¤il. Onu, Yarbay iken Ankara Ulucanlar Cezae-
vi'nde 26 Eylül 1999'da gerçekleflen katliamdan tan›-
yoruz. 10 kiflinin çivili sopalarla, etleri lime lime do¤-
ranarak, iflkenceler alt›nda katledildi¤i operasyonu yö-
netmesinden tan›yoruz. Devrimcilerin kan›n› döken,
halk› katleden tüm katiller gibi rütbeler almaya devam
etti Ali Öz. 10 tutsa¤›n parçalanm›fl cesetleri ona Kur-
may Albay olarak Trabzon ‹l Jandarma Komutanl›¤›'n›
getirdi.

Üstelik bu katliamla ilgili olarak, sözde ülkeyi yö-
neten meclisin iradesi ile kurulan Araflt›rma Komisyo-

nu vahflete dikkat çekiyor,
devletin resmi otopsi rapor-
lar› aç›k katliam› belgeli-
yordu. Tüm bunlar, yarba-
y›n cezaland›r›lmas› için
yeter de artard› bile. Ancak buras› Türkiye’ydi ve bu
ülkede halka karfl› suç iflleyen hiçbir komutan›n ceza-
land›r›ld›¤› duyulmam›flt›r. Yarg›lama sürecinde de
birçok delil karart›ld›, mahkemenin Ankara Alay Ko-
mutanl›¤›'ndan istedi¤i bilgiler dahi gönderilmedi.

Bir kontrgerilla eleman› olan albay, en iyi bildi¤i
iflleri bu kentte de yapmaya devam etti. Provokasyon-
larda, linç giriflimlerinde, devrimci demokratik müca-
delenin sindirilmesinde ister görev alan›na girsin ister-
se girmesin, jandarma hep aktif olarak yerald›.

Trabzon’a atanmas›n›n ard›ndan da, jandarma böl-
gesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
ö¤rencilerin her türlü demokratik eylemine müdahale
etti. Ölüm orucu flehidi Faruk Kad›o¤lu’nun Trab-
zon'un Of ilçesinde defnedilmesi s›ras›nda da jandar-
man›n aleni flekilde önplanda oldu¤u görüldü. 27 Ma-
y›s 2005'te yaflanan olayda, TAYAD'l›lara karfl› geliflti-
rilen ›rkç› sald›r›ya hiçbir müdahale etmedi jandarma.
B›rak›n müdahaleyi aç›kça teflvik etti.

Bundan yaklafl›k 1 ay önce Hatay’a ba¤l› Dörtyol il-
çesinde Kürt ö¤rencilere sald›ran ve 4 kifliyi b›çakla ya-
ralayan faflist grup, 13 fiubat günü Metin Kurt isimli bir
ö¤renciyi katletti.

Dörtyol’da bulunan Meslek Yüksek Okulu'nda oku-
yan Kürt ö¤rencilere b›çakla sald›ran faflistler 3 Kürt
ö¤renciyi yaralad›. Olay yerine gelen polisin 15 ö¤ren-
ciyi gözalt›na ald›¤› bildirildi.

Ancak zannetmeyin ki ö¤rencilere sald›ran faflistler-
di gözalt›na al›nanlar. Olay›n ard›ndan toplanan ve ya-
ralanan arkadafllar›n› hastaneye kald›rmak isteyen ö¤-
rencilerdi polisin hedefi. Yaral› ö¤rencilerin hastaneye
kald›r›lmas›n› engelleyen ve yard›m etmek isteyen ö¤-
rencileri gözalt›na alan polis, buna karfl›n b›çaklarla sal-
d›ran faflistlere hiçbir fley yapmad›.

Yaralanan 3 ö¤renciden Metin Kurt, yat›r›ld›¤› ‹s-
kenderun Devlet Hastanesi'nde yaflam›n› yitirdi. Kurt'un
vücuduna ald›¤› b›çak darbeleriyle a¤›r yaraland›¤› ve
kan kayb›ndan öldü¤ü bildirildi. Durumu a¤›r olan Fer-
hat Demirbafl adl› ö¤rencinin ise Adana Numune Hasta-
nesi'nde tedavisi sürüyor.

Faflistler günlerdir özellikle Kürt ö¤rencileri hedef

alan ›rkç› sald›r›lar›n› sürdürürken po-
lis ellerini ovuflturarak sadece izliyor.
Ogün Samast’› kahraman gibi gören,

onunla poz veren zihniyet burada da devreye giriyor.

En son bir ay önce yaflanan sald›r›da da yine b›çakl›
yaral›lar olmas›na karfl›n tek bir faflist tutuklanm›yor,
yarg› da bu koruma, cinayete azmettirme politikas›na
ortak oluyor. Ve, resmen bir ö¤renci b›çakla katledildi-
¤inde, biri a¤›r di¤er ö¤renciler yaraland›¤›nda da polis,
göstermelik tav›rlara gerek dahi duymuyor, öylesine
pervas›z! Eli sat›rl› katili b›rak›p, yaral›lar› hastaneye
kald›rmaya çal›flan ya da böyle bir sald›r›ya protestosu-
nu slogan vb. yollarla dile getiren ö¤rencileri gözalt›na
almak, en basitinden hukukun i¤fal edilmesidir, ahlak-
s›zl›kt›r. Faflistleri himayeye, solcu ö¤rencileri gözalt›na
al; polisin bak›fl› bu!

Faflistler devrimci demokrat, yurtsever ö¤rencileri
sindirmek için sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›r›rken, s›rtlar›n›
kime dayad›klar› ortada. Keza, meselenin Tr a b z o n ,
Samsun Emniyeti meselesi olmad›¤›, polisin tümüne
hakim olan bir faflist zihniyet sorunu oldu¤u da ortada.

Bugün elinde b›çakla ö¤renci avlarken arkas›nda
devleti görenlerin, yar›n silahla ayd›nlar› avlamaya ç›k-
mamas› için bir neden var m›? Üstelik Samast gibi kah-
raman olmak da var bu iflte!

Polis destekli faflist cinayet

‘‹fli’; Katletmek, Sindirmek!



Önce, Hrant Dink’in katili Ogün
Samast’›n ve Yasin Hayal’in, BBP
çizgisindeki bir kurulufl olan Alpe-
ren Ocaklar›’yla iliflkisi aç›¤a ç›kt›.
Ard›ndan katillerin “ak›l hocas›”
durumundaki Erhan Tuncel’in BBP
Genel Baflkan› Muhsin Ya z › c › o ¤-
lu’yla birlikte çekilmifl foto¤raflar›
ortaya döküldü... Buna ra¤men
BBP’liler iliflkilerini reddetme yo-
luna gittiler... Sonra bizzat Yasin
Hayal, hapishaneden verdi¤i ifade-
de, kendisine ve ailesine BB B P
MKYK üyesi Halis Egemen ve
BBP ‹l Baflkan› Yaflar Cihan tara-
f›ndan para, giyecek ve eflya yard›-
m›nda bulunuldu¤unu aç›klad›.

‹nkar etmesi zordu. BBP Genel
Baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu, bu de-
fa da bas›na "Bu yard›m, Egemen ve
Cihan'›n partiyle ba¤lant›lar› olma -
d›¤› dönemde olmufl" aç›klamas›n›
yapt›. Ne farkederdi ki?..

Bir fley farketmedi¤i, Muhsin
Yaz›c›o¤lu’nun sözlerinin devam›n-
dan da belli zaten: Yaz›c›o¤lu, bilir-
kifli raporlar›n›n “öldürücü ve yara -
lay›c›” oldu¤una dair rapor verdi¤i
McDonald's'a at›lan bomba için
“McDonald's'a mmaytap a t m a s › n › n
a rd›ndan Hayal'in ailesi Halis Ege -
men'e gelerek destek istiyor.” diyor.

Ne olmufl sanki, çocuklar may-
tap atm›fl!.. Onlar›n il baflkan› ve
yöneticileri de maytaplarla oyun
oynayan çocuklara hamilik yapm›fl-
lar! Çocuk Yasin Hayal de, hapisha-
neden ç›kt›ktan sonra BBP ‹l Baflka-
n› Yaflar Cihan'›n elini öpmeye gidi-
yor... Bunda da bir fley yok tabii;
büyüklerin elini öpmek, gelenek-
tendir!..

Muhsin Yaz›c›o¤lu, iflin içinden
ç›kamay›nca da “Yarg› çözsün ifli.
Nereye kadar götürüyorsa götür -
sün" diyerek s›yr›lmaya çal›fl›yor
sorulardan. Oysa bu soruflturmala-
r›n “gitti¤i yere kadar gitmesine”
geçmiflten beri karfl› olanlar›n en
bafl›nda gelir Muhsin Yaz›c›o¤lu.

Çünkü... Çünküsü Ya z › c › o ¤-
lu’nun siyasi kimli¤indedir.

Daha k›sa süre önce linç sald›r›-
lar›yla, özellikle üniversitelerdeki
faflist sald›r›larla ve son olarak da
Hrant Dink’in katledilmesiyle gün-
deme gelen BBP kimdir, neyi savu-
nur, bu “Alperen ocaklar›” nereden
ç›km›flt›r? Bunlar› k›saca hat›rlaya-
l›m, hat›rlatal›m.

Ne dediler,
ne yap›yorlar?
Büyük Birlik Partisi’ni, yani k›-

sa ad›yla BBP’yi oluflturan kadro-
lar, 1992’de MÇP’den (yani sonraki
ad›yla MMHP’den) ayr›ld›lar. Ayr›l›-
¤›n bafl›n› MMuhsin Yaz›c›o¤lu ve
Ökkefl Kenger çekiyordu.

Muhsin Yaz›c›o¤lu, say›s›z faflist
cinayetin, katliamlar›n faili olan Ül-
kü Ocaklar›’n›n 1980 öncesi Genel
Baflkan›’yd›. Susurluk kazas›nda
ölen faflist katil AAbdullah Çatl›’yla
ayn› “ocak”tan, ayn› ekiptendi yani.
Ökkefl Kenger ise, 19 Aral›k 1978
günü, bir sinema salonuna att›¤›
bombayla Marafl katliam›n› baflla-
tanlardan biriydi. Kenger, daha son-
ra soyad›n› fiendiller olarak de¤iflti-
rip MHP’den milletvekili seçilerek
TBMM’ye girdi.

MÇP’den ayr›lanlar›n niteli¤i,
ayr›l›¤›n bafl›n› çekenlerin kimli¤i-
ne bakarak anlafl›labilirdi az çok.
Ama Yaz›c›o¤lu’nun ayr›l›rken etti-
¤i baz› laflar, onlar›n “geçmiflten
baz› dersler ç›karm›fl olabilece¤i”ni
de düflündürüyordu.

BBP’nin ayr›ld›¤› dönemde ayr›-
l›k nedenleri üzerine pek çok spekü-
lasyon yap›lm›flt›.

Kimileri olay› "Türkçülü¤e karfl›
‹slamc› ülkücüler" diye tan›mlar-
ken, kimileri ayr›l›k meselesini
"trilyonluk M‹T operasyonu" senar-
yolar›yla anlat›yordu.

Muhsin Yaz›c›o¤lu ve grubu,
Türkefl'i ““ k o n t r g e r i l l a c › l › k l a ”,

“ m i l i t a r i s t ”likle, dd i k t a t ö r l ü k l e
suçlayarak, kendilerinin “onlardan
farkl›” oldu¤unu kan›tlamaya, en
az›ndan kanl› geçmifllerini aklama-
ya çal›flmaktayd›lar. Bu arada taraf-
lar birbirini karfl›l›kl› olarak pp rovo-
kasyon tertiplemekle de suçluyor-
lard›.

Bunlar bir yana b›rak›l›rsa,
M H P - B B P ayr›l›¤›ndaki üzerinde
durmaya de¤ecek tek ciddi söylem,
sivil faflist hareketin 12 Eylül önce-
si devlet taraf›ndan kullan›ld›¤›n›n
itiraf edilmesiydi. Bu itiraf, ayn› za-
manda BBP grubunun Türkefl’e ve
MHP’ye yöneltti¤i suçlaman›n da
ana unsuruydu. Türkefl’in milliyetçi
hareketi kontgerillaya-devlete kul-
land›rtt›¤›n› söyleyen BBP, art›k
devlet taraf›ndan kullan›lmaya tav›r
alacaklar›n› imâ ediyordu.

Ama bilindi¤i gibi, siyaset sah-
nesinde kimin kendisi için ne dedi-
¤inden daha önemli ve belirleyici
olan ne yapt›¤›d›r.

Bu ölçüyle bak›ld›¤›nda
BBP’nin faflist cenahta özel bir far-
k›n›n görünmedi¤ini söyleyebiliriz.
Hemen tüm faflist sald›r›larda, linç
sald›r›lar›nda MHP’lilerle BBP’li-
ler, Ülkü Ocakl›larla Alperen Ocak-
l›lar, yanyanad›r. Siyasi tav›r olarak
baz› nüans farkl›l›klar olmakla bir-
likte Bahçeli ve Yaz›c›o¤lu, kimin
daha milliyetçi oldu¤u yar›fl›ndan
baflka, mesela devletin politikalar›-
na, kontrgerilla yöntemlerine iliflkin
bir farkl›l›k görülmemektedir.

M H P - B B P ayr›l›¤›ndaki tart›fl-
malar, bir yan›yla da sivil faflist ha-
reketin halk nezdinde teflhir ve tec-
rit olmufllu¤unun sonucuydu. Geç-
miflin kamburundun kurtulmak isti-
yordu her iki taraf da. Yaz›c›o¤lu
grubuna göre geçmiflin sorumlulu¤u
"kontrgerillac› ve diktatör Tür -
kefl"in, Türkefl'e göre ise “kendisini
dinlemeyen kavgac› gençlerin”dir.
Böylelikle her iki taraf da kendini
aklam›fl olmaktayd›.
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Linç sald›r›lar›ndan Hrant Dink’in katledilmesine...

BBP’den Geçen Ayak ‹zleri



Ama flimdi dönem k›smen fark-
l › d › r ; esas yar›fl, “yükselen flove-
nizm”den pay kapma yar›fl›d›r.

BBP, esas olarak MHP’den fark-
l› bir politika üretememifl, örgütlen-
meden propagandaya kadar
MHP’yi de¤iflik biçimlerde taklit
etmeye devam etmifltir. Bu anlam-
da, biz daha çok milliyetçiyiz, ko-
münistlerle, bölücülerle biz daha iyi
baflederizden öteye söyleyebildikle-
ri ve yapabildikleri bir fley olma-
m›flt›r. Sivil faflist hareketin kendi
içindeki rekabet de iflte yine ancak
kan üzerine, flovenizm üzerine bir
rekabettir.

Linçlerin savunucusu
Yaz›c›o¤lu:
4 Eylül 2005’te Bozüyük’te DE-

H A P ’ l › l a r a karfl› gerçeklefltirilen
linç sald›r›s›n›n ard›ndan Muhsin
Yaz›c›o¤lu, flu aç›klamay› yapm›flt›:

“Devletin, milletin güvenli¤ini
emanet etti¤imiz kurulufllar sorum -
lulu¤unu yerine getirmez, yasalar›
kullanmazlarsa, vatandafl geri kal -
maz. Milletin kendi güvenli¤ini sa¤ -
lamak hakk›d›r...” Yaz›c›o¤lu flöyle
devam ediyordu. “'Ya devlet bafla,
ya kuzgun lefle' demifller. Devlet ba -
fla geçmezse lefl kargalar› ortaya ç› -
kar. Devlet, devletli¤ini yapmazsa
evimizde mi oturaca¤›z? "

Bu sözler, BBP’nin Çatl›lar dö-
neminden, MHP’den farkl› bir poli-
tika ve söylem üretemedi¤inin gös-
tergesidir. Bunlar sivil faflist hareke-
tin onlarca y›ld›r varl›k gerekçesi
yapt›¤› söylemlerdir ve bu söylem-
lere sahip ç›kan bir hareketin devlet
taraf›ndan kullan›lmas› kaç›n›lmaz
sondur.

Susurluk olay› da bu aç›dan ol-
dukça önemli bir göstergeydi. Dev-
letin kendilerini kullanmas›ndan fli-
kayetçi olan BBP, kullan›lman›n en
doruktaki simgesi olan A b d u l l a h
Çatl›’y› sahiplenmekte en önde kofl-
m u fl t u r. Nitekim sonras›nda da
BBP’liler, onun kurdu¤u önce Ni-
zam-› Alem, ard›ndan A l p e r e n
Ocaklar›, tüm faflist sald›r›lar›n
içindedir.

Faflist hareketteki MHP-BBP ay-
r›l›¤› üzerine spekülasyonlar›n ya-
p›ld›¤› dönemde, devrimciler, bu-
günleri de ifade eden flu tespitleri
yapm›fllard›:

“Birbirlerini suçlamalar›, ak›t› -
lan kanlar› birbirlerine yüklemeleri
onlar› hiçbir zaman temize ç›kar -
mayacakt›r. Onlar›n bu ifflaatlar› ile
ortaya ç›kan tek fley vard›r; o da ay -
n› çamurdan yo¤rulmufl olmalar›
g e r ç e ¤ i d i r. Amerikanc›l›ksa hepsi
Amerikanc›d›r, Türkefl de, Somun -
cuo¤lu da, Yaz›c›o¤lu tayfas› da.
K o n t rgerillac›l›k hepsinin ortak
mesle¤idir, ›rkç›l›k onlar›n kimli¤ini
belirliyor, ‘‹slamc›’ maskeyi hepsi
kullanm›flt›r ve hala kullanmakta -
d›rlar. Halklar› birbirine k›rd›rmak
için kurulan tezgahlar›n, provokas -
yonlar›n, katliamlar›n içinde hepsi -
nin parma¤› vard›r. Öne ç›kard›kla -
r› ya da ç›karacaklar› fley ne olursa
olsun, hepsi de ayn› rol için bekle -
mekte ve bu rol için k›yas›ya müca -
dele etmektedirler... Yollar› ay›ran
da budur.” (Mücadele, 25 Temmuz
1994, Say›: 4)

Sivil faflist hareketle
devlet, bugün de içiçe!
Aradan 15 y›l geçmifltir ve öngö-

rüldü¤ü gibi, emperyalizmle, oligar-
fliyle, devletle içli-d›fll› çizgi, halk
düflman› sald›r› prati¤i, BBP’de ha-

kimiyetini sürdürmektedir.

Gerek üniversitelerdeki sat›rl›
faflist sald›r›lar›n, gerekse de onlar-
ca flehirde tekrarlanan linç sald›r›la-
r›n›n ard›ndan MHP de, BBP de sal-
d›r›larda yerald›klar›n› inkar etmifl,
"onlar bizden de¤il", "ülkücüler bu
ifllere kar›flmaz" türünden aç›klama-
larla sorumluluklar›n› gizlemeye
ç a l › fl m › fl l a r d › r. Mafya çetelerinin
içinde s›k s›k bu partilerin veya
“ocak”lar›n›n yöneticileri ç›kmakta,
ve karfl›m›za yine ayn› inkarc› de-
magoji ç›kmaktad›r. Yapt›klar›n› sa-
vunam›yor ve üstlenemiyorlar.
Çünkü, niteli¤i itibariyle yapt›klar›
kontra eylemlerdir. Yapt›klar› her ifl,
sömürü ve zulüm düzenine hizmet
etmektedir. Ayn› bugüne kadarki gi-
bi.

Kullan›ld›¤›n› söyleyen Muhsin
Yaz›c›o¤lu, o dönemin gerçeklerini
halka anlatmam›flt›r hiçbir zaman.
Anlatmaya da niyetli görünmemek-
tedir. Tersine, gidiflatlar›, o kirli ve
kanl› sayfalara yeni sayfalar ekleme
yönündedir. Ogün Samastlar’›, Ya-
sin Hayaller’i sahiplenen bir siyasi
çizgi, zaten faflizm taraf›ndan her
türlü kullan›lmaya aç›kt›r.

Mamak Hapishanesi’nde oligar-
flinin iflkencesiyle, hücreleriyle kar-
fl› karfl›ya gelince “devlet bizi kul -
land›” diyen Yaz›c›o¤lu’na, fafliz-
min kendilerini kullan›p iflleri bitin-
ce yar›n  yine ayn› flekilde yapabile-
ce¤ini hat›rlatmak gereksizdir. Fa-
flist hareket bunu bilse de, kanl› ve
halka karfl› çizgisini sürdürecektir.
Çünkü varl›k koflulu da, oligarflik
devletin icazetini almas› da buna
ba¤l›d›r. Polis, jandarma, M‹T, hep-
si, MHP’siyle, BBP’s i y l e ,
“ocak”larla içiçedirler. Bizim gibi
ülkelerdeki sivil faflist hareket ise,
bu içiçelikten vazgeçemez; çünkü,
devlet deste¤i olmadan varolamaz.

BBP de, milliyetçilik yar›fl›nda
öne geçmek, MHP’nin “pasifli-
¤i”nden flikayetçi olan, flovenist
dalgan›n k›flk›rtt›¤› kesimleri kendi-
ne çekmek için her türlü kirli ifle bu-
l a flmakta, düzenin halk güçlerine
yönelik sald›r›lar›na, faflist teröre
ortak olmaktad›r.
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A l -
p a s l a n

Türkefl, Ab-
dullah Çatl›,

Haluk K›rc›, Muhsin
Yaz›c›o¤lu... Halka kar-

fl› ifllenen yüzlerce suçun
alt›ndaki kanl› imza bunlara
a i t t i r. CIA’dan 12 Eylül Cun-
tas›na, holdinglerden polis
fleflerine kadar pekçok karfl›-
devrimci güç kulland› onlar›.
Yaz›c›o¤lu, “kullan›ld›k” diye
ayr›ld›, ama kullan›lma çizgi-
sini de¤ifltirmedi. Halka kar-
fl› faflist sald›r›lar› flimdi bafl-
ka bir adla sürdürüyor.



Emekli bir albay var bafllar›nda.
Masada çapraz iki tabanca ve
Kur'an-› Kerim, arkada Türk bayra-
¤› ve Atatürk. “Ölmek var, öldürül -
mek var, öldürmek var. Aslan yürek -
li Türk çocuklar›n› istiyorum" diye
girifl yapan albay, üyelere yemin et-
tiriyor: “KKutsal Kur'an'›m›z, bay -
ra¤›m›z ve silahlar›m›z üzerine!
Türk anadan, Türk babadan do¤ -
mufl, soyunda dönme olmayan
Türk o¤lu Türküm ben. ... TTürk
milletini dünyan›n efendisi yap -
mak u¤runda... çal›flaca¤›ma...”

Kim bunlar?

K u r’an, bayrak, vatan, A t a t ü r k ,
her türlü hamasetin ortas›na konul-
mufl silahlar.. Görüntülere iliflkin,
" Vatan›n› sevmek suç mu? Ne var
bunda. Zaten silahlar oyuncakt›"
diyen ve derneklerini “ N i z a m - ›
Alem fikrini benimsemifl” olarak ta-
n›tan Em. Albay Fikri Karada¤, Va-
tansever Kuvvetler Güçbirli¤i
(VKGB) yöneticisiyken rant ve ka-
riyer sorunu nedeniyle ayr›l›p 2005
y›l›nda Kuvay› Milliye Derne¤i’ni
kurmufl. Eski bir NATO Özel Daire
Baflkan›, yani kontrgerilla örg ü t l e n-
melerinde deneyimli! K›sa sürede
birçok yerde örgütlenen derne¤in
Mersin Temsilcisi Kemal Canay, ye-
rel ‹mece Gazetesi’ne verdi¤i bir
demeçte, Karada¤'›n Türkiye'de tes-
pit etti¤i 13 bin 500 'hain'e hesap so-
rulaca¤›n› söyledi¤ini aktar›p, M e r -
sin’i PKK ve Siyonistlerin iflgal etti -
¤ini, suç iflleyenlerin yüzde 90'›n›n
Kürt oldu¤unu, Türk çocu¤unun suç
i fl l e m e y e c e ¤ i n i s ö y l ü y o r. Albay da,
'hainler' listesini do¤ruluyor.

Bu dernek tek örnek de¤il. ‘K›z›l
Elma Koalisyonu’, Vatansever Kuv-
vetler Güçbirli¤i, Kuvay› Milliye
Derne¤i, Atatürkçü Düflünce Derne-
¤i, Türk Solu, Milli Yol, Ulusal Bir-
lik Hareketi Platformu, Atabeyler
gibi onlarca ‘ulusalc›’ örgütlenme,

temelde ayn› misyonu oynuyorlar.
Sistemin faflist ideolojisinden besle-
niyor ve bunu ‘ulusalc›l›k’ maskesi
ile perdeliyorlar. Kimi yayg›n, kimi
daha s›n›rl› bir örgütlenmeye sahip,
kimisi gençli¤e dayan›yor, kimisi
emekli generaller ve devlet bürok-
rasisinin tepesinden emekli olmufl
unsurlarla politika yap›yor. Bir bafl-
kas› faflist avukatlar aras›nda örgüt-
lenip, ayd›nlar›n yarg› yoluyla sin-
dirilmesini kendine misyon edini-
yor. K›br›s’›n elden gitti¤ini, AB ve
ABD’nin ülkeyi bölmek istedi¤ini,
Ermeni planlar›n›n yürürlükte oldu-
¤unu, AKP’nin laik cumhuriyeti
yokedece¤ini vb. propagandalar›n›n
temellerine oturtuyorlar. Kendileri-
ni emperyalizm karfl›t› gösteriyor,
‘sa¤’ ve ‘sol’ görünümleriyle birlik-
te mitingler düzenliyorlar.

Irkç›l›k, özellikle Kürt ve Erme-
ni düflmanl›¤› en temel özellikleri.
Saf Türk arayan, Kürt’ü suçun kay-
na¤› gösteren bu koyu ›rkç›l›k, Hit-
l e r’ i a r a t m › y o r. Yine ‘Türk So-
lu’nun Kürt düflmanl›¤›n› kustu¤u
“Türk o¤lu, Türk k›z› Türklü¤ü ko -
ru!” bafll›kl› broflürü hat›rlanacak-
t›r. (Bkz. Yürüyüfl, Say›: 19, 25 Ey-
lül 2005) fiovenizmin sapk›nl›k dü-
zeyindeki tezahürü olan oradaki
s ö z l e r, kelimenin tam anlam›yla
Hitler’in ruhunun dile gelip say›kla-
mas›yd›. Ve o zihniyetin Türk So-
lu’na özgü olmad›¤› bugün daha
aç›k. Hepsi, bir biçimde devletin di-
line, söylemine, politikalar›na sa-
hiptir. Oligarflinin Türklefltirme si-
yasetini daha kaba haliyle soka¤a
indiriyorlar. Kürt’ün Kürt olmad›¤›-
n› ilk söyleyen de bunlar de¤il, res-
mi tarihçiler ve generallerdir.
“Türkçe konufl!” diye dayatan da
devlettir. “Ya sev ya terk et” diyen-
lerle ayn› kaynaktan besleniyorlar.

Eylem ve söylemleri ile, halk›n
bir kesimini di¤erlerine karfl› k›flk›r-
t›yor, bölücülük yap›yorlar, Genel-
kurmay’›n Kürtleri ‘sözde vatan-

dafl’ ilan etmesi ile örtüflüyorlar.

Milli hamasetler aras›nda büyük
bir rant ve kariyer kavgas›n›n da
i ç i n d e l e r. V K G B’de ortaya ç›kan
( y a rg›n›n soruflturmad›¤›) yolsuz-
luklar, ‘ben yönetece¤im’ çat›flma-
lar›, birbirini suçlamalar bu savafl›n
yans›yan örnekleridir.

Yarg› seyrediyor!

Bu örgütlenmelerin niteli¤ini, ne
ifl yapt›klar›n› devlet elbette çok iyi
bilmektedir. Yarg›s›, ordusu, polisi,
iktidar› ile genifl bir koruma çembe-
ri içinde rahatça hareket etmektedir-
l e r. Genel olarak faflist, flovenist
milliyetçili¤e gösterilen hoflgörüden
bu kesimler de alabildi¤ine yarar-
lanmaktad›r. Üstelik, ço¤unun yö-
neticisinin emekli generaller, su-
baylar olmas›, ek bir korumay› da
beraberinde getiriyor.

Her ne kadar iktidar kavgas›nda,
AKP hükümeti bu tür oluflumlar›
kendine yönelik bir tehdit olarak
görüyor olsa da, üzerlerine gidemi-
yor, gitmiyor. Çünkü hem bunlar›n
örgütlendi¤i zemin olan milliyetçi-
li¤i kendisi k›flk›rt›yor, hem de ar-
kalar›ndaki temel güç olan Genel-
kurmay ile çat›flmaktan kaç›yor.

Hal böyle olunca, sistemin yasa-
lar›nca da suç say›lan bütün fiilleri
örtbas edilmektedir. Dan›fltay sald›-
r›s›nda da adlar› geçen, halk› kin ve
düflmanl›¤a sevk eden bu tür örgüt-
lenmelerin silahl› yeminleri flimdi
soruflturulacak m› görece¤iz, ancak
daha önce soruflturulmad›¤›n› bili-
yoruz. 2006 sonunda, Antalya'n›n
Kemer ilçesinde "Kemer Gözcü"
Gazetesi, derne¤in flube aç›l›fl›nda,
Fikri Karada¤'›n üyelere silah üzeri-
ne yemin ettirdi¤ini aç›kça yazd› ve
hiçbir soruflturma aç›lmad›.

Çünkü devlet ve yarg› sistemi
bunlar› “tehlike”, yapt›klar›n› “suç”
olarak görmüyor. MGK siyaset bel-
gesinden ›rkç›l›¤›n “tehdit” olmak-
tan ç›kar›ld›¤›n› hat›rlad›¤›m›zda,
meselenin bir devlet politikas› oldu-
¤u da aç›kça görülecektir. Devletin
yarg›s› bunlarla u¤raflmaz, onun ifli,
yozlaflmaya karfl› mücadele eden
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‘Ulusalc› Hareketler’in
Sistem ‹çindeki Yeri



devrimciler!

Neye hizmet ediyorlar?

Yemin görüntülerini kimisi “kli -
nik vaka, üzerinde durmaya de¤ -
mez” diye de¤erlendirirken, kimile-
ri de “durumdan vazife ç›karanlar”
diye yorumlad›. Örne¤in Oktay Ek-
fli, “ Ne oluyor? Kimsiniz? Sizi
‘Türk vatan›n› ve Türklük camias› -
n›n flan ve flerefini korumaya’ ça¤› -
ran m› oldu?” diye sordu.

Evet, tüm ›rkç› faflist, katil kifli-
likler gibi bir klinik vak’a var, an-
cak söylenmek istendi¤i gibi “deli-
lik” de¤ildir gördüklerimiz. Bir ihti-
yac›n ürünü olarak örgütlenmekte,
düzenin yasalar›nca da suç olan fiil-
lerine karfl›n gördükleri genifl hofl-
görüden de anlafl›laca¤› üzere, dev-
letin politikalar›nda bir yere tekabül
etmektedirler. Bu hoflgörü, albayla-
r›n “durumdan vazife” ç›karmad›k-
lar›n›n kan›t›. Do¤rudan devletten
emir al›p almad›klar› ayr› bir konu.
Devletin yaratt›¤› gerici ortamda,
onun onay› ile örgütleniyorlar. Ve
dikkat edin, bu dalgay› örgütlemek
için yola ç›kanlar da hep emekli ge-
neraller, subaylar ve polis oluyor.

Bu neyi gösterir? En az›ndan
“birileri göreve ça¤›rm›fl” ve “göz
k›rpm›fl”, örgütlenmesine izin ve
icazet vermifltir. ‹cazetin kayna¤›
ise, sistemdeki ifllevleri ile ilgilidir:

1- Oligarflik devletin halk› sin-
dirme, iktidar›n› tahkim etme arac›
olarak kulland›¤› flovenist milliyetçi
dalga üzerinde ortaya ç›k›yorlar ve
bu dalgay› daha da körüklüyorlar.
Yani, flovenist milliyetçili¤in tabana
yay›lmas› ve toplumun hücrelerine
nüfuz etmesinin bir anlamda “arac›-
s›” durumundad›rlar.

2- Devrimci, demokrat, ayd›nla-
ra, Kürtler’e karfl› provokatif ey-
lemlerde bulunuyor, flovenizmi diri
tutmak için ‘bayrak yürüyüflleri’ gi-
bi eylemler örgütlüyorlar.

3- Genelkurmay’›n ‘sivil uzant›-
s›’, ‘kitle taban›’ ya da ‘sivil toplum
örgütü’ ad›yla kolu ifllevleri de var.

4- Gerekti¤inde oligarflik devle-
tin silahl› kontrgerilla gücü olmaya

h a z › r l a r. MHP’nin kendi içindeki
tart›flmalar ve esas olarak da y›pran-
m›fll›¤› nedeniyle, bu tür örgütlen-
melerin kullan›lmas› daha ön plana
ç›kmaktad›r. Bugün fiili olarak bu
görevlerini yerine getiriyorlar m›,
meçhul. Ancak böyle bir zihniyete
sahip olduklar› ve görev bekledikle-
ri aç›kt›r. Kuvay› Milliye Derne-
¤i'nin Genel Baflkan Yard›mc›s› Ali
Özo¤lu’nun 29 Haziran 2006 tarihli
Tempo’ya verdi¤i demeç bu aç›dan
çarp›c›d›r. ‘Sert Savaflç› Budun Er-
leri’ diye bir alt örgütlenme kurduk-
lar›n› anlatan Özo¤lu, "coplu, telsiz -
li 1 milyon kiflilik tim" kuracaklar›-
n›, bunlar›n “Emniyet ve di¤er gü -
venlik birimleri ile eflgüdümlü ve
koordineli olarak çal›flacaklar›n›”,
hedeflerinin “Metropolleri kuflatan
baflta Kürt mafyas› olmak üzere,
tüm flehir terörüne karfl› mücadele”
oldu¤unu belirtmiflti. Yine, “Örgüt -
lenmemizi bitirseydik, ‹stanbul'da
kimse Ermeni konferans› yapamaz -
d›. Onlar›n konuflma özgürlü¤ü var -
sa, bizlerin de konuflturmama öz -
gürlü¤ümüz var” sözleri, kendileri-
ne biçtikleri misyonu aç›kça göste-
riyor. Faflistlerin “Ya tam sustura -
ca¤›z ya kan kusturaca¤›z” sözün-
den ilhamlanan bu ifadeler, kendi
varl›klar›n› da bu temelde anlam-
land›rmaktad›rlar. Devletin, muhalif
kesimleri susturma operasyonlar›n-
da, çeflitli amaçlarla tezgahlanacak
provokatif eylemlerde gönüllü milis
gücü olmaya haz›r olduklar›n› ba¤›-
ra ba¤›ra söylemektedirler.

5- Oligarfli içi iktidar kavgalar›n-
da Genelkurmay saf›ndan ‘siviller’
olarak dahil oluyorlar. Do¤rudan ya
da dolayl› biçimlerde Genelkurmay
ile iliflki içinde, iktidar çat›flmalar›-
na suikastler, komplo ve provokas-
yonlarla müdahil olma hesaplar› gö-
zard› edilemez.

6- Tüm bunlarla birlikte elbette
kendi hesaplar› da var. Aksini dü-
flünmek siyasetin do¤as›na ayk›r›-
d›r. MHP de, kuruluflundan bu yana
emperyalistlere, iflbirlikçi tekellere
hizmet ederken, halk› kurflunlarken,
Marafl’tan Çorum’a katliam politi-
kalar›nda rol oynarken dahi kendi
politik hesaplar›n› da yapmaktayd›.

Bunlar›n da asgari, rant, kariyer, ik-
tidardan pay gibi hesaplar› vard›r.

Mafyac›lar›n, katillerin
yeni s›¤›na¤›; ulusalc›l›k

Kendilerini ‘ulusalc›’ olarak ta-
n›t›yorlar. Ancak tüm bu generalle-
rin, albaylar›n sicillerine bak›n;
hepsinin ba¤›ms›zl›k mücadelesini
bo¤mak için katliamlar, provokas-
yonlar düzenleyenler olduklar› gö-
rülür. Gerçekte ülke ba¤›ms›zl›¤› ile
hiçbir ilgileri yoktur.

Ülke tarihinde, halk›n belle¤inde
olumlu yeri olan simgeleri, kavram-
lar›, de¤erleri istismar ederek mefl-
rulafl›yorlar. En çok da dini, milli
kavram ve simgeleri istismar edi-
yorlar. Kur-an’l› bayrakl› yeminler
bunun bir yans›mas›. Yani halk›n en
köklü duygular›na hitap ediyorlar.

Nerede katili, faflisti, mafyac›s›
varsa bugün ‘ulusalc›l›k’ kimli¤i ile
meflrulaflmaya, devletin yard›mc›
gücü misyonlar›n› oynamaya çal›fl›-
yorlar. Aleni mafyac›l›k yapan Se-
dat Peker’in en ‘milli ve ulusalc›’
kesildi¤i bir çürümüfllüktür bu. Ki,
hat›rlanacakt›r; Peker’in ‘Milli
Yol’unun toplant›s›nda, eski özel
timciler, Em. Korg. Veli Küçük gibi
Susurlukçular yeralm›fl, Korkut
Eken’e “bafl›m›za geç” davetleri ya-
p›lm›flt›. Bir yandan kendi pis iflleri-
ni yap›p öte yandan devletin vurucu
milis gücü olmaya aday olan bu ya-
p›lar›n bu denli pervas›zl›klar›n›n
kayna¤›, milliyetçili¤in popülerlefl-
mesi ve devletin himayesidir.

Bu oluflumlar içinde “sol” diye
lanse edilen “Türk Solu”na yukar›-
da de¤inmifltik. Karfl›-devrimci bur-
juva milliyetçisi Ayd›nl›k’tan ayr›-
lan bu oluflum, “ulusalc›” maskeli
flovenistler için de bir ‘birlik’ zemi-
ni olma ve ideolojik olarak besle-
me/yönlendirme iddias›ndad›r. An-
kara’da orduya darbe ça¤r›s› yapan
pankartlar açmas›yla tan›nan “Türk
Solu”nun 21 Temmuz 2003 tarihli
say›s›ndan birkaç al›nt› ile, biraraya
gelen kesimlere ve politikalar›na
bakabiliriz.

“Türk’ün Atefl ‹le ‹mtihan›” ka-
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pa¤›yla ç›kan bu say›da; ‘Ülkücü’
yazar Kemal Çapraz, ‘fiehit aileleri’
avukat› Zeki Hac›ibrahimo¤lu,
‘Yurtsever Hareket’ sözcüsü Bedri
Baykam, Yurt Partisi Baflkan› Sa-
dettin Tantan ve CDP Baflkan› Yek-
ta Güngör Özden ayn› içerikteki ya-
z › l a r › n d a ; flovenistlikte birlefliyor-
lard›. Örne¤in, "Türkiye'deki ulusal
altyap›n›n alt› boflalt›lmak isten -
mekte” diyen Tantan, elbette kendi-
nin de bakan oldu¤u hükümetin ye-
rine getirdi¤i IMF direktiflerinden,
ABD ile stratejik iflbirli¤inden söz
etmiyordu. fiovenizmden baflka bir
fley üretemeyen bu ulusalc›l›k için
“ulusal altyap›”n›n boflalt›ld›¤›n›
gösteren örnekler flunlard›: “Terörle
Mücadele Yasas›'n›n 8. maddesi
k a l d › r › l › y o r. PKK'l›lar affediliyor,
MGK'n›n gücü zay›flat›l›yor. ” Y.
Güngör Özden ise, Avrupa ve
ABD’nin dost olmad›¤›n› söylüyor,
ama o Avrupa ve ABD ile, kendisi-
nin de Anayasa Mahkemesi Baflka-
n› olarak en üst düzeyde hizmet et-
ti¤i devlet örgütlenmesinin iflbirli¤i-
ne hiç de¤inmiyordu. Görüp göster-
di¤i sadece, emperyalistlerin Kürt-

ler, dinciler arac›l›¤›yla "Ülkemizi
bölüp parçalamak istedikleri”ydi.
Anti-emperyalist “solcu” görüntüsü
çizen Bedri Baykam’›n bütün s›k›n-
t›s› “Sevr hortluyor” paranoyas›
olurken, Ayd›nlar Oca¤› Baflkan›
Prof. Dr. Mustafa Erkal da, “Man -
dac›l›¤›n, teslimiyetçili¤in ideoloji -
sinin art›k çokkültürlülük" oldu¤u-
nu söyleyerek, Kürt ve az›nl›klara
yönelik düflmanl›¤›n› ortaya koyu-
yordu. Bugün silahl› yeminler eden
“Kuvay› Milliye fluurundan yana
o l a n l a r › ” birleflmeye ça¤›ran Er-
kal’›n, birlik zemini ise, anti-emper-
yalizm de¤il, AKP karfl›tl›¤› ve Kürt
düflmanl›¤›. Tabii, Ayd›nlar Oca-
¤›’n›n ABD ç›karlar› temelinde
“Türk-‹slam” sentezinin ideolo¤u
oldu¤unu hat›rlatal›m.

“Kuvay› Milliye”de simgelenen
ulusal kurtuluflçulukla, anti-emper-
yalistlikle ne dün ne de bugün en
ufak bir k›r›nt› düzeyinde dahi ilgi-
leri bulunmayan bütün bu kesimler,
ayn› zamanda halk›n her türlü hak
ve özgürlüklerine de düflmand›rlar.
Adaletsizli¤in, eflitsizli¤in, yoksul-
lu¤un hüküm sürdü¤ü sistemin

mevcut yap›s›n› korumak istiyor, bu
anlamda ordunun mutlak hakimiye-
tini tek yol olarak görüyorlar. Ezilen
ulusa egemen kimli¤i dayatmay›
“bölücülükle mücadele” olarak yan-
s›t›yorlar. Kriz koflullar›ndan, çare-
sizli¤in ve alternatifsizli¤in savur-
du¤u kitlelerin en geri duygular›na
hitap etmekten güç al›yor ve siste-
min ekonomik siyasi krizlerine sun-
duklar› tek alternatif; rant›n› kendi-
lerinin yedi¤i bir yönetimle sömürü
sisteminin devam›d›r! Bu anlamda
da, krizin yaratt›¤› öfkeyi bast›ran,
üzerini örten, yanl›fl yöne kanalize
eden bir ifllev görerek, oligarflik
devletin resmi politikas›n› daha mi-
litan ve ideolojik bir çerçeveye
oturtulmufl bir tarzda yaflama geçir-
meye çal›fl›yorlar.

Bu yap›lar, ister do¤rudan dev-
letle ba¤lant› içinde örgütlensin, is-
terse ayr› örgütlenmeler gibi dur-
sunlar, sonuç itibariyle devletin po-
litikas›na hizmet etmektedirler. Bu
ö rgütlenmelerin bafl›n› çekenlerin
niteli¤ine bak›ld›¤›nda dahi, fa-
flizmle, iflbirlikçilikle iliflkileri çok
aç›k bir flekilde görülmektedir.
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Irkç›, faflist ideolojinin kitlelerin cehaleti üzerinden
propaganda yapt›klar›, yalana yanl›fla, çarp›tmaya da-
yanarak kitleleri k›flk›rtt›¤› bilinen bir gerçektir.

‹ki örnek aktaraca¤›z: 1- Sabah Gazetesi’nin iki mu-
habiri haber için gittikleri Trabzon’da, yol sorduklar›
bir gençle futbol üzerine sohbet ediyorlar. Genç, Beflik-
tafll›y›z diyen muhabirlere “iyi ki Fenerbahçeli de¤ilsi-
niz” cevab› veriyor, merak eden muhabirler nedenini
sorduklar›nda flu cevab› al›yorlar: “Onlar Rum abi,
baksan›za Fener Rum Patrikhanesi bile var!

2- Bir baflka örne¤i, internet aleminden, Hürriyet
yazar› Zeynep Gö¤üfl aktar›yor: "Brüksel Zirvesi Sonuç
Bildirisi'nin 'Türkiye' bafll›kl› bölümünden: Madde: 23
'Müzakereler s›ras›nda Türkiye birkaç devlete bölünür -
se veya Güneydo¤u bölgesinde bir Kürt devleti kuru -
lursa, yeni bir karara gerek olmaks›z›n onlarla da mü -
zakere yap›laca¤›na...’ Lütfen yurtseverlik görevinizin
gere¤i bu durumdan herkesi haberdar edin. Türkiye
üzerine oynanan oyunlar› herkes ö¤rensin." (10 fiubat)

Böyle bir madde elbette yok! Ama ›rkç› cehalet tüm
bunlar› sorgusuz sualsiz kabul edip benimsiyor. Böyle-
ce, Avrupa Birli¤i’ne yanl›fl bir temelde karfl› ç›k›p,

Kürt’ü de düflman belliyor. Sonras› malum!

Bu örnekler “uç”, hatta “komik” bulu-
nabilir. Ancak, Aleviler’e iliflkin nas›l ya-

lanlar üretilip bunlar›n sünni halk›n ezici bir ço¤unlu-
¤una kabul ettirildi¤ini hat›rlay›n. Bu türlü yalan ve
söylentinin sorgusuz sualsiz kabul edildi¤i bir kültür ve
ortam›n varl›¤› tart›flmas›zd›r. Peki kim yarat›yor bu
dezenformasyonu ve kültürel iklimi? Üç çocuk yere
bayrak att› diye hezeyan içinde aç›klamalar yapan ve
adeta o olay›, ülkenin iflgali gibi yans›tan Genelkur-
may’a bak›lmal› cevap için. Toplumu kendi politikala-
r›na yedeklemek için psikolojik harp dairelerinde kafa
yoran generallere, iktidarlara sorulmal›.

Ony›llard›r devrimcilere karfl› üretilen yalan haber-
leri bir hat›rlay›n; asl› astar› olmayan bu tür yalanlarla,
gerçek vatanseverlere “hain” damgalar› yap›flt›ran bir
düzen elbette en koyu cehaletin sürmesini ister. Halk›n,
devletin ve faflistlerin yalanlar›n› sorgulad›¤›, gerçe¤i
arad›¤› koflullarda, ›rkç›l›k da yaflam bulamaz. Bu ne-
denle, gerçe¤i anlatan, halklar›n kardeflli¤i ve birlikte
mücadelesini savunan devrimcilerin sesi katliam dahil
her türlü yöntemle k›s›lmak istenmektedir.

Bu iki örnekten ç›kar›lmas› gereken bir baflka ders
ise, faflizmin hiçbir propagandas›na gülüp geçmeden
›srarla teflhir edilmesi gere¤idir.

Irkç›l›k, cehalet üzerinde yükseliyor



Geçen say›m›zda ““Bir cinayetin
yarg› aya¤›”nda, Hrant Dink cina-
yetiyle do¤rudan ve dolayl› iliflkisi
olanlar›n nas›l “yarg›”n›n müsama-
ha ve himayesine mazhar oldu¤unu
anlatm›flt›k. Eksik anlatm›fl›z. Daha
do¤rusu, her gün, polisin, milletve-
killerinin, jandarman›n, “yarg›”n›n,
katillere yönelik sevgi ve muhabbe-
tinin yeni yeni örnekleri ç›k›yor or-
taya.

*

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyo-
nu Baflkan› Elkatm›fl, “Dink cinaye -
ti araflt›r›ls›n” önerisini, “olay yar -
g›ya intikal etti. Müdahalemiz do¤ -
ru olmaz” diyerek reddetti.

Oysa, malum, Susurluk da yarg›-
ya intikal etmiflti, fiemdinli de...
Ama hepsinde komisyonlar da ku-
ruldu, araflt›rmalar da yap›ld›...

Acaba AKP’li Elkatm›fl, Hrant
Dink’in katledilmesi olay›nda niye
farkl› davran›yor?

O da m› çok sevdi acaba Ogün
Samast ve Yasin Hayaller’i? “Ço-
cuklar› bir de biz rahats›z etmeye-
lim” diye mi düflündü?

Aç›klas›n da herkes ö¤rensin.

*

Trabzon A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nin McDonalds’› bombalad›ktan
10 ay sonra “nöbetçi heyet”le sal›-
verdi¤i Yasin Hayal’in daha önce de
Trabzon’da birçok darp suçu iflledi-
¤i ortaya ç›kt›. Hem de bir de¤il,
befl de¤il.

Ve ne ilginçtir ki, McDonalds
bombalanmas›nda oldu¤u gibi,
ma¤durlar yine flikayetçi olmam›fl
veya olmuflsa da flikayetlerini geri
alm›flt›!

Mesela, 2003 y›l›nda Santa Ma-
ria Klisesi’nde çal›flan bir görevliyi
de darp etmifl, ama bununla ilgili de
hiçbir ifllem yap›lmam›flt›.

*

Yarg›tay’dan geçen hafta gelen
bir haber de rahip Santoro'nun öldü-
rülmesi olay›n›n üstünün hukuken
de örtülece¤ini gösteriyor.

“Yarg›tay Baflsavc›s›, rahip San -
toro cinayeti dosyas›n›n oonaylan -
mas›n› istedi.”

‹lginç noktalar var:

B i r i n c i s i : Polis gibi, Tr a b z o n
A¤›r Ceza Mahkemesi de O.A’n›n
rahip cinayetini ttek bafl›na gerçek-
lefltirdi¤i karar›n› vermifl. Bu “ço-
cu¤un” silah› nas›l buldu¤u bile
araflt›r›lmam›fl. Tan›klar olay önce-
sinde yaklafl›k 44-5 kiflinin kiliseye
gelip keflif yapt›¤›n› belirtmesine
ra¤men, tan›k ifadeleri dikkate al›n-
mam›fl.

O.A.'n›n cinayet öncesinde yap-
t›¤› internet yaz›flmalar› bile ne po-
lis, ne mahkeme taraf›ndan incelen-
memifl. Düflünebiliyor musunuz,
aman bir “azmettiren”, bir örgütsel
iliflki varsa, ortaya ç›kmas›n diye,
nas›l bir ihtimam gösteriyor polis ve
yarg›!

‹kinci ilginç nokta, Tr a b z o n
Baflsavc›l›¤› rahip cinayeti davas›n-
da karar› temyiz etmemifl. Karar›n
temyiz edilmemesi, “soruflturma -
n›n genifltilmesi” talebinde bulunu-
lamamas› demek!

Üçüncüsü, Ya rg›tay Baflsavc›-
s›’n›n istemi de “O.A.'n›n rahip ci-
nayetini ttek bafl›na iflledi¤i kara-
r›”n›n kesinleflmesi demek.

Yani dosyan›n üstü tam ve kesin
olarak örtülmüfl olacak!.. Yasin Ha-
yal'in McDonald's'› bombalamas›
davas›nda oldu¤u gibi.

Son bir not daha; Trabzon A¤›r
Ceza Mahkemesi, McDonald's'›
bombalamas› davas›nda Yasin Ha-
yal’e, rahip Santoro’nun öldürülme-
si davas›nda da O.A’ya “iyi hal” in-
dirimi yapm›fl. A¤›r Ceza Reisi de
bunlar›n “iyi çocuk”lar oldu¤u ka-
naatinde demek ki.

*

Geçen haftan›n bir baflka ilginç
olay›, ‹stanbul’da yafland›.

‹ki “milliyetçi” genç, “hepimiz
Ermeniyiz” slogan›n› protesto ama-
c›yla ffer ibot kaç›r mak için I ¤-
d›r’dan kalk›p ‹stanbul’a geliyorlar.

“‹stihbarat” bu eylemi önceden
ö¤renmifl (ki Hrant Dink’in katledi-
lece¤ini de önceden ö¤renmifllerdi
hat›rlarsan›z) ve her nas›lsa bu sefer
eylemi önlemek için zanl›lar› önce-
den yakalam›fllar (hat›rlarsan›z,
Hrant Dink olay›nda öyle yapma-
m›fllard›.)

Yakalam›fllar dediysek, laf›n ge-
lifli anlay›n siz. De¤ilse, ‹stanbul
polisi, ‹ki “milliyetçi” gence, son
derece nazik davranm›fl, “usülen”
gözalt›na ald›ktan sonra, memleket-
lerine geri göndermifl.

Gözalt› için ek süre bir yana,
normal süreye bile gerek duyulma-
m›fl, “örgüt” ba¤lant›s› araflt›r›lma-
m›fl... Celalettin Cerrah daha genç-
lerin gözünün içine bakar bakmaz,
“örgüt olmad›¤›n›, feribot kaç›rma
plan›n› milliyetçi ideolojiyle yapt›k -
lar›n›” anlam›fl zaten!

*

‹flte her fley ortada.

Bir yanda, devrimcilere, demok-
ratik güçlere karfl› kurulan komplo-
lar, keyfi gözalt› ve tutuklamalar,
aylarca, y›llarca delilsiz, kan›ts›z F
Tipi hapishanelerde yat›rmalar ve
iflte, faflist, gerici güçler karfl›s›nda
düzenin polisinin, yarg›s›n›n hima-
yeci tavr›...

*

“Yasalar karfl›s›nda herkes eflit”
mi sizce?

“Yarg› ba¤›ms›z” m› sizce?

Polis, herkesin “huzur ve güven-
li¤i için” mi, yoksa baz›lar›n›n
huzur ve güvenli¤i için mi var?

Böyle bir ülkede, bir olay›n polis
taraf›ndan soruflturulmas›nda gg e r-
çekler in aç›¤a ç›kmas›n›, olay
“yarg›ya intikal etti¤inde” aadaletin
yerini bulmas›n› beklemek müm-
kün müdür?

Soruyoruz, mümkün müdür?

29
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Faflizmin hukuku,
katillerden yana çal›fl›yor...
✗



30

Ç›rp› Deresi yine h›rç›n, yine öf-
keyle ak›yordu birleflmek için F›-
rat’la. Bilemezdi buz gibi sular›na
akacak canlar›n oldu¤unu. Bilemez-
di ki, yata¤›n›n giriflindeki betonun
çöktü¤ünü. Bilseydi böyle h›rç›n
olur muydu, düzenin zerre kadar de-
¤er vermedi¤i yoksul çocuklar› sa-
r›p sarmalamaz m›yd›...

Yoksul evlerinden ç›karak daha
gün do¤madan dolufltular kamyo-
nun kasas›na.

43 cand›lar. 43 k›z çocu¤u. Ki-
misi töreyle, berdelle zincirlenmifl
çocuk yaflta kad›n. Yafllar› 13-17
aras›ndayd›.

Tan›rs›n›z onlar›, duydunuz hi-
kayelerini. Yan›bafl›n›zdad›r kimisi
ya da onlar›n hikayesi sizin de hika-
yenizdir... Okul yüzü görmeden Çu-
kurova’da pamuk tarlalar›n›, Kara-
deniz’de f›nd›k bahçelerini gördü-
ler. S›tmay›, dizanteriyi tarla baflla-
r›nda kurduklar› çad›rlarda yaflad›-
lar. ‘Evcilik’ oynayamadan evlendi-
rildiler küçük yaflta. Kravatl› beyler
ve rüküfl kad›nlar ailelerini suçlad›,
“neden k›z›n›z› okula göndermiyor-
sunuz” diye. Bir kez bile düflünme-
diler yoksullu¤un çaresizlefltirdi¤i
ana ve babalar›. ‹statistiklerde ‘gelir
da¤›l›m›ndaki adaletsizlik’ diye ge-
çen rakamlar›n onlar›n yaflamlar›n›n
ta kendisi oldu¤unu ak›llar›na bile
getirmeden hep suçlad›lar yoksulla-
r›, köylüleri, gecekondulular›...

u

Yine düflmüfllerdi ekmek yoluna. 

Devletin Ceylanp›nar’da kurulu
Tar›m ‹flletmeleri T‹GEM’e ba¤l›
çiftli¤ine süt sa¤maya gidiyorlard›.

Dondurucu so¤u¤a karfl› umutla-
r›, düflleri ›s›t›yordu körpecik be-
denlerini. Sar›ld›lar birbirlerine, ne-
fesleriyle ›s›tt›lar birbirlerini, daha
yeni içli bir türkü tutturmaya koyul-
mufllard› ki, tan vaktinin ›ss›zl›¤›n›
orta yerinden y›rtt› ac› bir gürültü.
Ard›ndan Ç›rp› suyunun so¤u¤unu
duydular taze bedenlerinde.

Kamyon dereye uçtu, farketmedi
floför Halil Ete betonun çöktü¤ünü.
Ç›rp› Deresi ç›rp›nd› çocuklar›n
hayk›r›fllar› ile.

Kimse duymad› ç›¤l›klar›n› sa-
bah›n kuflluk vaktinde. S›cak yata-
¤›ndayd› devletin büyükleri, taflero-
nu suçlamaya haz›rlan›yordu T ‹-
GEM. “Bir y›l önce böyle kamyon-
da tafl›may›n diye uyarm›flt›k” diye-
cekti T‹GEM Müdürü. Tafleron T‹-
GEM’i suçlay›p, “Biz T‹GEM'e de-
falarca çiftlik içindeki bu yolun ya-
p›lmas›n›, dere üstündeki menfezin
tafl›may› kald›rmayaca¤›n› söyle-
dik” dedi. Halk›n can›, sözkonusu
oldu¤unda en sorumsuz kesilen
devletin iyi bir bürokrat› oldu¤unu
kan›tlarcas›na, tafleronun çal›flt›rd›-
¤› personelle ilgili hiçbir sorumlu-
luklar›n›n bulunmad›¤›n› söyledi
müdür. Ama anlatmad› sözde uyar›-
n›n ard›ndan hiçbir fley yapmay›p
tafleronla ifllerini yürütüp yoksul
eme¤ini nas›l sömürdüklerini. Sor-
gulamayacakt› tafleronluk denen
sistemin, insan› hiçe sayan bir uy-
gulama oldu¤unu.

Kimse duymad› genç ç›¤l›klar›.

Al›p götürdü Ç›rp› Deresi içle-
rinden 10’unu. Hacer Kaya ve dört
ayl›k hamile Fidan Elma’n›n cans›z
bedenini ç›kard›lar a¤›tlar aras›nda.

Dokuzu ak›p gitti Ç›rp› ile bir-
likte F›rat’a kavuflmak için. Bu ka-
ç›nc› cand› F›rat’a verilen. Tükendi
soluklar›, kaskat› kesildi bedenleri,
kimisinin bulundu cesetleri, kimisi
kavufltu F›rat’a, ak›p yitti. Belki de,
insana de¤er vermeyen, halk› yok-
sulluk alt›nda ezen bu topraklar› ter-
kedip, s›n›r›n öte yan›na firar etti F›-
rat’la birlikte.

A¤›tlar, hayk›r›fllar, yoksullu¤a
isyanlar gökyüzünü kaplarken,
umutlar›n› da yanlar›nda al›p gitti
Emineler, Fatmalar, Halseler, Zeh-
ralar, Haticeler ve di¤erleri.

u

Gidebilselerdi o gün de süt sa¤-
maya, 2- 3 YTL alacaklard›. Günde-
li¤i 3 YTL... Soluksuz çal›flsalar -ki
öyledir- ayda sadece 90 YTL. Kimi-
sinin bir gecelik masraf›n›n onda bi-
ri bile de¤il. Ne kadar süt sa¤arlarsa
o kadar para al›yorlard›, flimdilerde
kuzular emdi¤i için çok sa¤am›yor-
lar, bir aya kadar akflam 10’a kadar
çal›flacaklar›, çok süt sa¤›p 4 YTL
alacaklar› günleri bekliyorlard›.

Ne sigortalar› vard›, ne de emek-
lilik ya da baflka sosyal haklar›. Bil-
mezlerdi de zaten nedir “sosyal
haklar”. Bilmesinler istemiflti dü-
zen. Bilirlerse örgütlenirler diye dü-
flünmüfltü patronlar. Devletin yasa-
lar›n›, özellefltirmeli, tafleronlaflt›r-
mal› talan sistemlerini arkas›na ala-
rak sömürmüfltü iliklerine kadar
13’lük k›zlar› ve çocuk kad›nlar›.

‹flsizlik nedeniyle savrulmufllar-
d› oradan oraya. Halil Elma, bu ne-
denle Urfa’dan göçmüfltü Ceylanp›-
nar›’na. Öfkeyle a¤z›ndan ç›kan tek
cümleyle özetledi sistemin gerçek
yüzünü: “Mecburduk bu flartlarda
çal›flmaya, açt›k çünkü. Sigortam›z›
yapmad›lar, oysa devlet kurumu de-
¤il miydi buras›?”

Sömürünün bafl›n› tutan da zaten
o devlet de¤il miydi? Tafleronlar›,
tekelleri ile bilumum patronlar›n ç›-
karlar›n› koruyan, bunun için yasa-
lar yapan, hapishaneler, iflkenceha-
neler infla eden, polis copuyla, asker
postal›yla bu adaletsiz düzen bozul-
mas›n diye halk›n tepesine binen bu
devlet de¤il miydi zaten!

u

Bir somun paras›na verildi can-
lar. Kapitalizmin ilahlar›na kurban
edildi 13’lük genç k›zlar.

Neresinden baksan›z çürümüfl
düzenin resmini çizdiler canlar›y-
la. Çocuklar› günlük 2-3 YTL gibi
bir ücretle, güvencesiz ve tehlikeli
koflullarda çal›flt›ran, yük ve hayvan
tafl›makta kullan›lan kamyonlarla
‘personel’ tafl›yan, yollar›n›, köprü-
lerini ihtiyaca cevap verecek flekil-
de yapmayan, bir kazada timsah
gözyafllar› döküp bir yenisine kadar
susan, unutturan düzenin resmini.
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Y›llard›r bitme-
yen bir oyundur
bu: Ermeni Soyk›-
r›m Tasar›s› A B D
meclisine gelir.
Bu, Amerikan bur-
juva politikac›lar›
için hem ülkede
bulunan Ermeni-
l e r’in oylar›n› av-

laman›n arac›d›r, hem de T ü r k i y e ’ y e
karfl› hiç eskimeyen bir ‘koz’dur.

Tasar› gündeme gelir gelmez
B a k a n l a r, Baflbakanlar, Genelkur-
may Baflkanlar› Amerika yollar›na
düflerler. Yo¤un bir “diplomasi” tra-
fi¤i bafllar. ABD hükümetleri “as-
l›nda biz de tasar›y› istemiyoruz,
a m a . . . ” aç›klamalar› yapar önce.
Ard›ndan, tasar›n›n geçmemesi için
siyasi, ekonomik tavizler verilir.
Amerikan politikalar›na tam biat
yeminleri edilir. Ve tasar› bir dahaki
seneye yeniden gündeme getirilmek
üzere rafa kald›r›l›r. Y›llard›r oyna-
n›yor bu oyun! Halka, “ABD, Tür-
kiye ile iliflkilerinin bozulmas›n› is-
temedi” ya da “diplomatik giriflim-
lerimiz sonuç verdi” gibi aç›klama-
larla yans›t›lan bu sonuç, do¤al ola-
rak verilen tavizleri de gizliyor.
Türkiye halk› ancak bu tavizler ya-
flama geçirildi¤inde ö¤reniyor.

Yine bir Ermeni Soyk›r›m tasa-
r›s› gündemde, yine T.C D›fliflleri
Bakan› Abdullah Gül ve Genelkur-
may Baflkan› Orgeneral Yaflar Bü-
yükan›t Amerika yollar›nda.

Bu kez Hrant Dink’in katlinde
devletin rolünün giderek aç›¤a ç›k-
mas›, tasar›n›n rafa kald›r›lmas›n›
zorlaflt›ran bir etken olsa da, yine
flantaj, taviz koparma amaçl› kulla-
n›ld›¤›ndan emin olabilirsiniz.

Bu oyun ayn› zamanda bize bir
gerçe¤i gösteriyor;

Türkiye oligarflisinin sahiplendi-
¤i Osmanl›’n›n kanl› miras›, bo¤a-
z›na dolanmaktad›r. Bu topraklarda
yaflayan Ermeniler’e karfl› düflman-
l›¤› da besleyen bu sahiplenme,

böylece ba¤›ml›l›k halkas›n›n daha
da s›k›lmas›nda emperyalizm tara-
f›ndan kullan›lmaktad›r. Oligarfli bu
tarihle hesaplaflmad›kça, inkâr poli-
tikas›n› sürdürdükçe, ayn› açmaz›
yaflamaya devam edecektir.

Bu arada, Ermeni tasar›s›na ilifl-
kin, fiimon Perez’in devreye sokul-
mas› da, (Aktaran; E. Özkök) oli-
garflinin “muhtaç oldu¤u kudreti”
nerede arad›¤›na bir örnektir.

‘Kürt Sorunu’nda Gebelik

Görüflmelerin gündem maddele-
rinden biri olan, “PKK’yle mücade-
le” konusu da, özü itibariyle ayn›
mahiyettedir. Kürt halk›n›n ulusal
haklar›n› tan›mayan, inkâr, imha ve
asimilasyon üzerine kurulu gele-
neksel politika d›fl›nda hiçbir seçe-
ne¤i bulunmayan oligarflik iktidar,
bu politikay› yürütebilmek için de
Amerika’ya ödünler vermektedir.

“Fransa’daki ‘PKK operasyonu-
n u ’ Amerika yapt›rd›” haberleri
üzerinden, “giriflimlerimiz sonuç
veriyor” sevinci yaflayan iktidar, bir
gerçe¤i halktan gizlemeye çal›fl›yor.
Kürt sorunu dedikleri ulusal sorun,
bu topraklar›n sorunudur. Ne Fran-
sa’n›n faflizmle iflbirli¤i ile ne de
Amerikan bombalar› ile çözülemez.

‹flte bu iki sorun; Kürt ve Erme-
ni sorunu oligarflinin politikalar›n-
daki iki açmaz› oluflturmaya devam
ederken, bu eksende girilen her ilifl-
kinin ba¤›ml›l›k zincirlerinin daha
da s›k›laflt›r›ld›¤› gerçe¤inin üzeri,
alabildi¤ine yükseltilen flovenizm
ile örtülmeye çal›fl›lmaktad›r. Kitle-
lerin içine sürüklendikleri flovenist
histeri ile, as›l sorun, ba¤›ml›l›k so-
runu has›r alt› edilmektedir.

Kürt ve Ermeni sorunlar› teme-
lindeki “Amerikan karfl›tl›¤›”n›n
bizzat iktidar taraf›ndan kullan›lma-
s› da, bunu kimlerin körükledi¤ini
g ö s t e r m e k t e d i r. Abdullah Gül’ün,
“Ermeni tasar›s› geçerse Türkiye’de
Amerikan karfl›tl›¤› yükselir” sözle-

ri bu gerçe¤in kan›t›d›r.

ABD, Kimin Yönetti¤ini
Gösteriyor

Dıfliflleri Bakanı Abdullah Gül
ile Genelkurmay Baflkan› Orgeneral
Yaflar Büyükan›t’›n arka arkaya ger-
çekleflen ABD ziyaretleri, baflka
aç›lardan da baz› gerçekleri yeniden
göstermifltir.

Dıfliflleri Bakanı Gül, ülkeyi yö-
neten hükümetin temsilcisi s›fat›y-
la, do¤al olarak mevkidafllar›yla,
Amerikan politikac›lar›yla görüfltü.
Do¤al olmayan ise, Yaflar Büyüka-
n›t’›n bir asker de¤il, hükümetin ba-
fl› gibi a¤›rlanmas›d›r. Örne¤in,
ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick Che-
ney ile görüflmesi, teammüllere gö-
re do¤al de¤ildir. ABD, bu kabul ile,
ülkeyi yöneten güç olarak Genel-
kurmay’› muhatap alma tavr›n› ser-
gilemekte ve bunu herkese göster-
mektedir. “Milli davalar görüflülü-
yor”, Ermeni meselesi, PKK sorunu
ele al›n›yor” gibi, sistemin ulvi po-
litikalar› ile perdelenen bu gerçek,
Amerikan emperyalizminin hem ik-
tidar› hem de orduyu yönlendirme
politikas›na da uygundur.

Tezkerenin reddedilmesi süre-
cinde, ABD’nin TSK’y› “liderlik
rolünü oynayamamakla” suçlamas›,
hem sistem içinde hem de ABD’nin
gözünde ordunun yerini gösteren de
bir itiraft›. “Yöneten ordu” gerçe¤i
böylece iktidar›n surat›na çarp›l›r-
ken, AKP hükümeti de kendini ka-
n›tlayabilmek için daha fazla iflbirli-
¤ine, yalakal›¤a do¤ru savruldu.

Gül’ün, Cheney ile görüflmesin-
de, “ Genelkurmay Baflkanımızla
mutlaka görüflün” demesi ise, hem
“devlet”in Genelkurmay oldu¤unun
bir itiraf› hem de AKP’nin netameli
konularda sorumlulu¤u üzerinden
atma siyasetinin bir yans›mas›d›r.

Sonuç olarak, iktidar› Genelkur-
may’› ile bir “Amerikan gezisi” da-
ha, verilen tavizlerle sona ermifltir.
Bunun yans›malar›n›, ABD’nin Or-
tado¤u politikalar›na yedeklenme-
de, ‹ran ve ‹srail gibi konularda gö-
rece¤iz.
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Genelkurmay ve Gül’ün ABD Ziyaretleri

Bo¤aza Dolanan Kanl› Tarih



“Irak Çal›flma Gruplar›” toplan-
d›, raporlar haz›rland› ve nihayet
Bush’un yeni Irak plan› ortaya ç›k-
t›: O kadar tart›flmadan sonra “çare”
olarak bula bula, Irak’a 20 bin küsur
asker daha göndermekten baflka bir
fley üretememifllerdi. Fakat ek asker
gönderilmesinden daha önemli
olan, Ba¤dat’a yönelik niyetlerdi.

Bush’un yeni plan›n› ele ald›¤›-
m›z 87. say›m›zda flöyle demifltik:
“Yeni plana göre, 21 bin 500 aske -
rin 17 bini Ba¤dat’a yerlefltirile -
cek... Asl›nda askeri aç›dan bak›ld› -
¤›nda Bush’un aç›klamas›na bir
‘Ba¤dat Plan›’ da denilebilir.”

Ba¤dat teslim al›nmadan Irak
teslim al›namayacakt›. Emperyalist
iflgalin bafl›ndan bu yana görünen
buydu. Bu nedenle Bush’un yeni
plan›n›n aç›klanmas›ndan bu yana
Ba¤dat’a sald›r› bekleniyordu. Sal-
d›r› için, iflgalcilerin Ba¤dat’a gön-
derdi¤i askerlerin yan›s›ra, Kürt
peflmergelerden de Ba¤dat’a birlik-
ler kayd›r›lm›flt›.

8 fiubat tarihli gazeteler, “Ba¤ -
dat’ta Beklenen Operasyon Baflla -
d›” diye yazd›lar.

Ba¤dat’›n birçok mahallesine
hava sald›r›lar› düzenlenmiflti o ge-
ce. Ölü say›s› kimine göre 8, kimine
göre 18’di, toplam gerçe¤i asl›nda
kimse bilmiyordu belki de. ‹flgalci-
ler, havadan bombalay›p gidiyorlar-
d›, kaç kifliyi öldürdüklerini bilme-
leri mümkün de¤ildi. Hava sald›r›-
lar› izleyen günlerde de sürdü. Pa-
zar yerleri, evler, meydanlar bom-
balan›yor ve arkas›ndan iflgal güçle-
ri “ d i reniflçilerin oldu¤u yerlere
sald›r› düzenlendi¤i”ni iddia edi-
yorlar. Ba¤dat sald›r›s›, aç›k ki, tüm
Ba¤dat halk›n› y›ld›rmay›, sindir-
meyi, Ba¤dat’› boflaltmaya zorla-
may› amaçlayan bir sald›r›d›r.

Üçüncü Ba¤dat sald›r›s›
7 fiubat’ta bafllayan sald›r›, do-

kuz ay içinde üst üste yap›lan üçün-

cü Ba¤dat sald›r›s›. Hat›rlanaca¤›
gibi, daha önce ayr›ca Felluce’ye,
Sadr bölgesine yönelik çok kapsam-
l› sald›r›lar gerçeklefltirilmifl, katli-
amlar yap›lm›fl, ama Ba¤dat yine
teslim al›namam›flt›.

Son operasyona 550 bin iflgalci ve
iflbirlikçi askerin kat›ld›¤› belirtili-
y o r. Havadan ya¤d›r›lan bombalar
d›fl›nda, soka¤a ç›kma yasaklar› ilan
e d i l i y o r, semtler, mahalleler kuflat›-
l › y o r, evler bas›l›yor. ‹flgalciler, Ba¤-
dat’› ka¤›t üstünde 9 bölgeye ay›r-
m›fl, her bölgede kukla Irak ordusu
askerlerinin yan›na, 600 A B D a s k e r i
verilmifl. Kuflatacak, sald›racak ve
teslim alacaklar. Beyaz Saray’da çi-
zilen planlarda öyle yaz›yor.

‹flgalcilerin bombalar›n›n a¤›r-

l›kl› hedefi Sünni hal-
k›n yaflad›¤› mahalle-
ler olmakla birlikte,
sald›r›n›n hedeflerin-
den biri de El Sadr

güçleriydi. Ba¤dat operasyonunun
ilk gününde Sa¤l›k Bakanl›¤› binas›
bas›larak, Bakan Yard›mc›s› gözal-
t›na al›nd›. Sözkonusu kifli, Sadr
grubunun yöneticilerinden biriydi.
El Sadr'›n Diyala Vilayeti Temsilci-
si Ali Kaz›m, Mehdi ordusunun
Basra'daki komutanlar›ndan Halil el
Maliki, Sadr'›n kurmaylar›ndan Ha-
dim el Hamadani, ABD askerlerin-
ce yap›lan bask›nlarda katledildiler.
Sadr grubu, henüz iflgalcilere karfl›
aç›k bir direnifle geçmifl de¤il. Dire-
nifl halen esas olarak sünni güçler
taraf›ndan sürdürülüyor.

Ba¤dat yenilmeyecek!
Irak’taki Amerikan ordusu söz-

cüsü Tümgeneral William Caldwell,
operasyonun “Ba¤dat’taki direnifli
bitirmeyi hedefledi¤ini” belirtti.

‹flbirlikçilik, her yerde ayn›, iha-
net, her yerde ihanettir. Bugün Irak
en büyük direnifllere, kahramanl›k-
lara oldu¤u kadar, büyük bir ihane-
te de sahne oluyor.

‹flgalcilerin Ba¤dat sald›r›s› bafl-
lamadan iki gün önce, Irak'›n SSünni
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Ba¤dat’ta D‹REN‹fi Var!

Direnifl, emperyalist
teknolojiyi vuruyor:

‹flgal güçleri, tam 7 fiubat’ta büyük Ba¤dat
sald›r›s›na haz›rlan›rken, direniflçiler CH-46 Chi-
nook tipi, toplam 30 kifli tafl›ma kapasitesine sa-
hip bir helikopteri düflürdüler. Bununla birlikte,
son iki hafta içinde direniflçiler taraf›ndan düflü-
rülen Amerikan helikopteri say›s› 5’e ulaflm›flt›.

Bu arada Amerikan ordusuna ait büyük bir nakliye helikopteri de düfltü.
‹flgal komutanl›¤› ad›na yap›lan aç›klamada, helikopterin “teknik bir ar›za”
sonucu düfltü¤ü aç›kland›. Ama yalanc›n›n mumu, direniflçiler taraf›ndan he-
likopterin düflürülüfl an›n›n görüntülerinin yay›nlanmas›yla söndü. ABD’nin
yalanc›l›¤› bir kez daha suçüstü oldu.

Binlerce uçak ve helikoptere, devasa askeri güçlere sahip ABD, helikop-
terlerinin düflürülmesi karfl›s›nda acizdi ve bir helikopterinin düflürülmesini
gizlemekten medet umacak duruma düflmüfltü.

Çünkü direniflin yarat›c›l›¤› ve iradesi teknolojiyi vuruyor... iflgal boyun-
ca düflen helikopterlerin say›s› 50’ye yaklaflt›.



Devlet Baflkan› Yard›mc›s› Ta r › k
Haflimi, “ek askeri birliklerin bir an
önce gönderilmesini” i s t i y o r d u
ABD’den.

Haflimi’ye göre, daha önce yap›-
lan sald›r›lar›n sonuçsuz kalmas›n›n
nedeni “asker say›s›n›n yetersizli -
¤i” idi. Asker say›s› yani dolay›s›y-
la halka s›k›lan kurflun ve at›lan
bomba art›r›l›rsa, bu defa “baflar›l›”
olunaca¤›n› söylüyordu.

Ama iflgalci de, iflbirlikçi de ya-
n›l›yor. Amerika bu defa da Ba¤-
dat’ta direnifli bitiremeyecek... Ba¤-
dat, Felluce gibi, UmmKasr gibi di-
renecek. Cengiz Han’›n torunu Hü-
lagu’nun Ba¤dat’› ya¤malayan 200
bin kiflilik ordusuna direndi¤i gibi
direnecek. 1910’larda ‹ngiliz sö-
mürgecili¤ine direndi¤i gibi direne-
cek. Üç y›l› aflk›n süredir Ba¤dat’›

iflgalcilere vermeyen cüretiyle dire-
necek.

Direniflçilerin ‘ateflkes’
koflullar›
Bu arada Sünni direnifl güçleri,

ABD ve ‹ngiliz iflgal güçlerinin çe-
kilmesini sa¤layacak bir ateflkesin
koflullar›n› aç›klad›lar. 20. Devrim
Tugaylar› ad›yla da bilinen Sünni
Irak ‹slami Direnifl'in liderlerinden
Ebu Salih el Cilani imzas›yla ‹ngiliz
Independent Gazetesi’ne gönderilen
bildiride, "ABD'liler çekilmek için
görüflmeler yapmak isterse biz de
baz› koflullara ba¤l› olarak görüflü -
rüz" denildi.

‹flgalin hemen bafl›ndan itibaren
direnifli örgütleyen güçlerden biri
olan 20. Devrim Tugaylar› ad›na ya-
p›lan aç›klamada, “ateflkes için ön-

c el i kle petrol bölg el er ini fiii ve
Kürtler’e b›rakan yeni anayasan›n
tamamen iptali, hükümetin da¤›t›l-
mas› ve seçimlerin yenilenmesi, mi-
lis örg ü tl er inin da¤ ›t › lm as›, esk i
Irak ordusunun yeniden yasallaflt›-
r›lmas›, ‹ngiltere ve ABD'nin savafl
zararlar›n› tazmin etme sözü verme-
si” isteniyor.

Hiç kuflkusuz direniflçilerin ta-
lepleri hakl› ve meflrudur. Ancak
emperyalizmin çekilmeye zorlan-
mas›, Irak’› teslim alma, ondan da
önce, Ba¤dat’› teslim alma umutla-
r›n›n tümüyle k›r›lmas›ndan; Viet-
nam’da oldu¤u gibi, Irak’ta kalma-
n›n, emperyalizm için siyasi, askeri
ve ekonomik bir darbeye dönüfltü-
rülmesinden geçecek. Ba¤dat dire-
nifli iflte bu noktada Irak’›n gelece¤i
aç›s›ndan kilit bir önem tafl›yor.
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Emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin hemen hemen tüm sald›r›lar›nda
böyle olur. Önce yalanlar döflenir,
sonra askerlerin, bombalar›n, kur-
flunlar›n geçece¤i yollara. Irak’ta da
böyle olmufltu. fiimdi ‹ran’da da
böyle oluyor.

“Kitle imha silahlar›” vard›
Irak’ta. ABD emperyalizmi, kosko-
ca Birleflmifl Milletler’i maymuna
çevirmifl, BM’de slayt gösterisi ya-
p›p, “kitle imha silahlar›n›n tafl›nd›-
¤› mobil üsleri, özel kamyonlar›”
gösteriyordu. Her fley ne kadar sahi-
ci, ne kadar ciddi görünümlüydü.

Öyle olmal›yd›, çünkü bu flovun
sonucunda bir ülkeye sald›r› karar›
verilecek, o sald›r›da yüzbinlerce
insan katledilecekti.

fiov ciddi olmal›yd›.
fiovun s›radan olmayan, herbiri-

nin kendi istihbarat teflkilatlar› olan
ülkeleri gerçe¤in fark›ndayd›lar
ama ç›karlar› Amerikan emperya-
lizminin sald›r›s›na destek vermek-
ten geçiyordu. Böylelikle, BM salo-
nunda o flovla kand›r›lmalar›na bile

isteye izin verdiler.

fiimdi yeni bir flov bafll›yor. Ya-
lanlar bir kez daha sahne al›yor.

***

13-14 fiubat tarihli gazeteler, te-
levizyonlar, “sanki bir yerden dü¤ -
meye bas›lm›flcas›na” ‹ran’la ilgili
haberler vermeye bafllad›lar.

“‹flte ABD’nin Irak’ta ele geçir -
di¤i ‹ran silahlar›.” (Sabah 13 fiu -
bat)

“ABD, ‹ran’a yönelik ilk delili
aç›klad›” (Zaman 13 fiubat)

Ertesi gün bütün gazetelere ya-
y›larak devam etti haberler:

“‹syanc›lara ‹ran’dan keskin ni -
flanc› tüfe¤i”... “‹ran’a sat›lan tüm
silahlar Irak’ta ç›kt›...”

14 fiubat’da Amerikan “dezen-
formasyon merkezi”nden yeni bir
haber daha geçildi ajanslara.

“fiii lider El Sadr, geçen ay
Irak’› terkederek ‹ran’a s›¤›nd›.”

***

“Bin Ladin Afganistan’da”yd›,

bombalar Afganis-
tan’a ya¤d›r›lma-
dan önce... Irak’›n
b o m b a l a n m a s › n › n

az öncesinde “kitle
imha silahlar›” gerekce-

si yetersiz kal›rsa diye
“Irak El Kaide” iliflkisi de keflfedil-
miflti...

Bak›n flimdi de ‹ran’›n suçlar›
nas›l biiir biiir belgeleniyor!!!

Ve bu yalan haberlerin bir gün
öncesinde, ““AB Genel ‹fller ve D›fl
‹ l i fl k i l e r K o n s e y i ” t o p l a n a r a k ,
‹ran’a yapt›r›m öngören BM G ü-
venlik Konseyi’nin 1737 say›l› ka-
rar›n›n Avrupa Birli¤i genelinde uy-
gulamaya girmesini onayl›yor.

Avrupa emperyalizmi, ABD em-
peryalizminin iflini kolaylaflt›r›yor.
Ne de olsa, iflgallerden o da pay›n›
al›yor sonuçta.

***
A B D Baflkan› Bush’un, Penta-

gon’un, CIA’n›n Irak konusunda
yalan söyledi¤i kaç kez kan›tland›.
Ama iflte, yalanlar›n›n aç›¤a ç›km›fl
olmas›, ayn› yalanlar›, üstelik nere-
deyse ayn› tarz ve ayn› senaryo
içinde söylemelerine engel de¤il.
Onlar›n önündeki tek engel, halkla-
r›n direnifli ve emperyalizme vura-
ca¤› darbelerdir.

Önce yalan bombalar›
düflmeye bafllad› yine

�ran
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AKP iktidar›n›n "iflkenceye s›f›r
tolerans" söyleminin yalan oldu¤u
bir kez daha görüldü; bir iflkence
davas› daha iflkencecilerin himayesi
ile sonuçland›.

Sendikac› Süleyman Yeter'in ifl-
kencede katledilmesi davas›n›n da
san›klar› aras›nda bulunan, ancak
bugüne kadar “yakalan(a)mayan
Ahmet Okuducu'nun da aralar›nda
bulundu¤u dört polisin yarg›land›¤›
davada, Ya rg›tay belgeli iflkence
olay›nda, mahkemenin verdi¤i be-
raat karar›n› bozarak geri gönderdi.

1998 y›l›nda ‹stanbul Siyasi fiu-
bede Ahmet Turan, Müslüm Turfan
ve Dinçer Erdo¤an'a iflkence yap-

mak suçundan
yarg›lanan polisler
Mehmet Hallaç,

fieref Bayrakç›, Mahmut Y›ld›z ve
Ahmet Okuducu'nun yarg › l a n d › ¤ ›
dava, ‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahke-
mesi'nde yeniden görüldü.

Ancak, iflkencecilerin cezaland›-
r›lmas›n› isteyen yarg›, onlar› kur-
tarmak için baflka bir yöntemi çok-
tan uygulam›flt› bile.

‹stanbul 7. ACM, doktor raporla-
r›na karfl›n beraat karar› verdi¤i ifl-
kenceciler için, bu kez de zzaman
afl›m› doldu¤u karar›n› vererek be-
raat ettirdi. Böylece, bir iflkence da-
vas›nda daha, dosya zaman afl›m›
nedeniyle ortadan kald›r›ld›, iflken-
cecilerin “elleri so¤utulmad›”, yine
iflkenceler için cesaretlendirildiler.

iflkenceye ‘zaman afl›m›’

Sosyolog ‹smail Beflikçi hakk›n-
da, Esmer Dergisi’nin Aral›k 2005
say›s›nda yay›nlanan ‘‘ K o n u fl m a-
d›k, bast›rd›k’ bafll›kl› yaz›s› nede-
niyle, Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n
“suç duyurusu” üzerine dava aç›ld›.

Genelkurmay’›n suç duyurusunu
talimat olarak alg›layan Bak›rköy
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, Beflikçi
hakk›nda TCK'nin 216/1. maddesi
uyar›nca, "bas›n yoluyla halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” ve
"devletin askeri teflkilat›n› afla¤›la-

mak" iddias›yla 18
aydan 4,5 y›la kadar
hapis istendi.

Hayat›n›n 18 y›l›n› yazd›¤› yaz›-
lardan dolay› hapishanlerde  geçiren
Beflikçi, davan›n 12 fiubat’ta görü-
len ilk duruflmas›nda, mahkemeye
ders verdi ve ikiyüzlülü¤ü teflhir et-
ti. Yaz›s›nda Kürt çocuklar›na okul-
larda ‘and›m›z’ okutulmas›n› eleflti-
ren Beflikçi savunmas›nda, “Yuna -
nistan ya da Bulgaristan’da her gün
Türk as›ll› çocuklara ‘Yu n a n › m ,
varl›¤›m Yunan devletine arma¤an
olsun..’ dedirtilse, Türkiye’de buna
fliddetle karfl› ç›k›lmaz m›? Ayn› fley
Kürtler için de düflünülmeli” dedi.

Beflikçi’yi susturma davas›

12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz ve
babas› Ahmet Kaymaz'›n K›z›lte-
pe’de infaz edilmesine iliflkin dava-
ya 7 fiubat’ta Eflkiflehir’de devam
edildi.

Polislerin avukat›, katilleri ‘ma¤-
dur’, katledilenleri ‘suçlu’ göster-
mek için, bu kez de, polislerin ad›-
n›n MLKP operasyonunda ele geçi-
rildi¤i iddia edilen belgelerde geç-
mesini dosyaya koymaya çal›flt›.
“Dosya gizlili¤i” gerekçesi ile, dava-
n›n avukatlar›n›n alamad›¤› belgele-
ri, MLKP davas› ile hiçbir ilgisi bu-

lunmayan bir avukat›n ko-
layca elde etmesi, katilleri
devletin kurtarmaya çal›fl-

t›¤›n›n bir kan›t›yd›. Aleni infaz›
mazur göstermek için, Kaymaz-
lar’›n evinde bulunan Kürtçe fliiri bi-
le, “teröristli¤ine” kan›t gösteren,
infazc›lar›n avukat›, polislerin gö-
revlerini yerine getirdi¤ini söyledi.

Kaymazlar’›n avukat› Erdal Ku-
zu ise, U¤ur Kaymaz'›n ad›n›n geç-
ti¤i her aç›klamay›, onlar›n 'terö-
rist'li¤ine kan›t olarak sunulmas›n›n
hukukd›fl›l›¤›na dikkat çekerek, in-
fazc›lar›n tutuklanmas›n› istedi.
Mahkeme ise, çocuk katillerinin tu-
tuklanmas›n› yine reddetti.

Katilleri aklama çabas›

‹zmir Acil Mücadele Hatt›
Bask›lar› Protesto Etti

H Ö C ’ ü n
b i l e fl e-
ni ol-
d u ¤ u
‹ z m i r
A c i l
M ü c a-
d e l e
H a t t › ,
10 fiu-
b a t ’ t a
Konak Sümerbank önünde yapt›¤›
aç›klamayla, son günlerde yaflanan
gözalt›, bask› ve tutuklamalar› pro-
testo etti.

“Devlet Terörü Sürüyor, Bask›lar Gö-
zalt›lar, Komplolar, Bizi Y›ld›ramaz”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konu-
flan Yurdagül Gümüfl, fiubat bafl›n-
dan bu yana yaflanan; Hac› Or-
man’›n zorla kaç›r›larak gözalt›na
al›nmas›, Odak Dergisi eski yaz› iflle-
ri Müdürü Kemal Aydeniz’in tutuk-
lanmas›, Batman’da gazeteci Sinan
Kara’n›n tutuklanmas›, DEHAP Bire-
cik ‹lçe Örgütü'nün 6 yöneticisine
toplam 18 y›l hapis cezas› verilmesi,
9 fiubat’ta Eski ‹zmir’de bir taziye
evine gaz bombalar› ile operasyon
düzenleyen polisin, aralar›nda hami-
le bir kad›n›n da oldu¤u birçok kifliyi
yaralay›p 9 kifliyi gözalt›na almas› gi-
bi örnekleri hat›rlatt›. Anadolu’nun
Sesi Radyosu’nun yay›n›n›n durdu-
rulmas›n›n da, sistemin bir kez daha
muhalif bas›n kurulufllar›na dönük
tahammülsüzlü¤ünün göstergesi ol-
du¤unu belirten Gümüfl, ›rkç›, flove-
nist sald›rganl›¤a dikkat çekti¤i ko-
nuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Dün: fiemdinli’de ‘iyi çocuk’ olanlar
Hrant cinayetinde bizzat ‘s›rt› s›vaz -
lanan ve posteri servis edilen’ oldu -
lar. Ellerinde ‘ölüm listeleriyle’ hak
ve özgürlüklere yönelenler, hapisha -
ne hücrelerine ‘düflünceyi’ hapset -
meye çal›flanlar elbet yine yan›l›yor -
lar. Yaratt›klar› terör, bask› ve sald› -
r›lar› özgürlük sevdas› ile onurlu mü -
cadelemize engel olamayacaklar.”

Taziye evine yönelik operasyonu ya-
flayan Dilan Azg›n’›n da konufltu¤u
eylem, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ya-
flas›n Halklar›n Kardeflli¤i, Devlet Te-
rörüne Son” sloganlar›yla sona erdi.
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Halk› yozlaflt›ran, çeflitli milliyet
ve inançlardan halk kitlelerini birbi-
rine karfl› k›flk›rtan, ölümcül bir flo-
venizmi körükleyip ›rkç›l›¤› pom-
palayan, halk›n haber alma hakk›n›
magazin haberleri ile gasbeden, çe-
teleri ve mafyac›lar› yüceltip, kontr-
gerilla örgütlenmelerini ‘vatanse-
verlik’ maskesi ile meflrulaflt›ran...
Evet tüm bu melanetleri her saniye
yayan televizyonlar, gazeteler, rad-
yolar sonuna kadar özgür bu ülkede.
Onlar›n bir tekinin kapat›ld›¤› gö-
rülmemifltir bu ülkede.

Ancak sözkonusu olan devrimci,
demokrat, ilerici yay›nlar oldu¤un-
da cezalardan ceza be¤enin! Radyo
Televizyon Üst Kurulu, bu gerçe¤i
kan›tlayan bir karar verdi. RTÜK, 9
fiubat gece yar›s›ndan itibaren,
Anadolunun Sesi'nin yay›n›n› süre-
siz olarak durdurdu. Radyonun ya-
y›n lisans› RTÜK'ün 3984 say›l›
Kanununu Geçici 6. Maddesi hük-
müne dayanarak iptal edildi.

‹stiyorlar ki kimse
gerçekleri söylemesin

Bu anti-demokratik karar, 8 y›l-
d›r ilkeli tutarl› ve halktan yana ya-
y›n›yla her dilden, her milliyetten
genifl bir dinleyici kitlesine sahip
olan Anadolunun Sesi taraf›ndan
yap›lan yaz›l› aç›klama ile elefltiril-
di. “Radyomuzun varl›¤›na taham -
mül edemeyenler sesimizi tamamen
k›smak istiyor” diyen Anadolunun
Sesi, kimsenin gerçekleri söyleme-
sini, adaleti savunmas›n› istemedik-
lerini söyledi.

Aç›klamada flunlar söylendi:
“‹stiyorlar ki kimse bu çürümüfl

sistemin çirkin yüzünü ortaya ser -
mesin; istiyorlar ki kimse ezilenle -
rin, haks›zl›¤a u¤rayanlar›n sesini

gündeme tafl›mas›n; istiyorla r ki
kimse gerçek demokrasiyi özgürlü -
¤ü adaleti istemesin; istiyorlar ki
kimse Anadolu’da yaflayan farkl›
kültürlerden dillerden halklar›n ta -
leplerini yans›tmas›n, halklar›n
kardeflli¤ini savunmas›n; istiyorlar
ki herkes egemenlerin sömürüsüne
zalimlerin zulmüne boyun e¤sin. Biz
8 y›ld›r tüm bask›lara, yasaklara ve
hukuki engellemelere ra¤men hal -
k›n ve hakl›n›n sesi olmaya çal›flt›k.
Radyomuzu, içeri¤i bofl bir e¤lence
ve flov radyosu yapma çabas›n›n
karfl›s›nda durarak yozlaflmaya çü -
rümeye karfl› halk›n de¤erlerini ve
kültürünü savunduk, gelece¤in, ay -
d›nl›¤›n sesi olmaya çal›flt›k.”

Anadolunun Sesi
ezilenlerden yanad›r

AKP hükümeti, fuhuflu her türlü
yozlu¤u ahlâks›zl›¤› 24 saat savu-
nan medyay› gelifltirirken halktan
yana olan sesleri susturmak istiyor.
Halktan yana olan hiçbir fley bu ik-
tidar›n ifline gelmiyor.

Anadolunun Sesi daha önce de
onlarca kez çeflitli sürelerle kapat›l-
d›, dinleyicilerinden kopar›lmak is-
tendi. RTÜK’ün 30 Ocak tarihli
toplant›s›n›n gündeminde de yine

Anadolunun Sesi vard›. Bu ses sus-
turulmal›yd›, AKP’nin sansür kuru-
muna göre. Çünkü RTÜK’ün temel
görevi devrimci, sosyalist yay›nlar›
nas›l sustururuz, sistemin gerçek
yüzünü anlatanlar›n sesini nas›l k›-
sar›zd›r.

Çünkü, aç›klamada da dile geti-
rildi¤i gibi, bu ses, sisteme uyumun
formülasyonu olarak kullan›lan “ta-
rafs›z yay›n”a karfl› ç›km›fl, “biz ta -
r a f › z ” d e m i fl t i r. Evet, devrimci bir
yay›n taraf olmal›d›r. Susturulmas›
da bundand›r. Anadolunun Sesi,
kimden, neden yana taraf oldu¤unu
flu flekilde aç›kl›yor: “Bizim taraf› -
m›z yoksullar›n, ezilenlerin yan›d›r.
Haks›zl›¤a u¤rayan, eme¤inin karfl› -
l›¤›n› alamayanlar›n taraf›nday›z.
Adil, eflit, özgür, kardeflçe bir yaflam
için mücadele edenlerin taraf›nda -
y›z. Böyle bir yaflam› savundu¤u için
coplanan, dövülen, gözalt›na al›nan
ve tutuklananlar›n taraf›nday›z.
Dünyan›n dört bir yan›nda iflgalci -
l e re, iflbirlikçilerine karfl› dire n e n ;
emperyalizm taraf›ndan sömürülen
halklar›n taraf›nday›z.” RTÜK ise,
h a y › r bunlardan yana tar af olma-
yacaks›n›z, kurulu düzeni eleflti r-
m e y e c e k s i n i z d e m e k t e d i r.

Evet, Anadolunun Sesi, sistemin
hapsetmek istedi¤i s›n›rlar› zorlaya-
rak, halka yaln›zca ve yaln›zca ger-
çekleri aktarmaya çal›flt›. Bunun
için RTÜK onlarca kez radyoda ya-
y›nlanan programlar›n, haberlerin
kayd›n› istedi. Bunun için çal›nan
türkülerden, okunan fliirlerden ve
demokrasi ve özgürlükler için yap-
t›klar› programlardan kaynakl› rad-
yoyu aylarca kapatt›. Buna ra¤men
yay›n çizgisinden, ilkelerinden ve
savundu¤u düflüncelerden, de¤er-
lerden ödün vermedi.

Anadolunun Sesi, bu ceza karfl›-
s›nda da gerekli itirazlar› yapacak-
lar›n› belirtti¤i aç›klamas›nda, din-
leyicilerine flöyle seslendi: “K › s a
s ü rede tekrar görüflmek dile¤iyle
tüm çal›flanlar›m›z ad›na sevgi ve
selamlar›m›z› yolluyoruz. Biliyoruz
ki sizden ayr› kald›¤›m›z süre d e
baflta dinleyicilerimiz olmak üzere
halk›m›z›n vicdan›n da AAnadolu -
nun Sesi hep aç›k kalacak...”
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Anadolunun Sesi
Süresiz Kapat›ld›

Yozlu¤u Savunan Medyay›
Gelifltiren AKP ‹ktidar›, Halk›n
Sesini Susturmak ‹stiyor

SORUYORUZ; yay›nlar›m›zla han-
gi halklar› birbirine düflürdük
ve halklar aras›nda nas›l bir
kin ve nefret duygular› uyan-
d›rd›k?

SORUYORUZ; Yay›nlar›m›zla
kimlerin dil, din, mezheplerini
ve milliyetlerini yok sayd›k?



Yürüyüfl okurlar›na Merhaba.
Bu hafta dergimizin a¤›rl›kl› konu-
su milliyetçilik. Biz de “Hayat›n
‹çindeki Teori’de ayn› konuyu ele
alaca¤›z. Konunun tarihsel boyutla-
r› daha çok di¤er yaz›larda ele al›-
naca¤› için biz burada biraz daha
teorik boyutuyla, sadece ülkemiz
aç›s›ndan de¤il, genel olarak faflizm
ve milliyetçilik aras›ndaki iliflkiye
de¤inece¤iz.

Kuflkusuz herkesin dikkatini çe-
kiyordur; “ milliyetçilik” ü z e r i n e ,
belki de hiçbir dönem olmad›¤› ka-
dar çok yaz› yay›nlan›yor bugünler-
de. Milliyetçili¤in “hamasetin” öte-
sindeki anlam ve ifllevi tart›fl›l›yor.
Ancak yine de, bunlar›n birço¤un-
da, meselenin politik muhtevas›n›n
yeterince ele al›nmad›¤›n› söylemek
mümkün. Baflka bir deyiflle, milli-
yetçili¤in emperyalizm ve oligar-
fliyle ba¤lant›s›, faflizmin bir parças›
olarak ony›llard›r üstlendi¤i rol, tar-
t›fl›lm›yor. Bunlar yeterince tart›fl›l-
mad›¤› için de s›¤ yaklafl›mlar kap-
l›yor piyasay›. Sanki bütün bunlar
kendili¤inden oluyormufl gibi yak-
l a fl › l › y o r. Milliyetçili¤in “kendili-
¤inden” bir olgu olarak ortaya ç›kt›-
¤›, yay›ld›¤› yönündeki tüm görüfl-
ler, linç sald›r›lar›n› “hassas vatan -
dafllar›n do¤al tepkisi” olarak aç›k-
lamak kadar yanl›fl ve isabetsizdir.

Milliyetçilik ve flovenizm, siste-
min bir parças› olarak ele al›nmak
zorundad›r. Yükselmesinde, alçal-
mas›nda konjonktürel etkenler rol
oynayabilir, ama bu onun sistemin
ideolojik zemini olarak sistemi fle-
killendiren parçalardan biri oldu¤u
gerçe¤ini de¤ifltirmez.

Özlem: Ele ald›¤›m›z konunun
hem önemini, hem de düzeniçi güç-
lerin konuyu nas›l s›¤ ele ald›¤›n›
göstermesi bak›m›ndan, baflka iki
örnek aktarmak istiyorum.

Ali Saydam adl› yazar, A k-
flam’daki köflesinde Sevgililer Gü-
nü’yle ilgili bir yaz› yazm›fl. fiimdi
içinizden “ne ilgisi var?”diyorsu -
nuz. Bak›n okuyal›m, ne ilgisi var
birlikte görelim. fiöyle diyor: “Sev -
gililer günü ‘tuttu!’derken neyi kas -
tediyorlar? E¤er büyük flehirlerdeki
20 bin eecnebi Türk’ün birbirlerine
hediye al›p vermesini ise, tamam...
Ama kastedilen Türk halk› ise, ora -
da durun biraz.”

H›ncal Uluç adl› gazeteci de “o
kibarl›¤›ndan EEcnebi Türk diyor,
yani GGavur Türk...” diye düzeltiyor
onu.

Bak›n ne kadar rahat kullan›l›yor
bu kavramlar de¤il mi? Ne demek
flimdi “ecnebi Türk”? Böyle bir kate-
gori mi var? Kavram›n kendisi ›› r k ç ›
b i r dayatmay›, Türkleflti rmeyi i ç e-
r i y o r. Ecnebi de olsan, “Türk” s›fat›-
n› da onun yan›nda kabul edeceksin,
de¤ilse sana bu ülkede yaflama hakk›
yok. Çünkü “Türkiye Türklerin -
d i r...” Yani asl›nda “ya sev ya ter -
k e t ”e var›yor ifl... fiovenizm iflte
böyle hayat›n içine s›zm›fl kavram-
larla zincirleme bir etki yarat›yor,
herkesi saran bir kkuflatmaya d ö n ü-
fl ü y o r. Ve önemli bir kesim, bu kav-
ramlar› kullan›rken, bu kültüre göre
düflünürken, düpedüz ›rkç›l›k yapt›-
¤›n›n fark›nda bile de¤il.

Bu yüzeyselli¤i göstermek bak›-
m›ndan flu gazete yaz›s› da iyi bir
örnek olabilir san›r›m. Bak›n:

“Bir de flovenizm var. fiovenizm
temelini belki milliyetçilikten al›r
ama bu bir tür ttak›m tutmak gibi
bir fleydir. Samimi baz› duygu ve dü -

flüncelerin ‘baflkas›n› görmeme, sa -
dece kendini önemli sayma’ hali gi -
bidir. ... Irkç›l›k ve kafatasç›l›k ise
çok farkl›d›r. Faflizmin temelini
oluflturur. ... Kendinden baflka her
›rk› küçümser.

Türkiye’deki yükselen milliyetçi -
li¤e bak›ld›¤›nda ››rkç›l›k ve kafa -
tasç›l›k ad›na bir fley göremezsiniz.

... Bu nedenle halk›n rahats›zl› -
¤›ndan kaynaklanan kimine göre
‘ulusal’kimine göre ‘milliyetçi’duy -
gular› küçümsemek üstelik bunu
‘›rkç›l›k, kafatasç›l›k’ gibi kavram -
larla karalamaya çal›flmak ülkeyi
gerginli¤e ve bölünmeye iter. ” (Can
Atakl›, Vatan, 13 fiubat 2007)

Bu yüzeysel sat›rlarla polemik
yapacak de¤iliz elbette burada.
Çünkü “neresini düzeltelim” ki bu
kadar yanl›fl›n. Ama yüzeysellik
çarp›c›d›r. fiovenizm, tak›m tutmak
gibi bir fleymifl, ne kadar da ma-
sum... Ülkemizdeki milliyetçilikte
“›rkç›l›k, kafatasç›l›k” görülmez-
mifl... “Türk anadan, Türk babadan
olan, soyunda dönme bulunmayan”
diye yeminler edenler ortal›¤› dol-
dururken o görmüyor, demek ki ba-
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h a y a t › n
içindeki
t e o r i

FAfi‹ZM VE
M‹LL‹YETÇ‹L‹K -1

fiovenizm, faflizmin en
ayr›lmaz parçalar›ndan

biridir



kar kör... Ülkemizde flovenizm, bi-
raz da bu tür kesimlerin aymazl›¤›
ve bilinçli-bilinçsiz olarak bu anla-
y›fla verdikleri ideolojik, politik
destek sonucunda geliflip yayg›nlafl-
maktad›r.

Mazlum: Evet, oysa, floveniz-
min ülkemize, halklara verdi¤i za-
r a r, elbette bir “tak›m tutma”yla
aç›klanamaz. Ülkemizdeki milliyet-
çilik ve flovenizm, faflizmden ayr›
düflünülemez. Asl›nda genel olarak
faflizm aç›s›ndan böyledir bu. Fafliz-
min flovenizme baflvurmas› veya
baflka deyiflle onu kullanmas›, son
derece karakteristik bir olgudur. Bu
niteli¤i tafl›mayan bir faflizm yoktur
dersek, san›r›m daha iyi anlafl›l›r.

Faflizmin Komünist Enternasyo -
nal taraf›ndan yap›lm›fl tan›m›n› ha-
t›rlayal›m: “Faflizm, finans kapita -
lin een gerici, en floven ve en emper -
yalist unsurlar›n›n aç›k terörcü dik -
tatörlü¤üdür.”

Görüldü¤ü gibi bu tan›mda flo-
venizm, faflizmin karakteristik bir
özelli¤i durumundad›r. Dimitrov bu
konuda ayr›ca flunu belirtir: “‹deo -
lojik aç›dan faflizm, esas olarak mmil -
liyetçilik ve flovenizm fikirlerine sa -
r›lmaktad›r. Bunun için, yerli iflçile -
ri, di¤er ülkelerden gelen iflçilere
karfl› ç›karmaya, özellikle iflsizleri
aldatmaya ve kkitlelerin dikkatini iç
siyasi meselelerden d›fl siyasi mese -
lelere çekmeye çal›flmaktad›r. Bu -
nun için kitleleri di¤er halklara kar -
fl› k›flk›rtmakta, milli floven duygu -
lar› körüklemekte ve iflçi s›n›f›n›n
durumunun komflu bölgelerin ve
topraklar›n fethedilmesiyle düzele -
ce¤ini söylemektedir. ” ( F a fl i z m e
Karfl› Birleflik Cephe, syf. 27)

Yukar›daki tan›m›n tüm ö¤eleri-
ni aynen bugünkü Türkiye’de de
görmek mümkündür. Özellikle kit -
lelerin dikkatini iç siyasi mesele -
lerden d›fl siyasi meselelere çekmek
olgusu, neredeyse tüm flovenist po-
litikalar›n temelindeki olgu duru-
mundad›r.

Dimitrov’un faflizme iliflkin tüm
tan›mlar›nda flovenizme özel bir
vurgu yapmas› tesadüfi de¤ildir:

“Hitler faflizmi, yaln›zca burju -
va milliyetçili¤i de¤il, ayn› zaman -
da ggaddar flovenizm d e m e k t i r. ”
(FKBC., syf. 59)

“Burjuvazinin en emperyalist ve
en floven unsurlar›n›n temsilcisi
olan faflizm, dünyan›n yeniden pay -
lafl›m›yla bunal›mdan bir ç›k›fl yolu
aramakta ve mmilliyetçi veya ›rkç›
k›flk›rtmayla genifl kitleleri aldat -
maya, birbirine düflürmeye ve yeni
bir emperyalist savafl ç›karmaya
u¤raflmaktad›r.” (Agk., syf. 37)

“ Faflizm, d›fl siyasette, di¤er
halklara karfl› hayvanca nefreti kö -
rükleyen flflovenizmin en vahfli biçi -
midir.” (Agk., syf. 37)

Dimitrov, faflizme karfl› mücade-
lenin temel yönlerini sayarken de
“milliyetçili¤i ve flovenizmi teflhir
ve mahkum etmek” görevini en
baflta sayar.

K e m a l: Sohbetimizin ak›fl›
içinde ulus, ulusçuluk, milliyetçilik
ve flovenizm gibi kavramlar› tek tek
netlefltirmeliyiz.

Özlem: Önce isterseniz flunu
belirtelim. Ulus da, ulusalc›l›k da
benim anlad›¤›m kadar otomatik-
man “›rk” olgusunu içermiyor. Tam
tersine, tarihsel olarak bu kavram-
lar, ›rk olgusunun d›fl›nda bir flekil-
lenifl göstermifltir. “Ulus sorununda
idealist yaklafl›m, ulusu kat›fl›ks›z
bir tarihsel bütünlük içinde aç›kla -
mak; ulusu gens toplulu¤u, kabile,
afliret toplulu¤u veya kan ba¤›na in -
dirgemek olarak gösterir. ” (Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z)

Ulusculuk da bu anlamda, de-
¤iflmez bir anlam› olmayan, tersine
tarihsel süreç içinde yeni anlamlar
kazan›p, yeni ifllevler yüklenen bir
kavramd›r.

Mesela, Toplumbilim Terimleri
Sözlü¤ü’nde flöyle tan›mlanmakta-
d›r: “Yabanc› bask›s›ndan ve sömü -
rüsünden kurtulmay›, kendi ulusunu
sevip onu yüceltmeyi amaçlamaktan
kendi ›rk›n› bütün ›rklara üstün gö -
rüp onlar› egemenli¤i alt›na almak
istemeye dek varabilen ö¤retilerin
genel ad›.”

K e m a l: Bu noktada ulus ve
›rk, ba¤l› olarak da ulusalc›l›k ve
›rkç›l›k aras›ndaki fark› ve iliflkiyi
somutlayal›m. Çünkü sorunun kav-
ranmas› aç›s›ndan bu oldukça
önemli. Asl›nda konu bafll›¤›m›za
“faflizm ve flovenizm” de diyebilir-
dik. Dimitrov’un tan›mlar›na da
tekrar bakacak olursan›z, esas ola-
rak vurgunun ço¤unlukla floveniz-
me yönelik oldu¤unu görürsünüz.

Milliyetçilik, tarih sahnesine ç›-
karken bugünkü olumsuzluklardan
uzakt› elbetteki.

Milliyetçilik, tarih sahnesine
burjuvaziye ait bir düflünce olarak
ç › k m › fl t › r. Burjuvazinin ulusall›¤›,
esas olarak “kendine ait bir pazara
sahip olmak” istemesiyle flekillenen
bir düflünceydi. Burjuvazinin gelifl-
mesinin ve egemenli¤inin önünde
engel olan feodal iktidar›n y›k›lma-
s›, burjuvazinin öncelikli hedefiydi.
Kapitalist üretim iliflkileri her geçen
gün gelifliyor, bunun etraf›nda da
yeni bir toplumsal yap› flekilleni-
yordu. “Tek bayrak alt›nda ulusal
bir devlet”, feodalizmin egemenli-
¤ini y›k›p burjuvazinin iktidar›n›
sa¤layacakt›.  Biraz önce belirtildi¤i
gibi, milliyetçilik, bu anlamda belli
bir ›rk ya da din birli¤inin ötesinde
burjuvazinin ç›karlar›na uygun ola-
rak, “bbelli bir toprak üzerinde ay-
n› dili konuflan, ayn› üretim iliflki-
leri içinde yeralan halk› ortak bir
ruhsal flekillenme içinde birleflti-
ren ‘inanç ve bilinç’ birli¤i” olarak
tarih sahnesine ç›kt›.

Bunu, milliyetçili¤in tarihsel an-
lamdaki tan›m› olarak görebiliriz.
Hat›rlarsan›z, “ulus”u tan›mlarken
de “Tarihsel olarak oluflmufl, karar -
l› bir dil, toprak, iktisadi yaflam ve
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illiyetçili¤in “kendili¤inden” bir
olgu olarak ortaya ç›kt›¤›, yay›ld›¤› yönün-
deki tüm görüfller, linç sald›r›lar›n› “has -
sas vatandafllar›n do¤al tepkisi” olarak
aç›klamak kadar yanl›fl ve isabetsizdir.
Milliyetçilik ve floven izm , s istem in bir
parças› olarak ele al›nmak zorundad›r.
Milliyetçili¤in emperyalizm ve oligarfliyle
ba¤lant›s›, faflizmin bir parças› olarak on-
y›llard›r üslendi¤i rol, tart›fl›lmal›.

M



kendini kültür ortakl›¤›nda dile ge -
tiren ruhsal biçimlenme birli¤idir."
diyoruz. Görülece¤i gibi burada
“›rk” unsuru yoktur. Zaten uluslar
da tarihsel olarak “›rk” temelinde
oluflmam›flt›r. Mesela tarihsel veri-
ler bize ‹talyan ulusunun “Romal›,
Cermen, Etrüks, Arap, Yunan gibi
çeflitli haklar›n” kaynaflmas›yla ve-
ya Frans›z ulusu “Romal›, Galyal›,
Bröton, Cermen halklar›ndan”
olufltu¤unu gösterir. Ayn› fley Türk
ulusunun oluflumunda da geçerlidir.
O¤uz boyu, tarih boyunca göç yol-
lar›nda, Anadolu’da say›s›z kavim-
le, kabileyle, halkla içiçe girmifltir.
Türk ulusu dendi¤inde bunun saf
bir ““›rk”tan olufltu¤unu söyleyebil-
mek bilime ve tarihsel geliflime ay-
k›r›d›r. Bu esas›nda dedi¤im gibi
tüm uluslar için geçerlidir. Çünkü
hiçbir ulus birdenbire ortaya ç›kma-
m›fl, ortaya ç›kt›ktan sonra “saf” bir
flekilde kalmam›flt›r. E¤er ulus
“›rk”a göre tan›mlansayd› mesela,
Ç i n l i l e r, Japonlar, Vi e t n a m l › l a r’ › n
ayr› ayr› uluslar de¤il de tek bir ulus
oluflturmalar› gerekirdi. Ayn› fley
“siyah” Afrikal›lar için de geçerli..

Mazlum: Evet, Kemal arkadafl
özetledi. Böylelikle ulusun “›rk”la
ayn› olmad›¤›n› gördük.

‹flte bu tarihsellik içinde flekille-
nen burjuva milliyetçili¤i, esas ola-
rak iki ana unsurla karakterize edi-
lir: Bunlardan ilki, bba¤›ms›zl›kt›r.
Belli s›n›rlar› olan devlet, yani ulu-
sal pazar, kendi d›fl›nda bir ülkeye,
krall›¤a ve saire ba¤l› de¤ildir. ‹kin-
ci olgu demokrasidir. Bu s›n›rlar
içinde daha demokratik bir düzen
kurulacakt›r. “Egemenlik ulusa ait -
tir” sözü, burjuva milliyetçili¤in o
zamanki formülasyonu olarak görü-

lebilir. Milliyetçilik, temelde burju-
vazinin iktidar hedefine ve ç›karla-
r›na hizmet etse de, tüm ulus aç›s›n-
dan daha ileri bir düzeni hedefledi-
¤i, haklar ve özgürlükleri geniflletti-
¤i için ilerici bir konumdad›r.

Burjuva milliyetçili¤inin bu ile-
rici karakteri takriben 1850'lere ka-
dar sürer. Tekelleflmeyle, yani kapi-
talizmin emperyalizme dönüflmeye
yönelmesiyle birlikte, art›k burjuva-
zi “baflka uluslar› egemenli¤i alt›na
almak” isteyen bir güçtür ve bu
noktadan itibaren burjuva milliyet-
çili¤i gericileflir. Bu gericileflme za-
man içinde “ezen ulus m i l l i y e t ç i l i ¤ i-
ne” yani flovenizme dönüflecektir.

Evet, emperyalist milliyetçilik,
baflka uluslar› boyunduruk alt›na al-
d›¤› noktada, o art›k herhangi bir
milliyetçilik de¤il, eezen ulus milli-
yetçili¤idir.

Özlem: fiovenizmin tan›mlan-
mas›nda “ezen ulus” ve “ezilen
ulus” ayr›m›n›n önemli oldu¤unu
görüyoruz. Bu ayr›m tarihsel olarak
nas›l ç›k›yor?

Bir; yukar›da söze edilen “ulus-
laflma-devletleflme” sürecinde, baz›
devletler, güçlü durumdaki bir ulu-
sun burjuvazisinin egemenli¤i alt›n-
da ççokuluslu devletler olarak tarih
sahnesine ç›km›flt›r. Çokuluslu dev-
letlerin hepsinde bir hakim ulus ve
ezilen uluslar vard›r.

‹ki; önce sömürgecilik, ard›ndan
emperyalizmle birlikte, baz› devlet-
l e r, kendilerine ait olmayan baflka
topraklar› iflgal ve ilhak ettiler. Ve
böylelikle iflgal ve il hak edilen top-
raklarda iflgalci bir ulus ve ezilen
uluslar ortaya ç›kt›. Kimi durumlar-
da bu ezen-ezilen iliflkisi feodal dö-
nemden devral›n›rken, kimi yerlerde
emperyalizmle birlikte ortaya ç›kt›.

‹flte bu iki durumda ortaya ç›kan
egemenli¤i sürdürebilmek için, ege-
men durumdaki ulusun burjuvazisi,
milliyetçili¤i alabildi¤ine kulland›
ve körükledi. Kendi ulusunu baflka
uluslara karfl› savaflt›rabilmek, ifl-
gallerde kullanabilmek için, kendi
ulusunun öteki uluslardan üstün ol-
du¤unun “ideolojisini” gelifltirdi.

Bu anlamda söylersek; e g e m e n
ulusun burjuvazisinin ezilen uluslar
üzerindeki hakimiyetini, sömürüsü-
nü sürdürebilmek, ilhak veya iflgali-
ne, bask›, zor ve asimilasyon politi-
kalar›na meflruiyet kazand›rmak için
kulland›¤› milliyetçilik, ezen ulus
milliyetçili¤i yani flovenizmdir.

fiovenizmi gelifltirmek, burjuvazi
aç›s›ndan bir taflla birkaç kufl vur-
mak anlam›na gelir. fiöyle ki; b u r j u-
vazi “kendi ulusunu yüceltmek” için
emekçilerden sürekli daha fazla ça-
l›flma, daha fazla fedakârl›k talep
e d e r, milliyetçili¤i kendi ulusu üze-
rindeki sömürüyü art›rman›n bir ara-
c› olarak kullan›r. ‹kinci olarak, kit-
lelerin kafas›nda hayali düflmanlar
y a r a t › r, onlar›n enerjisini, öfkesini o
hayali düflmanlar üzerine yöneltir.

Bu “düflman” çok çeflitlidir.

Bazen “komünistler” olur bu
düflman. Bazen ulusal haklar› için
mücadele eden herhangi bir az›nl›k.
Bazen “komünist” bir ülkedir düfl-
man, bazen de bir s›n›r sorunu nede-
niyle komflu bir ülke.

M a z l um : Bunlar›n hepsinin
hizmet etti¤i bir nokta var tabii. Fa-
flizm de kendisine bir kitle taban›
yaratmak zorundad›r. Faflizmin afla-
¤›dan yukar›ya geliflti¤i ülkelerle,
yukar›dan afla¤›ya infla edildi¤i ül-
kelerde bunun yöntemleri farkl›d›r
ama kulland›klar› olgular yine de
pek de¤iflmez. Hiç de¤iflmeyen ol-
gulardan biri de din ve milliyetçili-
¤in kullan›lmas›d›r.

Faflizm, flovenizmi körükleye-
rek, halklar ve uluslar aras›nda düfl-
manl›¤› büyütür. ‹ktidar› için tehli-
keli gördü¤ü iflçi s›n›f› ve emekçile-
re, devrimci, ilerici, demokratlara
karfl›, etkisi alt›na ald›¤› bu kesimle-
ri kullan›r. Ulusun tarihi çarp›t›l›r ve
ulusun alabildi¤ince yüceltildi¤i ye-
ni bir tarih yaz›l›r. Di¤er uluslar afla-
¤›lan›r ve düflman gösterilir. bu ka-
ç›n›lmaz olarak “››rkç›” bir zeminde
geliflir.

fiimdi bu milliyetçilerin, özellik-
le de elbette Türk milliyetçilerinin
bir türlü kabul etmek istemedikleri
noktalar›n bafl›nda gelir.

38

18 fiubat 2007 / 92

aflizm de kendisine bir kitle taban›
yaratmak zorundad›r. Faflizmin afla¤›dan
yukar ›ya gelifl ti¤i ülkeler le, yukar ›dan
afla¤›ya infla edildi¤i ülkeler de bunun
yöntemleri farkl›d›r ama kulland›klar› ol-
gular yine de pek de¤iflmez. Hiç de¤iflme-
yen olgulardan biri de din ve milliyetçili-
¤in kullan›lmas›d›r.
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Ülkemizdeki Türk milliyetçili¤i-
nin “›rkç›” olmad›¤›n› kan›tlamaya
çal›fl›rlar. Sol’da da bu tezi kabul
edenler vard›r: “Atatürk milliyetçili -
¤i ırk, köken milliyetçili¤i de¤ildir,
esasında tarihten süzülen bir kültür
ulusçulu¤unu esas al›r...” d e n i l-
mektedir. Mesela sohbetimizin en
bafl›nda Özlem arkadafl›n aktard›¤›
örnek, tam da buna denk düflüyor.
Türk milliyetçili¤i ne flovenist, ne
›rkç› de¤il diyenler, sürekli tekrarla-
nan bu teze inanm›fllar asl›nda.

Evet, Cumhuriyetin ilk y›llar›n-
da böyle bir yönelim sözkonusudur.
Ama Kürt ulusal varl›¤›n› ve di¤er
az›nl›klar› inkâr üzerine geliflen po-
litika ve buna ideolojik zemin sa¤-
lamak için gelifltirilen Günefl Dil
Teorisi’yle birlikte Türk milliyetçi-
li¤i de “›rkç›” bir zemine kaym›fl ve
o günden bu yana da bu zeminde
gelifltirilmifltir. Kurtulufl Savafl›’yla
birlikte yeni bir devlet kurulmufltu.
Ve bu devlet “çok uluslu” bir dev-
letti. Kemalistler, kendi iktidarlar›n›
pekifltirdikten hemen sonra, “burju-
va milliyetçi” anlay›fllar›n›n do¤al
sonucu olarak Kürtler’e yönelik
ulusal bask› uygulamaya bafllad›lar.
Asimilasyon uygulamalar›n› günde-
me getirdiler. Bu Kemalistler’in s›-
n›f karakterine uygun oland›. Em-
peryalizm ça¤›nda milliyetçilik ko-
nusunda en ba¤naz s›n›f›n küçük-
burjuvazi oldu¤una birçok ülkede
tan›k olunmufltur.

Ülkemizdeki milliyetçili¤in bu
tarihsel evrimini görmemek, milli-
yetçili¤in flovenizme dönüflümünü,
flovenizmle de faflizm aras›ndaki
ba¤› görmemeyi getirmektedir.

Bak›n bu döneme iliflkin Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z’da flöyle deniliyor:

“ ‹ k t i d a r, bir ulusun varl›¤›n›
yads›yor, bu ulusun istemlerini zor -
la, katliamla bast›r›yor, onu asimi -
lasyon ve jenoside tabi tutuyorsa ve
bunlar›n hepsini egemen burjuva
milliyetçili¤i ad›na Misak-› Milli s› -
n›rlar› içinde, herkesin “Türk” ol -
du¤u flovenist, ›rkç› düflüncesinden
hareketle yap›yorsa; o iktidar gerici
bir konuma düflmeye bafllam›flt›r.
Kemalistler ulusal sorunda floven

ve ›rkç›d›r. ”

Bu floven ve ›rkç› politika, yeni-
s ö m ü rgecilikle de sürdürülmüfl ve
s ö m ü rge tipi faflizmin milliyetçili¤i
bu temelde flekillenmifltir. Te k r a r
v u rgulamak gerekirse, Türk milli-
yetçili¤indeki bu ›rkç› evrimi anla-
mamak, milliyetçili¤in faflizmin hiz-
metine girmesini de anlamamakt›r.

Hitler, bak›n ne diyor: "Irkç›l›k,
insan ›rklar›n›n eflitli¤ine inanmaz.
Üstün ›rk›n d›fl›ndaki ›rklar, bu dün -
yay› yöneten büyük iradenin dile¤i -
ne uygun olarak, en iyi ve en güçlü -
nün zaferine yard›m etmek ve onun
iflini kolaylaflt›rmakla yükümlüdür -
ler. Üstün ›rk, afla¤›lar›n ve güçsüz -
lerin kendisine boyun e¤melerini is -
temek hakk›n› tafl›r. Do¤an›n aris -
tokratik ilkesine sayg› göstermek
gerekir. Yoksa melezleflme yoluyla
Yahudiler’in ve zencilerin kaplad›k -
lar› bir dünyada güzellik ve soylu -
luk ad›na ne varsa yok olacakt›r. ‹n -
sanl›¤›n mutlu gelece¤ini ancak üs -
tün ›rk›n zaferi kurtarabilir."

Hitler, buna ba¤l› olarak da Al-
manlar’›n tüm dünyay› yönetmesi
gerekti¤ini ileri sürüyordu.

Peki flimdi bu bak›fl aç›s›yla
“Dünya Türk olsun” deyifli aras›n-
da veya “dünyada Türk hakimiyeti-
ni sa¤lama” hedefi aras›nda bir fark
var m›? Hitler faflizminin ve ›rkç›l›-
¤›n›n teflhir ve tecrit olmas› sonu-
cunda, flovenistler ellerinde pergelle
kafatas› ölçmeyi b›rakt›lar belki
ama, flovenizmin düflünce tarz›,
yöntemleri, de¤iflmemifltir. Mesela
al›fl›lagelmifl ve neredeyse sorgu-
lanmadan kullan›lan “Bir Türk dün -
yaya bedeldir” sözünden bu çarp›k
›rkç› zihniyet d›fl›nda bir anlam ç›-
kar m›?

Kemal: Ülkemizde milliyetçi-
lik, bu tür kliflelerle “dokunulmaz”
k›l›nm›fl, bir yerde “kan›ksat›l-
m›fl”t›r. fiovenist sald›rganl›k, bay-
raktan ‹stiklal Marfl›’na kadar her
türlü “milli” unsuru, halk›n müca-
delesine karfl› kullanmaktad›r. Öyle
ki faflist terör ve flovenist hezeyan
alt›nda bunlar›n tart›fl›lmas› bile im-
kans›z k›l›nmak istenmektedir. Türk

milliyetçili¤inin faflizmin hizmetin-
de olmas›n›n en bariz göstergeleri-
dir bunlar. Sohbetimizin devam›n-
da bunlar› da ele alaca¤›z. Bugünkü
bölümü toparlarken, devrimcilerin
milliyetçilik konusundaki düflünce-
leri ve tavr› nedir? Onu da k›saca
özetleyelim:

Öncelikle ak›lda tutmam›z gere-
ken fludur: Milliyetçilik ilerici nite-
likte de olsa burjuvazinin ç›karlar›-
n› gözetir. DDevrimciler, Marksist-
L e n i n i s t l e r, milliyetçili¤in her
tür lüsüne karfl›d›r la r. M i l l i y e t ç i
düflüncelere karfl› mücadele etmek,
Marksist-Leninistler’in her dönem
görevidir. Marksist-Leninistler mil-
liyetçi olmazlar. Milliyetçi düflünce
ve politikalar› hareket noktas› ola-
rak kabul etmezler. Meseleye s›n›f-
sal aç›dan bakarlar.

Öte yandan, emperyalizme karfl›
milliyetçi temeldeki kurtulufl müca-
delelerini desteklerler. Burada ölçü,
sözkonusu ulusal hareketlerin em-
peryalizme ve iflbirlikçilerine karfl›
o l m a s › d › r. Emperyalizme darbeler
vuruyorsa ilericidir ve desteklenir.
De¤ilse, bu özelli¤i tafl›mayan mil-
liyetçi hareketler desteklenemez.

Politik anlamda mesele fludur:
Milliyetçilik, ç›k›fl noktas›nda da,
bugün de esas olarak burjuvazinin
ulusal pazar talebine cevap veren
bir düflüncedir. Küçük burjuvazinin
önderlik etti¤i milliyetçi hareket-
lerde de bu de¤iflmez... Bu anlam-
dad›r ki, vatan›n ba¤›ms›zl›¤› ve
halk›n kurtuluflu, milliyetçilikten
de¤il, anti-emperyalist, anti-oligar-
flik bir mücadele çizgisinden geç-
mektedir. Sevgili okurlar›m›z, hepi-
nizi selamlayarak sohbetimizi bura-
da noktal›yoruz. Haftaya görüflmek
üzere.
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ovenist sald›rganl›k, bayraktan ‹s-
tiklal Marfl›’na kadar her türlü “milli” un-
suru, halk›n mücadelesine karfl› kullan-
maktad›r. Öyle ki faflist terör ve flovenist
hezeyan alt›nda bunlar›n tart›fl›lmas› bile
im kans ›z k›l ›n mak isten mektedi r. Tür k
milliyetçili¤inin faflizmin hizmetinde ol-
mas›n›n en bariz göstergeleridir bunlar.
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D‹SK Genel-‹fl Sendikas›’na üye
belediye iflçileri, 9 fiubat günü ‹z-
mir’de yapt›klar› eylemle, AKP ikti-
dar›n›n geçici iflçilerle ilgili ç›kar-
maya haz›rland›¤› yasay› protesto
ettiler. 2 bine yak›n iflçi, “‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaflas›n S›-
n›f Dayan›flmas›” sloganlar› att›.

Sendika önünde toplanarak, “12
Eylül Yasalar› Hortluyor” pankart›-
n›n arkas›nda Basmane Meyda-
n›’nda bulunan AKP Konak Temsil-
cili¤i önüne yürüyen iflçiler, yasan›n
haz›rlanmas›nda taleplerinin dikka-
te al›nmas›n› istediler.

Sendikan›n Genel Baflkan› Mah-
mut Seren, yasaya karfl› olduklar›n›
söyledi¤i halde meydanlara ç›kma-
yan sendikalar› elefltirerek bafllad›¤›
konuflmas›nda, AKP iktidar›na yük-
lendi. Seren, y›llarca belediye hiz-
metinin çöp, park bahçelerde, vergi-
lerinin toplanmas›nda, büro hizmet-
leri gibi çeflitli alanlar›nda hizmet

veren iflçilerin, bu yasa ile Nisan
2006’da norm kadro ile ilgili olarak
ç›kar›lan Bakanlar Kurulu Karar›
gerekçe gösterilerek iflten ç›kar›lan
çok say›da iflçiyi kapsam d›fl›na at-
t›¤›n› söyledi.

Belediye bünyesinde kurulan
flirketlerde çal›flan iflçilerin, beledi-
ye hizmeti verdiklerini hat›rlatan
Seren, tasar›da, Kommelsan, ‹zel-
man gibi belediye flirketlerinde çal›-
flan vizeli iflçilerle ilgili sürekli
norm kadro esas al›nd›¤› belirtti.
“Norm kadronun” yürürlü¤ünün
Dan›fltay taraf›ndan durdurulmas›na
ra¤men fiilen uyguland›¤›n› kayde-
den Seren, tasar›daki düzenlemenin
‹fl Kanunu ile de çeliflti¤ine dikkat
çekti.

Aç›klaman›n sonunda Genel-‹fl
Sendikas› olarak vizeli bu iflçilerin
geçici iflçi olarak de¤il kadroya
al›nmas›n› istediklerini söyleyen
Seren’in konuflmas›, iflçiler taraf›n-
dan, “fiirket ‹flçisi De¤il Kamu ‹flçi-
siyiz, Kadro Hakk›m›z Söke Söke
Al›r›z” sloganlar›yla destek buldu.

‘Kadro hakk›m›z
söke söke al›r›z’

emek

D‹SK, kuruluflunun 40. y›l›n›
bir dizi etkinlikle kutluyor. 40 y›l-
l›k arflivini emekçilere açan D‹SK,
düzenledi¤i toplant›larda, hangi ih-
tiyac›n ürünü olarak kuruldu¤unu
da yeniden hat›rl›yor, hat›rlat›yor.

Bu kapsamda ilk etkinlik 12 fiu-
bat’ta, Çemberlitafl fiafak Sinema-
s›'nda düzenlenen bas›n toplant›s›y-
d›. 40 y›l önce  Maden-‹fl, Lastik-‹fl,
Bas›n-‹fl ve G›da-‹fl Sendikalar›’n›n

biraraya ge-
lerek D‹SK'i
k u r d u k l a r ›
yerde düzen-
lenen toplan-
t›n›n konusu,
"D‹SK 40.
y›ll›k arflivini

aç›yor" idi. D‹SK Genel Sekreteri
Musa Çam, D‹SK’in gücünü, say›-
sal çoklu¤undan de¤il, iflçilerin
mücadelesini sahiplenmesinden al-
d›¤›n› dile getirdi. “Konfederasyo -
numuz, eflitlik ve kardefllik düzeni
sa¤lamay› amaç edinerek, iflçilerin
de ülke sorununda etkin bir rol oy -
namas›n› sa¤layacakt›r" d i y e n
Çam’›n ard›ndan, 40 y›l› anlatan si-
nevizyon gösterimi yap›ld›.

D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi
de, etkinlikler kapsam›nda, '12 Ey-
lül' ve '15-16 Haziran' bafll›kl› ser-
giler, uluslararas› iflçi kurulufllar›y-
la toplant›, D‹SK kurucular an›s›na
fliir, öykü ve sosyal politikalar ko-
nular›nda yar›flmalar yap›laca¤›n›
duyurdu. 26 fiubat’ta ise, Lütfi K›r-
dar Kongre Merkezi'nde ‘D‹SK 40
Y›ll›k Dostlar›yla Bulufluyor’ ad›y-
la bir gece düzenlenecek.

Etkinliklerin ikincisi olan, 13
fiubat’ta Mecidiyeköy Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen panelin konu-
su ise, “D‹SK'in kurulufl nedenleri
ve mücadele içinde D‹SK'in ku-
rumsal kimli¤i” idi. Süleyman Çe-
lebi, Ekonomist Mustafa Sönmez
ve Faruk Pekin’in söz ald›klar› pa-
nelde, Çelebi, “D‹SK Türkiye’nin
tarihi oldu¤u kadar, bugünü ve ge -
lece¤idir. ‹flçi s›n›f›n›n fleffaf, kat› -
l›mc› ve taban demokrasisine daya -
nan örgütünü, güçlendirmek için
arflivimizi açt›k” dedi. Ç e l e b i ,
D‹SK’in direnifl tarihinden örnek-
ler sundu¤u konuflmas›n›, “400 bin
üyemizle, 17 sendikam›zla; iflçile -
rin haklar› için, çal›flma koflullar› -
n›n iyilefltirilmesi için, demokratik
bir Türkiye için, herkese insanca
bir yaflam için, mücadeleye devam
edece¤iz” sözleriyle noktalad›.

D‹SK 40. yafl›nda!

‹flçiler 2 km yürüdü
Düzce'nin Üçköprü Köyü'nde
bulunan bir mobilya fabrikas›n-
da çal›flan 77 iflçi, çocuk para-
s›, ayakkab› yard›m› gibi sosyal
haklar›n›n k›s›tland›¤›n› belirte-
rek, 13 fiubat günü ifl ç›k›fl›nda
Düzce merkeze kadar 2 km yü-
rüdü. ‹flçiler, ba¤l› bulundukla-
r› sendikan›n da kendilerine
destek vermemesini elefltirdi.

BOTAfi'ta iflçi k›y›m›
BOTAfi’la anlaflmal› tafleron Ce-
rit Temizlik ve Emlak fiirketi,
sözleflmesinin bitmesini gerek-
çe göstererek, 90 iflçiyi iflten
ç›kard›. BOTAfi yönetimi, iflçi-
lere yeni tafleron firmada çal›-
flabileceklerini belirtirken, iflçi-
ler bu de¤iflikli¤in kazan›lm›fl
haklar›n› yokedece¤ini dile ge-
tirdiler ve reddettiler.

Edinilen bilgilere göre, Bursa,
K›rklareli, ‹zmir ve ‹stanbul'da
iflten at›lan 90 iflçiden 30’a ya-
k›n› bu teklifi kabul ederken, di-
¤er iflçiler, bu ucuz iflçi çal›flt›r-
ma oyununu protesto ediyorlar.
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Sinop Belediyesi’nde çal›flan iflçilerden 63’ü, Genel-
‹fl Sendikas›’na üye olmalar› nedeniyle cezaland›r›ld›.
AKP’li belediye, sendika üyesi 63 iflçinin görev yerleri-
ni de¤ifltirerek bir anlamda sürgüne tabi tuttu.

Sendikan›n fiube Baflkan› Bülent Ero¤lu ile bir grup
iflçi, sorunun çözümü için Belediye Baflkan› ile biraraya
geldiler. Ald›¤› kararla iflçi düflman› oldu¤unu, özellikle
de iflçinin örgütlenmesine, karfl›s›nda güç olmas›na, bir-
likte hareket etmesine düflman oldu¤unu ortaya koy-
mufltu AKP’li baflkan. Bunda “garip” olan bir durum da
yoktu asl›nda. Bugün AKP’li belediyelerin neredeyse
tamam›, ya sendikadan istifa bask›s› uyguluyor, ya iflten
at›yor ya da güdümündeki gerici Hizmet-‹fl’e geçmele-
rini dayat›yor. Ancak, sendika yetkilileri ile belediye
baflkan›n›n kameralar› önünde yapt›¤› toplant›s›ndan
yans›yanlar, baflka bir tart›flmay› da beraberinde getirdi.

Belediye Baflkan›, iflçileri temsil eden sendikan›n
baflkan›n› adeta “çocuk gibi” azarl›yor, hakaret ediyor,
“kapa çeneni” gibi ifadeler kullan›yordu.

Serseri, lümpen, iflçi düflman› deyip ç›kamazs›n›z.
Çünkü, sorun orada birkaç yüz iflçinin temsil edildi¤i bir
sendikan›n sorunu de¤ildir. Yüzbinlerce üyeli sendika-
lar da asl›nda ayn› durumdad›r. Belki patronlar böyle

küfürler etmiyor ya da yans›m›yor.
Ama “kaale almama,” rahatça iflten at-
ma, böyle bir örgütlü güç yokmufl gibi

davranma, genel bir durumdur.

Patronlara, ‘iflveren’ durumundaki belediye baflkan-
lar›na bu cüreti veren, sendikalardan baflkas› de¤ildir.
Kendisine hakaret eden belediye baflkan›n› en basitin-
den protesto dahi edemeyen, “masaya vuramayan” bir
sendikac› kiflili¤inden söz ediyoruz. Bu kiflisel de¤il, bir
anlay›fl sorunudur. ‹cazetçi, “söke söke alma”y› sadece
sloganlardan ibaret gören, bazen slogan›n› bile atmayan
bir anlay›flt›r bu. Patronlarla çat›flmaz, direnmez, “ifl ba-
r›fl›” diye uydurulup eline tutuflturulan kavrama dört el-
le sar›l›r. Greve ç›kmak durumunda kald›¤›nda dahi,
“biz asl›nda istemezdik, ifl bar›fl›na flöyle ba¤l›y›z” gibi
yeminler eder ve ilk f›rsatta da satar!

Bugün istisnas›z tüm sendikalar eriyor, geriliyorsa;
sendikal iflçiden çok sendikas›z çal›flt›r›lan emekçilerin
ülkesi durumundaysak; ‘s›n›f’ kavram› dahi lanetli hale
getiriliyor, mücadeleden, direnmekten sözetmek büyük
suç gibi sunuluyorsa; IMF’ye karfl› ç›kmak ‘modas›
geçmifl kafa’ diye damgalan›yorsa; patronlar, hükümet-
ler sendikalar› kaale alm›yorsa... bunda sendikac›l›k an-
lay›fl›n›n mutlak bir belirleyicili¤i vard›r.

‹flçi düflmanlar›n›n bu denli cüretli olamamas› için
öncelikle bu sendikac›l›k anlay›fl› sorgulanmal›d›r.

‹flçi eflleri: AÇIZ! Hatay'›n Belen ‹lçesi'nde,

maafl alamayan belediye iflçilerinin eflleri 13 fiubat
günü eylem yapt›lar. Belediye binas› önünde toplanan
iflçi eflleri, "Aç›z" diye ba¤›rarak, "Hakk›m›z› ‹steriz,
Vermezlerse Gitmeyiz" slogan› att›lar. Belen Belediye-
si'nde çal›flan yaklafl›k 180 iflçinin her birinin 15-20
bin YTL alaca¤› bulunuyor.

170 bin ö¤retmen iflsiz! Sözleflmeli

ö¤retmenler ve üniversiteli ö¤retmen adaylar› atama
haklar›n›n olmamas› ve KPSS'yle atama yap›lmas› ge-
rekçesiyle 9 fiubat’ta eylem yapt›. ‹flsiz ve Güvence-
siz E¤itim ‹flçileri Örgütlenme Giriflimi'ne üye bir grup,
Ankara'da Güvenpark'ta toplanarak Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›'na yürüdü.

‹stanbul’da ise, Ma¤dur Ö¤retmenler ve E¤itim
Emekçileri Derne¤i üyeleri 11 fiubat’ta Galatasaray
Meydan›’na yürüdüler. KPSS s›nav›n› protesto eden
ö¤retmenler, “Yüzde 50 KPSS Yüzde 50 Alan Bilgisi-
Yüzde 100 iflsizlik" yaz›l› pankart ve "170 bin Ö¤ret-
men ‹flsiz, Bizi Siz Delirttiniz” dövizleri tafl›d›lar.

EMO’dan BEDAfi’a protesto Elektrik

Mühendisleri Odas› (EMO) Ankara fiubesi üyesi mü-
hendisler, BEDAfi’›n fen adamlar›n›n yetkilerini artt›r-
mas›n› 13 fiubat günü BEDAfi önünde yapt›klar› ey-
lemle protesto ettiler.

Hekimlerden protesto
TTB, yabanc› doktorlar›n çal›flmas›na olanak sa¤la-

yan ve T›pta Uzmanl›k Kurulu oluflturulmas›n› öngören
yasa tasar›s›n› 10 fiubat’ta protesto etti. Baz› illerin ta-
bip odalar›n›n temsilcileri, TTB Merkez Konseyi üyele-
riyle ‹çkale Otel'deki toplant›da biraraya geldi. Toplan-
t›ya ara verilen ö¤le saatlerinde ise, doktorlar, dövizler-
le Sa¤l›k Bakanl›¤›'na kadar yürüdü.

Hekimler, 1-14 Mart aras›nda da miting, aç›klama-
lar, toplant›lar ve ‘Sa¤l›k oca¤› nöbeti’ gibi eylemlerle
'Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n› protesto edecekler.

‹ller Bankas› Yasas›
p rotesto edildi
Ankara S›hhiye'de bulunan ‹ller Bankas› ek binas›

önünde toplanan Yap›-Yol Sen ve TMMOB üyeleri ile
‹ller Bankas› çal›flanlar›, mecliste görüflülen, ‹ller Ban-
kas›'n›n anonim flirkete dönüfltürülmesine yönelik yasa
tasar›s›n› protesto ettiler. "Hükümet Yasan› Al Bafl›na
Çal, Direne Direne Kazanaca¤›z" sloganlar› atan emek-
çiler ad›na konuflan TMMOB Baflkan› Mehmet So¤an-
c›, ‹ller Bankas›'n›n yerel yönetimlere finansman sa¤la-
mak için kuruldu¤unu hat›rlatarak, tasar›yla bu görevin
bir kenara b›rak›ld›¤›n› ve 4 binin üzerinde personelin
büyük bölümünün da¤›t›laca¤›n› söyledi.

Kendini azarlatan sendikac›l›k!



Filistinli örgütler aras›ndaki “iç
çat›flma”, Filistin halk›n› ve dünya
halklar›n› üzerken, siyonist katilleri
sevindiriyordu. Filistin ve Ortado¤u
halklar›n›n iç çat›flmaya karfl› tepki-
lerinin de yo¤unlaflmas› üzerine ge-
çen hafta Mekke’de biraraya gelen
Hamas ve El Fetih yetkilileri, iç ça-
t›flmaya son vererek, ulusal birlik
hükümeti kurma konusunda anlaflt›-
lar.

Bu defa, halklar sevinirken, si-
yonistler üzüldü. Filistin halk› so-
kaklara ç›karak bir bayram kutla-
mas› yapar gibi kutlad› anlaflmay›.
Fakat ayn› gün siyonizm de Ku-
d ü s ’te sald›r›ya geçti. Geliflmeler
flöyle cereyan etti.

Filistin’de ulusal birlik
anlaflmas›
8 fiubat’ta Suudi A r a b i s t a n ' › n

Mekke kentinde bir araya gelen Ha-
mas ve El Fetih yetkilileri, Ulusal
Birlik Hükümeti oluflturmak konu-
sunda anlaflmaya vard›lar. Anlaflma-
y› El Fetih ad›na Devlet Baflkan›
Mahmud Abbas ve Hamas ad›na da
Halid Meflal imzalad›.

Anlaflmaya göre, kabinede Ha-
mas'a baflbakanl›k dahil 9 üyelik, El
Fetih'e 6 üyelik verilirken, di¤er si-

yasi oluflumlar›n da 4 temsilciyle
yeralmas› benimsendi. Hükümeti
kurma görevi yine Hamasl› Baflba-
kan ‹smail Haniye'yi verildi.

Anlaflman›n imzaland›¤›n›n ilan
edilmesiyle özellikle Gazze'de bü-
yük sevinç gösterileri yap›l›rken,
ABD, ‹srail ve AB’nin “anlaflma ha-
berine temkinli yaklaflt›klar›” aç›k-
land›.

Siyonizm
Kudüs’te Sald›rd›
9 fiubat Cuma günü, El Aksa Ca-

mii’nde namazdan ç›kan Filistinli-
l e r’in Haremüflflerif’in yak›n›nda
kaz› yap›lmas›n› protesto etmeleri
üzerine, ‹srail polisi sald›rd›. Polisin
plastik mermi ve gaz bombalar›yla
gerçeklefltirdi¤i sald›r›ya karfl› Filis-
tinliler tafllarla direndiler. ‹lk çat›fl-
mada 20 Filistinli ve 15 ‹srail polisi
yaraland›.

‹srail, müslümanlar için kutsal
olan Haremüflflerif’in yak›nlar›nda-
ki kaz›yla yeni bir provokasyon or-
tam› yaratm›fl durumda. Filistinlile-
re kendi iradesini dayat›yor. Hat›r-
lanaca¤› gibi, 2. intifada da siyonist
fiaron’un ayn› bölgede Filistinlile-
rin ulusal ve dini de¤erlerine yapt›-
¤› bir sald›r› ertesinde bafllam›flt›.
‹srail hükümetinin, El Aksa'ya aç›-
lan Mugrabi kap›s›ndaki köprüde
bafllatt›¤› inflaat çal›flmalar›, kutsal
mekanlara zarar vermekte ve Filis-
tinliler kaz› çal›flmas›n›n bir an önce
durdurulmas›n› istemekteler.

‹srail polisi, sald›r›n›n ard›ndan
cami etraf›n› kuflatarak, 45 yafl al-
t›ndaki erkeklerin camiye girmesine
izin vermezken, Filistinliler protes-
tolar›n› sürdürdüler.

Lübnan ve Suriye’de de siyonist
sald›r›y› protesto eden gösteriler ya-
p›ld›. Gösterilerde Filistin ve Arap
halk›n›n temsilcileri, “Mescid-i Ak -
sa için canlar›n› feda etmeye haz›r
olduklar›n›” hayk›rd›lar.

Aksa’da Sald›ran Olmert
AKP’nin Davetlisi Olarak
Ankara’da
‹srail Baflbakan› Ehud Olmert,

15 fiubat’ta Ankara’dayd›.

ABD ve ‹srail Ortado¤u halkla-
r›n›n kan›n› dökerken, AKP hükü-
meti ve oligarflik devlet, onlarla ye-
ni iflbirli¤i anlaflmalar› yap›yor. Ge-
nelkurmay Baflkan› Büyükan›t
ABD’de, Olmert Ankara’da, Orta-
do¤u halklar›na karfl› ittifaklar›n
tafllar› döfleniyor.

Olmert’in Ankara’da Baflbakan
d›fl›nda, Cumhurbaflkan› Ahmet Se-
zer’le, D›fliflleri Bakan› Gül’le, Mil-
li Savunma Bakan› Gönül‘le de gö-
rüflecek olmas›, siyonist katilin na-
s›l üst düzeyde karfl›lan›p “el üstün-
de” a¤›rland›¤›n›n göstergesidir.

A K P hükümetinin bafl› Ta y y i p
Erdo¤an’›n, Olmert’in ziyaretinden
önce yapt›¤› “elefltirel” konuflmalar
ise, pratik hiçbir hükmü olmayan,
bu iflbirli¤ini perdelemeye çal›flan
konuflmalard›r.

Tayyip Erdo¤an, Olmert’le bir-
likte bas›na yapt›klar› bilgilendir-
mede, güya Kudüs’teki kaz›n›n
durmas›n›, Filistin hükümetine say-
g› gösterilmesini istedi¤ini aç›klad›
ama Ankara’da bu görüflmenin as›l
amac›n›n “ABD'deki 'Ermeni soy -
k›r›m›' tasar›s›na karfl› Yahudi lobi -
sinin harekete geçirilmesi” o l d u ¤ u
yorumu yap›l›yordu. Siyonizmin
katliamlar›, Filistin halk›n›n çek-
tikleri, Ortado¤u’ya yönelik alçak-
ça planlar, oligarflinin umurunda
bile de¤il, varsa yoksa Ermeni soy-
k›r›m› yasas› önemli onlar için. S›rf
bu yasa ç›kmas›n diye, katillerin
ayaklar›na k›rm›z› hal›lar sermeye
h a z › r l a r.
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Siyonizm Aksa’ya Sald›r›yor
AKP Siyonist Lideri A¤›rl›yor

Hamas ve El Fetih
anlaflt›

‹srail El Aksa’ya
sald›rd›

Siyonist Baflbakan
Olmert Türkiye’de

Olmert “Defol”
sloganlar›yla
karfl›land›

Siyonist katliamc›lar
Mescid-i Aksa kap›s›nda
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‹srail Baflbakan› Olmert’in ülke-
mize gelifli, çeflitli flehitlerde yap›-
lan eylemlerle protesto edildi.

*

Ankara’da, Olmert’in geliflin-
den önceki gün, 14 fiubat’ta EE m-
peryalizme ve Siyonizm’e Karfl›
Ankara Platformu üyeleri, Yüksel
Caddesi’nde bir eylem yapt›lar.

Yaklafl›k 60 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde, “Ortado¤u Halklar›n›n Ka -
tili Olmert Defol” yaz›l› pankart
aç›ld›. Platform ad›na yap›lan aç›k-
lamada Siyonist ‹srail ve ABD’nin
halklara kan kusturmaya devam et-
ti¤i belirtilirken, iflbirlikçi AKP’nin
de onlardan geri kalmad›¤›na, 5–6
Eylül 2006’da Lübnan’a asker gön-
derilmesini protesto eden 18 kiflinin
hâlâ F Tiplerinde tutulduklar›na
dikkat çekildi.

*

‹lmi ve Kültürel Araflt›rmalar
Vakf› (‹LKAV) üyeleri, K›z›-
lay'da, Özgür-Der’liler de Tak-
sim Tramvay Dura¤›'nda yapt›k-
lar› gösteriyle Ehud Olmert'in geli-
flini protesto ettiler.

*

14 fiubat’ta Taksim’de devrimci,
demokratik gruplar taraf›ndan
“Kahrolsun Emperyalizm ve Siyo-
nizm! Katil Olmert Ülkemizden
Defol” yaz›l› pankart›n tafl›nd›¤› bir
eylem gerçeklefltirildi.

Yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤›
eylemde yap›lan aç›klamada, Lüb-
nan’a asker gönderilmesine karfl›
ç›kt›klar› için tutuklu bulunan 18 ar-
kadafllar› gibi bu mücadeleyi sürdü-
recekleri belirtildi.

*

‹srail Baflbakan› Ehud Olmert'in
Türkiye'ye gelifli D‹SK, KESK,
TMMOB ve ATO taraf›ndan 15 fiu-
bat’ta Ankara Yüksel Caddesi'nde
yap›lan eylemle protesto edildi.

*

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC), ‹srail Baflbakan› Ehud Ol-
mert'in Türkiye'ye geliflini protesto
etmek için, 15 fiubat’ta Ta k s i m
Tramvay Dura¤›'nda bir eylem ger-
çeklefltirdi. “Kahrolsun Emperyaliz
Yaflas›n Mücadelemiz, Katil Olmert
Ülkemizden Defol” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde AKP hükümeti ne
siyonist, iflgalci ‹srail’le iflbirli¤ine
derhal son vermesi ça¤r›s› yap›ld›.

AKP’nin a¤›rlad›¤›n›, halk›m›z lanetledi:
Türkiye halk›, Olmert’i "Katil Olmert Defol"
sloganlar›yla karfl›lad›.

Zaman afl›m›, h›rs›zlar›n da
imdad›na yetiflti

Marmara Depremi davalar› 17 fiubat’ta zaman afl›m›na
giriyor. Bu tür davalarda zaman afl›m› süresi 7.5 y›l ve
bu süre de dolmufl durumda.

7.5 y›l içinde depremle ilgili yaklafl›k 80 dava aç›lm›fl. 80
davada, topu topu üç inflaat mühendisi ve bir mimar
hakk›nda hapis cezas› verilmifl... O kadar. Tüm deprem
davalar›, y›llard›r bir tek Veli Göçer’de odakland›, baflka
hiç h›rs›z yoktu sanki...

40 bin insan›m›z›n ölümünde baflka da kimsenin bir su-
çu yokmufl!! O kadar binan›n çürük çar›k yap›lmas›, o
binalar›n çimentosundan demirinden çal›nmas›, yanl›fl
ve yersiz ruhsatlar verilmesi, kimsenin suçu de¤ilmifl...
Yarg› böyle diyor...

fiovenist kuflatma
ÖDP geçen hafta 5. Ola¤an Kongresi’ni yapt›. Ufuk
Uras’›n yeniden baflkan seçildi¤i kongrenin Yeni fiafak
Gazetesi’ndeki haberi aynen flöyleydi: “Salonda Türk
Bayra¤ı ve parti bayraklarının asıldı¤ı gözlenirken,
‹stiklal Marflı’nın okunmaması ise dikkati çekti.” Ay-
n› vurgu, ‹stiklal Marfl›’n›n okunmad›¤›, Milliyet’teki ha-
berde de atlanmam›flt›. ÖDP bayrak asm›fl ama yine

burjuvazinin dilinden, flovenist kuflatmas›ndan kurtula-
mam›fl. Parti kongrelerinde ‹stiklal Marfl› okunacak di-
ye bir yasa m› var, böyle bir zorunluluk mu var? Yok
ama, flovenizm, dayat›yor ve dayatmay› kabul etmeyen
hakk›nda sanki suç ifllemifl gibi yay›n yap›yor... Peki
sonras›... Sonras›nda F Tipiyle ilgili bir eylemde “niye
Türk bayra¤› açmad›n›z” diye linççiler sald›r›yor...

Naz›m’a ne Dan›fltay’›n›z›n hükmü
geçer, ne küfürlerinizin!

Dan›fltay 10. Dairesi, Naz›m Hikmet'in, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandafll›¤›ndan ç›kar›lmas›na iliflkin Bakanlar
Kurulu karar›n›n iptali istemiyle aç›lan davaya devam
edildi. Dan›fltay’›n ilgili dairesi, müdahil olma talepleri-
ni reddetti... Müdahil olmay› talep edenler içinde, fa-
flistler de vard›; Naz›m’a karfl› y›llard›r sürdürdükleri sal-
d›r›y› mahkeme salonlar›nda da devam ettirmek istiyor-
lard› anlafl›lan. Yaz›k, hevesleri kursaklar›nda kald›. Öte
yandan, Naz›m davalar› y›llard›r bir flekilde gündemde.
Oligarflinin sözcüleri bir yandan Naz›m fliirleri okuyor,
ama onunla ilgili haks›z, gayri-meflru kararlar› düzelt-
meye de bir türlü yanaflmay›p, ikiyüzlülük yap›yorlar.
Naz›m cephesinden ise, zaten kimilerinin kulland›¤› de-
yimlerle “tarihi bir aklama”ya veya “itibar›n›n iadesine”
ihtiyaç yok. Çünkü tarih zaten onu en onurlu ve parlak
sayfalar›ndan birine yerlefltirmifltir.

not düflüyoruz
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Dersim Temel Haklar’a yöne-
lik bask›lar›n ard› arkas› kesilmi-
yor. Daha geçti¤imiz aylarda sav-
c›-polis-itirafç› komplosuyla içeri-
sinde dernek baflkan› ve yönetim
kurulu üyelerinin de bulundu¤u 5
kifli tutuklanm›flt›. Gözalt›nda,
savc›, J‹TEM ve polisin “Dersim
Temel Haklar’› bitirece¤iz, örgütü
bitirece¤iz" tehditleri her f›rsatta
yaflama geçirilmeye çal›fl›l›yor.

Komploculu¤un böylesi

11 fiubat’ta Dersim Temel Hak-
lar’a yönelik yeni bir komplo ku-
rulmak istendi. Bu ülkede huku-
kun olmad›¤›n›n, savc›lar›n yasa-
d›fl›l›¤› do¤al gördüklerinin bir ör-
ne¤iydi yaflanan. Derne¤i çevrele-
yen sokaklar› dolduran polisler
dikkat çekti. Niyetleri ise az sonra
anlafl›lacakt›.

Dersim Temel Haklar çal›flan›
Zehra Ergen'in Ad›yaman'da bulu-
nan babas›n› yönlendiren polisler
ve savc›l›k, “k›z›n›n Tunceli’de ör-
güt ad›na faaliyetlerde bulundu¤u,
kurtarmas›nda kendisine yard›mc›
olacaklar›n›” belirterek, Dersim’e
getirdiler. Dernek çal›flanlar› hak-
k›nda flikayet dilekçesi vermeye
zorland›. Bu da yetmemiflti. Gece
saatlerinde savc› da komploya or-
tak oldu. Evinden ç›k›p gelen (nö-
betçi komplocu) savc›, “bunu im-
zala biz gidip derne¤i bas›p k›z›n›
al›r›z” telkininde bulundu.

11 fiubat’ta ise, Zehra Ergen’in
babas›, derne¤e gönderildi. “K›-
z›mla konuflaca¤›m” diyen baba-
n›n talebinde bir gariplik yoktu ilk
anda. Ancak ayn› anda, derne¤in
etraf›n›n kuflat›ld›¤› görüldü. Res-
men ve alenen sokaklara pusuya
yatm›flt› polisler. Sadece onlar m›,
hukukun ›rz›na geçen savc› da bir
sokakta pusuda bekliyordu.

Ergen'in babas›na polisler tara-
f›ndan telefon numaras› verilerek,

“Sorun ç›karsa bi-
zi ara” denildi¤i
ö¤renildi. P o l i s
kimlere komplo
kuraca¤›n› da bu
ka¤›d›n üzerine

yazm›flt›. Dersim Temel Haklar
Hozat Temsilcisi Özcan Do¤an,
Dernek üyeleri Cemal Duta¤ac›,
Zeynep Karademir’in isimleri, ba-
ba Ergen’in daha sonra suçlamala-
r›nda kullanmas› için eline tutufltu-
rulmufltu.

Ancak özenle haz›rlanan
komplo, dernek üyelerinin girifli-
mi ile tutmad›, sokaklarda komplo
pususuna yatan polis ve savc› eli
bofl döndü.

Her yol mübah

Bu ibretlik olay, bu ülkede hu-
kukun kimler taraf›ndan nas›l
ayaklar alt›nda çi¤nendi¤inin en
aç›k örne¤idir. Yasal bir dernek
var ortada, e¤er yasalar›n›za göre
bir suç varsa, gerekli ifllemleri ya-
pars›n›z. Ancak böyle yapm›yor
polis ve savc›lar. Suç yaratmak
için Ad›yaman’dan insan tafl›yor,
eline ka¤›tlar tutuflturuyor, pusula-
ra yat›yor.

K›saca, devlet Dersim Temel
H a k l a r’›n mücadelesini engelle-
mek için her türlü yola baflvuru-
yor. Yasal derne¤i “hücre evi” gibi
göstererek tecrit etmek; çal›flanla-
r›n›n foto¤raflar›n› jandarma ve
polis arama noktalar›na asarak
“DHKP-C üyeleri” diye afifle et-
mek; hatta yetmedi¤inde, tutuklu
bulunan dernek üyesi Elif Akkurt
örne¤inde oldu¤u gibi, ‘Canl›
Bomba’ diye foto¤raflar›n› asmak;
k›saca her yol ve yöntem mübah
bu hukuksuzluk sisteminde.

Dernek üyeleri ve ailelerine
yönelik ölüm, gözalt›, tutuklama
tehditleri ise s›radan olaylar adeta.
En son J‹TEM taraf›ndan Cemal
Duta¤ac›'n›n ailesinin, “Bir o¤lu-
nuzu (Özcan Duta¤ac›) tutuklad›k
di¤er o¤lunuzu âleme ibret olsun
diye öldürüp leflini kap›n›z›n önü-
ne ataca¤›z” diye tehdit edilmesi
bunun bir örne¤i.

Savc› komplo
pususuna yatarsa...

Anaya o¤lunu
anmak yasak!
1977'de ODTÜ'de jandarma kurflu-

nuyla katledilen Ertu¤rul Karakaya'y›,
yani o¤lunu anan 73 yafl›ndaki annesi
Ayfle Karakaya hakk›nda iki y›l ceza
istemiyle dava aç›ld›. Her 8 Haziran’da
oldu¤u gibi geçen y›l da, Salihli’deki
mezar› bafl›nda yine anma vard›. Çeflit-
li sol partilere mensup küçük bir grup
ile annesi, torunlar› Ertu¤rul’u and›lar.

Salihli Savc›l›¤›, 'tan›k gözlemleri
ve mezarl›k ç›k›fl›ndaki sessiz görün-
tülere' göre haz›rlad›¤› iddianamede,
“onun devrim flehidi, iyi ve cesur oldu -
¤unun söylendi¤ini, saz çal›nd›¤›n›”,
'Ertu¤rul yafl›yor, mücadele sürüyor'
diye slogan at›ld›¤›n›” yazd›. Ay fl e
Karakaya ile iki k›z torunu da dahil,
anmaya kat›lanlar için, TCK’n›n 215.
maddesinin 1. bendine göre, “suçu ve
suçluyu övmek”ten cezaland›r›lmala-
r›n› istedi.

Her fleyi bast›rmal›, faflistler, ›rkç›-
lar, linççiler d›fl›nda herkesi susturma-
l›y›m diye düflünen devlet, önce o¤lu-
nu katletti, katillerini korumaya ald›,
bunlar da yetmedi, y›llard›r her cuma
o¤lunu anan, gözyafl› dökmekten göz-
leri kör olan bir anneyi cezaland›rma-
ya çal›fl›yor.

301’den ceza
Dersim HÖC’ün, 2005 y›l›nda Ga-

zi Katliam› ile ilgili olarak yapt›¤› ba-
s›n aç›klamas›nda, “Katil Devlet He-
sap Verecek” sloganlar›n› att›klar› ve
bas›n metninde “güvenlik güçlerine
hakaret edildi¤i" gerekçesiyle aç›lan
dava sonuçland›. Dersim Temel Hak-
lar Hozat Temsilcisi Özcan Do¤an ve
üye Sercan Zülal'a, 301. maddeden 5
ay hapis cezas› verilerek 3000 YTL
paraya çevrildi.

Devletin 301. maddeyi en genifl
muhalefete karfl› silah olarak kullan-
mas›n›n klasik bir örne¤i; yani diyor
ki, Gazi’de devletin katliam yapt›¤›n›
dünya alem de bilse kimse bunu söyle-
meyecek!
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Yüzy›llard›r hiç dinmeyen bir
ac›d›r Kerbela. Yezid'e ve onun so-
yuna lanetler okur ac›l› canlar. Yüz-
y›ll›k ac›y› paylaflman›n yöntemle-
riyle anar Kerbela flehitlerini. Kimi
geleneklerde dövülür bedenler, kimi
aç-susuz kalarak yaflar Kerbela'y›.
aflure günü, bu anman›n en yayg›n
ve genelleflen halidir. Bir yas günü-
dür, ‹mam Hüseyin ve yoldafllar›n›n
Kerbela'da katlediliflinin, onlar›n
onurlu mücadelesinin günüdür.

Birçok kentte kurulu bulunan
Temel Haklar Dernekleri ve Kültür
Merkezleri de, alevi halk›m›z›n bu
gelene¤ine sahip ç›karak, aflure da-
¤›tt›lar.

A n k ar a’da ‹dilcan Kült ü r
Merkezi’nin geleneksel olarak dü-
zenledi¤i aflure etkinli¤inin 4.’sü 11
fi u b a t ’ta Aç›kal›n Dü¤ün Salo-
nu’nda yap›ld›. 700 kiflinin kat›ld›¤›
etkinlikte, zalime boyun e¤meme
gelene¤i üzerine konuflmalar yap›-
l›rken, bu gelene¤in dünden bugüne
sürdü¤ünün alt› çizildi.

‹KM ad›na konuflan ‹lker Bo¤a,
kültür merkezinin yozlaflt›rmaya,
bask›ya karfl› mücadelesinden söz
etti. Ard›ndan Gökhan K›l›ç türkü-
lerle yerini ald›.

TAYAD’l› Bayram fiahin Kerbe-
la’y› anlatan bir konuflma yaparken,
ölüm orucu direnifline de¤indi.

‹dilcan Müzik To p l u l u ¤ u ’ n u n
dinletisi ile devam eden etkinlikte,
Dikmen Temel Haklar Semah Eki-
bi, Vedat Ülger, semahlar›  ve türkü-
leri ile yerald›lar.

‹zmir’de de; Do¤ançay Yard›m-
laflma ve Dayan›flma Derne¤i tara-

f›ndan Do¤an-
çay Mahalle-
si'nde, Buca
Temel Haklar
taraf›ndan da
K u r u ç e fl m e
M a h a l l e s i ’ n d e
aflure da¤›t›ld›.
Halkla birlikte

yap›lan aflurenin da¤›t›ml a r›n d a ,
derne¤i anlatan konuflmalar yap›ld›.

Mersin'in Demirtafl Mahalle-
si’nde, 10 fiubat günü Demirtafl Te-
mel Haklar taraf›ndan yap›lan et-
kinlik, hem aflure günü, hem de di-
reniflin zaferinin duyurulmas› etkin-
li¤iydi. Zalime karfl› yüzy›llar önce-
sinden ve bugün direnenler ayn› et-
kinlikte selamland›.

Ölüm orucu flehidi U¤ur Türk-

men’in ablas› Gülbeyaz Karaer’in
evinin önünde yap›lan etkinlikt e ,
“Aflure Günümüze Hoflgeldiniz” ve
“ Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Zafer”
pankartlar› as›ld›. Gülbeyaz Kara-
er’in direnifle iliflkin yapt›¤› konufl-
mada Kerbela flehitlerini de and›.
Ard›ndan söz alan Hasan Biber, di-
reniflin zaferini anlat›rken, Mersin
Hac› Bektafl Kültür Merkezi’nden
gelen Niyazi Dede, Kerbela’y› an-
latt›. Kurban ve aflure da¤›t›m› ile
devam eden ve halaylarla sona eren
etkinli¤e 130 kifli kat›ld›.

Malatya Temel Haklar da ayn›
gün Paflaköflkü Mahallesi’nde aflure
etkinli¤i gerçeklefltirdi. Halka aflure
da¤›tan dernek üyeleri, zalime karfl›
direnme gelene¤ine iliflkin konufl-
malar yapt›lar.

Elaz›¤ ve Antalya’da da Temel
Haklar Dernekleri halkla birlikte
karfl›lad›lar aflure gününü.

11 fiubat’ta Elaz›¤'›n Y›ld›z Ba¤-
lar› Mahallesi'nde aflure günü dü-
zenleyen Temel Haklar üyeleri ma-
hallenin gençleri ile birlikte atefl ya-

k›p direnifl halaylar› çektiler. Derne-
¤in isminin yaz›l› oldu¤u önlükler
giymifl Temel Haklar üyeleri, kap›
kap› dolaflarak mahalle halk›na aflu-
re da¤›t›m› yapt›.

Antalya’da ise türküler ve se-
mahlarla gerçeklefltirildi etkinlik.
Temel Haklar üyelerinin 11 fiu-
b a t ’ta A lt ›n ova Sinan Mah a ll e-
si’nde düzenledikleri etkinlik, Ayfle
K a ytan’›n kon u flm as › yla bafll ad › .
Kaytan, Antalya Temel Haklar ola-
rak halk›n temel hak ve özgürlükle-
rini kazanmas› yönünde çal›flmalar
y ür ü ttüklerini belirterek, “A lt ›n o-
va’da da bu mücadelemizde birlikte
omuz omuza devam edec e¤ im iz i
umut ediyoruz. Hepiniz aflure etkin-
li¤imize hofl geldiniz” dedi.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan
Grup Seslenifl deyifl ve türkülerle
yerini ald›. Semahlar dönülen ve
birlikte yap›lan aflurenin yenildi¤i
etkinli¤e 180 kifli kat›ld›.
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Cemevi’ne sald›r›
ERZ‹NCAN'a ba¤l› Çay›rl› ‹lçesi'nde
bulunan, cemevine, “kimli¤i belir-
siz” kiflilerce sald›r› düzenlendi.

‹lçe Kaymakam› Abdullah Akdafl,
olay› “provokasyon” olarak niteler-
ken, Hac› Bektafl Veli Kültür Tan›t-
ma Derne¤i Baflkan› Ali Özkan, son
iki y›l içerisinde cemevinin üçüncü
kez camlar›n›n k›r›ld›¤›na dikkat
çekti. Özkan bir süre önce de fizik-
sel sald›r›ya maruz kalm›flt›.

Örgütlü ya da örgütsüz yap›l›p ya-
p›lmad›¤›n›n hiçbir önemi yoktur bu
tür sald›r›lar›n. Çünkü, alevi halk›n›n
inanc›n› tan›mayan, ibadet yerini ta-
n›mayan ve ony›llard›r sünni halk›-
m›z› alevilere karfl› k›flk›rtan, onlar
hakk›nda karalamalar yapan ege-
men zihniyet, bu tür sald›r›lar için
zemini zaten haz›rlamaktad›r.

Temel Haklar halk›n
geleneklerine sahip ç›k›yor
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Genç beyinlerimizin uyuflturu-
lup birer asalak haline getirilmesi-
ne, kabaday› tiplemelerinin ortak-
l›kta dolafl›p kavgalar etmesine,
‘ça¤dafll›k’ diyerek ahlâks›zl›klar›n
m e fl r u l a fl t › r › l m a s › n a , d e ¤ e r l e r i m i-
zin yokedilmesine tan›k olup ses-
siz kalmak suçtur.

Fuhufltan uyuflturucuya kadar
düzenin her türlü yozlaflma araç-
lar› gençli¤i her geçen gün içine
çekiyor. Bu düzen gençlerimizi ve
tüm halk› yozlaflt›r›yor. Benli¤ini
yokediyor. Sadece uyuflturucuyla
de¤il fuhufltan kapkaça, çetelefl-
meden köprü altlar›nda yatan so-
kak çocuklar›na kadar çeflitli bi-
çimlerde karfl›m›za ç›k›yor.

Gençlik baflta olmak üzere tüm
halk kuflatma a l t › n d a. Kültürel,
ekonomik, ideolojik olarak genç-
lerimiz bu bata¤›n içerisine giri-
yor. Kendine güvensiz, kiflili¤ini
medyatik-mafyatik tiplerde ara-
yan, gericilik taraf›ndan yönlendi-
rilmeye aç›k bir gençliktir bu. Dü-
zenin bask› ve yozlaflt›rma araçla-
r› bunun için devrededir. Ve böyle
bir gençlik, her türlü özentiye, yoz
düflünce ve yaflam biçimine aç›k
haldedir. Bilinir ki, zengin aile ço-
cuklar›n›n gitti¤i okullarda varo-
lan olanaklar, e¤itimin düzeyi
devlet okullar›na göre çok lüks-
tür. Bunu gören, o lükse ulaflmak
için gerekirse vücudunu satan ö¤-
renciler var! Cep telefonuna, tak›-
lara, markal› k›yafetlere sahip ol-
mak için bedenler, kiflilikler sat›l›-
yor... Belki evinde oturacak bir
koltu¤u yok, ama elinde son mo-
del cep telefonlar›, ne yap›p edip
moda takip ediliyor. Para karfl›l›-
¤›nda fuhufl yapan liselilerin yafl›
17-18'i geçmiyor. Akflam olunca
bu ö¤renciler hiçbir fley olmam›fl
gibi evlerine gidiyor. Eminönü’nde
bir lisede okuyan ö¤renci flunlar›
s ö y l ü y o r: “okulda samimi oldu -
¤um bir k›z arkadafl›m vard›. Za -
manla de¤iflti. Onu her gün okulun

önünde arabal› biri al›yordu. Ken -
disi de bir defas›nda bana söyle -

meye çal›flt›.
Adam onu al›p
götürüp baflka
adamlara pazar -
l›yormufl. fiu an -
da sadece okula

gidip geliyor, kimse ile konuflmu -
yor". (27 fiubat Vatan) Yine Kaba-
tafl’da görev yapm›fl bir idareci, fu-
hufl için okulu b›rakan ö¤rencile-
rin oldu¤unu anlat›yor.

Televizyonlardan lüks yaflama
tan›k olan, tüketime yönlendiri-
len, ancak bunlara ulaflamayan
gençler, baflka "çarelere" yanafl-
maktad›rlar. Kolay yoldan köfleyi
dönmek ad›na mafyac› olmakta,
fuhufla yönelmekte, kapkaç yap-
maktad›r. Art›k daha yayg›n oran-
larda çocuk çetelerinden, çocuk
fahiflelerinden söz edilmekte. Ya-
ni gençlik batakl›¤a ilerliyor. Ge-
çen y›l ‹stanbul Üniversitesi’nde
amfide esrar partisinin resmi ya-
y›nlanm›flt›. Bu lise s›ralar›na da
yans›yacakt›r. Çünkü o resimde
sadece uyuflturucu yoktu; apoli-
tiklefltirme, duyars›zlaflt›rma poli-
tikalar› vard›, 12 Eylül vard›.

Okullar›m›zda uyuflturucu sat›-
l›yor. Genç beyinler zehirleniyor.
Her fley, önlem ald›k diyen polisin
gözleri önünde yaflan›yor. Onlar›
engellemeyen polisler, liseli genç-
li¤e, ‘ö¤renci haklar›m›z› istiyoruz’
diyenlere, cebinde tafl›d›klar›
uyuflturucularla komplo kuruyor.
7 Aral›k’ta, Temel Haklar Federas-
yonu’na yönelik bask›nlar düzen-
lenip bu mücadeleyi yürüten dev-
rimciler tutuklanm›flt›. Kimin için-
di bu? Yozlaflmaya karfl› ç›kanlar
düflmanl›k, uyuflturucu tacirlerine
dostluk; ç›plak gerçek budur.

Daha yine, Diyarbak›r'›n Ba¤lar
semtindeki Atatürk Lisesi’nde 4
ö¤rencinin extacy hap kulland›k-
tan sonra okula gelip k›z ö¤renci-
lere sataflarak olay ç›kard›k l a r › ,
cam› çerçeveyi k›rd›klar›, sat›r ta-
fl›d›klar› yaz›yordu. Gençler uyufl-
turucu kulland›klar›nda ne yapt›k-
lar›n›n fark›nda dahi olmayan suç
makinalar›na dönüflüyor. Uyufltu-
rucu için para bulamad›klar›nda,
ilk önce evden çalan, olmad›¤›nda
en yak›n yerden çalarak para bul-

maya yönelen, yetmedi¤inde gi-
derek büyüyen gasplar yapmaya
bafllayan gençlerin hiç de az olma-
d›¤› bilinmektedir.

Gençlik uyuflturucuya çetelefl-
meye fuhufla teflvik ediliyor. Bu
tablo yozlaflmay› ve apolitiklefl-
meyi en aç›k flekilde ortaya koyu-
yor. Dizilerle, yozlaflt›ran prog-
ramlarla genç k›zlar›m›z ve erkek-
l e r i m i z, hayat›n gerçeklerinden
kopar›l›p hayâl dünyas›nda yaflat›-
l›yor, onlara bu dizi tipleri sunulu-
yor, onlar gibi ol deniliyor.

Çünkü düzen; itaat eden genç-
ler istiyorlar. Hay›r! Bizler böyle
insanlar olmayaca¤›z. Soran, sor-
gulayan, üreten, haklar›na sahip
ç›kan gençlik olaca¤›z.

Biliyoruz ki kimse uyuflturucu-
yu, yozlaflmay›, çeteleflmeyi onay-
lam›yor. Ancak sorun bununla bit-
miyor. Karfl› ç›kmak, bunun için
mücadele etmek gerekiyor.

Ve bizler Liseli Gençlik ola-
rak ülkemizde, okullar›m›zda yan›
bafl›m›zda gerçekleflen bu olaylar
karfl›s›nda bu kampanyay› yap-
may› bir zorunluluk olarak görü-
yoruz. Duyarl› herkesi bizlere des-
tek vermeye, yan›m›zda olmaya
ça¤›r›yoruz. Çünkü bu sorun hepi-
mizin sorunu, çözümü de bizlerin
ellerinde olacakt›r.

Bizler liseli gençlik olarak bu
kampanya dahilinde paneller dü-
zenleyerek bilinçlendirme yönün-
de çaba sarfedece¤iz. Uyuflturucu
kullanan gençlerimize y a r d › m
ederek b›rakmas› yolunda yan›n-
da olaca¤›z. Bas›n aç›klamalar› ya-
parak sesimizi duyuraca¤›z. Okul
önlerinde bekleyip olay ç›karanla-
ra, uyuflturucu pazarlayanlara izin
vermeyece¤iz.

Sorunun kayna¤› olan ahlâks›z-
l›¤›, kültürel çürümeyi dayatan bu
düzen çözüm üretmez. Emperya-
lizmin dayatt›¤› yoz, bencil, tüke-
tici, ahlâks›z kültür(süzlü¤e)e kar-
fl› halk kültürünü, paylafl›m›, üreti-
mi, de¤erlerimizi savunal›m.
Uyuflturucuya, çeteleflmeye, yoz-
laflmaya karfl› mücadele edelim.
Çözümü üretecek olan örgütlü
mücadeledir.

Gençlik Federasyonu

uyuflturucuya, çeteleflmeye,
yozlaflmaya izin vermeyece¤iz

gS ençlikte:öz
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izinin ilk bölümünde, il-
kokul müsamerelerinden
al›nm›fla benzeyen diya-

loglardan birinde, çetenin üyelerin-
den biri, “Polat Alemdar”a sorar:

- Usta mevzu ne?
Soru üzerine “Polat Alemdar”,

kameraya do¤ru sert bir bak›fl f›rla-
t›r, bir an sanki çok derin düflünü-
yormufl gibi durur ve arkas›ndan o
büyük laf› eder:

- Mevzu terör!
Ve araya Vadinin meflhur müzi¤i

girer.....
Tepkiler üzerine dizinin yay›n-

dan kald›r›lmas›n›n gündemde oldu-
¤unu yaz›yordu gazeteler. A n c a k
kald›r›ls›n veya kald›r›lmas›n, dizi
üzerinden yap›lan tart›flmalardaki
baz› çarp›kl›klara iflaret etmekte ya-
rar var.

Kurtlar Va d i s i - Te r ö r, do¤rudan
Kürt sorunu üzerine flekillendirilmifl
bir dizidir. Bu anlamda da gerici-fa-
flist ellerden ç›kan bu dizinin Kürt
düflmanl›¤›n› körükleyece¤ini tah-
min etmek için kahin olmak da ge-
rekmiyordu. Diziye karfl› ç›kanlar›n
önemli bir k›sm› da itirazlar›n› böy-
le gerekçelendirdiler.

Ancak, dizi esas olarak Kürt so-
rununda devletin politikas›n› tekrar
etmektedir. Bu anlamda denilebilir
ki, dizinin senaryosunu devlet yaz-
m›flt›r. Oligarfli, Kürt sorununda bu-
güne kadar çok Polat Alemdarlar
kullanm›flt›r. “YYeflil” diye lanse edi-
len kontrgerillac›dan tutun da, fiem-
dinli’de ortaya ç›kan AAli Kayalar’a
kadar... Polat Alemdar’a karfl› ç›kan-
lar, Ali Kayalar’a da karfl› ç›kmak
durumundad›r. De¤ilse, onlara karfl›
ç›kmadan Polat Alemdar’a muhale-
fet etmek, aynen dizinin kendisi gi-
bi, “sanal” bir muhalefettir ve de bir
anlam› yoktur.

‹kincisi, senaryonun sahibi, dev-
let oldu¤una göre, Polat Alemdar-

lar’› vareden as›l senarist olarak da
devlet elefltirilmek durumundad›r.
Devletin Kürt politikas›na sahip ç›-
k›p Kurtlar Vadisi muhalefeti yap-
mak da, anlams›z ve tutars›zd›r.

Diziye yönelik elefltiriler üzerine
Show ekran›ndan dizinin yerine PA-
NA yap›m ad›na hamaset dolu bir
aç›klama yay›nland›.

fiirketin yöneticileri de “Kurt-
lar”›n havas›na iyice girmifl olacak-
lar ki, vatan millet edebiyat›yla sa-
vundular kendilerini.

Halbuki, tart›fl›lan neticede, rek-
lam pastas›ndan daha büyük pay al-
mak için alelalece kotar›lm›fl bir di-
zidir. Yoksa senaristler, bu diziyle
“Kürt sorununu” kökten halledecek-
lerine mi inanm›fllard› ciddi ciddi???

Bu da ihtimal dahilinde. Çünkü
gerçekten böyle düflünenler var. ‹flte
bir örnek size:

“KV-terör dizisinin birilerini ra -
hats›z etti¤i çok aç›k... Dizinin -terör
sorununun arka plan›n›/büyük s›rr› -
n› ayd›nlatacak olmas› baz›lar›n›n
uykusunu kaç›r›yor. KV’nin, PKK
terörünün perde arkas›n›, d›flar›s›y -
la tandem oynayan içerideki yap›y›
deflifre edecek olmas› ‘içimizdeki ‹r -
landal›lar’›n elbette ifline gelmez.”
(Tamer Korkmaz, 10 fiubat 2007,
Zaman)

Görüyor musunuz, onlarca y›ld›r
arka plan›/ büyük s›rr› ayd›nlat›la-
mayan terör sorununu, esas amac›
çok reyting yap›p çok reklam al›p
çok para kazanmak olan bir televiz-
yon dizisi ayd›nlatacakm›fl.

Böyle bir cehalet karfl›s›nda esa-
s›nda ne söylense az, ama böyle bir

cehalete bir gazetede köfle verilmifl
olmas›, en az bu dizi kadar vahim ol-
sa gerek.

Kurtlar Vadisi, ‘PKK terörünün
perde arkas›n›, içerideki yap›y› de -
flifre edecek’ de bunun için elefltirili-
yormufl... Dizinin yap›mc›lar› da ek-
randa aynen böyle savundular ken-
dilerini. Bir televizyon dizisi üzerin-
den böyle saçma bir tart›flma yürüt-
mek, bizim ülkemizdeki flovenist ce-
halete özgü olsa gerek.

Enteresand›r, dizinin bafl›nda ek-
ran›n sa¤ üst köflesinde beliren ifla-
rette 77+ yaz›yordu. Yani 8, 9, 10 ya-
fl›ndaki çocuklar›n izlemesinde bir
sak›nca yokmufl bu dizide. Benzer
dizilerin birço¤unda da ayn› iflaret
var. Bunu tart›flmak, belki yukar›da-
ki tart›flmadan daha ciddi ve önemli
bir tart›flmad›r.

Kurtlar Vadisi, olsa olsa bir se-
bep olmaktan çok, duvarlara “Dün -
ya Türk Olsun” diye flablonlu yaz›-
lar yazan, “Türk milletini dünyan›n
efendisi yapmay›” ciddi ciddi bir he-
def olarak aç›klayan hhastal›kl› bak›fl
aç›s›n›n bir yans›mas›d›r.

Bu noktada “yumurta m› tavuk -
tan, tavuk mu yumurtadan” tart›fl-
mas› yapmak, sorunu mu¤laklaflt›r-
maktan baflka ifle yaramaz. fiovenist
ortam, bu tür bir yay›nc›l›¤›, bu tür
diziler de flovenist ortam› beslemek-
tedir. Sorun siyasetiyle, kültürüyle,
yay›nc›l›¤›yla bir bütündür.

Elbetteki “Kurtlar Vadisi”nin ya-
y›ndan kalkmas›yla flovenizm soru-
nu çözülecek de¤ildir. Bir diziye
böyle bir rol yüklenemez de. Ama
bu, dizinin önemsenmemesi, “ya -
y›nlans›n iflte ne olacak” küçümsen-
mesini de hakl› ç›karmaz.
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Mevzu
Terör!

Bu dizinin senaryosunu
DEVLET yazm›flt›r... Diziye
kimin her ne itiraz› varsa,
önce oligarflinin ‘Kürt politi-
kas›’na itiraz etmelidir...

Dersim’de Protesto
Milliyetçili¤i, flovenizmi ve ›rkç›l›¤›

medya yoluyla halka empoze etmek için
yay›na bafllat›lan "Kurtlar Vadisi –Te-
rör-" dizisi Dersim'de HÖC'ün de içinde
bulundu¤u demokratik kurumlar tara-
f›ndan protesto edildi. Belediye binas›
önünde toplanan 60 kiflilik grup, aç›kla-
man›n ard›ndan Radyo-Televizyon Üst
Kurulu’na faks çekerek dizinin yay›n-
lanmamas›n› istedi.



M i l l i y e t ’teki “övünç” haberinin bafll›¤›nda“ K › r k o ¤ l u ,
Dink cinayetini iflaret etmifl” diye yaz›yor.

K›rko¤lu kim?

Hakan K›rko¤lu, Milliyet’in hafta sonu eklerindeki aas-
t roloji bölümünü haz›rlayan kiflinin ad›... Sözkonusu
kifli güya Dink cinayetini önceden bilmifl ve Milliyet de
bunu özel bir haber yap›p bununla ÖVÜNÜYOR.

Gerçekten böyle mi olmufl diye düflünecek olanlar için
yazal›m;

Milliyet’in A s t roloji uzman› K›rko¤lu’na göre, T ü r k i y e
Cumhuriyeti’nin ‘yükselen burc u ’ yengeçmifl de, K›r -
ko¤lu, 19 Ocak tarihindeki “yeni ay gerçekleflmesi”ni
(her ne demekse) esas alm›fl
da, buna karfl›l›k gelen düfl -
manl›klar›n baz› olaylar› te -
tikleyebilece¤ini söylemifl de
mifl... ‹flte böyle bir tahmin!!!

(Burada bir parantez aç›p be-
l i r t e l i m ; bugüne kadar in-
sanlar›n burcuna dair saçma-
l›klar görmüfltük de, ülkele-
rin de burcunun oldu¤unu ilk defa Milliyet sayesinde
ö¤renmifl olduk, Türk bas›n›n›n mümtaz üyesi Milliyet,
okurlar›na yapt›¤› bu büyük hizmetle ne kadar övünse
azd›r.)

Yaln›z iflte Milliyet’in baz› kadirbilmez okurlar›, yukar›-
da sözünü etti¤imiz “Bizim astrolo¤umuz Dink cina -
yetini önceden bildi, en büyük biziz” diye yap›lan ha-
beri elefltirmifller. En az›ndan bilime sayg› gere¤i, bu
haberi Milliyet’e yak›flt›ramam›fl okurlar›. Tart›flma, bu-
nun üzerine okur temsilcisi bölümüne yans›m›fl...

*

Milliyet, logosunda ““Bas›nda Güven” yazan bir gazete.
Lafa gelince hurafelere, bat›l düflüncelere inanmamak
gerekti¤ini söyler köflelerindeki yazarlar. Ama ayn› ga-
zete, mesela tam bir sayfay› astrolojiye, rüya yorumla-
r›na, yani hurafelere ay›r›r.

Burjuva bas›n›n hepsi ayn›d›r bu noktada.

Gerçekte toplumda bofl inançlar›n, anti-bilimsel düflünce
ve anlay›fllar›n yay›lmas›n›n bafl sorumlular›ndan biri
burjuva medyad›r.

*

Yak›n zamanda televizyonlarda S›rlar Dünyas›, Kalp Gö-
zü, 6. His, S›rlara Yolculuk gibi, senaryosu hurafeler-
den oluflan diziler bafllad› peflpefle. Bunlar önce “islam-
c›” televizyonlara özgü gibiydi, ama ötekiler de –laiklik
yar›fl›nda önde gidenler de– geri kalmad›lar bu tür prog-
ramlar yapmaktan. Müflterisi varsa, onlar her türlü “ma-
l›” satard› çünkü.

*

Materyalizme karfl›
metafizik, bu
dünyaya karfl›l›k
öteki dünya; kitle-
ler böyle uyutulu-
y o r, uyuflturulu-
yor. Ve bu noktada “islamc›” medyayla ötekilerin birbi-
rinden hemen hiçbir fark› yoktur. Çünkü, kitleleri uyut-
ma ve uyuflturmada amaç ve fikir birli¤i içindedirler.
E¤er amaç buysa, kullan›lacak malzemeler de bellidir...
Do¤al olarak o zaman tüm bilimsellik havalar›na, laik-
lik iddialar›na karfl›n, astrolojiden medet umulur,
“inanç geni” haberleri yap›l›r, emperyalizmin piyasaya
sürdü¤ü gizler, s›rlar, flifreler dolu, saçma sapan roman
ve filmlerin reklam› pompalan›r.

Hurafelerden flikayet eder, ama hurafelerden para kaza-
n › r l a r. Magazinin bu ka-
dar yay›lmas›ndan ve
aya¤a düflmesinden en
çok yak›nanlar da ayn›
medyan›n bir parças›
o l a n l a r d › r... fieriata çok
karfl›d›rlar ama Ra-
mazand›, bayramd› diye,
reyting ve reklam gelirle-

rini art›rmak için, dinci propaganday› yapan da kendi-
l e r i d i r... Örnekler çok. K›sacas›, söylem baflka, eylem
b a fl k a d › r.

*

“Okur Temsilcisi” sayfalar›na yans›yan bir baflka tart›fl-
ma da YYeni fiafak’ta cereyan etti geçen hafta.

Buradaki tart›flma ise, yukar›daki tart›flman›n tam tersiy-
di. Bu kez tart›flman›n nedeni “Sevgililer Günü” vesile-
siyle islamc› Yeni fiafak’›n ““özel ek” vermesi. Baz›
okurlar› ve okur temsilcisi elefltiriyor durumu.

fieriattan flikayet eden laik bas›n, hurafeleri beslerken,
“bat› kültürü”nden flikayet eden islamc› bas›n, bat›dan
gelen tüketim kültürünün bir parças› olan al›flkanl›klar›
besliyor. Ey para, sen nelere kadirsin; laiki islamc›,
islamc›y› bat›c› yapars›n...

Yeni fiafak’›n baz› okurlar› ve okur temsilcisi içine sin-
dirememifl durumu. Ama yüzeysel elefltiriler. Çünkü
Yeni fiafak’›n neden böyle yapt›¤›n›n temeline inmiyor-
lar. Türban defilelerini, “islamc› moda”lar›, lüks isla-
mi(!) tüketim mekanlar›n› sorgulamayanlar, gazetenin
Sevgililer Günü eki vermesini sorgulayabilir mi... Me-
selenin kökenine baksalar görecekler ki, kapitalizm sa-
dece Yeni fiafak’› de¤il, tüm islamc› kurumlar›, medya-
s›yla, televizyonlar›yla, flirketleriyle, partileriyle aad›m
ad›m yutuyor ve iflin ilginç yan›, islamc› kesimin bü-
yük bölümü hâlâ yutuldu¤unun fark›nda de¤il. Biz bo-
fluna ““kapitalist batakl›k” demiyoruz. Dibindeki ça-
mur öyle yumuflak ki, bo¤ulman›n bir lahza öncesine
kadar farketmiyor o batakl›¤a düflenler.

Burjuva medyada
söylem ve eylem!
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PKK Lideri Abdullah Öcalan'›n
uluslararas› bir komployla Türki-
ye'ye teslim edildi¤i 15 fiubat
1999’un y›ldönümünde, yurtsever-
ler düzenledikleri eylemlerle komp-
loyu protesto ettiler.

Ayn› zamanda, Fransa’da yafla-
nan operasyonlar›n da protesto edil-
di¤i eylemlerde, Öcalan’›n resimle-
ri tafl›nd›.

14 fiubat günü Do¤u ve Güney-
do¤u kentleri ve ilçeleri ile ‹stan-
bul’un kimi mahallelerinde gösteri-
ler düzenlenirken, 15 fiubat’ta da
kepenk kapatma, boykot eylemleri
gerçeklefltirildi. Yüksekova’da dü-
zenlenen kepenk kapatma eylemi
s›ras›nda bir kifli silahla yaraland›.

D i y a r b a k › r’da ise, A b d u l l a h
Öcalan'›n Türkiye'ye getiriliflini
protesto etmek amac›yla 9 fiubat'ta
iflyerinde bedenini atefle veren 35
yafl›ndaki Murat Karg›, tedavi gör-
dü¤ü Adana Balcal› Hastanesi'nde
yaflam›n› yitirdi. Diyarbak›r'a getiri-
len Karg›'n›n cenazesi, 'fiehit Nam›-
r›n', 'Biji Serok Apo', 'Bi Can Bi
Xwin Em Bi Tere Ne Ey Serok' slo-
ganlar› atan 3 bin kiflilik bir kitle ta-
raf›ndan Yeniköy Mezarl›¤›'nda
topra¤a verildi.

Törende konuflan DTP Diyarba-
k›r ‹l Baflkan› Hilmi Aydo¤du, Kar-
g›'n›n eyleminin Türkiye'de çürü-
müfl sistemin dayatt›¤› çözümsüz-
lükten kaynakl› oldu¤unu belirtti.

Öcalan’›n kaç›r›l›fl›n›n y›ldönü-
müne iliflkin aç›klamada bulunan,
KKK Yürütme Konseyi Baflkan›
Murat Karay›lan, “komplonun
K ü r t l e r’in iradesine yap›lm›fl bir
müdahale” oldu¤unu belirterek,
“Türkiye'de savaflta ›srar eden ke-
simlerle bunlara destek veren Avru-
pa ülkelerinin komployu sürdür-
mekte ›srarl› davrand›klar›n›” söy-
ledi. Karay›lan, 15 fiubat gününün
ulusal eylem günü oldu¤unu belirte-
rek, ça¤r›da bulundu.

‘‹nsanca Bir Yaflam ‹stiyoruz’
Ankara Merkeze 30 km. uzakl›ktaki Yakupabdal Köyü, 2005 y›l›nda

‘köy’ olmaktan ç›kar›larak Çankaya Belediyesi’nin bir mahallesi yap›lm›flt›.
fiimdi de “Kentsel Dönüflüm Projesi” kapsam›nda y›k›lmak isteniyor. Zaten
bunun için ‘mahalle’ yap›lm›flt›.

Bugünlerde y›k›m yap›laca¤›n› bildiren belgeler evlere gönderilmeye
baflland›. Bunun üzerine halk köy derne¤i öncülü¤ünde hakk›n› ar›yor. Be-
lediye kepçeleri y›k›m için geldiklerinde direnifle geçen köylüler, y›k›m
ekiplerini eli bofl gönderdiler. Hukuki yollardan da haklar›n› arayan köylü-
ler, birçok sorunlar›n›n oldu¤unu, ancak en yak›c› sorunlardan birinin sa¤-
l›kla ilgili oldu¤unu dile getiriyorlar. Köy de bir hastane var fakat harabe
halde. Sa¤l›k Oca¤› ise belirli günlerde çal›fl›yor. Konuyla ilgili Köy Derne-
¤i Baflkan› Hasan Kam›fll› ve Muhtar Erol Y›lmaz ile görüfltük.

Hasan Kam›fll› (Dernek baflkan›): O kadar çok sorun var ki. Adeta göz-
den ç›kar›lm›fl durumday›z. Hiçbir hizmet verilmiyor. Yollar›m›z berbat, be-
lediye yol kenar›ndaki çöpleri al›yor, ulafl›m sorunu var. Ve en yak›c› sorun
sa¤l›kla ilgili. Acil bir fley olsa Ankara’ya inmek zorunday›z.

E rol Y›lmaz (Muhtar): Bu bina 1998 y›l›nda Mehmet Hikmet Ayberk ta-
raf›ndan yapt›r›ld›. Ayr›ca bir cami ve bir okulda yap›lm›flt›r. Sonra Ankara
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne teslim edildi. Sonra hiçbir çal›flma yap›lmad›. Çö-
züm için ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne gittik. Bize çeflitli bahaneler söylediler. De-
diler ki, biz buray› açar›z ama yak›t sorununu karfl›lam›yoruz. Biz karfl›lar›z
siz yeter ki aç›n dedik. Yani doktoru hemfliresi gelsin vatandafl faydalans›n
dedik. Bizi o zaman geçifltirdiler, yeniden gitti¤imizde açamayaca¤›z, yetki-
li üniversite hastaneleriyle irtibata geçin dediler. Gazi Üniversitesi Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüfltük, onlar açacaklar› halde Sa¤l›k
Müdürlü¤ü binay› devretmedi, daha içine hiç kimse girmedi. En son Çanka-
ya Belediyesi ‹lçe Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne gittik. Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü çe-
kiflmeden dolay› binay› köylü heyeti olarak siz al›n içini d›fl›n› biz yapal›m
bize vermezler dedi. Ama buras› mahalle olunca bizim almak gibi bir flans›-
m›z kalm›yor kanunen. fiimdi sa¤l›k oca¤›m›za Çankaya Belediyesi günlük
doktor ve hemfliresini vereceklerini söylediler.

15 fiubat protestolar›

Hazine Mahallesi’nde
Y›k›m ve protesto

Küçükçekmece’ye ba¤l› Hazine
Mahallesi’nde, 5 fiubat’ta 15 ev y›-
k›ld›. Bu evlerin sahipleri belediye
ile anlaflarak gönüllü raz› olmufllar-
d› y›k›ma. Ancak gelin görün ki, ev-
ler y›k›lana kadar verilen sözlerin
tümü unutuldu ve ev sahiplerine
‘kirac›n›z› ç›kart›n yoksa anahtar›
vermeyiz’ bask›s› yap›ld›. Bu bask›
kirac›lara yans›d›. Kirac›lar ise, ‹ki-
telli Temel Haklar Derne¤i’nin kat›l-
d›¤› bir toplant› düzenleyerek, ey-
lem karar› ald›lar.

Belediye’ye giden kirac›lar, kar-
fl›lar›nda muhatap bulamad›. Bu-
nun üzerine iki kifli, otoban kenar›n-
da bulunan elektrik dire¤ine ç›k›p
sorunlar› çözülmezse intihar ede-
ceklerini belirttiler. Ayn› anda ma-
halle halk› da otoban› lastikler ya-
karak kapatt›. Bir süre sonra olay
yerine polisin gelmesi ile yol kapa-
ma eylemi sona ererken, dire¤e ç›-
kan iki kiflinin ›srar› ile belediye
baflkan yard›mc›s› gelerek görüfl-
mek zorunda kald›.

Bir y›ll›k kiralar›n›n karfl›lanaca¤›
gibi sözler sonucu eylem sona
ererken, karakola götürülen iki kifli,
polis taraf›ndan “sizi provoke etme-
ye çal›fl›yorlar” gibi yalanlarla tehdit
edildi.
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dünya

Anti-emperyalist, ‘sol’ iktidarla-
r›n yönetime geldi¤i Latin Amerika
ülkelerinde, yüzy›ld›r bu topraklar›
sömüren emperyalist tekellerin ç›-
karlar›na darbeler vuruluyor. Latin
halklar›, topra¤›na sahip ç›karak,
özellefltirme ad›yla peflkefl çekilen
zenginliklerini ulusallaflt›r›yor.

Geçen hafta ulusallaflt›rmalar
için yetki alan Venezuella Devlet
Baflkan› Hugo Chavez, aç›klad›¤›
gibi, ilk millilefltirmeye, Merkezi
New York’ta bulunan Amerikal› bir
tekelin elinde olan Caracas Elektrik
fiirketi ile bafllad›. fiirketin yüzde
82’si hükümete devredildi.

Ülkedeki en büyük özel elektrik
flirketi olan Caracas Elektrik’le bafl-
layan millilefltirme program›na ilifl-
kin Chavez, “Ülke kaynaklar› halka
tekrardan kazand›r›lacak” demiflti.
Yap›lan anlaflma uyar›nca, flirketin
geri kalan k›sm›na sahip olan yine
Amerikan kökenli flirket de hissesi-
ni üç ay içinde hükümete devretmek
zorunda. Ülkenin en büyük telekom
flirketi CANTV için de yak›nda ha-
rekete geçilmesi bekleniyor.

Bir baflka Latin Amerika ülkesi
olan Bolivya’da da millilefltirme sü-
rüyor. Devlet Baflkan› Eva Morales,
‹sviçreli Glencore fiirketi’nin baz›
aktiflerinin kamulaflt›r›laca¤›n›
aç›klad›. “Ulusallaflt›rma politika-

s›ndan asla geri dönmeyeceklerini”
söyleyen Morales, Glencore’nin ifl-
letti¤i Vinto tesislerinin devlete geç-
mesinin, madencilik sektörünün tü-
müyle ulusallaflt›r›lmas›n›n ilk ad›-
m› oldu¤unu da sözlerine ekledi.

Morales’in lideri oldu¤u Sosya-
lizme Do¤ru Hareket’in (MAS) ulu-
sallaflt›rma politikas›, muhalefet
partisi Sosyal Demokrat ‹ktidar
(PODEMOS) taraf›ndan da, bu
ad›mlar “yurtseverlik” olarak nite-
lenerek destekleniyor.

ALBA’da yeni anlaflmalar

ABD emperyalizminin dayatt›¤›
ticaret anlaflmalar›na karfl›, Latin ül-
kelerinin birli¤ini, dayan›flmas›n›
temel alan ‘Amerika Ülkeleri için
Bolivarc› Alternatif’ (ALBA) üyesi
olan Venezuella ve Bolivya, enerji
ve finans sektörlerinde iflbirli¤ini
öngören yeni bir anlaflma imzala-
maya haz›rlan›yor. ‹ki ülke d›fliflleri
bakanlar›n›n üzerinde çal›flt›¤› aç›k-
lanan anlaflma, iki ülke aras›nda bir
süre önce ALBA kapsam›nda 26
alanda iflbirli¤ine girilmesi yönünde
yap›lan anlaflman›n bir parças› nite-
li¤inde.

ALBA’ya, Bolivya ve Venezuel-
la’n›n yan›s›ra Küba, Ekvador ve
Nikaragua da üye.

Latin Amerika’da ‘Ulusallaflt›rma’ NATO ve G7’ye protesto
Her y›l 9-10 fiubat günlerinde

Almanya'n›n Münih fiehri’nde yap›-
lan NATO Güvenlik Konferans› iki
gün boyunca anti-emperyalistler
taraf›ndan protesto edildi.

Protestolar›n en büyü¤ü, 10 fiu-
batta gerçekleflti. Alman ve birçok
ülkenin sol gruplar›n›n kat›ld›¤› ey-
lemde, Türkiyeli sol örgütler yeral-
d›. NATO’yu protesto eden slogan-
lar›n hayk›r›ld›¤› yürüyüfle, Almanya
Anadolu Federasyonu da pankar-
t›yla kat›ld›.

Her y›l yürüyüfllere sald›ran po-
lis, bu y›l da provokasyon yaratma-
ya çal›flt› ve kitleyi da¤›tmay› dene-
di. Ancak buna karfl›n 7 bin kifli,
emperyalistlerin dünya halklar›na
sald›r› planlar› yapt›klar› toplant›y›
protesto etti.

Ayn› günlerde Almanya’n›n bir
baflka kentinde de, dünyan›n en
zengin yedi ülkesinin may›sta ya-
pacaklar› toplant›n›n ön haz›rl›k
toplant›lar› vard›. Essen’de yap›lan
G7 zirvesinin haz›rl›k toplant›s›, 10
fiubat günü ATTAC, Die Linke,
DKP, Greenpeace, küreselleflme
karfl›tlar›, komünistler gibi birçok
örgütün kat›ld›¤› gösteride 2 bin ki-
fli emperyalistleri protesto etti.

Bask›lara karfl› birlik!
Alman, Arap ve Türkiye solu,

anti-terör yasas› ve bask›nlarla ilgi-
li olarak, 11 fiubat günü Stuttgart
Anadolu Kültür ve Sanatevi’nde bir
toplant› düzenledi.

Av. Mannfred Hörner ve Anado-
lu Federasyonu Temsilcisi Abdul-
lah Atefl’in konufltu¤u bilgilendirme
toplant›s›nda, devrimci, demokrat-
lara, göçmenlere yönelik bask›lara
de¤inildi. Av. Hörner, anti-terör ya-
sas›n›n anti-demokratik niteli¤ine
de¤inirken, Atefl ise, Anadolu Fe-
derasyonu’na yönelik bask›lar›, tu-
tuklamalar› ve son operasyonlarda
tutuklanan Mustafa Atalay’›n sa¤l›k
sorunlar›na karfl›n yaflad›¤› anti-
demokratik tutuklamay› dile getirdi. 

Toplant›da, bask›lara karfl› birlik
ça¤r›s› yap›ld›.

Yaklafl›k 20 y›ld›r ‹spanya'n›n elinde esir olan, ETA’l› Inaki de Juana
Chaos, A¤ustos ay›ndan bu yana ölüm orucu yap›yor.

Keyfi flekilde hakk›nda davalar aç›lmas›n›, ayn› keyfiyet içinde tahliye
edilmemesini protesto eden 51 yafl›ndaki Juana Chaos, 86 kilodan 52 kilo-
ya düflerken, eyleminin 94. gününde zorla hastaneye kald›r›ld›.

Hastanede ellerinden ve ayaklar›ndan zincirlenerek, zorla besleme iflken-
cesine tabi tutulan Juana Chaos’un durumu, Fransa ve
‹spanya hapishanelerinde bulunan Bask’l› yurtsever
devrimci tutsaklar› da harekete geçirdi.

Chaos’un eyleminin ‘kiflisel” gerekçeli olmas› ne-
deniyle bafllang›çta destek vermeyen tutsaklar, yafla-
nan hukuksuzlu¤u protesto için açl›k grevine bafllad›.
Juana Chaos ile dayan›flmak ve ‹spanya devletinin bu
hukuksuzlu¤unu protesto etmek için yap›lan eyleme,
600 Bask’l› tutsa¤›n kat›ld›¤› ö¤renildi.

ETA tutsa¤›na ‘zorla müdahale’
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