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BDP’li vekillere
dokunmayın

Savaşa 
hayır! 
Barışa
evet!

Meclis açıldı ve gündemine barışı
değil BDP’li 9 milletvekilinin
dokunulmazlığını kaldırmayı aldı.
AKP-CHP-MHP konu Kürtler olun-
ca aralarındaki farkları bir kenara
bıraktı. 

BDP’li 9 milletvekili Hakkari’de
PKK’lilerle kucaklaştığı için yargı-
lanmak ve cezalandırılmak isteni-
yor. Oysa AKP hükümeti ve devlet
de Oslo’da, İmralı’da PKK liderle-
riyle çözüm için masaya oturmuş-
tu. 

Dokunulmazlıkları kaldırmak
tehlikeli bir girişimdir. Yaratacağı
tek sonuç daha fazla kan dökül-
mesidir. 

Kürt halkının seçtiği milletvekil-
lerinin dokunulmazlıklarını kal-
dırmak tüm demokratikleşme
çabalarına darbedir.

Eğer BDP’lilerin dokunulmazlık-
ları kaldırılırsa savaş daha da şid-
detlenecektir. Kaybeden, evlatları
kurban edilen Kürt ve Türk emek-
çileri olacaktır.

1994’de Kürt milletvekillerinin
dokunulmazlıklarının bedelini
yine biz ödemiştik.

Türk işçiler ve emekçiler bu anti-
demokratik girişime karşı çıkmalı-
dır.

Meclisteki 3 partinin savaş kışkır-
tıcılığına karşı barışın sesini yük-
seltelim.

Çözüm dokunulmazlıkları kaldır-
mak değil daha fazla demokrasiy-
le gelecek. BDP’li vekillere dokun-
mayın!
İmza ver, tepki göster:
www.vekilimedokunma.blogspot.com

GASP EDİLEN KİLİSELER, KÖYLER,
ERMENİ MALLARI GERİ VERİLSİN!
1915’te katledilen yüz binlerce Ermeni’nin kilisele-
ri, mezarlıkları, köyleri, evleri ve işyerleri gasp edil-
di. Soykırımın ödülü olarak katillere dağıtılan köy-
lerden birinin ve köydeki Yedi Kilise’nin sahibinin
Habertürk Genel Yayın  Yönetmeni Fatih Altaylı
olduğu ortaya çıktı. Dedesinden kalan bu kanlı

mirasa sahip tek kişi Altaylı değil. Ermeni
Soykırımı’nı inkar eden devlet ve burjuvazi bu gas-
pın arkasında duruyor. Habertürk önünde
Altaylı’ya “Kiliseyi geri ver” çağrısını yapan DSİP,
gasp edilen tüm Ermeni varlıkları geri verilene
kadar mücadeleyi sürdüreceğini ilan etti.

Suriye Devrimci Solu,
enternasyonal dayanışma
çağrısı yaptı: “Sürekli
Devrim bir yandan Esad dik-
tatörlüğü rejimine karşı çık-
mak ve onu yıkmaya çalış-
mak, diğer yandan Suriye
halkının çıkarlarıyla çelişen
kendi çıkarları için
Suriye’deki devrimci süreci
gasp etmeye çalışan küresel
ve bölgesel emperyalizmlere
karşı koymak anlamına geli-
yor. Bu nedenledir ki biz
ister Batılı ve Suudi/Katar
eksenli olsun, isterse reji-
min halk hareketine yönelik
baskılarını parasal ve askeri
yönden destekleyen
İran/Rusya eksenli olsun
Suriye’deki tüm yabancı
müdahaleleri reddediyor ve
kınıyoruz.”

“Tüm ilerici ve demokratik
güçlerin Suriye’deki halk
hareketini ve diktatörlük
rejimine karşı mücadelenin
bir parçası olan Suriye dev-
rimci solunu desteklemesi
gerekiyor. Bu nedenle sizi
Suriye Devrimiyle ve isyan
eden Suriye halkıyla daya-
nışma içinde olduğunuzu
açıkça ifade etmeye çağırı-
yoruz. Yaşasın Suriye Halk
Devrimi! Şam, 23 Eylül 2012"

DSiP, 1 Aralık’ta stan-
bul’da, Galatasaray’dan
Suriye Konsolosluğu’na
yürüyüşte yer alıyor.

Katil Esad yenilecek!
Suriye halkı kazanacak!

Suriye 
Devrimi  ile
dayanışmaya!
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Yüz binlerin
barış hareketi

Son on yılda devletin yap-
tığı soykırım, katliamlar ve
on yıllara dayanan
Türkleştirme politikalarının
sonuçları yoğun bir şekilde
tartışılmaya başladı. 

Tarihi gerçekleri inkâr
etmeyi alışkanlık ve yüz
kızartıcı gerçeklerden kaçın-
mak için resmi bir politika
haline getiren devletin tüm
baskısına rağmen, Ermeni
soykırımının, mübadelenin,
6-7 Eylül kışkırtmasının bu
kadar derinden ve toplumda
saflaşmalar yaratarak tartı-
şılmasının birinci nedeni,
tüm dünyada ezilenlerin
daha fazla özgürlük, eşitlik
ve adalet için verdikleri
mücadelenin kazanım elde
etmesi ve küresel bir değişi-
min yaşanmaya başlaması.

İkinci neden ise, 12 Eylül
darbesinin ardından gelişen
işçi hareketinin etkisinin
yanı sıra, 1980’lerin başın-
dan beri Kürt özgürlük
mücadelesinin devlete karşı
koyuşunun ulaştığı boyut ve
elde edilen kazanımlar. Kürt
hareketi, 1900’lerin başın-
dan itibaren hiçbir siyasal
statüsü tanınmayan bir hal-
kın varlığını bir kez daha
kanıtlayacak olan bir müca-
dele başlattı. Mücadele, dev-
letin anlattıklarının yalan
olduğunu ve “tek millet, tek
dil, tek vatan” propaganda-
sının sadece kuru bir propa-
ganda olduğunu gösterdi.

Devlet, şöyle ya da böyle
defalarca “Kürt realitesini”
kabul etmek zorunda kaldı.

Kürt halkı ulusal varlığının
kabul edilmesi için tüm
gücüyle mücadele etti.

Şimdi, Kürt halkının hakla-
rının tanınması için, demo-
kratikleşme ve barış için
uğraşanların önünde çok
önemli bir görev duruyor:
Batıda, Türkler arasında,
dev bir barış kampanyası
örgütlemek. Türklerin,
“Barış!” için sokağa çıkma-
sını sağlamak.

TÜSİAD başkanı çözümü
yanlış yerde ve yanlış slo-
ganlarda arıyor. Çözüm,
teröre karşı harekete geç-
mekte yatmıyor.

Çözüm, barış için ses
çıkartmakta, hükümeti barış
için adım atmaya zorlayacak
kitlesel ama gerçekten kitle-
sel adımlar atmakta yatıyor.

Hrant Dink öldürüldüğün-
de sokağa çıkan yüz binlerce
insan, barış için de sokağa
çıkabilir. Yeter ki çok kap-
samlı, barış isteyen tüm
kesimleri bir araya getirmeyi
amaçlayan, harekete geçirici
çağrıcılara sahip olan gerçek
bir barış dili ve sloganıyla
seslenmeyi başarabilelim. 

Ankara’da 29 Eylül’de BDP
ve DSİP tarafından düzenle-
nen Barış ve Özgürlük
Konferansı hem katılımıyla
hem de tartışmalarıyla heye-
can yarattı. İsmail Beşikçi,
Mükremin Barut, Mehmet
Can, Atilla Dirim, Doğan
Tarkan ve Roni Margulies’in
konuşmacı olduğu üç toplan-
tıda, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kökenleri’, ‘Suriye
Devrimi’nin Dersleri’ ve ‘Kürt
Sorununda Neredeyiz’ başlık-
ları konuşuldu.

Kürt sorunu toplantısında
hem konuşmacılar hem de

salondan söz alanlar, yüz bin-
leri harekete geçirecek barış
kampanyasının şimdi tam
zamanı olduğuna dair ortak
bir vurguya sahipti.

Konuşmasına başlamadan
önce uzun süre alkışlanan
İsmail Beşikçi, Kürt halkının
milyonlarca nüfusa sahip
olmasına rağmen hiçbir siya-
sal statüye sahip olmamasına
dikkat çekti.

Aynı panelde Doğan Tarkan
batıda yüz binlerce insanı
harekete geçirecek bir barış
kampanyasının acil bir ihti-
yaç olduğunu vurguladı.

“Öcalan’la görüşebiliriz”
diyen Başbakan’ın yeni bir
Oslo sürecine işaret etmesi,
yani devlet-hükümet ile Öca-
lan-PKK’nin Kürt sorununun
çözümü için yeniden müzake-
reye başlama olasılığı, barış
isteyen milyonlarda umut ve
beklenti yarattı. 

Buna karşılık Başbakan,
AKP’nin kongresinde barış ve
çözüm çağrısı yapmadığı gibi
Alpaslanlı, Mustafa Kemalli
milliyetçi nutuklar atarak,
Kürtlere tek önerisi AKP’yi
desteklemeleri. 

Böyle barış olmaz
AKP kongresinden bir gün

sonra, 1 Ekim’de meclis açılır
açılmaz, Erdoğan imzasıyla
hükümet orduya Irak Kürt
Federe Bölgesi’ne operasyon
yapma yetkisinin 1 yıl daha
uzatılması için tezkere verdi.
Erdoğan, anadilde eğitim
başta olmak üzere, Kürt soru-
nundaki yeni politikaların
önümüzdeki günlerde ele alı-
nacağını söyleyerek bir ölüm-
leri durdurma fırsatını daha
heba etti.

Aynı gün İstanbul’da görülen
KCK davasında, müvekilinin
anadili Kürtçe’de savunma
hakkının gasp edilmesine
tepki gösteren Avukat Ercan
Kanar mahkeme salonunda
polisler tarafından darp edildi
ve zorla dışarıya çıkarıldı.
Erdoğan’ın AKP kongresindeki

konuşma metninde yer alan
ancak okumadığı bölümlerden
biri de Kürtçe savunma hakkı
konusunda düzenlemeydi.

2009’da demokratik açılımı
başlattığı anda kapatan AKP,
Kürtleri ve Batı’da barış bekle-
yen kitleleri oyalamayı sürdü-
rüyor. 

Şovenist ittifak
Solcu olduğu iddia edilen

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ise çözüm için devletin başlıca
muhatabı olan Abdullah Öca-
lan’la hükümetin yeniden
görüşmesine “içime sindire-
medim” sözleriyle tepki göste-
rirken yeni bir Oslo sürecinin
iç savaşa neden olacağı ve
hükümeti devireceğini savun-
du.

Kürt sorununun demokratik
çözümüne ve barışa karşı

olduğunu söyleyen faşist MHP
ise CHP ile aynı söylemleri
kullanarak AKP’yi suçladı.

AKP’nin oyalama taktiği,
CHP ve MHP’nin savaş yanlısı
çıkışlarıyla birleşiyor. 

Meclisin çoğunluğunu oluş-
turan üç sermaye partisi, ablu-
kaya almaya çalıştıkları
BDP’nin 9 milletvekilinin
dokunulmazlıklarını kaldır-
makta anlaşırken,
Kürdistan’da süren savaştan
her gün yeni ölüm haberleri
gelmeye devam ediyor. AKP-
CHP-MHP’nin ortak noktası
Türk ulusunun üstünlüğünde
anlaşmaları. İşte bu şovenist
zihniyet barışı engelliyor. 

Bu iş egemen sınıf partilerine
bırakılırsa yine savaş politika-
ları devreye girer. Barış, önün-
deki zorlu yolu açacak emek-
çilerin desteği bekliyor.

DSİP-BDP konferansı toplandı: barış için kampanya çağrısı

İsmail Beşikçi ve Doğan Tarkan Barış ve Özgürlük Konferansı’nda

Çözüme giden zorlu yol
AKP oyalıyor, CHP ve MHP sabote ediyor:

Geçen Pazar İstanbul ve 13
şehirde on binlerce yaşam
savuncusu, türcülüğe karşı,
hayvanların yaşam hakkını
korumak için yürüdü. 

Eylemciler, biri AKP diğeri
CHP tarafından hazırlanan
ancak birbirine benzeyen
iki yasa değişikliği teklifi-
nin de geri çekilmesini iste-
di. 

Protesto eylemlerinin
sonuncusu 7 Ekim Pazar
günü saat 14.00’te Ankara
Sakarya Meydanı’nda yapı-
lacak.

Öldürmek ve yok etmek
için değil yaşatmak için
yasa istiyoruz!

On binler
hayvanların
yaşama hakkı
için yürüdü

Türcülük nedir?
“Türcülük de, bir türün

(insan), diğer tüm canlı tür-
lerinin üzerinde kurduğu
baskı ve tahakküm olarak
nitelenebilir. Cinsiyet
ayrımcılığından, ırkçılıktan
hiç bir farkı yoktur türcülü-
ğün. Hayvanların özgürleş-
mesinin insanların özgür-
leşmesiyle diyalektik bir
bütünlük taşıdığı unutul-
mamalıdır.”

Yalçın Ergündoğan 
(Yaşam Savunusu kitabının

yazarı, DYBD Platformu’nun
kurucusu)
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Suriyeli Sığınmacılar 
Kardeşimizdir
13 Ekim Cumartesi Saat: 15.00 - 17.00 

TAKSİM HİLL OTEL KONFERANS SALONU

SURİYE HALKININ YANINDAYIZ PLATFORMU

DSiP’e 
üye ol 

dünyayı 
birlikte 

değiştirelim

0531 451 62 51
0555 637 24 50
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Euro bölgesinde kriz derinleşiyor ve kıyasıya bir sınıf
mücadelesi yaşanıyor. Geçen hafta Almanya, Portekiz,
İtalya, Yunanistan ve İspanya’da, kesinti programlarını
dayatan hükümetlere karşı işçiler grevdeydi ve 400 binden
fazla kişi sokağa çıktı.

26 Eylül: Yunanistan’da Haziran ayında göreve gelen tek-
nokratlar hükümetinin dayattığı yeni tasarruf paketine
karşı ilk 24 saatlik genel grev gerçekleşti. İki büyük işçi
sendikasının çağrısıyla tren, uçak ve şehiriçi ulaşım sefer-
leri durdu. Mağazalar, müzeler ve limanlar açılmadı. Atina
ve Selanik’te toplanan 100 bin kişi, hükümetin yeni yardım
dilimini alabilmesi için öngördüğü kemer sıkma paketini
protesto etti.

26-27 Eylül: İspanya’da muhafazakar hükümet iki yıl için-
de kamu harcamalarında 65 milyar Euro’luk kesinti yapma-
yı planlıyor. Ulaşım sektöründeki işçiler hükümete 2 gün-
lük iş yavaşlatma eylemiyle yanıt verdi. Başkent Madrid’de
Öfkeliler Hareketi’nin çağrısı ile toplanan 100 bin kişi par-
lamentonun önündeki sokağını iki girişini de kapattı.
Hükümet partisi milletvekileri parlamentodan polis eşliğin-
de kaçtı. Gece meclisin yakınındaki  Cibelese Meydanı’nda
sabahlayan protestoculara polis saldırdı. Öfkeliler 4
Ekim’de aynı meydanda buluşma ve 6 Ekim’de parlamento-
yu yeniden kuşatma çağrısında bulundu. Madrid’e destek
için Barcelona ve Zaragoza’da parlamentolar kuşatılacak.

28 Eylül: İtalya’nın iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla
30 binden fazla işçi Roma sokaklarına çıktı. “Biz kesintilere
karşıyız. Profesörlerden oluşan bu hükümet bildikleri işi
yapıyor. Gerçekten mali kayıpların nasıl gerçekleştiğini
araştırıp bulmadan sadece kesintilere imza atıyorlar” diyen
sendikalar teknokratlar hükümetinin kesinti paketine karşı
direnişi sürdüreceklerini açıkladı.

29 Eylül: Almanya’nın 5 şehri, Berlin, Bochum, Frankfurt,
Köln ve Hamburg’da binlerce kişi zengin-fakir uçurumunun
büyümesini ve muhafazakar hükümeti protesto etti.
Almanya’da  en fazla varlığa sahip yüzde 10’luk kesimin
zenginliklerin yüzde 53’ünü elinde tuttuğu, 1998’de bu
payın yüzde 45 olduğunu ortaya çıkmıştı. Protestocular
zenginlerden bir kereye mahsus yeni vergi alınmasını iste-
di.

30 Eylül: 10,5 milyonluk nüfusa sahip olan Portekiz’in
başkenti Lizbon’da yüz binlerce kişi merkez sağ hükümetin
tasarruf politikalarına karşı çıktı. Başkentin kalbi olan
Praça Do Comerço Meydanı tamamen doldu. Aynı gün radi-
kal sol partilerin çağrısı ile Fransa’nın başkenti Paris’in
sokaklarına dökülen 80 bin kişi sosyal liberal
Cumhurbaşkanı Francois Hollande'nin uygulamaya sok-
mak istediği 36,9 milyar euroluk vergi artırımı ve giderlerde
tasarruf paketini protesto etti.

Krize çözüm bulamıyorlar
Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat’ın açıkladığı

Ağustos ayı istatistiklerine göre Euro bölgesinde işsizlerin
sayısı Ağustos ayında rekor kırarak 18,2 milyona ulaştı.
İşsizlerin oranı %11,4 olurken en yüksek işsizlik oranı
%25,1'le İspanya’da. Euro bölgesinde 25 yaş altı işsizlik
oranı %22,8. İspanya'da bu oran %52,9. Yunanistan’da ise
gençlerin yüzde 50’si işsiz. İşsizlik oranının son 12 yılın en
yüksek seviyelerine ulaştığı İtalya’da 15 ila 24 yaş arası
gençlerin yüzde 35’i iş arıyor. Geçen seneye oranla işsizlerin
sayısı 20 ülkede arttı, 6’sında azaldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası’nda mobbinge maruz
kalan ve ardından işinden atı-
lan Cansel Malatyalı aylardır
İMO önünde kurduğu çadırda
direnişini sürdürüyor.
Mobbinge Son Kampanyası
aktivistleri 29 Eylül Cuma
günü Cansel Malatyalı’yi dire-
niş çadırında ziyaret etti.

Cansel Malatyalı’yla uzun
uzun sohbet eden aktivistler,

direnişin nedenlerini, hedefle-
rini öğrendikten sonra,
Malatyalı’yla birlikte bir basın
açıklaması yaptı.

Malatyalı, hem solcu ve
demokratik görünen oda
yöneticilerinin tipik işveren
tutumlarını hem de örgütlü
olduğu sendikanın direnişin
ortasında Malatyalı’yı nasıl
terk ettiğini anlattı.

Cansel Malatyalı Mobbinge

Son kampanyası aktivistlerine
direnişe sonuna kadar devam
edeceğini söylerken, aktivist-
ler de Malatyalı’nın sonuna
kadar yanında olacaklarını
söylediler.

Mobbinge Son kampanyası
en kısa sürede Cansel
Malatyalı’yla dayanışmak için
bir imza kampanyası başlata-
cak ve Ankara’ya bir kez daha
ziyaret gerçekleştirecek.

AKP hükümeti zengini daha
zengin, yoksulu daha yoksul
etmeye devam ediyor.

Asgari ücretten verginin kal-
dırılması yeni anayasadan
sonraya bırakıldı. Zamların
ise ardı arkası kesilmiyor.
ÖTV’ye yapılan zammı, doğal
gaz ve elektriğe yapılan zam-
lar izledi. 

Kış aylarının arifesinde
yapılan insafsız zamlar sonu-
cu doğalgaz faturasını yüzde
9,8, elektriği ise yüzde 10
daha fazla ödeyeceğiz. Her iki
zammın sonucu tüm temel

tüketim maddelerinin fiyatla-
rının daha da artması olacak.

Türk-İş’in yaptığı araştırma-
ya göre Eylül ayında mutfak
enflasyonu yüzde 1.43 ora-
nında arttı. Yıllık ortalama
artış oranı yüzde 7,18’e yük-
seldi. Bunun sonucu olarak 4
kişilik bir işçi ailesinin aylık
gıda harcaması 14 lira artar-
ken, geçen yıla göre artış 152
lira oldu. Bu artışta en büyük
etken yaş meyve sebze fiyat-
larındaki yükseliş.

Türk-İş araştırması, Eylül
ayında 4 kişilik bir ailenin

içinde bulunduğu koşulları
şöyle ortaya koyuyor:
� Sağlıklı, dengeli ve yeterli

beslenebilmesi için yapması
gereken gıda harcaması tutarı
(açlık sınırı) 949,14 lira,
� Gıda harcaması ile birlik-

te giyim, konut (kira, elek-
trik, su, yakıt), ulaşım, eği-
tim, sağlık ve benzeri ihtiyaç-
lar için yapılması zorunlu
diğer harcamaların toplam
tutarı (yoksulluk sınırı) ise
3.091,65 lira olarak hesapla-
dı. Zamlar yağarken, emekçi-
lerin ücretleri artmıyor. 

Her şey zamlanıyor, ücretler artmıyor

Avrupa: 400 bin emekçi kesintilere
karşı sokaktaydı

Cansel Malatyalı mobbinge direniyor: 

Yanındayız!

Mobbing nedir?

Mobbing bir işyerinde
çalışanların, bir başka kişi-
ye ya da kişilerce rahatsız
edici, ahlak dışı ve sistema-
tik söz ve davranışlarla
taciz etmesidir. Mobbing
özellikle hiyerarşik bir
yapılaşmanın olduğu grup-
larda, zayıf bir kontrolün
olduğu kurumlarda güçlü-
nün altta kalanlara psikolo-
jik yollardan baskı yapma-
sıdır.

MARKSİZM 
TARTIŞMALARI

8-9-10-11 KASIM
TAKSİM HİLL OTEL

Katılım için 05357718087 - 05557399317

www.marksizm.biz

TERRY 
EAGLETON
��������	
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Paris’te kesinti paketine karşı yürüyüş
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Her burjuva partisi
faşist midir?

Solda kökleri çok eskiye
dayanan yanlış bir faşizm
analizi sahipleniliyor. Bu
analiz, faşizmi sıradanlaştı-
rarak gerçek faşist tehlikeye
karşı tüm ezilenleri silahsız
bırakıyor.

“Zam eşittir, faşizm!
Zulüm eşittir, faşizm!
Polis terörü eşittir, faşizm!
Askeri darbe eşittir faşizm!”
Bu, tüm burjuva partileri-

nin ve yönetim biçimlerinin
faşist olduğunu savunmak
anlamına geliyor. Her önü-
müze gelene faşist dediği-
mizde de, özel bir mücadele
yöntemiyle durdurulması
gereken gerçek faşist tehlike
sinsice aradan sıyrılıyor.

Stalinist Komintern bir
bürokratik aygıt olarak
faşizm analizinde, Rus
bürokrasisinin ihtiyaçlarına
göre kavramlar geliştirdi ve o
kadar ileri gitti ki, sosyal
demokrat parti, Almanya’da
faşizmin ikiz kardeşi olmak-
la, hatta faşist hareketten
daha tehlikeli olmakla suç-
landı.

Almanya’da işçi sınıfının
reformist liderliği faşist
olmakla suçlanırken, gerçek
faşistler adım adım iktidara
yürüdü ve kitlesel komünist
parti, tüm işçi basını ve
örgütleri çaresizce Hitler’in
iktidar yürüyüşünü izledi.
Almanya’da faşizmin iktida-
rının bedeli çok ağır oldu.

Faşizm özel bir siyasal
harekettir ve ayıredici yanı,
aşağıdan örgütlenen kitlesel
bir hareket olmasıdır.
Irkçılık ve milliyetçilik gibi
çılgın siyasi sonuçları olan
fikirleri, kriz nedeniyle çıl-
dırmanın eşiğinde olan
küçük burjuva kitlelerin
siyasal savruluşuyla birleşti-
ren faşizm, işçi sınıfının bur-
juva demokrasisi kapsamın-
da sahip olduğu tüm kaza-
nımları kırmak, dağıtmak ve
yok etmek üzere hareket
eder. Faşizm, kitlesel bir
hareket olan işçi hareketini
yenmek, işçi sınıfını ve top-
lumdaki tüm demokratik
mevzileri dağıtmak, atomize
etmek için aşağıdan yukarı-
ya her düzeyde saldırır.

Faşizmin özel kategorileri
yoktur. Gizlisi, açığı, örtülü-
sü yoktur.

Her burjuva partisi faşist ve
her baskı biçimi faşizm
değildir. 
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Balyoz davasının sonucu
büyük tartışmalara yol açtı.
Ancak bu dava hakkındaki
her tür tartışmada öncelikle
bu davanın ne hakkında
olduğunu, yarım kalanın ne
olduğunu hatırlamak gereki-
yor. 

Balyoz’un 963 sayfalık iddia-
namesine göre 1. Ordu
Komutanı Orgeneral Çetin
Doğan, Kasım 2002’de AKP
hükümetini devirmek için bir
darbe planı hazırladı: Balyoz
Harekât Planı. Plana göre, bu
darbeyi yapabilmek için önce
ülkede kaotik bir ortam yarat-
mak gerekiyordu. Bunun için
de bir Cuma namazı sırasında
Fatih ve Beyazıt camileri
bombalanacak, bir Türk
savaş uçağı düşürülecek,
“irticai” unsurların ayaklan-
dığına dair bir hava yaratıla-
caktı. Darbeye ortam hazırla-
yan bu eylemler Çarşaf, Suga,
Oraj ve Sakal adlı planlarda
belirtilmişti. Balyoz, Çarşaf,
Suga, Oraj ve Sakal planları-
nın bir provası 5-7 Mart
2003’te İstanbul’da Çetin

Doğan’ın önderliğinde düzen-
lenen Plan Semineri’nde
yapıldı. Darbeden sonra
kurulacak Millî Mutabakat
Hükümeti’nin kimlerden olu-
şacağı belirlendi. Seminer
aslında muhtemel bir Türk-
Yunan savaşı çıkarmaya
dönük Egemen Harekât

Planı’nı konu alıyordu. Bu bir
dış tehdit senaryosuydu.
Orgeneral Doğan buna, Türk-
Yunan savaşı çıktığında
İstanbul ve Kocaeli’nde “irti-
cai kesimlerin” ayaklanmaya
kalkıştıkları bir iç tehdit
senaryosu ekledi.

Bu planın gerçekleşeceğine

dair iddialar, Gölcük
Donanma Komutanlığı’nda
ele geçirilen belgeler ve hard
diskler, Hilmi Özkök’ün açık-
lamaları tarafından doğrulan-
dı.

Hrant Dink cinayeti ve
Balyoz

Balyoz planında eksik olma-
yan teşebbüslerinden bir
tanesi Hrant Dink’in öldürül-
mesiydi. Gölcük’te bulunan
belgelerde, aralarında Hrant
Dink’in de bulunduğu 19 kişi-
nin öldürülmesi hedefleniyor-
du. Genelkurmay’ın ‘misyo-
nerlik tehdidine’ karşı başlat-
tığı kampanya sonucunda
Rahip Santoro ve Malatya’da
üç Hıristiyan öldürüldü.

Dolayısıyla Balyoz darbe
planı, eksik kalan haliyle bile
çok sayıda insanın hayatına
mal olmuş ve tamamlansaydı
daha da çok hayata mal ola-
bilecek gerçek bir darbe pla-
nıydı. Balyoz darbesi ile ilgili
her türlü tartışmayı bunları
bilerek yapmak gerekiyor.

Toplumun dezavantajlı
kesimleri yıllardır nefret söy-
lemlerinin cezalandırılmasını
ve bir Nefret Suçları Yasası’nın
çıkartılmasını istiyor.
Başbakan nefret söylemini ve
pratik sonucu olan nefret
suçunu birden bire keşfetti ve
AKP’li hukukçuları bu konuda
yasal çalışma yapmak için
görevlendirdiğini açıkladı. 

Erdoğan’ keşfi,
Müslümanların Masumiyeti
adlı ırkçı filmle oldu.
Müslümanlar bu rezil filme
tepki gösterirken Erdoğan’ın
nefret suçları yasası çıkartmak
için girişim başlatması mese-
leyi din ve İslam’a hakaretle
sınırlı tuttuğu izlenimini güç-
lendiriyor. Başbakan ve birçok
AKP’li sık sık nefret söylemine
başvururken AKP hükümet
ettiği dönem boyunca nefret
suçlarının üzerini örttü, suçlu-
ları korudu. 
� 2002’de MGK kararlarını

uygulayan hükümete
Hıristiyan misyonerleri bir
tehdit olarak gördü. Hedef
gösterdi ve fişledi.
� AKP, 2002’de Avrupa Birliği

Uyum Yasaları’nın bir parçası

olarak kabul etmek zorunda
kaldığı TCK’nın 216 maddesini
suçlularla değil nefret söylemi
ve suçlarını eleştirenlere dava
açmak için işletti. 
� Cemil Çiçek gibi AKP’li

bakanlar 301. davalarında
süründürdükleri Hrant Dink’i
hedef gösterdi. Malatya’da
Zirve Yayınevi’nde Ergenekon
tarafından katledilen 3
Hıristiyan’ın kanı hükümete
de bulaştı.
�Nefret söyleminin hedefi

olan transeksüllere saldıran
polisler, hükümet tarafından
terfi ettirilerek ödüllendirildi.
� En son AKP kongresinde

Ermenistan’a karşı
Azerbaycan’a destek sunarken
tüm Ermenileri hedef gösterdi

Erdoğan’ın nefret söylemi ve
suçunu ele alışı eksiktir.
Nefret Suçları Yasası, İslam ya
da din ve inançla sınırlı olma-
malıdır. Soyu, dini, mezhebi,
dili, cinsiyeti, cinsel yönelimi
hedef alınan, aşağılanan ve
horlanan tüm kesimler koru-
ma altına alınmalıdır. 

Bütün dezavantajlı gruplara
yönelik nefret söylemi suç ola-
rak kabul edilmelidir ve cay

dırmak için etkin yaptırımlar
uygulanmalıdır. 

Nefret söylemi nefret suçları-
na yol açar. Nefret söylemle-
nin başlıca üreticisi devlet ve
sermaye partileridir. 

Evet, Nefret Suçları Yasası
istiyoruz. Ama her şeyden
önce devletin ezilenlere ve dış-
lananlara karşı nefret dolu
tutumu ve uygulamaları sona
ermelidir.

Ya o ‘eksik teşebbüs’ tamamlansaydı?

Nefret suçları yasası 
tüm ezilenleri kapsamalı

2008-2010 arası “Darbelere Dur De” sloganıyla bir çok kitlesel eyleme imza atan
Darbelere Karşı 70 Milyon Adım Koalisyonu, cuntayı sokakta yendi.

Nefret suçu, bir kişi veya grubu hedef alan, kurbanın ırk, etnik
köken, ulusal kimlik, din, dil, toplumsal cinsiyet, yaş, engellilik,
ahlaki ya da siyasi görüşleri, mesleği ya da görünüşü veya cin-
sel yönelimleri, vb her türlü ayırt edici özelliğine ilişkin fiili ya
da algılandığı şekliyle aşağılamak veya sindirmek üzere doğru-
dan işlenen veya bu yönde teşebbüs edilen suçlardan oluşur.
Nefret suçları kişi veya grupların aşağıdaki özelliklerini hedef
alabilmektedir: Etnik ve “ırk” bağları, cinsiyet ve genetik özel-
likler, ulusal özellikler, köken, din ve inançlar, eğitim, kanaat-
ler, siyasi eğilimler, kişisel veya toplumsal statü, engellilik, yaş
ve cinsel eğilim, aile ve mülkiyet vb.


