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‹srail Emperyalist Cephe
ad›na sald›r›yor;
Filistin ve Lübnan direniﬂi, tüm
ezilen halklar›n direniﬂidir!
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Bask› ‹mha
Politikas›na Son;
Kürt Halk›na Özgürlük!
direniﬂi sahiplenelim büyütelim!

Direniﬂ Evleri’ne ve Direniﬂçilere Ulaﬂabilece¤iniz Adresler:
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi:
Adres: Abide-i Hürriyet Caddesi. No:133 kat:4 Daire: 9 ﬁiﬂli
–‹stanbul
Av. Behiç Aﬂç›'ya ile görüﬂmek için: 0090 (0) 212 343 46 33
Av. Behiç Aﬂç›'ya faks göndermek için: 0090 (0) 212
2945271
Mail göndermek için: mailto:tecritiskencedir@yahoo.com

Adana Direniﬂ Evi:
Adres: ﬁakirpaﬂa Mahallesi, 37 Sok. No: 7 Seyhan/ Adana
Gülcan Görüro¤lu’yla görüﬂmek için Tel: 0090 (0) 537 553 48
14 - 0090 (0) 322 432 60 66
Mailler: gulcangoruroglu@mynet.com ve
gulcangoruroglu@yahoo.com

Munzur Festivali Baﬂl›yor
Munzur türkülerle coﬂacak bir kez daha
Özgürlük ç›¤l›¤› yank›lanacak Munzur’un her
gözesinden
* TAYAD’l›lar 27 Temmuz'da Munzur Festivali'nde
* Grup Yorum, 27 Temmuz- 1 A¤ustos
Munzur Festivali’nde



23 Temmuz’da
Alt›noluk
Aç›khava
Tiyatrosu’nda

2 A¤ustos

● Ümraniye Katliam›
Davas›

Tarih: 25 Temmuz 2006
Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

● Armutlu-Der Yöneticileri
Yarg›lan›yor
Tarih: 26 Temmuz 2006
Saat: 11.00
Yer: Beﬂiktaﬂ 12.ACM

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Semra BAﬁY‹⁄‹T- 27 Temmuz 1978’de Kütahya-

F Tipleri’ne karﬂ› Bursa’da açl›k grevi yaparken tutukland›.
Direniﬂini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi
Ölüm Orucu 6. ekibinde ölüm orucuna baﬂlad›. 30 Temmuz
2002’de, açl›¤›n›n 367. gününde ﬂehit düﬂtü. Aln› k›z›l bantl›
bir özgür tutsak olarak ölümsüzleﬂti.

Tarih: 26 Temmuz 2006
Saat: 08.30
Yer: ‹st. 12. ACM

● Adres de¤iﬂiklikleri
Kocaeli Gençlik Derne¤i'nin yeni
mail adresi:
kocaeligenclikdernegi@gmail.com

Osman
SÜMBÜL

27 Temmuz 1980’de
iﬂkenceye karﬂ› yürütülen bir kampanyan›n
afiﬂlerini asarken polis
taraf›ndan kurulan pusuda katledildi. Kad›köy Dev-Genç’tendi.

Sultanahmet’te ANMA
ve Tecritten Mektuplar

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹

Film Gösterimi
S›r Çocuklar›

TAYAD’l›lar, tecrit gerçe¤ini bir
kez de '96 ölüm orucu ﬂehitlerini anarken dile getirecek.
Tarih: 27.07.2006
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

Tarih: 21-22-23 Temmuz 2006
Saat: 21.15
Yer: ‹stanbul Okmeydan› Sibel
Yalç›n Direniﬂ Park›
Tel: 0 212 253 78 88
Not: Film Gösterimleri Ücretsizdir

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Fatma
ÖZÇEL‹K

Yüksel
MUNZUR

Adem TEC‹M

Ali R›za KURT

12 Eylül öncesinden hareketin bir sempatizan›
olan Ali R›za, 1986’dan itibaren birçok görev ald›. 1989-1990 At›l›m y›llar›nda ‹stanbul DevGenç’in yöneticilerindendi. 1990’dan itibaren
farkl› alanlarda görev ald›.

Merhaba!
... Cumhuriyet gazetesinde Zehra’n›n cenazesinin resmi vard›. Gazeteden ve TV'den ö¤rendi¤imiz kadar›yla Zehra’ya yaraﬂ›r bir cenaze töreni yap›lm›ﬂ. Bundan üç hafta önce de
....n›n mektubunu alm›ﬂt›k. Armutlu’ya ziyarete gitmiﬂ. Bize anlatm›ﬂt›. Canan’›n, Zehra’n›n
ﬂehitli¤i hepimize çok ﬂey ö¤retti de¤il mi? Yan›m›zdayd› yan›baﬂ›m›zdayd›, bizim gibiydi,
kahramanlaﬂt›. Kahramanl›k böyle yan›baﬂ›m›zda Ahmet. Tercih etmek belirleyici. Zehray› sen de tan›yorsundur gençlikten. Bugünlerdeyse ardarda havalan›yor boranlar›m›z. Sevgi
ablam›z; y›llar›n on y›llar›n ablas›. Bütün yaﬂam›n› devrime adam›ﬂ. Devrimle bütünleﬂmiﬂ.
Kimbilir neler neler yaﬂad›. Benim bildi¤im tarihimizin büyük bir bölümünde Sevgi abla sa-

Ali Tar›k
KOÇO⁄LU

31 Temmuz
1980’de Aybast› Kabataﬂ’ta
faﬂistler taraf›ndan öldürüldüler.

Mustafa
SEFER
Temmuz 1989- 1980 öncesi
Liseli Dev-Genç içerisinde yer ald›. Cunta öncesinde bir süre tutsak kald›. 1984’te ‹TÜ ö¤rencisi
olarak Ö¤renci Derne¤i çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 1989 Temmuz
ay›nda ‹stanbul’da geçirdi¤i bir
trafik kazas›nda kaybettik.

17 Temmuz 1995’de Buca hapishanesinden firar
ettikten sonra 27 Temmuz’da ‹zmir’de kald›¤›
evde katledildi.

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

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

Yusuf TEC‹M

Domaniç’te do¤du. Uluda¤ Üniversitesi, T›bbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik bölümüne girdi. 1996 ortalar›nda devrimci mücadeleye kat›ld›. 1996 ölüm orucu, onu o dönem en çok etkileyen geliﬂmelerden biriydi. Bir süre Kurtuluﬂ Dergisi’nin muhabirli¤ini ve temsilcili¤ini yapt›.

Yürüyüﬂ dayan›ﬂmaya ça¤r›d›r...
Toplu Yürüyüﬂ tan›t›m ve sat›ﬂlar› sürüyor.
Dergimizin 61. say›s› 16 Temmuz'da Yakac›k
Hürriyet Mahallesi'nde sat›ld›. Av. Behiç
Aﬂç›'dan F Tipleri'ne Gülcan Görüro¤lu'ndan
Filistin'e direnenlerin onurlu sesi halka duyurulurken, herkese direnen Filistin halk›yla
dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›ld›. 8 okurumuzun kat›ld›¤› tan›t›m 1 saat sürerken
75 dergi sat›ld›.
17 Temmuz günü ise Taksim Tramvay Dura¤›'nda toplanan Yürüyüﬂ
okurlar› burada Yürüyüﬂ önlükleri ve megafonla yapt›klar› anonsla dergimizi tan›tt›lar. Polisin okurlar›m›z›n yan›nda dolaﬂarak taciz etmeye
çal›ﬂt›¤› tan›t›mda 26 dergi sat›ld›.

27 Temmuz

Ça¤r›
‹lan

● 1 Nisan Davas›
* Grup Yorum

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ali KALKAN

Ferhan PEKER

Gözalt›ndayken ve
tutuklu kald›¤› süre
boyunca gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda
yakaland›¤› bir hastal›k nedeniyle tahliye olduktan k›sa bir
süre sonra Temmuz
1986’da kaybettik.

,GE:K=:G
Semra Baﬂyi¤it
vaﬂ›yor. 12 Eylül’de, o karanl›k denilen y›llarda, mücadelenin yeniden o karanl›¤› yar›p geçti¤i y›llarda, 12 Temmuzlarda, 16-17 Nisanlarda, darbe y›llar›nda... ve bugün. Devrimcili¤i yaﬂam ﬂekli seçmenin ad› olmuﬂ. ... Ve ﬂimdi en onurlu bir ﬂekilde yaﬂad›¤› gibi öldü.
Esen f›rt›nalardan sonra en güzel ﬂekilde bitirdi yaﬂam›n›. Kal›c›laﬂmak diye hep tart›ﬂ›r›z daha do¤rusu tart›ﬂ›rd›k ya, savaﬂ›m›z›n içinde
y›llar›n ö¤rettikleriyle yan›m›zda görebildi¤imiz nadide insanlar›m›zdan biri.
Hiç gittin mi son zamanlarda Armutlu’ya?
Ne güzeldir ﬂimdi oralar. Her evinde direniﬂ,

31 Temmuz 1993’de
Mersin Silifke k›rsal
alan›nda jandarma ile
ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler. 12 Eylül öncesi mücadele saflar›na
kat›lan Tar›k, ﬂehit düﬂtü¤ünde Akdeniz Bölgesi siyasi sorumlulu¤u
görevini yürütüyordu.
Mustafa ise komutan
yard›mc›s› idi. Mücadele
yaﬂamlar› boyunca tutsakl›klar yaﬂad›lar, bir
çok görevler üstlendiler.

Haydar
AKDEM‹R
Londra’da Anadolu Halk Kültür
Merkezi’nin yöneticilerindendi.
30 Temmuz
2001 sabah›,
intihar ederek
aram›zdan ayr›ld›.

1 May›s mahallesinde
gecekondu halk›n›n
elektrik sorununu çözmeye çal›ﬂ›rken, elektrik çarpmas› sonucunda Temmuz 1978’de
aram›zdan ayr›ld›.

Salih BADEMC‹

29 Temmuz
1980’de ‹stanbul Süleymaniye’de
gericiler taraf›ndan katledildi.

her evinde zafer, her soka¤›nda direniﬂ. Hülya
ablam›z› anlat bize. Tav›rda resimleri varm›ﬂ.
Yeni ç›kan say›da, ama henüz hapisaneye gelmedi. YÜRE⁄‹M‹Z HEP ONLARLA.
... Devrimi savunan, demokrasiyi savunan,
insanl›¤› savunan herkes içerde d›ﬂarda direniyor. Direnmeyenler bu özelliklerini kaybediyorlar. Hepimizi, bizi, devrimimizi bitirmeye,
umudumuzu yok etmeye çal›ﬂ›yorlar. Hepimiz
ölece¤iz belki, ama biz öldükçe zaferimiz büyüyor. Biz öldükçe umudumuz büyüyor. Biz
öldükçe kazan›yoruz.
Önceden tarihimizi ö¤rendikçe hay›flan›yordum, niye o dönem ben bunun bir parças›
de¤ildim diye. Ama ﬂimdi biz öyle bir dönemin
devrimcileriyiz ki, zaferimiz on y›llar›n önünü
açacak.

‘Bölücülük’ oligarﬂinin
politikalar›ndad›r
AKP’nin Kürt Sorunu konusunda bugüne kadar ki iktidarlardan
hiçbir fark› yoktur... “‹srail gibi” olmay› politika haline
getirenler, ‹srail ne kadar “huzurluysa” ancak o kadar huzurlu
olabilir, sorunlar›n› ancak o kadar çözebilirler.
Yar›n çok ﬂeylere gebe” dedi
Baﬂbakan. Ve yar›n›n neye gebe
oldu¤unu da ayn› konuﬂma içinde
“Bugüne kadar ‘demokratik çizgide’ sabrettik, art›k böyle olmayacak” diyerek aç›klad›. AKP’nin 3,5
y›ll›k iktidar›ndaki “demokratik çizgisi”ni(!) bilenler için bu sözlerin
dünkünden daha boyutlu bir terör
politikas› anlam›na geldi¤ini tahmin
etmek güç de¤ildir.
ürüyüﬂ’ün 30 Nisan 2006 tarihli say›s›n›n kapa¤›nda ﬂöyle yaz›yordu: “‹KT‹DAR,
HALKA
KARﬁI YEN‹ B‹R SAVAﬁ AÇTI!”
Bu savaﬂ›n o günkü göstergeleri de
baﬂl›¤›n alt›nda ﬂöyle s›ralanm›ﬂt›:
“Terörle Mücadele Yasas›... S›n›ra
Ordu Y›¤›na¤›... ﬁemdinli'nin Üstüne Sünger, Savc›'ya ihraç... Faﬂist
Sald›r›lar...” Say›lanlar›n hepsi bir
üst aﬂamaya t›rmand›r›l›yor ﬂimdi.
TMY onayland›. S›n›ra y›¤›nak, s›n›r ötesi sald›r›ya çevrilmek isteniyor. En üst düzey generallerin kat›ld›¤› cenaze törenlerinde, televizyon
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ekranlar›nda “hükümet gerekeni
yapmazsa millet yapar” denilerek
provokasyonlar›n, linç sald›r›lar›n›n
önü aç›l›yor.
u sald›rganl›¤›n öncelikli hedefi, Kürt halk›n›n hakl› ve meﬂru
mücadelesini bo¤makt›r. Ama daha
genelde hedef, tüm halk›n mücadelesidir. Terörle Mücadele Yasas›’nda yap›lan son düzenleme, bu
genel hedefe göre yap›lm›ﬂ bir düzenlemedir.

B

ligarﬂi, Kürt sorununda 80 y›ll›k politikalar›n› sürdürmekten
medet umuyor. Kürt sorununda 80
y›ld›r söylediklerinin üzerine tek bir
yeni kelime koyamamaktad›rlar.
“Kürt realitesi”, “üst kimlik” gibi
yeni say›labilecek birkaç kelimeyi
de sarfettiklerinin ertesi günü çarketmektedirler. Bu k›s›r döngünün
sonucudur ki, bugün hâlâ 1925’te
ç›kar›lan Takrir-i Sükun (Sükuneti
Yerleﬂtirme) Yasas› sürecinin bir
benzerini yaﬂ›yoruz neredeyse. O

O

19 ﬁiﬂli Direniﬂ Evi: Kazanma inanc›
22 Adana Direniﬂ Evi: “Aç kalaca¤›m›z her gün
tecrit sald›r›s›n›n ömrünü bir gün...

zaman da bir yandan Kürtler’in üzerine “sefer”ler düzenleniyor, 12 ilde
s›k›yönetim ilan ediliyor ve ayn› zamanda tüm muhalefeti sindirecek
yasalar ç›kart›l›yordu. Hatta Ankara
‹stiklal Mahkemesi, “ayaklanmaya
yard›m edenlerin, ayaklanmac›larla
bir tutulaca¤›n›” aç›kl›yordu. Bak›n TMY’de yap›lan son de¤iﬂikli¤e; örgüte yap›lan her türlü yard›m›
örgüt üyeli¤i ve terör suçu sayan
mant›k, ‹stiklal Mahkemesi’nin
mant›¤›yla ayn›d›r.
eki ne oldu? 80 y›ld›r izlenen bu
politikalarla hangi sonuç al›nd›.
Akl›baﬂ›nda herkesin, bu ülkeyi seven, halk› seven herkesin sormas›
gereken soru budur. “Asal›m, keselim” ç›¤l›klar›, ﬂovenist hezeyanlar,
bu sorunun sorulmas›n›n, sorunun
gerçek nedenlerinin ve çözümünün
tart›ﬂ›lmas›n› engelliyor. ﬁovenist
dalga içinde yalanlar durmaks›z›n
tekrarlan›yor ve bir süre sonra gerçek gibi alg›lanmaya baﬂlan›yor.
Kürt sorunu, Kuzey Irak meselesinden önce yok muydu? Sorun Kuzey
Irak’ta Kandil Da¤› sorunu mu? Eylemler Kuzey Irak’tan at›lan füzelerle mi yap›l›yor? Diyelim Kandil’i
bombalad›n›z, peki Do¤u’yu, Güneydo¤u’yu, hatta ‹stanbul’un, Antalya’n›n, Ankara’n›n, ‹zmir’in zorla
topra¤›ndan kopart›lm›ﬂ Kürt yoksullar›n›n oturdu¤u semtleri, mahalleleri de mi bombalayacaks›n›z?

P

‹srail gibi” yapmak iste¤i, iﬂte
bu noktada anlam kazan›yor.

“

üzerinden yarat›lan her umut aldatmacad›r
43 Kim ‹l Sung’un yoldaﬂlar› direnecek
44 Kapitalist Batakl›k: Zidane’nin kafas› tüketim
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“Bölücülük” oligarﬂinin politikalar›ndad›r

24 Yunan heyetten Aﬂç›’ya ziyaret

5

AKP kendine yak›ﬂan› söyledi: ‹srail

26 Sevgi Saymaz’dan mektup
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30 Polis uyuﬂturucuyu yakalay›nca ‘O¤lum

46 F›nd›k üreticisi öfkeli

gibi yapar›z
9

‹srail emperyalist cephe ad›na sald›r›yor

yapacaksan büyük yap ama...’

13 Kefiye boynumuzda bayrak ellerimizdedir

33 Direniﬂ ve bir gencin öyküsü

14 Emperyalizm, bütün direniﬂ güçlerini

34 Marksistler hep hakl›yd›

yoketmek istiyor
16 Direnen Filistin ve Lübnan kazanacak
18 Ümraniye’de kim ‘hayata döndürdü’

36 Tecrit sürdükçe bu meydanlar hiç boﬂ
kalmayacak
39 Hayat›n ‹çindeki Teori: Emperyalistler

pombalama arac› oluyor

-Not düﬂüyoruz
47 Sultanbeyli PSAKD yönetimi görevine iade
edildi
48 Yurtd›ﬂ›: ‹talya-1 Nisan komplosu sürüyor
49 Kültür: Evvel Temmuz Festivali
50 Gülcan’a: DEMEK G‹D‹YORSUN

Oligarﬂik iktidar, birçok aç›dan “‹srail gibi”dir zaten. Katliamc›l›kta,
iﬂkencecilikte ‹srail’den eksi¤i yoktur. Ama bunun da ötesinde Kürt sorununda “‹srail gibi” yapmay› istemek, Türkiye oligarﬂisinin Do¤u ve
Güneydo¤u’da “iﬂgalci” oldu¤unun, Kürt halk›n›n “baﬂka bir halk”
olarak görüldü¤ünün itiraf›d›r. Bütün bunlar bize tek ve gerçek “bölücü”nün oligarﬂi oldu¤unu gösteriyor. Oligarﬂi, Kürt halk›n› d›ﬂtal›yor, iteliyor. En hakl› ve meﬂru talepleri, katlederek, hapsederek bast›rmak istiyor.
KP’nin Kürt sorunu konusunda
bugüne kadarki iktidarlardan
hiçbir fark› yoktur. Birkaç kez baﬂvurdu¤u demagojik söylemlerin de
burjuva politikas›n›n klasik manevralar›ndan baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n›
yine kendisi sonraki sözleriyle ve
bizzat prati¤iyle gösterdi. Klasik inkar, imha ve asimilasyon politikas›
AKP’nin de politikas› olmuﬂtur.

A

aﬂbakan, “yar›n çok ﬂeye gebe”
sözlerini sarfetti¤i A¤r›’daki
konuﬂmas›nda “780 bin kilometre
karesiyle Türkiye'nin her yeri bizim
için eﬂit... Biz etnik milliyetçili¤e
karﬂ›y›z. Türkiye'de 30'u aﬂk›n etnik
unsur var. Türkiye Cumhuriyeti üst
kimli¤iyle el eleyiz” demagojisini
ihmal etmese de, “Kürt sorununu
yok sayarsan›z yok olur” diyen de
kendisidir.

B

KP iktidar›, Amerikan emperyalizminin “Büyük Ortado¤u
Projesi”nde üstlendi¤i rolle zaten
sadece Türk ve Kürt halk›n›n de¤il,
tüm Ortado¤u halklar›n›n karﬂ›s›nda
olan bir siyaseti benimsemiﬂtir.
Amerikan emperyalizmiyle AKP
(ve zaman zaman da Genelkurmay)
aras›nda ç›kan sorunlar ise, temelde, ABD’nin BOP’uyla, oligarﬂinin
geleneksel statüleri aras›ndaki çeliﬂkilerden kaynaklanmaktad›r. AKP
ve Genelkurmay, esasta ABD’nin
Ortado¤u planlar›na, politikalar›na
angaje olmuﬂlar, ABD’nin Ortado¤u’daki müdahalelerini desteklemektedirler. Fakat, Kuzey Irak’taki
Kürt özerk yönetimi nedeniyle, bu
projenin bir ucu da oligarﬂinin ilhak

A

etti¤i topraklara, 80 y›ld›r sürdürdü¤ü inkar ve asimilasyon politikas›na
dokunmaktad›r. Amerikan emperyalizminin ﬂemsiyesi alt›nda da olsa, bir Kürt devletleﬂmesi süreci,
kaç›n›lmaz olarak di¤er ülkeler taraf›ndan ilhak edilen bölgelerdeki
Kürtler’i de etkilemektedir. Ama bu
da sorunun yine “tali” yan›d›r. Kuzey Irak’ta bir “Kürt federe devleti”
kurulmadan önce, ABD’nin Irak’›
iﬂgal etmesinden önce de Türkiye’de bir Kürt sorunu vard›. Di¤er
ülkelerdeki geliﬂmeler ne olursa olsun, bu sorun varolmaya da devam
edecektir.
ürt halk›n›n –her halk gibi–
kendi dilini konuﬂma, kendi
kültürüyle yaﬂama, kendi kaderini
tayin etme hakk› vard›r. Sorun bu
hakk›n tan›nmamas›ndad›r. Sorun
“Kürt meselesine çözüm” diye, yar›m saatlik televizyon yay›nlar›yla
bir halk› aldatmaya çal›ﬂmaktad›r.
Gericiler, faﬂistler “Kürtçe yay›n
hakk› verseniz baﬂka ﬂeyler isterler” diye Kürtler’e en küçük bir
ulusal hak tan›nmamas›n› savunurlar. Evet do¤rudur, hiçbir hak k›r›nt›s›, göstermelik düzenlemeler Kürt
sorununun çözümünün yerine geçemez ve Kürt halk› baﬂka ﬂeyler de
istemeye devam eder. Çözüm, “hiçbir hak tan›mamak” de¤il, kökten
çözmektir; yani kendi kaderini tayin hakk›n› tan›makt›r. Oligarﬂi ne
kadar bunu engellemeye çal›ﬂ›rsa
çal›ﬂs›n, bunun gerçekleﬂmesini engelleyemez. Kürt ve Türk halk›,
önünde sonunda bu hakk› tart›ﬂmas›z, koﬂulsuz tan›yacak bir iktidar›
kuracakt›r bu ülkede.

K

lkemizin yak›n tarihine bak›ld›¤›nda, en kaba hatlar›yla bir
“tekerrürün” yaﬂand›¤› görülür.
Kuﬂkusuz hiçbir süreç, bir baﬂka sürecin ayn›s› de¤ildir, olmas› da
mümkün de¤ildir. Fakat özellikle
baz› konular sözkonusu oldu¤unda
ana hatlar› itibariyle çok büyük paralellikler vard›r. Mesela, yukar›da
da örnek verdi¤imiz gibi “Kürt sorunu” sözkonusu oldu¤unda böyledir. Mesela, “teröre karﬂ› mücadele”
konusunda da böyledir. 1990’dan

Ü
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beri oligarﬂi taraf›ndan ilan edilen
“teröre karﬂ› mücadele” “seferberlik”leri, “topyekün savaﬂ”lar birçok
defa yaﬂand›. Generallerin, polisin
“yetkimiz yok” yak›nmalar›, ard›ndan ç›kar›lan yeni yasalar, ard›ndan
“kökünü kaz›yaca¤›z” demeçleri,
burjuva medyan›n birbirinin adeta
kopyas› olan manﬂetleri, yorumlar›... Sald›r›lar ayn› planlar›n, ayn›
“kamuoyu oluﬂturma” mekanizmalar›yla, tekrar tekrar yürürlü¤e konulmas› biçiminde geliﬂir. AKP iktidar› olsun, burjuva medya olsun
“AB’ye uyum” yasalar› ç›kard›klar›
süreçte taﬂ›d›klar› maskeyi bir yana
f›rlat›p as›llar›na rücu etmiﬂlerdir.
As›llar› budur. Oligarﬂik devlet aç›s›ndan reformlar, geçici ve göstermelik, bask› ve terör asloland›r. Yak›n tarihimize adeta “tekerrür” ediyor görüntüsü veren de budur. Bazen iç, bazen d›ﬂ nedenlerle “demokratikleﬂme” manevralar›na baﬂvurulmakta, sonra ilk f›rsatta eskiye
dönülmektedir. Böyle oldu¤u için
de gerek Kürt sorunu, gerekse de
halk›n tüm kesimlerinin sorunlar›
çözümsüz b›rak›lmakta, sürekli bask› ve terörü katmerleﬂtirerek emperyalistler ve iﬂbirlikçileri için bir
“huzur ve istikrar” yarat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
ürt halk›n›n ulusal haklar›n›n
tan›nmad›¤›, emekçilerin açl›¤a, sefalete mahkum edildi¤i, haks›zl›klar›n, adaletsizliklerin günlük
yaﬂam›n bir parças› haline geldi¤i,
iﬂkencenin, infazlar›n, katliamlar›n
sürdü¤ü bir ülkede “huzur ve istikrar” olmaz. “‹srail gibi” olmay› politika haline getirenler, ‹srail ne kadar “huzurluysa” ancak o kadar huzurlu olabilir, sorunlar›n› ancak o
kadar çözebilirler. Ne s›n›r ötesi
operasyonlar, ne yeni yeni terör yasalar›, halk›n mücadelesini durduramaz. S›n›r ötesinde veya içinde
bombalar ya¤d›rabilirler, yeni terör
yasas›yla F Tipi hapishaneleri daha
fazla doldurabilirler ama bugüne
kadar ald›klar› sonuçtan daha farkl›s›n› ve fazlas›n› elde edemezler.
Halk›m›z, Türk’üyle, Kürt’üyle bu
sald›r›y› da püskürtecektir.

K

AKP, kendine yak›ﬂan› söyledi:

‘‹srail gibi yapar›z’
"Biz ﬂu ana kadar bu iﬂin üzerine hep sab›rla gittik. Hep demokratik çizgide bu iﬂi halledelim dedik. Ancak, bu gece 8 yavrumuz ﬂehit oldu... Bunlar çekilir ﬂeyler de¤il. Yar›n yapaca¤›m›z toplant› ve
ard›ndan yapaca¤›m›z Bakanlar
Kurulu toplant›s› çok ﬂeylere gebedir."
Oligarﬂinin terör kampanyas›n›n
fitili bu sözlerle ateﬂlendi.
Hemen ard›ndan 16 Temmuz’da
Terörle Mücadele Yüksek Kurulu
topland›. Onu “çok ﬂeylere gebe”
oldu¤u belirtilen Bakanlar Kurulu
toplant›s› izledi.
Bu arada Cumhurbaﬂkan› Sezer,
kampanyaya kat›larak, önünde beklemekte olan Terörle Mücadele Kanunu’nu hemen onaylad›.
Medyada üç beﬂ katliamc›n›n
“‹srail gibi yapal›m” ça¤r›s›, AKP
Hükümeti taraf›ndan “‹srail gibi
yapar›z” denilerek cevapland›.
Kan içiciler, her ne kadar sonraki günlerde “hükümetin h›z›n›” yeterli bulmasalar, “da¤ fare do¤urdu”
deseler de, Kürt sorunu aç›s›ndan
da, demokratik mücadele aç›s›ndan
da oligarﬂinin yeni sald›r›lar kararlaﬂt›rd›¤›, halk›m›z›n yeni bask›larla
karﬂ›laﬂaca¤› aç›kt›r.
Karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz bask›
ve terör politikas›n›n hiç kuﬂkusuz
en çarp›c› yan›, bu politikan›n bizzat sahipleri ve savunucular› taraf›ndan “‹srail politikalar›”yla özdeﬂleﬂtirilmesidir.

“‹srail gibi olmak”, art›k
AKP’nin ve tüm kan içicilerin
kimlik kart› olacakt›r!
‹srail, tüm dünya halklar› taraf›ndan lanetlenmiﬂ bir ülkedir. “Terörist devlet” tan›m›n›n en karakteristik karﬂ›l›¤›d›r. Ve böyle oldu¤u
içindir ki, yeryüzünde hemen hiçbir
devlet, hiçbir faﬂist diktatörlük,

kendi politikalar›n› ‹srail’le özdeﬂleﬂtirmek istemez.
Halka karﬂ› bask› ve terör politikas›n›n savunucular› ve bizzat AKP
hükümeti bu kez tüm maskeleri kald›r›p atarak kendi politikalar›n› “‹srail gibi olmak” diye tan›mlad›lar.
“Siyonizm karﬂ›tl›¤›” islamc› ideolojisinin bir parças› olan AKP, bir
gün önce ‹srail’i Baﬂbakan’›n a¤z›ndan eleﬂtirirken, ertesi gün Adalet Bakan›’n›n a¤z›ndan “‹srail gibi
yapar›z” diyordu. Kuﬂkusuz bu tan›mlama, AKP’nin ve bu politikay›
savunan herkesin bundan sonraki
tarihinde, onlar›n damgas› gibi kalacak, hiç unutulmayacakt›r.
Ne yap›yor ‹srail?
Bir halk›n topraklar› üzerinde 58
y›ld›r bir iﬂgalci olarak oturuyor. ‹ﬂkencecili¤in, katliamc›l›¤›n en aﬂa¤›l›k biçimlerinin “yarat›c›s›” ve
uygulayac›s›d›r. Bebek katilidir.
Onun için “askeri hedef” diye bir
ﬂey yoktur; Filistinli herkes, düﬂmand›r ve hedeftir. Ayn› mant›k
Lübnan’a sald›rd›¤›nda da geçerlidir; her Lübnanl› düﬂman ve hedeftir. Okullar, hastaneler, içindeki insanlarla birlikte ‹srail bombalar›yla
yak›l›p y›k›l›r.
Bütün bu gerçeklere ra¤men, bir
iktidar›n “‹srail gibi yapar›z” sözünü kullanabilmesi, gazetecilerin
“Biz niye ‹srail gibi yapam›yoruz”
diyerek adeta amigo havas›nda buna alk›ﬂ tutmalar›, katliamc›l›¤›n,
terörist bir devlet olman›n burjuvazinin kafas›nda ne kadar do¤al ve
meﬂru görüldü¤ünü gösteriyor.

Ba¤›ml› bir ülkenin iktidar›,
efendisi izin vermezse, “‹srail
gibi” de olamaz!
Tüm ç›¤›rtkanl›klara karﬂ›n, “‹srail gibi” yapmak da o kadar kolay
de¤ildi. Çünkü ‹srail, yapt›¤› her ﬂeyi, efendisinin yani Amerikan em5
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Terörle Mücadele
Yasas› Onayland›
TÜM HALK
SUSTURULACAK!..
S›n›r ötesi operasyon
haz›rl›klar›
yo¤unlaﬂt›r›ld›
KÜRT SORUNU
YOKED‹LECEK!..
Asal›m, keselim korosu
iﬂbaﬂ›nda
SORUNLARIN,
GERÇEKLER‹N ÜSTÜ
ÖRTÜLECEK!..

‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!
peryalizminin onay ve teﬂvi¤iyle
yap›yordu. Bakal›m Amerika, Türkiye oligarﬂisine “‹srail’e verdi¤i
gibi” destek verecek miydi?
Asl›nda “‹srail gibi olal›m” diyenlerin gözard› etti¤i veya bilinçli
olarak görmezden geldi¤i bir ﬂey
vard›: ‹srail, Amerikan emperyalizmin Ortado¤u halklar›na karﬂ› kulland›¤› kadrolu cellad›d›r. Amerikan emperyalizmiyle Siyonist ‹srail
aras›ndaki s›n›rlar, politika ve
amaçlar aç›s›ndan hemen hemen
belirsizdir. Amerikan emperyalizminin “kadrolu cellad›” olursan›z
istedi¤iniz s›n›r ötesi operasyonu
yapabilirsiniz. Yok, ABD’ye pürüzler ç›kar›rsan›z, kafan›za çuval geçirirler.
AKP’nin Ortado¤u ve Filistin
konusundaki riyakar politikalar›, bu
meselede aya¤›na dolaﬂm›ﬂt›r. Bir
yandan kendi taban›n›n gözünü boyamak için ‹srail operasyonunu
eleﬂtirirken, ertesi gün “‹srail gibi
yapar›z” diyerek o sald›r›lar› meﬂrulaﬂt›rm›ﬂt›r. “‹srail s›n›r ötesi operasyon yapmas›n, biz yapal›m” deme durumuna düﬂmüﬂtür.
Tayyip Erdo¤an’›n “s›n›r ötesi

operasyon karar›n› ABD büyükelçisi veremez, Türkiye Cumhuriyeti karar al›r ve uygular” sözü, emperyalizme göbekten ba¤›ml›l›¤› gizlemeye çal›ﬂan boﬂ bir ﬂiﬂinmeden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Türkiye
Cumhuriyeti, ABD’den ba¤›ms›z
öyle bir karar alamaz, alsa da uygulayamaz. ABD karﬂ›s›nda “sürçü lisan” edip sonra kendilerini affettirmek için olmad›k yaltaklanmalar
yapan, “bizi süpürmeyin, kullan›n”
diye yalvar yakar olan, kendileri de¤il mi?
Nitekim esip gürlemelerinin ard›ndan ABD “yeﬂil ›ﬂ›k” yakmay›nca, “çok ﬂeylere gebe” günden, yine
ABD’ye yalvar yakar olmaktan baﬂka bir sonuç ç›kmam›ﬂt›r.

AKP, zaten ‘‹srail gibi’ yap›yor;
terör demagojisi ikisinin ortak
yan›d›r!
Oluﬂturulan bu hava, sadece “s›n›r ötesi operasyon” meselesiyle s›n›rl› de¤ildir. Baﬂbakan›n aç›klamas› bunu da gösteriyordu zaten. “Bugüne kadar demokratik çizgide kald›k, art›k bu de¤iﬂecek” diyordu Erdo¤an.
Bugüne kadar “demokratik çiz-

gide” olup olmad›¤› zaten tart›ﬂmaya muhtaç ama bir baﬂbakan›n art›k
demokratik haklar› rafa kald›raca¤›z demesi önemlidir. Terörle Mücadele Yasas›’n› -hukuka ayk›r› buldu¤u maddeler olmas›na ra¤menonaylayan Sezer de ayn› politikaya
onay vermiﬂtir.
AKP, “terörle mücadele ad›na”,
Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ›yor ve “terörle mücadele ad›na” zaten budanm›ﬂ hak ve özgürlükleri iyice gasbediyor. Terörle Mücadele Yasas›’na
bak›ld›¤›nda herkesin görece¤i ilk
ﬂey, “terörle” uzaktan veya yak›ndan bir iliﬂkisi kurulamayacak ﬂeylerin “terör” suçu kapsam›na al›nm›ﬂ oldu¤udur. Yasa öyle düzenlenmiﬂtir ki, en s›radan haklar›n kullan›m› bile “terör eylemi” olarak nitelendirilebilecektir.
‹srail de böyle yap›yor. “Teröre
karﬂ› savaﬂ” ad›na, kendi ülkesini
savunan, iﬂgale karﬂ› ç›kan bir halk›
terörist ilan ediyor. “Teröre karﬂ› savaﬂ” ad›na, herhangi bir askeri örgütlenme içinde olmayan, herhangi
bir eylem içinde de olmayan halk›
bombalayarak katlediyor. “Teröre
karﬂ› savaﬂ”›n mant›¤›, esas olarak
tüm halk›n “potansiyel terörist” olarak görülmesidir. Ve bugün ‹srail’in

Hukukçu Sezer, Hukuku Rafa Kald›rd›
5532 say›l› “Terörle Mücadele Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun”, Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer
taraf›ndan onayland›.
Yap›lan aç›klamaya göre, yasan›n içinde hukuka ayk›r›
yönler vard› ve Sezer, o maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açacakt›.
Peki o halde Sezer neden yasay› iade etmedi de onaylad›?
“Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak için” onay vermiﬂ.
“Terör”ün sözkonusu oldu¤u yerde hukukun laf› da edilir? Sezer de “hukuk
feda olsun terörle mücadeleye” diyerek bast› imzay›.
Çankaya’da bir “hukukçu”nun bulunmas› üzerine güzellemeler döktürenler, o koltuklarda oturanlar›n hukukçu mu, maliyeci mi, muslukçu mu, özel
timci mi oldu¤unun hiçbir önemi olmad›¤›n› ne zaman görecekler acaba?
Sezer’in tavr›n›n Türkçesi ﬂudur; bu yasalar hukuka ayk›r› ama siz ﬂimdilik
yapaca¤›n›z› yap›n. As›n, kesin. Amaç has›l olduktan sonra, bunlar› yürürlükten kald›r›r›z. Sezer’in yasay› onaylamas›ndaki mant›kla, “ﬂu insan haklar›,
demokrasi olmayacak ki, iki haftada bu iﬂi bitiririz” diyen kontrgerilla ﬂefinin
mant›¤› aras›nda ne fark var?
6
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uygulad›¤›, AKP’nin uygulamaya
niyetlendi¤i politikalar›n özü de budur.
Hükümet sözcüsü, Adalet Bakan› Cemil Çicek “terör gündemiyle”
iki gün üst üste yapt›klar› toplant›dan sonraki aç›klamas›nda “ilave
tedbirleri görüﬂtüklerini, bütçe
kaynaklar› gözetilmeksizin duyulan ihtiyaçlar›n tereddütsüz karﬂ›lanaca¤›n›” söylüyor ve ekliyordu: “Terörle mücadelede hükümetten istenen direktif var ise tereddütsüz yap›lacakt›r.”
“Teröre karﬂ› mücadele” denillince tüm iktidarlar›n gösterdi¤i cömertli¤i AKP de tereddütsüz gösteriyor ve e¤er ç›kard›¤›m›z TMY de
ihtiyaçlar›n›z› karﬂ›lamazsa, yenilerini ç›kar›r›z, siz elinizi korkak al›ﬂt›rmay›n diyordu.

Oligarﬂinin “terör” ittifak›
Birkaç c›l›z itiraz d›ﬂ›nda, s›n›r
ötesi operasyona oligarﬂinin hiçbir
kesiminin itiraz› yoktur. Terörle
Mücadele Yasas› da oligarﬂinin tüm
kesimlerinin ittifak›yla ç›kar›lm›ﬂt›r. Burjuva medya, sadece ucu kendisine dokunabilecek birkaç teferruata itiraz etmiﬂ, ama oligarﬂi o kadar›n› bile dikkate almam›ﬂt›r.
Güya ana muhalefet partisi CHP
Genel Baﬂkan› Deniz Baykal, Sisam Adas›'nda kat›ld›¤› Sosyalist
Enternasyonal(!) toplant›s›ndan
“ezelim, bitirelim” diye ça¤r› yaparken, tüm di¤er düzen partileri
ad›na yap›lan aç›klamalarda da bask› ve teröre, “‹srail gibi olmaya”
tam destek verildi.
Anavatan Partisi Grup Baﬂkanvekili Süleyman Sar›baﬂ, ‹srail’i örnek vererek “‹ki askeri rehin al›nd›
diye dünyay› aya¤a kald›ran, sivil
demeden baﬂkentleri de bombalayan devlet de devlet. Hergün 7-8 ﬂehit veren Türkiye Cumhuriyeti’nin
art›k bu iﬂin üstesinden gelmesi gerekir” diyordu.
Asl›nda bu cümle oligarﬂinin ruh
halini aç›kça yans›t›yor: “‹srail gibi” olman›n “sivil demeden katletmek” oldu¤unu bilen ve bunu aç›kça da söyleyen bir gözü dönmüﬂlük

içindedir oligarﬂinin tüm kesimleri.
DYP Genel Baﬂkan›, kontrgerilla ﬂefi Mehmet A¤ar “bizim muhalefetimiz Habur’a kadard›r” diyerek sald›r›ya aç›k destek verirken,
asl›nda olay› çarp›tarak ifade etmiﬂtir. Do¤rusu “bizim muhalefetimiz
Kürt sorununda ve halk›n sindirilmesi sözkonusu oldu¤u yerde biter”
demesi laz›md›. Oligarﬂinin tüm kesimlerinin tavr›n›n özeti de budur.
Ve bu, oligarﬂinin “topyekün savaﬂ”
politikalar›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r. Halk›n susturulmas› için, tüm
burjuva muhalefetin de ayn› hizaya
getirilmesi gerekir. Onlar›n ayn› hizaya getirilmesi için tabii ayr›ca bir
“bask›” gerekmiyor, çünkü halka
karﬂ› politikalar sözkonusu oldu¤unda, hepsinin zihniyeti “ayn› hizada”d›r zaten.

“Solculu¤un” bu türü de
ayn› hizada!
SHP Genel Sekreteri Ahmet
Güryüz Ketenci, yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, “teröre karﬂ› topyekûn
ve büyük bir mücadele verilmesi gerekti¤ini” belirtip ﬂöyle diyordu:
“Bunun için ABD'nin icazetini
beklemenin bir anlam› yoktur... Türkiye bütün ihtimalleri hesaba katarak kendi insan› için her türlü riski
göze almal› ve terör yuvalar›n› da¤›tmal›d›r”...
SHP’ye göre de “‹srail gibi”
yapmal›yd› Türkiye. Güya bir de
“ABD’nin icazetine” karﬂ› ç›k›yor.
“ABD’nin icazetine” ekonomik politikalar›nda, özelleﬂtirmelerde, Ortado¤u politikalar›nda, ordunun organizasyonunda karﬂ› ç›kabiliyor
musun? Yok! Burjuva muhalefetin
en “solcusu” bunlar iﬂte. Daha geçen seçimlerde DEHAP‘la ittifak
yaparak parlamentoya girmeye kalkan ve reformist solun hala “ittifak”
yapmaya çal›ﬂt›¤› bir parti bu. Ve tabii ayn› zamanda 1991-93’te iktidardayken Çiller’le birlikte uygulad›klar› politikalarla faili meçhulleri,
infazlar› doru¤a t›rmand›ran parti.
SHP’nin tavr›nda asl›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok; ﬂaﬂ›rt›c› olan, onun
bu niteli¤inin s›k s›k unutulmas›d›r.

Manﬂetlerine ‘Kan’ Çeken Kaniçiçiler:
Medyada Savaﬂ Hali: “Girin bitirin!”
Halka karﬂ› ilan edilen her yeni savaﬂta
oldu¤u gibi, “kamuoyunun” bu savaﬂa
haz›rlanmas›nda koç baﬂ› görevi yine burjuva bas›n ve yay›n organlar›na verilmiﬂti.
Ve onlar da her zamanki gibi, “içten” bir
kat›l›mla yerine getirdiler bu görevi.
Baﬂbakan’›n “demokratik çizgiden vazgeçiyoruz” aç›klamas› bak›n burjuva
bas›n›n manﬂetlerinde nas›l bir yank› buldu:
Milliyet (PKK’ya sert darbe sinyali), Akﬂam (Barda¤› taﬂ›ran Eruh
bask›n›), Cumhuriyet (ﬁehitsiz gün yok), Hürriyet (Bu da bizim ac›m›z), Gözcü
(Kendi ﬂehitlerini gör Baﬂbakan!), Posta (Yetti art›k), Vatan (Yetti art›k), Güneﬂ
(Girin bitirin!), Yeni ﬁafak (Bizden günah gitti)...
Kimse Baﬂbakan’a “demokratik çizgiden vazgeçilmez” demiyor, aç›k sald›r›
ç›¤›rtkanl›¤› yap›yordu. En aç›k Güneﬂ ifade etmiﬂti: Girin bitirin. Güneﬂ, bu
manﬂetin devam›nda da ﬂöyle yaz›yordu. “Unutun ‘Amerika ne der’i; söndürün art›k ﬂu Kandil’i”.
Köﬂe yazarlar› da manﬂetlerinin izindeydi.
“ﬁimdiki baﬂbakan e¤er Kuzey Irak Fatihi olacaksa, dualar›m›z onunla birliktedir. Yürüyelim arkadaﬂlar” diye yaz›yordu biri. (Rauf Tamer, Posta, 20
Temmuz)
Yürüyün! Yürüyün bakal›m, hangi batakl›¤a sokacaks›n›z burnunuzu.
ﬁaron kafal› köﬂe yazarlar› bir de¤il, beﬂ de¤ildi. “‹SRA‹L G‹B‹ YAPALIM”
politikas›n› hemen benimseyivermiﬂlerdi. Hatta Mehmet Y. Y›lmaz, Tayyip Erdo¤an’›n ‹srail’i “Arap ülkelerinden daha ﬂiddetli eleﬂtirmesini” hat›rlatarak,
ﬂimdi Kuzey Irak’a yap›lacak bir harekatta dünyaya ne diyece¤ini soruyor ve ‹srail’in o kadar da sert eleﬂtirilmemesi gerekti¤ini söylüyordu.
Biz de “‹srail gibi” yapaca¤›m›za göre, ‹srail eleﬂtirilmemeliydi.
Oktay Ekﬂi’den, Bekir Coﬂkun’a, Emin Çölaﬂan’a kadar ﬂovenizmle beyinleri ve duyarl›l›klar› körelmiﬂ herkes sald›r›ya alk›ﬂ tutuyordu.
1 Mart tezkeresini de, bölgede terörün güçlenmesini önleme gerekçesiyle savundu¤unu söyleyen Cüneyt Ülsever, “Türkiye bir an evvel s›n›r ötesi müdahalede bulunmak zorundad›r” diye yazarak, hala ABD’nin istedi¤i tezkerenin reddedilmesini hazmedemediklerini bir kez daha ortaya koyuyordu.
“Terör uzman›” diye CNN Türk ekranlar›na ç›kar›lan Ercan Çitlio¤lu, “e¤er
hükümet gerekeni yapmazsa, baﬂkalar› yapar” diyordu. O “baﬂkalar›”n›n
Kandil’i bombalayacak hali yoktu elbette, onlar meydanlarda linç için haz›r ve
naz›rlard›. Ve Do¤an Medya, bu “topyekün savaﬂ” kampanyas›nda, ekranlar›na
farkl› görüﬂleri savunacak birini de¤il de bu linç teorisyenini ç›kar›yordu.

“Terörle mücadele” de¤il,
sesini ç›karan herkesi ‘terörist’
ilan etme yasas›
Yeniden düzenlenen TMY’ye
göre, “göçmen kaçakç›l›¤›ndan, intihara teﬂvi¤e; e¤itim ve ö¤retimin
engellenmesinden, iﬂ ve çal›ﬂma
hürriyetinin ihlaline; suçu veya suçluyu övmekten, halk› askerlikten so7
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¤utmaya...” kadar birçok fiil terör
kapsam›na al›n›yor.
Mesela diyelim okulda akademik haklar›n›z için boykot örgütlüyorsunuz. Öyleyse siz “e¤itimin engellenmesi” suçunu iﬂliyorsunuz ve
bu da bir terör suçu’dur. Grev de
bu yasaya göre bir terör suçu. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm

için mücadele eden herhangi biri
tutsak edilmiﬂse, onun mücadelesini
övemezsiniz, “suçu ve suçluyu övmüﬂ” olursunuz ve bu da bir terör
suçu olur!
Taﬂ›d›¤›n›z herhangi bir amblem, iﬂaret, “terör örgütünün iﬂareti”
diye nitelendirilirse, siz de bir “terör
suçlusu” say›l›rs›n›z. Veya diyelim
ki “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” diye bir slogan att›n›z. Gerek
ABD’nin, gerekse de AB’nin “terör
örgütleri listesi”ne ald›¤› onlarca
örgüt at›yor bu slogan›. O zaman siz
de pekala “bir terör örgütüne ait slogan›” atm›ﬂ say›l›rs›n›z ve tabii terör suçu iﬂlemiﬂ olursunuz.
Eski hukuktaki “yard›m, yatakl›k” gibi ﬂeyleri unutun, art›k “terör
örgütüne” yard›m edenler de “örgüt üyesi gibi cezaland›r›lacak”.
Yasada aynen böyle yaz›yor.
Gözalt›na al›nanlar›n haklar› istenildi¤i gibi s›n›rlanabilecek. ‹sterlerse sizi avukat›n›zla görüﬂtürmeyecekler. Gözalt›na al›nman›zla ilgili belgeler, dosya içeri¤i, avukat›n›za gösterilmeyebilecek. Daha
do¤rusu “gösterilmeyebilecek” dememek laz›m; GÖSTER‹LMEYECEK! Bu yetkiyi alan polis, bunu
hiç kullanmamazl›k eder mi?
Telefonlar›n, internetin izlenmesi, “gizli soruﬂturmac› görevlendirilmesi”, evinizin, iﬂyerinizin takibi,
art›k polis için hiç zor bir ﬂey de¤il.
Bunlar› istedi¤i gibi yapabilecek.
Dahas›; polise bu yasayla “do¤rudan ve duraksamadan silah
kullanabilme” yetkisi verilmiﬂtir.
Bugüne kadar duraks›yor muydu
denilebilir? Evet duraksam›yordu,
ama “polisin elini so¤utmama” politikas›n›n sahipleri bu yasayla “polisin bile¤ine güç verme” karar› alm›ﬂlard›r. ‹stisnai de olsa, infazc›lar›n mahkeme kürsülerinde “zaman
kaybetmeleri” önlenecektir. Yasan›n
dili bile bunu ortaya koyuyor:
“Do¤rudan ve duraksamadan”
diye vurguyla ifade ediyor. Kelimelerden biri yetmiyor, belki polisimiz
tam anlamaz, duraksar diye düﬂünüp bunun da önlemini alm›ﬂlar.
Bütün bunlar›n elbette “bas›n›n

Terörle, ﬂovenizmle dumura u¤ram›ﬂ
beyinlerin foto¤raf›d›r
Bir gazeteci, ABD Büyükelçisi Wilson’a ﬂu soruyu soruyor: "‹srail'in kendisini savunmas› için düzenledi¤i sald›r›lar› hakl› gören uluslararas› toplum
Türkiye'nin K.Irak'ta PKK'ye karﬂ› operasyon yapmas› durumunda da ayn›
anlay›ﬂ› gösterecek mi?"
Nas›l benzeﬂtiriyor, ‹srail’in aleni kendi deyimleriyle “sivilleri” katletmesini nas›l meﬂru görüp bu soruyu soruyor; beyinler dumura u¤ram›ﬂ.
Hadi bu s›radan bir muhabir diyelim.
ﬁu sat›rlar› yazan da “mesle¤in duayenlerinden” biri, ‹lhan
Selçuk: “RTE iktidara geçti¤i zaman Türkiye'de PKK terörünün
icabına bakılmıﬂtı... 2002'de RTE'ye ve AKP'ye terörsüz bir Türkiye teslim edilmiﬂti” diye yaz›yor.
PKK’nin icab›na bak›lm›ﬂ da, binlerce gerilla, onu destekleyen milyonlarca insan, nereden ç›kt›? PKK’nin ateﬂkes ilan etmesini “PKK’nin yokedilmesi” diye de¤erlendirip, sonra da bu
yalanlar›na kendileri inand›lar. Selçuk, bu kadar cahil olamayacaklar›na göre, ﬂovenizm beyin damarlar›n› kireçlendirmiﬂ
olmal›. Kürt sorunu sözkonusu olunca çünkü, Rauf Tamer, Emin Çölaﬂan gibilerden farkl› tek bir cümle kuram›yor.
Anavatan Partisi Grup Baﬂkanvekili Süleyman Sar›baﬂ, parlamentoda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, diyor ki: “olaylar›n Baﬂbakan Erdo¤an’›n Diyarbak›r’da dile getirdi¤i kimlik tart›ﬂmalar›yla baﬂlad›¤›n›” savundu.
Bu da bu kadar cahil, bilgisiz, olaylardan habersiz olamaz de¤il mi?
Ama iﬂte böyle diyor.
Daha birkaç gün önce, yine gözyaﬂlar›yla ekranlara gelen
“duygusal” TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç, ﬂu sözleri sarfediyor:
''Bu olaylara sebep olanlar ölü veya diri ele geçirilecektir. Cezalar› verilecektir... Bundan en küçük bir kuﬂkumuz yok''.
Bush’un Bin Laden’le ilgili demecinin ayn›s›.
Kediler, köpekler için her gün sütununda gözyaﬂlar› döken ve
çeﬂitli konularda pekala “demokrat” tav›rlar tak›nabilen Bekir
Coﬂkun gibi bir yazar, hiç yüre¤i s›zlamadan, operasyonlara alk›ﬂ
tutuyor.
‹slamc›lar›n ikiyüzlülü¤ü, Kürt sorunu sözkonusu oldu¤unda bir kez daha
ayyuka ç›k›yor. ‹srail’e lanetler ya¤d›ran islamc›lar, “‹srail gibi yapma” politikas›n›n da ﬂakﬂakç›l›¤›n› yap›yor.
Gerçe¤in hükmü ﬂok ﬂovenizm histerisinin esti¤i yerde.
ﬁovenizmin ele geçirdi¤i beyinlerde ak›l, mant›k kalm›yor.
susturulmas›”yla tamanlanmas› gerekirdi, ki TMY bunu da tam anlam›yla sa¤lamay› hedefliyor. Devrimci, muhalif her dergi, her yaz›
için, cezalardan ceza be¤enin dercesine düzenlenmiﬂ yasa...
Daha ayr›nt›lar› çok; ama ayr›nt›lar önemli de¤il. Bunlar onlar›n
“amaçlar›”; bütün sorun bunlar›
gerçekleﬂtirmelerine bizim izin verip vermeyece¤imizdedir. Bundan
sonraki sözümüz ise, bu yasay› ç›8
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karanlara.
Diyelim bütün bunlar› en kat› biçimde uygulad›n›z. Ne olacak? Kürt
sorunu yok mu olacak birden bire?
Halk›n haks›zl›¤a, adaletsizli¤e isyan›n›, haklar ve özgürlükler mücadelesini bitirebilecek misiniz?
Ne yapacaks›n›z? Kürt halk›na
karﬂ› daha önce Ola¤anüstü Hal ilan
ettiniz, OHAL Valili¤i kurdunuz.
Peki sonuç ne oldu? Kürt sorunu
yok mu oldu?

Alev alev yan›yor Beyrut. Gazze
semalar›nda füzelerin gümbürtüsü
hiç eksik olmuyor.
Ve ölüyor insanlar.
Bir top mermisiyle
parçalan›yor dört
yaﬂ›ndaki çocuklar, emperyalist terör ça¤›n›n vahﬂeti,
burjuva demokrasisine
inanm›ﬂ

çavraya çeviren.
‹srail ve ABD’nin
terör üzerine yapt›¤› bütün aç›klamalara karﬂ›n, Hamas ya da baﬂka
Filistinli örgütler
veya Hizbullah’›
terörist göstermeyi baﬂaram›yorlar.
Önce Gazze,
sonra Lübnan...
Haydut devlet di-

‹srail emperyalist cephe ad›na sald›r›yor
Lübnan ve Filistin’in direniﬂi tüm ezilenlerindir
olanlar› dahi çileden ç›kar›yor. Ve
“terör” demagojisi bir kez daha zincirlerinden boﬂanarak, ezilen mazlum halklar›n, ülkelerinin ba¤›ms›zl›¤›n› istemekten, bir vatan topra¤›nda yaﬂamay› istemekten baﬂka
hiçbir suçu olmayanlar›n üzerine
ölüm olup ya¤›yor. Kim bu denli
pervas›zlaﬂt›rd› “terör” söylemini?
Amerika m›? ‹srail mi? Evet onlar
zaten bu kavram› egemenlik politikalar›n›n kald›rac› yapmaya çoktan
karar vermiﬂlerdi. Ama yeter miydi,
lanetli ‹srail’in “terör terör” diye
yat›p kalkmas›? Yeter miydi, emperyalist Amerika’n›n “teröre karﬂ›
savaﬂ” nutuklar› atmas›? Yetmezdi!
Solcusundan liberaline bu söylemle
yat›p kalkt› akl›evveller, meﬂrulaﬂt›rd›lar zulmün yeni ad›n›. Rüzgar
öyle güçlüydü ki, oligarﬂinin terörist ilan ettikleri de, tüzüklerine teröre karﬂ› olduklar›n› yazd›.
Ancak masa baﬂ› hesaplar gibi,
demagojilerin de tükendi¤i yer,
halklar›n direndi¤i yerdir. Bir kez
daha terör demagojisi Beyrut’un sokaklar›nda can çekiﬂiyor, Gazze’nin
mülteci kamplar›nda beﬂ yaﬂ›ndaki
Leyla’n›n parçalanm›ﬂ cesedine çarp›yor. Sadece katliamlar de¤il terör
demagojisini etkisizleﬂtiren, ayn›
zamanda Filistinli gerillalar›n, Hizbullah’›n tüm dünya halklar›n›n gözünde meﬂru direniﬂleridir, onu pa-

✡ G-8 emperyalistleri
‹srail terörüne aç›k
destek verdiler. Bu
sald›rganl›¤›n ABD’si,
Avrupas› ile tüm emperyalistlerin sald›r›s›
oldu¤u resmileﬂti
✡ Lübnan’da 300’ü,
Gazze’de 100’ü aﬂan
ölümler; emperyalist
terör demagojisinin
aynas›d›r
✡ Beyrut’tan ‘can› de¤erli’ bat›l›lar kurtar›l›yor, halk kendi ülkesinde mültecileﬂiyor
★ Kan›yla, can›yla direnen Gazze ve Beyrut’un direniﬂi, tüm
ezilen halklar›n direniﬂidir. Direniﬂi sahiplenelim, büyütelim
9
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renen bütün güçleri ezmek için sald›r›y› sürdürüyor. Art›k herkesin kabul etti¤i gibi, hedef ﬂu bu örgüt ya
da Filistinliler ve Hizbullah’›n kaç›rd›¤› askerleri kurtarmak de¤il. Ya
da kimilerinin iddia etit¤i gibi, sald›r› nedeni bu eylemler de¤il. ‹srail
Gazze’de, Lübnan’da tüm halka
karﬂ› savaﬂ›yor. Lübnan sald›r›s›,
Hizbullah’la s›n›rl› olmay›p, Lübnan iç siyasetine müdahale etmeyi,
Suriye ve ‹ran’› güçsüzleﬂtirmeyi ve
hedef haline getirmeyi amaçl›yor.
‹ﬂte bu gerçekler, sald›r›n›n salt ‹srail’in sald›r›s› olmad›¤›n› da gösteren somut veriler. ‹srail’in varl›¤›n›n bölgedeki emperyalist ç›karlarla
do¤rudan ilgisi bir yana, mevcut
katliam, iﬂgal, imha temelindeki
sald›r› da, emperyalist cephe ad›na
gerçekleﬂtirilmektedir. ‹srail’in kendi kâdim politikalar›, Filistin’i ilhak
etme çabas›, emperyalist cephenin
politikalar›yla bütünleﬂiyor.

G-8 emperyalistleri: Katliama devam! ‹srail’i emperyalizmden ay›rarak hiçbir de¤erlendirmenin yap›lmamas› gerekti¤ini, geçen hafta emperyalistler kendileri
hat›rlatt›lar. ABD’nin tutumu bilinmektedir. Sadece siyasi olarak desteklemiyor ‹srail’i, askeri ve ekonomik olarak da besliyor. Örne¤in sal-

UNUTMA! DEMAGOJ‹YE
ALDANMA
Silah al›m›, uçaklar ve
tank modernizasyonu,
TELEKOM ve TÜPRAﬁ
özelleﬂtirmelerinde
pay verme gibi pek
çok yolla Türkiye, ‹srail’i besliyor. Bizden
al›nan vergiler ‹srail’e,
oradan da Beyrut ve
Gazze’ye bomba olarak ya¤›yor
AKP ‹KT‹DARI
KATL‹AMIN ORTA⁄IDIR
d›r› sürerken, hava sald›r›lar›n›n devam edebilmesi için ‹srail'e jet yak›t› gönderme karar› ald›. ABD, ‹srail'e her y›l 5 milyar dolar yard›m yap›yor. Dünyada en çok ABD yard›m› alan ‹srail, ABD D›ﬂ yard›m bütçesinin %30’unu kullan›yor. Bu
yard›mlar›n dörtte üçü ise, F-16 ve
Apache sald›r› helikopterleri gibi
askeri malzemelerin ithalat›nda kullan›yor. En büyük destek ABD’den
olsa da, onunla s›n›rl› de¤ildir.
G-8 ülkeleri olarak bilinen, dünyan›n en zengin, bir baﬂka deyiﬂle
açl›¤›m›z›n, ac›lar›m›z›n, savaﬂlar›n
baﬂ sorumlusu olan ülkeler, Rusya’da topland›lar.
ABD, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹talya, Rusya, Kanada ve Japonya’n›n oluﬂturdu¤u G8’ler, do¤rudan Hizbullah’›, Suriye ve ‹ran’›
suçlad›lar. Emperyalist kapitalizmin
patronlar› ortak aç›klamada, krizi

“bölgeyi istikrars›zl›¤a sürükleyip
Filistin, ‹srail, Lübnan halklar›n›n
demokrasi ve bar›ﬂ arzular›n› engellemeye çabalayan aﬂ›r› güçler
yaratt›¤›n›” söylüyor, ‹srailli askerlerin serbest b›rak›lmas›n›, ‹srail
topraklar›na ateﬂ aç›lmamas›n› istiyor. ‹srail’e hiç mi bir ﬂey söylenmiyor bu vahﬂet yaﬂan›rken, diye düﬂünebilirsiniz. Söylüyorlar! “‹srail
operasyonlar›na son versin” denildikten sonra, asl›nda usülen söylendi¤ini gösterircesine, ‹srail’in kendini savunma hakk›ndan sözederek,
“sen bakma böyle dedi¤imize, ‘kendimi savunuyorum’ diye devam et
katliama” diyorlar.
Rusya ya da Fransa’n›n “fark”
koyma, ‹srail’i eleﬂtirme gibi numaralar› bu tablo içinde aldatmad›r.
Sald›r›y› onlar da onaylamakta, sadece bölgede insiyatif kapma, halklar› aldatma manevralar› yapmaktad›rlar. Mesela, Ortado¤u’da ç›karlar› bulunan Fransa, bir yandan ‹srail’i eleﬂtiriyor, öte yandan Fransa’da
‹srail ordusuna destek amaçl› yap›lacak etkinli¤e tüm tepkilere ra¤men üst üste ikinci kez izin veriyor.
Avrupa emperyalistlerine özellikle dikkat çekmek istiyoruz. ‹nsan
haklar›ndan sözeden Avrupa’n›n
ikiyüzlülü¤ü tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ngiltere zaten aleni
Amerikan politikalar›n›n kuyrukçusudur. Almanya, iktidar de¤iﬂimi ile
birlikte daha da Amerikan politikalar›na yaklaﬂm›ﬂt›r. Örne¤in, Baﬂbakan Angela Merkel, “Sald›r›lar› ‹srail baﬂlatmad›. Kaç›r›lan askerler
serbest b›rak›lmal›, ﬂiddet durdurulmal› ve ‹srail’e roket sald›r›lar›na son verilmeli” demekte, ‹srail
zulmünü hiç anmamaktad›r. Avrupa’n›n “solcu” görünen iktidarlar›
ise bu tablo içinde sadece görüntü
kurtarma telaﬂ›ndad›r. Örne¤in, ‹talya’n›n “zeytin dal›” iktidar› hem G8 karar›na imza atmakta hem de G8’in “aile resmi” olarak nitelenen
resim çekilirken “iﬂim var” gibi çocukca bir gerekçe ile resimde görünmemeye, böylece solculu¤una
halel getirmemeye çal›ﬂmaktad›r.
Tüm bu ülkeler en iyimser de¤erlendirme ile ABD çizgisine boyun
10
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e¤miﬂlerdir, ki böyle de olsa meselenin özünü de¤iﬂtirmemektedir.
Tüm emperyalistler, ‹srail terörünün arkas›nda olduklar›n› hiçbir
tereddüte yer b›rakmayacak ﬂekilde
ortaya koydular. Bununla da kalmayarak, tetikçilerinin yaratt›¤› terörü,
Suriye ve ‹ran’› hedef haline getirmekte kullanmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Utanmazl›k ve demagogluk o
boyuttad›r ki, o masada oturanlar
Ortado¤u’da iﬂgalci olarak bulunduklar›n›, ‹srail’in Filistin halk›n›
katletmek için herhangi bir bahaneye de gerek olmad›¤›n› bilmelerine
ve savunduklar› ‹srail’in kendi BM
kararlar›n› dahi takmamas›na karﬂ›n, Suriye, Hizbullah, ‹ran “Ortado¤u'yu kaosa sürüklemek istiyor”
diye suçlanabiliyor. ‹srail böylesine
güçlü deste¤i arkas›na alman›n rahatl›¤›yla katlederken, s›n›ra “Bar›ﬂ
Gücü” konuﬂland›r›lmas› yönündeki önerilere pervas›zca, hay›r önce
katledeyim, ezeyim, güçsüzleﬂtireyim anlam›nda “henüz zaman› de¤il” cevab› vermektedir.

Saflaﬂma, emperyalizm ve
halklar saflaﬂmas›d›r G-8 karar› “malumun ilan›”d›r. Bilinen
gerçek teyid edilmiﬂtir. Savaﬂ alan›
Lübnan ve Gazze de olsa, bu savaﬂta iki cephe vard›r. Emperyalizm
cephesi ve halklar cephesi. ‹srail,
kendi politik hesaplar›n› da yapmak
kayd›yla, emperyalist cephenin koç
baﬂ› rolünü oynamaktad›r. Bush ile
Blair’in bas›na yans›yan ikili konuﬂmalar›ndaki üsluplar›ndan da
anlaﬂ›laca¤› üzere, ‹srail sald›r›s›n›
do¤rudan kendi sald›r›lar› olarak
görmekte, buna göre tutum belirlemektedirler. Filistin ve Lübnan direniﬂi ise, ezilen dünya halklar›n›n
direniﬂi cephesinde yeralmaktad›r.
G-8 karar› sadece bu çat›ﬂmada
de¤il, bugünkü dünya gerçe¤ini belirleyen saflaﬂmaya, bir kez daha
›ﬂ›k tutuyor. Bu saflaﬂma emperyalizm ve halklar saflaﬂmas›d›r. Bu
saflaﬂman›n d›ﬂ›nda bir “uluslararas› toplum” arayanlar, böyle bir olgunun olmad›¤›n› bir kez daha gördüler. Dünyan›n bütün demokratik,

ilerici güçleri, anti-emperyalistler,
islamc›lar, kendini ezilenler cephesinde tan›mlayan güçler; hiçbir tereddüte yer b›rakmadan, tutumunu
bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda belirlemelidir.
Tam da bu noktada iki yanl›ﬂ anlay›ﬂa dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi, sol demokratik güçlerin,
özellikle Avrupa solunun Hizbullah
ve Hamas faktörlerinden dolay› direniﬂi sahiplenmekte pasif kalmas›.
‹kincisi ise, islamc›lar›n sald›r›y›
“Yahudili¤in” sald›r›s› olarak yans›tan, daha do¤ru deyiﬂle din eksenine
oturtan tutumu. ‹slamc›lar›n mitinglerinde, aç›klamalar›nda, köﬂe yaz›lar›nda görülen bu çarp›k anlay›ﬂ,
sadece bu olaya da özgü de¤il, birçok çat›ﬂmada ortaya ç›kmaktad›r.
Yanl›ﬂt›r. Direniﬂ cephesini daraltt›¤› gibi, Suudi Arabistan’›n ‹srail’i
de¤il Hizbullah’› suçlamas› örne¤inde oldu¤u gibi, birçok olgu karﬂ›s›nda da aç›klama getiremez. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri için din,
milliyet yoktur. Tüm bunlar ancak
belli bir düzeyde halklara yönelik
motivasyon, manipilasyon arac›d›r.

Can› de¤erli Bat›l›lar kurtar›l›yor, Lübnan halk› ölüyor
BM verilerine göre, Gazze’de katledilen Filistinli say›s› 100’ü aﬂt›. Ço¤unlu¤u ise çocuk yaﬂl› ve silahs›z.
Mülteci kamplar› bombalan›yor, evler y›k›l›yor, alt yap› yokediliyor.
Tüm halkla savaﬂ gerçe¤i o kadar
somut, pervas›zl›k öylesine dizginsiz ki, ‹srail tanklar› mülteci kamp›n› terk ederken, tanklar›n arkas›na
pulluk tak›p yollar› tahrip ediyor.
Lübnan’daki tablo ise çok daha
a¤›r. 12 Temmuz’da baﬂlayan Lübnan sald›r›s›nda ﬂu ana kadar, çocuk
ve kad›nlar›n da bulundu¤u 400’e
yak›n sivil yaﬂam›n› kaybetti. Sadece 19 Temmuz’da yerleﬂim yerlerine yönelik bombard›manlarda 42
Lübnanl› katledildi. Emperyalistlerin onay verdi¤i sald›r›, savaﬂ kurallar›n› alt üst ederek do¤rudan sivilleri ve alt yap›y› hedef al›yor. Havadan, karadan, denizden Lübnan topraklar›na bomba ya¤d›ran ‹srail,
çok say›da köprü, bina, yol, hava-

alan›, liman, sosyal tesis, elektrik
santrali, petrol deposu, televizyon
binas› ve di¤er alt yap› tesislerini
vuruyor. Birkaç örnek bile, “kendini savunma hakk›” demagojisinin
gerçe¤ini göstermeye yeterlidir:
Lübnan’›n güneyindeki Srifa Köyü’ne düzenlenen hava sald›r›s›nda,
aralar›nda çocuklar›n da bulundu¤u
10’u ayn› aileden olmak üzere 12 kiﬂi yaﬂam›n› kaybetti. 30 kiﬂi yaraland›. Onlarca ev yerlebir edildi.
‹srail 15 Temmuz’da s›n›rdaki
köylerin boﬂalt›lmas› talimat›n› verdi. Lübnanl› köylüler bu do¤rultuda
köylerini boﬂaltmaya baﬂlad›. Ancak, ‹srail ordusu Filistin’de oldu¤u
gibi, Lübnan’da da tüm halka karﬂ›
savaﬂ›yordu. Bir helikopter Mirvahin’den ayr›lan araçlara nokta at›ﬂ›
yapt› ve 9'u çocuk 18 köylü yanarak
öldü. AFP muhabiri, bir babayla en
büyü¤ü 7 yaﬂ›ndaki 4 çocu¤unun
yanm›ﬂ cesetlerini gördü¤ünü belirtirken, helikopterin nokta at›ﬂ›nda,
birçok kiﬂi de a¤›r yaraland›.
Gazze’de ve Lübnan’da Ortado¤u halklar›n›n katline onay veren
Bat›, Beyrut’ta yaﬂayan kendi vatandaﬂlar›n› kurtarmak içinse seferber olmuﬂ durumda. ‹sveç’ten Fransa’ya birçok ülke vatandaﬂlar› tahliye ediliyor. Bombard›manlar yüzünden yaklaﬂ›k 100 bin Lübnanl›
ise kendi topraklar›nda mülteci durumuna düﬂtü. Beyrut ﬁam yolu ve
Beyrut’u d›ﬂ dünyaya ba¤layan Bekaa yolu bombalanarak tahrip edildi¤i için Lübnan halk›n›n tüm ç›k›ﬂ
yollar› kapat›ld›.
Zenginlerin yoksullara reva gördü¤ü dünya ve halklara bak›ﬂlar› ne
kadar ç›plak yaﬂan›yor Ortado¤u’da. Arap ölsün, bat›l› kurtar›l›rs›n! Bu kadar aç›kt›r yap›lan! Eﬂitlikmiﬂ, demokrasiymiﬂ, adaletmiﬂ,
insan haklar›ym›ﬂ; emperyalist bat›n›n kulland›¤› ne kadar kavram varsa ﬂu anda Beyrut ve Gazze tümünü
yalanlamaktad›r.

AKP suç orta¤›d›r Peki bu
vahﬂetin sorumlusu sadece emperyalistler ve ‹srail mi? Arap rejimleri
ve AKP iktidar› suça ortakt›r.
11
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UNUTMA! DEMAGOJ‹YE
ALDANMA
‹srail-ABD-Türkiye üçlüsü stratejik askeri iﬂbirli¤i içindedir. ‹srail’in Savunma ‹ﬂbirli¤i
Anlaﬂmas› olan tek ülke Türkiye’dir. Ortak
tatbikatlar, askeri e¤itimler bu anlaﬂmalarla
yap›l›yor
AKP ‹KT‹DARI
KATL‹AMIN ORTA⁄IDIR
Tayyip Erdo¤an kendi taban›n›n
ve genel olarak Türkiye halk›n›n
duygular›na seslenerek ‹srail’i her
gün “sert” bir ﬂekilde eleﬂtirmeye
devam ediyor. ‹srail ile Türkiye aras›ndaki askeri, siyasi, ekonomik iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›n› s›ralayacak de¤iliz, en köklüsü bir baﬂka islamc›
iktidar taraf›ndan, Erbakan taraf›ndan imzalanan bu anlaﬂmalar bilinmektedir. Erdo¤an’›n nas›l bir demagoji yürüttü¤ünü gösteren bir
baﬂka örne¤i hat›rlataca¤›z.
Baﬂbakan Erdo¤an, özellikle
ABD’ye seslenerek ‹srail sald›r›lar›n›n durdurulmas›n› istedi¤i konuﬂmalar›ndan birinde, “Büyük Ortado¤u Projesi’nden çekilmekten”
söz etti ve “Türkiye BOP’da insanl›k ad›na görev ald›. BOP bölgeye
bar›ﬂ, demokrasi getirmek için gündeme getirildi. Bu daveti biz de bunlar olacak diye eﬂbaﬂkan olarak kabul ettik. Ama geliﬂmeler onu göstermiyor. Öyle ise bize düﬂen bu durumu gözden geçirmektir. Biz de

UNUTMA! DEMAGOJ‹YE
ALDANMA
Beyrut ve Gazze’yi
yerlebir eden ‹srailli
pilotlar, Konya
Ovas›’nda e¤itiliyor.
AKP ‹KT‹DARI
KATL‹AMIN ORTA⁄IDIR
gözden geçirece¤iz” dedi.
Baﬂbakan’›n BOP’un gerçekte
ne oldu¤unu bilmedi¤ini -ﬂimdi
uyand›¤›n›!- düﬂünmek safl›k olur.
BOP tam da budur iﬂte! Emperyalizmin hedef ilan etti¤i ülkeleri ve
güçleri dize getirmektir, emperyalist hegamonyay› tüm bölgeye yaymakt›r. Bar›ﬂ, demokrasi gibi kavramlar› bu amaç için kullan›yor.
Irak’ta da ayn› ﬂeyi bombalarla
ABD bizzat kendisi yap›yor.
Ancak Erdo¤an, bu aç›klama ile
hem BOP’da emperyalizme hizmetini gizlemek, hem de güya Filistin’e sahip ç›k›yor havas› yaratmak
istiyor. Ayr›ca, iﬂbirlikçi iktidar›n
ABD politikalar›na s›rt›n› dönmesinin mümkün olmad›¤› bilinir.
Erdo¤an daha önce de ‹srail’i teröristlikle suçlam›ﬂ, ard›ndan, Beyaz Saray’a kabul edilebilmek için
önce ‹srail’in aya¤›na kapanmak
zorunda kalm›ﬂt›. ﬁu anda kapal›
kap›lar ard›nda, “aman yanl›ﬂ anlamay›n, biz bu sözleri iç kamuoyu
için söylüyoruz” nedametleri getirildi¤inden de emin olabilirsiniz.
Baﬂbakan›n dan›ﬂman› Cüneyt Zapsu’nun, 20 temmuz günü ABD’li ve
‹srailli yetkililerle özel bir toplant›
yapt›¤›n› hat›rlatal›m. Ki, Amerika’n›n Erdo¤an’› “delikten aﬂa¤› süpürmeyip kullanmas›n›” söyledi¤i

hat›rlan›rsa, Zapsu’nun misyonunun ne tür iﬂler oldu¤u da anlaﬂ›l›r.
Peki tüm bu aç›klamalar›n riyakarca yap›ld›¤› gerçe¤ini bir yana
b›rakal›m. AKP iktidar› gerçekten
bu sald›rganl›¤› durdurmak m› istiyor, ‹srail’e tav›r m› al›yor? Ya da
‹srail’i “k›namak” yeterli midir?
‹srail ile ekonomik ve siyasi olarak çeﬂitli düzeylerde iliﬂkileri bulunmayan, ‹srail aç›s›ndan çok
önemli yat›r›mlar› bar›nd›rmayan
bir ülke k›narsa anlaﬂ›labilir, onun
tutumu Filistin’den yanad›r denilebilir. Ancak askeri, ekonomik bir dizi anlaﬂmas› halen de ileri düzeyde
süren bir ülke k›namakla yetinirse,
elinde ‹srail’e karﬂ› kozlar›n› kullanmazsa, asl›nda tav›r alm›yor, yasak sav›yor demektir. ‹ﬂte bu yüzden diyoruz ki, AKP iktidar› göz
boyamaktad›r. Filistin’den yanaysa,
katliama dur demek istiyorsa; ‹srail
ile bütün ikili anlaﬂmalara son vermeli, yat›r›mlar›n› dondurmal›d›r.

‹ﬂgal ve sald›rganl›k böyle
çarp›t›l›yor Emperyalistler, ‹srail
ve onlar›n borazan› burjuva medya
korkunç bir demagoji ve yalan kampanyas› ile gerçekleri ters yüz ediyorlar. En büyük demagoji, son sald›r›lar›n kaç›r›lan askerlerle baﬂlad›¤›d›r. Oysa, ‹srail daha bir hafta öncesinde hiçbir neden yokken Filistin
sahillerinde piknik yapan halk› vurmuﬂtu. Askerin kaç›r›lmas›, ateﬂkesin sona erdirilmesinde de bu olay
önemli bir etken oldu. Bir baﬂka
çarp›tma ise, “kaç›r›lan askerler b›rak›ls›n”. Bunu söyleyenler, ‹srail
hapishanelerinde onbinlerce Filistinli oldu¤undan haberdarlar elbette,
en son bakan ve milletvekillerinin
dahi tam bir haydutluk örne¤iyle
kaç›r›ld›klar›n› da bilirler. Yine ‹srail zindanlar›nda onlarca y›ld›r tutulan çok say›da Lübnanl› esir vard›r.
‹ngiltere’nin denetimindeki hapishaneyi bas›p Anmed Saadat’› kaç›ran ‹srail’den baﬂkas› de¤ildir. Tüm
bu gerçekleri görmezden gelip “‹srail askerleri b›rak›ls›n” demek,
çarp›tmad›r. T›pk›, aleni katliamc›l›¤›n “orant›s›z güç kullan›m›” deni12
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lerek hafifletilmesi gibi. Veya kenti,
sivilleri bombalayan ‹srail sald›r›lar›n›n burjuva medyada “Hizbullah
mevzilerine sald›r›” diye sunulmas›nda oldu¤u gibi. Hizbullah’›n kayb› ﬂu ana kadar sadece 1 kiﬂi. Yüzlerce sald›r› aras›nda Hizbullah
mevzilerinin say›s› ise 10’u geçmiyor. Buna karﬂ›n sözde sald›r›n›n
hedefi olmayan Lübnan Hükümeti,
her mezhepten halk hedefleniyor.

Gazze kap›lar›ndan Beyrut’a direniﬂ ‹srail’in büyük askeri gücüne karﬂ›n, direnen halklar›
yenemeyece¤inin en aç›k örnekleri
de yine Gazze ve Lübnan’da yaﬂanmaktad›r. Gazze’de Filistinli gerillalar sokak sokak ‹srail askerleriyle
çat›ﬂmaktad›rlar. Gazze’nin M›s›r
s›n›r›nda yaﬂanan bir olay ise, neden
Filistin’in teslim al›namayaca¤›n›n
belgesi gibidir adeta.
A¤›r bombard›man ve kuﬂatma
alt›nda olmas›na, her gün onlarca
insan katledilmesine karﬂ›n, Gazze’nin M›s›r s›n›r›nda beﬂ bin kiﬂi
Gazze’ye girmek için kap›ya dayand›. Filistin’de ‹srail’e karﬂ› savaﬂmak için gelen, kimi silahl› gençlerin de oldu¤u halk›n geçiﬂi engellenmeye çal›ﬂ›l›rken, El Fetih’e
ba¤l› El Aksa ﬁehitleri Tugay› kap›y› patlatarak binlerce kiﬂinin Gazze’ye giriﬂini sa¤lad›. Bu direniﬂ kararl›l›¤›, bu intifada ruhu oldukça,
Filistin’i yenemezler.
Lübnan’da da durum farkl› de¤il. Çok çeﬂitli dinlere, mezheplere
mensup halk›n birarada yaﬂad›¤›
Lübnan’da, halk› ve Lübnan hükümetini Hizbullah’a karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂan ‹srail ve emperyalistlerin
plan› ters tepmektedir. Lübnan Hükümeti böyle bir tavra girmedi¤i gibi, y›llarca süren ‹srail iﬂgaline karﬂ›
direniﬂle sadece ﬁiiler içinde de¤il,
tüm Lübnan halk›nda sayg›nl›k kazanan Hizbullah, bu konumunu
güçlendirmektedir. Öte yandan,
kendini muktedir gören ‹srail’in
Hayfa kentine her gün f›rlatt›¤› yüzlerce füze ile, ülkesini kuﬂatan gemilere sald›rarak, direniﬂi çok daha
üst boyutta sürdürmektedir.

Kefiye boynumuzda
Bayrak elimizdedir
Bir taﬂ› kavrasa Arafat’›n küçük
generallerinden biri, bizim kolumuz
kalkar ﬂöyle geriye do¤ru güç alarak f›rlat›r›z zalimin kafas›na. Bir
gerilla bassa teti¤e, barut kokular›n›
duyar›z genizlerimizde. Bir ana tüm
isyan›yla kald›rsa gökyüzüne avuçlar›n›, yüre¤imizin en derin yerinden bir parça kopar, kanar durmadan. ‹ﬂgalcinin pusuya düﬂürülen
tank›na bir el bombas› da biz f›rlat›r›z binlerce kilometrelik uzakl›¤a
ald›rmadan. Her düﬂen bombada biz
de ölür, yükselen her direniﬂ ç›¤l›¤›nda g›rtlaklar›m›z y›rt›lana kadar
hayk›r›r›z. Biz biliriz ki, enternasyonalist dayan›ﬂman›n da ötesindedir Filistin’le kardeﬂli¤imiz.
“Filistin” denildi¤inde tereddütsüz, “biziz” deriz en samimi devrimci duygular›m›zla.
Buruktur elbette biraz içimiz, Filistin solunun kendi kendini tüketen
sürecinden, Filistin halk›n›n gerçek
anlamda kurtuluﬂunu sa¤layamayaca¤›n› bildi¤imiz islamc› çizginin
konjoktürel hakimiyetinden. Ama
bu buruklu¤umuz asla “so¤uklu¤a”
dönüﬂmez, yine
yanar yüre¤imizdeki Filistin
ateﬂi. ‹deolojik
mücadelemizi
elden b›rakmadan, yine “Filistin biziz” deriz.
Kefiye, Filistin’in simgesidir,
neredeyse bayrakla eﬂtir desek yeridir. Filistin’i Ortado¤u s›n›rlar› d›ﬂ›na
taﬂ›y›p
dünyan›n
gündemine sokan
sol devrimci hareketler, onu bir “dava” düzeyine
yükselttiklerinde,
omuzlar›nda Kefiyeler vard›.
Leyla Halid Kefiye’nin aras›ndan

bakan inanc› gerilla gözleriyle güzelleﬂiyor, ‹srail Konsolosu Elrom’u cezaland›ran Mahirler’in
boynunda dalgalan›yordu Kefiye.
“Kefiye gitti, Kefiye art›k yok”
diyor bir küçük-burjuva ayd›n. ‹ktidarda islamc› bir gücün bulunmas›yla Filistin’in solun yüre¤indeki,
bilincindeki yerinin sars›ld›¤›n›, so¤udu¤unu söylüyor, kendi dünyas›
d›ﬂ›nda bir dünyay› göremeyen küçük-burjuva. Hani sol olsa, direniﬂ
kültürünü, feda ruhunu coﬂkun bir
kalemde duyuracak m› okuruna; bu
da ayr›. Kendi yan›baﬂ›nda feda ruhuyla yaﬂanan direniﬂe dönüp bakmayan Filistin’in ateﬂini ne denli
samimi duyar, bu da baﬂka.
Ama bu ruh hali sadece onda m›,
küçük-burjuva ayd›nda m›; as›l mesele de burada. Biliriz, tahmin ederiz ki, hiçbir devrimci, demokratik
yap› kabullenmeyecek, Filistin bizim davam›z demeye de devam
edecektir. Elbette öyledir de.
Ama, alelacele kotar›lm›ﬂ eylemlerde bir tek Filistin bayra¤›
dahi dalgaland›rmay›, Kefiyeyi ﬂöyle omuzuna at›p “bizim
davam›z” demeyi akl›na getirmeyecek. Senin bayra¤›n,
benim flamam, ﬂunun dövizinin birlikte yap›lan bir
eylemde nas›l olup
da öne ç›kaca¤›na daha
çok ka-
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fa yorup itip kakacak yan›ndaki. Bir
yol bulup ön saflara f›rlar, bir de resim karesi yakalarsa, basacak dergisine; “iﬂte bak›n”!
Grupçuluk illeti, sol çocuklu¤un
da ötesinde bir çi¤ili¤e savururken,
‹srail sald›r›s›n› “yahudili¤in sald›r›s›”, Filistin direniﬂini “islam›n direniﬂi” dar kal›plar›na sokmaya çal›ﬂan düzen islamc›s›n›n mitinglerinde dalgalanan Filistin bayraklar›n›n kitlelere hangi mesajlar› taﬂ›d›¤›n› düﬂünmeyecek bile küçük dünyas›nda. Ve Filistin davas›, Filistin’in kendi içindeki geliﬂmelerden
ba¤›ms›z olarak böyle böyle, bizim
davam›z olmaktan da ç›kacak.
Ve öte yandan bir baﬂkas›, bizim
davam›zda solun tüm kesimleriyle
biraraya gelmek varken, el çabuklu¤u marifet kendi mitingini kotar›p,
pratiksizli¤inin üzerine bir ﬂal gibi
örterken, kendi kendine gaz verecek
durmadan. ‹srail’le tarihin en iﬂbirlikçi anlaﬂmas›na imza atan düzen
islamc›lar› halk› aldat›p Filistin için
onbinleri alana ç›kar›rken, kendi
dükkan›n›n çap› kadar görüntüyle
tatmin olacak.
As›l burukluk iﬂte bu ve benzeri
manzaralarda. Solun devrimci de¤erlerini çürüten yanlar›n›n giderek “bizim davam›z›” sahiplenme coﬂkusunu da
aﬂ›nd›rmamas› mümkün
mü? Sol bu olmamal›,
Direnen Filistin halk›n›n davas›, Türkiye
solunun boynunda
Kefiye, ellerinde
bayrak bayrak
dalgalanmal›.
Unutmay›n
o Kefiye
solla anlam›n›
bulur.

HÖC:

Emperyalizm, Bütün Direniﬂ
Güçlerini Yoketmek ‹stiyor
gereken ülkeler” ve benzeri biçimde kategorilere ay›r›p
hedef haline getirerek, amac›n› meﬂrulaﬂt›rmak istemektedir. Gazze'de, Lübnan'da “askeri” hiçbir niteli¤i bulunmayan hedeflere yapt›¤› sald›r›lar›n, çoluk çocuk demeden halk› katletmenin ad› da yine ayn›d›r: “Teröre
karﬂ› savaﬂ” !
K›sacas›, emperyalizm, yeryüzünde kendisine direnen tüm güçleri “listelemiﬂ” ve bu listelerin baﬂ›na “terör” yazarak bu politikas›n› tüm dünyaya dayatmaktad›r.
Bu “listeler”den ç›kar›lman›n tek koﬂulu, emperyalizme direnmekten vazgeçmektir.

Filistin ve Lübnan halk› bombalar alt›nda. KARDEﬁLER‹M‹Z bombalar alt›nda.
Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin halklar›n aras›na
çekti¤i çitlere, ektikleri düﬂmanl›k tohumlar›na ra¤men,
dünya halklar› aras›ndaki tüm milliyet, inanç farkl›l›klar›na ra¤men, DÜNYA HALKLARI KARDEﬁT‹R. Kardeﬂlerimiz, kad›n erkek, yaﬂl› çocuk bebek, USA damgal› ‹srail bombalar› alt›nda parçalan›yor.
Kardeﬂleri katledilirken dünya halklar› suskun kalamaz.
Diyorlar ki “dünya suskun”. Diyorlar ki “uluslararas› toplum” suskun. Hay›r! Emperyalist dünya SUSKUN
DE⁄‹LD‹R! Emperyalist dünya konuﬂuyor; ‹srail Cephesi'nden konuﬂuyor. ‹srail'in politikalar›ndan “bizim
politikalar›m›z” diye, amaçlar›ndan “bizim amaçlar›m›z” diye sözediyorlar. “‹srail'in kendini savunma
hakk› vard›r” diyerek konuﬂuyor. Bu sözün ne anlama
geldi¤ini onlarca y›ld›r herkes ö¤rendi art›k. Bu, ‹srail'e
“sald›r›ya devam et” demenin ﬂifresidir.
Emperyalist dünya bombalar›yla konuﬂuyor. Biz de
konuﬂmal›y›z. Hem de en gür sesimizle.
Slogan›yla, taﬂ›yla, kurﬂunuyla, Katyuﬂalar›yla, zulme lanetiyle, bedduas›yla, her dilden ve her biçimde konuﬂan dünya halklar›; emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
karﬂ›s›nda tek vücut olal›m!

Dünya Halklar›!
Devrimci, demokratik, anti-emperyalist,
vatansever, islamc›, tüm örgütler!
Emperyalizmin “terör” listelerinde yeralmak, hiçbir
ülke, hiçbir örgüt, hiçbir kiﬂi için utanç de¤il, onurdur.
Hangi biçimde karﬂ›m›za ç›kar›lm›ﬂ olursa olsun,
“terör” demagojisini bir böcek gibi ayaklar›m›z›n alt›nda ezerek, emperyalizm taraf›ndan “terörist” diye damgalanmaktan korkmadan, emperyalizme karﬂ› direnen
tüm güçlerle (halklar, örgütler, ülkeler) birlikte olmal›y›z.
Emperyalizme teslim olmakla emperyalizme karﬂ›
savaﬂmak aras›nda üçüncü bir yolun olmad›¤› bir dönemde yaﬂ›yoruz. Halktan yana olmak, demokrasiden,
ba¤›ms›zl›ktan yana olmak, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› olmakt›r. Bugün Filistin ve Lübnan halk›n›n
yan›nda olmamak, katliamc› Siyonist ‹srail'in ve emperyalizmin yan›nda olmakt›r.

‹srail ne istiyor mazlum Filistin halk›ndan?
Ne istiyor Lübnan'dan?
Emperyalistler, Suriye'den, Irak'tan, “hedef” ilan ettikleri tüm di¤er ülke ve halklardan ne istiyor?
Evet, Ortado¤u'nun petrollerini ele geçirmek istiyorlar. Evet, tüm dünya ticaretine el koymak istiyorlar. FAKAT; bunlardan daha önemlisi dünya halklar›na BOYUN E⁄D‹RMEK istiyorlar. As›l mesele budur. E¤er
dünya halklar›na boyun e¤direbilirlerse, o zaman zaten
yeryüzünün tüm yeralt› ve yerüstü zenginlikleri onlar›n
eline geçmiﬂ olacak, tüm dünya halklar›n› emperyalist
tekellerin kölesi haline getirmiﬂ olacaklard›r.
Emperyalizm, böyle bir dünyay› yaratabilmek için,
emperyalizme karﬂ› ﬂu veya bu biçimde direnen tüm
güçlere karﬂ› savaﬂ açm›ﬂt›r. “Teröre karﬂ› mücadele”
ad›n› verdikleri strateji, bu savaﬂ›n ad›d›r. Bu savaﬂta
amaç, direnen her kim olursa olsun, ister bir ülke, ister
bir örgüt, ister bir grup, ister tek bir ayd›n, tüm muhalif
güçleri ezmek, sindirmek, yoketmektir. Emperyalizm,
direnen güçleri, “terör örgütü listeleri”, “ﬂer ekseni”,
“teröre destek veren ülkeler”, “demokratikleﬂtirilmesi

Halk›m›z!
Filistin ve Lübnan halk›yla dayan›ﬂman›n en güzel
ve en güçlü yolu, Amerikan emperyalizmine ve siyonizme destek veren ülkemizdeki iﬂbirlikçi iktidara ve Terörist ‹srail'in en s›k› askeri müttefiki olan Genelkurmay’a
karﬂ› mücadeleyi yükseltmektir.
Ülkemizdeki iﬂbirlikçilerini eleﬂtirmeden yaln›zca
‹srail'i eleﬂtirmek, ‹srail'i eleﬂtirip ABD'yi eleﬂtirmemek, riyakar siyasetin iﬂidir. Riyakar siyaset, birbirinden kesin ve keskin s›n›rlarla ayr›lm›ﬂ iki cephe aras›nda oyun oynamakta, kâh egemenleri, kâh halk› aldatmaya oyalamaya çal›ﬂmaktad›r. Ama as›l aldatt›¤› halkt›r.
Halk›n gerçek düﬂmanlar›na karﬂ› mücadelesini engellemekte, halk›n siyonizme düﬂmanl›¤›n›, Filistin'e sevgisini yanl›ﬂ hedeflere yönlendirip kendi iktidar oyunlar›
14
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için kullanmaktad›rlar.
Etraf›n›zdaki tüm siyasi güçlere, kurumlara bir de bu
gözle bak›n.
Oy verdi¤iniz veya vermeyi düﬂündü¤ünüz partilere bak›n; Amerikan'›n çocu¤u olan ‹srail, Filistin ve
Lübnan halk›n›n üzerine bombalar ya¤d›r›rken,
ABD'yle ve ‹srail'le müttefik olmay› hâlâ savunuyorsa,
‹srail'le yap›lm›ﬂ ekonomik ve askeri tüm anlaﬂmalar›n
hâlâ yürürlükte olmas›na sesini ç›karm›yorsa, ‹srail sald›r›lar›n›n destekçisi olduklar›n› G-8 toplant›lar›nda bir
kez daha gösteren Avrupa emperyalist ülkeleriyle müttefik olup hâlâ Avrupa Birli¤i'ni savunuyorsa, LANET
OLSUN O PART‹LERE! Demeçlerinde ne derlerse
desinler bilin ki, onlar emperyalizmin ve siyonizmin yan›ndad›rlar.
Üyesi oldu¤unuz sendikalar›n›za, derneklerinize,
odalar›n›za bak›n; Filistin halk› katledilirken sesini ç›karm›yorsa, katliamc›, iﬂgalci ‹srail ve ABD'nin ülkemizdeki iﬂbirlikçileri olan AKP'ye veya Genelkurmay’a karﬂ› sesini ç›karm›yor tersine onlar› destekliyorsa, LANET OLSUN O ÖRGÜTLERE!
Bak›n çevrenize; ister politikac›, ister
gazeteci, hangi s›fatla olursa olsun, Filistin ve Lübnan halk› bombalar alt›ndayken, onlar›n ac›s›n› hissetmeyip, üstüne üstlük ﬂovenist,
katliamc› bir hezeyan
içinde “biz de ‹srail
gibi yapmal›y›z”
diye Kürt
halk›n a

‹srail'le tüm ikili anlaﬂmalar› iptal etmesini talep edelim!
‹srail, siyonist bir devlettir. Katliamc›d›r. ‹ﬂgalcidir.
Teröristtir.
Peki bu siyonist, katliamc›, iﬂgalci, terörist devletin
Ortado¤u'daki EN YAKIN MÜTTEF‹K‹ K‹M? Bu
sorunun cevab› ne yaz›k ki, Türkiye için bir utançt›r.
Çünkü ‹srail'in bölgedeki en yak›n müttefiki Türkiye'dir.
Sadece bölgede de de¤il; tüm dünyada, ‹srail'le “savunma iﬂbirli¤i anlaﬂmas›” olan ABD d›ﬂ›ndaki tek ülke
de Türkiye'dir. Bunun d›ﬂ›nda, say›s›z ekonomik ve askeri iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› vard›r Türkiye ve ‹srail aras›nda. Gazze'yi, Beyrut'u bombalay›p çoluk çocu¤u katleden ‹srail pilotlar›, Konya Ovas›’nda e¤itim görmektedirler.
AKP e¤er ‹srail katliamlar›na karﬂ›ysa, bunu göstermenin yolu, kürsülerde lafazanl›k yapmak de¤ildir; ‹srail'le ekonomik, askeri tüm anlaﬂmalar› iptal etmektir.
Bunu yapmad›¤› sürece Tayyip Erdo¤an boﬂ konuﬂuyor,
demagoji yap›yor, Türkiye halk›n› aldat›yor demektir.

Halk›m›z! Dünya Halklar›!
Emperyalizm, bütün direniﬂ güçlerini yoketmek istiyor; FAKAT YOKEDEMEYECEK. Direnece¤iz. Emperyalizm, hangi ülkede ve hangi k›l›kta karﬂ›m›za ç›karsa ç›ks›n, direnece¤iz.
En baﬂta belirtti¤imiz gibi, ya teslim olmak ya da direnmek ve savaﬂmak d›ﬂ›nda bir seçenek yoktur. O halde, tercihimiz bellidir; bu iﬂgalleri, bu katliamlar›, bu
kuﬂatmalar› yaﬂamamak için daha fazla direnecek, daha
güçlü savaﬂaca¤›z. Direnerek, savaﬂarak emperyalizmi,
iﬂbirlikçi iktidarlar› altedece¤iz.

karﬂ›
a¤z›ndan kan
daml›yorsa, LANET
OLSUN ONLARA!
Halklar›n ç›karlar›, birlikte olmalar›ndad›r. Tüm Ortado¤u halklar› birlikte
olup, ‹srail'den baﬂlayarak bölgedeki tüm Amerikan iﬂbirlikçisi iktidarlara karﬂ› mücadeleyi
yükseltmelidir.

Gazze, Beyrut ve tüm dünya böyle özgürleﬂecek.
ﬁimdi, hiç beklemeksizin, hiç duraksamaks›z›n,
bombalar alt›ndaki Filistin halk› için, Lübnan halk› için
sesimizi yükseltelim, emperyalizme karﬂ› direnen güçler saf›nda yerimizi alal›m.

- KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM VE S‹YON‹ZM!
- KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM VE S‹YON‹ZM‹N
‹ﬁB‹RL‹KÇ‹S‹ AKP!
- YAﬁASIN HALKLARIN KARDEﬁL‹⁄‹!
- YAﬁASIN HALKLARIN EMPERYAL‹ZME KARﬁI
D‹REN‹ﬁ VE SAVAﬁI!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

Halk›m›z!
Filistin'e destek olmak
için, AKP iktidar›ndan

(19 Temmuz 2006 tarihli, 82 Say›l› aç›klamadan
al›nm›ﬂt›r)
15
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Direnen Filistin ve Lübnan kazanacak!
‹srail sald›r›lar› sürerken, dünyada ve ülkemizde protesto eylemleri,
direnen halklar›n kazanaca¤›n› hayk›r›yor.

13 Temmuz ‹zmir’de Amerikan Konsoloslu¤u önünde HÖC’ün
de yerald›¤› siyasi gruplar, DKÖ ve
sendikalar, “Filistin’de ‹ntifada
Irak’ta Direniﬂ Kazanacak” pankart›yla gösteri düzenledi. Eylemde,
“Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›.

14 Temmuz ESP, ‹srail Konsoloslu¤u önünde yapt›¤› eylemde,
"Filistin Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir, Siyonist ‹srail Halklara Hesap Verecek" pankart› açt›.
15 Temmuz ‹stanbul Maltepe
Meydan›'nda toplanan birçok demokratik kitle örgütü ve devrimci
grup, “Filistin'de ‹ntifada Irak'ta Direniﬂ Kazanacak” sloganlar›yla iﬂgali protesto etti.
Irakta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu ‹zmir bileﬂenleri Kemeralt› giriﬂinde imza masas› açt›lar. ‹mza
metinlerinde 1- Tüm ABD ve NATO üsleri kapat›ls›n 2- Emperya-

listlerle yap›lan aç›k-gizli tüm anlaﬂmalar iptal edilsin 3- Topraklar›m›zdaki tüm nükleer silahlar imha
edilsin” talepleri yeral›yor.

16 Temmuz Saadet Partisi taraf›ndan Diyarbak›r’da düzenlenen
mitinge kat›lan binlerce kiﬂi, “Filistin’e Uzanan Eller K›r›ls›n” sloganlar› hayk›rd›. Ayn› gün ‹stanbul’da
Halkevleri, Ankara’da Emperyalizme Karﬂ› Yurtsever Cephe taraf›ndan ‹srail’i protesto eylemleri düzenlendi.
Karadeniz Temel Haklar’da düzenlenen seminerde, Ortado¤u’daki
geliﬂmeler tart›ﬂ›ld› ve Filistin halk›n›n direniﬂine destek ifade edildi.
Seminerde emperyalist politikalar›n
iç yüzü anlat›ld›.
17 Temmuz HÖC’ün de içinde
yerald›¤› Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, Al›nteri, BDSP, Divri¤i
Kültür Derne¤i, Filistin Halk›yla
Dayan›ﬂma Derne¤i, Halkevleri,
Kurtuluﬂ Partisi, ÖDP, SEH, SDP
ve TÖP taraf›ndan Taksim Atatürk
Kültür Merkezi önünden Dolmabahçe’ye yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂe
kat›lan yaklaﬂ›k 1100 kiﬂi, “Her Yer
16
23 Temmuz 2006 / 62

Filistin Hepimiz Filistinliyiz, Emperyalistler-Siyonistler Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak” dedi.
“Emperyalistler ‹ﬂbirlikçiler 6. Filoyu Unutmay›n” pankart›n›n da taﬂ›nd›¤› eylemde emperyalizmi ve
siyonizmi lanetleyen, direniﬂe destek veren sloganlar eksik olmazken,
yap›lan aç›klamada, yarat›lan kan
denizinden sadece ‹srail’in sorumlu
olmad›¤›, ayn› zamanda tüm emperyalistler ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n da
sorumlu oldu¤u vurguland›.
Ba¤c›lar HÖC Temsilcili¤i akﬂam saatlerinde düzenledi¤i yürüyüﬂte, Filistin’de iﬂgale son verilmesini istedi ve ‹srail bayra¤›n›
yakt›. Halk›n alk›ﬂlarla destek verdi¤i eylemde, "Filistin Lübnan Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil ‹srail ABD
‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar› at›ld›.
Ankara’da; BDSP, DHP, Devrimci Hareket, ESP, EHP, HÖC,
Halk›n Kurtuluﬂ Partisi, Kald›raç,
Partizan taraf›ndan düzenlenen eylemde, Filistin Konsoloslu¤u önünden ‹srail Konsoloslu¤u’na yüründü. “Kahrolsun Siyonist ‹srail Direnen Halklar Kazanacak” pankart› ve

‹srail’i lanetleyen dövizler taﬂ›yan
kitle, Lübnan Konsoloslu¤u önünde
de bir aç›klam yapt›.
Bursa’da çeﬂitli DKÖ, parti ve
sendikalarca ortak yürüyüﬂ düzenlenirken, Kocaeli'nde düzenlenen yürüyüﬂte Filistin halk›n›n direniﬂine
destek verildi. Belediye ‹ﬂ Han›
önünde toplanan grup 'Filistin Halk›
Yaln›z De¤ildir' yaz›l› pankart açt›.
HÖC’ün de oldu¤u DKÖ, parti ve
sendikalar›n düzenlendi¤i yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada,
“‹srail'e katliam cesaretini ABD ve
onun AKP gibi destekçileri veriyor"
denildi.

18 Temmuz KESK ‹stanbul
ﬁubeler Platformu, Levent Metro
Dura¤›’nda aç›klama yaparak, ‹srail
Konsoloslu¤u'na yürüdü ve “‹srail
ve ABD Sald›rganl›¤›n› K›n›yoruz”
yaz›l› siyah çelenk b›rakt›.
‹ran Eylem Birli¤i, Kartal Meydan›’nda açt›¤› standa, imza toplayarak, ‹ran halk›n›n yaln›z olmad›-

¤›n› ifade etti.

19 Temmuz Filistin halk›na anlaml› bir destek de, Samsun’da tecrite karﬂ› açl›k grevinde olan TAYAD’l›lardan geldi. Açl›k grevi yap›lan evdeki bas›n toplant›s›nda konuﬂan Nurgül Acar, "Zafer direnen
Filistin halk›n›n olacak" dedi.

‹SRA‹L’E LANET,
D‹RENENLERE SELAM!
Avrupa’dan Ortado¤u’ya dünyada da eylemler düzenleniyor.
12-13 Temmuz’da Almanya’y›
ziyaret eden Bush, iki gün boyunca
protestolarla karﬂ›land›. Duisburg
ve Stralsund'da düzenlenen eylemlere Anadolu Federasyonu da kat›l›rken, Berlin'de Cepheliler "Bush
Go Home” pankartlar› ast›.
Filistin’in Kurtuluﬂu için Demokratik Cephe’nin ça¤r›s› ile Gazze’de yap›lan eyleme kat›lan binler-

ce kiﬂi BM Temsilcili¤ine yürüdü.
Belçika’da, 14-19 Temmuz tarihleri aras›nda düzenlenen çok say›da gösteride, Filistin ve Lübnan’a
destek verilirken, Cepheliler tüm
eylemlere kat›larak, halklar›n direniﬂinin birli¤ine dikkat çektiler. Avrupa Parlamentosu’nun bulundu¤u
meydanda yap›lan eylemde konuﬂan Bahar Kimyongür, emperyalizmin halklar›n direniﬂiyle yenilece¤ini vurgulad›. Ayr›ca, Cepheliler
Brüksel’de “Filistin Kazanacak”
yaz›l› pankart› Avrupa Parlamentosu yak›n›na ast›.
19 Temmuz’da; Cezayir, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, ‹ran ve
Ürdün’de ‹srail protesto edildi. Bahreyn’deki gösteriye kat›lan onbinler
Hizbullah’a destek verirken, Yunanistan’›n baﬂkenti Atina’da ise sol
gruplar taraf›ndan düzenlenen iki
ayr› gösteride binlerce kiﬂi, Filistin
ve Lübnan bayraklar›yla ABD ve ‹srail Büyükelçilikleri’ne yürüdü.

O kelimeyi tüm emperyalistlere yedirece¤iz

Rusya'daki G-8 Zirvesi’nde emperyalistler ‹srail’e net bir ﬂekilde
destek verirken, Bush ve ‹ngiltere
Baﬂbakan› Tony Blair’in -özel- konuﬂmas› aç›k mikrofonlardan tüm
dünya taraf›ndan duyuldu.
‹srail sald›r›s›n› kendi sald›r›lar›
olarak gören bir üslupla konuﬂan
Bush, Kofi Annan’a da “akl› fikri
ateﬂkeste” diye k›zarken, bölgeye
gönderece¤i D›ﬂiﬂleri Bakanlar› ve
di¤er emperyalist diplomatlar›n görevini ﬂu cümlelerle ifade etti:
"Yapmalar› gereken Suriye'nin, Hizbullah'›n bu b.ku yemesinin engellenmesini sa¤lamak.”

Burjuva bas›n bu konuﬂmay› gayet sempatik bir hale getirerek
“Bush’un gaf›” olarak verdi,
“Bush’un gaflar›n›n gazetecileri
güldürdü¤ü” söylendi.
Oysa bu sözlerde halklara bak›ﬂ
var, orada parçalanan çocuklara bak›ﬂ var, yoksullara, kendi dünya düzenine direnenlere bak›ﬂ var.
Bush’un lümpenli¤i, emperyalist dünyan›n nas›l bir kültüre sahip
oldu¤u iﬂin ayr› bir yan›. As›l olarak halklara bak›ﬂ› tam da bu küfürde ifadesini bulan mant›k yans›maktad›r. Bir ülkenin baﬂ›na bombalar ya¤arken, parçalanm›ﬂ çocuk
cesetleri ekranlara yans›rken, geviﬂ
getirerek kraker yiyip, küstahça
keyf alan zihniyet var.
Onlar›n gözünde halklar bir sinekten, böcekten farks›zd›r. Bunu
defalarca ve çeﬂitli biçimlerde gösterdiler. Sadece Bush için de¤il, bas›n›ndan devlet baﬂkan›na bütün
emperyalist dünya için böyledir.
17
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Bu yüzden Afrika’da açl›ktan
ölen yüzbinler, Ortado¤u’da, Asya’da Amerikan ve ‹srail bombalar›yla parçalanan onbinlerin sinek
kadar de¤eri yoktur bunlar›n gözünde.
Peki Hizbullah ne “b.k” yemiﬂ?
Direnmiﬂ, Filistin halk›na destek vermiﬂ, teslim olmam›ﬂ emperyalistlerin bölge jandarmas› siyonistler karﬂ›s›nda. Engellenmesi gereken iﬂte bu.
Ama baﬂaramayacaklar. Ortado¤u’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Kafkaslar’a halklar direnecek. Ve o aﬂa¤›lanan, hor görülen
dünyan›n bütün yoksullar›, ezilenleri karﬂ›s›nda dize gelmek zorunda
kalacaklar. Çünkü onlar sadece G8, biz alt› milyar›z.
Ve o kelimeyi, tüm emperyalistlere ve iﬂbirlikçilerine yedirece¤iz.
Direnecek, savaﬂacak ve dünya düzenlerini alt üst edece¤iz. Bundan
kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

Ümraniye’de kim ‘hayata döndürdü’!
Bu operasyonda
hiçbir asker
cezaevi içine
girmemiﬂ!
Nerede bu
hayata
döndürenler?
19-22 Aral›k Ümraniye katliam›na kat›lan jandarmalar›n yarg›land›¤› davan›n görülmesine 14 Temmuz’da Üsküdar Adliyesi’nde devam edildi.
Duruﬂmaya; San›k Ast. ‹smail
Özdemir, Ast. Köksal Koçak, Uzman Erbaﬂ ‹zzet Güçlü, erler ‹smail
Gebeﬂ, Nurullah Semiz, Hüseyin
Mahir Enginkaya ve Güven Düzgün
ile eski tutsaklar Necla Can, Yemiﬂ
Ayr›ç kat›ld›.
Katliamda önemli pay› olan Halkal› 2. Komando Taburu’na ba¤l› 1.
Komando Bölü¤ü 5. Timde görevli
San›k Ast. ‹smail Özdemir, görevinin komutan yard›mc›l›¤› oldu¤unu
belirtti¤i ifadesinde, “cezaevinin ön
giriﬂ bahçesine bizim bölük koruma

olarak girdi, bahçede görevli oldu¤umuz için tüm operasyon boyunca
nöbet tuttuk. Biz hiç sevk›yata kat›lmad›k” dedi.
Av. Güçlü Sevimli’nin sorusu
üzerine, Tabur Komutanlar›n›n Servet Çak›r, Bölük Komutanlar›n›n
Üstte¤men Yasin Özcab›r oldu¤unu
söyleyen Özdemir, kendilerinin girmedi¤ini yineleyerek, “Bizim bölükten 1. ve 2. tim ile 2. bölükten cezaevine girenler oldu” dedi.
Polenezköy Jandarma Karakolu'nda görevli uzman erbaﬂ ‹zzet
Güçlü de, Karakol Komutanlar›n›n
Köksal Koçak oldu¤unu belirterek
baﬂlad›¤› savunmas›nda, “Biz Cezaevinin duvar›n›n d›ﬂ›nda bulunan
araçlar›n baﬂ›nda nöbet tutuyorduk,
hiç içeriye kar›ﬂmad›k" dedi. Av.
Güçlü Sevimli, dosyadaki Üstte¤men Yavuz Ya¤c› imzal› görev belgesinde cezaevi içi E-1 Blok malta
giriﬂinde görevli olarak göründü¤ünü hat›rlatmas› üzerine, ‹zzet Güçlü, kendisinin Köksal Koçak’a ba¤l› oldu¤unu belirterek, d›ﬂar›da oldu¤unda ›srar etti.
San›k Köksal Koçak da ayn› ﬂekilde kendisine ba¤l› askerlerin
çöplüklerin, araçlar›n baﬂ›nda nöbet
tuttu¤unu iddia etti. Av. Güçlü Sevimli’nin, askerlerin vurdu¤u uz-

Trafik kazalar›nda 1 haftada 116 ölüm

man çavuﬂ ile ayn›
yerde bulundu¤unu hat›rlatarak,
nas›l öldü¤ünü sormas› üzerine,
Koçak, “San›r›m Nurettin Merak
etmiﬂ ne oldu¤unu baﬂ›n› koridora
ç›kartm›ﬂ. O s›rada vurulmuﬂ” dedi.
Necla Can ve Yemiﬂ Ayr›ç yaﬂad›klar›n› anlatarak ﬂikayetçi olurken, Güçlü Sevimli taleplerini ifade
etti. Mahkeme bu taleplerden “olay
tespit tutana¤›” alt›nda sicil nolar›
belirtilen görevlilerin dinlenilmesini reddederken, operasyona kat›lan
di¤er san›klar›n dinlenmesi için ilgili askeri birimlere yaz›lar yaz›lmas›na karar vererek, duruﬂmay›
24.11.2006 tarihine erteledi.
Önceki duruﬂmalarda oldu¤u gibi, askerler operasyona kat›lmad›klar›, cezaevi d›ﬂ›nda görevlendirildikleri yalanlar›na baﬂvurmaya devam ediyorlar. Devletin resmen üstlendi¤i bir operasyonda, operasyona kat›lan kimse yok! “Vatan” görevi yapan subay ve askerlerin hiçbiri
“operasyona kat›ld›k” demiyor, biz
girmedik falanca birlik girdi diyerek birbirinin üzerine suç at›yor.
Mahkemelerdeki bu hava bile, ortada büyük bir suç oldu¤unun, hukuka uygun hiçbir ﬂeyin bulunmad›¤›n›n kan›t›d›r. 5 tutsa¤›n katledildi¤i
operasyonda, halen tutsaklar› “hayata döndürenler”, yapt›klar›n› üstlenmiﬂ de¤iller!

yollar›n› bir yana b›rak›p, kara taﬂ›m›na öncelik veren
politikac›lar› sorgulamazlar. Bu yollar› yapan müteahhitlerin iktidarlarla nas›l bir yolsuzluk iliﬂkisi içinde,
çürük alt yap›yla hem halk› soyup hem de canlar›n› ald›¤›n› söylemezler.

Terör ç›¤›rtkanlar› ne diyor?
9 Temmuz-15 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde
toplam 167 trafik kazas› meydana geldi. Bu kazalarda
ölenlerin say›s› 116, yüzlerce insan da yaraland›.
Terör ç›¤›rtkanlar›n›n bu konuda söyleyecek bir ﬂeyi var m› acaba? Neden bu kadar ölüm? Alkollü sürücüler mi, dikkatsizlik mi... Haydi diyelim bunlar da olsun! Bu kadar ölümü, bir haftadaki onlarca “kazay›”
aç›klamaya yeterli midir?
Ama terör ç›¤›rtkanlar› bu tablonun nedenini sorgulamazlar, sorumlular›n› suçlamazlar. Örne¤in; “demiryolu komünist iﬂi” diyerek, k›ﬂk›rtt›klar› anti-komünizmi otomotiv tekellerinin ç›kar›na kullanan ve demir-

Onlar, yüzlerce insan›n katillerini sormazlar, ﬂovenist histeri içinde bir askerin ölümünü manﬂetlerine taﬂ›r, halk› k›ﬂk›rt›rlar.

“Terör” ç›¤l›klar›
atanlar, bu
ölümlerden
kimlerin sorumlu
oldu¤unu niye
sorgulamazlar?
18
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Kazanma inanc›
Bugün 18 Temmuz... ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'ne yol al›yoruz biz de. Su satan çocuklar "abla buz gibi su ister
misin? 500 bine abla" diyor ve su
ﬂiﬂesini küçük, kirli elleriyle uzat›yorlar. Onlara bak›yoruz, çocukluklar›n› yaﬂayamaman›n buruklu¤unu
gizleyen gözlerine, kirli ellerine...
Metro ç›k›ﬂ›na do¤ru ilerliyoruz, bir
kad›n iki küçük bebe¤ini ayaklar›na
yat›rm›ﬂ sallarken dileniyor, "ne
olur ekmek paras› verin. Allah aﬂk›na çocuklar›ma yemek yediremiyorum. AÇIZ” diyor. Her gün gördü¤ümüz ve asla kabullenmedi¤imiz,
kabullenmeyece¤imiz tablolar. Kad›n›n AÇIZ sözü kal›yor akl›m›zda.
Biz de AÇIZ demek istiyoruz ona.
Hem de 105 gündür, hem de mevsimler boyu. 6 senedir. Nisan May›s
Haziran Temmuz aylard›r, y›llard›r
aç›z. Senin gibi binlerce insan›n, bir
halk›n açl›¤› dinsin diye AÇIZ. Sana ekmek paras›ndan çok daha fazlas›n›, yaﬂan›lacak bir ülke vermek
için AÇIZ demek geliyor içimizden.
Behiç’i görmeye giderken, halk
yazmaya baﬂl›yor yaz›m›z› bile.
Sözlerimizi içimizde b›rakarak kirli
minik ellerden, aç›z feryatlar›ndan
uzaklaﬂarak umut ‘ada's›na var›yoruz.
105 gün yazan gün sayac›n›n yan›ndan geçip giriyoruz. Neﬂeli bir
sohbetin ortas›nda buluyoruz kendimizi. Behiç Aﬂç› ziyaretçisine gülerek bir ﬂeyler anlat›yor. O gülüﬂün
resmini çekmek istiyoruz, ama selamlaﬂma tokalaﬂma derken o gülüﬂün sesi kal›yor kulaklar›m›zda. Yeni ekiple tan›ﬂ›yoruz. Önce 5 kiﬂi
demiﬂlerdi sonra iki kiﬂi daha ç›k›p
geliyor ‘Tecriti kald›r›n’ önlükleriyle. Onlar destek için 3-4 günlük girenlermiﬂ. ‹ki de çocuk dolaﬂ›p gürültü yap›yor ortal›kta. Alev uyar›yor onlar›, "Siz gürültü yaparsan›z
Behiç Abi’niz rahats›z olur, erken
hastalan›r, iyi olmas›n› istiyorsan›z
sessiz olmal›s›n›z!" Çocuklardan art›k gürültü ç›km›yor. Gözleri Behiç
Abileri’nde. Açl›k grevi ekiplerinde

analar çocuklar›yla geliyorlar Direniﬂ Evi’ne. 9. Ekip’in çocuklar› da
Eylem ve Sinan. "Behiç Abi ölmesin diye" buradalarm›ﬂ, Eylem "tecrit kalks›n diye" ekliyor kardeﬂine.
Behiç'i daha canl› hareketli görüyoruz. Herkesle konuﬂuyor, ilgileniyor. Kand›ra 1 No'lu F Tipi'nde
kardeﬂi olan bir tutsak yak›n› geliyor. "Sizin direniﬂinize sayg› duyuyorum. Görüﬂlerde çok sorun yaﬂ›yoruz. Bunlar basit ﬂeyler de¤il.
Aﬂa¤›lan›yoruz. Sürekli insanl›k d›ﬂ›
uygulamalara maruz kal›yoruz. Ben
insanlara direniﬂinizi anlatmaya
çal›ﬂ›yorum" diyor. Behiç Aﬂç› da,
"insanlar zamanla daha iyi anlayacaklard›r. Sansür var. Bunu gözard›
edemeyiz. Ama sansürü de aﬂaca¤›z. Devlet insanlar› örgütlemeye
çal›ﬂ›yor. Tecrit ve sansür de bu örgütlemenin bir faktörü bir yerde"
diyor. Tutsak yak›n› görüﬂlerde yaﬂad›klar›n› anlat›rken biz de 9. Açl›k
Grevi Ekibi'yle tan›ﬂ›yoruz.
Bugün 1. günlerindeler. Ama hiç
yabanc›l›k çekmiyorlar birbirlerine.
Hepsinde direniﬂin heyecan›, Direniﬂ Evi’nde olman›n mutlulu¤u, coﬂkusu hakim. Bu duygular par›ldayan
gözlerine, ses tonlar›na yans›yor.
Sitiye Ateﬂkan 40 yaﬂ›nda. Erzurumlu. Sultanbeyli'den gelmiﬂ. 6
çocuk anas›. Çocuklar›n›n 5'i ö¤renci. 3 günlük yap›yor.
"Bu onurlu direniﬂe destek
amaçl› burday›m. Tecrit mezard›r.
Bu mezarlar çocuklar›m›z için tuzakt›r. Benim çocu¤um da yar›n
soka¤a ç›k›p hakk›n›
arayabilir. Paras›z
e¤itim eylemine kat›labilir. Kendi sorunlar›na sahip ç›kabilir.
Yani her an F Tipleri'ne düﬂebilir. Bunu
biliyorum. Tecrit tehlikesi hepimiz için. Biz
her yönden haks›zl›¤a
u¤ruyoruz. Buna karﬂ›
19
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ç›kan herkesi tecrite atabiliyorlar.
Seyirci kalanlar hiç ﬂüphe etmesin
yar›n kendi çocuklar› da tecrit edilebilir. Seyirci kalmas›nlar."
Behiç Aﬂç›'y› direniﬂe baﬂlamas›yla tan›m›ﬂ ve çok etkilenmiﬂ.
"Ben yokluk içinde binbir çileyle
çocuklar›m› okutuyorum avukat olsunlar, ö¤retmen olsunlar diye. Ama
Behiç Aﬂç› bir avukat ve ölüm orucuna giriyor. Biz rahat yaﬂayamad›k bari çocuklar›m›z rahat yaﬂas›n
diyerek okutmaya çal›ﬂ›yoruz ama
ne yaz›k ki art›k okusa da rahat yaﬂayacaklar›na inanm›yorum. Haks›zl›k herkesi vuruyor.
Zaten insanlar bencilleﬂiyor. Bir
de tecrit edilerek daha kötü oluyorlar" diyerek tecritin kendi yaﬂam›
için ne anlam ifade etti¤ini anlat›yor. Söz dönüp dolaﬂ›p Sultanbeyli
Cemevi’ne geliyor. Ne zamand›r
bunun mücadelesini veriyorlar. "Bizi kendi içimizdekiler vuruyor. Ama
direndik, kazanaca¤›z ve cemevimizi yapaca¤›z” diyor.
Yeter Çam ise 35 yaﬂ›nda. Esenyurt'tan, ev han›m›, 3 çocuk annesi.
2 çocu¤unu yan›na al›p ta gelmiﬂ.
On gün çocuklar›yla birlikte Direniﬂ
Evi'nde olacak. Daha önce devrimcileri hiç sevmiyormuﬂ, evlerine
gelmelerinden rahats›zl›k duyuyor,
eﬂiyle tart›ﬂ›yormuﬂ. Ama zamanla
tan›m›ﬂ, tan›d›kça sevmiﬂ. "O zamanlar 17 yaﬂ›ndayd›m, yeni evliydim. Cahildim" diyor. Behiç’in eylemiyle ilgili soruyoruz:
"Ben Behiç Aﬂç›'y› daha önce tan›yordum. ‹nanamad›m duyunca.
Vucüdum buz gibi oldu. Zor geldi.

Heyecanland›m. Yani hem avukat
hem de sevdi¤imiz birisi. Mahallemizde baz›lar› niye ölüyorlar? De¤er mi? diyorlar. Anlat›yorum, bunlar boﬂu boﬂuna de¤il, de¤er. Sizin
için bizim için herkes için diye. Ben
ne olursa olsun insanlar›m›z›n boﬂuna ölmedikleri biliyorum. Destek
vermeli herkes diye düﬂünüyorum."
Devrimcileri sevmeyen suçlayan
bir süreçten devrimcileri sahiplenmeye evrilen bir sürecin insan›.
Esenyurt halk›na da, y›k›mlar› hat›rlatarak, “Y›kt›rmamakta kararl›y›z. Ama önemli olan geldiklerinde
de kararl› olmak. Direnenlerden
ders almal›y›z. K›ral›m zincirlerimizi. Bu kadar ölüm yeter. Esenyurt
halk› da bir olsun direnenlerle" diyor. H›zl› h›zl› konuﬂuyor, sesi heyecanl›, bazen hüzünleniyor sesi,
bazen de sertleﬂiyor.
Alev Akgün 22 yaﬂ›nda. Y›ll›k
iznini alm›ﬂ ve o izni Direniﬂ Evi’nde geçirmeye karar vermiﬂ. Alibeyköy'den, babas› ﬂehit, abisi tutsak.
"Her ﬂeyden önce bir ﬂehit k›z›y›m,
tutsak kardeﬂiyim. Bu 6 y›l› dolu dolu yaﬂad›k. Armutlu'yu yaﬂad›k, o
kahraman insanlar› tan›d›k. Behiç
Aﬂç› en son akl›ma gelebilecek kiﬂiydi. Çok heyecanland›m. Biz tecriti birebir yaﬂayanlar›n ailesiyiz.
Her ﬂeyden önce bizim yapmam›z

gereken bir ﬂeydi, belki onun yerinde olmal›yd›k. Olmal›y›z da. Onun
direniﬂi böyle bir sorgulatmay› da
getirdi. Ve bir ﬂey yapmamak daha
zor geldi. Ben bir ﬂeyler yapmal›y›m
diye düﬂündüm."
Babas› ﬂehit düﬂtü¤ünde, yan›baﬂ›nda görmüﬂ Behiç Aﬂç›'y›. Eline
uzanan bir el olmuﬂ o ac›l› günlerinde. Sonra abisi tutsak düﬂmüﬂ. Yine
Behiç Aﬂç› varm›ﬂ yanlar›nda. En
çok DGM'lerde görürmüﬂ, gülen
gözleriyle selamlarm›ﬂ onlar›. Çok
fazla konuﬂmazlarm›ﬂ. Bir gülüﬂ bir
selam... O bile yetmiﬂ yürekten yüre¤e direnenlerin sevgisiyle bir köprü kurmaya. DGM'lerdeki gülüﬂü,
selamlay›ﬂ› gelmiﬂ akl›na direniﬂe
baﬂlad›¤›n› ilk duydu¤unda. "O bizim ac›m›z› paylaﬂt›, biz de onun açl›¤›n› paylaﬂmaya geldik. Behiç Abi
her yan›mdan geçti¤inde ben halen
heyecanlan›yorum. Tecrit oldukça
direniﬂ de sürecek. Özellikle tutsak
yak›nlar› daha çok sahiplenmeli."
Bahar Ertürk, 15 yaﬂ›nda. Ö¤renci. Gültepe’den. Tiyatroya ilgisi
var. Devrimci sanatç› olmak istiyor.
Grup Yorum Korosu'nda, Ayçe ‹diller'in, Ayﬂe Gülenler'in emek harcad›¤› s›ralarda büyüyor, ö¤reniyor.
Devrimci bir çevrede büyümüﬂ Bahar. Çocuklu¤undan beri devrimcilerle olmuﬂ, kendinden bilmiﬂ.

Ziyaretlerden...

"Biz ailece tecritin kald›r›lmas›,
iﬂkencelerin sona ermesi için elimizden geleni yap›yoruz. Zaten Sabit Ertürk benim amcam. Biz bu mücadeleye can verdik. Behiç Abi’yi
önceden tan›m›yordum. Ama dergilerden takip ediyordum. Arkadaﬂlar›ma okulda tam anlatam›yorumdum. Dergiyi vermiﬂtim birine, tam
anlayamad› ve bana siz deli misiniz
neden ölüm orucu yap›yorsunuz dedi. Cevaplayamad›m, alaca¤›m tepkiden de korktum. Ailemle paylaﬂt›m, anlatmal›s›n dediler, anlatmaya
çal›ﬂ›yorum. Sonra, amcam›n, hapishanedeki day›m›n benden bunu
istediklerini hissediyorum. Sanki
onlar gibi olmam› bekliyorlar benden. Onlar benimle çok ilgilenirlerdi. ﬁimdi açl›k grevindeyim ama açl›k ad›na hiçbir ﬂey hissetmiyorum,
mutluluk var, onur, heyecan, gurur
var. Herkesin Behiç Abi’nin yan›nda
olmas›n› istiyorum. Tecritin kalkmas› ve devrimci abilerimin, devrimci
ablalar›m›n ölmemesi için, bunu
kendime bir görev olarak gördü¤üm
için açl›k grevine girdim."
Oktay Kelebek 24 yaﬂ›nda. Gazi'den kat›l›yor. Tecriti insanl›k suçu
olarak görüyor. "Tecrit insanlar›n
kabullenemeyece¤i bir ﬂeydir karﬂ›
ç›kmak hepimizin görevidir" diyor.
Tecritin kalkmas› için eylemlere ka-

‹RAN EYLEM B‹RL‹⁄‹ bileﬂenleri 15 Temmuz günü Direniﬂ
Evi’ne gelerek, desteklerini sundular. HÖC’ün de oldu¤u Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, Divri¤i Kültür Derne¤i, Pir Sultan Derne¤i,
TKP, HKP, BDSP’nin oluﬂturdu¤u ‹ran Eylem Birli¤i’nden Güneﬂ Çelik
ﬂunlar› söyledi: “Biz tüm Ortado¤u halklar›na yönelik sald›r›lara karﬂ›
tepkimizi gösteren bir grubuz. Emperyalizmin Ortado¤u halklar›na
yönelik politikalar› çok boyutlu, Guantanamolar, Ebu Garipler ve Türkiye’de de F Tipleri, emperyalizmin sald›r›s›d›r. Biz aç›klamalar›m›zda
F Tipleri’nden de bahsediyoruz. Türkiye’de bu politikay› uygulayanlarla Ortado¤u’da bu politikalar› uygulayanlar ayn› kiﬂiler, ayn› sistem.”
M‹MAR MÜHEND‹SLER 16 Temmuz’da, Makine ve Çevre Mühendisleri ile mimarlar›n ç›kard›¤› ‹vme Dergisi’nin yaz› kurulunda bulunan mimar ve mühendisler ziyarette bulundu. Tecritin emperyalizmin politikas› oldu¤unu ve tüm demokratik kurumlar› ilgilendirdi¤ini
ifade eden mimarlardan Ayhan Tu¤cu ﬂunlar› söyledi: “Tecrite yabanc› de¤iliz. Uluslararas› tekeller ve Türkiye’deki iﬂbirlikçi tekeller yaﬂam›n her alan›nda izole edip tecriti yaﬂat›yor bize. Bu politikan›n bitirilmesi için biz devrimci – demokrat mimarlar, mühendisler çevre mühendisleri daha aktif, daha çok çal›ﬂmal›y›z.”

ÇA⁄DAﬁ HUKUKÇULAR DERNE⁄‹ üyesi avukatlar, meslektaﬂlar›n›n direniﬂin 100. gününe gelmesinden dolay›, Direniﬂ Evi’nin
önünde bir aç›klama yapt›lar ve Aﬂç›’y› ziyaret ettiler. 14 Temmuz’da
ﬁiﬂli Adliyesi’nden Direniﬂ Evi’ne yürüyen 70 avukat burada bir aç›klama yapt›. Aﬂç›’n›n resimlerini taﬂ›yan hukukçular ad›na konuﬂan Av.
Hakan Günaslan, “Siyasi iktidar temel insan haklar›n›n aç›k ve a¤›r
bir ihlali olan ve rahatl›kla çözülebilecek bu
sorunu yok sayarak çözümsüz b›rakmas›n›n
meslektaﬂ›m›z›n ölümüne neden olaca¤› konusunda uyar›yor ve buna
izin vermeyece¤imizi
aç›kl›yoruz” dedi. Avukatlar, daha sonra Behiç
Aﬂc›’y› ziyaret ettiler.
20
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t›lm›ﬂ, destek olmuﬂ, imza vermiﬂ, imza
toplam›ﬂ ama tecrit duruyor. Korsakoflulardan etkileniyor. O da tecrite karﬂ›
verilen mücadelede saf›n› belirliyor. Ziyarete gelenlerden orta yaﬂl› birisinin,
‘6 y›ld›r böyle bir sorun var. Ben nas›l
fark›nda olmam. Nas›l hiç tepki vermem’ diye üzüldü¤üne tan›k oldu¤unu
anlat›yor bize Oktay ve direniﬂin insanlar› nas›l sorgulatt›¤›n› örnekliyor.
Birgül Acar 36 yaﬂ›nda. Nurtepe'den. Tecrite karﬂ› mücadelenin kesinlikle zafere ulaﬂaca¤›na inan›yor. 12 yaﬂ›ndan beri devrimcilerle iç içe. Ölümüne inanç onu en çok etkileyen ﬂey.
"‹nanc›n gücünü görüyorum devrimcilerde. Ve bu çok etkileyici. Tecritle devlet insanlar› diri diri mezara gömmek
istiyor. Biz asla düﬂüncelerimizden
ödün vermeyece¤iz. 12 yaﬂ›mdan beri
devrimcileri tan›yorum. Düﬂüncelerinden ödün verdiklerine hiç tan›k olmad›m, öldüler düﬂüncelerinden vazgeçmediler. Bizim tek silah›m›z yüre¤imiz
ve inanc›m›z. Devletin silah› var ama en
güçlü silah yürek ve inanç bence. Bu
yüzden diyorum ki biz kazanaca¤›z."
“Biz kazanaca¤›z” derken Birgül'ün
sesini duysan›z, ya da “tecritin kalkmas› ve devrimci abilerimin, ablalar›m›n
ölmemesi için, bunu benim kendim için
bir görev olarak gördü¤üm için açl›k
grevine girdim" diyen Bahar'›n 15 yaﬂ›ndaki sesini duysan›z, "Tecrit oldu¤u
sürece direniﬂ sürecek" diyen Alev'in
ça¤r›s›na kulak verseniz, Direniﬂ
Evi'ndeki zafere olan inanc› iliklerinize
kadar hissedersiniz. Elbette ki, Behiç
Aﬂç› bu duygular›, bu havay› yarat›yor
ve O, huzurlu, mütevazi ve mutlu yüzü,
inanan bak›ﬂlar› ile, buraya gelen herkese, hepinize zaferi yaﬂatacakt›r.
Biz yeni ekiple sohbeti bitirip Behiç’in yan›na dönerken, Karadeniz'den
iki kiﬂinin geldi¤ini gördük. Özgür Karadeniz'in Sesi Gazetesi'nin hediye olarak yollad›¤› kemençe'yi getirmiﬂler.
Karadeniz havas› eserken, biz de ziyaret
defterini kar›ﬂt›r›yoruz. Küçükköy'den
Gazi'ye, Alibeyköy'den Armutlu'ya,
Ça¤layan'dan Pendik'e birçok mahalleden ziyaretçilerin düﬂünceleri var. Karayollar›, Nurtepe, Esenler, ‹stanbul Üniversitesi'nden toplu olarak gelenler.
ESP, EHP ve Bilinç ve Eylem Dergisi'nden gelenler olmuﬂ.

Sayg›yla e¤iliyorum
Avukat Behiç Aﬂç›’n›n Ölüm Orucu eyleminde 100. günü geride b›rakt›¤›, 13 Temmuz akﬂam›, Direniﬂ Evi’nde
bir etkinlik düzenlendi. Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan etkinlikte, direniﬂe adanm›ﬂl›¤›n simgelerinden biri olan
k›na yak›l›rken, Avukat Behiç Aﬂc› ﬂunlar› söyledi:
“‹ktidar 6 y›l önce F Tipi politikalar›yla devrimcili¤e bir
darbe vurmak, geriletmek istedi. Ama ayn› zamanda
bir direniﬂ geliﬂti ve bu direniﬂin ad› bugün ölüm orucu
olarak her yerde meﬂru olarak kabul ediliyor. Ölüm
orucu bugün devrimcili¤in yüz ak›d›r. 122 ﬂehit bizlere
umut, gelece¤e dair inanç taﬂ›m›ﬂlard›r. Onlar›n önünde sayg›yla e¤iliyorum. Onlar ﬂunu göstermiﬂtir, devrimci irade asla teslim al›namayacak ve Türkiye halklar›na devrim arma¤an edilecektir. Ve bunu yapan da biz olaca¤›z.”
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel yapt›¤› konuﬂman›n ard›ndan, HÖC ad›na haz›rlanan hediyeyi Aﬂç›’ya sunarken, TAYAD’l› babalardan ‹brahim Polat da Ahmet Arif’ten ﬂiirler
okudu. Direniﬂ Evi’nin haz›rlad›¤› 6 y›ll›k direniﬂin anlat›ld›¤› destan›n ard›ndan Grup Yorum Korosu türküler söyledi. Çeﬂitli kurumlardan mesajlar›n geldi¤i etkinlikte, Selahattin Erol, Cemalettin Ç›nar ile Gençlik Federasyonu ad›na Elif Kaya konuﬂmalar yapt›. Sar›gazi Temel Haklar’›n müzik grubu Yürek Ça¤r›s› da türküleri ile etkinlikte yerini ald›.

100. Gün

Sevgili Behiç Aﬂç›;
Destan›m›z›n coﬂkusu, kahramanlar›m›z›n s›cakl›¤›yla kucakl›yoruz.
Karanl›k, sonsuzluk kadar büyük olsa dahi, bir mumun ayd›nl›¤›n›
deviremez. Tecrit karanl›¤›na karﬂ› 122 karanfilimizin ›ﬂ›¤›yla, inanç
ve kararl›l›kla alt› y›ld›r sürüyor direniﬂimiz. Zafere kadar da sürecek.
Güçlü sesinle; unutanlara, kulaklar›n› t›kayanlara, s›rtlar›n› dönenlere sesimizi hayk›rd›n, sesimiz-solu¤umuz oldun yüz gün boyunca.
Senin müvekkilin ve de yoldaﬂ›n olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.
Onurlu yürüyüﬂünün yüzüncü gününde aln›ndan sayg› ve ba¤l›l›kla
öpüyoruz...

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Kenan Günyel

hücreden
Aﬂç›’ya
mesaj

Tüm sanatç›lar burada olmal›y›z
“Ben her ﬂeyden önce devrimci bir insan›n bu konudaki geliﬂmelere sessiz kalmas›n› anlam›yorum. Hangi fraksiyondan olursa olsun,
bir devrimci insan›n bu ﬂekilde ölümüne göz yummamak gerekir diye düﬂünüyorum. Ben baﬂka arkadaﬂlar›mla da buraya gelmek istiyorum. Sanatç› arkadaﬂlarla konser vermek gerekir. Tüm sol düﬂüncede olan ya da olmayan tüm insanlar, buraya gelip bu mücadeleyi
desteklemeli. Bizi zaten bölmeye çal›ﬂ›yorlar. Sanatç› ve ayd›nlar olarak da biraraya gelemiyoruz. Ben tekrar gelmeyi düﬂünüyorum. ‹çim
parçalan›yor. Hepimiz burada olmal›y›z. Oturup bir film seyrederken
filmin kahraman›n baﬂ›na bir kötülük geldi¤inde a¤l›yoruz. Buna seyirci kal›yoruz. Sanatç›lar›n, müzisyenlerin ﬂark›lar›n›n samimiyetini
o zaman görece¤iz. Herkesin bu eve gelmesini istiyorum.”
21
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sanatç›
ROJ‹N

Gülcan Görüro¤lu, ölüm
orucunda
3.
ay›n› tamamlamak
üzere.
Avukat Behiç
Aﬂç› ve tutsak
Sevgi Saymaz’la birlikte “ya zafer,
ya ölüm” kararl›l›¤›yla sürdürüyor
yürüyüﬂünü.
Direniﬂ Evi’ndeki refakatç›lar› ve
destek açl›k grevcileri ona bu yolculu¤unda eﬂlik ediyorlar.
15 Temmuz’da Arif Ersönmez
ve Kayhan Sakar’dan oluﬂan destek Açl›k Grevi Ekibi nöbeti devrald›. Ertesi gün de Mersin'den Özlem
Tatl› Adana Direniﬂ Evi'nde 10 günlük destek açl›k grevine baﬂlad›.
Önceki ekipten Y›lmaz Bozan
nöbeti devrederken ﬂöyle diyordu:
“Bugüne kadar tecritle mücadelede
ben de koﬂuﬂturuyordum. Ama Direniﬂ Evi’nde geçen süre zarf›nda ‘6
y›ld›r ne yapt›m, ne kadar yeterliydi’
sorgulamas›n› yap›yor insan. Yani
Direniﬂ Evi muhasebe evi ayn› zamanda... Baﬂlarken de demiﬂtim,
Gülcan’la beraber aç kalaca¤›m›z
bu on gün tecrit sald›r›s›n›n ömrünü
on gün k›saltacak diye... Direniﬂ
Evi’nde al›nacak o kadar çok ﬂey var
ki. Bunlar›n çoklu¤unu göz önünde
bulundurdu¤umuzda belki de en
önemsiz ﬂey açl›k. Direniﬂ evinden
neler alaca¤›z sorusunun cevab› da
Gülcan’›n gözlerinde sakl›.”
6. Ekip’ten Arif Ersönmez önlü¤ünü giydikten sonra duygular›n›
ﬂöyle ifade etti: “Direniﬂ Evi’nde
olmak, bu mücadeleye ortak olmak
politik düﬂüncelerin ötesinde insani
bir ﬂey. Ben de siyasal do¤rulardan
ziyade insanl›k görevim için buraday›m.”
*
Direniﬂ Evi’nin ‘gündemi’ hiç
kuﬂkusuz tecrite kilitlenmiﬂ durumda. Ama buna karﬂ›n dünyada, ülke-

‘Aç kalaca¤›m›z her gün
tecrit sald›r›s›n›n ömrünü
bir gün k›saltacak’
mizde olan
biten her
ﬂey onlar›n
gündeminde yine.
‹ﬂte böyle oldu¤u için, Gülcan
Görüro¤lu 15 Temmuz’da, direniﬂinin 72. gününde yapt›¤› aç›klamada,
iﬂgalci ‹srail’in Filistin ve Lübnan’a
yönelik sald›r›lar›na da tepki gösterdi. Görüro¤lu, aç›klamas›n› ﬂöyle
bitiriyordu:
“AKP iktidar›, kendi ülkesinin
hapishanelerini kan gölüne çeviren
tecrit sorununu çözüp, Ortado¤u’daki katliam ortakl›¤›na da derhal son vermelidir!”
Biliyor ve hissediyorlar ki, direniﬂleri Filistin’in direniﬂiyle ortakt›r. Bu dünya çap›nda ve kesintisiz
bir mücadeledir. Yine bu anlay›ﬂla,
14 Temmuz günü Direniﬂ Evi’ndekiler, 12 Temmuz ﬂehitlerini and›lar.
“Bize Ölüm Yok” yaz›s›n›n alt›nda
Direniﬂ Evi o gün sözlerde, ﬂiirlerde, türkülerde 12 Temmuz’dan bugüne süren feda gelene¤ine tan›kl›k
etti.
Gülcan Görüro¤lu k›sa konuﬂmas›nda “Bizleri bugünlere taﬂ›yan
inanc›, kararl›l›¤› ve feda bilincini
sürdürdüklerini” vurgulad›.
Ve ayn› gün, Arap halk› için en
anlaml› günlerden biri olan “Evvel
Temmuz bayram›” kutland› Direniﬂ Evi’nde. Hasad›n kald›r›ld›¤›,
bereket kazand›¤› bu günde, kendisi
de Arap halk›ndan olan Görüro¤lu’nun avucuna k›na yak›ld›.
*
11 Temmuz’da CHP Adana ‹l
Baﬂkan› Serdar Seyhan ve ‹l Sekreteri ziyaret etti Direniﬂ Evi’ni.
CHP’nin politikalar› ve tecrite bak›ﬂ› üzerine sohbet edildi CHP’lilerle.
“CHP olarak bu konuda biz de yeterli ﬂeyler yapt›¤›m›z› söyleyemiyo22
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ruz” diyordu il baﬂkan›. Baﬂka bir
ﬂey söylemesi gerçe¤e ayk›r› olurdu.
Kurumsal olarak de¤il ama Akdeniz
Bölgesi’nde bu konuya duyarl›
CHP’lilerle çabalar›n›n olaca¤›n› belirttiler. TUHAY-DER’den bir heyet
de ziyaret etti Direniﬂ Evini. Birlikte
mücadele üzerine konuﬂuldu.
Direniﬂ Evi’ni ziyaret eden “Kurum”lar›n bu azl›¤›na karﬂ›n, Adana’n›n hemen tüm mahallelerinden,
Yüre¤ir’den, Mersin’den ziyaretçileri hiç eksik de¤il. Kimisi “eli boﬂ
gitmek ay›p olur” diye içecek birﬂeyler, kimisi bir demet çiçek, kimisi Direniﬂ Evi’nden ald›¤› esinle yazd›¤› ﬂiirlerini al›p getiriyor. Gelenler,
sonraki geliﬂlerinde ço¤unlukla arkadaﬂlar›n›, komﬂular›n›, iﬂyeri arkadaﬂlar›n› yan›na al›p geliyor. Direniﬂ
Evi’ndekiler, tüm ziyaretçilere getirecekleri en iyi arma¤an›n bu oldu¤unu belirtiyorlar sürekli.
1 May›s'a kat›ld›klar› için sabah›n köründe evleri bas›larak gözalt›na al›nanlar da, ilk f›rsatta Direniﬂ
Evi’ne geliyor. TAYAD'›n ony›llard›r sembolü olan eﬂarp ve üzerine
tak›lan k›rm›z› bantlar bu kez “tek
tip” olarak de¤erlendirilip suçlanm›ﬂlar. Acizli¤in bu kadar›na pes.
Bas›n yay›n tarihinin belki de en
utanç dolu sayfalarla an›laca¤› bu
süreçte, sorumlu duyarl› yerel gazeteciler de var Direniﬂ Evi’nin ziyaretçileri aras›nda. Direniﬂ Evi’nin
programl› yaﬂam›, sabah günlük gazetelere bakarak baﬂl›yor zaten; sabah ilk iﬂ gazetelere bak›l›yor: Acaba direniﬂ ile ilgili bir haber var m›?
Sansür duvar›ndan bir tu¤la daha
ç›kt› m› diye?!
Fakat iki çocuk annesi Gülcan
Görüro¤lu, tecritin de, sansür duvarlar›n›n da parçalanaca¤›ndan
emin; bunun için hücre hücre erimeye devam ediyor.

Dir eniﬂ Evi ve Kad›nlar
“Hacer, Kezban, Leyla, Asiye...”
‹simleri farkl› farkl› da olsa ac›lar›, özlemleri bir olan emekçi kad›nlar›m›z. Pamuk tarlas›nda s›rt›nda bebeleri, döktükleri ter ayn›; fabrikalarda tezgâh baﬂ›nda narin olmaktan çoktan ç›k›p nas›rlaﬂan elleri ayn›, evlerinin içinde bulaﬂ›k y›kamalar›, yemek yapmalar›, dayak
yemeleri ayn› kad›nlar›m›z. Milyonlarca farkl› yürek taﬂ›rken, milyonlarca kez farkl› atmas› gerekirken bu
yüreklerin, kafeslerinin içindeki yüreklerinin at›ﬂlar› bile ayn› olan kad›nlar›m›z.
Ad›na kader denilen bin y›ll›k
döngü çatlamakta Çukurova’da.
ﬁakirpaﬂa’daki k›rm›z› renkli iki
katl› evden yükselen ç›¤l›k, en çok
kad›nlar› sar›p sarmalamakta. ‹çerdeki ç›¤l›¤›n sahibi bir kad›n çünkü.
‹çerdeki sesin sahibi bir ana çünkü.
‹ki katl› k›rm›z› evin merdivenlerini en çok kad›nlar aﬂ›nd›r›yor.
15’indeki Ayfer K›z, 30 yaﬂ›ndaki
Leyla Kad›n ve 70 yaﬂ›ndaki Asiye
Nine. Merak ediyorlar ç›¤l›¤›n sahibini. Kendilerinin yüzy›llard›r içlerine gömdükleri ve ço¤u kez gözlerinden bir damla yaﬂ olarak yanaklar›na süzülen gözyaﬂlar›n›n, bir sese
ve ç›¤l›¤a nas›l dönüﬂtü¤ünü merak
ediyorlar. Ve çok yak›ndan tan›masalar da sesin sahibi olan kad›n›, ona
g›pta ile bak›yorlar. “Nas›l olabilir?
Bu nas›l bir cesaret, bu nas›l bir
yürek?” sorular›n› kendi kendilerine
soruyorlar: “Ço¤umuzun akl›n›n
ucundan bile geçiremeyece¤i, düﬂüncesinin bile daha fazla bask›, daha fazla ac› olaca¤›n› bildi¤imiz bu
meydan okuma nas›l olur? Üstelik
bir kad›n, üstelik ana, üstelik bir baﬂ›na ve üstelik elindeki tek silah› her
gün biraz daha eriyen bedeni.”
Sorular›yla yürekleri s›k›ﬂan kad›nlar›m›z bir solukta koﬂuyorlar
ﬂimdi k›rm›z› iki katl› evin merdivenlerine do¤ru.
Merakla t›rmand›klar› evin merdivenlerinde karﬂ›l›yor Gülcan onlar›. Yüzündeki gülümseme ve gözle-

rindeki ›ﬂ›k o kadar güçlü ki, evin
giriﬂinde sar›yor gelenleri. Hele buna evin içindeki “Analar›n gözyaﬂlar›n›n dinmesi için…” yazan k›rm›z› bezin oldu¤u odadaki paylaﬂ›mlar eklenince. Gülcan’la yüreklerinde kol kola girip gidiyorlar sonra çapaya, kazmaya, atölyelere, bebeleri
emzirmeye. Eriyen bu bedenden
yükselen ç›¤l›kla, bir solukluk zamanda yoldaﬂ oluyor kad›nlar›n
gözyaﬂlar› ve hayalleri. Böylesi bir
s›cakl›k bu kadar k›sa sürede nas›l
olur sorusuna onlar da tam cevap
veremiyor. Ama bildikleri tek ﬂey o
s›cakl›¤›n koynunda olmalar›n›n
verdi¤i huzur ve güç.
Yüzy›llar›n a¤›rl›¤› omuzlar›nda
kavruk teniyle Hacer Abla ç›k›yor
ﬂimdi merdivenlerden. Arkas›nda
katar gibi dizilen 8 kiﬂi daha. Dü¤ünleri var. Ve dü¤üne geciktiler. ﬁimdi
dü¤ün salonunun merdivenlerini t›rmanmalar› gerekiyordu. “Hay›r! Olmaz, önce ç›¤l›¤›n yükseldi¤i ev” diyor Hacer Abla ve ard›ndan katar gibi dizilen 8 akrabas›. “Burada da bir
dü¤ün var” diyor. “122 kiﬂinin omuz
omuza verdi¤i ve baﬂ›n› Gülcan’›n
çekti¤i. Tillililer yerine ç›¤l›klar›n,
davul zurna yerine açl›¤›n ritmiyle
halaylar›n çekildi¤i bir dü¤ün var”
diyor Hacer Abla. “Hem öteki dü¤ünlerden zaten her hafta oluyor.
Önce senin halay baﬂ›n› çekti¤in dü¤ün“ diyerek baﬂl›yor ard›nda dizilen 8 akrabas›yla baﬂ›n› Gülcan’›n
çekti¤i halaya omuz katmaya.
14’ünde genç bir k›z ç›k›yor ﬂimdi merdivenlerden. Ad›mlar›ndan
belli ilk kez girece¤i o kap›dan içeri.
‹lk kez görecek o da ç›¤l›¤›n sahibini. Ve o da inanmayacak, biraz sonra ardlar›na al›p s›cac›k rüzgâr›, sesin sahibiyle kol kola yürüyece¤i
yollar›. Yolculuk boyunca yüre¤inin
en kuytu yerinde y›llard›r saklad›klar›n› tereddüt etmeden nas›l gösterdi¤ine o da ilk önce inanamayacak.
Çalmam›ﬂ m›yd› öz annesi onlarca
kez yüre¤inin kap›lar›n› “hadi k›z›m
bana da göster” dememiﬂ miydi?
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Teyzesi, abisi, halas› kaç kez yapm›ﬂt› annesinin yapt›¤›n›. Ama nafile. Hepsi eli boﬂ dönmüﬂtü yürek kap›s›ndan genç k›z›n. ﬁimdi ise hiç
sorulmam›ﬂ iken, hiç zorlanmam›ﬂken sonuna kadar aç›yor 14’lük
genç k›z gönül kap›lar›n› Gülcan’›n
önünde.
Y›llard›r kocas›n›n 5 ad›m gerisinde her yere yürüyen 2 çocuklu
Kezban Kad›n, hayat›nda ilk kez kocas›n›n 5 ad›m önünde yürüdü¤üne
inanamadan dayan›yor ç›¤l›¤›n yükseldi¤i evin kap›s›na. Kocas› tam 5
ad›m gerisinde. Yüzy›ll›k umutlar›na ç›¤l›¤›yla can katan o kad›na s›ms›k› sar›l›yor Kezban Kad›n. ‹lk yank›s›yla kader denilenleri bir bir rezil
rüsva eden sesin sahibine sar›l›yor
ve “devam” diyor. ”Bu ç›¤l›k daha
da yükselmeli” diyor. “Öyle bir yükselmeli ki, bu kaderi yaratanlar›n
kulaklar› bir daha duyamamal›, dilleri lâl olup bir daha “kader diyememeli” diyor Kezban Kad›n. Orac›kta
hemencecik nas›l da anlaﬂ›yorlar.
Ayr›l›k vakti ve o k›rm›z› iki katl›
evin merdivenlerinden kocas›yla beraber ve ayn› hizada ve yan yana iniyorlar. Soka¤›n sonuna kadar Gülcan ardlar›ndan bak›yor. Gözlerindeki ›ﬂ›k bedeninin erimesine inat
daha da parlak, sesindeki ç›¤l›k inad›na daha da güçlü.
Yüzy›llard›r ad›na kader denileni, ony›llard›r ad›na umut denilenle
de¤iﬂtirmeye devam ediyor Gülcan.
Ve Çukurova’n›n kad›nlar› ardlar›na
kat›p hemcinslerini, koﬂmaya devam ediyor iki katl› k›rm›z› evin
merdivenlerine do¤ru...
Gülcan’›n 74 gündür açl›¤›yla
verdi¤i mücadele sessiz sedas›z hayk›ranlar›n sesi olmaya devam ediyor. Gülcan’›n bedeninin erimesiyle
ç›¤l›¤a dönüﬂen ses Çukurova’da
yank›lanmaya devam ediyor.

Yunan Heyetten Aﬂç›’ya ziyaret:

F Tipleri’ne karﬂ› olmak,
emperyalizme karﬂ› olmakt›r
Bunun için buraday›z
Bugünlerde “Ege’nin iki yakas›n›n dostlu¤u”, egemen s›n›flar›n politik hesaplar için kulland›¤› alt›
boﬂ, ucuz bir söylem olmaktan ç›karak, gerçek anlam›n› buluyor. Bir
halk, Ege’nin bu yakas›ndaki direniﬂi kendi direniﬂi görüyor, ac›y›
kendi ac›s›, onuru kendi onuru görüp sahipleniyor. Sahiplenmesini
sözde b›rakmay›p, prati¤e yans›t›yor. “Ege’nin iki yakas›n›n dostlu¤u”, direniﬂle canlan›yor.
Emekçi örgütlerinin temsilcilerinden oluﬂan üçüncü Yunan heyeti
geçen hafta Direniﬂ Evi’ndeydiler.
Devrimci demokratik bir duyarl›l›¤›n ötesinde direniﬂi sahiplendiklerini, gerek üst üste gelen heyetlerle,
gerek Yunanistan Meclisi’nin gündemine taﬂ›yarak, gerekse de Yunan
kamuoyuna direniﬂi anlatarak gösteren Yunanl› emekçiler, devrimci
ve demokratlar; ziyaret s›ras›ndaki
sözleri ve samimiyetleriyle de, bu
sahiplenmeyi ortaya koyuyorlard›.
Baz› heyet üyelerinin Adana’ya
giderek Gülcan Görüro¤lu’nu da ziyaret etti¤ine geçen haftaki say›m›zda yer vermiﬂtik. 15 Temmuz’da
tüm heyet üyeleri biraraya gelerek,
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde Behiç Aﬂç› ile
birlikte bir bas›n toplant›s› düzenlediler. Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’nin de oldu¤u çeﬂitli kurumlarla görüﬂmelerde de bulunan heyet üyeleri, desteklerinin sürece¤inin alt›n› bir kez daha çizdiler.
Patulias: Namus sözümdür, Yunan emekçi halk›na anlataca¤›z Atina Mahkeme Çal›ﬂanlar› Derne¤i,
Yunanistan Mahkeme Çal›ﬂanlar›
Federasyonu, Kamu Emekçileri
Sendikalar›
Konfederasyonu
(ADEDY) ve ‹ﬂçi Mücadelesi Cephesi (PAME) temsilcileri; Yan›s Di-

mu, Yorgos Makris, Vasilis Bisbikis
ve Thanasis Patulias'dan oluﬂan heyetten sözü ilk olarak, ADEDY üyesi ve PAME Temsilcisi Thanasis Patulias ald›. Ziyaretlerinin Avukat
Behiç Aﬂç›'yla dayan›ﬂmak amaçl›
oldu¤unu kaydeden Patulias, Aﬂç›’n›n siyasi bask›lar› protesto etmek ve F Tipi cezaevlerindeki tecriti kald›rmak için ölüm orucuna baﬂlad›¤›n› hat›rlatt› ve “F Tipi cezaevlerini kald›rmak için mücadele bizim de görevlerimiz aras›ndad›r.
Burada herkese namus sözü veriyorum, ﬂahit olduklar›m›z› Yunanistan
emekçi halklar›na anlataca¤›z. Parlamentoda tart›ﬂ›lmas› için de elimizden geleni yapaca¤›z” dedi.
Dimu: 122 arkadaﬂ›m›z› kaybettik. F Tipleri’ne karﬂ› mücadelemiz
sürüyor Yunanistan Mahkeme Çal›ﬂanlar› Federasyonu Temsilcisi
Yann›s Dimu ise, 2001 Temmuzu’ndan beri geldi¤ini hat›rlatarak konuﬂmas›n›, direniﬂi kendi direniﬂi
gören bir üslupla ﬂöyle sürdürdü:
“Küçükarmutlu'daki açl›k grevlerini ziyaret ettim. O zamandan beri F Tipleri’ne karﬂ› mücadelemiz
sürüyor. 122 arkadaﬂ›m›z yaﬂam›n›
yitirdi, 600 insan sakatland› tecrite
karﬂ› mücadelede. O günden bugüne emperyalizm çirkin yüzünü iyice
gösterdi. Hücre cezaevleri insanl›¤a
karﬂ› yap›lan barbarca bir sald›r›d›r ve tecrite karﬂ› mücadele emperyalizme karﬂ› mücadelenin bir parças›d›r. Kabul edebilece¤imiz tek
çözüm hücrelerin kald›r›lmas›d›r.
Görevimiz bu mücadeleyi Yunan
halk›na anlatmak ve Atina Barosu
avukatlar›yla iﬂbirli¤i yapmakt›r."
TMY’ye de¤inerek, bütün kapitalist ülkelerde hak ve özgürlükleri
k›s›tlayan bask› yasalar› ç›kar›ld›¤›24
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Yunan Heyetten Behiç Aﬂç›’ya:
Senin ömrün adaletin gerçekleﬂmesine vahdedilmiﬂtir. Bizim için ﬂeref ve namus anlam›nda örneksin. Sen düﬂüncelerini savunuyorsun. Bu düﬂünceler asla yenilmez.
n› kaydeden D›mu, bu bask›lar›n
Türkiye'deki sonucunun ise F Tipi
hapishaneler oldu¤unu dile getirdi.
“F Tipleri’ne karﬂ› olmak, emperyalizme karﬂ› olmakt›r. Biz bu
nedenle buraday›z" diyen D›mu,
daha sonra Behiç Aﬂç›'ya dönerek
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
"Behiç'le tan›ﬂmaktan onur duyuyoruz. Mektubunu okudum, çok
duyguland›m. Üzerimize düﬂenleri
yapmaktan çekinmeyece¤iz. Senin
ömrün adaletin gerçekleﬂmesine
vahdedilmiﬂtir. Adalet mücadelen
gönlümüzü ayd›nlat›yor. Hak ve özgürlüklerin savunulmas›n› üstlendin. Bu hukuk anlay›ﬂ›nla halk›n ç›karlar›n› savundun. Dün senin direniﬂinle oluﬂturulan komiteyi ziyaret
ettik. Onlar›n bir aç›dan ö¤retmenisin. Bizim içinse ﬂeref ve namus anlam›nda örneksin. En zor mücadele
yöntemini seçtin. Sen düﬂüncelerini
savunuyorsun. Bu düﬂünceler asla
yenilmez. Bu mücadelen bütün dünyada dayan›ﬂmaya yolaçm›ﬂt›r. Mücadelene büyük sayg› duyuyoruz.
Zafer yak›nd›r."
Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan, heyet üyelerine, Mahir Çayan'›n resminin çizildi¤i bir tablo ve hapishanelerdeki Cephe tutsaklar›n›n yapt›¤› bir pano hediye edildi.

Mücadeleniz, Mücadelemizdir
Biz de bas›n toplant›s› sonras›,

heyette yeralan Adliye Mensuplar›
Sendikas› yöneticisi Yorgos Makris,
ve ADEDY üyesi ve PAME temsilcisi Thanasis Patulias ile görüﬂtük.
Makris ve Patulias geliﬂ amaçlar›n› ﬂu sözlerle anlatt›lar:
Yorgos Makris: Ölüm orucundan ve süreçten zaten bilgiliyiz. Gerek birey olarak, gerekse yöneticisi
oldu¤um sendikay› temsilen bu mücadeleyle dayan›ﬂmak amac›yla
Türkiye'ye gelmiﬂ bulunuyorum.
Ölüm orucunun taleplerini desteklemek için, duyarl›l›¤›m› ve dayan›ﬂmam› iletmek için burday›m. Beni
sendikam görevlendirdi¤inde, hiç
düﬂünmeden kabul ettim.
Thanasis Patulias: Bu 4. ziyaretim. Mensubu bulundu¤um ‹ﬂçi
Mücadelesi Cephesi de sürekli buraya gelip gitmektedir. Burada yaﬂananlara canl› bir ilgi var. Düﬂünceleri için mücadele eden bütün insanlarla dayan›ﬂmam›z› ifade etmek
için burday›z. Buraya F Tipi cezaevlerinin ortadan kald›r›lmas›, insanlar›n zorla düﬂüncelerinden vazgeçirilmesi politikalar›na son verilmesi ve tecritin kald›r›lmas› için
gelmiﬂ bulunuyoruz.
Açl›¤›n, mücadelenin vatan› yok
Bu mücadele desteklenmelidir
Ölüm orucunu yak›ndan izleyen
Yunanl› emekçiler de, kuﬂkusuz bir
avukat›n ölüme yatmas›yla farkl›
duygular yaﬂam›ﬂlard›. Markis ve
Patulias neler düﬂündüklerini ﬂu ﬂekilde ifade ettiler:
Yorgos Markis: Ben bunu duydu¤umda, haks›zl›klar›n beni bo¤du¤unu hissettim. Baz› ﬂeylerin vatan› olmaz. Açl›¤›n, yoksullu¤un,
mücadelenin vatan› yoktur. Bu mücadeleyi kesinlikle desteklemek gerekti¤ini düﬂündüm. Sayg› duydum.
“Vatan› olmayan” tüm insanl›¤›n
mücadelesi diye düﬂündüm.
Thanasis Patulias: Ben Behiç'i
ilk tan›m›yorum. Daha önceki geliﬂlerimde de tan›m›ﬂt›m. O bizim dostumuzdur. Behiç'in ölüm orucuna
girmesiyle ﬂunu ö¤renmiﬂ oldum,
devrimci bir avukat kendi müvekkilleri için can› pahas›na sahip ç›k-

maktad›r. Sayg› duymamak elde de¤il. Ayd›nl›k için kendini yakan bir
arkadaﬂ›m›zd›r. Sayg›m›z sonsuz.
Direniﬂ hakl›d›r. Kazanacakt›r.
Yüzbinlerce üyeli sendikalar›
temsil eden heyet üyeleri, Yunan
halk›n›n ölüm orucu konusundaki
yaklaﬂ›m›n› da anlatt›lar.
Yorgos Markis: Yunanistan'da
hemen herkesin bu olaydan haberi
vard›r. Biz de üzerimize düﬂeni yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Bazen s›n›rl› ﬂeyler yapabiliyoruz, ama Yunanistan'da bilenlerin hemen hemen hepsi sayg› duyuyor. Biz dönünce konuyu halka anlatmay› düﬂünüyoruz.
Önce sendika organlar›m›zla konuﬂaca¤›z, de¤erlendirece¤iz. Daha
sonra Mecliste tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂaca¤›z. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n› harekete geçirmek için zorlay›c› olaca¤›z. Biz bu sesi ülkemize taﬂ›yaca¤›z.
Tecrite karﬂ› mücadele bizim de
gündelik mücadelemiz olmuﬂtur
Thanasis Patulias: Bütün Yunan sendikalar›ndan ve demokratik
kitle örgütlerinden destek için heyetler gelmiﬂtir. Geldiklerini Yunan
halk›yla paylaﬂm›ﬂlard›r. Biz de geri döndü¤ümüzde bu sesi taﬂ›yaca-

¤›z. Sendikalar›n gündemine yeniden canl› bir ﬂekilde sokaca¤›z. Bütün üyelerimizi bilgilendiriyoruz.
Toplant›lar yapaca¤›z. Ben Yunanistan Kominist Partisi üyesiyim.
KKE milletvekilleri konuyu mecliste gündeme getirdiler ve hem Yunan
Adalet Bakan›’na hem de D›ﬂiﬂleri
Bakan›’na Türkiye'deki bask›lar›n
son bulmas› için neler yapmalar›
gerekti¤ini sordular. Türkiye'deki
bask›lar›n son bulmas› ve F Tipi cezaevlerinindeki tecritin kald›r›lmas›
için verilen mücadele art›k bizim de
gündelik mücadelemiz olmuﬂtur.
Yapt›¤›m›z etkinliklerde de iﬂliyoruz. Yunanistan'daki Türk arkadaﬂlar›m›z da kat›ld›klar› her toplant›da
bu konuyu gündeme al›yorlar.
Türk halk›n›n mücadele eden
yoldaﬂlar›ma diyorum ki; mücadeleleri mücadelemizdir. Daima yanlar›nda olaca¤›z. Her zaman destek
olaca¤›z. Onlar› takdir ediyoruz.

Yunanistan Kad›nlar Federasyonu’ndan
hücrelerdeki devrimcilerle dayan›ﬂma mesaj›
Yunanistan Kad›nlar Federasyonu (OGE), Türkiye’de devam eden tecrit hücreleri ay›b›n› k›namakta ve hücrelere karﬂ› olan sesini yükseltmektedir. ‹ﬂkence ve bask›ya dayal› tüm yöntemleri, cezaevlerindeki devrimci tutsaklar›n sesini bo¤may› amaçlayan hücreleri ve Yeni Dünya
Düzeni’nin di¤er sald›r›lar›n› protesto etti¤imizi bir kez daha ifade ediyoruz.
‹nan›yoruz ki, Avukat Behiç Aﬂç›’n›n ve iki k›z çocu¤u annesi olan Gülcan Gorüro¤lu’nun
hücreler d›ﬂ›nda baﬂlatt›klar› ölüm orucu, “küreselleﬂmiﬂ” sömürücülerin tüm çabalar›na ra¤men
insanl›k onurunu yokedemediklerini göstermektedir.
Dostlar, yoldaﬂlar;
Bizler, OGE saflar›nda örgütlü Yunanistanl› kad›nlar olarak yan›baﬂ›m›zdaki ülkede direnen ve mücadele eden tüm kad›n ve erkek devrimcilere en s›cak dostluk
ve dayan›ﬂma mesajlar›m›z› iletiyoruz. Hücrelerde ve d›ﬂar›da süren bu mücadele
hepimizindir diyoruz. Biliyoruz ki onlar, politik tutuklular› hücrelere kapatarak, “insanc›l”
bombard›manlar gerçekleﬂtirerek, “terör” yasalar›yla bu onurlu mücadeleyi yoketmek istiyorlar. Emperyalizmin planlar›na, savaﬂlar›na, yoksullu¤a ve devlet terörüne karﬂ› verdi¤imiz cevapta bu mücadeledir. Atina 11.07.2006
OGE Yönetim Kurulu
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Sevgi Saymaz’dan Mektup:
“Siz olsaydınız ne yapardınız?”
ö¤renciydik, kimimiz
iﬂçi, kimimiz memur...
Kimimiz okulda, kimimiz iﬂyerinde hakk›n›
arad›¤› için tutsak düﬂmüﬂtü. Kimimiz y›llard›r devrimci mücadelede pek çok yükü omuzlam›ﬂt›. Hapishanedeydik ama kocaman devrimci bir aileydik ve
duygular›m›z›, düﬂüncelerimizi asla dört duvar aras›nda hissetmedik. Çünkü biz d›ﬂar›dayken de sadece burnumuzun ucundakiyle
yan›m›zda, yak›n›m›zda
olanla de¤il, ülkemizin her yan›nda olan bitenle ilgiliydik ve hapiste de bu ilgimizi yitirmedik. Zaten bu ilgiyi
yitirmiﬂ olsayd›k, gerçek hapislik iﬂte o zaman baﬂlard›.
2000 y›l›yd›. Pek çok yerde, 25-30 metre karelik
hücrelere bölünmüﬂ F Tipi hapishaneler inﬂa edilmiﬂ, E
Tipi hapishanelerin ko¤uﬂlar›, içlerine pek çok kal›n duvarlar örülerek hücrelere dönüﬂtürülmüﬂtü. Bunun için
halktan hep esirgenen trilyonlarca lira para harcanm›ﬂt›.
Dönemin Adalet Bakan› H. Sami Türk, bu küçücük hücrelerin reklam›n› yap›yordu.
Plastik bir masan›n üzerine plastik çiçekler oturtulmuﬂ, ﬂirin, rahat, yaﬂan›las› bir mekan süsü verilmiﬂti
hücrelere.. Ama orada insan yoktu ve olmayacakt›.
Ülkenin pek çok hapishanesinde bulunan devrimci
tutsaklar› hücrelere atacaklard›. Ben o zaman 9 y›ld›r
tutsakt›m ve Çanakkale Hapishanesi’ndeydim. Orada
100 kiﬂinin üzerindeydik ve pek çok arkadaﬂ›mla 9 y›ld›r günün 24 saatini paylaﬂ›yordum. Aram›zdan tahliye
olanlar› sevinçle, törenlerle u¤urluyorduk d›ﬂar›. Ama
bu kez bizi birbirimizden ay›rmak için hücrelere atmak
istiyorlard›. Hücreler insan›n olmad›¤›, paylaﬂ›m›n olmad›¤›, bir sesin, bir gülüﬂün olmad›¤› yerlerdi. Bize
ayr›lacaks›n›z, birbirinizi unutacaks›n›z dediler. Kendi
düﬂüncelerinizden, devrimcili¤inizden vazgeçeceksiniz
dediler. Günün 24 saati bizim çizdi¤imiz s›n›rlar içinde
düﬂünecek ve hissedecek, bizim çizdi¤imiz s›n›rlar içinde yaﬂayacaks›n›z dediler. Tabii buna “yaﬂam” diyen
onlard› ve asl›nda çizdikleri o s›n›r›n içinde yaﬂam yoktu art›k.. Bunu yapamazd›k, hücre duvarlar›yla s›n›rlanan yaﬂam dedikleri o ﬂeyi kabullenemezdik. Hücrelere
girmemek, birbirimizden ayr›lmamak için direnecektik.
Nas›l direnece¤imize dair tart›ﬂmalar, toplant›lar yapt›k. Hapiste, dört duvar aras›ndayd›k ve direnmek için

Ölüme yürüyen insanlar karﬂ›s›nda mektup, ziyaret yasaklar›na baﬂvurmak ne büyük bir acizlik ve nas›l bir insanl›k d›ﬂ›l›kt›r. F Tipi hapishaneler, bu insanl›k d›ﬂ› uygulamada ›srar
ediyorlar. Ölüm Orucu direniﬂçisi Sevgi Saymaz’dan, uzun bir
aradan sonra, mektup yasa¤›n›n ard›ndan ald›¤›m›z mektubu
okuyucular›m›za sunuyoruz. Sevgi, içiçe iki mektup yazm›ﬂ. Biri k›sa bir not gibi, arkadaﬂ›na yazm›ﬂ; di¤eri ise, uzun bir sorunun, neden ölüm orucunda oldu¤unun cevab› ve herkese yaz›lm›ﬂ. ‹kisini de aﬂa¤›da sunuyoruz. (Sevgi’nin mektubunda
sözetti¤i ve kendi eme¤inin ürünü olan ip iﬂlemeli panoya da
sayfalar›m›zda yer verdik.)
Hepinizi yürüyüﬂümüzün coﬂkusuyla kucakl›yorum.
Nas›ls›n›z? Bizler iyiyiz. Coﬂkumuz, moralimiz yerinde. Yürüyüﬂe baﬂlayal› iki ay›m› doldurdum. Fatmam›z›n Cengizimizin izinden yürümenin onurunu, gururunu yaﬂ›yorum. Slogan atmaktan dolay› verilen 3 ayl›k
mektup “cezas›” 24 Haziran’da bitti. Biriken mektuplar›
ald›m ve bugünlerde onlara cevap yazmaya çal›ﬂ›yorum.
Zarfta bir de iﬂleme pano var. Çam sak›z› çoban arma¤an› ufak bir iﬂleme. Yaln›z burada çerçeve yapt›rma imkan› yok, bu yüzden öylece gönderiyorum. Çizim Kand›ra’dan, iﬂlemesi benden... Kazanaca¤›m›za olan inançla
sizleri kucakl›yor, selam ve sevgilerimi yolluyorum.
3 Temmuz 2006
***

“Birgün herkes ölecek.
Mesele nas›l öldü¤ümüzdür.”
Birileri size annenizi, baban›z›, eﬂinizi, çocuklar›n›z›, kardeﬂlerinizi, tüm yak›nlar›n›z›, sevdiklerinizi
terketmenizi ve bir daha onlar› hiç görmemenizi söylese ne yapars›n›z? Dahas› onlar› art›k hiç mi hiç düﬂünmemenizi, onlar›n size, sizin onlara verdi¤iniz eme¤i,
paylaﬂt›¤›n›z pek çok ﬂeyi, ac›lar›n›z›, sevinçlerinizi,
onlardan ö¤rendiklerinizi unutman›z› söylese? Diyelim
ki bunlara “hay›r!” dediniz, sizi onlardan zorla ay›rsalar
ve onlar› görmenizi, onlarla haberleﬂmenizi engelleseler?
Ben bir devrimciyim. Ülkemde Amerikan üsleri görmek istemedi¤im, insan›n insan gibi yaﬂamas›n› istedi¤im için devrimci oldum. Ve devrimci oldu¤um için hapsedildim. Hapsedildim ama hiçbir zaman kendimi suçlu
görmedim. Düﬂüncelerimde hakl›yd›m, devrimcilik benim için yaﬂam biçimiydi ve nerede olursam olay›m düﬂüncelerimden, devrimcili¤imden vazgeçemezdim.
15 y›ld›r hapisteyim. Benimle ayn› duygu ve düﬂünceleri paylaﬂan pek çok arkadaﬂ›mla hapishanede tan›ﬂt›m. Baﬂka baﬂka ﬂehirlerden gelmiﬂtik. Kimimiz 20’li
yaﬂlardayd›, kimimiz 30’lu, kimimiz 40’l›... Kimimiz
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O operasyona “Hayata Dönüﬂ” ad›n› vermiﬂlerdi.
Oysa operasyonun sonucunda 28 arkadaﬂ›m›z öldürülmüﬂ, yüzlercemiz yaralanm›ﬂt›k. Ve operasyonun hemen ard›ndan sa¤ kalanlar›m›z hayat›n ve hayata dair
hiçbir ﬂeyin olmad›¤› baﬂka baﬂka illerdeki hapishanelerin ayr› ayr› hücrelerine at›lm›ﬂt›k.
6 y›ld›r hücrelerdeyiz. Bu 6 y›l bizim için ölüm ve
yaﬂam›n içiçe geçti¤i y›llar oldu. Yaﬂam bizim için
(hapishane idaresi taraf›ndan karalanm›ﬂt›r)... Direniﬂ ve ölüm!... Ama insanl›¤›m›z›, onurumuzu, gelecek
güzel günlere olan inanc›m›z› ve sevgimizi ancak böyle
koruyabilirdik.
Birgün herkes ölecek. Mesele nas›l öldü¤ümüzdür.
Bu da nas›l yaﬂad›¤›m›zla ba¤lant›l›. E¤er yüre¤inizde,
bilincinizde onuru, sevgiyi, umudu, inanc› ve tüm bunlar için zulme karﬂ› direnme kararl›l›¤›n› taﬂ›yorsan›z,
ölümü bu ﬂekilde karﬂ›l›yorsan›z, bu de¤erler mutlaka
baﬂka yüreklere, baﬂka bilinçlere direniﬂ ruhunu taﬂ›yacakt›r. Biz buna inand›k ve 6 y›ld›r inanc›m›z›n boﬂa gitmedi¤ini gördük. 122 arkadaﬂ›m›z hücrelere karﬂ› direniﬂte ard arda hayat›n› feda etti. 122. ﬂehidimiz Fatma,
y›llard›r ayn› hapishanede kald›¤›m arkadaﬂ›md›. Hayat
doluydu. Sevgi doluydu. “Ben son olmak isterim” diyordu. “Benden baﬂka arkadaﬂ›m ölmesin...” diyordu.
ﬁimdi ben de ölüm orucunday›m.. Ve t›pk› Fatma gibi diyorum ki; “Benden baﬂka kimse ölmesin!..”
Bu ölümleri durdurmak için, tecritin kald›r›lmas›
için herkesin yapabilece¤i bir ﬂeyler vard›r.

kendi bedenlerimizden baﬂka silah›m›z yoktu. Hücrelere
girmektense ölürüz dedik. Toplant›lardan birinde, ölüm
orucuna gönüllü olan bir arkadaﬂ›m›z Sergül’ü (Albayrak) iﬂaret ederek “Ben günün herhangi bir saatinde
onun kahkahas›n› duymad›ktan sonra ne anlam› var yaﬂaman›n” dedi. Bu, Sergül nezdinde ifade etti¤i yoldaﬂ
sevgisiydi. Ve Sergül de bu sevgi u¤runa, 2004’de bulundu¤u hücrede ölüm orucuna baﬂlad›. Tahliye oldu,
2004 27 Aral›k’›nda Taksim Meydan›’nda tecritin kalkmas› için feda eylemi yapt›, ertesi gün ﬂehit düﬂtü.
Ve 2000 y›l›n›n ekim ay›nda ekipler halinde ölüm
orucuna baﬂlad›k. Bu arada dönemin Adalet Bakan› H.
Sami Türk ile ve konunun muhataplar›yla görüﬂme ve
çözüm yollar›n› hep aç›k tuttuk. Fakat sonuç alamad›k.
Bizi birbirimizden zorla ay›r›p hücrelere atacaklar ve
tam bir yaln›zl›¤a mahkum edeceklerdi. Bu, tutsakl›¤›n
çok ötesinde bir ﬂeydi. Ölümden beter ölüm demekti.
Öleceksek insan gibi, direnerek ölecektik.
19 Aral›k 2000’de, sabaha karﬂ› ayn› saatte 20 ayr›
hapishaneyi (hapishane idaresi taraf›ndan karalanm›ﬂt›r)... Ben ÇaSevgi Saymaz
nakkale Hapishanesi’ndeydim. ‹lk Fidan ç›kt›, çeﬂit çeﬂit
silahla, bombayla
gelenlerin karﬂ›s›na;
“operasyonu durGünü
durmazsan›z kendigelip de
mi yakaca¤›m” dekavuﬂtu¤um vakit karanfillere di. Fidan, hemﬂireymemleketime yahut
di. Her derdimize
koﬂard›. Dersim’in
Ankara’ya gitmek isterim
ac›lar› ve isyanlaDo¤du¤um büyüdü¤üm topraklar...
r›yla doluydu yüre¤i. ‹lk ﬂehidimiz olHâlâ duyar›m
du. Bomba ve kurköknar reçinesinin kokusunu
ﬂun sa¤ana¤› alt›nda
ceviz a¤açlar›n›n gölgesi
54 saat sürdü Çaserin mi serin
nakkale’de direniﬂ.
Fidan’›n ard›ndan 3
negolar burcu burcu
arkadaﬂ›m›z (hapisbostan k›nas› avuçlar›mda...
hane idaresi taraf›ndan karalanGünü gelip de
kavuﬂtu¤um vakit karanfillere m›ﬂt›r)... ‹lker ﬂehit
düﬂtü¤ünde operasAnkara’dan da vazgeçmem
yonun son saniyele‹lk randevu
riydi. Delikanl›m›zd› ‹lker. Koruyan ve
“yoldaﬂ” diye baﬂlayan ilk not
kollayand›. Yan›nve kalbimin vuruﬂu
daki arkadaﬂ› at›lan
Sokaklar›n› arﬂ›nlad›m / ad›m ad›m
bombadan korumak
Terim buharlaﬂt›
için üzerine kapakgri gökdelenler aras›ndan
lanm›ﬂ ve bomba
baﬂ›n› parçalam›ﬂt›.
Gülen yüzleri

Vasiyet

ve coﬂkun sabahlar›n› düﬂledim.

Sevgi SAYMAZ / Uﬂak Hapishanesi

Tekirda¤ 2 No’lu’da Cunta Uygulamas›
“Ercan Kutlu, 14 Haziran’da göz muayenesi için
hastaneye götürüldü. Bildi¤in gibi muayene s›ras›nda kelepçenin aç›lmas› gerekiyor. Ancak asker
kelepçeyi açmamakta ›srar ediyor. "Kural böyle"
diye dayat›yor. Tart›ﬂma sonras› kelepçesi aç›l›yor.
Muayene sonras› tekrar kelepçe tak›l›rken, asker bilinçli
olarak bile¤i kesecek halde kelepçe vuruyor. Ercan "asker... asker" diye kelepçenin gevﬂetilmesi için seslenirken "kes sesini" cevab›n› alarak muayene odas›ndan ç›kar›l›yor. O ara erlerden biri "sen asker diye sesleniyorsun, 'komutan›m' demen laz›m. Komutan›m demedi¤in
için böyle oldu" diyor. Muayene odas› d›ﬂ›nda tekrar kelepçenin gevﬂetilmesini isterken rütbeli "al›n götürün bunu" diyerek arkadaﬂ›m›z› yumrukluyor. Hastane içinde
baﬂlayan sald›r› ringe kadar sürüyor. Yüzlerce hastan›n,
hastane görevlisinin önünde sald›rmaktan çekinmeyen
rütbeli, ringin önüne toplanan kalabal›¤› da da¤›t›yor...
Bu yaﬂanan olay cunta dönemi hapishanelerini hat›rlat›yor. Cunta döneminde k›ﬂlaya çevrilmek istenen hapishanelerde, tutsaklar da "asker" haline getirilmek istenirdi. Her tutsa¤›n erlere dahi komutan›m diye hitap etmesi ve ona uygun davranmas› dayat›lan faﬂist uygulamalar›n baﬂ›nda geliyordu.”

(Kenan Günyel’in 2 Temmuz 2006 tarihli mektubundan)
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Behiç Aﬂç›’dan tutsaklara mektup

Sizleri tecritten ç›kartaca¤›z
Merhaba Ümit;
Nas›ls›n diye sormuyorum, iyi
oldu¤unu biliyorum. Galiba müvekillerimi savunaca¤›m derken sizleri ziyaret etmeyi ihmal ettim. Ama
ülkemiz gerçe¤i bu. Belki gazetelerde okumuﬂsundur, Almanya'da Ahmet Bey de AG'ye baﬂlam›ﬂ. Onunla 1996 Ölüm Orucu’nda da açl›¤›
paylaﬂm›ﬂt›k. Biz büro olarak kendili¤inden AG'ye baﬂlam›ﬂt›k. ﬁimdi de açl›¤› paylaﬂ›yoruz. Bu duyguyu tarif etmek mümkün de¤il. Sizlerin de benimle birlikte l May›s’a kadar açl›¤› paylaﬂt›¤›n› biliyorum.
Teﬂekkür ederim. ﬁu anki duygular›m› tarif edemiyorum, anlatam›yorum. Art›k açl›¤›m›z konuﬂuyor.
Gerçi 6 y›ld›r konuﬂuyordu. S›ra
bende. Her geçen gün büyüyor, güçleniyoruz. Bunu somut olarak görebilmek ne güzel. Ümit daha önce
gönderdi¤in kartlar› ald›m. Sana
mektup da yazm›ﬂt›m ulaﬂt› m› bilmiyorum?
Söylememe gerek yok, ben çok
iyiyim. Zaman ak›p gidiyor. Biz de
öyle... ziyaretçilerimiz çok oluyor.
Bürokratik ziyaretçilerimiz de oluyor tabi. Ayn› zamanda s›radan insanlar›n ziyaretleri de oldu. Türkiye'nin de¤iﬂik yerlerinden duymuﬂlar. Kimi internetten, kimi gazete ve
TV’lerden. Duyunca merak edip
gelmiﬂler, Ege bölgesinden, Karadeniz bölgesinden, Akdeniz bölgesinden, ‹ç Anadolu bölgesinden.
Belki en fazla CHP’lilerdi. Ama
merak edip gelmiﬂler. Güzel sohbetler yapt›k. Tecriti anlatt›k. Niye bir
avukat›n bu koﬂullarda Ölüm Orucu
yapt›¤›n› anlatt›k.
Baz› sendikalar geldi. BES, E¤itim-Sen ﬂubeleri, Emekli-Sen, Tar›m-Orkam-Sen, Nakliyat-‹ﬂ, Genel-‹ﬂ ﬂubeleri geldi. SHP Gaziosmanpaﬂa ‹lçe Baﬂkan› geldi. Mücadele Birli¤i geldi. ‹HD ‹stanbul ﬁubesi geldi. Halk›n Kurtuluﬂ Partisi
geldi. SDP geldi. ESP geldi. Teori

ve Politika Dergisi geldi. Ve tabiki
Baro Baﬂkan›m›z geldi, ilk anda akl›ma gelen ziyaretçiler bunlar. Belki
baﬂka da olmuﬂtur, art›k kusura bakmas›nlar. Tabii ki ziyaretlerimiz bazen duygulu, bazen ﬂaﬂk›n oldu. Baz› ziyaretçilerimiz bir tek kelime
dahi söyleyemeden ayr›l›p gittiler.
‹lk zamanlardaki ﬂaﬂk›nl›k at›ld›.
Art›k gelen ziyaretçilerdeki gururu
gözlerinden görebiliyoruz. Evet biz
avukatlar da onlardan biriyiz, onlar›n içindeyiz. Biz de onlar gibi ölüm
orucu yap›yoruz, yapabiliyoruz.
Kendimizi feda ediyoruz. Statülerimize s›¤›nm›yoruz.

“Sen bizi kaçarken
arkam›zdan vurdun”

di¤i konusunda ikna oldu. Baronun
gücünü de kullanarak elinden geleni yapaca¤›n› söyledi.
Yurtd›ﬂ›ndan Yunanistan'dan bir
heyet geldi. Atina Barosu’nu temsilen bir avukat. Ortaokul Ö¤retmenleri Sendikas›’ndan 2 ö¤retmen ve
bir parti temsilcisi geldi. Çok duyarl› idiler. Yurtd›ﬂ›nda, Avrupa Parlamentosu’nda tecritin duyurulmas›
konusunda ellerinden geleni yapacaklar›n› söylediler. Söyledikleri
ﬂuydu; Türkiye bu hapishaneler gerçe¤i ile AB’ye giremez. Bak›p görece¤iz.
Bizler çok iyiyiz. Hemen hemen
her gün Gülcan ile görüﬂüyoruz. O
da çok iyi. Ankara'da Abdi ‹pekçi
Direniﬂi’nin 1000. günü etkinliklerinde biraraya geldik. Ankara’y›
TV’lerden ve bas›ndan izlemiﬂsinizdir. Çok güzel ve etkili bir eylem
idi. ‹nsanlar gece so¤u¤una ve ya¤mura ra¤men park› terk etmediler.
Polis sald›r›s›nda park› terk etmediler, direndiler. Analar›m›z, babalar›m›z çok iyiydiler. Onlar›n hakk›n›
ödemek mümkün de¤il. Biz çok
utand›k. Pazartesi gününden itibaren biz parka gi-

Çok de¤iﬂik çevreleri sarst›¤›m›z› düﬂünüyorum. Avukat arkadaﬂlar›m›z halen sars›nt› halindeler. Tekrar tecriti gündemlerine ald›lar. Sürece iliﬂkin de¤erlendirmeleri güzeldi. Bir avukat arkadaﬂ›m›z "biz
tecriti gündemimizden ç›kard›k, senin ölüm orucuna baﬂlamanla birlikte tekrar gündemimize ald›k. Art›k tecrite karﬂ› mücadele edece¤iz”
dedi. Baﬂka bir avukat arkadaﬂ›m›z
da "biz F Tipleri’ne arkam›z› dönmüﬂ, kaç›yorduk. Sen bizi kaçarken
arkam›zdan vurdun” dedi. Ve
güzel bir pratik yapmaya baﬂlad›lar, örne¤in son ç›kan
Bugüne
ilan avukat arkadaﬂlar›m›z›n baﬂar›s›d›r. Bu ilan
kadar 122
birçok insana umut vertabutu izledi, güven verdi. Bu ila- miﬂ bir avukat
n›n gücü ile de¤iﬂik gabaﬂka ne yapar?
zeteciler gelip röportaj
yapt›lar. Yay›nlan›r m› Yapabilece¤im bir
bilemeyiz. Ya da baro ﬂey yok deyip köﬂesibaﬂkan›m›z ziyarete ne mi çekilir? Hay›r.
geldi. Elinden geleni
Asla. Asla bu ihayapaca¤›n› söyledi. Tecneti yapmay›z. Asritin bir insan haklar› sola sizlere arkarunu oldu¤u, tutuklu ve hüm›z› dönkümlülerin hapishanelerde
50-100 kiﬂilik ko¤uﬂlar istememeyiz
28
23 Temmuz 2006 / 62

demedik. Avukat arkadaﬂlarla beraberdik. Ama gözümüz ve kula¤›m›z
parkta idi. Yine çok ezildik, üzüldük. Gerçekten ailelerimizin yan›nda olamamak korkunç bir ﬂey. Yine
Ankara’y› sarst›lar. Yine damgalar›n› vurdular alana. Destek ziyaretleri
de oldu. KESK yönetimi, SHP
gençlik kollar›, BES, SES yönetimleri ziyarete geldi. Yaralanan 20 kadar arkadaﬂ›m›z oldu. Tedavisini
ayak üstü yapt›ran hemen parka
koﬂtu. Hiçbiri hastanede kalmad›.
Oysa ciddi yaralar› vard›. Travma
geçirenler, geçici haf›za kayb› yaﬂayanlar, insanlar çok iradi, disiplinli,
kararl› idi. Bu eylemde birçok yeni
insanla tan›ﬂt›k, ‹stanbul’da u¤urlama esnas›nda yan›m›zdan geçen insanlar gelip sohbet ettiler. Birkaç tanesi bizim bas›n aç›klamam›za kat›ld›. Ankara’da da parktan geçen
birçok insan bizlerle ilgilendi. Dönerken biri yan›m›za gelip “ben 40
yaﬂ›ndan sonra sizin sayenizde devrimci oldum” dedi. San›r›m sansürü
böyle böyle aﬂ›yoruz. Vars›n gazetelerde, TV’lerde sansür uygulas›nlar.
V›z gelir. Biz insanlara, vicdanlara
ulaﬂ›yoruz. Bunu nas›l engelleyecekler. Gerçe¤i ne kadar gizleyebilirler? Güneﬂ balç›kla s›van›r m›?
‹ﬂte biz buraday›z, hayk›r›yoruz.
Gülcan Adana’da, Sevgi Uﬂak'ta.

Eminim ki benim ölüm orucuna
baﬂlad›¤›m› duydu¤unuzda hiç ﬂaﬂ›rmad›n›z. Elbette bir avukat ta
ölüm orucu yapar ve ölür. Niye yapmas›n ve ölmesin? Bugüne kadar
122 tabutu izlemiﬂ bir avukat baﬂka
ne yapar? Yapabilece¤im bir ﬂey
yok deyip köﬂesine mi çekilir? Hay›r. Asla. Asla bu ihaneti yapmay›z.
Asla sizlere arkam›z› dönmeyiz.
Hep derim, her cenazede ben de öldüm. Her birisi ayr› birer cand›, de¤erdi. Onlar› anlatabilmek mümkün
mü? Y›ld›zlar gibi birer birer kayd›lar. Fatma'y› kime nas›l anlatabiliriz? Kelimeler yeter mi? O kararl›l›k, o irade, o sevgi ve mütevazilik.
Öldü¤ünde bir insan nas›l böyle huzurlu, mutlu olabilir? Fatma öldü
mü gerçekten? ‹dil öldü mü gerçekten? Canan ve Zehra öldü mü gerçekten? Bak›n son 6 y›lda kaç tane
Canan, Zehra, ‹dil do¤du? Ya da bakal›m kaç Behiç do¤acak?
Ben ölüm orucuna baﬂlad›ktan
sonra birçok yeni avukatla tan›ﬂt›k.
Genç avukat arkadaﬂlar›m›z geldiler. Etkilenmiﬂler, ÇHD'de çal›ﬂmak
istediklerini söylediler. Ve ﬂimdi de
aktif olarak çal›ﬂ›yorlar. ‹ﬂte bunlar
bizlerin kazan›mlar›d›r.
Elbette bu süreç bir yan›yla da
gerçek dostun daha da aç›¤a ç›kt›¤›

Sevkte iﬂkence ve kad›n
tutuklulara tecavüz tehdidi

süreç oluyor. Örne¤in ‹stanbul
ÇHD beni sahiplenme konusunda
ayak diriyor. Avukat dostlar›m›z bizi görmezden gelmeyi tercih ediyor.
T‹KB, MLKP davalar›na giren avukat dostlar›m›z direniﬂin genel ç›karlar›n› düﬂünmeyip benim sahiplenilmemem gerekti¤ini söyleyebiliyor. Ne acizlik? ‹nsanl›k d›ﬂ›l›k!
‹ﬂte gerçek yüzler böyle zamanlarda
ortaya ç›k›yor. Bir yanda taa
Ege'den, Karadeniz'den bizi arayanlar, ziyarete gelenler, di¤er yandan
da bu ayd›nlar(!).
Çok duygulu anlar da yaﬂad›k.
Örne¤in yurtd›ﬂ›ndan birisi arad›.
Telefonu açt›, bir süre bekledi sonra
da a¤lamaya baﬂlad› ve kapatt›. Yine ‹stanbul’dan birisi arad›, a¤layaca¤› için gelemeyece¤ini söyledi ve
a¤lamaya baﬂlad›. Bütün bunlar birer örnek. Türkiye çap›nda yay›lan
açl›k grevleri ile çok say›da insana
ulaﬂt›k. Antakya'da, Elaz›¤'da, ‹zmir'de, Karadeniz'de müthiﬂ bir ilgi
var. ‹nsanlar AG yapanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yor, ak›n ak›n ziyarete
geliyor. Sesimiz her geçen gün daha
fazla insana ulaﬂ›yor.
Sizin için mücadelemize devam
edece¤iz. Sizleri tecritten ç›kartaca¤›z. Bu sözümüz olsun.
Kendinize çok iyi bak›n.

‹rlandal› tutsaklar AG’de

Sivas Hapishanesi'nden Erzurum E Tipi Hapishanesi'ne sevk edilen bayan tutuklular, hakaret ve
kaba daya¤a maruz kaldılar. Müvekkilleriyle görüﬂen Avukat Fahrettin Kaya, yetkililer hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde okurken tutuklanan
ö¤rencilerin Avukat› Fahrettin Kaya, Erzurum Hapishanesi
giriﬂinde, soyunmaya zorland›klar›n› belirterek yaﬂananlar›
ﬂöyle anlatt›:
“Ancak müvekkillerim, Zelal Y›lmaz, Keziban Alp ve
Fehmiye Bask›n, zorlamaya karﬂ› ç›kmalar› üzerine kad›n
ve erkek gardiyanlar›n hakaret ve küfürlerine maruz kalm›ﬂlar. Keziban Alp adl› müvekkilim, hamile olan kad›n
gardiyan taraf›ndan tokatlanm›ﬂ ve 'Burada bizim dedi¤imiz
olur' diyerek aﬂa¤›lam›ﬂ. Yine erkek gardiyanlar da her üç
müvekkilime, 'Size tecavüz ederiz' diye tehdit etmiﬂler.”
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Kuzey ‹rlanda'da bulunan Maghaberry
Hapishanesi’nde üç ayr› örgütten 32 tutsak ortak eylem karar› alarak, sa¤l›ks›z
hücre koﬂullar›n› protesto amac›yla açl›k
grevine baﬂlad›lar.
‹rlandal› Özgürlük Komitesi'nden ald›¤›m›z bilgiye göre, tutsaklar 21 Haziran’dan itibaren, hücrelerdeki aç›k tuvalet kap›lar›n›n yan›nda havaland›rma olmaks›z›n yemeklerini yemek zorunda b›rak›l›yorlard›.
Özgürlük Komitesi yapt›¤› aç›klamayla tüm
üyeleri ve destekçilerini insanl›kd›ﬂ› bu uygulamaya karﬂ› ç›kmaya ça¤›rarak, Maghaberry Hapishanesi’nin Avrupa'daki en güvenlikli hapishanelerinden biri oldu¤unu belirtip, politik tutsaklar›n da di¤er tutsaklar gibi yemeklerini kantinde yemelerinin
yasaklanmas›n›n geçerli hiçbir sebebi olmad›¤›n›
belirtti.

jlar - 2

Röporta

Polis uyuﬂturucuyu yakalay›nca,
‘O¤lum yapacaksan büyük yap,
ama siyasete asla bulaﬂma’ derdi

Devrimciler engelliyordu,
polis nas›l engelleyemiyor?
52 yaﬂ›ndaki Selma... o¤lunun
ne zaman uyuﬂturucuya baﬂlad›¤›n›
farkedememiﬂ, bir gerekçe de bulam›yor kafas›nda, “arkadaﬂ çevresidir” diyebiliyor sadece.
“Çok sakindi o¤lum, efendiydi,
devrimcileri severdi. Ama onu kullanmaya baﬂlay›nca, sanki yeni biriyle tan›ﬂ›yor gibi olduk. Sinirli oldu¤unda bize vuramad›¤› için yumruklar›n› s›kard›, duvarlar› yumruklard›, yani çok kötü oluyordu, biz de
çok kötü oluyorduk. Ne yapaca¤›n›
ﬂaﬂ›r›yorduk.”
Devrimcilerin faaliyet yürüttü¤ü
bir mahallede, Armutlu’da yaﬂayan
Selma, kendisinin de içine düﬂtü¤ü
bir duyars›zl›¤› ﬂöyle anlat›yor:
“Önceden uyuﬂturucu kullan›m›n›n mahallemizde artt›¤›n›, daha
do¤rusu bunun mahallemize girdi¤ini hep duyuyordum. Komﬂular›m›zla sohbet konumuz oluyordu bu.
Tabii konuyu biraz da kendimizden
uzak tutuyorduk. Yani sanki komﬂunun o¤lu baﬂlar kullan›r da kendi
çocu¤un kullanmaz gibi geliyordu.”
Böyle düﬂünmenin ne kadar yanl›ﬂ oldu¤unu söyleyen anne Selma’n›n tesellisi, bugün o¤lunun
uyuﬂturucuyu terk etmiﬂ olmas›.
“Hep güvenmek istedim” diyor o¤-

luna ve ekliyor, “güvenim boﬂa olmad› diye çok mutluluk oldu benim
için. Yani onu suçlamak istemiyorsun, bir yandan da k›z›yorsun. ‹çinde bir ﬂeyler kopuyor. Nerdedir acaba diye kayg›lan›yorsun. Arkadaﬂ
çevresinden ayr›lmas›n› istiyorsun.
Asla çocuklar›m›z› d›ﬂlamayal›m.
K›z›p dövmek kolay ama anlamaya
çal›ﬂmak zor. Küfür hakaret etmesinler yani. Biz çocuklar›m›z› kurtarabiliriz.”
Bizim mahallemizde olmamal›yd› diyor Selma. “Neden” diye soruyoruz, karﬂ›daki karakola bakarak
konuﬂmas›n› sürdürüyor:
“Biz hep birlikte yaﬂad›k kaç y›l.
Y›k›m olacak diyorlar, yoksulluk
art›yor. Ama biz bunlarla u¤raﬂaca¤›m›za uyuﬂturucuyu fuhuﬂu konuﬂuyoruz. Yani bir de bu dert ç›kt›
baﬂ›m›za. Yar›n evlerimiz baﬂ›m›za
y›k›lmak isteniyor. Gençler uyuﬂturucu ile sanki keyif yapt›¤›n› san›yor. Yani ben de bilmiyorum nas›l
geldi buraya. Türkiye'ye nas›l geldiyse öyle. Polis rahats›z olsa engeller. Ama artt›r›yor. 4-5 y›ld›r karakol kurdular baﬂ›m›za. Nas›l devrimciler engel oldu, nas›l polis engel olmuyor, bilmiyorum. ‹sterse
engel olur. Görmezden geliyorlar.
‹zin vermemeliyiz mahallemizde olmas›na. Polisle çözülmez bunu
biliyorum.”

Armutlu’da katliam›n ard›ndan, halk›n evini
gasbederek karakola dönüﬂtüren, dönemin
‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir,
“Armutlu’ya huzur geldi” diyordu, “Gazi gibi yapmak”tan sözediyordu. Huzurun nas›l
geldi¤i ﬂimdi daha aç›k! Gazi’de de ayaklanma sonras›, yozlaﬂt›rma politikalar›n› yo¤un olarak devreye sokmuﬂlard›.
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O¤lum devrimci olmas›n
diyen aileler, çocu¤unun
bu haline ne diyorlar
Armutlu, tüm bask›lara karﬂ›n
devrimci faaliyetin varl›¤› nedeniyle, birçok gecekondu mahallesine
nazaran, yozlaﬂma karﬂ›s›nda kendi
dinamikleriyle direnmeye çal›ﬂ›yor.
Devlet de örgütlü yap›s›n› yoketmek
için, t›pk› Gazi’de oldu¤u gibi, özel
olarak bu tür araçlar› mahalleye
sokmak için politika belirliyor. Bilerek zehirliyor gençlerimizi, batakl›¤a sürüklüyor k›zlar›m›z›.
55 yaﬂ›ndaki Hakk› Karabulut’a
mahalledeki durumu soruyoruz.
Kendi o¤lu da uyuﬂturucu kullanm›ﬂ. Önce onu anlat›yor;
“Özgür ﬂimdi b›rakm›ﬂ durumda
ama burada k›zlarda, erkeklerde
gençlerimizde önemli bir sorun. 5
sene önce uyuﬂturucu kullanmaya
baﬂlad› Özgür, ﬂimdi 22 yaﬂ›nda. 78 ayd›r da hiç a¤z›na vurmuyor,
ama bunun bir tedirginli¤i var üzerinde. O laneti almad›¤› zaman çok
sinirli oluyordu, evde çok huzursuzlu¤umuz oluyordu. Kesinlikle arkadaﬂ çevresi ve özenti. Baﬂka hiçbir
ﬂey de¤il baﬂlama nedeni.”
Hakk› Karabulut, ilk olarak o¤lunun davran›ﬂlar›ndan, agresifli¤i
ve daha önce hiç olmad›¤› ﬂekilde
argo konuﬂmaya baﬂlamas›ndan
kuﬂkulan›yor ve sonra netleﬂtiriyor.
“Mahalle d›ﬂ›nda içiyorlar” diyor, Reﬂitpaﬂa’da, Emirgan Korular›'nda. Uyuﬂturucuyu kullanan
gençlerin, psikopat davran›ﬂlar›na,
serseri tav›rlar›na dikkat çekiyor,
“Bunlar tamamiyle toplumun yüz
karas›d›r. Kimisinin kollar› kesik,
kimisi üstünü baﬂ›n› parçal›yor, ya-

ni insanl›¤a yak›ﬂmayacak ﬂeyler
var, görüyoruz.”
Ailelerin çocuklar›n›n uyuﬂturucu kulland›¤›n› anlad›klar› zaman,
onlar› d›ﬂlamamalar›, sahiplenmeleri konusunda uyar›lar yapan Hakk› Karabulut, kendisinin ilk baﬂta
k›zd›¤›n›, ba¤›r›p ça¤›rd›¤›n›, annesi ile karﬂ›l›kl› birbirlerini “sen ilgilenmedin” diye suçlad›klar›n› anlat›yor. Sonra, tüm bunlar›n çare olmad›¤›n› görerek, daha sahiplenmeci, o¤lunu anlay›p yönlendirmeye
çal›ﬂan bir tavra yöneliyor.
Hakk› Karabulut da konuﬂtu¤umuz di¤er insanlar gibi, Armutlu’da
bu tür olaylar›n özellikle son 4-5
y›lda artt›¤›na dikkat çekiyor.
“Ölüm orucu süreci Armutlu'da
bittikten sonra. Zaten daha önce
olanlar da pek ortaya ç›km›yordu.
Çünkü burada devrimcilerden korkular›ndan, çekindiklerinden ortada
dolaﬂm›yorlard›. Yapsalar da kenarda köﬂede yap›yorlard›.
“Biraz sayg›lar›ndan biraz da
korktuklar›ndan devrimcilerin yan›nda kimse bunun meﬂrulu¤unu savunamazd›, dillendiremezdi. Yapan
varsa da gizli gizli yapmak zorunda
kal›yorlard›. Ne zaman ki ölüm orucu süreci burada bitti, devrimcilerin
yo¤unlu¤u azald›, karakol kuruldu,
bu gençler gerek uyuﬂturucu, gerek
fuhuﬂ, gerek balici, tinerciler olsun
mahalle içlerine hep odakland›lar.
Meydan› boﬂ buldular. Mafyavari
çetevari iﬂler türedi. Devrimcilerin
eksikli¤i böyle doluyor.
“Zaten polisin yapmak istedi¤i
buydu. Polis ölüm oruçlar› döneminde de Armutlu'ya kinini büyütmüﬂtü. Armutlu'da bu tür ﬂeyler ne
kadar artarsa polis o kadar sevinir.
Yani çocuklar gençler devrimci olmas›n da ne olursa olsun. Bunu da
ailelere benimsetmeye çal›ﬂ›yor, bunun için özendirmeye çal›ﬂ›yor. Onlar için en büyük tehlike devrimcilerin artmas›. Ayr›ca onun için kazanç kap›s›. Bunu biliyoruz. Polisleri çok iyi tan›yor Armutlu halk›.
Böyle yaklaﬂ›yorlar. H›rs›zl›ktan
uyuﬂturucudan medet umuyorlar.”
Aileleri huzursuz eden, gençle-

Uyuﬂturucu kullananlarda belirtiler:
Bitkinlik, dalg›nl›k, uyuklama, konuﬂma güçlü¤ü,
burun ak›nt›s›, terleme, titreme, gözde kanlanma,
göz bebe¤inde daralma, yüzde k›zarma ve so¤ukluk, kab›zl›k, ishal, mide ve ba¤›rsak yak›nmalar›, yürüme bozuklu¤u, solunum güçlü¤ü ve vücudun de¤iﬂik yerlerinde a¤r›lar. Duygu ve davran›ﬂta
de¤iﬂiklik; ayn› gün içinde bazen neﬂeli, sakin, bazen öfkeli, sald›rgan. ilgi kayb›, donukluk, bak›ms›z d›ﬂ görünüﬂ, gerçek d›ﬂ› konuﬂma, içe kapanma, madde kokusuna ilgi. Gençlerde arkadaﬂ çevresi
de¤iﬂir. Aile iliﬂkileri azal›r, yaln›z kalmay› tercih eder.
rin gelece¤ini karartan bu sorunlara karﬂ› ne yap›lmal› diye sordu¤umuzda da ﬂunlar› söylüyor:
“Benim çocu¤um devrimci olmas›n diyen aileler var. Devrimcili¤in bedelini Armutlu'da yap›lan katliamla görüp korkan aileler var. Ve
sözde çocuklar›n› korumak için
devrimci olmas›n diyorlar. Devrimci olmas›n diyenler çocu¤unun bu
haline ne diyorlar? ‹çlerine siniyor
mu diye sormak istiyorum. Yine görev bilinçli kesime düﬂecek. Polislerden yetkililerden medet ummak
onlar› tan›mamakt›r. Biz alan› boﬂ
b›rak›rsak meydan boﬂ kal›r ve kimin dolduraca¤› belli olmaz.
Gençli¤imize sahip ç›kal›m diyorum. Bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapal›m her ne gerekiyorsa, diyorum. “

Eﬂim “uyuﬂturucu mu
ben mi” dedi,
“uyuﬂturucu” dedim
Liseli gençler uyuﬂturucu tacirlerinin en önemli hedef durumunda.
Okul önlerinden eksik olmayan
“torbac›lar” ya da çevresindeki
“esnaflar” arac›l›¤›yla uyuﬂturucu
bulmakta hiç zorlanmayan gençler,
kokainle baﬂl›yor ve giderek derin
bir uçurumun dibine do¤ru savruluyorlar.
ﬁimdi 32 yaﬂ›nda olan Murat T›rak, o gençlere nazaran biraz daha
ﬂansl› belki. 11 yaﬂ›nda bir o¤lu
olan Murat, son aylarda devrimcilerin, eﬂinin deste¤iyle büyük bir
u¤raﬂ veriyor b›rakmak için.
Ondan dinleyelim hikayesini:
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“Uyuﬂturucuya lise-1'de pasif
içici olarak baﬂlad›m. Sebeplerden
birisi arkadaﬂ ba¤›yd›. Kopuk aile
ba¤›, anne baba ilgisizli¤i. Kendimi
daha rahat ifade edebiliyordum. Daha sonra uyuﬂturucunun dozu artt›.
‹lk baﬂta zevk için içiyordum ama
belli bir dönemden sonra hapa baﬂlad›m. 25 yaﬂ›ndayd›m. Hapa düﬂtü¤üm zaman daha kötü olmuﬂtum.
Onu da ilk baﬂta e¤lencesine içmiﬂtim. ‹ﬂte e¤lenmek gezmek ama ondan sonra bu iﬂi para bulmak için
yapmaya baﬂlad›m. Yalanlar söyleyebiliyordum. Hap almaya baﬂlad›¤›mda daha cesaretli oluyordum.
‹nsanlara karﬂ› daha farkl› yaklaﬂ›yordum. Daha sonra bu ihtiyaç haline geldi, her gün kullanmak istiyordum. Art›k yaﬂam›m altüst olmuﬂtu.
Daha sonra hap içsem de mutsuz içmesem de mutsuz hale gelmeye
baﬂlad›m. Hap at›nca yalanla tehditle para toplayabiliyordum. Ama asla uyuﬂturucu ticareti yapmad›m.
Üç kere hastaneye yatt›m, çok
para harcad›m. Aile durumum iyi
idi, ya olmayanlar? Eﬂim b›rakmam
için çok u¤raﬂt›. Bana uyuﬂturcu mu
yoksa ben mi dedi. Ben “uyuﬂturucu” dedim, o kadar çaresizdim.
Eﬂimle ailemle çok sorun yaﬂad›m. ‹ntihar etmeye kalkt›m. Uyuﬂturucu insanlarda anl›k durumlar
yarat›yor. Bir dakika önce mutlu
olursun bir dakika sonra mutsuz. ‹nsan kendi kiﬂili¤ini bulam›yor. Mahallede Temel Haklar Derne¤i ile
tan›ﬂt›ktan sonra b›rakmak için mücadele ettim. Ve baﬂaraca¤›m.”
Peki diyoruz, polisle hiç karﬂ›
karﬂ›ya gelmedin mi, neler oldu?

“Birçok defa üzerimizde yakalad›lar, b›rakt›lar. Ben kendimi kaybetti¤im zaman ortal›¤› da¤›t›yordum. Polis de ‘o¤lum yapacaksan
büyük yap. Böyle ufak tefek iﬂlerle
u¤raﬂma’ diyorlard›. Ayr›ca ‘siyasete kesinlikle kar›ﬂma’ diyordu. Son
olarak b›rakaca¤›ma inan›yorum.
Temel Haklar sayesinde oldu¤unu
özellikle belirtmek istiyorum.”

Uyuﬂturucu kimsenin
sorunlar›n› çözmez
Ka¤›thane’nin gecekondular›nda oturan 22 yaﬂ›ndaki Selim, 2.5
y›l boyunca uyuﬂturucu kulland›k-

tan sonra, son sekiz ayd›r b›rakt›¤›n› belirterek baﬂl›yor sözlerine. Birçok gencimizin uyuﬂturucuya baﬂlamas›na, arkadaﬂ çevresi, aile sorunlar› gibi cevaplar al›yoruz. Bir gözü
görmeyen Selim ise, kendisiyle alay
edilmesinin yaratt›¤› psikolojik sorunlar›, uyuﬂturucuya s›¤›narak
unutmaya çal›ﬂm›ﬂ.
“Uyuﬂturucuda çözüm arad›m
ama hiçbir ﬂeyi çözmedi. O an rahatlat›yor, dünyam› de¤iﬂtiriyor
sonra her ﬂey yine ayn›. Uyuﬂturucuyu Gaziosmanpaﬂa Sar›göl'den
al›yordum. Sadece esrar kulland›m.
Etrafa zarar vermiyordum, b›rakmaya çal›ﬂt›¤›m için zarars›zd›m.

Fuhuﬂta polis ve mafya birlikte
Hatice... 33 yaﬂ›nda, Tarlabaﬂ›'nda oturuyor, fuhuﬂa 18 yaﬂ›nda
baﬂlam›ﬂ ve 5 y›l önce b›rakm›ﬂ.
Fuhuﬂun yayg›nl›¤›n›n en önemli
etkeninin devletin kendisi oldu¤unu söylüyor Hatice. “Kurtarma” türü propagandalar›na da inanm›yor,
“ikiyüzlü” diyor. Manukyan’›n
vergi rekortmeni olmas› örne¤ini
vererek, kad›n›n teninden para kazanman›n bir tek ad› oldu¤unu belirterek, “Devlet en büyük pezevenktir” diyor. Fuhuﬂun düzeni
ayakta tutan önemli bir sektör oldu¤unu söyleyen Hatice, büyük paralar döndü¤ünü belirtiyor.
Tarlabaﬂ›'nda polislerin burnunun ucunda kad›nlar pazarlan›yor.
Bir yanda da huzur operasyonlar›.
Hatice: Görüyor tabii. Her ﬂeyi
de biliyor. Polis rüﬂvet al›yor. Hangi sokakta iﬂlerin nas›l döndü¤ünü
anlatmak istemiyorum. Çünkü konu bas›na s›çray›nca polis çok kötü
davran›yor. Sadece fuhuﬂ da de¤il,
esrar uyuﬂturucu hap iﬂleri de mafya polis ikilisiyle yürüyor. Devletin
haberi olmadan hiçbiri olmaz. Tarlabaﬂ›'nda da ayn› ﬂeyler yaﬂan›yor.
Medyaya yans›y›nca polis kendini
göstermek için operasyon yap›yor.
Ama ne oluyor bir polis geliyor, bu
akﬂam bask›n var diyor, al›yor pa-

ras›n›, gidiyor. Baﬂka
bir polis geliyor, ayn›s›n› söylüyor,
bildi¤imiz halde ona da para veriyoruz, çünkü öyle dönüyor bu iﬂler.
Taksim’de de aleni...
Hatice: Çünkü konu kan›ksan›yor. Meﬂru görülmeye baﬂlan›yor.
Polis bask›n yapt›¤›nda neler
yaﬂ›yorsunuz?
Hatice: Benim dönemimde polis saçlar›m›zdan yerlerde sürüklüyordu. ﬁimdi gözalt› süresini uzat›yor, psikolojik bask› yap›yor. Aç
b›rak›yor, d›ﬂl›yor, hakaret ediyor,
aﬂa¤›l›yor. AB görmesin diye morartmaya yönelik iﬂkenceler yap›lm›yor. Beyin olarak öldürüyor insan›. F Tipleri de öyle.
Küçük yaﬂta çocuklar›n fuhuﬂ
iﬂine sürüklendiklerini söylediniz.
Sizin tan›k oldu¤unuz var m›? Nas›l düﬂüyorlar bu iﬂe?
Hatice: Üniversite ö¤rencisi bir
k›z vard›. ﬁaﬂ›rd›m, ne yap›yorsun
burda dedim. “Tamamen ekonomik
nedenlerden kaynakl›. Ailemin haberi yok. Günde iki müﬂteri al›yorum. Bana bir iki ay yetiyor” dedi.
Tamamen bilinçli seçmiﬂ. Sonra 14
ya da 15 yaﬂ›nda bir k›z vard›. Annem babam beni öldürür diye çok
korkuyor. Öldürseler de bundan
daha iyi. Güneydo¤uluydu. Mini
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Çok pahal›. Ben çal›ﬂt›¤›mdan alabiliyordum, alamayanlar, h›rs›zl›k,
anneden babadan zorla para alma
gibi ﬂeyler yap›yor.
13 yaﬂ›nda bir kardeﬂim var onu
düﬂündüm. Yi¤enimle zaman geçirip esrar› unutmaya çal›ﬂt›m. Benimle daha önce devrimciler, Cepheliler konuﬂmuﬂtu. Söyledikleri
benim için etkili oldu. Ben de kafamda bitirmek istemiﬂtim, baﬂard›m. Gençler, uyuﬂturucu bata¤›na
düﬂmesinler. Ailevi veya baﬂka sorunlar, asla uyuﬂturucu insanlar›n
sorunlar›n› çözmez.”
-Süreceketek giymiﬂ diye çok dayak yemiﬂ
ve evden kaçm›ﬂ. Teyzesine s›¤›nm›ﬂ, teyzesi evine almam›ﬂ. Bir
adam alm›ﬂ onu yoldan ve sonu buraya kadar uzanm›ﬂ. Bara giden
var. ‹ki k›z arkadaﬂ. “Özgür k›zlar”
yani. Bir iki içki içip 2 erkekle ç›k›yorlar. Erkekler bunlara para veriyor, cazip geliyor, evden kaç›yor
ve ﬂimdi fuhuﬂ yap›yor. Meﬂrulaﬂt›rmak tehlikeli bu yüzden. Bu para
mafyaya dek ulaﬂ›yor. Bedenini pazarl›yor ama eline para geçemiyor.
Son günlerde özellikle Tarlabaﬂ›'nda fuhuﬂ yapan kad›nlar›n durdu¤u noktalarda polis duruyor. Engellemek için mi yap›yorlar?
Hatice: Bence de¤il. Tamamen
iﬂ yap›yorum görüntüsü. Toplum
rahats›z. Eee ne diyecek. Kendisi
anayolda duruyor arka sokaklarda
fuhuﬂ sürüyor. Zaten ald›¤›n› da
arabas›na al›yor. 3 seçenek sunuyor. Ya bir arkadaﬂ›m›zla olacaks›n, ya para vereceksin ya da karakola götürece¤iz. Para veren oluyor, polislerle birlikte olan oluyor.
Kimse karakola gitmeyi istemez.
Asl›nda onlar da karakola almak istemezler. Çünkü kendi pislikleri ç›kacak. Bizden rüﬂvet ald›klar› ortaya ç›kacak. Suç duyurusunda bulunan çok az. Çünkü hepimiz bunu
biliyoruz. Kimi kime ﬂikayet ediyorsun. Benim bir suç duyurum
vard›. Takipsizlikle sonuçland›.

Direniﬂ ve bir gencin öyküsü
5 y›l uyuﬂturucu kulland›, devrimcilerle
tan›ﬂt›, batakl›ktan ç›kt›
Adana
Direniﬂ
Evi’nde 6. Ekip destek
Açl›k Grevi’ne baﬂlayanlardan Kayhan Sakar’›, ﬂimdiye kadarki destekçilerden ay›ran bir özelli¤i var. Sakar 5 y›l
boyunca uyuﬂturucu ba¤›ml›s›
bir gençti. 2 ay öncesine kadar
bu al›ﬂkanl›¤› taﬂ›yan Sakar sorular›m›z› cevaplad›.
Nas›l baﬂlad›n uyuﬂturucuya,
buraya nas›l geldin?
Kayhan Sakar: Yaﬂad›¤›m›z
mahalle genelde fakir fukaran›n
yaﬂad›¤› bir yer. Ben de onlardan
biriyim. Yani iﬂsizlik, fakirlik ve
buna bir de ailevi sorunlar eklenince bir anda kendimi uyuﬂturucu içerken buldum. 4 y›l esrar
içtim, 6 ay kadar da Extazy hap›.
‹çerken de kötü oluyordum. Yani
birkaç saat iyi hissediyordum
ama etkisi gidip, kendime gelince piﬂman oluyordum. 5 y›l böyle sürdü. Son dönemde arkadaﬂlarla, direniﬂle tan›ﬂmam bu döneme denk geliyor. Arkadaﬂlar
dergi sat›yordu bizim mahallede.
Orda tan›ﬂt›k. Bana ölüm orucunu, Gülcan Abla’y› ziyaret edip
etmeyece¤imi sordular. 2 ayd›r
gidip geliyorum ve o 5 y›ll›k kötü günler geride kald› ﬂimdi.
‹yi ki bu arkadaﬂlarla tan›ﬂm›ﬂ›m. Yoksa eski çevremde
kalsayd›m daha kötü olurdu. Yani ordayken de beni çok rahats›z
eden ﬂeyler vard›. Ama ne yapacaks›n çevren oras› sonuçta. Arkadaﬂlar›n var, geziyorsun, konuﬂuyorsun. Ama burada oldu¤uma, bu insanlar› tan›d›¤›ma
gerçekten çok mutluyum. Çünkü
insana de¤er veriyorlar. D›ﬂar›da
her ﬂey ç›kara göre ama burada
öyle de¤il. K›sa da olsa 2–3 ayda bunlar› gördükten, yaﬂad›ktan
sonra o eski günlere üzülüyorum
ve iyi ki de buraday›m diyorum.

Gülcan’›n eylemini ilk duydu¤un an neler hissettin?
Müthiﬂ ﬂaﬂ›rd›m. Duydu¤um,
bildi¤im bir ﬂey de¤ildi. Çok heyecanland›m. Hele buraya gelip
gördükten, Gülcan Abla ile konuﬂtuktan sonra çok farkl› oldum. Mesela daha önce ölüm
orucunu, Gülcan Abla’n›n 2 k›z›n› düﬂündükçe kafam bir türlü
alm›yordu. Ama ablan›n anlatt›klar› beni çok etkiledi, daha net
gördüm ve anlad›m.
Direniﬂ Evi’ne gelip gitmene
ailen, arkadaﬂlar›n ne dedi?
Arkadaﬂlar›m›n baz›lar› “iyi
ki gidip geliyorsun. Bu pisliklerin içinde kal›p eskisi gibi olmazs›n aferin” diyorlar. Baz›lar›
da, “ülkeyi sen mi kurtaracaks›n?” diyor. Böyle diyenler benim ç›k›p geldi¤im ortamdalar
ve birçok ﬂeyi bilmiyorlar. Anneme Gülcan Abla’y› anlatt›m.
Destek verdi¤im için sevindi,
“iyi yap›yorsun” dedi. O da gelecek.
10 günlük destek Açl›k Grevi
karar›n› nas›l ald›n Kayhan?
‹lk baﬂlarda gidip geliyordum.
Arkadaﬂlar anlatt›kça, ben de bir
ﬂeyler okudukça ve özellikle Gülcan Abla’y› gördükçe gerçekten
daha iyi anlamaya baﬂlad›m tecriti. Kötü bir ﬂey oldu¤unu kavr›yorsun. Haks›zl›k yap›ld›¤›n› biliyorsun. Benim de katk› sunmam
gerekti¤ini düﬂündüm. Kendimi
hücredeki insanlar›n yerine koydum. Ölüm orucuna ben de yatard›m. Burada Abla’n›n yan›nda
çok mutlu oldum. Bir düzen var,
her ﬂeyi beraber yap›yoruz, s›cakl›k var. Ve bu s›cakl›¤›n ç›kars›z
oldu¤unu çok iyi görüyor insan.
Kitap okuyorum, ﬂu an Canan ve
Zehra’y› okuyorum. Buradaki arkadaﬂl›k insan› mutlu ediyor.
33
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Okmeydan› Çetelere

karﬂ› halk toplant›s›
Okmeydan› Temel
Haklar, çeteler taraf›ndan
Erdinç isimli
bir gencin öldürülmesiyle
mahallenin
gündemine
oturan çeteleﬂme ve yozlaﬂmaya karﬂ› 12
Temmuz’da bir halk toplant›s› düzenledi.
Bir kahvehanede yap›lan toplant›ya yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›. Okmeydan› halk›
uyuﬂturucuya, çeteleﬂmeye karﬂ› neler
yapabileceklerini tart›ﬂt›.
Okmeydan› Temel Haklar Baﬂkan›
Musa Aykanat, mahallede bu tür pisliklerin artt›¤›n› belirterek, “Sessiz kald›¤›m›z
sürece bunlar daha da artacak çünkü bu
politika devletin yürüttü¤ü bir politikad›r
yozlaﬂt›rman›n amac› bizleri birbirimizden koparmakt›r” dedi.
Genç yaﬂl› mahalle halk› tek tek söz
alarak, düﬂüncelerini ifade ederken,
gençlere alternatif yerler yarat›lmas› üzerinde duruldu. Toplant› sonunda 26 kiﬂiden oluﬂan bir komisyon kuruldu.
Bir gün önce de yine ayn› konuyla ilgili toplant› düzenlenmiﬂ ve halk›n ilgisi
büyük olmuﬂtu.

Okmeydan›-Ankara Film
gösterimi ve turnuva
‹dil Kültür Merkezi ve Okmeydan›
Temel Haklar’›n düzenledi¤i, ücretsiz
yaz sinemas› günleri baﬂlad›. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri yap›lan gösterimler, Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda gerçekleﬂiyor. 14 Temmuz’da Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yapmak adl› filmin gösterimi 500 kiﬂi taraf›ndan izlenirken,
ikinci ve üçüncü gün 300’er kiﬂi kat›ld›.
Ankara’da ise, ‹dilcan Kültür Merkezi'nin ‘Yozlaﬂmaya Karﬂ› Alternatif Futbol Turnuvas›’ 16 Temmuz’da sona erdi.
Final maç›nda, mahalledeki gençlerin
kurdu¤u ‘öylesine’ tak›m›n› 7-5 yenen
Abdi ‹pekçi Spor ﬂampiyon oldu.

MHP Ankara ‹l Baﬂkan› Ömer
Demirel, 12 Eylül öncesinde “Ekonomik ba¤›ms›zl›k olmad›kça siyasi ba¤›ms›zl›k
olmaz”
diyen
Marksistler’e çok
k›zd›klar›n› belirterek, ﬂöyle diyor:
“Asl›nda çok do¤ru
söylemiﬂler.
Bugün bunlar›
yaﬂ›yoruz.” (14
Temmuz, Milliyet)
Evet Marksistler hep hakl›yd›lar. Sadece ekonomik ba¤›ms›zl›kla siyasal ba¤›ms›zl›k aras›ndaki kopmaz iliﬂki konusunda m›? Ekonomi politikada, sosyal bilimlerde, felsefede, hukukta,
kapitalizmin tahlilinde... Yaﬂam›n
her alan›nda Marksizm bilimi hakl›yd›, hep gerçekleri ortaya koydu.
‹ﬂte bu yüzden Komünist Manifesto’nun yay›nlanmas›n›n üzerinden
160 y›la yak›n bir zaman geçti¤i halde, orada söylenenler bugünkü dünya koﬂullar›nda da geçerlili¤ini korumaktad›r. Kimileri tersini ispatlamaya çal›ﬂsa da, Marks ve Engels’in
toplum ve do¤al bilimleri ve di¤er
alanlardaki çal›ﬂmalar›ndan geçerlili¤ini yitiren tek bir tez yoktur. Aksine geçen her gün, Marksizm-Leninizm’i, ezilen ve sömürülen halklar›n kurtuluﬂ yolunun sosyalizm oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
Kim diyebilir ki, Lenin’in emperyalizm konusunda Ocak-Temmuz 1916'da yazd›klar› bugünkü
emperyalizm gerçe¤ine ›ﬂ›k tutmuyor. Aksine tüm sapt›rmalara, emperyalizmin 1990’lardan bu yana
dizginsizce süren propagandalar›na
karﬂ›n, Lenin’in tarif etti¤i emperyalizm vard›r karﬂ›m›zda. Keza
Marks’›n kapitalist sermaye birikimi, emekçilerin nas›l bir mekanizma içinde sömürüldükleri, kâr denilen olgunun temelleri nedir, kapitalist üretim süreci nas›l ﬂekillenir...
gibi, kapitalist sistemi tahlil eden
ola¤anüstü eseri ‘Kapital’de yaz›lanlar, Lenin’in emperyalist ekonominin iﬂleyiﬂini ortaya koydu¤u
“Kapitalizmin en yüksek aﬂamas›;
Emperyalizm”de söyledikleri, bugün yaﬂananlar de¤il midir?

riﬂimlerine karﬂ› duracaks›n›z. Peki
bu yeterli mi? Ya da ﬂöyle soral›m;
ba¤›ml› olmayan milli bir sermaye
var m›d›r? Bugünkü dünya koﬂullar›nda kapitalizmi
savunup ayn› zamanda ekonomik
ba¤›ms›zl›ktan söz
edilebilir mi?
Sovyetler Birli¤i’nin varl›¤› koﬂullar›nda k›smen
mümkündü bunlar. Birçok ülke,
sosyalist olmamas›na karﬂ›n, denge
koﬂullar›ndan yararlanarak ba¤›ms›zl›¤›n› koruyabiliyordu. Ancak,
MHP’nin de anti-komünizm kampanyas› arac›l›¤›yla hizmet etti¤i
sürecin sonunda sosyalizm, emperyalist sistemin karﬂ›s›nda bir güç olmaktan ç›kt›. Ve yukar›da tan›mlad›¤›m›z nitelikte onlarca ülke, emperyalist kapitalizmin halkalar›na
eklemlendiler. Direnenler, iﬂgallerle, yapt›r›mlarla bu sürece kat›ld›lar
ve halen de bu süreç devam ediyor.
Keza, kapitalist ekonomi ulusal s›n›rlar› tan›mayan bir geniﬂleme yaﬂamaktad›r. Dünya kapitalist sistemini belirleyen güçlerden kendini
azade tutarak kapitalizmi uygulamak, basit bir demagojidir sadece.
Bugün ülkemizde ve bizim gibi
ülkelerde ekonominin çarklar›n›
elinde tutan tekellerin tümü ayn› zamanda emperyalist tekellerle iﬂbirli¤i iliﬂkileri içindedirler. Yani adlar›
“Türk”tür, “milli”dir, ama emperyalist sermayenin ortaklar›, temsilcileri olarak vard›rlar. Bu niteli¤e sahip
olmayan orta düzeydeki sermayenin
ise, sistem üzerindeki belirleyecili¤i
yok denecek düzeydedir. Burjuvazisi iﬂbirlikçi olan bir ülkede, isterse
tek bir kuruﬂ yabanc› sermaye yokmuﬂ gibi görünsün, orada siyasi ba¤›ms›zl›k yoktur. Çünkü, “bir s›n›f›n öteki s›n›flar üzerindeki tahakküm arac›” olan devlet, egemen s›n›f›n, yani burjuvazinin elindedir ve
do¤al olarak izledi¤i politikalar da,
onun ç›karlar›n› temel alacakt›r. ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ç›karlar› ise, emperyalist tekellerin dünyas› ile her düzeyde bütünleﬂmedir.

Marksistler hep hakl›yd›
MHP bugün de ba¤›ms›zl›k
savaﬂ›n›n karﬂ›s›ndad›r
Marksizm dünyay› ayd›nlatan
biricik bilimdir. Ama bunun da ötesinde, Marksizm-Leninizm, sadece
mevcut sistemin tahlilini yapmam›ﬂ, onu de¤iﬂtirmenin yollar›n› da
göstermiﬂtir. Ölümsüzlü¤ünün ve
bugün de ezilen halklar›n, proletaryan›n mücadelesine ›ﬂ›k tutmas›n›n
s›rr› da burada yatmaktad›r.

Kapitalizm ve ba¤›ms›zl›k
Gelelim, MHP’linin “özeleﬂtirisi”ne. Kuﬂkusuz ki, misyonunu sola, Marksizm-Leninizm’e düﬂmanl›k temelinde tan›mlam›ﬂ; ba¤›ms›zl›k eylemlerine sald›rm›ﬂ; soyut bir
‘milli ç›kar’ söylemi ile ‘milletin’
egemen s›n›flar›ndan yana tutum alm›ﬂ bir hareketin yöneticisinin gerçe¤i görmesi sevindiricidir. Daha
baﬂka gerçekleri görmelerini de tavsiye ederiz. Mesela, linç giriﬂimleri
ile kime hizmet ettiklerini ve o hizmet ettiklerinin bu ülkeyi ba¤›ml›laﬂt›ran polikalar›n sahipleri oldu¤unu. Ya da siyasal ranta çevirmeye
çal›ﬂt›klar› milliyetçilik rüzgar›n›n
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere,
sermayeye karﬂ› mücadelelerin üzerini örtmeye yarad›¤›n› vb.
Bir an için özeleﬂtirisini samimi
kabul edelim. Peki “ekonomik ba¤›ms›zl›k”tan ne anl›yor MHP’li.
Aç›k ki, kastetti¤i emperyalist sermayeden ba¤›ms›z olmakt›r, ekonomi politikalar›n›n IMF taraf›ndan
belirlenmemesidir.
Elbette bunlar baﬂat koﬂuldur.
IMF’ye ba¤›ml› olmayacaks›n›z.
Emperyalist sermayenin ülke ekonomisini her ne ad alt›nda olursa olsun denetimine alma yönündeki gi34
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Peki bugün MHP bu tablo içinde
nerede durmaktad›r?
“Devletin bekas›” cephesinde,
bir baﬂka deyiﬂle iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazinin ç›karlar› cephesinde.
Bütün burjuva partileri gibi, politikalar›n› sistemin as›l sahiplerine
“sizin ç›karlar›n›z› en iyi biz koruruz” mesaj› verme hesab›yla belirlemektedirler. Önceki seçim broﬂürlerinde de aç›kça ortaya koyduklar›
gibi, mesela emperyalist tekellerin
küresel sald›r›s› olan özelleﬂtirmeleri savunmakta, sonra “millilik” oyununu sürdürebilmek için de, “Özelleﬂtirme uygulamalar›nda, yabanc›
sermaye ile milli sermayenin ortak
yat›r›mlar›n› teﬂvik edece¤iz” demektedirler.
Faﬂist hareket, en sermaye karﬂ›t› görünmeye çal›ﬂt›¤› dönemlerde
dahi, bu tür çeliﬂkileri hep içinde
bar›nd›r›r. Bu durum sadece ülkemize de özgü de¤ildir, faﬂizmin genel karakteridir denilebilir. MHP
çizgisinin, 12 Eylül öncesinde bir
dönem kapitalizm eleﬂtirisi üzerinden kitlelerle ba¤ kurmaya çal›ﬂmas› da bunun ürünüydü. Bugün, do¤-

rudan kapitalizm eleﬂtirisine yönelmeseler de, kapitalizmin sonuçlar›
üzerinden (yoksulluk, yolsuzluk,
yabanc› sermaye vb.) politika yapmaya devam etmektedirler.
Faﬂist hareketlerin kitle taban›n›
esas olarak yoksullaﬂma tehdidi alt›nda bulunan orta s›n›flar, proterleﬂme korkusu yaﬂayan küçük-burjuvalar, s›n›f bilinçsiz emekçi y›¤›nlar› oluﬂturur. Tüm bu kesimler ayn›
zamanda, bugün ya da gelecekte
sosyalizmden ç›kar› olan, sosyalist
politikan›n hitap etti¤i kesimlerdir.
Bu yüzden faﬂist hareketler; militan
bir milliyetçi söylemle donat›lm›ﬂ,
sosyalizmin kapitalizm eleﬂtirisinden al›nm›ﬂ propaganday› s›kça kullan›rlar. Ancak kulland›¤› söylem
kendi iç bütünlü¤ünden yoksun,
özünden soyutlanm›ﬂ, kitleleri cezbetmeye dönük sloganlaﬂt›rma düzeyindedir. Örne¤in, anti-kapitalist
sloganlarla kitleleri yedeklemeye
çal›ﬂ›rlar, ama asla kapitalizmi ortadan kald›rmaya dönük bir program
ortaya koymazlar. E¤er iktidar olma
durumlar› olursa, muhalif sistem
eleﬂtirilerini de bir yana b›rak›rlar.

‘78'liler ﬁehitleri ‹stismar Edemez
78’liler Vakf› Giriﬂimi’nin bir
süredir ﬂehit düﬂen devrimcileri
kullanarak politika yapmalar›, 17
Temmuz günü Taksim Tramvay
Dura¤›’nda protesto edildi.
BDSP, Devrimci Hareket,
Emekli-Sen 3 Nolu ﬁb., HKM,
HÖC, Kald›raç, Mücadele Birli¤i,
Odak ve Proleter Devrimci Duruﬂ
taraf›ndan düzenlenen aç›klamada,
“Devrimcilerin ‹radesini Yans›tmayan Hiçbir ﬁey Meﬂru De¤ildir.
78’liler De¤erlerimizden Derhal

Elini Çekmelidir” yaz›l› pankart›n
yan›s›ra, “Devrim Savaﬂç›lar›
Ölümsüzdür, Devrimci De¤erlerin
Rant Arac› Olarak Kullan›lmas›na
‹zin Vermeyece¤iz, 78’liler De¤erlerimizden Elinizi Çekin Devrim
Savaﬂç›lar› Birer De¤erdir, De¤erlere Sahip Ç›kmak Kavgada Israr›
Gerektirir” dövizleri taﬂ›nd›.
Yap›lan ortak aç›klamada, devrim savaﬂç›lar›n›n örgütlü mücadele içinde ﬂehit düﬂtükleri hat›rlat›larak, örgütlü devrimci mücadeleye
s›rt çeviren bu grubun, devrim savaﬂç›lar›n› ve devrimci
de¤erleri bir ma¤duriyet zemini üzerinden kendi politikalar›na konu yapmalar›n›n
asla kabul edilemeyece¤i
kaydedildi. “78’liler Vakf›
giriﬂimi ad›na hareket eden
35
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Almanya’da Nazi partisi NSDAP
özgülünde çok aç›k yaﬂanm›ﬂt›r. Alman tekellerinin iktidar› olan Naziler, demagojik propaganday› kendi
parti adlar›na kadar yans›tm›ﬂlar,
“milli sosyalizmi” kurmaktan söz
etmiﬂler, hatta bu görüntüyü tamamlamas› için parti içinde bir
“sol” kanad›n varl›¤›na da 30 Haziran 1934’te kanl› bir ﬂekilde tasfiye
edene kadar izin vermiﬂlerdir.
Keza, birebir ayn›laﬂt›r›lmasa
da, MHP, iktidar orta¤› oldu¤u dönemde, muhalefetteyken karﬂ› ç›kt›¤› bütün siyasi, ekonomik ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›n›n alt›na imza atmakta sak›nca görmemiﬂtir.
MHP’nin bugün özelleﬂtirmeler,
IMF ile iliﬂkilere karﬂ› ç›k›ﬂ›nda da,
kapitalizm, emperyalizm karﬂ›tl›¤›
de¤il, hamasi milliyetçilik vard›r,
ba¤›ms›zl›kç›l›k yoktur.
Evet, ekonomik ba¤›ms›zl›k olmadan, siyasal ba¤›ms›zl›k olmaz.
Bugünün dünyas›nda, ekonomik
ba¤›ms›zl›¤› savunmak, sosyalizmi
savunmakla özdeﬂleﬂmiﬂtir. MHP
dahil herkes, bu gerçe¤i de kabul etmek zorunda kalacaklar.
bu grup devrim savaﬂç›lar›n›n ve
devrimci de¤erlerin üzerinden elini
çekmelidir.” denilen aç›klamada,
ﬂunlar söylendi:
“Bu de¤erler ölümsüzleﬂenlerimizin kanlar›, canlar› pahas›na yarat›lm›ﬂ de¤erlerdir ve bunlar›n sahipleri ise bütün olarak bu ülkede
devrim mücadelesi veren devrimcilerdir, onlar›n örgütleridir. Bu siyasi yap›lar› yok sayarak böyle bir
kampanya düzenlenemez; sözünü
etti¤imiz kampanya da iﬂte tam
böyle bir kampanyad›r. Bu yüzden
78’liler devrimci hareketlerin tarihlerine, de¤erlerine ve bu tarih ve
de¤erlerin en önemli bileﬂeni olan
devrim mücadelesinde ölümsüzleﬂenlerin an›lar›na müdahale anlam›n› taﬂ›yan bu kampanyay› derhal
durdurulmal› ve devrimci hareketten, bu u¤urda savaﬂarak ölümsüzleﬂenlerin ailelerinden özür dilenmelidir.”

Tecrit sürdükçe bu meydanlar
hiç boﬂ kalmayacak!

TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçi
Park›’nda tecriti tutsaklar›n dilinden
anlatmaya devam ediyor! 1034. gününe giren Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nde
haftalard›r yap›lan mektup okuma
eylemleri, 15 Temmuz günü de devam etti. “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” ve “Tecrite Son” yazan
pankartlar açan aileler, direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›d›lar ve ‹srail zulmünü eleﬂtiren islamc› iktidara sordular: “Daha Kaç ‹nsan Ölecek”?
Semiha Eyilik taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, F Tipleri’nde yaﬂanan
hak ihlallerine de yer verilirken,
“Emperyalizmin direnen halklar›
teslim almak için kulland›¤› tecrit
politikas› ülkemizde devrimci tutsaklara yönelik uygulamalarla yaﬂan›yor” denildi. ‹çeride ve d›ﬂar›da
direniﬂin sürdü¤ünü hat›rlatan TAYAD’l›lar, “123. ölüm, yeni sakatl›k ve hastal›klar olmadan tecritin
kald›r›lmas›n› istiyoruz. Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun!” ça¤r›s›
yapt›lar. Her hafta tutsak mektuplar›n›n sendikac›lar, DKÖ ve parti yöneticileri taraf›ndan okunmas›na bu
hafta da devam edildi. Bu hafta hücre maketi içine giren EMEP Ankara
‹l Baﬂkan› Haydar Kaya, ‹srail sal-

d›r›lar›n› lanetledi¤i k›sa konuﬂman›n ard›ndan Edirne F Tipi’nden
Hac› Demir’in mektubunu okudu.
Kaya mektubun ard›ndan ﬂunlar›
söyledi:
“Mektubu yazan arkadaﬂ›n da
anlatt›¤› gibi tecrit herkesin sorunudur. Üstelik sadece belli bir siyasi düﬂünceye sahip olan kiﬂilerin,
devrimcilerin, demokratlar›n sorunu da de¤il. Yar›n oralara herkes
girebilir. Bu nedenle mücadele etmek gerekiyor.”
Eyleme, Mazlum-Der ve Tar›m
Orkam-Sen de destek verdi.
*
Samsun’da süren açl›k grevinde,
4. ekip olarak Nurgül Acar ve Eray
Demirci, 14 Temmuz’da eylemlerine baﬂlad›lar. “Tek talebimiz tecrit
iﬂkencesinin duvarlar›n› y›kmak, bu
direniﬂe ses olmakt›r” diyen Acar ve
Demirci, beﬂ gün sonra görevlerini
bir baﬂka ekibe devredecekler. Çeﬂitli kesimlerinden destek ziyaretleri gerçekleﬂirken, Samsun TAYAD’l›lar, EMEP, Halkevi ve ‹ﬂçi
Köylü Gazetesi Samsun Temsilcisi
taraf›ndan direniﬂ evi ziyaret edilerek destek verildi.
Ayr›ca açl›k grevi yap›lan evde,
36
23 Temmuz 2006 / 62

‹stanbul, Ankara, Adana,
‹zmir, Samsun ve Hatay’da açl›k
grevleri sürüyor. Tutsaklar›n sesi,
“sana tecriti
anlatmak istiyorum” diyen
TAYAD’l›lar
taraf›ndan
herkese ulaﬂt›r›l›yor

12 Temmuz günü bir anma etkinli¤i
de vard›. 12-14 Temmuz 1991 tarihlerinde, ‹stanbul ve Ankara’da ﬂehit
düﬂen devrimciler için yap›lan anmada, “Bize Ölüm Yok” ﬂiar›n›n direniﬂte yaﬂad›¤› ifade edildi.
Öte yandan Samsun TAYAD’l›lar, Süleymaniye Geçidi’nde her
hafta düzenledikleri oturma eylemini de, 15 Temmuz’da gerçekleﬂtirdiler. “Tecrite Son” pankart› aç›lan
eylemde bir hücre maketi de kullan›l›rken, aç›klamay› yapan Banu
Özcan, açl›k grevini ziyaret etme ve
tecriti ö¤renme ça¤r›s› yapt›. Daha
sonra, açl›¤›n›n, 100. gününe gelen
Avukat Behiç Aﬂç›’n›n yapt›¤› aç›klama okundu.
*
Açl›k grevinin Buca Forbes giriﬂinde sürdü¤ü ‹zmir’de ise eylem
50 günü geride b›rakt›.
12 Temmuz’da, açl›k grevinin
50. günü nedeniyle yap›lan etkinlik,
direniﬂ ﬂehitleri için sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Fatma Alan taraf›ndan
yap›lan konuﬂmada, tecrit ve direniﬂ
hat›rlat›larak mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Fatma Alan, “Hapishanelerde
direnen yak›nlar›m›z gibi bizler de
tecrite karﬂ› direnmeye devam ede-

ce¤iz. Tecrite karﬂ› sizler de direniﬂin bir parças› olmal›s›n›z. Çünkü
tecrit sadece hapishanelerdeki tutsaklara karﬂ› uygulanm›yor. Tüm
halka karﬂ› uygulan›yor” dedi.
Daha sonra içeriden ve demokratik kurumlardan gelen mesajlar
okundu. Yenikap› Tiyatro Toplulu¤u’nun, tecriti anlatan “Umut” adl›
tek kiﬂilik oyunu ilgiyle izlenirken,
polisin, TAYAD’l›lar› izleyen halk›
“Bunlar Apo’nun serbest b›rak›lmas›n› istiyorlar” ﬂeklinde provokasyon yaratma giriﬂimi, TAYAD’l›lar›n halka direniﬂi ve tecriti anlat›p
etkinli¤e davet etmesiyle boﬂa ç›kar›ld›. Birçok kiﬂinin bu davete uymas› üzerine bu kez de “yolu kapatmay›n, da¤›l›n” diye halk› da¤›tmaya çal›ﬂt›. Buna karﬂ›n etkinlik coﬂkuyla devam etti. Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n türkü ve marﬂlar› hep bir
a¤›zdan söylendi ve halaylar çekildi. Avukat Behiç Aﬂç› ve Gülcan
Görüro¤lu ile telefon görüﬂmesi yap›lan etkinli¤e 100 kiﬂi kat›ld›.
‹zmir’deki tek eylem bu de¤ildi.
Her hafta oldu¤u gibi, Kemeralt› giriﬂinde tecriti anlatan eylemlerini

sürdüren
TAYAD’l›lar,
bu
kez ac›lar›n› Filistin ve Lübnan
halk›n›n ac›s›yla
bütünleﬂtirerek
zulme karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda
bulundular.
Fatma Alan,
“Filistin halk›n›,
Filistin'in yi¤it
analar›n›, çocuk
generallerini, di- ‹zmir
reniﬂçilerini
Anadolu topraklar›nda 6 y›ld›r evlatlar›n›n onurlu
direniﬂini sahiplenen TAYAD'l› Aileler olarak selaml›yoruz. Ac›lar› ac›m›zd›r, öfkeleri öfkemizdir” ﬂeklinde konuﬂtu.
15 Temmuz’da düzenlenen eylemde, her hafta okunan tutsak
mektubu bu kez, ﬂair-yazar Uysal
Himmet taraf›ndan hücre maketi
içinde okundu.
*
Açl›k grevini meydanda sürdüren
Antakya TAYAD’l›lar, 14 Temmuz

“Kocaeli Ayd›nlar›ndan ilan”
Kocaeli’de, ayd›nlar, sanatç›lar, gazeteciler, sendikac›lar, ö¤retim görevlileri, avukatlar, doktorlar, çeﬂitli kitle örgütleri ve partilerin yöneticilerinden oluﬂan 225 imzal› bir ilan yay›nland›. 15-16 Temmuz günlerinde yerel gazetelerde yay›nlanan “Tecrit ‹ﬂkencedir” baﬂl›kl› ilanda, daha önce
ulusal bas›nda ç›kan ayd›nlar›n ilan›yla ayn› içerik ve talepler yer ald›.
*

“Tecrit sona erene kadar eylemler sürecek”
Tecriti protesto eden bir baﬂka eylem ise, DHKC taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Dergimize telefonla yap›lan üstlenmeye göre; 6 Temmuz akﬂam› saat 23.30'da Ümraniye Örnek Mahallesi'nde bir polis ekip otosu tarand›.
Üstlenmede, “Tecrit zulmü sona erene kadar eylemlerimiz sürecektir” denildi.
*
‹zmir’de avukatlar taraf›ndan
oluﬂturulan Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma
Komitesi üyesi avukatlar, ‹zmir Adliyesi kantininde, 17 Temmuz’da Av.
Behiç Aﬂç› ile dayan›ﬂmak amac›yla
imza masas› açt›lar, kart ve CD da¤›t›m› yapt›lar. Avukatlar, 24 Temmuz’da yapacaklar› eyleme, tüm
meslektaﬂlar›n› davet ettiler.
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günü, oturma eylemlerinin 21.’sini
gerçekleﬂtirdiler. Ulus Meydan›’ndaki eylemde “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” yaz›l› pankartlar açan TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Enis Aras; “Evet, insanlar›m›z
ölüyorlar hem de aç kalarak. Üstelik
hücre hücre eriyerek ölüyorlar. Çünkü onlar ‘biz onursuz, kiﬂiliksiz bir
ﬂekilde yaﬂamay› kabul etmiyoruz’
dediler. E¤er bize bu onursuzlu¤u
dayat›rsan›z iﬂte bedenlerimiz dediler ve ölüme yatt›lar” diye konuﬂtu.
‹srail’in sald›r›lar›na da de¤inen
Aras, AKP iktidar›n›n kendi ülkesinde insanlar› katlederken, Filistin’e sahip ç›k›yor görünmesindeki
ikiyüzlülü¤ü eleﬂtirdi. Aç›klaman›n
ard›ndan oturma eyleminde Tekirda¤ 1 No’lu Hapishanesi’nden Ercan Kutlu’nun mektubu okundu.
*
‹stanbul’da TAYAD'l› Aileler, 15
Temmuz’da, ‹stiklal Caddesi boyunca, Boran Yay›nevi'nden ç›kan
"Yaﬂayanlar Anlat›yor-TECR‹T" kitab›n›n sat›ﬂ› ve tan›t›m›n› yaparak,
tecriti anlatt›lar. 100 TAYAD’l›n›n
önlükleri, ellerinde kitaplar›yla doldurdu¤u cadde boyunca insanlara
anonslar yap›larak tecrit anlat›ld›.
Galatasaray Lisesi önüne gelindi¤inde ise, burada tecrite iliﬂkin k›sa bir aç›klama yap›ld›. Tutsak annesi Melek Akgün herkesi tecrite
karﬂ› mücadeleye destek vermeye
ça¤›rd›.
TAYAD’l›lar ertesi günü de, her
pazar oldu¤u gibi Sultanahmet Par-

k›'ndayd›lar. Temsili hücre içinde
yap›lan aç›klaman›n ard›ndan,
Alev Akgün taraf›ndan, Edirne F
Tipi Hapishanesi'nde tutsak olan
Hac› Demir'in mektubu okundu.
Türkçe ve ‹ngilizce pankartlar›n,
direniﬂçilerin büyük resimlerinin
taﬂ›nd›¤› oturma eyleminde çevrede bulunanlara tecrit anlat›ld›.
Eylem, “Behiç Aﬂç› Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar›yla sona erdi.
*
Ölüm orucu direniﬂinin sürdü¤ü ﬂehirlerden biri olan Adana’da
TAYAD’l›lar 17 Temmuz’da ‹nönü Park›’nda oturma eylemlerini
sürdürdüler. “Tecrite Son” pankart›n›n aç›ld›¤› ve sloganlar›n
at›ld›¤› eylemde konuﬂan Hasan
Kutlu, “AKP iktidar› ve Adalet
Bakan› Çiçek hâlâ büyük bir ikiyüzlülükle sorunu gizlemeye ve
çarp›tmaya devam ediyor” dedi.
Oturma eylemi boyunca parkta
toplanan halka Gülcan Görüro¤lu
baﬂta olmak üzere ölüm orucu direniﬂçileri ve tecrit uygulamalar›yla ilgili aç›klamalar sürerken,
Sincan F Tipinden Rabbena Hanedar‘›n mektubu okundu.
*
Mersin TAYAD’l›lar da 17
Temmuz’da Taﬂ Bina önünde
oturma eylemindeydiler. ‘Tecrite
Son’ pankart›n›n ve direniﬂçilerinin resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan Gülbeyaz Karaer,
“Direniﬂin hakl› taleplerine derhal
cevap verilmelidir. ‹ktidar çözümsüzlük dayatt›¤› sürece yeni
ölümler de yaﬂanacakt›r. Sorumlusu da iktidar olacakt›r” dedi.
Hac› Demir’in mektubunun okundu¤u eylem “Tecrite Son, Sansüre
Son” sloganlar›yla sona erdi.
*
Zonguldak'ta 15 Temmuz günü TAYAD’l›lar, Madenci An›t›’nda düzenledikleri aç›klamada,
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” pankart› açt›lar.

Bas›ndan
Y›ld›r›m Türker (17 Temmuz 2006, Radikal)

Bakan›n gözyaﬂlar›
Sorumlusu oldu¤u tecrit düzeni durmadan insan ö¤ütüyor. Bakan, 4 yaﬂ›nda bir çocu¤un hamasi duygu taklidine a¤l›yor
Son olarak onu gözyaﬂlar› içinde gördük. Yüzü, içinde sürüklendi¤i duygu selinin gücüyle buruﬂmuﬂ, gözleri iyice k›s›lm›ﬂ, besbelli hâkim olamad›¤› gözyaﬂlar› yanaklar›ndan inci gibi süzülüyor.
Siz de benim gibi tuhaf bir duyguya kap›lm›ﬂs›n›zd›r mutlaka. ‹ﬂte Cemil
Çiçek de; o yüzünden genellikle mesafeli bir öfke, derin bir küçümseme okunan, neredeyse diﬂlerinin aras›ndan konuﬂan Adalet Bakan›m›z da duygulan›r,
kimi durumlar karﬂ›s›nda gözyaﬂlar›na mani olamazm›ﬂ.
....
Cemil Çiçek hakk›nda birkaç y›l önce ﬂöyle yazm›ﬂ›m: "Cemil Çiçek,
AKP'yle ordu aras›nda gölge arabulucu olarak duruyor. Bu konudaki yetene¤i s›n›rs›z. Askerin tepkisini yumuﬂatma konusunda k›vrak zekâs›n› kullanarak iﬂ bitiriyor. Geçmiﬂinden de ald›¤› dersler sonucunda fevri, sert ç›k›ﬂlardan kaç›n›yor. Uyum paketinin haz›rlanma sürecinde aslen temsil etti¤i tutucu milliyetçilere “8. maddeyi kald›r›yoruz ama daha iyisi var. 311-312 ne güne duruyor” diyor. Sezer'in veto gerekçesine yol gösteren de sevgili bakan›m›z Çiçek. 312. madde her pakette de¤iﬂtiriliyor. 159. madde üç kez de¤iﬂtiriliyor. Dernekler Yasas› dört kez de¤iﬂtiriliyor. Statüko sözcüsü Çiçek, asl›nda hiçbir ﬂey de¤iﬂmesin diye ç›rp›n›yor. Naml› Dönmezer'le birlikte haz›rlad›¤› Ceza ‹nfaz Yasas›'yla bir zamanlar toplum vicdan›nda a¤›r yaralar açm›ﬂ
olan 'tek tip elbise' konusunu ›s›t›p yeniden gündeme getiriyor. Mahkûmlar›n
okuduklar› kitaplardan duvarlar›na asacaklar› resimlere kadar her ﬂeyi kapsayan bir s›k›düzen yaratma peﬂinde. 'Sessiz protesto'da bulunanlara bir y›l gecikmeli tahliye de onun katk›lar›ndan.
....
Terörle Mücadele Yasas›'n› boynu bükük, bize yak›narak ama çaresizli¤ini de belirterek ilan eden Cemil Çiçek, bu resimde "Cezaevi sözü içime dokunuyor. Buras› konukevi" dedi¤i F tipi hücrelerde sonsuz iﬂkence koﬂullar›
alt›nda yaﬂayan insanlara de¤il, tecritte ölüme-intihara sürüklenenlere de¤il,
ölüm orucunda sönüp giden hayatlara de¤il, yarg›n›n hal-i pür melâline hiç
de¤il, o s›rada istismar›na tan›kl›k etti¤i bir k›z çocu¤una a¤l›yor. Hay›r, yanl›ﬂ anlamay›n. 4 yaﬂ›nda bir k›z çocu¤unun 38 dizelik bu okunaks›z ﬂiiri korkunç bir sirk gösterisi gibi ezbere ve el-kol-g›rtlak hareketleriyle bo¤ula bo¤ula okumas› karﬂ›s›nda dehﬂete kap›larak 'kim bu çocu¤a bu iﬂkenceyi reva
gören münasebetsiz' diye hayk›raca¤›na o bebe¤in yans›lad›¤› duygu hallerinden etkilenmiﬂ, ona a¤l›yor. Nüfusun en az yüzde doksan dokuzunun mümkün de¤il anlayamayaca¤› a¤dal› dizeleri kendisine ö¤retilmiﬂ seferberlik
g›rtla¤›yla papa¤an usulü hayk›ran bu çocuk onu utand›rm›yor, güldürmüyor,
bu durumun sorumlular› onu k›zd›rm›yor. 'Yüce Türk adaleti'nin önde gelen
temsilcisi, ancak böylesine yüz k›zart›c› bir gösteri karﬂ›s›nda duygulanabilen
bir muhterem. Ona bu durumun gayriahlaki, gayriinsani oldu¤unu anlatabilir
miyiz san›yorsunuz?...
4 yaﬂ›nda çocuklar›n s›kt›klar›nda ﬂüheda f›ﬂk›racak topraklar üstünde,
baﬂlar›n› ba¤lay›p bilmedikleri bir dilden ezberlerle dinle tan›ﬂmalar›nda bir
beis görmüyor. Sorumlusu oldu¤u tecrit düzeni durmadan insan ö¤ütüyor.
Bakan, 4 yaﬂ›nda bir çocu¤un hamasi duygu taklidine a¤l›yor.
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hayat›n
içindeki

teori
Emperyalistler Aras›
‹liﬂki ve Çeliﬂkiler -1
Sevgili okurlar›m›z, merhaba!
Yüre¤i halkla birlikte, halktan yana
atan herkesin yüre¤i Gazze’nin,
Beyrut’un ac›s› ve öfkesiyle dolu.
Filistin ve Lübnan halk›n›n bombalarla katledilmesi karﬂ›s›nda insanlar bazen kendini “çaresiz hissetti¤inden” sözediyor. Oysa çare bizzat
tan›k oldu¤umuz bu tablonun içinde. Direnen bir halk, direnen örgütler, kök söktürüyorlar Siyonist ‹srail’e ve tabii onun arkas›ndaki efendilere. ‹srail’in gücünü anlatmak
için hep Arap devletleriyle yapt›¤›
savaﬂ örnek verilir; do¤rudur, kaç
tane Arap devleti birleﬂmiﬂ ama alt›
günde ‹srail’e yenilmiﬂlerdir. Bu bir
gerçek. Ama bir gerçek daha var;
ayn› ‹srail, üstelik Arap devletleri
gibi ordular›, tanklar›, toplar› olmayan 3,5 milyonluk Filistin halk›n›
yenemedi onlarca y›ld›r. Neyse, as›l
de¤inmek istedi¤im bu de¤il. Bu olguyu görmeyen veya halklar›n gücünün fark›nda olmayanlar, “çaresiz”lik” içinde, “kim durduracak bu
‹srail’i?” diyerek, ﬂu veya bu emperyalist ülkeye, kuruma bel ba¤l›yorlar. ‹ﬂte bizim bugünkü konumuz da meselenin emperyalizm
cephesi.
Emperyalist cephenin ‹srail sald›r›lar›na iliﬂkin son tavr›n› özetleyerek baﬂlayal›m istersen Özlem.

Özlem: Geçen hafta gözler G8 zirvesindeydi. Say›s›z köﬂe yazar›
“zirve”ye ça¤r› yapt› bu savaﬂ›n
durdurulmas› için. Fakat G-8 zirvesinden ç›kan karar, emperyalizme,
emperyalistler aras› çeliﬂkilere bel
ba¤layan kesimlerde hayal k›r›kl›¤›
yaratt›. “En az›ndan bir ateﬂkes
ça¤r›s› yapmas› bekleniyordu” diye
yazd› hayal k›r›kl›klar›n›n sahipleri.
Ama G-8 ateﬂkes ça¤r›s› “bile”

Emperyalistler üzerinden
yarat›lan her umut,
aldatmacad›r!
yapmad›. Oysa, G-8’de aralar›nda
çeﬂitli bariz çeliﬂkiler olan Amerika,
Avrupa ve Rusya yeral›yordu. Bir
teoriye göre, Avrupa, dünyada
Amerikan sald›rganl›¤›n› “dengeleyecek” tek güçtü... Veya bir baﬂka
teoriye göre, Rusya, “Avrasya”n›n
bir parças› olarak Amerikan egemenli¤indeki bir dünyaya karﬂ› tek
alternatifti...
Ama “zirve”den tek bir ses ç›kt›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
aç›klamas›nda da belirtildi¤i gibi, o
ses de “‹srail Cephesi'nden konuﬂan” bir sesti. Hiçbir emperyalist
gücün ABD sald›rganl›¤›n› durdurma, “dengeleme” gibi bir rol üstlenmedi¤i görüldü.

Kemal: Evet, durum budur; o
zaman ﬂu soru gündeme geliyor:
Emperyalistler aralar›ndaki çeliﬂkilere ra¤men nas›l ortak bir ses ç›karabiliyorlar, aralar›ndaki çeliﬂkilerin
türü nedir? Bu durumu daha iyi
kavrayabilmek için bu haftaki sohbetimizi emperyalistler aras› iliﬂki
ve çeliﬂkiler bahsine ay›rd›k.
Bu konuyu ele al›rken, Avrupa
Birli¤i’ne “ABD karﬂ›s›ndaki tek
dengeleyici güç” misyonu yükleyen
anlay›ﬂlar›, “uluslararas› toplum”
kavram›n› yerli yersiz gündeme getiren politikalar›, emperyalizmin
müdahalelerine “demokratik” bir
rol yükleyen anlay›ﬂlar› da tart›ﬂm›ﬂ
olaca¤›z.

Mazlum: Hepsi ‹srail cephesinden konuﬂtu¤una göre, emperyalistler “yekpare” bir bütün mü? Önce bunu tespit edelim. Hay›r, böyle
de¤il. Çeliﬂkili ve çat›ﬂmal› bir bütün bu. Zaten çeliﬂkisiz bir bütün
olmas›, kapitalizmin ve emperyalizmin tabiat›na ayk›r›d›r. Emperyalistler aras› iliﬂkileri anlamak, bu
iliﬂkilerin s›n›f mücadelesi aç›s›ndan sonuçlar›n› do¤ru tespit etmek
de zaten bu “çeliﬂkili bütün”ü kav39
23 Temmuz 2006 / 62

ramaktan geçer.
Emperyalizm belli bir döneme
kadar böyle bir “bütünlük” göstermiyordu. Tersine, aralar›ndaki çeliﬂkiler belli noktalarda uzlaﬂmazl›k kazan›p askeri savaﬂlara dönüﬂüyordu. Yani, yüzy›l›n baﬂ›nda, emperyalistler aras›nda bir nevi “orman kanunlar›” geçerliydi. Kim askeri olarak güçlüyse, pazarlara o el
koyuyordu. Bunun için iki kez dünya savaﬂ› ç›kard›lar.
Her iki savaﬂ da bilindi¤i gibi,
dünya tarihinin en kanl› savaﬂlar›d›r. 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda tam
8.700.000 insan hayat›n› kaybetti.
Dünya tarihinde ilk kez bir savaﬂta
bu kadar insan ölüyordu. Savaﬂ›n
di¤er alanlardaki tahribat› da büyüktü; 812.000 bina, 54 milyon km
yol, 2 milyon hektar toprak tahrip
edilmiﬂti... Ama bütün bu kay›p ve
tahribat rakamlar›, bir sonraki savaﬂ›n yan›nda küçük kalacakt›. Teknolojinin ve dolay›s›yla silahlar›n geliﬂmesi, pazar kavgas›n›n daha ﬂiddetlenmesi nedeniyle, 2. savaﬂ, birincisinden daha kanl› oldu. 40-43
milyon insan öldü bu savaﬂta... Emperyalizm adeta kan gölüne çevirdi
dünyay›. (Ama birazdan belirtece¤im gibi, döktükleri kanda da bo¤uldular bir yerde; sömürü alanlar›n›n 1/3’ünü kaybettiler.)
2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras›, emperyalistler bir çok aç›dan yeni koﬂullarla karﬂ› karﬂ›ya
kald›lar.
Savaﬂ sonunda Almanya, ‹talya
ve Japonya hem ekonomik, hem askeri olarak çökmüﬂtü. Fakat bunun
karﬂ›l›¤›nda galip durumdaki emperyalist ülkelerin tekelleri büyük
kârlar sa¤lam›ﬂlard›. ABD, savaﬂ›n
hem ekonomik, hem askeri cephesinde en az kayb› verip en çok kazanan› durumundayd›.
Emperyalist ülkeler, bu savaﬂ sürecinin sonunda sömürgelerinin bir

k›sm›n› daha kaybettiler. “Dünya
pazar›”n›n bir bölümü daha sosyalist sisteme dahil oldu. Sovyet K›z›l
Ordusu’nun verdi¤i destekle Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta gerici faﬂist iktidarlar y›k›ld›.
Emperyalist Almanya ikiye bölünerek do¤usunda Demokratik Almanya kuruldu. Savaﬂtan k›sa bir süre
sonra, 1949’da Çin gibi büyük bir
ülkenin de emperyalist sistemden
kopmas›yla, emperyalistler büyük
bir pazar daralmas›yla yüzyüze geldiler. Ama bunun ötesinde bir olguyla daha yüzyüzeydiler: Sosyalist
blok!
Emperyalistler, bu paylaﬂ›m savaﬂ›yla, emperyalist bunal›ma çare
aram›ﬂlar; ama savaﬂtan daha büyük
kay›plarla ç›km›ﬂlard›. Pazar için
savaﬂm›ﬂlard› ama ellerindeki pazarlar› kaybetmiﬂlerdi. Ve üstelik
art›k karﬂ›lar›nda sadece Sovyetler
Birli¤i de¤il, sosyalist blok vard›.
Biraz önce de sözünü etti¤imiz
geliﬂmeyi de bu tabloya ekleyelim:
Savaﬂ teknolojisi geliﬂtikçe geliﬂmiﬂ
ve savaﬂ›n sonunda ABD’nin Japonya’ya att›¤› atom bombalar›yla
da görüldü¤ü gibi, bundan sonra
birbirleriyle yapacaklar› bir savaﬂ,
kendilerinin de tümden yok olmas›n›, bir daha aya¤a kalkamayacak
kadar y›k›ma u¤ramas›n› ihtimal
dahiline sokmuﬂtu. Nitekim k›sa bir
süre sonra hem ABD d›ﬂ›ndaki baz›
emperyalist ülkeler, hem de SSCB
nükleer silaha sahip olacakt›.

Kemal: Mazlum arkadaﬂ emperyalizmi entegrasyona götüren
süreci özetledi. ﬁimdi bu süreçte ortaya ç›kan sonuçlar› ve onlar›n da
beraberinde getirdi¤i di¤er olgular›
alt alta s›ralarsak:
Bir; emperyalistler aras› savaﬂlar›n (ve o güne kadar ki emperyalist sömürünün temel biçimi olan
aç›k iﬂgallerin) ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n› tetikleyen bir rol
oynamas›,
‹ki; sosyalist blokun varl›¤›,
Üç; nükleer silahlar›n ulaﬂt›¤›
seviye.

‹ﬂte bu olgular›n varl›¤›, emperyalistler aras› çeliﬂkilerin ekonomik plandan -emperyalistler aras›
savaﬂ biçiminde- askeri plana s›çramas›n›n önüne bir engel olarak
ç›km›ﬂt›r. Hem askeri, hem siyasi
koﬂullar, emperyalistleri kendi aralar›ndaki sorunlar› daha farkl› bir
ﬂekilde çözmeye yöneltmektedir.
Buna ba¤l› olarak da emperyalistler
aras› iliﬂki ve çeliﬂkiler iki temel
cephede de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r:
Bu iki temel de¤iﬂiklikten birincisi, çeliﬂkilerini paylaﬂ›m savaﬂ› ile
çözümleyemeyen emperyalistlerin
zorunlu olarak entegrasyona gitmeleri, ikincisi ise yeni-sömürgecilik metodlar›n› geliﬂtirmeleridir.
(Yeni sömürgecilik, emperyalist ülke ekonomileri askerileﬂtirilirken,
emperyalizmin iﬂgal biçiminin, ihraç edilen sermayenin bileﬂiminin
de¤iﬂmesi gibi unsurlar› içerir ama
konumuz bu olmad›¤› için burada
özel olarak açmaya gerek yok.) Biz
burada de¤iﬂikli¤in birinci cephesi
üzerinde durmaya devam edelim.

Özlem: Peki emperyalistleri
birbiriyle askeri veya baﬂka biçimlerde sürekli çat›ﬂma içinde olmaya
zorlayan sebep nedir?
Kemal: Esas›nda önemli bir
soru. Ço¤u zaman da zaten biliniyormuﬂ kabul edilerek üzerinde durulmayan bir yan; ﬂimdi bizim de
yapt›¤›m›z gibi. Ama bu nedenin
anlaﬂ›lmas›, sadece paylaﬂ›m savaﬂlar›n› ve devam›ndaki entegrasyon
sürecini de¤il, mesela bugün
ABD’nin Afganistan’›, Irak’› iﬂgal
etmesindeki temel nedenleri anlamak için de önemli.
Bunun cevab› kuﬂkusuz ekonomik anlamda daha ayr›nt›l› bir incelemeyi gerektirir belki ama k›saca
ﬂöyle cevaplayabiliriz.
Kapitalizmin do¤as›, onlar› böyle yapmaya zorluyor. Ellerinde toplanan sermayenin yo¤unlu¤u, onlar›
sermaye ihrac›na, ihraç ettikleri
sermayeden elde edecekleri kârlar›n
da maksimum olmas›n› hedeflemeye yöneltiyor. Sermayeyi en uygun
koﬂullarda ihraç etmek, sömürgele40
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B

u konuyu ele al›rken, Avrupa Birli¤i’ne
“ABD karﬂ›s›ndaki tek dengeleyici güç”
misyonu yükleyen anlay›ﬂlar›, “uluslararas› toplum” kavram›n› yerli yersiz gündeme getiren politikalar›, emperyalizmin
müdahalelerine “demokratik” bir rol
yükleyen anlay›ﬂlar› da tart›ﬂm›ﬂ olaca¤›z.

re sahip olmay› gerektirir.
Fakat hat›rlayaca¤›n›z gibi, emperyalizm zaten dünya pazar›n›n
paylaﬂ›m›n›n tamamlanm›ﬂ olmas›
demektir. Biraz önce Mazlum arkadaﬂ›n anlatt›¤› 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›
öncesi de dünya pazar› paylaﬂ›lm›ﬂ
durumdayd›. Fakat, kapitalizmin
eﬂitsiz geliﬂim yasas› sonucu, bu
arada baﬂka emperyalist ülkeler geliﬂir, onlar›n ellerinde sermaye birikir ve mevcut paylaﬂ›m onlar› rahats›z etmeye baﬂlar ve dünyan›n yeniden paylaﬂ›lmas›n› isterler. Tekelci
kapitalizm elinde biriken sermayeyi
aktaracak yeni pazarlar bulmak zorundad›r. Biriken sermaye akacak
pazarlar bulup maksimum kârlar
sa¤layarak tekrar sermayeye dönüﬂmezse, bu sistemin iﬂleyiﬂinde büyük krizlere neden olur ve “pazar”
sorununu çözememek, asl›nda emperyalizmin sonu demektir.
San›r›m sorunun cevab›n› ekonomik temeli aç›s›ndan k›saca vermiﬂ olduk. Sorun sermaye birikimi
ve pazar sorunudur. Mesela, burjuvazinin göstermek istedi¤i gibi, ﬂu
veya bu ülkenin, liderin “ihtiraslar›”
sorunu de¤ildir. Lenin daha yüzy›l›n baﬂ›nda bu paylaﬂ›m meselesine
iliﬂkin Emperyalizm kitab›nda ﬂöyle
der, onu aktararak tamamlayay›m
sorunun cevab›n›:
"Kapitalistler dünyay› paylaﬂ›yorlarsa, bunu, kendilerinde bulunan hain duygulardan ötürü de¤il,
ulaﬂt›klar› yo¤unlaﬂma düzeyi, kar
sa¤lamak için kendilerini bu yola
baﬂvurmak zorunda b›rakt›¤›ndan
yap›yorlar. Ve dünyay›, 'mevcut sermayeleri', 'güçleri' oran›nda paylaﬂ›yorlar, çünkü kapitalizmin ve meta
üretimi sisteminin var oldu¤u bir
ortamda, daha baﬂka bir paylaﬂma
biçimi sözkonusu olamaz." (syf. 90)

Mazlum: Biraz önce savaﬂlar›

anlat›rken tarihi bilgilere pek girmemiﬂtim ama bu sorunun cevab›n›
somutlamas› aç›s›ndan biraz tarih
bilgisi eklemek iyi olacak san›r›m.
Kemal arkadaﬂ dedi ki, ekonomik olarak geliﬂen emperyalist ülkeler yeni pazarlara ihtiyaç duyarlar
ve paylaﬂ›lm›ﬂ olan pazarlardan pay
isterler. 1. emperyalist savaﬂ öncesi
durum tam böyleydi. Ulusal birli¤ini ve ekonomik geliﬂmesini geç tamamlayan Almanya, h›zl› bir geliﬂim göstermiﬂ, elinde büyük bir sermaye birikmiﬂti. Ama yat›r›m yap›lacak pazarlar ‹ngiltere, Fransa gibi
emperyalist devletlerin elindeydi.
Ve bunlar pazarlar›n› di¤er emperyalistlerle paylaﬂmak istemiyorlard›. Öyleyse yeni pazarlara sahip olmak için savaﬂ kaç›n›lmazd›. Önce
Avusturya-Macaristan’›n S›rbistan’a, ard›ndan da Almanya’n›n
Belçika’ya sald›rmas›yla savaﬂ baﬂlad›.
Biliyorsunuz, “‹ttifak Devletleri” diye adland›r›lan Almanya ve
Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u ve onlarla ayn› safta savaﬂa kat›lan Osmanl› ‹mparatorlu¤u bu savaﬂta yenildiler. Savaﬂ ma¤lup ülkelere imzalat›lan Versailles, Sevr ve
di¤er anlaﬂmalarla sonuçland›r›ld›,
yenilenlerin topraklar› paylaﬂ›ld›.
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›na bakt›¤›m›zda da ayn› temel etkeni görüyoruz. I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’yla sömürgeleri paylaﬂan emperyalistlere
1930’lar›n ortalar›na gelindi¤inde
pazarlar yetmemeye baﬂlad›. ‹lk savaﬂ›n›n ma¤luplar›ndan Alman emperyalizmi kendisini toparlam›ﬂ, yeniden geniﬂleme ihtiyac› duyuyordu. Japonya, ‹talya da benzer durumdayd›. Alman tekellerinin deste¤iyle faﬂizmin iktidara getirilmesiyle süreç baﬂlad›.

B

urada as›l dikkat edilmesi gereken,
bu birleﬂmenin -yani entegrasyonun- “zorunlu” bir birleﬂme olmas›d›r. Baﬂka bir biçimde söylersem:
entegrasyon emperyalist ülkeler ve
tekeller aras›ndaki rekabete son vermemiﬂ, sadece yeni bir biçim vermiﬂtir.

Japonya Mançurya’y›, ard›ndan
Almanya Avusturya’y› ve sonra da
Çekoslavakya’y› iﬂgal etti ve II.
Paylaﬂ›m Savaﬂ› baﬂlad›. (Ç›k›ﬂ›nda
yine pazar paylaﬂ›m› olan bu savaﬂ,
bir noktada emperyalist sistemin
Sovyetler’i ve Avrupa ülkelerindeki
ihtilalci geliﬂmeleri yoketme sald›r›s›na dönüﬂmüﬂ ancak Sovyetler bu
sald›r›y› püskürtmüﬂtür.)
Her iki emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ› da bir “bunal›m dönemi”nin tepe noktas›na denk düﬂer. “Bunal›m
dönemi” denilen olgu, sermaye birikiminin aﬂ›r› yo¤unlaﬂmas›, arz-talep dengesinin bozulmas› ve di¤er
çeﬂitli ekonomik kriz unsurlar›yla
karakterize olur zaten. “Bunal›m”›
çözmek için savaﬂa baﬂvurulur, emperyalizm ayn› zamanda sürekli bir
bunal›m demek oldu¤u için, bir bunal›m biter, baﬂka bir bunal›m dönemi baﬂlar. Emperyalizmin birinci
bunal›m dönemi, 1. Emperyalist
Paylaﬂ›m Savaﬂ›’yla, savaﬂ sonras›
baﬂlayan 2. bunal›m dönemi, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’yla bitmiﬂtir. 3. bunal›m dönemi, 3. bir
emperyalist savaﬂa sahne olmad›,
çünkü 3. bunal›m dönemi, yukar›da
açt›¤›m›z gibi, emperyalizmin entegrasyona gitti¤i bir dönemdi.

Kemal: Emperyalistlerin entegrasyona yönelmesinin nedenlerini belirtmiﬂtik. Entegrasyon süreci
nas›l bir süreçtir ve nas›l geliﬂti, bunu da sen aç istersen Özlem.

Özlem: Entegrasyon, kelime
anlam›yla birleﬂme/birleﬂtirme demektir. Fakat burada as›l dikkat
edilmesi gereken, bu birleﬂmenin
“zorunlu” bir birleﬂme olmas›d›r.
Baﬂka bir biçimde söylersem: entegrasyon emperyalist ülkeler ve tekeller aras›ndaki rekabete son vermemiﬂ, sadece yeni bir biçim vermiﬂtir. Pazarlar› savaﬂarak paylaﬂamad›klar›na göre, birleﬂerek paylaﬂacaklard›. Ki birleﬂmelerini zorunlu k›lan bir güç vard›.
Entegrasyon çerçevesinde neler
yapt›klar›ndan da k›saca sözedeyim. Sosyalist blok ve onun yo¤unlaﬂm›ﬂ bir ifadesi olarak ulusal kur41
23 Temmuz 2006 / 62

tuluﬂ savaﬂlar› karﬂ›s›nda ortak bir
cephe oluﬂturup ortak politikalar
geliﬂtirdiler. Askeri güçlerini birleﬂtirmek için NATO’yu kurdular. Daha sonra sosyalist blok karﬂ›s›ndaki
cepheyi büyütmek için baz› yeni sömürge ülkeler de bu askeri birli¤e
dahil edildi.
Ekonomik alanda ise IMF, Dünya Bankas› gibi kuruluﬂlarla, hem
kendi içlerindeki ekonomik rekabeti bu kurumlar bünyesine taﬂ›d›lar,
hem de bu kurumlar arac›l›¤›yla sömürge ve yeni-sömürge ülkelerin
ekonomilerini denetim alt›na ald›lar. Emperyalistler aras› pazar mücadelesi bir yan›yla art›k bu kurumlar içinde sürecekti. Buralarda ekonomik, siyasi, askeri olarak güçlü
olanlar›n sözü geçti¤inden her emperyalist ülke sömürüden daha fazla
pay almak, dünya pazar› üzerinde
daha etkili olabilmek için, ekonomik, siyasi, askeri gücünü bu kurumlara yans›tmaya çal›ﬂacakt›.
Keza emperyalistler aras›ndaki
entegrasyonun ifadesi olarak bu
merkezi askeri ve ekonomik kuruluﬂlar›n yan›s›ra, ikili-üçlü gruplar
halinde ülkeler düzeyinde veya bölgesel birlikler, ittifaklar da kuruldu.

Kemal: Burada ﬂunu da belirtmek ilginç olacakt›r. Bugün de varl›¤›n› sürdüren bu emperyalist kuruluﬂlar›n bir ço¤u, hemen 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda
gündeme gelmiﬂtir. Bunlar›n kuruluﬂu s›ras›nda 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndaki ittifaklar ve düﬂmanl›klar birden bire de¤iﬂmiﬂtir.
Hat›rlanaca¤› gibi, savaﬂta ABD,
‹ngiltere, SSCB, faﬂist kamp› oluﬂturan Almanya, ‹talya, Japonya, ‹spanya’ya karﬂ› birlikteydi. Savaﬂ
sonras› iki taraftaki ülkelerin, biri
hariç hepsi, o birine -SSCB’ye- karﬂ› birleﬂti.
Birbirlerinin ülkelerini yak›p y›kan, pazarlar› ele geçirmek için birbirini bo¤azlayan eski düﬂmanlar,
dost olmuﬂtu bu yeni konjunktürde.
Bu geliﬂme bize entegrasyonun
siyasi muhtevas›n› da göstermektedir. Entegrasyon, emperyalizmin ni-

E
teli¤inin de¤iﬂmesinin, emperyalistler aras› çeliﬂkilerin zay›flamas›n›n
sonucu de¤ildir, bir güç karﬂ›s›nda
ortak bir güç oluﬂturma ihtiyac›d›r.
Evet sen devam et.

Özlem: Bölgesel entegrasyonlar›n en eski ve en önemlilerinden
birisi Avrupa Birli¤i'dir. 2. Paylaﬂ›m
Savaﬂ›'ndan y›pranmam›ﬂ büyük bir
güç olarak ç›kan ABD emperyalizminin bu avantaj›n› kullanarak tüm
dünyay› kendi pazar› haline getirmek istemesinin karﬂ›s›nda Avrupal› emperyalistler en baﬂta kendi iç
pazarlar›n› korumak ve ABD ile rekabet edebilmek için AET’yi oluﬂturdular.
Bu entegrasyonun belli bir aﬂamas›nda, 1993'te, birlik üyesi ülkelerde mallar›n, sermayenin, kiﬂilerin
ve hizmetlerin “serbest dolaﬂ›m
hakk›” tan›narak, Avrupa tek bir
pazar haline getirildi. Bu oluﬂum
Avrupa emperyalizmine AB arac›l›¤›yla, ABD, Japonya ve Rusya emperyalizmine karﬂ› “tek vücut” halinde hareket etme imkan› kazand›rd›. Ancak, entegrasyonun bugüne
kadarki en ileri biçimini oluﬂturan
(ki bilindi¤i gibi, AB sadece ekonomik birli¤i de¤il, siyasi birli¤i de
hedefledi¤ini aç›klayan bir birliktir)
AB içinde bile emperyalistler aras›
k›yas›ya rekabet son bulmam›ﬂt›r.
AB, entegrasyon sürecinde de emperyalistler aras› pazar kavgas›n›n
sürdü¤ünün bir ifadesidir. Biçimsel
olarak Avrupa “tek pazar”a dönüﬂtürülmüﬂ gibi görünse de bu pazar›
kullanma konusunda Avrupa emperyalist tekelleri aras›nda yo¤un
bir rekabet yaﬂanmakta, bu kavgan›n yans›mas› olarak birlik içinde
farkl› bloklaﬂmalar oluﬂmaktad›r.
Kendi içlerindeki çeliﬂkilerin çözümü çeﬂitli AB kurumlar› arac›l›¤›yla belli kurallara ba¤lanm›ﬂ olsa
da, bu ç›plak ekonomik gücün hiç
etkili oldu¤u anlam›na gelmez.
Güçlü olan emperyalistler, AB politikalar›nda da belirleyici olmaktad›r. Ki bugün AB içinde belirleyici
olan üç emperyalist Almanya, ‹ngiltere ve Fransa’d›r. Pazar hakimiyeti
esas olarak onlardad›r.

Mazlum: Neden sürekli olarak
“entegrasyon sürecinde” de emperyalistler aras› pazar kavgas›n›n sürdü¤üne vurgu yap›yoruz? Çünkü,
emperyalistlerin entegrasyona yönelmesi konusu ne zaman gündeme
gelse, orada “ultra emperyalizm”
teorileri de bir ﬂekilde gündeme gelir. Ki bu teorinin kökü de oldukça
eskilere uzan›r.
K›saca iddia edilen ﬂudur; madem ki emperyalistler bu ﬂekilde
ekonomik, askeri, siyasi birlikler
oluﬂturuyorlar, giderek hepsi sanki
tek bir ülkeymiﬂ gibi birleﬂeceklerdir. S›n›rlar›n kalkmaya yönelmesi,
ülkeler aras›ndaki sald›rmazl›k
paktlar›, emperyalist tekellerin
“ulusal” niteliklerini kaybederek
“çokuluslu” ya da düpedüz “milliyetsiz” bir karakter kazanmalar› gibi olgular da bu teorinin kan›tlar›
olarak say›l›r.
Kapitalizmi ve burjuva demokrasisini insanl›k için en iyi ekonomik ve siyasi sistem olarak görenler
için de bu olumlu bir geliﬂmedir.
Yani “ultra emperyalizm” onlar
için dünyaya bar›ﬂ›n hakim olmas›
anlam›na da geliyor. Mesela ﬂimdi
Avrupa Birli¤i konusunda kimileri
“ülkeler aras›ndaki tüm sorunlar›n
çözüldü¤ü, hepsinde demokrasinin
gerekirse d›ﬂ zorlamalarla hakim
k›l›nd›¤›, iﬂsizin kalmad›¤›, tüm s›n›rlar›n kalkt›¤› bir Avrupa hayal
ediyorum” diyerek asl›nda bu ultra
emperyalizmin daha lokal bir biçimini dile getiriyorlar.
Ultra emperyalizm teorisinin ilk
savunucular›ndan biri malum ve
meﬂhur dönek Kautsky’dir. Daha
sonralar› k›saca “ÇUﬁ’lar” diye adland›r›lan çok uluslu tekellerin öncüleri olan “uluslararas› kartellerin
geliﬂimine bakarak, “sermaye enternasyonalizmi bar›ﬂ› getirecek”
demeye baﬂlam›ﬂt›. Ve Lenin de ona
ﬂöyle bir cevap vermiﬂti:
“Bir k›s›m burjuva yazarlar›,
sermaye enternasyonalizasyonunun en belirgin bir ifadesi olan
uluslararas› kartellerin kapitalist
rejim içinde yaﬂayan halklar aras›nda bar›ﬂ umudu do¤urdu¤u kan›42
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mperyalist bloku, çeliﬂkisiz, çat›ﬂmas›z bir birlik olarak düﬂünmek
ne kadar yanl›ﬂ ve yan›lt›c›ysa,
emperyalistler aras› çeliﬂkilere aﬂ›r› anlamlar yüklemek, bu çeliﬂkiden do¤rudan halklar›n lehine
müdahaleler beklemek de o kadar
yanl›ﬂt›r.

s›ndayd›lar. Teorik aç›dan al›n›rsa,
bu görüﬂ tamamen saçmad›r; pratikte ise, en kötü cinsten bir oportünizmin hiç de dürüst olmayan bir
savunma biçimi ve bir bilgiçlik anlam›na gelmektedir." (Emperyalizm, syf.90)
Ve ﬂunu da ekler: “Kapitalizm
içinde sürekli bar›ﬂ›n olanakl› oldu¤u umudunu uyand›rarak, dikkatleri günün keskin uzlaﬂmaz karﬂ›tl›klar›ndan ve a¤›r sorunlar›ndan çevirip, gelecekteki düﬂsel bir ultraemperyalizmin yalan umutlar›na
do¤ru yönelterek y›¤›nlar› avutmak,
aldatmak; Kautsky'nin 'Marksist'
teorisinde bundan baﬂka hiçbir ﬂey
yoktur.” (syf. 143)

Kemal: Evet, konumuza haftaya devam edece¤iz. Sohbetimizin
bu bölümü aç›s›ndan sonuç olarak
söylersek; emperyalist bloku, çeliﬂkisiz, çat›ﬂmas›z bir birlik olarak
düﬂünmek ne kadar yanl›ﬂ ve yan›lt›c›ysa, emperyalistlerin kendi aralar›nda kendi sorunlar›n› çözmek
için kurduklar› birliklerden bar›ﬂ,
demokrasi beklemek ne kadar yanl›ﬂsa, emperyalistler aras› çeliﬂkilere aﬂ›r› anlamlar yüklemek, bu çeliﬂkiden do¤rudan halklar›n lehine
müdahaleler beklemek de o kadar
yanl›ﬂt›r. Varolan çeliﬂkiler belli
konjunktürlerde halklar›n mücadelesinin geliﬂmesi aç›s›ndan daha uygun ortamlar›n ç›kmas›na yolaçabilir. Ama kendini sadece bu çeliﬂkilere dayanarak vareden bir politika
veya örgütlenme, o çeliﬂki zay›flad›¤› an kendini yoklu¤a mahkum etmiﬂ demektir. K›sacas›, bu konuda
da sapmalar, yanl›ﬂlar, çeliﬂkileri
abartmaktan veya yok saymaktan
do¤ar. Haftaya buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Kim ‹l Sung’un yoldaﬂlar› direnecek
Lübnan ve Filistin topraklar›na
füze ya¤d›ran ‹srail siyonizminin
sald›rganl›¤›na destek veren emperyalistler, Kuzey Kore’nin kendini
savunma amaçl› füze denemelerine
karﬂ› yapt›r›m karar› ald›lar.
Kuzey Kore’nin 5 Temmuz’da
sekiz füzeyi denemesinin ard›ndan
toplanan BM Güvenlik Konseyi karar›nda, Kuzey Kore'den balistik füze program›na ba¤l› bütün faaliyetlerini ask›ya almas› istendi. Çeﬂitli
ekonomik yapt›r›mlar da içeren kararda, Kuzey Kore ile iliﬂkide bulunan ülkelere de gözda¤› verildi.
Kuzey Kore D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise,
bu karar reddedildi ve bunun
“ABD’nin düﬂmanca politikas›n›n ürünü” oldu¤u söylendi. Karar›n hiçbir ba¤lay›c›l›¤› olmad›¤›n›
belirten Kuzey Kore, cayd›r›c› silah program›n› her ﬂekilde ve bütün yöntemleri kullanarak geliﬂtirmeye devam edece¤ini duyurdu.
ABD emperyalizminin bölgedeki en has iﬂbirlikçisi Japon emperyalistleri ise, füze denemesini bahane ederek sald›rgan tutumunu t›rmand›r›yor. Sözkonusu karar tasar›s› da, ABD ile iﬂbirli¤i içinde Japonya taraf›ndan gündeme getirildi.
Japonya’n›n önerisinde, ilgili BM
maddesine at›f yap›larak “güç kullanma”n›n önü aç›k tutulurken,
denge politikas› izleyen Çin de ayr›
bir önerge haz›rlam›ﬂt›. Çin’in “zor
kullanma” içermeyen önerisi, ‹ngiltere, Fransa ve ABD taraf›ndan ‘zay›f’ bulunmuﬂtu.
Emperyalist tehdit bunlarla da
s›n›rl› kalmad›. ABD ve iﬂbirlikçileri 10 Temmuz’da Pasifik’te Çin ve
Kuzey Kore’yi hedef alan “Rimpac
2006” deniz tatbikat› gerçekleﬂtirdi.
Hat›rlanaca¤› gibi Kuzey Kore,
‹ran ve Irak ile birlikte baﬂtan beri
“ﬂer ekseni” içinde say›lm›ﬂ ve rejimi de¤iﬂtirilmesi gereken ülkeler s›ralamas›nda üstlere konulmuﬂtu.
Bush’un fino köpe¤i Blair, ‹ngil-

“Füze denemeleri,
nükleer
çal›ﬂmalar” bahanedir. Kuzey
Kore; bütün eksiklerine,
zay›fl›klar›na karﬂ›n
sosyalizmde ›srar etti¤i,
emperyalizmin dünya
düzenine boyun e¤medi¤i
için yok edilmek
istenmektedir.
Baﬂaramayacaklar! Kuzey
Kore halk›, Kim ‹l Sung’un
evlatlar›, yoldaﬂlar›
emperyalizme direnecek!
tere Parlamentosu’nda bir milletvekilinin Irak sonras› “peki ﬂimdi s›rada kim var” sorusuna, 2003 ﬁubat›nda ﬂu cevab› vermiﬂti: “BM arac›l›¤›yla Kuzey Kore ile mücadeleyi
baﬂlatmal›y›z.”
Ayn› milletvekili “peki nerede
duraca¤›z” diye sordu¤unda ise,
Blair’in cevab› “güvenli¤imize yönelik tehdit tam anlam›yla bitti¤i
zaman” olmuﬂtu. Ki, benzeri sözleri defalarca Bush’tan da duyduk.
BM’nin bugün ald›¤› karar›n,
emperyalist ç›karlar›n arac›s› rolüne
denk düﬂtü¤ü Blair’in sözünden de
anlaﬂ›lmaktad›r. “Güvenliklerine
yönelik tehdit”in anlam›n›n, ABD
öncülü¤ündeki emperyalist cephenin kurmak istedi¤i dünya düzenine
muhalif bütün ülkeleri, rejimleri,
örgütleri kapsad›¤›n› ise söylemeye
bile gerek yoktur. Bugün çok aç›k
yaﬂan›yor. Direnen, muhalif olan
bütün güçler yokedilmelidir! Emperyalizm için tek geçerli kural budur. Gerisi, bu amac› gerçekleﬂtirmek için üretilen bahanelerdir.
Ne nükleler programlar, ne de
füze denemeleri, bu kuﬂatman›n nedeni de¤ildir. Amerikan emperyalizminin dünya düzeni önünde en43
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gel olan bütün güçler, bu tür bahaneler üretilerek yokedilmek, boyun
e¤dirilmek istenmektedir.
Pasifik’i denetim alt›nda tutan
ABD savaﬂ gemilerinin, iﬂbirlikçi
Güney Kore’deki ABD üslerinin ve
Japonya baﬂta olmak üzere, bölgedeki emperyalist ve iﬂbirlikçi güçlerin tehdit ve kuﬂatmas› alt›nda olan
Kuzey Kore’nin, kendini savunmas›
en meﬂru hakk›d›r.
Kuzey Kore’nin yokedilmek istenmesi ise, esas olarak rejimiyle ilgilidir. Karﬂ›-devrim rüzgarlar›na
direnmiﬂtir Kuzey Kore. Bütün eksiklerine, zay›fl›klar›na karﬂ› sosyalizmde ›srar etmektedir. Emperyalizmin çaresizleﬂtirmek istedi¤i
halklara bu anlamda “kötü örnek”tir. Amerikan dünya düzenine
boyun e¤meyerek, ABD’nin bölgesel ç›karlar› önünde de engel teﬂkil
etmektedir. ‹ﬂte tüm bu nedenler,
onu hedef tahtas›na oturtmaktad›r.
Küba neden yokedilmek isteniyorsa, Kuzey Kore de o nedenle yokedilmek isteniyor.
Emperyalistler Kore’yi yoketmek için 1950’de de sald›rm›ﬂlard›.
Oligarﬂinin de NATO’ya girmek
için kendi çocuklar›n›n kan›n› satt›¤› bu savaﬂta emperyalistler istedi¤i
sonucu alamad›lar. ﬁimdi yaratt›klar› “teröre karﬂ› savaﬂ” havas›n›n
etkisiyle bu amaçlar›na ulaﬂmak istiyorlar. Daha devrimini yapt›¤› gün
emperyalizme boyun e¤meyece¤ini
ilan etmiﬂ olan Kuzey Kore ise, bu
kararl›l›¤›n› sürdürmektedir.
Amerikan emperyalizmi son 6
y›ld›r “O rejim yok olmal›” düﬂüncesini sürekli olarak en kaba biçimde yinelemekte, bunun için çeﬂitli
araçlar› devreye sokmaktad›r. Dünya halklar›n› açl›¤a bo¤an emperyalist tekeller de¤ilmiﬂ gibi, “halk› açken füze yap›yor” gibi demagojiler,
Kuzey Kore liderinin yaﬂam›na iliﬂkin aﬂa¤›l›k spekülasyonlar hep bu
çerçevede üretilmekte ve halklar
cephesinden verilecek deste¤in önü,
bu tür kara propaganda yöntemleriyle kesilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Baﬂaramayacaklar! Kuzey Kore,
Kim ‹l Sung’un evlatlar›, yoldaﬂlar›

emperyalizm karﬂ›s›nda boyun e¤meyecek. Ülkenin tarihi, bu konuda
en büyük güvencedir.
ﬁimdi Kuzey Kore füzelerinin
kendini tehdit etti¤ini söyleyen Japon emperyalizminin iﬂgali alt›ndayken emperyalizme karﬂ› savaﬂarak, Stalin önderli¤indeki Sovyetler’in deste¤iyle ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. K›z›l Ordu 1945’te Japon
emperyalistlerini kovmak için kuzeyden girdi¤inde; ﬁubat 2000’de
Kuzey Kore s›n›r›na giderek provoke etmeye çal›ﬂan ve “Güney Kore’yi, Kuzey Kore’nin despotik rejiminden koruyacaklar›n›” söyleyerek sosyalizme tarihsel, s›n›fsal kinini kusan Bush’un atalar› da güneyden girerek iﬂbirlikçi faﬂist rejimin yan›nda yerald›.
Kim ‹l Sung önderli¤indeki Komünist Partisi (daha sonra Yeni
Halk Partisi ile birleﬂerek ‹ﬂçi Partisi ad›n› ald›), öncülü¤ünde sosyalizmi inﬂaa etmeye giriﬂti. 9 Eylül
1948’de Kuzey Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
ABD emperyalizmine karﬂ› ilk tav›r
al›ﬂ da, 1950’de s›n›rda baﬂlayan çat›ﬂmalar oldu. Çat›ﬂma, güneydeki
faﬂist rejimi devirmeye yönelik bir
savaﬂa dönüﬂtü. Güneydeki faﬂist
rejime büyük darbeler vuruldu¤unda, gerici rejimin imdad›na ABD ve
Türkiye’nin de yerald›¤› 16 ülkeden
oluﬂan ittifak yetiﬂti. Ülkenin bölünmüﬂlük halini sürdüren emperyalistler, esas olarak Kuzey Kore
rejimini y›kmak istiyorlard›. Ama
baﬂaramad›lar. Bir milyon ﬂehitle
büyük bir direniﬂ göstererek tüm bu
güçlere karﬂ› direndi Kore halk›.
Güneyden çekilmek zorunda kalsa
da, anti-emperyalist tutumunu sonraki y›llarda da sürdürdü. Vietnam
savaﬂ›’na yard›m organizasyonlar›,
gönüllü savaﬂç›lar gönderilmesi bunun bir örne¤iydi. Enternasyonalist
dayan›ﬂma anlam›nda, Kim ‹l Sung
sonras›nda gerileme ve içe kapanma
yaﬂansa da, Kuzey Kore sürekli sald›ran emperyalizmin karﬂ›s›ndaki
onurlu tavr›n› sürdürdü ve sosyalizmi savunmas›yla da ezilen halklar›n
moral de¤erlerinden biri olmaya devam etti.

m›ﬂ, Frans›z bas›n›na yans›yanlardan aktaral›m.

Reklam arac› olmayan hiçbir ﬂey
yoktur kapitalist piyasalar için.
Ürettikleri mallar› satmak, tüketim kültürünü ç›lg›nca körüklemek için her yola baﬂvururlar.
Bu konuda hiçbir de¤erleri, ilkeleri, kurallar› yoktur. Kundak’daki bebek de reklam arac›d›r, kad›n için kutsal olan bir hamilelikte sat›l›kt›r bu pazarda. Kad›n›n
cinselli¤i ise, “en iyi para eden”
malzemedir, kapitalist reklam
piyasas›nda. Örne¤in tan›t›lan
ürünle hiçbir ilgisi olmasa da, otomobil gibi- mayolu bir kad›n›
görürsünüz reklam›nda. Kirletilmeyecek, kullan›lmayacak hiçbir
de¤er, duygu yoktur. Kitlelerin
(onlar›n dilinde tüketicinin), hassas noktalar›na,
duyarl›l›k
ve duygular›na
zehirli
oklar gibi f›rlat›lan reklam spotlar›, kapitalist
toplumun ayn› zamanda bir tüketim toplumu olmas›nda çok
önemli bir yer tutmaktad›r. Tüketim toplumunun bireyleri kapitalistin mallar›n› tüketmeye koﬂulland›r›l›rken, öte yandan kendilerini, birbirlerini, kiﬂiliklerini, insani
yanlar›n› da tüketirlermiﬂ, bunun
önemi yoktur kapitalist için.

France Footbol Dergisi, Zidane’nin de¤erinin artt›¤›n›, y›ll›k
reklam gelirinin 8.5 milyon euro
olarak tahmin edildi¤ini yazd›.
Ünlü reklamc› Seguela, at›lan
kafan›n “alt›n kafa”ya dönüﬂece¤ini söyledi. Seguela, “Bu hareket kamuoyu taraf›ndan çocukça bir jest olarak görülecek.
Yani kahraman›m›z çok daha insani bulunacak. Halk kolay eriﬂtikleri kahramanlar› sever.” Bir
baﬂka reklamc› da, futbolcular›n
reklam de¤erlerinin genel olarak
birkaç ülke ile s›n›rl› kald›¤›n› belirterek, “ﬂimdi Zidane’nin imaj›
futbolculu¤un ötesine taﬂt›, küllerinden do¤an tavuskuﬂuna dönüﬂtü. Yani k›talararas› düzeyde
kullan›labilir hale geldi” dedi.
G›da devi Danone, Zidane’nin yeni imaj›n› sadece Avrupa’da de¤il tüm dünyada kullanmaya haz›rlan›yor.
Yine Zidane’nin
sponsoru
olan ve
reklam
anlaﬂmalar› bulunan Adidas, Sigorta ﬁirketi Generali, Orange gibi tekeller de,
“alt›n kafa”y› paraya çevirmek
için kollar›n› s›vad›lar bile çoktan.

Zidane’nin kafas›,
tüketimi pompalama
arac› oluyor

*
Cezayir as›ll› Frans›z futbolcu Zidane’nin Dünya Kupas› finalinde
Materazzi’ye kafa atmas›n›, kendisi ‘annesi ve k›z kardeﬂine küfretti¤i’ gerekçesiyle aç›klarken,
bu konuda onlarca teori de yap›lm›ﬂt›. Varoﬂlar›n, ezilmiﬂli¤in
öfkesi oldu¤u, faﬂist ›rkç›l›¤a at›lan kafa oldu¤u vb. Olabilir, bütün bunlar Zidane’nin kafas›nda
görülmüﬂ olabilir, hatta gerçeklik paylar› da bulunabilir.
Peki o kafa baﬂka ne iﬂlere yara44
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*
Reklamc›lar diyor ki, Zidane hangi saikle atm›ﬂ olursa olsun o kafay›, biz kendi ç›karlar›m›z için
kullanal›m, halklar›n o kafada
gördü¤ü olumlu ﬂeyleri paraya
çevirelim.
Belki küfür yemiﬂ bir futbolcunun
o andaki “insani” refleksiydi o
“kafa”, ama kapitalizmin dünyas›nda o safl›¤› ile kalmas› mümkün mü? Üç yaﬂ›ndaki bir çocu¤un safl›¤›n› da ayn› mant›kla
kullanm›yorlar m›? Ya da kitlelerin kendinden bir ﬂeyler buldu¤u
film y›ld›zlar›, bu imajlar›n› an›nda reklam piyasas›na sürmüyorlar m›? Kapitalizm ranta dönüﬂtürmedik hiçbir ﬂey b›rakm›yor.

e mek
KESK Ek Zam ‹çin Eylemdeydi
Hükümet, memur sendikalar›yla “toplu görüﬂme”nin bir oyundan ibaret oldu¤unu gösterircesine, konfederasyonlarla
görüﬂme yapmadan komik zamm›n› aç›klarken, KESK üyeleri 14 Temmuz’da çeﬂitli kentlerde yapt›klar› eylemle, ek zam
taleplerini bir kez daha dile getirdiler.
Toplu görüﬂme de¤il toplu sözleﬂme
istediklerini hayk›ran emekçiler, ‹stanbul’da Aksaray Metro önünde topland›lar. “Sefalete Teslim Olmayaca¤›z” slogan› atan emekçilere seslenen, E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaadin Dinçer, AKP iktidar›n›n IMF programlar›
do¤rultusunda yüksek vergi ve düﬂük ücretlerle emekçileri s›kbo¤az etti¤ini dile getirerek, memur ücretlerinin daha y›l›n ilk alt› ay›nda enflasyonunun alt›nda kald›¤›n› ifade etti. Memurlar›n enflasyon alt›nda ezilmemesi
için maaﬂlar›na yüzde 10 ek zam yap›lmas›n› isteyen Dinçer, taleplerine kulak verilmemesi durumunda, meydanlara ç›kacaklar›n› kaydetti.
Ankara’daki eylem ise, Baﬂbakanl›k önündeydi. YKM önünden baﬂbakanl›¤a yürüyen emekçiler, toplu görüﬂmeyi orta oyununa benzeterek, “Biz
bu oyunun figüranlar› olmayaca¤›z” dediler.
Eski Sümerbank önünde toplanan KESK üyesi 150 memur, Tansaﬂ Müdürlü¤ü'ne kadar yürüdü. “Devlet Güdümlü Sendikaya Hay›r, Hükümet
Zamm›n› Al Baﬂ›na Çal, IMF Defol Bu Memleket Bizim" sloganlar›n› atan
emekçilere seslenen, Yap› Yol-Sen Genel Sekreteri Bahri Y›ld›r›m, krizin faturas›n›n emekçiye ç›kar›ld›¤›n› kaydederek, ek zam talebini dile getirdi.
Y›ld›r›m, Filistin halk›n›n katledilmesine de de¤inerek, KESK olarak sald›r›y› k›nad›klar›n› ifade etti. KESK üyeleri, Malatya, Kayseri, Gaziantep
gibi kentlerde de aç›klamalar düzenleyerek, sefalete teslim olmayacaklar›n›
hayk›rd›lar.

4C Ma¤durlar› Ankara’da
Özelleﬂtirilen K‹T’lerde iﬂten at›lan iﬂçilerin büyük ço¤unlu¤u, 4C denilen uygulamayla aldat›lm›ﬂ, baﬂka iﬂlere yerleﬂtirilecekleri, haklar›n›n
korunaca¤› söylenmiﬂti. Büyük k›sm› iﬂsiz b›rak›lsa da bir bölümü 4C kapsam›nda, devletin çeﬂitli kurumlar›nda iﬂe yerleﬂtirildiler. Ancak tüm haklar› gasbedilmiﬂ, kadrolar› dahi olmayan bir statü ile kölece...
Konya, Kayseri, K›rﬂehir, Afyon, Bilecik, Ankara, Kahramanmaraﬂ,
Kastamonu, ﬁanl›urfa ve Samsun’dan özelleﬂtirme ma¤duru iﬂçiler, Ankara’ya yürüyüﬂe geçti. Kentlerde bas›n aç›klamalar› yaparak, 4C uygulamas›yla haklar›n›n gasbedildi¤ini söylediler. Elaz›¤ Ferrokrom iﬂçileri, daimi
kadro, sendika ve sosyal haklar›n›n bulunmad›¤›n› kaydederek, yerleﬂtirildikleri iﬂyerlerinin ba¤l› bulundu¤u bakanl›klar isterse çal›ﬂabildiklerini
yoksa iﬂsiz olduklar›n› dile getirdiler.
“Özelleﬂtirme Ma¤duruyuz” yaz›l› önlükler giyen iﬂçiler, 18 Temmuz’da Ankara’ya ulaﬂt›lar. Mamak Köprüsü’nden ç›plak ayakla 80’nci
Y›l Park›’na yürüyen iﬂçiler, burada aç›klama yapt›lar. Ertesi günü ise, di¤er kentlerden yürüyen iﬂçiler Abdi ‹pekçi Park›’nda buluﬂarak, bir miting
düzenlediler. “‹ﬂçi miyiz, Memur muyuz, Sözleﬂmeli miyiz, Biz Neyiz” gibi dövizler taﬂ›yan iﬂçiler, 4 C uygulamas›n›n iﬂçileri köleleﬂtirdi¤ine dikkat çektiler ve gasbedilen haklar›n›n tan›nmas›n› istediler.
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Balcal›’da yürüyüﬂ
Taﬂeronlaﬂt›rarak iﬂçileri bölüp
birbirinin rakibi haline getirme politikas›n›n karﬂ›s›na, tüm emekçilerin birlik olarak ç›kt›¤› Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nde
çal›ﬂan iﬂçiler, 14 Temmuz’da yürüyüﬂ düzenledi. Rektörlü¤ün sorunlar›na çözüm getirmemesini protesto eden iﬂçileri, D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul, SES Baﬂkan›
Köksal Ayd›n ile Dev Sa¤l›k-‹ﬂ
Baﬂkan› Do¤an Halis de destekledi.
Sendikac›lar, Balcal›’n›n iﬂçi,
memur, taﬂeron kadrolu tüm emekçilerin birleﬂmesinin güzel bir örne¤i oldu¤unu kaydederek, bunun geliﬂtirilmesi gerekti¤ini kaydettiler.
“Köle De¤il ‹ﬂçiyiz, Örgütlüyüz
Güçlüyüz, ‹ﬂçi Memur El Ele Mücadeleye” sloganlar› atan iﬂçilere
seslenen Köksal Ayd›n, sa¤l›kta taﬂeron iﬂçi say›s›n›n bakanl›kça dahi
bilinmedi¤ini hat›rlatarak, “çal›ﬂanlar birbirinin rakibi haline getirilmek isteniyor. Onlar›n bu bölme
çal›ﬂmalar›na karﬂ› Balcal› önemli
bir örnektir” dedi. Do¤an Halis “direniﬂimiz sonuna kadar devam edecek” derken, Tombul da emekçilerin çeﬂitli adlar alt›nda parçalanmas›na karﬂ› mücadele edilmesi gerekti¤ine vurgu yapt›. Çelebi ise, üniversite yönetimini, sendikal haklara
sayg› göstermeye ça¤›rd›.

özelleﬂti, sendika
yasakland›
Artvin’in Murgul ‹lçesi’nde bulunan Karadeniz Bak›r ‹ﬂletmeleri’ni sat›n alan ET‹ Bak›r, iﬂletmede
sendikalaﬂmay› alenen yasaklad›.
Özelleﬂtirilme ve sendikas›zlaﬂt›rma karar›n› 14 Temmuz’da iﬂbaﬂ›
yapt›klar›nda ö¤renen 250’ye yak›n
iﬂçi, iﬂletme kap›s› önünde oturma
eylemi yaparak, “Sendika Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z, Ceka ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma” sloganlar›yla protesto ettiler.

not düﬂüyoruz

F›nd›k
üretcisi öfkeli

El Kad›, AKP ve ‘Terör Listeleri’
✔ Bir Suudi ‘iﬂadam›’ Yasin El Kad› tart›ﬂmas›d›r gi-

diyor. Muhalefet, Tayyip Erdo¤an’› El Kad› ile vurmaya çal›ﬂ›rken, O “cüretli” bir ç›k›ﬂ yaparak, El Kad›’ya kefil oldu, “hay›r sever iﬂadam›” olarak tan›mlad›. Yasin El Kad› BM, AB ve ABD’nin “terörü destekleyenler listesi”nin baﬂ s›ralar›nda yeral›yor.

Hakk›n› isteyen köylüye
AKP’den dayakl› cevap

Emperyalizmin terör listelerinin halklar aç›s›ndan
gayri meﬂrulu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Onu meﬂru gören,
AKP gibi iktidarlard›r, egemen s›n›flard›r. Devrimcilere yönelik histerik ç›¤l›klar atarken, “terör listesine al›n” diye kampanyalar yapan da bu iktidar de¤il miydi? Falanca kiﬂi listede diye terörizm demagojisi yapan bu Erdo¤an de¤il miydi? ‹ﬂine gelince
“terör listesi” diye yat›p kalkacaks›n, gelmeyince
kaale almayacaks›n!

8 ayd›r Fiskobirlik'ten paras›n› alamayan f›nd›k üreticileri, 19 Temmuz’da Ordu’da 2 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
bir miting düzenledi.
Mitingin ard›ndan yürüyüﬂe geçen binlerce üretici
polisin engellemesine ve coplar›na karﬂ›n Ordu-Samsun
Karayolu’nu bir süre trafi¤e kapatt›. Biber gaz› s›kan polis köylüleri yerlerde sürükleyerek yolu açmaya çal›ﬂt›.
Üreticiler bir saat süren eylemin ard›ndan önce Fiskobirlik binas› önüne yürüyerek yönetimi istifaya ça¤›rd›. Daha sonra AKP il binas› önünde hükümeti istifaya
ça¤›ran köylüler, AKP binas›na yumurta att›lar.
Mitingte, ''Erdo¤an-Zapsu El Ele, F›nd›k Yerin Dibine'', ''Köylü Milletin Efendisidir, Enayisi De¤il'', ''AKP
Sonun F›nd›k Gibi Olsun'', ''Karadenizin Yüz Karas›
AKP'' yaz›l› pankartlar taﬂ›nd›.
◆

✔ ‘Çete’yi kuranlar belli de¤il mi?
ﬁemdinli’nin gerekçeli karar› aç›kland›. Kararda, J‹TEM’cilerin üstlerinin bilgisi, emri olmadan bu tür
eylemler yapamayacaklar›, üç kontrac›n›n “çeteyi
kuran” olmad›klar›, Jandarman›n “ihbar ald›k gittik”
diye yans›tt›¤› bir ihbar telefonunun bulunmad›¤›
net ﬂekilde ifade ediliyor.
Bu karar›n hukuki devam›, “çete”yi kuran› san›k sandalyesine oturtmakt›r. Kimdir bunlar, bilinmektedir.
“Çete” dedikleri, devletin ordusudur, ona ait bir birimdir, J‹TEM’dir. J‹TEM, Kara Kuvvetleri’ne ba¤l›
olarak kontrgerilla faaliyetleri yürütür. Çeteyi yönetenler, kontra eylemlerin talimatlar›n› verenler adlar›,
rütbeleri ile bellidir. J‹TEM’cileri kimler savundu, korumaya ald› ise, “çete”nin yöneticileri de onlard›r.
San›k sandalyesine oturtulacaklar m›, görece¤iz!

‹ﬂten at›lan iﬂçiler
mücadeleden vazgeçmiyor
Adana Seyhan Belediyesi’nden iﬂten at›lan taﬂeron
iﬂçilerin ‹nönü Park›’ndaki eylemleri 19 Temmuz’da da
devam etti. Aileleri ile parkta toplanan iﬂçiler, “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar ve iﬂe dönene
kadar mücadele edeceklerini hayk›rd›lar.
‹stanbul’da ise, iﬂten at›lan Gaziosmanpaﬂa Belediyesi’nde taﬂeron Akmercan iﬂçileri, patron hakk›nda açt›klar› davan›n görülece¤i 20 Temmuz öncesi, 18 Temmuz’da Gazi Cemevi önünde eylem yaparak, duruﬂmaya kat›l›m ça¤r›s›nda bulundu. ‹ﬂçiler, “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Birlik Mücadele Zafer” sloganlar› att›lar.
Öte yandan D‹SK taraf›ndan haz›rlanan bir raporda
sendikalaﬂma özgürlü¤ü önündeki engeller de¤erlendirildi. 3 y›ll›k AKP iktidar›nda sendikal örgütlenme nedeniyle iﬂten atmalar› ele alan raporda;
D‹SK’e üye sendikalar›n, 3 y›ll›k AKP iktidar›nda
58 ilde 339 iﬂyerinde 31 bin 230 iﬂçiyi kapsayan örgütlenme çal›ﬂmas› yapt›¤›, 17 bin 33 iﬂçiyi üye yapt›¤›, sadece sendikal faaliyetlerden dolay› ise 4 bin 159 iﬂçinin
iﬂten at›ld›¤› bilgileri yerald›. Sendiklaﬂma nedeniyle iﬂten at›lanlar›n say›s›n›n, üye yap›lan iﬂçilerin yüzde
25’ine denk geldi¤ine dikkat çekildi.

Bu arada, ﬁemdinli’nin “intikam›” olarak komployla
tutuklanan Seferi Y›lmaz’›n tutuklatt›r›lmas›nda kullan›lan itirafç›, ilk duruﬂmada beraatle ödüllendirildi.

✔ Tümgenerali kim dinledi?
Harbiye Komutan› Tümgeneral Reha Taﬂkesen’in telefonlar›n›n dinlenmesi ve istifas›n›n ard›ndan yeniden “telekulak” tart›ﬂmalar› baﬂlad›. Taﬂkesen’in
önüne telefon çözümlerini koyan Genelkurmay “biz
dinlemedik” dedi, polis ve M‹T de dinlemediklerini
aç›klad›. Yani, resmi dinleme yetkisi olanlar, dinlememiﬂler(miﬂ). Peki kim dinledi? Genelkurmay,
dinleme kay›tlar›n› kendine verene “kimsin, niye
dinledin” diye sormam›ﬂ, öyle mi? Halk› aptal yerine koymaya al›ﬂm›ﬂlar. Oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda birbirlerini dinlerler, “milli ordu” safsatas› ile korkunç
rant›n üzerinin örtüldü¤ü TSK’da rütbe/koltuk savaﬂlar› nedeniyle birbirlerini dinlerler... Telekulaklar
bitmez bu ülkede. Ama devrimci demokratlar›n yasad›ﬂ› ﬂekilde dinlenmesi ise, hiçbir zaman haber
dahi olmaz.
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iade ettikleri bilgisin verdi.
17 Temmuz günü Genel Merkez yöneticileri,
Sadegül Çavuﬂ ve Sultanbeyli ﬁube Yöneticileri’nin de kat›l›m ile Sultanbeyli Belediyesi önünde
bir aç›klama yapt›.
Genel Baﬂkan Kaz›m
Genç, AKP'li Belediye
Baﬂkan›
Alaattin
Ersoy'un
cemevi yap›m›na izin
verece¤ine
iliﬂkin sözlerini hat›rlatt›¤› aç›klamas›nda, “sözlerinin kamuoyunu
yan›ltmaya ve aldatmaya yönelik
oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Alaattin
Ersoy 7 Nisan günü yöneticilerimizin ve halk›m›z›n huzurunda bas›na
yönelik olarak yapm›ﬂ oldu¤u aç›klamada, ‘Sultanbeyli’nde cemevi
olmamas› bir ay›pt›r' aç›klamas›nda bulunmas›na ra¤men, bugün cemevi yapanlar› savc›l›¤a ihbar ederek ay›ba ortak olmakta ve bu ay›b›
sürdürmektedir” dedi. Sadegül Çavuﬂ'un açl›k grevine ve ﬂube yönetimini görevden neden ald›¤›na dair
hiçbir aç›klamada bulunmayan Kaz›m Genç, gazetecilerin, “Sadegül
Çavuﬂ’un genel merkeze yönelik
yapt›¤› açl›k grevi için ne düﬂünüyorsunuz? ﬁubenin görevini iade ettiniz mi?" ﬂeklindeki sorular› da cevaps›z b›rakarak; "bu iç sorundur
kendi içimizde çözece¤iz" dedi.

Sultanbeyli PSAKD Yönetimi
Görevine ‹ade Edildi
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Genel Merkezi’nin anti-demokratik
karar›yla görevinden al›nan, Sultanbeyli ﬁubesi, yeniden görevinin baﬂ›nda.
AKP’li belediyenin cemevi yap›m›n› engelleme çabalar›na karﬂ›
Sultanbeyli halk›yla bütünleﬂerek
direnen ﬂube yönetimi, genel merkezin tasfiye giriﬂimine de, gerek
hukuki itirazla, ama as›l olarak da
direniﬂle karﬂ›l›k vermiﬂti. ﬁube
Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ 10 Temmuz’da açl›k grevine baﬂlam›ﬂ, göreve iade edilmesine kadar açl›k
grevini sürdürece¤ini belirtmiﬂti.
Sadegül Çavuﬂ’a Sultanbeyli
halk› büyük destek verirken, eylemin 7. gününde göreve iade karar›
geldi. ‹dare Mahkemesi, görevden
alma karar›n› durdururken, PSAKD
Genel Merkezi bu karara itiraz etmeyeceklerini, yönetimi görevine

*
Sadegül Çavuﬂ’un açl›k grevinin
merkezinde oldu¤u, direniﬂin sürdü¤ü günlerde, Sultanbeyli ﬁubesinde yo¤un bir hareketlili¤in baﬂlad›¤›, 15 Temmuz’da halk toplant›s›
için mahallede megafonlarla dolaﬂ›larak ça¤r›lar›n yap›ld›¤›, mahalle
halk›n›n bu konuda adeta seferber
oldu¤u ö¤renildi. Özellikle kad›nlar›n açl›k grevine destek için kap›
kap› dolaﬂt›klar› ö¤renilirken, mahallede yaﬂayan binlerce alevinin,
çal›ﬂmalar› ile tan›d›klar› ﬂube yönetiminin neden görevden al›nd›¤›na anlam veremedikleri bildirildi.
AKP iktidar› ve özelde Sultanbeyli’deki belediyenin düﬂmanca tutumlar›n›n sürdü¤ü bir s›rada, Genel Merkez karar›n›n halkta yaratt›¤› incinmiﬂlik, insanlar›n haklar›n›
sünni devletin mahkemelerinde aramak zorunda b›rak›lmas›n›n yaratt›¤› k›zg›nl›¤›n ise sürdü¤ü ö¤renildi.
Bu arada, göreve iade karar›n›n
bildirildi¤i 17 Temmuz’da, mahalleden 18 kiﬂinin daha Sadegül Çavuﬂ’a destek için açl›k grevine oturduklar›, duyarl› gazetecilerin, Esat
Korkmaz gibi ayd›nlar›n da Sadegül
Çavuﬂ’a eﬂlik ettikleri ö¤renildi. Bu
süre içinde cemevi yap›m› da tüm
engellere ra¤men sürdü. Son olarak
geçen hafta içinde belediyenin müdahalesi olaca¤› yönündeki duyumlar› üzerine, 1000’den fazla kiﬂinin
soka¤a ç›karak “y›kt›rmayaca¤›z”
sloganlar›yla yürüyüﬂ yapt›¤›, bunun üzerine belediyenin geri çekildi¤i bildirildi.

aç›klamada, son dönemde yaﬂanan faﬂist sald›r›lar› hat›rlatarak,
bunun da onlardan biri oldu¤unu kaydetti.

Bask›lar... Protestolar...
ESP Temsilcisi Hülya Gerçek ve Naz›m Sar›kaya, ‹zmir’de ABD Kon-

Ülkede Özgür Gündem Gazetesi muhabiri Birgül Özbar›ﬂ ve

soloslu¤u önünde 13 May›s’ta yap›lan eylem sonras› gözalt›na al›nd›. Ayn› gün 11 ESP’li daha gözalt›na al›nd›. Gözalt›lar ESP taraf›ndan 14 Temmuz’da, BDSP, HÖC, SDP, DTP, Limter-iﬂ, TekstilSen’in de destek verdi¤i bir eylemle Kemeralt› giriﬂinde protesto
edildi. Gözalt› gerekçesinin 1 May›s mitinginde “yasad›ﬂ› slogan atmak” oldu¤u bilgisi verildi.

avukat›, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi'nde 18 Temmuzda düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, Birgül Özbar›ﬂ'a Genelkurmay talimat›yla onlarca soruﬂturma aç›ld›¤›na, her haberin dava konusu oldu¤una dikkat çektiler.

Devrimci Bas›n çal›ﬂanlar› 18 Temmuz’da Kartal Meydan›’nda
düzenledikleri eylemle, sosyalist bas›n üzerindeki bask›lar›,
TMY’yi protesto ettiler. Eylem; ‹ﬂçi-Köylü, Devrimci Demokrasi, At›l›m, Odak, ‹ﬂçi Gazetesi, K›z›l Bayrak, Proleter Devrimci Duruﬂ Kartal Temsilcilikleri taraf›ndan düzenlendi.

Partizan okuru Mehmet ‹ﬂcan, 7 Temmuz günü ‹zmir-Ödemiﬂ'te
faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rayarak ölümle tehdit edildi. Çeﬂitli yerlerinden yaralanan ‹ﬂcan, 14 Temmuz’da ‹HD ﬁubesinde yapt›¤›
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yurtd›ﬂ›
‹talya 1 Nisan komplosu sürüyor
2004 y›l›nda, Türkiye oligarﬂisinin iste¤iyle
‹talya’da düzenlenen “1 Nisan” operasyonuna iliﬂkin davan›n son duruﬂmas› 15 Temmuz’da Perugia
ﬂehrinde görüldü. 1 Nisan hukuksuzlu¤u Türkiye’de çökmüﬂ olmas›na karﬂ›n, ‹talyan Devleti hukuksuzlu¤u sürdürmeye devam etti.
‹ki y›ldan fazla zamand›r tutuklu bulunan devrimcilerden Zeynep K›l›ç mahkemeye getirilirken,
Sardunya Adas›’ndaki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan Avni Er ise ring arac›n›n kaza yapmas› nedeniyle mahkemeye kat›lamad›. Kazada, omuz ve ensesinden yaralanan Avni Er Sardunya’daki Nuoro Hastanede tedavi gördükten sonra hapishaneye tekrar götürüldü.
Zeynep K›l›ç ve avukatlar›n›n kat›ld›¤› duruﬂma, yine tiyatro sahnelerini
aratmayan bir hukuksuzluk içinde, 10 dakikaya s›¤d›r›ld›. Avukatlar›n savunmalar›n› dikkate almak istemeyen mahkeme, davay› izlemek için salona
girmek isteyenleri de engellenmeye çal›ﬂt›. 29 Eylül 2006 tarihine ertelenen
duruﬂmay› izleyenler, devrimci tutsaklar›n yaln›z olmad›¤›n› hayk›rarak,
‹talyanca, “Avni ve Zeynep’e Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar› atarak, ‹talyanca pankart açt›lar.
Türkiye’de görülen 1 Nisan komplo davas›nda polisin düzmece ifadeleri sonucu tutuklanan insanlar›n hepsinin serbest b›rak›lmas›na ra¤men, ‹talya mahkemeleri iki devrimciyi tutuklu olarak yarg›lamaya devam ediyor.

1 May›s Tutsaklar›na Özgürlük
Antalya’da 1 May›s’a kat›ld›klar› için
tutuklanan ve keyfi olarak 80 gün
tutuklu bulunan 15 HÖC’lünün
davas›n›n görülmesine 19 Temmuz
Çarﬂamba günü Antalya 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
Görevli polislerin ve tertip komitesinin
dinlenildi¤i mahkemede polislerin
verdikleri ifadelerin çeliﬂmesi, sahte
tutanaklar›n düzenlenmesinin ortaya
ç›kmas› ile hukuksuzluk tüm
ç›plakl›¤›yla gözler önüne serildi.
Mahkeme heyeti Ömer Faruk
ERCEYLAN, Serhan SENEM, Sema
KOÇ, Mehmet GELMEZ, Birkan
SATI, Umut DURMAZ, U¤ur
GÜÇLÜ, Ufuk BAYRAK, Abdullah
SARICA, Selda BULUT, Hasan
ÇEL‹K, Bülent IﬁIK, Hüsnü BULUT,
Ümit Ç‹MEN, Ça¤r›
NEFESO⁄LU’nun tahliyesine karar
verdi.
Mahkemeye gelen ailelerin olay ç›karaca¤›n› söyleyen Antalya polisi tutuklu
HÖC'lüleri
sahiplen-

meye gelenleri duruﬂmaya almayarak
pervas›zl›¤›n› sürdürürken mahkemeye
gelenler sonuna kadar bekleyerek
sahiplenmeye devam ettiler. Polisin
tüm keyfi uygulamalar›na ra¤men tahliyelerini hapishane önünde de bekleyen HÖC’lüler türkülerle halaylarla
tahliye olan arkadaﬂlar›n› karﬂ›lad›lar.
Mahkemeden önceki gün 18 Temmuz
Sal› günü de Antalya K›ﬂlahan
Meydan›'nda "1 May›s'ta Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n" pankart› açan HÖC
üyeleri arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas›n› isteyerek hukuksuzlu¤a
son verilmesini istediler. Müslüm
Dulkadir taraf›ndan yap›lan aç›klamada "Ortada suç yokken 80 gündür
tutukluluklar›n devam›yla süren bir
davad›r bahsetti¤imiz! Bu nas›l bir
hukuk nas›l bir adalet! Bunun ad›
hukuk de¤ildir. Bunun ad› faﬂizmdir.
Ve faﬂizmin hukukunu kabul etmiyoruz!” dedi. Aç›klama “Yaﬂas›n 1
May›s, Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” “1
May›s”ta Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi.
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‹ngiltere Uyuﬂturucuya
karﬂ› kampanya
Londra’da faaliyet yürüten Anadolu Halk
Kültür Merkezi taraf›ndan uyuﬂturucu kullan›m›na karﬂ› temmuz baﬂ›nda baﬂlatt›¤› kampanya sürüyor. Uyuﬂturucuyla Mücadele
Ekipleri (DAT) ve Hackney Belediyesi Gönüllü
Çal›ﬂma Bölümü (HCVS) deste¤iyle, “Gençlerimiz Gelece¤imizsiniz Gelece¤imize Sahip
Ç›kal›m” ad›yla sürdürülen kampanyada,
gençler ve aileleri bilgilendirilirken, 16 Temmuz’da, kültür merkezinin lokalinde seminer
düzenlendi.
Addiction'dan Vulung Nguyen ve DETRU'dan
Avukat Greg Poulter kat›ld›¤› seminer gençler
taraf›ndan ilgiyle izlendi, sorularla canl› bir
tart›ﬂma havas› içinde geçti. Nguyen, uyuﬂturucu maddelerin insan üzerinde yaratt›¤› derin tahribatlar› anlat›rken, Poulter ise uyuﬂturucu kullan›m›n›n, taﬂ›man›n, sat›c›l›¤›n›n yasalarla olan iliﬂkisini ele ald›.

‹sviçre Basel’de pankart
Basel’de Tutsak Yak›nlar› taraf›ndan 14 Temmuz günü, “Türkiye’de Tecrite Karﬂ› Mücadele
6. Y›l›nda” yaz›l› pankart as›ld›.

Belçika Bahkem pikni¤i
BAHKEM taraf›ndan 16 Haziran’da, Charlova’da piknik düzenlendi. Çeﬂitli kültürel etkinliklerin yer ald›¤› piknikte, dünyadaki ve
ülkemizdeki geliﬂmelere iliﬂkin konuﬂmalar
ve sohbetler yap›ld›. Ölüm orucu ve 12 Temmuz ile, Filistin ve Ortado¤u’nun gündem oldu¤u konuﬂmalarda, duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›.

Meksika Seçim protestosu
Amerikanc› sa¤c› Ulusal Hareket Partisi (PAN)
Lideri Felipe Calderon’un küçük bir farkla kazand›¤› seçimde yaﬂanan hileler, yüzbinleri
soka¤a döküyor. Hafta sonunda yap›lan
üçüncü gösteriye 900 bin kiﬂi kat›ld›. Sol’un
aday›, Demokratik Devrim Partisi Lideri Lopez Obrador’un ça¤r›s›yla düzenlenen mitingde Calderon’un baﬂkanl›¤›n›n tan›nmayaca¤›
ilan edildi, “Hileye Son” sloganlar› at›ld›. Obrador, “Demokrasiyi savunmak için bar›ﬂç› bir
sivil direniﬂe baﬂlayaca¤›z” diye konuﬂtu.

kültür
Evvel Temmuz Festivali
Her y›l 12-14 Temmuz tarihlerinde Hatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde
bir festival düzenleniyor.
Evvel Temmuz Festivali.
Asl›nda bir bayram›n ad› Evvel
Temmuz. Oligarﬂik devletin bu topraklarda yaﬂayan halklar› birbirine
düﬂürmeye çal›ﬂt›¤› ülkemizde, halk›n kardeﬂlik içinde yaﬂayabilece¤inin, yaﬂad›¤›n›n da bir örne¤i.
Evvel Temmuz, miladi 14 Temmuz rumi 1 Temmuz'a rastlayan Bereket ve Hasat bayram› olarak bilinir bölgede. Nusayri yani Arap Alevi, Nasrani yani Arap Hristiyanlar›,
Türkiye’deki tek Ermeni köyü olan
köyde yaﬂayan Ermeniler ve Türk
Sünni halk›n mesire yerlerine ve
özellikle deniz sahiline giderek bir
arada piknik, ﬂenlik vb. ﬂeklinde sabahlara kadar halaylarla e¤lenerek
kutlad›¤› sevgi, kardeﬂlik, hoﬂgörü,
bereket ve hasat bayram›d›r.
Neredeyse tüm kültürlerde görülen, “do¤an›n yeniden dirilmesine
olan inanc›n” ve bu çerçevede kutlanan bayramlar›n, Hatay bölgesine
özgü versiyonu demek de do¤rudur.
Sümerolog Muazzez ‹lmiye
Ç›¤’›n aktar›m› ile;
“MÖ 3000 y›llar›nda Sümer düﬂünür ve din bilimcileri Sümer'in
önde gelen ﬂairlerinden Uruk'un baﬂ
tanr›s› kabul ettikleri sevgi kayna¤›
‹nanna'y› krallar› ile evlendirirlerse
ülkelerine bolluk ve bereket getirece¤ini düﬂünmüﬂlerdi. Bunun için
Sümer krallar› listesine göre

AKP Halk›n Sa¤l›¤›n›
Hiçe Say›yor
Siyanürlü alt›n madeninin halk›n muhalefetine karﬂ›n AKP iktidar› taraf›ndan aç›l›ﬂ›n›n yap›ld›¤›
Uﬂak’›n Eﬂme ‹lçesi ve köylerinde,
geçti¤imiz ay 2000’e yak›n köylünün zehirlenmesinden sonra yap›lan araﬂt›rmalar, sözkonusu zehirlenmelerin Eﬂme K›ﬂlada¤’daki si-

Uruk'un dördüncü kral› Dumuzi'yi
çoban tanr›s› yaparak tanr›ça ile evlenmek üzere seçmiﬂlerdi.”
Tarih boyunca Anadolu’da yaﬂam›ﬂ tüm uygarl›klar›n izini taﬂ›yan
bayram›n, Samanda¤'da festival
olarak kutlanmas› ise, elbette kendi
tarihi kadar eski de¤ildir.
12 Eylül Cuntas›, Evvel Temmuz’un içeri¤ine olan düﬂmanl›¤›n›, bayram› yasaklayarak gösterdi.
Ancak buna ra¤men, cuntan›n yollara kurdu¤u barikatlar› aﬂarak mesire yerlerine koﬂan halk, inanc›ndan, kültüründen, kardeﬂli¤inden
vazgeçmedi. Vazgeçmek, faﬂizmin
bu topraklarda çeﬂitli yollarla
yoketti¤i tarihe, kültüre bir yenisini
daha eklemesine izin vermekti. ‹zin
vermedi Samanda¤ halk›.
‹lk kez 2000 y›l›nda festival olarak kutlanmaya baﬂlad› Evvel Temmuz. Kapal› alanda baﬂlayan festival giderek aç›k alanlara taﬂ›nd›.
Kültürel, sanatsal etkinliklerle zenginleﬂti. ‹lçenin devrimci demokrat
yap›s›yla geleneksel, tarihsel olan›n
bütünleﬂti¤i festival böyle ortaya
ç›kt›.
Bu y›l ki festival Asi Kültür
Merkezi, E¤itim-Sen ve ilçede bulunan çeﬂitli demokratik kurumlar›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. Çeﬂitli
ayd›n, yazarlar festivale bu y›l da
kat›l›m gösterirken, programda yeralan baz› sanat ve gruplar ﬂu ﬂekilde: Grup Yorum, Hilmi Yaray›c›,
Ali Asker, Suriyeli sanatç› Ali Dik,
yanürlü alt›n madeninden kaynakland›¤› bildirildi. Elele Hareketi taraf›ndan yap›lan aç›klamada, zehirlenmelerin bir k›sm›n›n siyanürden
kaynakland›¤› kaydedilirken, Temel Haklar Federasyonu da konuya
iliﬂkin aç›klamas›nda ﬂöyle dedi:
“Bu madenin aç›l›ﬂ› AKP’nin
enerji bakan› Hilmi Güler taraf›ndan yap›lm›ﬂt›... 2000’in üzerinde
insan alt›n madeninin daha fazla
kâr› u¤runa siyanürle zehirlenmiﬂ49
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Hakan Yeﬂilyurt, Grup Nidal...
Bu y›l 7.’si yap›lan Festival’de
demokratik kurumlar standlar açarken, geleneksel Hrisi yeme¤ini binlerce kiﬂi yedi.
Etkinlikler kapsam›nda 12 Temmuz gecesi konser veren Grup Yorum, 30 bin kiﬂi taraf›ndan dinlendi.
Konser öncesinde Kumsal Aile Çay
Bahçesi'nde dinleyicileriyle bir söyleﬂi düzenleyen Grup Yorum üyeleri, sorular› cevapland›rd›lar.
Samanda¤ Sahil'de kurulan platformda gerçekleﬂen konser ise büyük bir çoﬂkuya tan›kl›k etti. Yorum’dan önce yerel grup ve sanatç›lar sahneye ç›karken, Samanda¤ çocuk korosu da ilgiyle dinlendi.
'Haydi Kolkola' adl› türküleriyle
sahneye ç›kan Grup Yorum ise yo¤un alk›ﬂlarla baﬂlad› program›na
ve yaklaﬂ›k 2,5 saat sahnede kald›.
Eski albümlerinden ve “Y›ld›zlar
Kuﬂand›k”tan parçalar seslendiren
Grup Yorum’un birçok parças› binlerce kiﬂi taraf›ndan söylendi. Cemo’yu alan› dolduran herkesin söylemesi ise dikkat çekti. Hep bir
a¤›zdan söylenen türküler ve çekilen halaylarla konser gece 24.00'e
kadar sürdü.

tir. Tekellerin kâr› için her zaman
oldu¤u gibi ilk vazgeçilen ﬂey, halk›n sa¤l›¤›d›r.
Siyanürle alt›n araman›n halk›n
sa¤l›¤› aç›s›ndan tehlikeli oldu¤u
aç›kça ortadayken AKP’nin enerji
bakan› kendi elleriyle aç›yor bu alt›n madenlerini. Alt›n tepsi içinde
halk›n sa¤l›¤›n›, insan hayat›n› sunuyorlar tekellere.
Sorumlu tüm yetkililer cezaland›r›lmal›d›r.”

Duydum ki... Türbelerde de¤il
Pamuk tarlas›nda buldu¤un
Okul s›ralar›nda de¤il
Narenciye bahçelerinde gördü¤ün
Gerçe¤in peﬂindesin.
Nimet yerine öfke ve zulüm
Toplad›¤›n topraklara
Ekti¤in çocuklar büyüsün diye
Yollara düﬂmüﬂsün.

Aras›ndan umutla bakan
Zeytin gözlü çocuklar›
Baﬂ›n› kald›r›p nerede dercesine
Gerçe¤i orada sormuﬂtun.
Do¤ru... Bizim gerçe¤imiz da¤larda
Da¤lar›n ard›nda...
Binbo¤alardad›r...
Bizim gerçe¤imiz sadece
Da¤lar›n ard›nda... Binbo¤alardad›r.
Bizim gerçe¤imiz sadece
‹skenderun Körfezi, Mersin Liman›,
Ya da Karataﬂ sahili de¤il
Akdeniz’i boydan boya görebilmektir.

Okulu Çukurova'da
Amik Ovas›'nda okudu¤unu da
Ders zili yerine...
Ezan sesleriyle yola düﬂtü¤ünü de bilirim
Kalem yerine çapa ile yazd›¤›n
O eme¤in öyküsünü de okudum

ﬁimdi içimdeki f›rt›nalar›n
Neden hep Toroslar’a bakt›¤›n›
Çok daha iyi anl›yorum
Biz böyleyiz iﬂte...
Durgun zamanlarda bile
‹çimizde hep bir Asi nehri taﬂ›r›z
Toroslar’dan gelip
Seyhan ve Ceyhan gibi
Kardeﬂ kardeﬂ denizlere akar›z

Orda tan›m›ﬂt›n beyleri paﬂalar› de¤il mi?
Orda ö¤renmiﬂtin ekonomi-politi¤i
Felsefeyi ve s›n›flar›...
Görünce sivri ve kara sineklerin

Demek da¤lara gidiyorsun
Savurdun saçlar›n›
Deli deli rüzgarlara
Düﬂüncelerim bayrak olsun
Dalgalans›n diyorsun.
Demek onun için
Kat›ks›z sevdalara doldurdun
Kat›k yerine
Nice koçyi¤itler s›¤d›rd›n yüre¤ine
Onun için heybe yap›p
S›rt›na ald›n
Demek onun için...
Ald›n eline
Alkanlar içinde
Parlayan y›ld›z›m›z›...
Demek gidiyorsun

DEMEK G‹D‹YORSUN
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Hac› Demir
Edirne F Tipi Hapishanesi

