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Hepimiz Filistinliyiz!
Hepimiz Lübnanl›y›z!
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, nerede
direnen bir halk varsa, tanklar›yla,
toplar›yla göklerden ya¤d›rd›klar› bombalar›yla
sindirmek istiyorlar.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri,
halklar karﬂ›s›nda
tek vücuttur.
ABD’si,
‹srail’i, AKP’si
ayn› vücudun
içindedir.
Dünyan›n tüm
halklar›,
birleﬂelim,
direnelim,
emperyalizm
ahtapotunu
yere serelim!
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V‹ZE’DE
AKP yönetimi alt›nda

Büyük
Direniﬂ
Sürüyor
AYDINLAR TECR‹T‹
ANLIYOR, TECR‹T‹ ANLATIYOR...

polis-jandarma-faﬂist
iﬂbirli¤iyle

L‹NÇ!

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› 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

Dergimizin ilk say›s›ndan bu yana ‹stanbul'un birçok gecekondu mahallesi, merkezleri
Yürüyüﬂ da¤›tan insanlarla karﬂ›laﬂt›. Kimisi ilk
kez duydu ad›m›z›, eline ald› okudu, kimisi yap›lan anonslarda kendi düﬂüncesini görüp tereddütsüz uzatt› elini. Ve dergimiz ‹stanbul'un mahallelerinde, sokaklar›nda halkla buluﬂmaya
devam ediyor. 62. say›m›z›n toplu sat›ﬂ› 23 ve
24 Temmuz günlerinde Ümraniye Birlik Mahallesi'nde, Ba¤c›lar Y›ld›ztepe’de, Okmeydan› Örnektepe Mahallesi'nde ve Gazi’de yap›ld›.
Birlik Mahallesi'nde 20 okurumuzun kat›ld›¤› sat›ﬂta, polisin keyfi engelleriyle de karﬂ›laﬂt›lar. Buna
ra¤men direnen Ortado¤u halklar›n›n, Kürt halk›n›n, tecrite karﬂ› ölüme yürüyenlerin sesini gecekondu
halk›na ulaﬂt›rd›lar. ‹ki saat içinde 40 dergi sat›ld›. Ba¤c›lar Y›ld›ztepe Mahallesi'nde ise 14 okurumuzun
kat›ld›¤› da¤›t›mda, dergide yeralan yaz›lardan anonslar yap›l›rken, 2 saat içinde 64 dergi sat›ld›.
Okmeydan› Örnektepe Mahallesi'nde 25 okurumuz iki saatte 105 dergi sat›ﬂ› yaparken, ev ev gecekondular›n kap›lar› çal›nd›. Gençler, kad›nlar, yaﬂl›lar okurlar›m›z› ilgi ve sevgiyle karﬂ›lad›lar. Tan›t›m boyunca özellikle Avukat Behiç Aﬂç›'n›n direniﬂiyle ilgili anonslar alk›ﬂlarla karﬂ›land›. Gazi Mahallesi’nde 10 okurumuzun kat›ld›¤› da¤›t›mda ise, bir saatte 400 dergi Gazi halk›na ulaﬂt›r›ld›.

Grup Yorum
Ege
Turnesi’nde
3 A¤ustos: Aç›khava Tiyatrosu - Alia¤a
5 A¤ustos: Aç›khava Tiyatrosu - Gümüldür
6 A¤ustos: Aç›khava Tiyatrosu - Selçuk
8 A¤ustos: Apollon Tap›na¤› - Didim
10 A¤ustos: Aç›khava Tiyatrosu - Datça
11 A¤ustos: Aç›khava Tiyatro - Marmaris
12 A¤ustos: Okul Bahçesi - Fethiye
13 A¤ustos: Pazar Meydan› - Gazipaﬂa
15 A¤ustos: Manavgat

‹D‹L KÜLTÜR
MERKEZ‹

Film Gösterimi
ELVEDA F‹L‹ST‹N



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

3 A¤ustos
9 A¤ustos

Ça¤r›
‹lan

● TAYAD T‹YATRO

Bu ﬁark› Burada Bitmez
Tiyatro oyunu
Düzenleyen: TAYAD Tiyatro
Grubu
Oyuncular: TAYAD'l› Aileler
Saat: 20.30
Yer: Nurtepe Pazar Yeri
Tarih: 05.08.2006

● TAYAD TECR‹T EYLEM

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Muharrem HOROZ- Halk› için mücadele
eden pek çok devrimci gibi, o da mücadelesinin bir aﬂamas›nda tutsak düﬂtü. 3 A¤ustos
1999’da TKP/ML Davas›’ndan tutuklanm›ﬂt›. 19 Aral›k Katliam›’n› yaﬂad›; Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ne sevkedildi. Ölüm orucunun ilerleyen günlerinde dört kez zorla müdahale edildi. 3 A¤ustos 2001’de, direniﬂin 62. ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

Mektup okuma eylemleri
Her Pazar günü
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00

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

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
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
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

Tarih: 4-5-6 A¤ustos
Saat: 21.15
Yer: ‹stanbul Okmeydan›
Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›
Tel: 0 212 253 78 88

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.

Not: Gösterimler Ücretsizdir

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

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
Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Friedrich ENGELS
5 A¤ustos 1895

Tüm yaﬂam›
boyunca, teorisiyle, prati¤iyle
proletaryan›n,
ezilen halklar›n
mücadelesine
önderlik yapt›.
‹lk komünist örgütlenme, ilk
Enternasyonal
Marks’la birlikte
onun eseriydi.

1820’de Almanya’da dünyaya gelen
Engels, yaﬂam› boyunca, barikatlardan
barikatlara koﬂarken, Anti-Dühring, Ailenin
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Do¤an›n
Diyalekti¤i gibi eserler verirken, “s›n›fs›z ve
özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun kurulmas›” amac›na sad›k kalarak ölümsüzleﬂti.
Lenin’in deyimiyle o “Sosyalizmin
meﬂalesi”ydi. Meﬂale hala yanmaya ve yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor.

Hüseyin ASLAN

Güner ﬁAR

Özlem KILIÇ

4 A¤ustos 1994’te ‹stanbul Ba¤c›lar’da kuﬂat›ld›klar›
üs’de 6 saat süren direniﬂ sonunda ﬂehit düﬂtüler... Üçü de mücadeleye DEV-GENÇ saflar›nda baﬂlad›lar. Hüseyin mahalli bölgelerde, Güner ‹stanbul, Samsun ve Trabzon’da, Özlem Ankara’da çeﬂitli görevler ald›. Ölümü tilililerle karﬂ›layarak, kuﬂatma alt›nda umudun ad›n› duvarlara kanlar›yla yazarak, teslim
olun ça¤r›lar›na “as›l siz halk›n adaletine teslim olun” diyerek
ölümsüzleﬂtiler.

M. Ali BALO⁄LU

A¤ustos
1979’da ‹stanbul
Hisarüstü’nde gecekondu y›k›mlar›na
karﬂ› direniﬂte jandarma taraf›ndan
katledildi.

4 A¤ustos 1993’te
geçirdi¤i kalp krizi sonucu aram›zdan ayr›ld›. 12
Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yerald›. 12
Eylül döneminde hapisAli KAÇAR
hanelerde yoldaﬂlar›yla
birlikte direndi. ‹stanbul
ve Sivas’ta devrimci hareketin geliﬂmesi için
önemli katk›lar› olan bir devrim emektar›yd›.

Zeynep Ar›kan (Ölüm Orucu ﬂehidi) anlat›yor:
Ali Kaçar harekete maddi manevi destek sunuyordu. Harekete sundu¤u bu olanaklar›n›n d›ﬂ›nda ayr›ca Dev-Genç'e de aidat veriyordu; yaﬂ›, yeri ne olursa olsun kendini hep Dev-Gençli sayanlardand›. Bu vesile ile tan›ﬂt›m Ali A¤abey ile. Giderek onu daha yak›ndan tan›ma f›rsat›m oldu. Harekete büyük bir gönül ba¤› ile
ba¤l› oldu¤unu, sonsuz güven duydu¤unu gördüm. Darbe aç›kland›ktan k›sa bir süre sonra
görüﬂtük, darbe aç›klanm›ﬂ ama ayr›nt›s›n› bilmiyordu. Darbecilerle uzun süre hapishanede
birlikte kalm›ﬂ ve hepsini tan›yordu. Kiﬂilik yap›lar›n› yak›ndan bildi¤i için, konuya iliﬂkin tavr›, iﬂin içinde bunlar varsa gerisini tart›ﬂmaya
gerek yok, Day› ne yapt›¤›n› bilir oldu.
Kimi eskilerin yapt›¤› gibi devrimcili¤e yeni
baﬂlam›ﬂ genç tecrübesiz insanlara tepeden

Ömer ERM‹ﬁ

Okan Y›ld›r›m

A¤ustos
1979’da ﬂehit
düﬂtü.

4 A¤ustos 2003’te
‹stanbul’da bulundu¤u evde bir kaza sonucu silah›n
ateﬂ almas› nedeniyle yaraland› ve hastanede yaﬂam›n› yitirdi. Devrimci bir
liseliydi.

4 A¤ustos 1980’de
‹stanbul Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde bir
eylem s›ras›nda elindeki bomban›n patlamas›
sonucu ﬂehit düﬂtü.

A¤ustos
1977’de faﬂistler taraf›ndan katledildi.

Ahmet EREKL‹

A. Turgut YILMAZ

Devrim ve sosyalizm düﬂüncelerini yaymak için Karadeniz’deydiler. 5 A¤ustos 1997’de bir görevle
gittikleri Ordu Fatsa Çöteli Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Karadeniz Recai Dinçel K›r Silahl›
Bülent PAK
Ali Haydar ÇAKMAK
Propaganda Birli¤i’nde görevliydi(Sinan)
(Veysel)
ler. Ali Haydar Çakmak, Gazi Ayaklanmas›’n›n genç önderlerinden biri, Bülent Pak, mücadelesi 1974’ten itibaren
devrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmiﬂ bir devrim emekçisiydi.

,GE:K=:G
Ali KAÇAR
bakmaz, onlar›n geliﬂiminden büyük mutluluk
duyard›. Geliﬂmeleri için yard›mc› olurdu. ﬁehitlerimizden Ekrem Ak›n Savaﬂ bir süre Ali
Abinin tan›d›¤› bir insan›n evinde kalm›ﬂt›. Ekrem Ali Abinin yan›nda çok genç, yirmi yaﬂ›nda bir devrimciydi. Ali Abi Ekrem'i evlad› gibi
seviyor, ona de¤er veriyordu. Ekrem ﬂehit oldu¤unda, Ekrem gibi bir insan nas›l bir paso
yüzünden ölür diyordu. Onu ilk kez böyle sinirli görmüﬂtüm, onun gibi bir insan zor bulunur gitti hem de paso için diyordu... Onun paras›z kald›¤› için ﬂehit düﬂtü¤ünü düﬂünüyor ve
tahammül edemiyordu, bilsem ben onu para-

s›z b›rak›r m›yd›m diye iç çekiyordu. Elbette
Ekrem'in ﬂehitli¤i paso ya da para meselesi de¤ildi, paso çat›ﬂman›n ç›kmas›na vesile olmuﬂtu sadece. Ali Abi bunu biliyordu, ama Ekrem’in ölümünü kabullenemedi¤i için tepkisel
davran›yordu.
Reﬂitpaﬂa'da, Armutlu'da, Karanfilköy'de küçü¤ünden büyü¤üne herkesin sempatisini kazanm›ﬂt›, tan›mayan yoktu onu, bu mahallelerin deyim yerindeyse dert babas› olmuﬂtu o.
Baﬂ› s›k›ﬂan Ali A¤abeyin evine u¤rard›. Ali Kaçar küskünleri bar›ﬂt›r›r, iﬂ olanaklar› yarat›r,
ölümlerde hastal›klarda dü¤ünlerde yan› baﬂlar›nda olurdu. Halk›n içindeydi ve bu halk›n
sayg›s›n› kazand›. Giriﬂkenli¤i ile, iﬂ bitiricili¤i
ile, çal›ﬂkanl›¤› ile ve herﬂeyden önce sayg›n kiﬂili¤i ile bir çok olanak yaratt› ve bu olanaklar›n› yine halk›na, hareketine sundu.

Linççiler, devlet
taraf›ndan korunurken
HALK NE YAPACAK?
Sald›rganlar ne kaçmaya, ne saklanmaya gerek duymuyorlar.
Çünkü “dokunulmaz” olduklar›n›n fark›ndad›rlar. Dokunulmazl›klar›n›n kayna¤›nda, AKP iktidar›n›n, oligarﬂik devletin politikas›n›
uygulamakta oluﬂlar› vard›r.
rakya’n›n küçük bir ilçesinde
Vize’de bir linç sald›r›s› daha
yaﬂand›. Linççiler daha pervas›zd›;
gözalt›ndaki insanlar› isteyecek kadar pervas›z. Polis ve jandarma, daha pervas›zd›; linççilerle suç ortakl›klar›n›, zihniyet ortakl›klar›n› gizlemeye gerek duymayacak kadar!..
Burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›, öncekilerden daha sorumsuzdu; linç
güruhunu yine eleﬂtirip mahkum etmeden, “halk”, “vatandaﬂ” diye
sunmaya devam ettiler. ‹ktidar ise,
hepsinden pervas›z, hepsinden sorumsuzdu. En baﬂ›ndan itibaren yeﬂil ›ﬂ›k yakt›¤›, onay verdi¤i, linççilerin korunup kollanmas›n› sa¤lad›¤› gibi, bunda da ayn› politikas›n›
sürdürürken, sanki bu ülkede böyle
bir olay yaﬂanmam›ﬂ gibi de, hiçbir
ﬂekilde gündemine almam›ﬂt›r.

T

ukar›da k›saca özetlenen tablo,
ﬂunu gösteriyor bize: Can güvenli¤i, bizzat can güvenli¤ini
sa¤lamakla yükümlü olanlar taraf›ndan
yokediliyor! Vize’de

Y
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3

Linççiler, devlet taraf›ndan korunurken
halk ne yapacak?

5

Vize’de linç

8

Röportaj: Vize’yi yaﬂayanlar anlat›yor

11 Yeni Ortado¤u’yu emperyalistler de¤il
halklar›n direniﬂi...
16

Lübnan ve Filistin halklar› kazanacak

18

Kurﬂun yetmedi rekor ceza geldi

SUÇLULAR ORTADA; AMA
suçlular, zaten düzende “suçlular›
yakalamakla” görevli olanlar! Bu
durum ise, son derece hayati bir soruyu getiriyor gündeme: Peki bu
durumda adalet nas›l sa¤lanacak?
Can ve mal güvenli¤ini kim nas›l
koruyacak?.. ‹nsanlar, seyahat hakk›n›, gösteri, bas›n aç›klamas› yapma hakk›n› nas›l kullanacak?
ekrar Vize’deki sald›r›ya dönelim. “Devlet yapmazsa biz yapar›z” diyen faﬂist teori de geçerli
de¤ildi Vize’de. Devlet, en keyfi, en
vahﬂi yüzüyle ortadayd› ve Temel
Haklar üyelerini haks›z, hukuksuz
biçimde gözalt›na alm›ﬂt›. Linççiler
bu defa karakolun önüne toplan›p
“içeridekileri bize verin” diyorlard›. Amerikan filmlerinden hat›rlars›n›z bu sahneyi. Ortada bir galeyan
durumu, bir kendili¤inden tepki de
yoktur. Gecenin bir yar›s› örgütlenmiﬂ, organize edilmiﬂ bir güruh sözkonusudur. ‹kinci daha önemli bir
nokta: Avukatlara birinci sald›r›

T

Emniyet Müdürlü¤ü’nün önünde, ikinci sald›r› Jandarma Karakolu’nun önünde yap›lm›ﬂt›r.
Linççilerle hem jandarma, hem polis adeta içiçe bekleﬂmektedirler. Ve
her ikisinde de linç güruhuna ne polis, ne jandarma müdahale etmemiﬂtir. Sald›rganlar›n yakalanamamas›,
tespit edilememesi diye bir durum
yaﬂanmamaktad›r linçlerde; çünkü
sald›rganlar ne kaçmaya, ne saklanmaya gerek duymuyorlar. Çünkü
“dokunulmaz” olduklar›n›n fark›ndad›rlar. Dokunulmazl›klar›n›n kayna¤›nda, AKP iktidar›n›n, oligarﬂik
devletin politikas›n› uygulamakta
oluﬂlar› vard›r.
ovenist k›ﬂk›rtmalar›n, linç tezgahlar›n›n “AKP’yi y›pratmak”
için “baﬂka güçler” taraf›ndan tezgahland›¤›na dair tahmin ve yorumlar›n da art›k hiçbir geçerlili¤i yoktur. AKP linç provokasyonlar›n›n
içindedir ve daha Trabzon’daki sald›r›da politika olarak onaylad›¤›n›
göstermiﬂtir. Di¤er düzen kurumlar›n›n hiçbiri de bu politikan›n d›ﬂ›nda de¤ildir.

ﬁ

aﬂist devlet mekanizmas›n›n en
karakteristik özelliklerinden biri, bizzat devletin karar ve politikalar› sonucunda gerçekleﬂtirilen sald›r›larda bile, devletin bu rolünü
gizlemek için GÖSTERMEL‹K
soruﬂturmalar aç›lmas›, yarg›lamalar yap›lmas›, hatta bazen birkaç kiﬂinin de kurban edilmesidir. Linç
sald›r›lar›nda art›k devlet bu göster-

F

19 Köylü feryat ediyor AKP iktidar› övünüyor

36 Onur burada, feda burada, paylaﬂ›m burada

21 Kapitalist Batakl›k: ‹yiler hep kazan›r!

38 Sen yanmasan, ben yanmasam...

22 Kahvehanelerdeki kumar› kimse

40 Hepimiz tecritteyiz

meﬂrulaﬂt›rmas›n, masum de¤il
25 Söz Gençlikte: ÖSS ﬂampiyonlar›n›
gördük ya di¤erleri?
26 Kürt sorunu Türkiye’nin sorunudur

42 TAYAD’l›lar meydanlardayd›
44 Halk›n Cephesi: Birlikte mücadelenin
enternasyonalist dayan›ﬂman›n içi nas›l
boﬂalt›l›r?

29 Tezkereci Amerikanc›lar›n dili çözüldü

46 98 y›lda ‘bir arpa boyu yol’

30 Hayat›n ‹çindeki Teori: Emperyalistlerin

48 Kültür: Festival engel ve yasaklarla baﬂlad›

entegrasyonuna karﬂ› halklar›n...
35 “Kahraman ﬂehitlerimiz için adalet istiyoruz”

49 Tarihte Bu Ay
50 1996 Ölüm Orucu ﬂehitleri an›ld›

melik manevralara da gerek duymayan bir pervas›zl›k içindedir.
ktidar, polis, jandarma, halka diyorlar ki, linççiler karﬂ›s›nda seni korumay›z! O zaman yine ﬂu ç›plak soru gündeme gelir: Peki kim
koruyacak? Halk, demokratik haklar›n› kullanmak için, mesela bas›n
aç›klamas› yapmak, gösteri, miting
yapmak için güvenli¤ini nas›l sa¤layacak? Avukatlara sald›r› gösterdi
ki, art›k herhangi bir “eylem” olmas› da gerekmiyor linççilerin sahneye
ç›kmas› için. Bu durumda herhangi
bir anda, herhangi bir yerde, belki
tatil yaparken, belki mesle¤inizin
gereklerini yerine getirirken linç
güruhunun hedefi olabilirsiniz;
böyle bir ülkede can güvenli¤i nas›l
sa¤lanacak?

‹

izim bu soruya özel olarak cevap vermemize gerek yoktur.
Ülkemizin 12 Eylül öncesi dönemini bilen herkes bu sorunun da cevab›n› bilir. Bu ülkenin burjuva politikac›lar›, polis teﬂkilat›, genelkurmay› ama hepsinden önce de savc›lar›,
hakimleri, bu soru ve sorunun cevab› üzerinde düﬂünmelidirler. Burjuva bas›n ve yay›n kuruluﬂlar›n› Vize’deki sald›r›y› ve öncekileri tüm
boyutlar›yla yazmaya, savc›lar›, hakimleri linççiler hakk›nda kendi düzenlerinin yasalar›n›n emretti¤ini
yapmaya ça¤›r›yoruz. E¤er yapm›yorlarsa, aç›k ki bir ortakl›k, bir
onay sözkonusudur. Ve e¤er böyleyse, aç›k ki bu ülkede insanlar›n böyle bir sald›r› karﬂ›s›nda baﬂvurabilece¤i bir düzen kurumu yoktur.

B

osyoloji ve siyaset biliminden
az çok haberdar olanlar bilir ki,
siyaset de, toplumsal yaﬂam da boﬂluk tan›maz. E¤er bir boﬂluk varsa,
o boﬂluk, çeﬂitli toplumsal güçler taraf›ndan ﬂu veya bu biçimde doldurulur. Devlet, halk›n konut ihtiyac›n› karﬂ›lam›yor mu, bu konuda bir
boﬂluk mu var? Toplumsal yaﬂamdaki bu boﬂluk, gecekondularla dolar. Adalet mekanizmas›n›n iﬂlemesinde bir boﬂluk mu var; çeﬂitli kesimler, adaleti yerine getirmeyi üstlenirler; bunu kimi gerici bir cepheden, kimi halktan yana bir cepheden

S

yapar. Ama sonuçta adaletin olmad›¤› yerde, adaleti gerçekleﬂtirmeye
çal›ﬂanlar ç›kar. Halk›n can güvenli¤i mi yok? O zaman halk ﬂu veya bu
ﬂekilde kendi can güvenli¤ini sa¤lamaya yönelir... K›sacas›, her boﬂluk, toplumsal yaﬂamda çeﬂitli örgütlenmeleri, mücadele biçimlerini,
alternatifleri ortaya ç›kar›r.
inç sald›r›lar›, demokratik haklar› kullan›lamaz, ayd›nlar› görüﬂ aç›klayamaz, yazar› yaz› yazamaz, avukat› mesle¤ini yerine getiremez, tüm muhalif güçleri muhalefet edemez hale getirmeye çal›ﬂ›yor.
Ve dikkat edilirse, s›ralanan bu
amaçlar, Terörle Mücadele Yasas›’nda yap›lan son de¤iﬂikliklerin
amac›yla ayn›d›r. Bunu da linç sald›r›lar›n›n “devlet politikas›” oldu¤unun bir baﬂka göstergesi olarak kabul edebiliriz. Linççiler her seferinde Kürt düﬂmanl›¤›yla k›ﬂk›rt›lmaya
çal›ﬂ›l›yor ama, k›ﬂk›rtan, organize
edenler de, bizzat linççilerin baﬂ›n›
çekenler de her ﬂeyin fark›ndad›r;
linç sald›r›lar›n›n hala bayra¤› ﬂunun
bayra¤›na benzettiler, gözalt›na al›nanlar› PKK’li sand›lar gibi senaryolarla aç›klanmaya veya burjuva
bas›nda bu ﬂekilde verilmeye devam
edilmesi de, provokasyon ve ﬂovenizm politikas›n›n bir parças›d›r.
Kürt düﬂmanl›¤›n› k›ﬂk›rtarak amaçlanan›n tüm demokratik, devrimci,
ilerici halk güçlerini sindirmek oldu¤u aç›kt›r. Linç terörüyle asl›nda
her kesim teslim al›nmak isteniyor.
ﬁovenizmin dilini kullanmayan hiç
kimseye söz hakk› verilmemek isteniyor.

L

ikkat çekici bir di¤er nokta;
linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda, bas›n
yay›n kuruluﬂlar›ndan çeﬂitli partilere, kitle örgütlerine kadar birçok
kesimin sorunu giderek “kan›ksar”
bir görünüm sergilemesidir. ﬁovenist sald›r›lar kan›ksanmamal›. Asgari düzeyde demokratik hak ve özgürlükleri savunan hiçbir kesim,
linç sald›r›lar›n› kan›ksat›c›, meﬂrulaﬂt›r›c› bir tutum içinde olmamal›d›r. Linç kültürü, yaln›zca faﬂist terörün bir parças› olmakla kalmayacak, ayn› zamanda toplumu, halk›

D
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çürütecek, bir sürüye, bir güruha
dönüﬂtürecek, adalet ölçülerini ortadan kald›racak bir kültürdür. Bu anlamda, politik olarak, pratik olarak
b›kmadan, usanmadan ve elbette
cesaretle linç sald›r›lar›n›n karﬂ›s›na
ç›karken, ayn› zamanda linç provokasyonlar›n› mümkün k›lan ideolojik, kültürel olgulara karﬂ› da sistemli bir biçimde mücadele edilmelidir. ‹ﬂçi, memur sendikalar› kendi
üyelerini, odalar kendi meslektaﬂlar›n›, yöre dernekleri, alevi örgütleri,
çeﬂitli alanlara, mahallelere yay›lm›ﬂ yüzlerce dernek bulunduklar›
yerlerdeki kitleleri uyarmak, e¤itmek görevini üstlenmelidir. Gerçekleri anlatt›kça, bu dalga dalga
tüm topluma yay›lacak, ﬂovenist demagojilerin karﬂ›s›na gerçe¤in setini örecektir. Ama mesele baﬂta dedi¤imiz gibi, bunun önemini, gereklili¤ini görebilmektir. Sald›r›lar küçümsenmeye devam edildi¤i takdirde, baﬂta devrimci demokratik güçler için olmak üzere, tüm halk için
çok daha yayg›n ve çok daha sald›rgan bir kuﬂatmaya dönüﬂecektir.
yn› zamanda linççileri meydanlara salanlara karﬂ› da daha
aç›k tav›r al›nmas› zorunludur. Hala
“kim sal›yor bunlar› meydanlara,
kim k›ﬂk›rt›yor, kim yarar umuyor”
sorular›n› sormak, hele ki bu konuda “ﬂahinler-güvercinler”, “AB’ciler-AB karﬂ›tlar›” spekülasyonlar›yla sald›r›lar›n faﬂist terörün bir
biçimi olarak oligarﬂinin politika ve
ihtiyaçlar› do¤rultusunda örgütlendi¤i ve AKP iktidar› taraf›ndan sürdürüldü¤ü gerçe¤ini görmezden
gelmek, siyasi körlüktür. Kald› ki,
linç provokasyonunun örgütlenmesinde oligarﬂi içi çeliﬂkilerin etkisinin olup olmamas› bizi birinci dereceden ilgilendirmez. Sonuçta sald›r›
halkad›r, devrimcilere, demokratlarad›r, o halde biz politik ve pratik
olarak sald›r›n›n karﬂ›s›na dikilmek
durumunday›z. Sald›r›lar›n durdurulmas› için ne oligarﬂinin “güvenlik” güçlerinden, ne de oligarﬂi içi
çeliﬂkilerin durulmas›ndan medet
umulabilir. Faﬂist terörün karﬂ›s›nda, halk›n direniﬂinden baﬂka bir çareye rastlanmam›ﬂt›r tarih boyunca.

A

AKP onay›yla
Polis-Jandarma-Faﬂist iﬂbirli¤iyle

V‹ZE’DE L‹NÇ
20 Temmuz günü, K›rklareli’nin
Vize ‹lçesi’nden “Tekbir Ya Allah
Bismillah Allahuekber” sloganlar›
yükseldi. Bu sloganla dünyan›n
baﬂka yerindeki müslümanlar, emperyalistlerin, siyonistlerin üzerine
yürüyorlard›. Ama Vize’de bu sloganlar› hayk›rarak iki gün boyunca
sokaklar› zaptedenler ne zalimin
karﬂ›s›na dikilmiﬂlerdi, ne de mazlumdan yanayd›lar.
Halk›n hak ve özgürlüklerini savunanlar›n, ba¤›ms›z Türkiye isteyenlerin, yoksulluk, sömürü son
bulsun diye mücadele edenlerin
üzerine yürüyorlard›. Amerika ve
‹srail’in iﬂbirlikçilerinin onlara hedef olarak gösterdi¤i insanlar› linç
etmeye kalk›ﬂ›yorlard›. Ony›llard›r
zalimin elinde oyuncak olmuﬂ, halka karﬂ› kullan›lman›n simgesi haline getirilmiﬂ bu sloganlarla höykürüyorlard› caddelerde. Tekbir Ya Allah Bismillah Allahuekber!
ﬁimdi kullan›lma yerleri, “linç
giriﬂimi” denilen faﬂsit sald›r›lard›.
Hep “giriﬂim”di, çünkü ﬂimdilik
izinleri buraya kadard›. Tabii, örnekleri tüm dünyada görüldü¤ü gibi, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ, ipleri koyverilmiﬂ
ve insanl›ktan ç›karak güruha dönüﬂmüﬂ kitlelerin “giriﬂimi” de aﬂarak katliamlara kadar uzanabilece¤i
de bir vak’a idi.
K›rklareli’nin Vize ‹lçesi’ne
ba¤l› K›y›köy Beldesi’nde üç günlük tatil kamp› kuran Temel Haklar
Federasyonu üyeleri, önce polisin
sald›r›s›na u¤ray›p iﬂkencelerle gözalt›na al›nd›lar, ard›ndan onlar›n
hukuki durumu ile ilgilenmek üzere
ilçeye gelen avukatlar›, faﬂist güruh
taraf›ndan linç edilmek istendi.
Olay ﬂöyle geliﬂti:
Her demokratik kurumun faali-

✖ Avukatlar linç edilmek
istendi, emniyet müdürlü¤ü’nün yan›baﬂ›nda, jandarma karakolunun tam
önünde sald›r›ya u¤rad›lar, arabalar›yla birlikte
yak›lmak istendiler.

✖ Hiçbir linççi gözalt›na
al›nmad›, hiçbir engelleme yaﬂanmad›. 100 kiﬂilik faﬂist güruh iki gün boyunca ilçeyi teslim ald›,
terör estirdi.

✖ Linç giriﬂimi ‹stanbul
Terörle Mücadele polisleri, ilçe jandarma korakolu
ve faﬂistler taraf›ndan
örütlendi.

✖ Bugüne kadar yaﬂanan
hiçbir linç giriﬂimini cezaland›rmayan, aç›klamalar› ile de destek veren, kimisini bizzat örgütleyen
AKP iktidar›, sald›r›n›n
sorumlusudur. AKP avukatlar› öldürme giriﬂiminden, bir ilçeyi iki gün boyunca kanunsuzlu¤a teﬂvik etmekten hesap vermelidir.

✖ Linççileri cezaland›rmayan AKP, bundan sonra yaﬂanacaklardan da
sorumludur.
5
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yetleri aras›nda olabilecek bir kamp
örgütlemiﬂlerdi. ‹kinci gün akﬂam
saatlerinde, yüzlerce sivil resmi ve
maskeli polis, jandarma bir anda tatil kamp› bast›. Yerlere yat›r›lmak
istendiler, hiçbir gerekçe gösterilmeden üzerleri, çad›rlar› aranmak
istendi. Federasyon yetkililerinin
itirazlar›n›n ard›ndan lütfen gösterilen “arama karar›”, linç örgütlemek
için kurulan komplonun “hukukçu”
aya¤›n›n belgesiydi. ‹stanbul DGM
taraf›ndan verilen kararda, kampta
bulunan bir kiﬂinin “cinayet zanl›s›”
olarak arand›¤› belirtiliyordu.
Sözü edilen kiﬂinin Y›ld›z Keskin oldu¤u sonradan ö¤renilirken,
yine bir komployla karﬂ› karﬂ›ya
olundu¤u da anlaﬂ›lacakt›. Zira
Keskin, yasalarca kurulu bulunan
Eyüp Temel Haklar’›n baﬂkan›, federasyonun delegelerinden biriydi
ve her gün dernekte, bas›n aç›klamalar›nda yani ortada olan biriydi.
Federasyon üyelerinin dayat›lan
hukuksuzluklara itiraz etmeleri üzerine, aralar›nda ailelerin, 1.5 yaﬂ›nda çocuklar›n da bulundu¤u onlarca
kiﬂinin üzerine gaz bombalar› at›ld›,
coplarla sald›r›ld›. Sald›r›ya sloganlarla direndiler. 61 kiﬂi zorla, yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›.
Çok say›da kiﬂi çeﬂitli yerlerinden
yaraland›lar. Gözalt›na al›nanlar
emniyete götürülürken, bir grup
linççi sald›rmaya çal›ﬂt›. As›l sald›r›
ise, avukatlar›n gelmesiyle yaﬂand›.
Gözalt›na al›nmad›klar› halde ﬁadiye ‹pek ve çocu¤unun, Evin Timtik
ile Hatice Aﬂ›k’›n ise kimliklerine el
konuldu ve halen de verilmedi.

Örgütlü Linç Güruhu
Kampta yaﬂanan olay, do¤rudan

Polis ve jandarman›n gayet samimi görüntüler verdi¤i bu güruh, iki gün boyunca ilçede terör estiren, insanlar› diri diri
yakmaya çal›ﬂan, kendi kanunlar›n› yokedenlerdir. Bu pervas›zl›¤› veren hiçbir linççiyi cezaland›rmayan iktidard›r.
polis ve jandarma taraf›ndan
“O....PU ÇOCU⁄U PKK'LILARI”
yakalad›k ﬂeklinde yay›ld›. Biliyorlard› polis ﬂefleri, jandarma komutanlar›; linç örgütleyenler AKP taraf›ndan terfi ettiriliyordu. Trabzon’dan tecrübeleri vard›. Vize polis ve jandarma yetkilileri, ‹stanbul
terör ﬂubesi bizzat örgütlediler linci.
Haz›r k›ta bekleyen, önceden örgütlendi¤i çok aç›k olan 100’e yak›n kiﬂi harekete geçirildi. Polis,
sonra geliﬂecek olaylarda da, sadece
örgütleyen de¤il, bizzat linç güruhunun yan›baﬂ›nda görülecekti.
Federasyon üyelerinin avukatlar›n› telefonla aramalar› üzerine,
Av. Taylan Tanay, Av. Oya Aslan, Av. ﬁükriye Erden’den oluﬂan
avukatlar, Vize’ye ulaﬂt›. Ancak, daha ilçeye ulaﬂt›klar›nda, MHP’li olduklar› ö¤renilen grup avukatlar›n
arac›na sald›rd›. Aleni ﬂekilde emniyet müdürlü¤ü önünde bekleyen fa-

ﬂistler, avukatlar› getiren arac›n ﬂoförü Sadri Mamur’u feci ﬂekilde döverek linç etmek istedi. Araç ters
çevrilerek yak›ld›. Mamur öldüresiye dövülürken seyreden polis,
“kontrollü linçin” s›n›r›na geldi¤inde, linç güruhunun elinden alarak
yine o malum “kurtar›c›” rolüyle
emniyet müdürlü¤üne götürdü.
Avukatlar›n sald›r›ya u¤ramas›na, yak›lmak istenmelerine karﬂ›n,
linççiler her zaman oldu¤u gibi gözalt›na al›nmad›lar, hiçbir müdahaleye maruz kalmad›lar.
Sadri Mamur hastaneye kald›r›l›rken, sald›r›y› duyan ikinci bir
avukat grubu ertesi günü sabaha
karﬂ› Vize’ye ulaﬂt›. Sabah 07.00’de
olay yerine gitmek isteyen Av. Nazan Yaman, Av. Selda Kaya , Av.
Naciye Demir, Av. Bak›n Timtik’e
de faﬂistlerce sald›r› düzenledi. Sald›r›ya u¤rayan avukatlar›n tamam›
darpa maruz kal›rken özellikle Av.
Nazan Yaman ald›¤› darplardan dolay› hastaneye kald›r›ld›. Sald›r›
tam jandarma karakolu önünde gerçekleﬂmesine karﬂ›n yine hiçbir müdahale yoktu.
Linççiler adeta ilçeyi teslim alm›ﬂt›. Polis ve jandarma sadece onlar›n korumal›¤›n› yap›yor, estirilen
terörü ve aleni yasad›ﬂ›l›¤› yanlar›nda izliyordu. Durumdan memnundular, say›lar› 100’ü bile bulmasa
da, Vize gibi sakin bir yerde de linç
güruhu yaratabilmiﬂ olman›n mennuniyetiydi bu. 20 Temmuz akﬂamdan sabaha kadar, 21 Temmuz sabah›ndan akﬂama kadar sokaklarda
sloganlarla yürüyüﬂler yapt› o 100
kiﬂi. S›rtlar›n› iktidar›n polisine,
jandarmas›na, devlete dayam›ﬂlard›.
Pervas›zl›k, hukuksuzluk öyle ayyuka ç›km›ﬂt›r ki, devletin Cumhuriyet Savc›s›, 30-40 faﬂistin terörüne teslim olmuﬂ, gözalt›ndakilerin
ifadelerini adliye yerine gidip jandarma karakolunda alm›ﬂt›r.

Baykal’› kutluyoruz;
CHP’liler de art›k
linç güruhuna dönüﬂtü
Bu s›rada ‹stanbul Barosu Baﬂ6
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kan›, baz› milletvekilleri, demokratik kurumlar aranm›ﬂ, müdahale etmeleri istenmiﬂti. Baro Baﬂkan› Vize’ye do¤ru yola ç›karken, ‹çiﬂleri
Bakan› Aksu da bizzat arand›¤› halde ilçede güruh terör estirmeye devam ediyordu. Telefonla aranan
CHP milletvekillerinden biri de,
K›rklareli Milletvekili Yavuz Alt›norak idi.
Alt›norak, olay›n baﬂtan bu yana
örgütlü oldu¤unu do¤rularcas›na ﬂu
cevab› verdi:
"Bizim arkadaﬂlar›m›z da orada,
biliyoruz, orada PKK'liler var onun
için, PKK'liler varsa kals›nlar."
Böylece linç güruhu içinde
CHP’lilerin de oldu¤u ö¤renilirken,
sald›r›ya u¤rayanlar›n PKK’li olmad›¤›n› ö¤renen Alt›norak’›n linç güruhunu kastederek "o zaman geri
çekelim" demesi, “aslan sosyal demokratlar”›n yaﬂad›¤› ahlaki çöküntünün itiraf› gibiydi. Yani bu ülkenin kanunlar› yasalar› bir yanayd›,
sözde milletin vekili PKK’li ise linç
edilebilece¤ini savunuyordu. Üstelik linççilerin polisi, jandarmas›,
burjuva partileri ile kontrollerinde
oldu¤unu da anlat›yordu.

AKP hesap vermelidir
Ülkede yarat›lan ve sürekli pompalanan ﬂovenist hava, Vize’de de
lincin manipilasyon arac› olmuﬂtu.
MHP ile milliyetçilik yar›ﬂ›na giren,
hep sa¤a daha sa¤a yanaﬂmak için
hamleler yapan Baykal, istedi¤i gibi
bir zihniyetti hem milletvekilinde
hem de taban›nda yaratm›ﬂt›.
Ayn› günlerde Kütahya’da bir
cinayet sonras› insanlar›n soka¤a
dökülerek bir evi yakmalar›, itfaiyeyi taﬂlamalar›, lincin meﬂrulaﬂt›r›lmas›n›n göstergelerinden biridir.
Oligarﬂi eseriyle övünebilir.
Tüm bunlar›n sorumlusu en baﬂta AKP iktidar›d›r. Trabzon’dan bu
yana tek bir linççi yoktur ki, yapt›¤›ndan dolay› cezaland›r›lm›ﬂ olsun. Körükledikleri milliyetçi havadan oy kapma hesab›yla ya da zaten
damarlar›nda dolaﬂan ﬂovenist, antikomünist, devrimci düﬂmanl›¤› ile;

her ne ad›na olursa olsun, AKP aç›k
bir ﬂekilde linci teﬂvik edip örgütlemektedir. Hiç kimse, polis taraf›ndan örgütlenen linçlerin AKP’nin,
‹çiﬂleri Bakan› Aksu’nun bilgisi d›ﬂ›nda oldu¤unu iddia edemez. Vize
olay›, gelinen noktay› göstermesi
aç›s›ndan çarp›c›d›r.
Saatlerce güruh ilçenin sokaklar›nda dolaﬂ›yor, polisin dahi dokunmas› yasak olan avukatlar› linç etmeye çal›ﬂ›yor, arabalar› ters çeviriyor, insanlar› yakmaya çal›ﬂ›yor ve
hiçbir müdahale olmuyor. Araçlar›
yakma, insanlar› öldürme kast›yla
dövme noktas›na kadar getirilen
linç sald›r›lar›n›n bir sonraki aﬂamas› katliamd›r. AKP iktidar› bugün
hamasi milliyetçi nutuklarla, bas›n›n olaylar› geçiﬂtiren, sansürcü tutumuyla, a¤›r ﬂovenist havan›n bask›lanmas› alt›nda gerçeklerin halktan gizlenmesiyle, bu linç politikas›n› bugüne kadar katliama, ölümlere yolaçmadan sürdürdü. Ancak Vize, yar›n neler yaﬂanabilece¤inin de
göstergesidir ve AKP’nin hiçbir
manevras› böylesi bir durumun alt›ndan kalkmas›na yaramayacakt›r.
Kald› ki, insanlar›n demokratik
protesto hakk›n› kullanamad›¤›, en
s›radan tatil yapma hakk›n›n linçle
sonuçland›¤› bir ülkede, iktidar
kendini sorumluluktan kurtaramaz.

Linç protesto edildi
Gözalt›na al›nan Federasyon
üyelerinin ço¤u serbest b›rak›l›rken,
Y›ld›z Keskin götürüldü¤ü mahkemede tutukland›.
Sald›r› TAYAD, Temel Haklar
Dernekleri, EMEP, HHB taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarla protesto edilirken, Temel Haklar Federasyonu,
linci örgütleyenler ve kat›lanlara
iliﬂkin suç duyurusunda bulundu.
Temel Haklar Federasyon üyeleri 25 Temmuz günü ﬁiﬂli Adliyesi
önünde toplanarak suç duyurusunda
bulundular. Öncesinde bir aç›klamada bulunan Federasyon üyeleri,
“Linçleri Provokasyonlar› Boﬂa Ç›karaca¤›z” pankart› açt›lar. Burada
yap›lan aç›klamada sald›r› anlat›la-

rak, “Bu sald›r›da gezi yapma hakk›m›z ‘yasad›ﬂ›’ gösterilerek engellenmiﬂ, ortam
terörize edilmiﬂ, çevre halk›na tedirginlik verilmiﬂ, oradan buradan toplama mafya–faﬂist güruh sald›r›y› t›rmand›rm›ﬂt›r. Bir süre önce
gözalt›na al›n›p tutuklanan
üyelerimize yönelik komplonun bir benzeri ile Y›ld›z
Keskin ‹stanbul Terörle Mücadele polislerince günlerce iﬂkenceli gözalt›nda tutulmuﬂ ve hiçbir
delil olmaks›z›n ç›kar›ld›¤› mahkemede tutuklanm›ﬂt›r” denildi.
Sald›r›y› organize edenlerin, 1.5
yaﬂ›ndaki çocu¤un dahi kafas›na silah dayad›¤› belirtilen aç›klaman›n
ard›ndan, “Vize Mülki Amiri, Emniyet Müdürü, ‹stanbul Terörle Mücadele ﬁubesi'nde görev yapan amir
ve memurlar, Usulsüz arama iﬂlemi
yap›p gözalt›nda iﬂkence ve kötü
muamelede bulunan kolluk görevlileri, lince teﬂvik edenler ve bizzat
bu linç sald›r›s›na kat›lanlar” hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
Federasyon üyeleri AKP ﬁiﬂli ‹lçe Binas› önünde yapt›klar› eylemde de, sorumlusunun iktidar oldu¤unu söylediler. Federasyon Baﬂkan
Yard›mc›s› Ayten Öztürk, yalanlar
ve komplolarla son birbuçuk y›l içerisinde çeﬂitli kesimlere yönelen
linç giriﬂiminin ard›nda ayn› güçlerin bulundu¤unu söyledi. Öztürk,
polis ve jandarman›n bilinçli olarak
olay› “terör kamp›na bask›n” ﬂeklinde yans›tt›¤›n› ve güruhu k›ﬂk›rtt›¤›n› belirtti. Kampa sald›r›da, kad›n, çocuk ve özürlülerin kafas›na
uzun namlulu silahlar dayad›¤›n›
ifade eden Öztürk, gaz bombalar›
at›l›p yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›klar›n› söyledi.
22 Temmuz günü yap›lan eylemde, "Linç Sald›r›lar›na Son, Provokatörler
Tutuklans›n, Hukuk Linç
Ediliyor Adaleti Biz Savunaca¤›z, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z ve Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma" sloganlar› at›ld›. Yüz kiﬂinin
kat›ld›¤› eyleme Halklar›n
7
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Kardeﬂlik ‹nsiyatifi destek verdi.
Gülsuyu-Gülensu Temel Haklar
Derne¤i, 21 Temmuz’da sald›r›y›
Heykel Meydan›nda yapt›¤› eylemle protesto etti. “Linç giriﬂimleri, faﬂist sald›r›lar bizi y›ld›ramaz” diyen
dernek üyeleri, sorumlular›n hesap
vermesini istediler. Eyleme, ESP,
K›z›l Bayrak ve Devrimci Duruﬂ
okurlar› da destek verdiler.
Adana Temel Haklar, 22 Temmuz günü ‹nönü Park›'nda sald›r›ya
iliﬂkin bir protesto eylemi düzenledi. “AKP Provokasyonlara Son Vermelidir, Faﬂist Sald›r›lar Bizi Y›ld›ramaz” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, y›lmayaca¤›z mesaj› verildi.
Bir protesto eylemi de 21 Temmuz günü Okmeydan›’nda yap›ld›.
DHP’nin de destek verdi¤i eylemde, Temel Haklar üyesi 100 kiﬂi mahalle içinde sloganlarla yürüyüﬂ
yapt›. Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
aç›klamada, “tüm bu bask›lara, linç
giriﬂimlerine ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesinden asla vazgeçmeyece¤iz” denildi.
23 Temmuz günü gazetemizi telefonla arayan bir kiﬂi, faﬂist sald›r›lar›n hesab›n› sormak için, Alt›nﬂehir Ülkü Oca¤›'n›, sabah saat
09.00'da tahrip ettiklerini belirterek,
eylemi DHKC ad›na üstlendi.

Vize’yi yaﬂayanlar anlat›yor

Avukatlar› polis hedef gösterdi
Sald›r›ya u¤rayan Temel Haklar Federasyonu Baﬂkan Yard›mc›s› Ayten Öztürk,
linç edilmek istenen avukatlardan Oya Aslan, avukatlar›n içinde bulundu¤u arac›n
ﬂoförü ve ayn› zamanda ‹stanbul Temel
Haklar üyesi Sadri Mamur Vize’de yaﬂananlar› anlat›yor. Sorular›m›z› ç›kararak
yay›nl›yoruz.

Sivil Polis, ‘bunlar
teröristleri savunan
avukatlard›r’ diye ba¤›rd›
Sadri Mamur: Vize Emniyet
Müdürlü¤ü'nün oldu¤u caddede halen aç›k olan bir kafeterya vard›. Üç
kiﬂi oturuyordu. Av. Taylan adresi
sormak istedi. ‹stanbul TEM polisleriymiﬂ. S›r›tarak "sa¤a dönün, orada görürsünüz" dediler. Sanki olacaklar› görürsünüz der gibi.
Emniyetin önüne geldi¤imizde
aﬂa¤› yukar› 100 kiﬂi vard›. Büyük
bölümü bahçe demirlerinin üzerinde sakin oturuyordu. Avukatlar emniyete girmiﬂlerdi. ‹nsanlar›n aras›na girmeye çal›ﬂt›m. Ne için topland›klar›n› ö¤reneyim dedim. O esnada bir sivil polis yüksekçe bir duvara ç›karak, "orospu çocuklar›n›
yakalayan Türk polisini alk›ﬂlay›n" dedi. Demirlerin üzerinde oturan sarhoﬂlar alk›ﬂlamaya baﬂlad›.
Arkas›ndan yine ayn› polis, "kahrolsun PKK, bunlar teröristleri

savunan avukatlard›r" dedi. ‹nsanlar› sald›r›ya haz›rlad›. Ben de
yavaﬂ yavaﬂ uzaklaﬂt›m, avukatlar›
arayay›m dedim. Taylan'›n cep telefonunu arad›m, durumu anlatt›m.

Polisler beni faﬂistlere gösterdi Arabaya yürümeye çal›ﬂ›yordum, 3-4 kiﬂinin b›çakla araban›n
lastiklerini patlatt›klar›n› gördüm.
Emniyetin d›ﬂ›na do¤ru hareket etmeye çal›ﬂt›m. Temel Haklar Federasyonu'nu arad›m. Polisler önce
arabay› göstermiﬂlerdi, sonra da beni. 60-70 kiﬂilik güruh üzerime koﬂmaya baﬂlad›. "Ne ar›yorsun burada, kimsin” gibi sorular. Daha cevap vermeye f›rsat bulamadan içlerinden sivil polis oldu¤u belli olan,
"avukatlar› getiren ﬂoför, bu da
PKK'li, destekçileri" dedi. Bir ﬂey
söylemeye f›rsat bile kalmadan a¤z›ma darbe yedim. Üst dama¤›m
takmayd›. Üst diﬂlerim k›r›larak
düﬂtü. Yedi¤im tekme, yumruklarla
diﬂlerimin büyük bölümü k›r›ld›.

Silaha mermi sürdüler Ellerindeki silaha mermi sürerek beni
emniyetten uzak tarafa çekmeye çal›ﬂ›yorlard›. Niyetleri belliydi, zaten
büyük bölümü sarhoﬂtu “öldürelim” gibi sözler ve a¤›za al›nmayacak küfürler ediyorlard›. Ben hiçbir
ﬂey söyleyemiyordum, çünkü darbeler ard arda geliyordu. Kendimi
emniyetin oldu¤u tarafa do¤ru at›yordum ki avukatlar beni görsün.
Ancak çok güç. Yere düﬂüvuruyorlar, kald›r›SADR‹ MAMUR: Genç yorum,
yorlar tekrar yere düﬂüyorbir polis, ﬂunu itiraf
dum. Bay›lma aﬂamas›na
etti; "bunlar›n hepsini geldi¤imi farkettim, bay›lda¤›tabilecek güçteyiz mamal›y›m diye düﬂündüm,
daha ay›lma ﬂans›m›n
ama anlayamad›¤›m›z bir
olmayaca¤›n› biliyordum.
bir ﬂekilde müdehale
Çünkü adamlar›n yaklaﬂ›m›, vurmalar›, tüm hareketedilmeyece¤i emrini
ald›k ve hiçbir ﬂey ya- leri dayak atmaktan öte bir
insan› linç edip öldürmek
pam›yoruz" dedi.
gibi bir amaçlar› vard›.
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Karakola 30 m. filan kald›¤›n›
tahmin ediyorum. O s›rada 3-4 polis
geldi. Biri sözde beni "kurtaracak"
ya. Ama iki elimi birden tuttu. Ben
ellerimle yüzümü ve bir süre önce
apandist ameliyat› olmuﬂtum, oray›
koruyordum. Gerdirmesiyle ameliyatl› bölgeyi koruyamayacak pozisyona getirdi. Oradan çok fazla darbe yedim. A¤z›mda kalan diﬂlerin
büyük bir bölümü de k›r›ld›. Yere
düﬂtüm, polis sürükleyerek kaç›rmaya çal›ﬂt›. Karakoldan içeri atarken avukat Taylan ald› içeri.
Linç giriﬂiminde en büyük etken
polisindi. Çünkü faﬂistlerin oraya
toplanmas›ndan, ç›k›p bir polisin
provokasyon yapmas›ndan, güruhun içerisinde birkaç silah›n kafama
dayanmas›ndan anlaﬂ›laca¤› gibi birebir polis yapm›ﬂt›r. Tam anlam›yla bir provokasyon ortam› vard›.

Polise ‘lince müdahale etmeyin’ talimat› Emniyetin bahçesinde linç giriﬂimi. Zaten biri de itiraf etti, linçe müdahalede bulunulmamas› emredilmiﬂ polislere.
Karakola girdi¤imde çok kötü
bir haldeydim. Sa¤olsun avukatlar›m yard›mc› oldular, yat›rd›lar.
Kaymakam oradaym›ﬂ bunlar yaﬂan›rken ama ne bizle ne avukatlarla
konuﬂtu, linççilere bir ﬂey yapmay›p cesaret verdi. Doktor hayati tehlikesi olabilir, hastaneye götürmeliyim dedi. Komiser "güvenli¤ini alamay›z” dedi. Oysa onlarca polis
vard›, 50 mt. ileride jandarma vard›.
Olaydan bir saat sonra genç bir
polis, ﬂunu itiraf etti; "bunlar›n hepsini da¤›tabilecek güçteyiz ama ne
hikmetse bizim de anlayamad›¤›m›z
bir ﬂekilde müdahale edilmeyece¤i
emrini ald›k ve biz de ondan dolay›
hiçbir ﬂey yapam›yoruz" dedi.
Polis, birebir ﬂahit oldum duvara
ç›karak faﬂistlere ne yapmalar› gerekti¤ini söyledi. Polislerden biri
"tarif edebilece¤in biri var m›" diye
sordu. Ettim birini. Hatta bu kiﬂi,
kendi içlerindeki "yeter vurmay›n"
diyen birisine yumruk atm›ﬂt›. "Reis" gibiydi, yani sadece sarhoﬂlar
yoktu, bizzat ça¤›r›ld›¤› her halle-

rinden belli olan sivil faﬂistler vard›,
yönlendiriyorlard›. Tarif edince polis, ‘Savaﬂ Hakl›’d›r dedi. "Bu
adam buran›n en pisliklerindendir, milletin kar›s›na, k›z›na sataﬂ›r, haraç al›r, sürekli olay yaratanlardan biridir" dedi. Doktorun
verdi¤i raporun arkas›na ismi unutmamak için yazd›m. Öbürleri de bu
Savaﬂ'›n çevresindelerdi, Türk bayraklar› vard› ellerinde. "Kahrolsun
PKK, buras› Vize buradan çak›ﬂ
yok" gibi sloganlar› hat›rl›yorum.
Ayr›ca "hepinizi öldürece¤iz, hepinizi linç edece¤iz, hepinizi..."
küfürler. Yani ahlaklar› da faﬂistlerle birebir örtüﬂür tarzdayd›.

Kalabal›¤›n içerisinde
çok iyi tan›d›¤›m›z
TEM polisleri de vard›
Av. Oya Aslan: Saat 01.30 sular›nda Vize Emniyet Müdürlü¤ü’ne
ulaﬂt›k ve arac›m›z› paralel kesen
üst caddenin orta noktas›na park ettik. Biz karakola hareket ederken
Sadri Mamur arac›n yan›nda bekledi. Karakol önünde kalabal›¤› gördük. Saat itibar› ile anlayamad›k.
Kalabal›k karakolun içerisine kadar
sürüyordu, uç k›sm›n›n tamam›n›n
‹stanbul Terörle Mücadele polisleri
oldu¤unu gördük. Görevimiz nedeniyle defalarca karﬂ›laﬂt›¤›m›z için
tan›yorduk. ‹çeriye girdikten k›sa
bir süre sonra ﬂoför arkadaﬂ›m›z
arad›, d›ﬂar›daki durumu anlatt›.
Bakt›¤›mda k›p›rdan›ﬂ› farkettik.
Kalabal›¤›n içerisinde çok iyi tan›d›¤›m›z TEM polisleri de vard›.

Polisler tek bir ‘da¤›l›n’ uyar›s› dahi yapmad› Yakalama tutana¤› dahil hiçbir tutana¤› bize göstermemek için polis direniyordu.
Bu arada kalabal›¤›n sesi artm›ﬂt›. 5
dakika sonra polislerin aras›nda ﬂoförümüz feci ﬂekilde dövülmüﬂ halde karakola getirildi. D›ﬂar›da yüze
yak›n sivil polis olmas›na ra¤men
tek bir ‘da¤›l›n’ uyar›s› ya da uyar› amaçl› baﬂka bir ﬂey yoktu. ‹tfaiye sesi duyduk, sordu¤umuzda gülerek araban›z› yakmaya çal›ﬂ›yorlar dediler. Hatta bir ara karako-

lun içerisine de girmeye çal›ﬂt›lar.
Tüm bunlar yaﬂan›rken kitle örgütlerine ve avukat arkadaﬂlar›m›za
bilgi verdik. Avukatl›k görevimizi
hiç yapam›yorduk. Karakolun tüm
inisiyatifi TEM polislerindeydi.
C. savc›s› ›srarla yan›m›za gelmedi. Karakolda polislere neden
kitleyi da¤›tmad›klar›n› söyledi¤imizde, “kimse bize da¤›tmam›z›
söylemiyor” dediler. Hatta karakola kaymakam›n geldi¤ini kendilerine bu yönde bir talimat vermediklerini söylediler. Yani tüm bunlar
olurken karakolda kaymakam da
bulunmaktayd›. D›ﬂar›da sürekli
isimlerimizle bize a¤›za al›nmayacak küfürler ediliyor ve buras› Vize
buradan ç›k›ﬂ yok sloganlar› at›l›yordu. ‹lk defa gitti¤imiz ve kimliklerimizin kayda geçmedi¤i yerde
kalabal›¤›n bize isimlerimizle hitap
etmiﬂ oldu¤u düﬂünüldü¤ünde tüm
bunlar›n ‹stanbul TEM'in marifeti
oldu¤u anlaﬂ›l›yordu.
Saat 05.00 olmuﬂtu. Kamuoyunun bilgilenmesinden kaynaklanm›ﬂ
olabilece¤ini düﬂündü¤ümüz bir ﬂekilde d›ﬂar›daki kalabal›k hiçbir
uyar› olmadan da¤›ld›. Sadece 2530 kiﬂi kald›. Karakolun karﬂ›s›nda
bira içerek sabaha kadar beklediler.
‹ﬂlemleri yapan jandarma yerine
baﬂtan itibaren uygun olmayan ilçe
emniyet müdürlü¤üne getirilmeleri,

bu provokasyonun önceden planland›¤›n› göstermekteydi.
Sabah saat 06.00’da adliyeye
geçtik. Karakoldan ç›kt›¤›m›zda akﬂamdan itibaren bekleyen grup küfürler eﬂli¤inde arabam›za sald›rd›.
Bu arada adliyeye getirilen 2 müvekkilimizin de fiziki sald›r›ya maruz kald›¤›n› ö¤rendik. Ayn› 20 kiﬂilik grup bu kez adliyenin önündeydi. Uzunca bir süre beklememize ve
en az iki kat kolluk kuvveti bulunmas›na ra¤men herhangi bir müdahalede bulunulmuyordu. Burada
bekletilmemizin nedeni kalabal›¤›
artt›rmakt›. Ama toplayamad›lar.
‹stanbul'dan gelen meslektaﬂlar›m›z›n güvenli¤i konusunda plakalar›n› da vererek C. savc›s›na bilgi
verdim. Savc›larla beraber adliye
önüne indi¤imizde yine küfürler eﬂli¤inde arabam›za bindik, sald›rmaya çal›ﬂt›lar.
Bu arada ikinci grup avukat arkadaﬂlar aray›p kap›da sald›r›ya u¤rad›klar›n› söylediler. Taylan, kap›n›n önünde 8 asker, bir komiser ile
akﬂamki olaylar› yönlendiren ﬂah›slardan iki sivil oldu¤unu, komiserin iki siville sarmaﬂ dolaﬂ uzaklaﬂt›¤›n› anlatt›. ‹stanbul'dan gelen
avukat arkadaﬂlardan ö¤rendi¤imize göre, araç kap›ya yanaﬂ›yor ve
cam› açan Nazan YAMAN biz avukat›z diyor ve oradaki nöbetçi er

Maskeli adamlar üzerimize gaz s›kt›
Babam ve arkadaﬂlar›yla birlikte e¤lenmeye gitmiﬂtik. Polisler gelene kadar da e¤lendim. Maskeli adamlar geldi silahlar›
vard›. Birden da¤›ld›lar yere yat›n diye ba¤›rd›lar, çad›rlar› da¤›tt›lar. Çok korktum. Babamlar polislere ba¤›rmaya baﬂlay›nca bizim üzerimize gaz s›kmaya baﬂlad›lar, gözlerim yand›. Bütün
a¤abeyleri, ablalar› yerlerde sürüklemeye baﬂlad›lar. Köpe¤imiz
Kafas›na silah da- ‘Çirkin’e de havl›yor diye gaz s›kt›lar, onun da çok can› yand›.
yanan 9 yaﬂ›ndaki Polisler, pislikler suçsuz yere tutukluyorlar, çocuklar› korkutuyorlar. Bize do¤ru maskeli bir adam geldi. Bizi korkutmaya çaCeyda Çilo¤lu:
l›ﬂt›. Baﬂ›m›za silah›n› dayad›. Susun diye ba¤›rd›. Ama babamlar kötü bir ﬂey yapmam›ﬂt›, piknik yap›yorduk. Ben de korkmad›m art›k. ‹rem de bizimleydi. ‹kimizin de gözleri yan›yordu. Sonra Hatice yenge bizi arabaya
koydu. Arabada babamlar› sürükleyip götürdüklerini gördüm, ba¤›r›yorlard›. ‹rem de ben de a¤l›yorduk. Polisler elektrikleri kesmiﬂlerdi. Karanl›kta kald›k. Sonra ‹rem'le birlikte “Mitralyöz ve
Varsa Cesaretiniz Gelin” ﬂark›lar›n› söylemeye baﬂlad›k. Orada kalan polisler sesimizi duyunca bizim yan›m›za geldiler. Bizi görünce ﬂaﬂ›rd›lar. Gece biz sabaha kadar yaln›zd›k.”
9
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Av OYA ASLAN:
Kalabal›¤›n
içerisinde çok
iyi tan›d›¤›m›z
TEM polisleri
de vard›. Tüm
bunlar olurken
kaymakam da
karakoldayd›

idik, gruba da¤›l›n demedikleri gibi
bizlere geçmiﬂ olsun vb. insani yaklaﬂ›mlar› da olmad›. Savc›ya oradaki tüm yetkililere suç iﬂlendi¤i ikaz›nda bulundu¤umuz halde hiçbir
iﬂlem yap›lmad›.

Linç devletin politikas›d›r

Ayten Öztürk: Akﬂam yemek yenirken her taraftan kar maskeli, sivillerin, jandarman›n oldu¤u, çok
'komutan›m avukatlarm›ﬂ' diye bakalabal›k bir grup etraf›m›z› sard›
¤›r›yor. Bu arada iki kiﬂi sald›r›yor.
ve silahlar›n› insanlar›n kafas›na daTam jandarman›n önünde. Buna
y›yarak geldiler. 150'den fazlayd›ra¤men yine dokunulmuyor. Savc›,
lar, bunun d›ﬂ›nda geniﬂ bir çembekaymakam ve jandarma komutan›re al›nm›ﬂt›k. Sanki savaﬂa geliyorna, linçin bu kadar da aç›k yap›lalard›. Kar maskeli, uzun namlulu simayaca¤›n› anlat›rken, bir jandarma
lahlar›yla, karﬂ›lar›nda silahl› insanüst çavuﬂ sald›rganlar için ‘Ben talar varm›ﬂ gibi, koﬂarak, ba¤›rarak
n›yorum. Gidip getirebilirim’ depanik havas› yaratmaya çal›ﬂarak.
di. Albay k›z›p çavuﬂu uzaklaﬂt›rd›.
Geldiklerinde de ne belge gösMeslektaﬂlar›m›z gelirken yanl›ﬂl›kterdiler ne de niye arama yapmak
la Conker K›ﬂlas›’na girdiklerinde
istediklerini söylediler. Biz, sürekli
de, d›ﬂar›da linççiler varken, komuolarak varsa yasal bir durum, buna
tan, "Siz DHKP-C'lilerin avukat›uygun, hukuka uygun davran›n diye
s›n›z demek, ç›k›n d›ﬂar›ya" diyor.
uyard›k. Ancak sürekli sald›rgan bir
Adliye önünde sloganlar at›yortav›r içindeydiler. Kamp›n bir baﬂka
lard› ve savc›lar, kaymakam, emniköﬂesinde insanlar› yere yat›r›p keyet müdürü orada. Emniyet müdürü
lepçeliyorlar, provokasyon yapma"ne olmuﬂ ba¤›r›p ça¤›r›yorlar,
ya çal›ﬂ›yorlard›. Bunun üzerine biz
müdahale edecek bir durum yok"
bu hukuksuz uygulamalar› protesto
dedi. Biz ç›k›nca da önde arkada
ederek kimlik vermedik. "Herkes
polis arac› varken, arac›m›z taﬂland›
yere yats›n, ellerini havaya kald›rve yine bir ﬂey yapmad›lar.
s›n" gibi talimatlara uymad›k. Avu‹stanbul TEM polisi sald›ran- katlar›m›z› beklerken, tek tek sald›lar›n içindeydi Özellikle ‹stanbul rarak gözalt›na almaya baﬂlad›lar.
Arama belgesini bu s›rada gösterdiTEM sivil polislerinden bir k›sm›
ler. Çad›rlar› arama ad›na da¤›tt›lar.
d›ﬂar›da sald›r›da bulunan kitlenin
Baz› arkadaﬂlar›m›z›n paralar›, kimiçindeydiler, sohbet ediyorlard›. Beli¤i kayboldu. Normal bir arama delediye baﬂkan› ve kaymakam gelmiﬂ
¤il, provoke etmeye çal›ﬂt›klar› belkap›da biriken grupla ve polislerle
liydi. Daha sonra yaﬂananlar da, nesohbet edip gitmiﬂler. Bizler içeride
den böyle yapt›klar›n› gösteriyordu. Sald›r›p bizi tek tek göAYTEN ÖZTÜRK:
zalt›na almaya baﬂlad›lar. Yere
Polisin, jandaryat›rarak, üstümüze basarak ve
man›n, özel tim'in kelepçeleyerek almaya çal›ﬂt›lar.
Tamamen iﬂkence biçiminde yaortaklaﬂa yapt›¤›
p›l›yordu. Direniﬂ hakk›m›z› sobir olay. Ancak bu nuna kadar kulland›k, sloganlar
sald›r›lar bizi hak- att›k. Yar›m saat sürdü. Araçlara
kadar eller arkalardan kelepçelel› mücadelemizniyor, iki kiﬂi kollardan tutarak
den geri döndüre- sürükleyerek götürüyordu. Birmeyecek.
çok arkadaﬂ yaraland›. 1 buçuk
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yaﬂ›ndaki bir çocu¤un kafas›na
uzun namlulu silah dayand›. K›y›köy Jandarma Karakolu'na getirildik. J‹TEM bakt›, hepsinin iﬂkenceci oldu¤u aç›kt›. Saatlerce s›kan kelepçelerden bir arkadaﬂ kan gitmedi¤i için bay›ld›, bakmad›lar.
Savc›l›¤›n önünde de bir grup faﬂistin bekledi¤ini ö¤rendik. Uzaklaﬂt›ral›m diye bir kayg›lar› yoktu.
Savc›l›ktan serbest b›rak›ld›k, kap›n›n önünde 40 kiﬂilik bir grup "ﬂehitler ölmez vatan bölünmez" diye
slogan at›yorlard›. Kap›n›n hemen
dibinde, jandarman›n, polisin gözü
önündeydiler. Bizi 100’e yak›n kiﬂiyi gözalt›na alabiliyor ama oradaki
50 kiﬂilik faﬂist güruha en ufak bir
müdahale bile yap›lm›yor. Da¤›tam›yor de¤il, da¤›tm›yor. Orada onlar› bekletiyor. Senaryonun bir parças›. Avukatlar gece yar›s› bir sald›r›ya u¤rad›lar. Gece yar›s› halktan
hiç kimse yola ç›k›p da, bilmem kimin avukatlar›, ﬂu arabadaym›ﬂ diye
gelip sald›rmaz. Avukatlar›n gelece¤ini kim biliyor, polis, jandarma.
K›y›köy'de kalan arkadaﬂlar› taciz
etmiﬂler. Biz ç›kt›¤›m›zda ayn› grup
kap›dayd›. Yani hiç s›k›lmadan yaklaﬂ›k 4-5 saat bekledi. S›radan insanlar yapmaz. Otobüsle ç›karken,
sald›rd›lar, camlar›m›z k›r›ld›.
Gözalt›ndayken o civar›n bütün
milletvekilleri aranm›ﬂ. En çarp›c›
olan› CHP K›rklareli Milletvekili
Yavuz Alt›norak. Arad›¤›m›zda ﬂöyle diyor: "Bizim arkadaﬂlar›m›z da
orada, biliyoruz, orada PKK'liler
var onun için, PKK'liler varsa kals›nlar". Arkadaﬂlar›m›z da orada bizim oldu¤umuzu söylemiﬂ, "o zaman geri çekelim" diyor. Yani,
‘PKK’li ise linç edilir, öldürülür’ diyor. CHP'liler d›ﬂ›nda MHP'liler
vard›, MHP bayraklar› vard›.
Y›ld›z Keskin, Eyüp Temel Haklar'›n baﬂkan›, her gün ortada. Gezimizi bas›p almalar› masum de¤ildi.
Meﬂrulu¤umuzu zedelemek istiyorlard›. Bu polisin, jandarman›n, J‹TEM'in, özel tim'in ortaklaﬂa yapt›¤› bir olay. Linç devletin bir politikas›d›r. Ancak ne bu sald›r›lar, ne de
baﬂka sald›r›lar bizi hakl› mücadelemizden geri döndüremeyecek.

Asker kurtarma yalanlar› bitti,
Lübnan ve Gazze sald›r›s›n›n
nedenini ABD aç›klad›

‘YEN‹ ORTADO⁄U’

olaca¤› tart›ﬂ›l›yor.
“Uluslararas› Güç”, bugüne kadar sürekli olarak çarp›t›lan bir kavramd›r. Hatta çarp›tma o denli etkilidir ki, emperyalistlerin askeri gücü olmalar›na karﬂ›n, “uluslararas›”
söylemi
üzerinden
meﬂrulu¤u
kimi sol
güçlerce
de kabul
görmektedir. Örne¤in, Avrupa solunun Irak
iﬂgaline muhalefetinde, “ABD’nin
çekilip uluslararas› gücün yeni devletin inﬂaas›n› üstlenmesi, güvenli¤i
sa¤lamas›” gibi politikalar ön plana
ç›k›yor.

‘Yeni Ortado¤u’yu emperyalistler de¤il
Halklar›n direniﬂi ﬂekillendirecek!
‹srail’in “kaç›r›lan askerlerini
kurtarmak için” sald›rd›¤›, “kendini
savunma hakk›n› kulland›¤›” masallar›na, bu masallar›n sahipleri kendisi noktay› koydular. Gazze’de,
Lübnan’da yüzlerce insan›n bombalarla bedenlerinin neden parçaland›¤›n›, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice ‹srail Baﬂbakan› Ehud
Olmert’in yan›nda aç›klad›:
“Yeni bir Ortado¤u’nun zaman› geldi. Yeni Ortado¤u istemeyenlere bizim galip gelece¤imizi
söylemenin zaman› geldi.”
Ateﬂkes ça¤r›lar›na karﬂ› ç›kan
Rice, Hizbullah’›n bast›r›lmas›n›n
zorunlulu¤unu ise, yine “masum ‹srailliler” yalan›yla ﬂöyle aç›kl›yordu: “Aﬂ›r›c› güçlerin her istediklerinde roketlerini ve ellerindeki imkanlar› kullanarak masum hayatlar› esir alabildi¤i eski duruma geri
dönemeyiz. ﬁimdi ateﬂkes zaman›
de¤il. Üç hafta, üç ay ya da alt› ay
sonra aﬂ›r›lar bar›ﬂ ortam›n› istikrars›zlaﬂt›rd›¤›nda buraya geri gelmek istemiyorum.”
Olmert ise, arkas›na ilk kez bu
kadar büyük bir emperyalist cephe
deste¤i alman›n rahatl›¤› içinde, demagojik aç›klamalar yapt› ve Lübnan içinde Hizbullah’a karﬂ› cephe
yaratma amaçl› konuﬂmalar yapt›.

“Yeni Ortado¤u” üzerine
emperyalist pazarl›klar
Rice’nin Amerikan emperyalizminin hedefini ve ‹srail sald›r›lar›n›n asl›nda kendi planlar› çerçevesinde gerçekleﬂti¤ini aç›kça ilan etmesi, Rusya’y› da harekete geçirdi.

Daha önce ‹srail’i eleﬂtiren Putin,
aç›k bir ﬂekilde ‹srail’e destek vererek, ABD’nin “yeni Ortado¤u” dizayn›n›n d›ﬂ›nda kalmamak için
kendi cephesinden bir hamle yapt›.
Avrupa da zaten daha önce ‹srail’e
deste¤ini bu yönde aç›klam›ﬂt›. Bugüne kadar savundu¤unu iddia etti¤i bütün burjuva demokratik de¤erleri bir yana f›rlat›p atan Avrupa
emperyalistleri, kendi kamuoylar›n›
da bu yönde manipüle ediyorlar.
Avrupa bas›n›nda a¤›rl›k hava, ‹srail’i destekleme yönünde.
Avrupa ve Rusya, Ortado¤u’nun
ﬂekillendirmesinin d›ﬂ›nda kalmamak için aleni vahﬂetin yan›nda saf
tutarken, pazarl›klar›n yap›ld›¤› bir
baﬂka zemin ise, Roma’da toplanan
“Bar›ﬂ Konferans›”yd›.
Konferans ABD’nin istedi¤i gibi
sonuçland›. Emperyalistlerin bilinen bar›ﬂ demagojilerinin ve “savaﬂ› durdurmaya çal›ﬂan, arac›” rollerinin vitrinine de oturtulan konferanstan göstermelik “ateﬂkes” ça¤r›s› dahi ç›kmad›. Rice’nin toplant›
öncesi yapt›¤› “ateﬂkesin zaman›
de¤il” aç›klamas›, bu yöndeki kimi
giriﬂimleri zaten baﬂtan t›kam›ﬂt›.
BM ya da baﬂka zeminlerde di¤er
emperyalist devletlerin ABD’nin
onaylamad›¤› hiçbir karar› alamayacaklar› bir kez daha görüldü.

“Uluslararas› Güç”, ‹srail
ve ABD plan›n›n parças›d›r
Roma Konferans›’nda al›nan tek
karar, Lübnan s›n›r›na “Uluslararas›
Güç” yerleﬂtirme oldu. Bu gücün
BM gücü mü yoksa NATO gücü mü
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Özellikle BM (BM kendi elemanlar›n›n ‹srail taraf›ndan öldürülmesini k›nayamayacak kadar acz
içinde ve ABD ç›karlar›na endekslidir) ﬂemsiyesi alt›nda oluﬂturulan
bu güçler, emperyalist iﬂgal ve talanlar›n meﬂrulu¤unda kullan›lmaktad›r. Balkanlar yak›l›p y›k›lmakta,
sonra oraya bir “uluslararas› güç”
yerleﬂtirilip durum meﬂrulaﬂt›r›lmakta, Afganistan’da ayn› ﬂekilde.
Irak’ta bunu yapmaya çal›ﬂ›yorlar.
Politika ﬂu: Emperyalistler, bombalarla y›kt›klar› ülkelere, ard›ndan bu
güçlere iﬂbirlikçi ülkeleri de katarak
hem kendi durumlar›n› meﬂrulaﬂt›r›yorlar, (çünkü iﬂgalciler üniforma
de¤iﬂtirip “uluslararas› güç” üniformalar›n› giyiyor), hem de direniﬂlerin karﬂ›s›na bu güçleri dikmiﬂ oluyorlar. ﬁimdi pürüz ç›kmazsa Lübnan’da ayn› oyun sergilenecek. Ve
bunun ad›, ‹srail’in ateﬂkesmesi,
“bar›ﬂ” olacak!
Oysa s›n›ra “uluslararas› güç”
yerleﬂtirilmesi tam› tam›na ‹srailABD plan›n›n parças›d›r.
‹srail Baﬂbakan› Olmert, Avrupa
Birli¤i ülkelerinden oluﬂan bir gücün bu ülkede konuﬂland›r›lmas›ndan yana oldu¤unu aç›klam›ﬂt› toplant› öncesi. As›l dikkat çekilmesi
gereken ise, bu gücün iﬂlevidir. ‹ﬂte
Olmert’in aç›klamas›:
“‹srail, çat›ﬂma tecrübesi bulunan, askeri kapasiteye sahip olan ve

AB ülkelerinden oluﬂmuﬂ sözkonusu
gücün görev tan›m›nda, Suriye ile
Lübnan aras›ndaki geçiﬂ noktalar›n›n denetiminin de zorunlu olarak
yer almas› gerekir. Bu gücün Hizbullah’›n askeri kapasitelerinin ortadan kald›r›lmas›n› da öngörmesi
gerekir” (25 Temmuz, Milliyet).
K›saca bizim yerimize savaﬂacak bir güç demek istiyor. Amaç;
Hizbullah’› geriletip Lübnan’› iﬂbirlikçi, Amerikanc› ve ‹srail uydusu
bir devlet haline getirmek, Suriye
ve ‹ran’› hedefe bir ad›m daha yaklaﬂt›rmak olunca, bunu “uluslararas›” gücün yapmas›nda sak›nca yok,
tepkiler de bu oranda nötralize olacakt›r.

BOP’tan ‘Yeni Ortado¤u’ya
Türkiye’ye biçilen rol
Baﬂbakan ‹srail eleﬂtirilerine iç
kamuoyuna mesaj vermek için de-

vam ederken, Türkiye yine tarihi iﬂbirlikçi çizgideki yerini almaya haz›rlan›yor.
Her ne kadar kendisi “büyük
devlet” havas›nda olsa da, emperyalistler bu hamasi böbürlenmeye k›s
k›s güldükleri için, Roma toplant›s›na asl›nda Türkiye ça¤r›l› de¤ildi.
Rice’nin talimat› ile dahil edildi.
Rice, “o büyük devlettir gelsin”
diye düﬂündü¤ü için de¤ildi bu davet. Karar› al›nan uluslararas› güç
içinde görevlendirmektir as›l amaç.
Zaten toplant› öncesi, AKP iktidar›
uluslararas› güçte yer alabilece¤ini
söyleyerek, kendini davet ettiren
“koz”unu oynam›ﬂt›. TSK yine oligarﬂinin “en iyi ihraç mal›” olarak
gündemde. AKP iktidar› bu iﬂbirlikçili¤ini “uluslararas› güç” k›l›f› alt›nda gerçekleﬂtirerek, gizlemeye
çal›ﬂacak. “Uluslararas› güç”te
yeralmak, ‹srail ordusuna yaz›lmakla eﬂ anlaml›d›r.

Gazze’ye, Filistin mülteci kamplar›na yönelik sald›r›lar da aral›ks›z sürüyor. Filistinli gerillalar›n yer yer ‹srail askerleriyle çat›ﬂt›¤› görülürken,
alçak düﬂman, roketlerle, onlarca
tankla katletmeye devam ediyor.
24 Temmuz’da ‹srail uçaklar›, Gazze ﬁeridi’nde baz› binalar› bombalad›. Bombard›manda 2 Filistinli öldü.
26 Temmuz’da 50 tankla Gazze’ye
giren ‹srail askerleri, biri 3 yaﬂ›ndaki
ABD ve
k›z çocu¤u olmak üzere 20 FilistinAvrupa
li’yi katletti, 37 kiﬂi yaraland›.
deste¤iyle
‹srail insan haklar› kuruluﬂu B'tselem, ‹srailli askerlerin 17 Temyak›l›yor
muz'da ikisi çocuk alt› sivili silahl›
insanl›k,
çat›ﬂma s›ras›nda kalkan olarak kulkömürleﬂmiﬂ
land›¤›n› aç›klayarak, acil soruﬂturma istedi. B'tselem, "Uluslararas›
çocuk
hukuk sivillerin kalkan olarak kullacesetleriyle
n›lmas›n›, askeri göreve zorlanmas›n› yasaklar" dedi.
geliyor
Bu ilk örnek de¤il ki, “Uluslararas›
burjuvazinin
hukuk”, emperyalist burjuvazinin
demokrasisi
defterinden çoktan silindi, “yasakl›
silah” söylemi, burjuvazinin hâlâ savaﬂ hukukuna sahip oldu¤u gibi bir yan›lsama yaratmak için gündemde
tutuluyor. Tüm halklara savaﬂ ilan eden emperyalistler, ‹srail’in öteden
beri bilinen teröristli¤ini, kendi hukuksuzluklar›n›n da önünü düzlemek
için kullan›yor. Art›k bilinmelidir ki sadece iki hukuk var, emperyalistlerin iﬂgallerden, halklar›n kan›ndan ve tekellerin ç›karlar›ndan beslenen
hukuku ve oda¤›nda direniﬂin meﬂrulu¤unu oldu¤u halklar›n hukuku.

Buras›
Gazze!
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AKP, bugüne kadar ABD’nin
Ortado¤u politikas›na yedeklenmeyi, BOP’u “bar›ﬂ ve demokrasi üzerine kurulacak” söylemi ile meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›, ﬂimdi “uluslararas›” maskesine s›¤›nacak. Misyon ayn› misyon, u¤ursuz rol ayn›.
Bunun karﬂ›l›¤›nda “Kandil’deki
PKK’yi bombala” istekleri, iﬂbirlikçili¤in üzerine ﬂovenizm taraf›ndan
örtülmek istenen bir örtüdür.
“Türkiye bölgeye ilgisiz kalamaz” demagojisi ile, bar›ﬂ sa¤lama
giriﬂimleri yap›yormuﬂ havas›nda
yap›lan bütün giriﬂimler, toplant›lar,
getirilip götürülen mesajlar, AKP
iktad›r›n iﬂbirlikçi politikalar›n›n
parças›d›r. AKP’nin d›ﬂ politikas›n›
belirleyenlerin baﬂ›nda gelen, Baﬂbakan Erdo¤an’›n d›ﬂ politika dan›ﬂman› Prof. Ahmet Davuto¤lu;
“Türkiye’nin ilgisiz kald›¤› bir Ortado¤u, müttefikimiz ABD için, üye
olmak istedi¤imiz AB için ve çok
iyi iliﬂkilere sahip oldu¤umuz ‹srail
için daha tehlikeli olur.” (aktaran
Taha Akyol, 21 Temmuz Milliyet)
sözleriyle, bölgeye bak›ﬂlar›na ve
kendi konumlar›na yeterince ›ﬂ›k
tutmaktad›r. AKP, bütün o k›nama,
‹srail’e yönelik “öfkeli” sözlerin alt›nda, “müttefik” ve “iyi iliﬂkiler”
cephesindedir.

Yeni Ortado¤u’nun öteki
aya¤›; Mezhep çat›ﬂmas›
Roma toplant›s›na davet edilen
bölge ülkeleri, Lübnan’›n d›ﬂ›nda,
Suudi Arabistan ve M›s›r’d›. Onlar›n davetiyeleri ise, Lübnan’a sald›r›n›n baﬂ›nda ‹srail’den önce Hizbullah’› suçlayan aç›klamalar› ile
verilmiﬂti. Her iki ülkede, Ortado¤u’daki Amerikan iﬂbirlikçi diktatörlüklerin baﬂ›nda geliyor.
Ortado¤u’da bugün ayn› zamanda “Araplar’›n liderli¤i kimin elinde olacak” çerçevesinde bir çat›ﬂma
da yaﬂanmaktad›r. Bu çat›ﬂmada
mezhep ayr›l›klar› kullan›l›yor. Bir
yanda Sünni cephe: Suudi Arabistan, M›s›r, Ürdün ve baz› emirlik ve
krall›klar. Di¤er yanda ﬁii cephe:
‹ran liderli¤indeki Suriye, Hizbul-

lah. ﬁii olmamas›na karﬂ›n konumlan›ﬂ› itibariyle Hamas da bu cepheye dahildir.
Amerika ve ‹srail, “Yeni Ortado¤u”nun yarat›lmas›nda bu çat›ﬂmay›
da kullanmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Halklar mezhep temelinde çat›ﬂt›r›larak, emperyalist politikalar›n yaﬂama geçirilmesi sa¤lanmas› planlanmaktad›r. ﬁu anda ﬁii güçler direniﬂ cephesi durumundad›r. Ancak
di¤er Arap ülkeleri halklar›n›n direniﬂ cephesinde yerald›klar› da unutulmamal›d›r. Mezhep çat›ﬂmas›
oyunu bozulmazsa, bu noktada bir
yar›lma olmas› da kaç›n›lmaz hale
gelebilir. Irak’taki direniﬂin mezhep
çat›ﬂmas›na çanak tutmas› bu yan›yla da büyük bir tehlikedir.
‹slamc› ideolojinin, konjoktürel
olarak direndi¤i noktada dahi, her
an emperyalist politikalara hizmet
eder bir konuma düﬂme potansiyeli
taﬂ›d›¤›n›n, önemli örneklerinden
biridir, mezhep çat›ﬂmalar›. Hiçbir
s›n›f temeli bulunmayan, iﬂgalci-iﬂgale u¤rayan ya da mazlum-zalim
k›staslar› taﬂ›mayan bu çeliﬂki,
onun özünde hep vard›r. Ve her zaman egemen s›n›flar taraf›ndan ç›karlar› için kullan›lm›ﬂt›r. ‹slamc›
güçler bu noktada klasik tav›rlar›ndan vazgeçmedikleri sürece de kullan›lmaya devam edeceklerdir.

hi, “böyle de¤ilmiﬂ” demek zorunda
kalm›ﬂt›r.
Bugünkü tablo bat› demokrasisi
götürülecek “yeni Ortado¤u”nun
resmini vermektedir. Afganistan
‘uluslararas› güç’ iﬂgali alt›nda ve
Taliban’› y›kmak için kullan›lan bütün yönetim uygulamalar› aynen iﬂbirlikçi Karzai hükümetinde sürüyor. Yani demokrasi falan geldi¤i
yok, ama ülkenin baﬂ›nda bir iﬂbirlikçi var. As›l mesele de zaten buydu. Irak iﬂgal alt›nda. ‘Çok uluslu
güç’ numaras› tutmad›, ﬂimdi ABD
ve ‹ngiltere tek baﬂ›na kald›lar iﬂgalci olarak. Filistin iﬂgal alt›nda,
Lübnan sald›r› alt›nda. ABD planlar›n›n parças›d›r, “Yeni Ortado¤u”
dedikleri; kaynaklar›, pazarlar› ele
geçirilmiﬂ, emperyalist kapitalizmin
halkalar›na eklenmiﬂ, enerji yollar›
emperyalistlerce tutulmuﬂ bir Ortado¤u. ‹srail bunun için savaﬂ›yor.
ABD bunun için destekliyor. Avrupa ve Rus emperyalistleri, Ortado¤u
talan›ndan pay alabilmek için, yüzy›l›n en ahlaks›z savaﬂlar›na bu yüz-

ABD emperyalizmi, “Büyük Ortado¤u Projesi-BOP”u ortaya att›¤›nda, hedefini de yine Rice’nin dilinden belirlemiﬂti:
“22 Arap ve Kuzey Afrika ülkesinin rejimleri de¤iﬂecek.”
Bu, tehditle mi olur, iﬂgalle, ambargolarla m› olur, önemli de¤ildi.
BOP’un bölgeye demokrasi götürme projesi oldu¤u da bu çerçevede
kullan›lan bir yalan de¤il, ayn› zamanda hem halklar› aldatmak hem
de Türkiye gibi iﬂbirlikçi rejimlerin
Amerikan planlar›na hizmet ettiklerinin üzerini örtmeleri için ellerine
verilmiﬂ bir malzemeydi. ﬁimdi art›k bu malzeme yoktur. Erdo¤an da-

‹srail roketlerle, uçaklarla alçakça
bombalayarak katlediyordu. Buna
karﬂ›n darbe almaktan da kurtulam›yordu. Kara harekat›na baﬂlamas›
ise, tam bir hezimete yolaçt›.
ﬁu ana kadar ‹srail’in kay›plar› 50’yi
buldu. ‹srail Lübnan köy ve kasabalar›n› ele geçirmekte zorlan›yor. Her
Lübnan köyü Irak’›n Umr Kasr’›na
dönüﬂüyor... S›n›r köylerindeki çat›ﬂmalarda ‹srail askerleri a¤›r kay›p verdiler. Sadece 26 Temmuz’da Bint Cibeyl’de yaﬂanan
çat›ﬂmalarda 14 olmak üzere Mossad ajanlar›n›n da bulundu¤u 18 ‹srail askeri öldürüldü.
24 Temmuz’da, s›n›rdaki Marun El Ras Köyü’nü
ele geçirmeye çal›ﬂan siyonistler sokak sokak
direniﬂle karﬂ›laﬂt›lar. El Cezire, çat›ﬂmalarda 2
‹srail askerinin öldürüldü¤ünü, baz›lar›n›n yaraland›¤›n›, 5 ‹srail tank›n›n da tahrip edildi¤ini
duyurdu. Yaral› askerleri taﬂ›yan bir ‹srail helikopterinin ise, düﬂtü¤ü ya da düﬂürüldü¤ü bilgisi verildi, içindeki askerlerin tamam›n›n öldü¤ü tahmin ediliyor. Hizbullah’›n ayr›ca köyün
civar›nda bulunan gizli tünelleri kullanarak, iﬂgal askerlerine ateﬂ açmas› sonucu 9 asker yaraland›. Bu geliﬂmeler üzerine ‹srail, kara harekat›nda daha fazla ilerlenilmemesi karar almak
zorunda kald›.

Direniﬂe çarpt›lar

‘Yeni Ortado¤u’yu direniﬂ
yaratacak
En geliﬂmiﬂ silahlar›,
hiçbir kural,
tan›madan
kullanabilirler.
Ama direnen
halklardan
güçlü olmad›klar›n›
yazacak tarih
bir kez daha
Ortado¤u onlar›n
de¤il, halklar›n
Ortado¤u’su
olacak!
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den arka ç›k›yorlar. “Yeni Ortado¤u”, halklar›n kan›yla yarat›lmak isteniyor.
Askeri, siyasi her alanda bugün
bölgede yaﬂananlar, Rice’ye göre
“Yeni Ortado¤u’nun do¤um sanc›lar›”ym›ﬂ.
Peki, “yeni Ortado¤u”da neyi
baﬂard› ABD. Direniﬂ olmayan neresi var? Hiçbir yer! Afganistan’da
bile bütün kapitalist ülkelerin deste¤ine ra¤men baﬂaramad›lar, direniﬂ
kentleri belli sürelerle elinde tutacak düzeye ç›kt›. Irak, Filistin, Lübnan malum. Suriye ve ‹ran teslim
olmuyor. Bir tek, küçük-burjuva
diktatörü Kaddafi beyaz bayrak
çekti, baﬂar› denirse!
Evet, baﬂaramayacaklar.
Bir “do¤um sanc›s›” var, do¤ru.
Ancak bu sanc› direniﬂle yarat›lacak
Ortado¤u’nun sanc›s›d›r. Onun ebesi de, ne ‹srail bombalar› ne de
Amerikan iﬂgalleridir, direniﬂtir.
Emperyalistlerin açt›¤› bu “küresel”
savaﬂ, kaç›n›lmaz olarak halklar›n
direniﬂ savaﬂ›na dönüﬂecek.

‹srail’i ne “terörist devlet” ne de
“haydut devlet” kavramlar› anlatmaya
yetmektedir. 21. yüzy›l›n emperyalist
kapitalizminin ilahlar›nca ipi koyverilen ‹srail, ona özgü olmayan ama siyonist politikalarla daha da katmerleﬂerek çürümenin doruk noktas›n› yaﬂayan bir ahlak› temsil ediyor. Bu
çöküﬂ, onun çöküﬂünü de h›zland›ran bir etken olacak ama
as›l sorun, bu ahlak›n tüm dünyaya dayat›lmas›, meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmesi. Sessiz kalanlar yaﬂ›yor bu çürümeyi, destekleyenler her geçen dakika ahlaki olarak çürüyorlar.
Ahlakla, hukukla dalga geçiyor siyonist devlet. Ehud Olmert, bunca zulmün üzerine, “Dünyan›n en ahlaki ordusu bizimkisi” diyebiliyor. S›rt›n› büyük a¤abeylerine dayam›ﬂ olman›n pervas›zl›¤› bu elbette. Mesela, ABD'nin BM Temsilcisi John Bolton, öldürülen ‹srailli ve Lübnanl› siviller aras›nda ahlaki aç›dan eﬂitleme yap›lamayaca¤›n› söylüyor.
Ama, tam tersine bir ahlak kurgusuyla. Bolton’a göre, “Masum sivilleri hedeflemek, onlar›n ölümlerini arzulamak, roketler ateﬂlemek, adam kaç›rmalara baﬂvurmakla (tüm bunlar› Hizbullah yap›yormuﬂ!), kendi kendini savunman›n üzücü ve talihsiz sonuçlar›n›n ayn› ﬂey oldu¤u söylenemez."
Demek ki, yanda sadece iki haftay› özetleyen, Filistin’de
60 y›ld›r yaﬂanan zulmü yans›tmayan örnekler, sadece “kendi kendini savunman›n üzücü sonuçlar›”. Bu dil, bu mant›k,
böyle bir ahlak, dünyaya ne verebilir, getirdi¤i bar›ﬂ ve demokrasinin ne menem bir ﬂey olaca¤› belli de¤il mi?
‹kiyüz y›l önce sömürgelere “medeniyet” götüren, bugün
ülkemize demokrasi getiren, Irak’a özgürlük ya¤d›ran emperyalist kapitalizmin ahlak›n›n, ony›llard›r iﬂgalin çürüttü¤ü bir
yap›da katmerleﬂmiﬂ hali olan ‹srail, bugün ancak Naziler’le
karﬂ›laﬂt›r›labilir. Naziler en büyük zulmü, bugün ‹srail’i
oluﬂturan topluma uygulad›lar. Kulland›klar› bütün yöntemler bugün ‹srail taraf›ndan, teknolojik geliﬂimin de katlanmas›yla, kullan›l›yor. Henüz f›r›nlar kurulmam›ﬂsa, bu kimseyi
aldatmas›n, Lübnan’›n her köyünü f›r›nlara çeviren bombalarla yak›yor insanlar›. Bulgaristan’da direniﬂ baﬂgösterdi¤inde, cezaland›r›lan her Nazi subay›na karﬂ›l›k, tutsak bulunan
10 Bulgar’›n öldürülece¤ini ilan etmiﬂti Nazi ahlak›. Olmert
de “10 binay› y›kmaktan” sözederek tarihle kucaklaﬂ›yor. Bu
ahlak, 13 yaﬂ›ndaki k›z› karakolda vahﬂice öldürüp örtbas
eden bir ideolojiden besleniyor. Emperyalistler, dünyay› yeniden pay etme, direnen odaklar› yoketme savaﬂ›nda, burjuva
demokrasisini, kendi uluslararas› hukuklar›n› çoktan bir yana
b›rakt›lar. ‹srail’i sonuna kadar destekliyorlar. Bugün tereddütsüz söyleyebiliriz ki, sadece ‹srail de¤il, onu her ne biçimde olursa olsun destekleyenler, ahlaki olarak çürümektedirler.
Bat› bas›n›nda “islamc› terör” söylemiyle, aç›kça destek buluyor ‹srail’in vahﬂeti. “Naziler de böyleydi” ya da “‹srail canavar›n› bat› yaratt›” diyenleri terör yaygaras› içinde susturuyorlar. Akl› baﬂ›nda ‹srailli bilim adamlar› dahi, bugünkü politikalar›n ‹srail’i intihara sürükledi¤ine dikkat çekiyorlar,
“Ak›l d›ﬂ› vahﬂetten” ve “uygar bir toplumun çürümesinden”
sözediyorlar. Evet, o vahﬂet abidesi, o ahlaki çürümüﬂlük
mutlak ki, çökecek. Mazlumlar›n direniﬂi bu yan›yla da
önemlidir. Bu direniﬂler ayn› zamanda ahlak›n, erdemin, hukukun hakim olmas› içindir.

Alçaktan daha alçak bir düﬂman
Gazze'de halk “Kalkan” olarak
kullan›ld›... Lübnan’da köyü boﬂalt›n
ça¤r›s›n›n ard›ndan köyü boﬂaltanlara
füze ya¤d›r›ld›, 18 köylü öldü... Neredeyse tamam› sivil 450’den fazla Lübnanl›, 100’den fazla Filistinli katledildi.
Her iki ülkede de alt yap›, su, elektrik
vb. tesisler yokedildi... Lübnan Devlet
Baﬂkan› Emile Lahud, ‹srail’in sald›r›lar›nda fosfor bombas› kulland›¤›n› aç›klad›. Yaralanan çocuklarda
oluﬂan yan›klar›n bundan
kaynakl› oldu¤u hastane
yetkililerince de do¤ruland›... Merkezi Amerika’da
bulunan ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü, ‹srail’in Lübnan’da “yasaklanm›ﬂ” misket bombas› kulland›¤›n›
aç›klad›. Örgütün raporunda, Güney Lübnan’da bir köyün
bu bombalarla y›k›ld›¤› kaydedilirken, sözkonusu bombalar›n
depoland›¤›na dair ellerinde resimler bulundu¤unu belirtti.
Misket bombalar›, bir bomban›n
içinde çok say›da bomba içeriyor ve havada patlayarak binlerce bombaya dönüﬂüp, özellikle sivil hedeflerde büyük kay›plara neden oluyor. Misket bombas›n›
ABD, Afganistan’da kullanm›ﬂt›.... Tibnin Kasabas›’nda yaral›lar› hastaneye yetiﬂtirmeye çal›ﬂan
iki K›z›lhaç ambulans› ‹srail helikopterleri taraf›ndan vuruldu. Beﬂ k›z›lhaç görevlisi yaraland›... 25 Temmuz günü, Güney Lübnan’da Nabatiyeh Kenti’nde düzenlenen roketli
sald›r›da 2 ev havaya uçuruldu. her iki evde 5’i çocuk olmak
üzere 9 kiﬂi öldü... 26 Temmuz’da güneydeki s›n›r köylerinden
Yarun’da üç katl› bir binay› vurdu ‹srail. Aralar›nda çocuklar›n
da oldu¤u 10 kiﬂi enkaz alt›nda kalarak öldü... 2.5 milyon nüfuslu Lübnan’da 500 bin kiﬂi, yani halk›n beﬂte biri mülteci durumuna düﬂtü... ‹srail BM gözlem noktas›n› da vurdu, 4 BM
gözlemcisi öldü. BM Genel Sekreteri Kofi Annan “sald›r› kas›tl›yd›” dedi... ‹srail resmi olarak, her füzeye karﬂ›l›k, Lübnan’da 10 evi bombalarla y›kacaklar›n› aç›klad›...
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Türkiye halk›na bir uyar›!
‹srail toplumunun vahﬂete ortak edilmesi
Geçen hafta, ‹srail toplumunu,
Lübnan ve Gazze’de s›n›r tan›mayan vahﬂeti büyük oranda destekledi¤ine iliﬂkin rakamlar vermiﬂtik.
Peki nas›l mümkün olabilmektedir böyle bir durum? Nazi zulmünü
yaﬂam›ﬂ bir halk, onu aratmayan bir
zulme nas›l onay vermektedir?
Bu yaz›n›n amac› sadece ‹srail
toplumunun özet bir analizi de¤il.
Esas olarak, Türkiye halklar›na bir
uyar›d›r. Zira, Kürt halk›na yönelik
ﬂiddete, kontrgerilla yöntemlerine
toplumun bir kesimi çeﬂitli araçlarla
onaylar hale getirilmiﬂ durumda. ‹srail toplumu, Türkiye toplumuna
ayna olmal›d›r. Egemen s›n›flar›n
‹srailleﬂmekten sözetti¤i bir ortamda, böyle bir ayna çok daha aç›k
gerçe¤i gösterecektir.
*
‹srail devleti, toplumu mutlak biçimde askerileﬂtirme, militarize etme üzerine kurmuﬂtur. Oligarﬂinin
“Her Türk asker do¤ar” söylemi,
‹srail’de yaﬂama geçirilendir. Bunun için “güvenlik” sendromu sürekli canl› tutulur. Toplumun tamam›na yak›n›n›n silahland›r›lmas›, bu
konudaki baﬂar›n›n da bir göstergesidir.
‹srail toplumunun güvenli¤ini
yokedenin, bizzat kendi iﬂgali oldu¤u ise, “terör” demagojileri üzerinden gizlenir. Bu demagojinin tutabilmesi içinse, elbette iﬂgalin, iﬂgal
olarak görülmemesi gerekir. Bu ayn› zamanda, binlerce y›ld›r o topraklarda yaﬂayan halk›n topra¤›n›
gasbederek kurulan devletin meﬂruiyetini de sa¤lar. Temel argümanlar›ndan birisi, kökenini Tevrat’tan
alan “vaadedilmiﬂ topraklar” propagandas›d›r. Buna göre, o topraklar
‹srailo¤ullar›’na Tanr› taraf›ndan
vaadedilmiﬂtir. Dolay›s›yla, toplum
“biz neden bir baﬂka halk›n topraklar›n› iﬂgal ediyoruz” diye düﬂünemez. Elbette ki, “vaadedilmiﬂ
topraklar” söylemine inanmas›, top-

lumun dincileﬂtirilmesiyle mümkündür. Bas›nda zaman zaman “fanatik yahudiler” diye gösterilen
örgütlenmeler, unsurlar devletin
sa¤lad›¤› ortamda bu iﬂi üstlenirler.
Nazi zulmüne u¤ram›ﬂl›¤›n mahrumiyeti en baya¤› biçimde mazlumiyet ruh hali yarat›lmas›nda istismar
edilir.
‹srail toplumunu iﬂgal ve vahﬂet
politikas›n› onaylar hale getiren ideolojik ve demagojik araçlar, resmi
devlet propagandalar›nda, bas›nda,
e¤itim sisteminde, günlük yaﬂamda
sürekli olarak canl› tutulmakta ve
tam bir seferberlik halinde sürdürülmektedir. Kendisini “Solcu” olarak
tan›mlayanlar›n da büyük oranda
kat›ld›¤› bu tabloda, çok küçük bir
az›nl›¤›n “bar›ﬂç›l›k” temelindeki
itirazlar› ise, “Ortado¤u’nun en demokratik ülkesi” yan›lsamas›na
malzeme olarak vitrin süsü gibi durur.
*
‹srail, bir toplumun ne hale getirilebilece¤inin, bir halk›n bo¤azlanmas›na onay veren bir zihniyetin
toplumun tüm hücrelerine nüfuz
edebilece¤inin üst boyutta bir örne¤idir. Naziler de, Alman toplumunda benzeri taktikleri kullanm›ﬂlard›.
Soru ﬂu: Türkiye halk› bu tuza¤a
düﬂecek mi? Masum görülen “Her
Türk asker do¤ar” söyleminden ﬂovenist marﬂlara, “PKK terörü” demagojisiyle bir halk›n haklar›n›n
kanla bo¤ulmak istenmesinden dinin ve Osmanl›c›l›¤›n sokmaya çal›ﬂt›¤› kal›ba, baﬂka bir halk›n topraklar›n› bombalaman›n, iﬂgalinin
meﬂru hakk›m›zm›ﬂ gibi gösterilmesinden “güvenlik” yaygaras› ile faﬂizme onay vermemizin istenmesine... Türkiye ve ‹srail devletinin
yöntemleri çok da farkl› de¤ildir.
Egemen s›n›flar “‹srail gibi”
olmak istiyorlar; Türkiye toplumu ‹srail toplumu olmay› kabul
edecek mi?
15
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TBMM’de ‹srail Dostlar›
Filistin Dostluk Grubu'na sadece 40 milletvekilinin itibar gösterdi¤i TBMM’de, en büyük itibar› ABD ve ‹srail “Dostluk Gruplar›”
görüyor. ABD Dostluk Grubu’nda, AKP ve
CHP’den 210 milletvekili bulunurken, ‹srail
Dostluk Grubu ise, ABD’nin ard›ndan en çok
üyeyi bar›nd›ran grup durumunda, tam 204
milletvekili kendini ‹srail dostu olarak beyan etti. 99’u AKP’li, 106’s› CHP’li. Lübnan
sald›r›s›n›n ard›ndan, CHP’li Mehmet Y›ld›r›m protesto amaçl› istifa etti.

‹ﬂte ‹srail dostlar›ndan baz›lar›:
AKP: Ali R›za Alaboyun, M. Said Yaz›c›o¤lu,
Remziye Öztoprak, M. Kerim Y›ld›z, Semiha
Öyüﬂ, H. ‹brahim Kabar›k, Afif Demirk›ran,
M. Nezir Nas›ro¤lu, Mustafa Dündar, Agah
Kafkas, Ali Aya¤, Mehmet Yüksektepe, O.
Nuri Filiz, M. Nuri Akbulut, A. ‹hsan Merdano¤lu, Mahmut Durdu, Mehmet Sar›, ‹smail
Soylu, Mehmet Soydan, Abdulkadir Aksu,
Ömer Çelik, Cengiz Kaptano¤lu, Egemen
Ba¤›ﬂ, Fahri Keskin, M. Sait Arma¤an, ‹dris
Naim ﬁahin, Naz›m Ekren, Zekeriya Akçam,
Mehmet Y›lmazcan, Yüksel Çavuﬂo¤lu, Musa
S›vac›o¤lu, Nihat Eri...
CHP: Halil Ünlütepe, Mustafa Sayar, Naci
Arslan, A. ‹smet Çanakç› ‹smail De¤erli,
Mehmet Tomanbay, Kemal K›l›çdaro¤lu, Yakup Kepenek, Zekeriya Ak›nc›, Orhan Sür,
Y›lmaz Ateﬂ, Osman Kaptan, Fikret Ünlü,
Mehmet Parlakyi¤it, Y›lmaz Kaya, Bilhun
Tamayl›gil, Mustafa Özyurt, Kemal Anadol,
S›d›ka Aydo¤an Sar›bekir, Canan Ar›tman,
Bülent Baratal›, Erdal Karademir, O¤uz
Oyan, S›rr› Özbek, Ensar Ö¤üt, Hüseyin Bay›nd›r, Halil Tiryaki, Mehmet Siyam Kesimo¤lu, Muharrem Toprak, Onur Öymen,
Mehmet Sevigen, Memduh Hac›o¤lu, Ali R›za Bodur, Türkan Miçoo¤ullar›, Mehmet
Iﬂ›k, Fuat Çay, ‹nal Batu, Ali R›za Gülçiçek,
Güldal Okuducu, Halil Akyüz, Hasan Ayd›n,
Muharrem Eskiyapan, Sefa Sirmen...

Hâlâ utanmadan o grupta olmaya
devam eedcek misiniz?

Lübnan ve Filistin
halklar› kazanacak

Türkiye halk›, devrimcileri, sendikalar›, demokratik kitle örgütleri,
islamc›lar› ile bir kez daha, Filistin
halk›yla tarihsel dayan›ﬂmas›n›, giderek yay›lan eylemlerle gösteriyor.
‹STANBUL çok say›da protestoya sahne oldu. HÖC’ün de yerald›¤›
Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu
üyeleri 24 Temmuz günü ‹srail ve
iﬂbirlikçi AKP'yi protesto etmek
için AKP il binas› ve ‹srail Konsoloslu¤u önüne kendilerini zincirlediler. AKP il binas›na kendini zincirleyen Cem Özcan, Ça¤daﬂ Büyükbaﬂ, Özgür Karakaya, Veli Göktaﬂ, Abbas Duman sloganlarla sald›r›y› ve iﬂbirlikçileri lanetlerken, polisin sald›r›s›yla gözalt›na al›nd›lar.
Yine ‹srail Konsoloslu¤u önünde
ise Bedri Vatansever, Mustafa Kapar, Mustafa Sayg›l›, Can Davasl›gil, Zafer Gündüz ve Bahar Gök ayn› ﬂekilde kendilerini zincirlemelerinin ard›ndan bir süre slogan att›lar
ve yaka paça gözalt›na al›nd›lar. Eylemciler üzerlerine 'Emperyalistler
siyonistler Yenilecek, Direnen
Halklar Kazanacak' yaz›l› önlükler
giydiler. Gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas› içinse, Taksim Tramvay Dura¤›'nda toplanan çok say›da Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu üyesi,
burada da “Emperyalizm Siyonizm
Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
D‹SK, ‹srail sald›r›lar›na karﬂ›

kampanya baﬂlatt›. Taksim Gezi Park›'nda iki gün oturma eylemi, bütün
bölgelerde aç›klamalar, iﬂyerlerinde
bildiriler okunmas›, Taksim’de meﬂaleli yürüyüﬂ, ‹srail Konsoloslu¤u’na yürüyüﬂ, Taksim-Dolmabahçe
yürüyüﬂü gibi eylemlerin yerald›¤›
kampanya, 26 Temmuz’da OLEY‹S
önünden Taksim Gezi Park›'na yap›lan yürüyüﬂle baﬂlat›ld›.
Türk-‹ﬂ üyesi 2 bin iﬂçi, 25 Temmuz’da ‹srail Baﬂkonsoloslu¤u önüne yürüyerek konsoloslu¤a siyah
çelenk b›rakt› ve yumurta ya¤muruna tuttu. 21 Temmuz’da, Tabib Odas›, Diﬂ Hekimleri Odas›, Eczac›lar
Odas›, Veteriner Hekimler Odas› ve
SES ‹stanbul ﬁubeleri, Haydarpaﬂa
Hastahanesi önünde yapt›klar› eylemde, “Bu halk ikinci dünya savaﬂ›n› görmüﬂtür. Fakat böyle bir vahﬂet yaﬂamam›ﬂt›r” dediler.
EMEP taraf›ndan 23 Temmuz
günü Kad›köy Meydan›’nda düzenlenen mitinge kat›lan 1500 kiﬂi ‹srail’i lanetledi. 'Filistin Halk›n›n Yan›nday›z' ve çok say›da pankart›n
taﬂ›nd›¤› mitingte EMEP ve ÖzgürDer ad›na konuﬂmalar yap›ld›.
Küresel BAK taraf›ndan 25
Temmuz’da Galatasaray Lisesi
önünde düzenlenen eylemde, ayd›nlar temsili 'duvar' panosu ile ‹srail’i
protesto ettiler. Eminönü Seyyar
Sat›c›lar Derne¤i üyeleri
Yeni Cami önünde yapt›klar› eylemde, “Ortado¤u Halk› Yaln›z De¤ildir” slogan›
atarken, Dernek Baﬂkan› ‹kbal Iﬂ›k, “Filistin'de Lübnan'da çocuklar ölürken
AKP’liler adalarda deniz
zevki yap›yor.” dedi.
‹stanbul HÖC Temsilcili¤i, 23 Temmuz günü ﬁiﬂli
AKP binas› önünde yapt›¤›
eylemde, “‹srail ile ‹liﬂki
Sürdürmek Katliama Ortak
Olmakt›r” pankart› açt›. ‹s16
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rail ve Amerikan bayraklar›n›n yak›ld›¤› eyleme kat›lan 150 kiﬂi, Filistin ve Lübnan halk›n›n direniﬂine
destek veren sloganlar hayk›rd›.
ANKARA’da kurulan ‘‹ran Eylem Birli¤i’, ilk eylemini 20 Temmuz’da Yüksel Caddesi’nde gerçekleﬂtirdi. HÖC’ün de oldu¤u birlikte çok say›da DKÖ, parti ve sendika yeral›rken eylemde, “Emperyalizm Yenilecek! Direnen Halklar
Kazanacak” pankart› taﬂ›nd›. Bir
baﬂka eylem de çeﬂitli DKÖ ve sendikalar taraf›ndan Ziya Gökalp
Caddesi’nde gerçekleﬂtirildi. Eylemde konuﬂan KESK Sözcüsü
Kayhan Özkul, direnen Lübnan ve
Filistin halk›n›n yan›nda olduklar›n›
ifade etti. Baﬂkentteki bir baﬂka eylem ise, 23 Temmuz’da düzenlenen
EMEP mitingi oldu. Abdi ‹pekçi
Park›’nda gerçekleﬂtirilen eyleme,
500 kiﬂi kat›ld›.
ANTALYA’da, 20 Temmuz’da
K›ﬂlahan Meydan›’nda, aralar›nda
HÖC Temsilcili¤i’nin de bulundu¤u
anti-emperyalist platform, sald›r›y›
Büyük Ortado¤u Projesi’nin yaﬂama geçirilmesi için emperyalistlerin
sald›r›s› olarak de¤erlendirerek protesto etti.
SAKARYA’da, aralar›nda Sakarya Gençlik Derne¤i’nin de bulundu¤u, çok say›da dernek ve par-

ti, 19 Temmuz AKM önünde yapt›¤› eylemde, ”Kahrolsun Emperyalizm, Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir”
pankart› açt›.
MALATYA’da 21 Temmuz’da
Merkez ‹ﬂ Bankas› önünde aç›klama yapan HÖC ve ESP üyeleri,
"ABD Ortado¤u'dan, ‹srail Lübnan'dan Defol” pankart› açarak,
“Ortado¤u Halklar› Yaln›z De¤ildir" sloganlar› att›lar.
ADANA’da EMEP taraf›ndan
23 Temmuz’da düzenlenen mitingte
yaklaﬂ›k 600 kiﬂi çeﬂitli pankart, döviz ve sloganlar›yla direnen halklara destek verdi. HÖC’ün kat›ld›¤›
eylemde konuﬂan Güven Bo¤a,
“ABD ve ‹srailli savaﬂ suçlular›
yarg›lanmal›d›r.” dedi. 26 Temmuz’da ‹nönü Park›’nda aç›klama
yapan HÖC üyeleri, “‹srail ile ‹liﬂki
Sürdürmek Katliama Ortak Olmakt›r” pankart› ile, iﬂbirlikçileri protesto ettiler ve “‹srail'le Yap›lan Bütün
Anlaﬂmalar ‹ptal Edilsin” dediler.
Aç›klaman›n sonunda ‹srail Bayra¤›
yak›larak Arapça türkü söylendi.
BURSA’da 22 Temmuz’da Fomara Meydan›'ndan Santral Garaj'a
yürüyen devrimci gruplar, "hayk›r›yoruz: Direnen Filistin halk›n›n,
Lübnan halk›n›n ve tüm Ortado¤u
Halklar›n›n yan›nday›z.” dediler.
Eyleme HÖC de kat›ld›.
MERS‹N’de ‹srail vahﬂeti,
BDSP, DHP, ESP, HÖC ve Partizan
taraf›ndan Taﬂ Bina’ya kadar süren
yürüyüﬂle protesto edildi. Eylemde
Filistin bayraklar› taﬂ›nd› ve ‹srail
bayra¤› yak›ld›.
HATAY’da TAYAD’l›lar, 26
temmuz günü açl›k grevini sürdürdükleri Belediye Park›’nda yapt›klar› aç›klamada, "Direnen Filistin
ve Lübnan Halk› Kazanacak" pankart› aç›p, "Dünyan›n neresinde
olursa olsun ezilen halklar›n ac›s›
bizim ac›m›zd›r” dediler.
HOPA’da HÖC, ESP ve ÖDP taraf›ndan 25 Temmuz günü düzenlenen eylemde, kefiye takan ve Filistin bayra¤› taﬂ›yan devrimciler, sloganlar›yla anti-emperyalist öfkenin
temsilcisi oldular.
KOCAEL‹’nde KESK Kocaeli

‹srail vahﬂeti dünyan›n birçok ülkesinde
de lanetlenmeye devam ediyor. 21-17 Temmuz aras›nda gerçekleﬂen gösterilerden baz›lar› ﬂu ﬂekilde:
‹spanya’n›n Madrid, Valencia, Barcelona
ve Zaragoza kentlerinde binlerce kiﬂi ‹srail’in
Lübnan ve Filistin’den çekilmesini isteyerek ABD karﬂ›t› sloganlar att›. Sol
parti ve gruplar taraf›ndan düzenlenen gösterilere ‹spanya’da yaﬂayan Filistinli ve Lübnanl›lar da kat›ld›.Venezuella’n›n baﬂkenti Caracas’ta ise 3 bin
kiﬂi ‹srail Konsoloslu¤u önüne yürüdü. Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te 'Lübnan Halk›yla Dayan›ﬂma Gösterisi'ne kat›lan binlerce kiﬂi, "Hepimiz Filistinliyiz" slogan› att›.
Avustralya’n›n Sydney, Melbourne ve Adelaide kentlerinde, Pakistan
kentlerinde, Bangladeﬂ ve Hindistan’daki gösterilere kat›lan onbinler, ABD
ve ‹srail bayraklar›n› yakt›lar. Almanya’n›n Franfurt kentinde Türkiyeli devrimciler Filistin ve Lübnan direniﬂine sahip ç›karken, Hamburg’da 2 bin
Lübnanl› sald›r›ya son verilmesini istedi. Yine Hamburg’da HÖC’ün de oldu¤u devrimci gruplar ‹srail ve ABD’yi lanetleyen sloganlar hayk›rd›lar. Baﬂkent Berlin’de de, türkiyeli devrimcilerin de yerald›¤› 10 bin kiﬂi Filistin ve
Lübnan bayraklar›yla bir miting düzenledi. Kreuzberg semtinde de HÖC’ün
de oldu¤u Türkiyeli devrimciler ayr›ca eylem düzenlediler.
On bin kiﬂinin yürüdü¤ü ‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da ise, Yahudiler’in ve sol gruplar›n kat›ld›¤› eylemde ‹srail lanetlendi. Ayr›ca Kanada ve Endonezya’da binlerce kiﬂi Filistin bayraklar›yla meydanlara ç›kt›.
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da, HÖC’ün de oldu¤u yüzlerce devrimci, Filistin ve Lübnan bayraklar› ile Avusturya D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n önünde
gösteri düzenledi ve “Lübnan’a Özgürlük, Filistin’e Özgürlük" sloganlar› att›. Bir sonraki gün yap›lan gösteride ise, HÖC Temsilcisi taraf›ndan yap›lan
konuﬂmada, AKP iktidar›n›n ‹srail sald›rganl›¤›na deste¤inin alt› çizildi.
Belçika’n›n baﬂkenti Brüksel’de geçen hafta baﬂ›ndan bu yana her gün
düzenlenen gösteriler, Cepheliler’in de kat›l›m› ile devam ediyor. Cepheliler
ayr›ca, DHKC Enformasyon Bürosu’nun d›ﬂ cephesine Lübnan bayra¤›
asarak, direniﬂle dayan›ﬂmalar›n› gösterdiler.
Hollanda’da “Filistin Komitesi”nin Amsterdam’da düzenledi¤i yürüyüﬂe
kat›lan 3 bin kiﬂi, “Ba¤›ms›z Filistin” sloganlar› att›. Varﬂova, Cenova, Strasbourg gibi Avrupa kentlerinde de Filistin’e destek eylemleri gerçekleﬂtirildi.
Öfkenin dorukta oldu¤u Ortado¤u’da da halklar meydanlardayd›. Suriye, M›s›r, Libya-Trablusgarp, Ürdün, Gazze’de eylemler düzenlenirken, Rice’nin Filistin’e geliﬂi boykot ve gösterilerle karﬂ›land›.

ﬁubeler Platformu 26 Temmuz günü
Belediye ‹ﬂhan› önünde yapt›klar›
eylemde "‹srail, Vahﬂetine
Son Ver" pankart› açarken,
HÖC de eyleme destek verdi.
‹slamc› gruplar, 21 Temmuz günü Cuma namaz› ç›k›ﬂ›nda ‹stanbul Ulu Cami yak›n›ndaki Orhangazi Park›’nda
eylem düzenledi. Yine islamc›
gruplar taraf›ndan Kayseri’de
‹srail lanetlendi. Anadolu
Gençlik Derne¤i de 22 Temmuz günü Adana ‹nönü Park›’nda “Hepimiz Filistinliyiz,
ﬁehitler Ölmez” pankart›yla
eylem yapt›. Eylemde, “Ame17
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rika Size de Demokrasi Getirmeden
Uyan›n” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.

sald›r›y›
hem de
konferenasta dile
getirilen
ﬂovenist
propagandalar›, gençli¤i faﬂizmin
peﬂine takma çabalar›n› protesto ettiler. Bunun üzerine ‹.‹.B.F. Dekan›
Orhan Morgil, faﬂist YÖK’e lay›k
bir yönetici oldu¤unu göstererek,
“ne konuﬂturuyorsunuz bunlar›,
al›n götürün" diye müdahale etti ve
7 ö¤renci dövülerek gözalt›na al›nd›. Ö¤renci konuﬂamazd› bu üniversitede, özgürlük konuﬂamaz, halklar›n kardeﬂli¤i konuﬂamazd›, sadece
faﬂizm konuﬂacakt›. Hem ne demekti demokratik protesto, ö¤renci
dedi¤in sadece emre itaat eden, düﬂünmeyen mahluklar oldu¤unu
unutmamal›yd›lar.

Kurﬂun yetmedi
rekor ceza geldi
Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü'nde 5 May›s günü düzenlenen "Ortado¤u ve Türkiye" konulu konferansa kat›lan Deniz Baykal
ve Rauf Denktaﬂ’› protesto eden ö¤rencilerden 14’üne, ceza ya¤d›r›ld›.

10 y›l 4 ay ceza Üniversite yönetimi, bir ö¤renciyi okuldan atarken, 3 ö¤renciye iki yar›y›l, 14 ö¤renciye bir yar› y›l, 3 ö¤renciye bir
ay ve 2 ö¤renciye de iki hafta olmak
üzere toplam 10 y›l 4 ay rekor düzeyde cezas› verdi.

Konferansa al›nmad›lar Olaylar›n yaﬂand›¤› gün, "Ortado¤u ve
Türkiye" konulu konferansa kat›lmak isteyen ö¤rencilerin bir k›sm›,
jandarma taraf›ndan engellenmiﬂti.
Yüzlerce jandarman›n ablukas›n
okulda ö¤retim engellenirken, ö¤renciler konferans salonu önünde
beklemeye baﬂlad›lar. Bu s›rada
jandarman›n panzerli, kurﬂunlu, biber gazl›, coplu sald›r›s›na maruz
kald›lar. Bir ö¤rencinin baca¤› k›r›lm›ﬂt›.
Kurﬂunland›lar D›ﬂar›da sald›r›
baﬂlad›¤› s›rada, içeriye girebilen
ö¤renciler CHP Genel Baﬂkan› Baykal’›n konuﬂmas› esnas›nda hem

Vazgeçmeyece¤iz Verilen cezalar, 21 Temmuz günü Ankara Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylemle
protesto edildi. “Cezalar Geri Çekilsin” pankart› açan Devrimci-Demokrat-Yurtsever ö¤renciler, Ortado¤u’ya ABD ve iﬂbirlikçilerinin
müdahalelerine karﬂ› ç›kt›¤› için ö¤rencilerin cezaland›r›ld›¤› günlerde,
bölgede ‹srail’in terör estirdi¤ini
hat›rlatt›lar.
Yap›lan aç›klamada, gençli¤in
jandarma ve rektörlü¤ün birlikte
gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lar, soruﬂturmalar, cezalar, YÖK yönetmelikleri

Komplolar Karﬂ›s›nda Susmayaca¤›z!
Temel Haklar Federasyonu, üye
ve çal›ﬂanlar›n›n 3 Temmuz'dan bu
yana u¤rad›klar› komplolarla ilgili
ﬁiﬂli Adliyesi önünde bir bas›n
aç›klamas› yaparak sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
3 Temmuz’da Bahçelievler Temel Haklar çal›ﬂan› Taner Korkmaz
derne¤in soka¤›ndan kaç›r›larak gözalt›na al›nm›ﬂ, ayn› gece çeﬂitli
semtlerdeki Temel Haklar çal›ﬂanlar›
Edip Tarhan, Mehmet Sa¤l›k ve Aliﬂan Gül gözalt›na al›narak tutuklanm›ﬂt›. Komplo o kadar barizdi ki, he-

nüz ifadeleri bile al›nmadan ‹stanbul
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah
taraf›ndan "polis katillerini yakalad›k" ﬂeklinde aç›klama yap›lm›ﬂt›.
Federasyon üyeleri 24 Temmuz’da ﬁiﬂli Adliyesi önünde
"Komplolarla Tutuklanan Çal›ﬂanlar›m›z Serbest B›rak›ls›n"
pankart› açarak üye ve çal›ﬂanlar›n›n tutuklanmas›n› protesto etti.
Yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda ﬂöyle denildi:
"Polis komplo kurdu, mahkeme
bu komployu onaylad›, ortak oldu.
18
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ve tutuklamalarla mücadelesinden
vazgeçirilemeyece¤i ifade edildi.
Ard›ndan söz alan ÇHD üyesi
bir avukat da, gençlerin yan›nda olduklar›n› ifade ederken, Vize’de Temel Haklar Federasyonu üyelerine
yönelik sald›r› hakk›nda da bilgi
verdi.
80 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme sendika ve DKÖ’ler de destek verdi.

Dokuz Eylül’de de ceza!
‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca E¤itim Fakültesi’nde de, ö¤renciler geçti¤imiz dönemde düzenledikleri kimi demokratik eylemlerden dolay› çeﬂitli cezalara çarpt›r›ld›lar. ﬁemdinli, Halepçe Katliam›
ile ilgili protesto düzenlemek, alternatif bahar ﬂenli¤i gerçekleﬂtirmek
gibi demokratik eylemlere kat›lan
40 ö¤renciden 3’ü iki dönem, 8‘i birer ay uzaklaﬂt›rma cezas› ald›.
*
Tüm bu cezalar›n bir tek amac›
var, gençli¤i susturmak, apolitik
gençlik tablosunun bozulmas›n› engellemek. Böyle bir gençlik sürüleﬂmiﬂ gençliktir. ‘Huzur’ derler
ad›na! Sürüleﬂmeyi kabul etmeyen,
ba¤›ms›z, demokratik Türkiye isteyen, demokratik haklar›n› kullanan,
dayat›lan yoz kültüre alternatif etkinlikler düzenleyen devrimci gençli¤in susturulmas›, o gerici huzur
ortam›n›n devam› içindir.
Hangi delillere dayanarak üyelerimiz tutukland›?.. Hangi yasaya göre
daha insanlar mahkemeye ç›kar›lmam›ﬂ insanlar suçlu ilan ediliyor?"
Aç›klamada Federasonu’nun kuruldu¤u günden bu yana birçok bask›yla, engelle karﬂ›laﬂt›¤› da hat›rlat›larak, komplolarla y›lmacaklar›n›
bir kez daha dile getirdiler. Aç›klaman›n ard›ndan suçlularla ilgili suç
duyurusunda bulunuldu.

Köylü feryat ediyor
AKP iktidar› övünüyor
Bir soru önergesini cevaplayan
Tar›m Bakan› Mehdi Eker, köylülere 3.5 y›ll›k iktidarlar› döneminde
köylüyü desteklediklerini iddia etti.
Verdi¤i bilgilere göre; gübre fiyatlar›ndaki art›ﬂtan çiftçileri korumak
için destek sa¤lam›ﬂlar, baz› tohumluklar›n KDV oran›n› düﬂürmüﬂler,
elektrik borçlar›n› yeniden yap›land›rm›ﬂlar, en büyük deste¤i ise mazotta yapm›ﬂlar.
Tar›msal üretim bütün dünyada
devletin deste¤iyle (sübvansiyon)
sürdürülmektedir. Yani, ﬂunu bunu
verdik dedikleri bir lütuf de¤il, üretimin sürebilmesinin zorunlulu¤udur. As›l sorulmas› gereken, bu destek olmas› gerekti¤i düzeyde midir,
de¤ilse neden?
Eker’in övünmelerini eleﬂtiren
Türkiye Ziraatçiler Derne¤i Baﬂkan› ‹brahim Yetkin, “Tar›ma ayr›lan
kaynaklar yetersiz ve hükümetin
övündü¤ü bu desteklerle çiftçinin
ayakta kalmas› beklenemez. Tar›m›m›z IMF ve Dünya Bankas›'n›n k›skac›nda yok ediliyor.” aç›klamas› yapt›.
Ç›plak gerçek budur.
AKP iktidar›, önceki hükümetler gibi, IMF ve AB talimatlar›yla tar›m› tasfiye
program›n› yürütmektedir.
1990’dan bugüne tar›m alan› 27.3 milyon hektardan 26
milyon hektara düﬂtü. Bunun anlam› köylünün topra¤›n› kaybetmesidir. Sadece
geçen y›l 1 milyon köylü
topraktan kopar›l›p iﬂsizler ordusuna eklendi. AB müzakere görüﬂmelerinde bunlara 10 milyon köylünün
daha eklenece¤i, resmi olarak karar
alt›na al›nd›, AB’nin bu iste¤ine iktidar›n hiçbir itiraz› olmad›.
Tek tek tüm tar›msal ürünlerde
örnekler verilebilir. Hiçbir üründe
köylü, eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alam›-

yor ve her geçen gün ekemeyecek
düzeye geliyor. Çünkü girdi fiyatlar› (mazot, gübre, tohum, ilaç vb.)
artarken, ürün fiyat›ndaki art›ﬂlar,
taban fiyatlar bunu karﬂ›layacak düzeyde verilmiyor, bilerek köylüye
darbe vuruluyor, sübvansiyonlarla
desteklenmiyor ve köylü tüccar›n
kuca¤›na at›l›yor. Örne¤in, 20042005 döneminde girdi fiyatlar›ndaki
art›ﬂ %20’nin üzerine ç›karken,
ürün fiyatlar› %45 oran›nda düﬂtü.
Öte yandan f›nd›kta Zapsu, ﬂeker pancar›nda Cargill gibi, iktidar›n özel olarak peﬂkeﬂ çekti¤i örnekleri de buna eklerseniz, Eker’in y›k›m tablosunu tersine gösterme u¤raﬂ›n›n beyhude oldu¤u daha aç›k
görülecektir.
Halen tasfiye olmaktan kurtulan
ve ekimi sürdürebilen köylüler bugün periﬂanl›k içindedir, feryat halindedir. Devletin resmi araﬂt›rmas›na göre dahi, kiﬂi baﬂ›na milli gelirin 5 bin dolar oldu¤u söylenen

AKP, f›nd›k köylüsünü
Zapsu’ya kurban etti

2 bin f›nd›k köylüsü, 23 temmuz günü Ordu'nun Fatsa ‹lçesi'nde düzenlenen "F›nd›¤›m›za Sahip Ç›kal›m" mitinginde AKP iktidar›n› protesto etti. Köylüler, 'F›nd›k dalda
tekleme bizden sab›r bekleme', 'Hükümet
Zapsu'yu al baﬂ›na çal’ sloganlar› att›. 2
liraya kadar düﬂen f›nd›k fiyatlar›n›n insanca yaﬂam ve yeniden üretebilmek için
8.50 YTL olmas› gerekti¤i söylendi.
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30 Temmuz 2006 / 63

2005 y›l›nda, köylülükte bu rakam›n 1500 dolara kadar düﬂmüﬂ olmas›, Eker’i yalanlamaya yeterlidir.
Yoksullu¤u k›rsal alanda üç kat›na
ç›karanlar, nas›l bir destek vermiﬂler acaba? Evet, DGD ad›yla bir
destekleri var.
Ba¤›ms›z Sosyal Bilimciler ‹ktisat Grubu taraf›ndan bu hafta “IMF
Gözetiminde On Uzun Y›l, 19982008: Farkl› Hükümetler, Tek Siyaset” baﬂl›kl› bir rapor yay›nland›.
Raporda rakamlarla, Do¤rudan Gelir Deste¤i’nin (DGD) büyük bir
bölümünün, yoksul, az toprakl›
köylülere de¤il, büyük toprak sahiplerine gitti¤ini gösteriyor.
“Köylü milletin efendisidir” derler, Köylünün efendisi ise a¤alar,
büyük toprak sahipleri, tüccarlar!
Kald› ki, Dünya Bankas› ve çeﬂitli kuruluﬂlar›n ortaya koydu¤u tar›msal sübvansiyonlardaki düﬂüﬂün
sadece yüzde 35-45’i DGD kapsam›ndaki desteklerle karﬂ›lan›yor.
Köylülük, nüfusun üçte birini
oluﬂturuyor. Buna karﬂ›n bütçeden
ald›¤› pay 2005’te sadece yüzde
2.5’tu (3.7 milyar YTL), bu y›l ise
daha da düﬂtü ve 2.3 milyar YTL’ye
geriledi. Geçen y›l sadece tekellere
yap›lan borç faizleri ödemesinin
köylülere ayr›lan pay›n tam
12 kat› oldu¤u düﬂünülürse,
“köylümüzü destekledik”
diyenlerin kimi destekledi¤i
aç›kça görülecektir.
Öte yandan Sübvansiyonlar›n yerine geçirilen
“Do¤rudan Gelir Deste¤i”nin kendisi de bir tuzak.
Örne¤in, geçen y›l bütçeden
ayr›lan pay›n üçte ikisini
oluﬂturan DGD’ler, Dünya
Bankas›’n›n kontrolündeki
bir program›n parças›yd›.
Dünya Bankas›, emperyalist tekellerin ç›karlar›n› koruyan bir kurum.
Bu yüzden DGD de “koﬂullu”. IMF
ve Dünya Bankas›’n›n “ekilmeyecek” dedi¤i ürünlerin ekilmemesi
koﬂuluyla veriliyor. Bir çok üründe
yaﬂanan daralman›n bir nedeni de
budur. Mesela, 2000’de 18.8 milyon ton olan ﬂeker pancar› üretimi

IMF’ye verilen taahhütlere paralel
2004’te 13.5 milyon tona geriletildi.
ABD tatland›r›c› tekeli Cargill’e ise
teﬂvikler sunuldu.
AKP iktidar› emperyalist politikalara öylesine angaje olmuﬂtur ki,
“destek” dedi¤ini bile köylüyü topraktan koparmak için yap›yor.
*
Bugün köylümüzün yaﬂad›¤› sorunlar, AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçili¤inin do¤rudan sonucudur.
Bizim gibi geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde tar›m›n desteklenmesinin
azalt›lmas›, emperyalistlerin tüm
dünya çap›nda dayatt›klar› bir politikad›r. Dünya Ticaret Örgütünün
son toplant›s›nda da bu yönde kararlar al›nd›. Zengin kapitalist ülkeler, dünya tar›m pazar›n› ele geçirmek, tar›m tekellerinin kârlar›n› art›rmak için, bizim gibi ülkelere tar›ma deste¤i kesmelerini ister, kendileri ise desteklerler. Bak›n, emperyalist ülkelerden birinin baﬂbakan›
hangi itiraflar› yap›yordu:
“Geliﬂmekte olan ülkelerde milyarlarca insan›n hayatta kalmas›
tar›ma ba¤l› olmas›na karﬂ›n
OECD ülkeleri hala tar›m ürünlerine ortalama %40 ithalat vergisi uygulamaktad›r... Dahas› var. Zaman›nda Avrupa'n›n kendi g›da eksikli¤ini kapatmas›na yard›mc› olan
subvansiyonlar, bugün kalk›nmakta
olan ülkelerde çiftçileri topraklar›n›
terketmeye zorlamaktad›r... Biz Avrupal›lar yoksullu¤un devam etmesine yol açan ad›mlar at›yoruz...”
(Belçika Baﬂbakan› Guy Verhofstadt, 17 ekim 2002 Milliyet)
Elbette emperyalistler, yoksullu¤umuzu ‹ﬂbirlikçiler arac›l›¤›yla art›r›yorlar. Bugün tar›msal alan azald›ysa, Türkiye dün ihraç etti¤i bir
çok ürünü ithal eder duruma geldiyse, bunun tek nedeni, emperyalist
tar›m tekellerinin ç›karlar› için
AKP’nin uygulad›¤› politikalard›r.
AKP, onlar kazans›n diye, kendi
köylüsünü hançerlemektedir. Bu
yüzden de Tayyip köylünün feryad›yla karﬂ›laﬂt›¤›nda, azarlamakta,
karﬂ›s›na polisi ç›karmakta, “anan›
da al git” diye küfretmektedir.

MENSA’da oturma eylemi D‹SK, Adana MENSA fabrikas›

✔

önünde oturma eylemi yapt›. 24 temmuzdaki eyleme D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi ile Tekstil Sen yöneticileri de kat›ld›. Çelebi, eylemin nedenini, “iﬂçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n›n ve ücretlerinin ödenmemesi, sendika
yöneticileri ve iﬂyeri temsilcilerinin de bulundu¤u 94 iﬂçinin iﬂten at›lmas›
ve sendikas›zlaﬂt›rma politikalar›” ﬂeklinde aç›klad›.

Kemal Türkler an›ld› D‹SK kurucu Genel Baﬂkan› Kemal Türk-

✔

ler, katlediliﬂinin 26. y›ldönümünde 22 temmuz günü mezar› baﬂ›nda an›ld›. D‹SK yöneticileri ile Türkler’in eﬂi Sabahat Türkler’in de odu¤u anmaya 100 kiﬂi kat›l›rken, Süleyman Çelebi, Türkler’in faﬂistlerce katledildi¤ini ve katillerinin halen yarg› önüne ç›kart›lmad›¤›n› ifade etti.

BTS’den ‘Toplusözleﬂme’ ça¤r›s› KESK’e

ba¤l› BTS
✔
üyeleri 24 temmuzda Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› önünde toplanarak, bakanl›¤› ve
hükümeti “toplu sözleme masas›na oturmaya” ça¤›rd›. Sendika Baﬂkan›
Fehmi Kutan, "Bizler art›k, çal›ﬂma koﬂullar›m›z›n, ücretlerimizin ve gelece¤imizin iﬂverence tek tarafl› belirlenmesini kabul etmeyece¤iz. Toplusözleﬂmenin karikatürü bile olmayan toplugörüﬂme oyununu bozaca¤›z" dedi.

✔

Verem uyar›s› AKP hükümeti sanatoryumlar›n kap›s›na kilit vururken, SES Baﬂkan› Koksal Ayd›n, sa¤l›k hizmetlerinin tasfiyesinin ard›ndan
art›ﬂ gösteren veremin yay›lmaya baﬂlad›¤›n› belirtti. "Salg›n hastal›klar›n›n artmas›n›n sorumlusu hükümettir. Önümüzdeki günlerde büyük bir patlama yaﬂanacak ve 'Sa¤l›kta Dönüﬂüm Projesi'ni hayata geçiren hükümet,
bu salg›nlarla baﬂ edemeyecek" diyen Köksal, veremin sosyo ekonomik
durumunun en büyük göstergesi oldu¤unu ifade ederek, özellikle gecekondularda görülen veremin, iyi beslenememe, hastal›ktan korunamama ve
sa¤l›k hizmetine ulaﬂamama nedeniyle direnç gösterdi¤ini vurgulad›. ‹ktidar›n ‹stanbul ve ‹zmir'de sanatoryum hastanelerini kapatmas› ve sa¤l›¤›
özelleﬂtirerek piyasaya devretmesini eleﬂtiren Ayd›n, hükümetin acil tedbirler almas› gerekti¤ini kaydetti.

‘Vekile’ sa¤l›kta tasarruf yok! TBMM tatile girmeden ön-

✔

ce yap›lan son toplant›da ﬂu karar al›nm›ﬂ: milletvekillerinin çocuklar›n›n
25 yaﬂ›na kadar bütün sa¤l›k harcamalar›n›n meclis bütçesinden karﬂ›lanmas›. Bununla da bitmiyor. Milletvekilleri ve onlar›n bakmakla mükellef
olduklar› yak›nlar›na üniversite hastanelerinde profesör ve doçent ö¤retim
üyesi farklar›, yurtd›ﬂ›ndan ithal edilen bir sürü yard›mc› tedavi arac› vb.
daha bir sürü ek sa¤l›k harcamas› kolayl›¤› getiriliyor.
IMF emriyle halk›n sa¤l›¤›nda tasarruf genelgesi yay›nlayan, yetmezmiﬂ
gibi 117 kalem ilac› ödeme kapsam›ndan ç›karan AKP hükümeti, yapt›¤›
tasarufu kimlere aktar›yor belli oldu! Vekilin can› k›ymetli, halka gelince
ne hali varsa görsün, ölürse ölsün!

Nakliyat-‹ﬂ’e sald›r› ‹zmir Tansaﬂ'ta çal›ﬂan 350 iﬂçinin sendika✔
l› olmas›n›n ard›ndan 35 iﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas›n› protesto eden Nakliyat‹ﬂ üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonucu aralar›ndan sendika yöneticilerinin de bulundu¤u çok say›da iﬂçi yaraland›.
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Dünyada, holdingi olan tek ordu,
TSK. Bilirsiniz, OYAK. Ne mutlu! Yine gösterdik “Türk’ün gücünü”. Di¤er kapitalist ülkelerde ordular sermayeyi korurken, bizimki da¤› taﬂ›
bombalay›p, hapishaneleri yerlebir
ederken kendi sermayesini de korudu¤undan bunca canla baﬂla
gayretli demek ki.
Asl›na bakarsan›z, o bir holding de¤il, mütevazi bir “yard›mlaﬂma kurumu”, her ay TSK mensuplar›n›n
maaﬂ›ndan aidat kesilir. Ama nedense, bir türlü bu zorunlu ortaklar›na pay vermez. Belki “gözbebi¤imiz ordu”nun subaylar›ndan ses ç›karan olur, hat›rlatm›ﬂ olal›m.
El atmad›¤› sektör yoktur. Bankac›l›k,
otomotiv,
sigorta, tar›m ilaçlar›, Leasing, g›da, inﬂaat, turizm... “Milli sermaye”
denildi¤inde ilk o akla gelir. Do¤uﬂtan millidir. Göbe¤ini milli
generaller kesmiﬂtir çünkü.
Gördü¤ünüz her yerde milli hislerle dolar içiniz, selam çak›p 10. y›l
marﬂ›n› okuyas›n›z gelir, öylesine
millilik akar suretinden yani.
Bakmay›n; Frans›z ortakl› ‘AxaOyak’a, ‹talyan ortakl› ‘Oyak-Renault’a, milli milli ald›¤› Erdemir’i emperyalist çelik devine satt›¤›na... Yine de millidir. Koskoca milli ordunun holdingi iﬂbirlikçi tekel olacak
de¤il ya; milli sermaye görüntüsüyle ülkenin en büyük K‹T’ini kapat›p
sonra emperyalist tekelle karanl›k
odalarda k›s k›s gülecek de¤il ya.
Hem o ihale günü, Oyak kadar olmasa da milli olan patronlar›n kurdu¤u “Milli Erdemir Orakl›¤›” demiﬂti ya, “gönlümüz rahat Erdemir
yabanc› sermayeye gitmedi” diye.
Hani, Erdemir’de örgütlü olan Türk
Metal’in MHP’li baﬂkan›, sendikalar
özelleﬂtirmeye karﬂ›d›r diye düﬂünüp densizlik ederek soran gazeteciye en milliyetçi kükreyiﬂiyle, “niye
karﬂ› ç›kacakm›ﬂ›z, milli sermayeye
gitti” demiﬂti ya! Sonra da milli milli manﬂetlerle alk›ﬂlanm›ﬂt› bu seferberlik hali. Bu yüzden ﬂüphe et-

mek olmaz, bu kadar milliyetçi ona
“milli” dediyse vard›r bir bildikleri.
Biz de biliriz en milli sermayeden
de millidir o.
Genelkurmay baﬂkanlar› ordu komutan› oldu¤unu unutup, “IMF bizi yar› yolda b›rakmaz” (Org. Hüseyin
K›vr›ko¤lu) diyerek, kimilerine ordunun emperyalist tekellerle içli d›ﬂl›
oldu¤unu düﬂündürtse de, onlar
vatan hainleridir ve mutlaka bunu
düﬂünen kafalar› kopar›lacakt›r.
Oyak’a iliﬂkin en son haberi okudu¤umuzda ﬂaﬂ›rmad›k. Mutlaka milli
ç›karlar›m›z› düﬂündü¤ünden emindik. ﬁöyleydi haber: “OYAK, Oyakbank’›n %100 hisseninin sat›ﬂ› için
Morgan Stanley’e yetki verdi. Alman, Frans›z, ABD, Yunanistan,
Rus bankalar› ilgileniyor.”
Alman, Frans›z, ABD... bakal›m kime
k›smet. Al›c›lar da NATO ortaklar›,
eee biz de NATO’nun üyesi oldu¤umuza göre, yabanc› say›lmazlar.
Hem de ikinci büyük ordusu de¤il
miyiz NATO’nun, yani bize gitmiﬂ

iyiler hep kazan›r!
milliyse hepden kazan›r
gibi bir durum olur.
Biraz ﬂu yetki meselesine tak›ld›k.
Generallerimizi, koca ülkeyi yöneten, iktidarlarla yetki çat›ﬂmalar› giren, hatta halk› da bayrak, vatan,
terör, irtica, komünizm ﬂu bu diye
bu u¤urda seferber edip provokasyonlar örgütleyen bilirdik. Yani elindeki yetkiyi “seçilmiﬂlere” devretmemek, hele hele halk›n iktidar›na
b›rakmamak için bunca kan revan,
u¤raﬂ›p didinip paralanan koskoca
milli Generallerimize bu yüzden yak›ﬂt›ramam›ﬂt›k, sermayelerine en
tatl› kâr› katan banka için bir yabanc› yat›r›m kuruluﬂuna yetkilerini
devretmesini.
Ama asla kuﬂkulanmad›k, milli ordumuz ve Oyak›m›z›n emperyalist tekellerle düﬂüp kalkt›¤›n› akl›m›zdan
geçirmedik. “Ekonomisinin ipi kimin elindeyse, ülkeyi o yönetir” diye genel bir do¤ru vard›r, ama bunu söyleyenler de zaten Marksistler
oldu¤u için, ipini yetkisini devretmesini “y›k›c› cereyanlara” kap›l›p
onlar gibi de¤erlendirmedik. “Bölü21
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cülü¤e” karﬂ› bunca kan ak›tm›ﬂken mümkün mü bu milli yetkilendirmeyi ters yorumlamak.
Sahi nas›l büyümüﬂtü Oyak. Vard›
bir bankalar›, ama böylesine her
yerde, Tunceli karayolu üzerinde,
Erzincan mola yerlerinde bankamatikleri yoktu. Hat›rlan›r, ardarda
bankalar bat›yordu, devlet el koyup
sat›yordu. ‹ﬂte onlardan ald› ucuz
bulmuﬂken, “yabanc›ya gitmesin”
milli duygular›yla Oyakbank’a kat›p,
büyüttü ve halk›m›za milli hizmetlerini
iletti.
“Bankalar modern mafyalard›r” diyen solculara inan›p, bu milli hizmeti halk› en
ücra köﬂeye kadar soymak diye
düﬂünecek de¤ildik ya. Milli duygular› hiç sönmeyen bas›n›n alk›ﬂlad›¤› gibi biz de alk›ﬂlad›k Oyakbank’›n serpilip 18’inde bir delikanl› gibi karﬂ›m›za ç›kmas›n›.
Reklamlar›nda ç›kar ç›kmaz “‹yiler
hep kazan›r” diyerek bilgeli¤ini
gösterdi. “Kazanmak”! Yani para,
sermaye. Bankadan söz etti¤ine
göre, onur, ﬂeref kazanmak, zalime karﬂ› zafer kazanmak de¤il elbet. Kazanamayan yoksullar “kötüler”! Kötü olduklar› için kazanam›yorlar. Yani Türkiye halk›n›n
ço¤unlu¤u “kötü” müydü? “‹ﬂini
bilmeyen” ayak tak›m› m› onlar
yoksa. Kan›m›za, ili¤imize kadar
sömürüp, bombalarla pazarlar›m›z›
ele geçirip, hammadelerimizin üzerine oturan, üstünde oturdu¤umuz
zenginliklerden bize z›rn›k koklatmayan emperyalist tekellerin kiral›k
ideologlar›n›n yayd›klar› ﬂeyler bunlar. Ama milli bankam›z bu pespaye
aﬂa¤›l›k düﬂünceleri halka aﬂ›layacak kadar kökü d›ﬂarda olmad›¤›ndan, ferah ferah izledik aylarca reklam›n›.
Banka sat›l›ksa, iﬂler kesat anlaﬂ›lan.
Olsun! Denetimden azade, vergiden muaf, yan bakana numlu ucu,
bir elinde G-3 ötekinde çek defteri,
dilinde sa¤a sola tehdit, beyinlere
durmadan “kutsal ordu” aﬂ›s›, Ortado¤u’da BOP’çuluk, Afganistan’da tetikçilik, Balkanlar’da taﬂeronluk varken; elbette senden iyisi
yoktur milli ordunun milli holdingi.
Bu azim bu güç varken, nice bankalar›n olur senin! Yolun aç›k olsun.
Aﬂ›n›n etkisi sürdükçe yürüyüﬂün
durdurulamaz.

Kahvehanelerdeki kumar› kimse
meﬂrulaﬂt›rmas›n, masum de¤il
jlar - 3

Röporta

‹ki say›d›r sürdürdü¤ümüz, yozlaﬂman›n biçimlerine iliﬂkin röportajlar›m›zda, ilk iki bölümde fuhuﬂ,
çetecilik, uyuﬂturucu gibi örnekleri
ele ald›k. Bu say›m›zda kumar konusuna yer verece¤iz. Masum görünen kahvehanelerde baﬂlayan paral›
oyunlar›n nerelere uzand›¤›n›n örneklerini sergileyece¤iz.

‘Kahvehanelerdeki
kumar zarars›z’
47 yaﬂ›ndaki Ali Eser, Okmeydan›’nda 3.5 y›ld›r kahvehane iﬂleten bir esnaf. 12 yaﬂ›ndan bu yana
kendisi de kumar oynad›¤›n› söylüyor. “Neden” diye sordu¤umuzda
ise, “Heyecanl› keyif verici. Zaman
geçiriyorsunuz.” diye cevapl›yor.
Buradan da anlaﬂ›laca¤› üzere, kumar›n “zarars›z” oldu¤unu düﬂünüyor. Kahvehanelerde oynanan paral› oyunlara genel olarak böyle bir
bak›ﬂ var. “Tamam” diyor Ali Eser,
“kumarhanedekiler iyi de¤il ama
bunu ay›rmak laz›m. Kahvelerde sigaras›na ya da küçük bahislere oynan›yor. Zevk için oynan›yor. Kumarhanede esrar var, uyuﬂturucu
var, paran›n kaybedilmesi için tüm
koﬂullar var.” Kaybedilen paran›n
büyüklü¤ü ya da küçüklü¤ü üzerinden kahvehane-kumarhane k›yaslamas›na oturtuyor mant›¤›n› Ali
Eser. Ona göre kendisinin ve kahvehanelerde oynanan kumar bir nevi,
“sosyal faaliyet”.

‘Kahvehaneciler insanlar›
kumara teﬂvik ediyor’
Gülsuyu’nda k›sa süre öncesine
kadar iﬂletti¤i kahvehanede kumar
oynayan ve oynatan, 39 yaﬂ›ndaki
Kemal ise, yaﬂad›klar›ndan yola ç›karak meselenin hiç de böyle ma-

sum olmad›¤›n› anlat›yor bize:
“Her kahvede kumar oynat›l›r.
Ama sigaras›na olur ama paras›na.
Gülsuyu'nda birçok kahvede vard›r.
Niye oynatmaya baﬂlad›m? Maddi
sorunlar geliyor. Sadece çay satarak
giderilemiyor. Bunun yoz bir durum
oldu¤unu o zaman da biliyordum.
Kimi zaman oynayanlar›n cebinde
beﬂ kuruﬂ para kalmaz ve benden
yol paras› isterdi. Vermezdim ama o
para h›rs› nedeniyle insanlar› da teﬂvik ediyordum kumar oynamaya.
Kumar sistemin bir sorunudur ama
insan›n kendi acizli¤i de vard›r.”
“Kumar oynad›¤›m dönemlerle
ﬂimdiki dönem aras›nda tabii ki çok
fark var. Belirli bir oranda o yozlu¤un içerisinde oldu¤umu ve gün
geçtikçe daha da sürüklendi¤imi
hissediyordum. Sosyal hayat›m yok
denecek kadar az, aileme ve çevreme ay›rd›¤›m zaman hiç yok denilebilecek orandayd›. Beraberinde alkol, gece hayat› gibi yoz kültürün
getirdi¤i sorunlar birbirini takip ediyordu. Ben oynatan olarak kumardan kazand›¤›m paray› da barda, alkolde, gece hayat›nda yiyordum. Bu
yapt›klar›m kumar›n devam› niteli¤indedir. Kumar oynayan insan bu
tür al›ﬂkanl›klar da ediniyordu.”
“‹nsan›n kumar oynarken ki ruh
halinden de bahsetmek istiyorum.
Aﬂ›r› stresli bir haldesin. Kendini
oyun masas›na adapte ediyorsun,
insan›n gözünü h›rs bürüyor, kazand›kça daha da kazanmak, kaybettikçe de kaybettiklerini geri alabilmek
için tekrar tekrar oynuyorsun. Bu s›rada yaﬂanan kavgalar da bu h›rs›n
getirdi¤i bir ﬂeydir.”
“Kumar yasalara göre suç. Ancak polis bu durumu biliyor ve gözyumuyordu. Geldikleri zaman bir22
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iki paket Marlboro ya da yine bizim
tabirimizle 'yemek paras›, çorba paras›' al›p gidiyorlard›. Hatta polis de
gelip benim yan›ma oturur, kumar
oynayanlar› seyrederdi. Zaten bir
kahvehane polise rüﬂvet vermiyorsa
kumar oynatmaz. Polis kumar› kendisi de oynuyor. Esenkent Karakolu
karﬂ›s›ndaki kahvede bir sürü polis
memurunun kendi aralar›nda kumar
oynad›klar›n› da gördüm.”
“Polis niye göz yumuyor? Çünkü sistem bunu istiyor. ‹nsanlar yozlaﬂs›n istiyor. ‹nsanlar›n kumar oynamas›ndan rahats›zl›k duymuyor
ki devlet. Ne bileyim uyuﬂturucu
kullanmas›ndan rahats›zl›k duymuyor. Bir kahvenin 3'e, 5'e kadar aç›k
olmas›ndan rahats›zl›k duymuyor
çünkü istedikleri, yaymaya çal›ﬂt›klar› bu. ‹nsanlar devrimcileri tan›mas›n, halk›n sorunlar›yla ilgilenmesin. Çünkü devrimciler do¤ru
olan› gösteriyor. ‹ﬂte elindeki paray›
götürüp kumara vermemeyi ö¤retiyor. Ama devlet böyle de¤il. Bilinçli bir yozlaﬂt›rma politikas› izliyor.”
Kemal, kahvehanelere uyuﬂturucu sat›c›lar›n›n geldi¤inden de söz
ediyor. Kendisi bir defa tan›k olmuﬂ, “Bir torbac› gelmiﬂti. Oynayan
insanlara aleni bir ﬂekilde 5 lira, 10
lira karﬂ›l›¤›nda ka¤›tlara büküp veriyordu.” Bir daha gelmemesini
söyledi¤inde, ondan uyuﬂturucu
al›p içen bir arkadaﬂ›yla da “kötü
oldu¤unu” anlat›yor Kemal.

‘Akl› kumar masas›ndad›r’
Peki diyoruz, “bu kumar bata¤›na sürüklenen bir insan ailesine,
halka ne tür zararlar verir?” diye soruyoruz. ‹ﬂte cevab›:
“Bir kere ailesinden kopuk yaﬂar. ‹ﬂten ç›kt›¤› zaman direkt kahveye gider. Gece 2-3-4 gibi evine

gider. Yani evini bir otel gibi kullan›r. Ailesiyle iliﬂkisi yok denilebilir.
Ciddi ba¤›ml›l›¤› varsa, gider sa¤dan soldan borç al›r, varsa kredi
kart›ndan para çeker, kar›s›n›n kolundaki bilezi¤i al›r.
“Kumar oynatan kahveci bir kere kahvesine gelen insanlar› kumara
teﬂvik ediyor. Bu da yeni yeni insanlar›n kumara al›ﬂmas› anlam›na
geliyor. 18 - 20 yaﬂ›ndaki bir genç
ayl›¤›n› kumara yat›r›yor. Kumar
oynayan insan›n sosyal bir hayat›
olmaz. Komﬂusunun sorunlar›yla ilgilenmez. Akl› kumar masas›ndad›r.
Oraya nas›l giderim hesaplar› yapar.
Baﬂka ﬂeylerden zevk almaz. Ba¤›ml›l›kt›r yani. Kumardan kimse
para kazanamaz, sadece kumarhane
ya da kumar› oynatan kazan›r.”

Devrimcilerin deste¤iyle
kumar› b›rakt›
Kemal kumar oynamaktan nas›l
kurtuldu¤unu ise ﬂu ﬂekilde anlatt›:
“Geçmiﬂte de iliﬂkili oldu¤um
siyasi bir kurum vard› ama bir süre
içine düﬂtü¤üm boﬂluk döneminde
baﬂlad›m kumara. Arkadaﬂlar›m “bu
kahveden ç›k, sen böyle de¤ildin,
çok de¤iﬂtin” gibi uyar›larda bulundular. Bir süre düﬂündükten sonra
da kahve olay›n› b›rakt›m. Kumar›
as›l b›rakt›¤›m dönem devrimcilerle
tekrar ba¤ kurdu¤um dönemdir.
Gülsuyu Temel Haklar'daki arkadaﬂlar›n çok etkisi oldu. Benimle
konuﬂtular, kumar›n sonuçlar›ndan
bahsettiler. Az da olsa ben de biliyordum ama daha örgütlü aç›dan,
farkl› bir aç›dan bakmak iyi oldu.
Ayn› zamanda böyle bir sorunu olan
insanlarla yak›ndan ilgilenmeleri,
yani benimle yak›ndan ilgilenmeleri de sorunun üzerine ne derece ciddiyetle gittiklerini ve samimi olduklar›n› görmeme neden oldu.”

‘Kumarhaneye gelenler
Kahvehanelerden al›ﬂ›yor’
Ali Eser ile ayn› mahallede, Okmeydan›’nda oturan Ahmet ve Bekir de kahvehanelerdeki kumar›n
anlat›ld›¤› gibi masum olmad›¤›n›
düﬂenen iki arkadaﬂ. Her ikisi de 30

yaﬂ›nda, hem kumar oynam›ﬂlar, hem de esras içmiﬂler. ﬁimdi b›rakt›klar›n› söylüyor.
Ahmet: Mesela bazen kahvede kumar oynarken sigaras›na baﬂl›yorsunuz. 3 milyonlu¤una. Belli bir süre sonra bu sigara tatmin etmiyor, 5 milyonlu¤una oynayal›m diyorsun, zamanla 10'a ç›k›yor. Git gide
yükseliyor. Bir de az da olsa kazand›n m› daha cazip oluyor.
‹lk kez Hasköy'de oynad›m. Eeee masada bir kiﬂi eksik oluyor,
sen geçiyorsun, cebinde de para
oluyor. O rahatl›kla masaya
oturuyorsun. 400 milyona kadar borçland›m.
◆ Kumar›n zararlar› sizi
nas›l etkiledi.
Ahmet: Aileyi etkiliyor. Çal›ﬂ›p eve de para ay›r›yorum.
Kumar oynad›¤›nda eve katk›n
olmuyor. Benim tak›ld›¤›m
semtte oynayanlar 50-60 yaﬂlar›nda. Yani baz›lar› birkaç saniyede
1 milyar veriyorlar. Zararlar›n› biliyoruz tabii. Ama insanlar öyle ki
h›rs›zlar da h›rs›zl›¤›n kötü oldu¤unu bile bile h›rs›zl›k yap›yorlar.
Bekir: Yani adam gelmiﬂ kumarhaneye sabah›n 5-6’s›na kadar
oynuyor. Çorban› verirler ki, kiﬂileri çeksinler. Yeme¤ini yiyor, esrar›n› içiyor, aya¤› al›ﬂ›yor, kumar tutkusu var, para kaybediyor, cep telefonunu orda sat›p borcunu ödeyenlere bile rastlad›k.
Ahmet: ‹sterse ödemesin, ödemeyen birisinin kula¤›n›n kesildi¤ini de biliyoruz. Böylelikle di¤er insanlar› korkutuyorlar, senet imzalat›yor.
◆ ‹mzalamak istemezse?
Bekir: Ama nas›l imzal›yorlar.
Esrar ikram ediyorlar, kafay› buluyor. O halde senet imzalat›yorlar.
Ödeyemezse dövülüyor, baca¤›na
s›k›l›yor, ama para al›n›yor. Kumarhanecilerin elinde oynayanlar›n listesi var, haftadan haftaya tahsilata
ç›karlar.
Ahmet: Yani insan direk kumarhaneye gitmiyor zaten. Önce kahve23
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May›s baﬂ›nda Okmeydan›’nda
bir kumarhaneyi bas›p da¤›tan
Cepheliler. Devrimciler aileleri
y›kan, halk› yozlaﬂt›ran batakhanelere izin vermeyeceklerini
söylüyor
lere gidiyor, al›ﬂ›yor. Zevk almay›nca kumarhanelere gidiyor. Kumarhaneye gelen herkes kahveden al›ﬂ›p geliyor. Kimse kahvedeki kumar› da meﬂrulaﬂt›rmas›n bence. Kahveci de her zaman kazançl› olur.
Kahveden tatmin olmayan›n mutlaka çevresinde kumarhanelere giden
vard›r, al›p götürüyor. Bizim burda
birisi vard› isim vermeyeyim. O
adam kahvehaneden ayn› anda 6 insan›n aya¤›n› Pangalt›'daki kumarhaneye al›ﬂt›rd›.
Bekir: ﬁimdi yeni yöntem getirmiﬂler. 3-4 bayan› koyuyorlar masan›n etraf›na 2-3 zar at›yor, insanlar
birbirine giriyor, kad›nlar› görünce
coﬂuyor. Kendini bayanlara göstermek için oynuyor.
Ahmet: ‹lk girdi¤inde hemen
masaya da alm›yorlar. ﬁöyle rahat
koltuklar› vard›r, oturunca keyfini
ç›kar›rs›n. Çay›n kahven hemen gelir bir hizmet bir hizmet... Sonra
masaya geçiyorsun, bir kaç bayan
masada. Hizmet ediyor, edal›... Sana oynamak ister misin diye soruyorlar. Sen param yok dersen sorun
de¤il abi diyor, sen bizim abimizsin.
Gel sana bir güzellik yapal›m diyor.

Oynuyorsun kaybetti¤in zaman gel
bakal›m yaz›haneye. Bir güzel senedi imzalat›yor. Bunlar yaﬂand›.
◆ Nas›l b›rakt›n›z peki?
Bekir: Benim eﬂim etken oldu.
Esrar içersem ﬂerefsizim dedim ve
b›rakt›m. ‹rade meselesi. Uyuﬂturucu kötü bir ﬂey zaten gelece¤imi bitirecekti. Belki daha kötü ﬂeylere
neden olacakt›. ﬁimdi evliyim, mutluyum. Yani “ottur günah› yoktur”
diye diye arkadaﬂlara tak›la tak›la
içtik ama ﬂimdi asla. Meraktan kaynakl›, ortamdan kaynakl›.
Ahmet: Çevrem de¤iﬂti, arkadaﬂlar›m de¤iﬂti. Ortamdan etkilenmem azald›. Ailemin nimetini harcamak istemedim.
◆ Esrar ve kumarhanelerle poli-

sin iliﬂkisi
Onlar gehakk›nda ne
söyleyebi- leceklerine
sahip ç›k›lirsiniz?
Ahmet:
yor. Bütün
Esrar her
anneler, bakumarhanede var, aç›k- balar, gençtan teklif
ler, devrimediliyor. Esrar bitince cilerin öncütorbac›l›¤› lü¤ünde müyapan poliscadele ettir zaten. ﬁu
melidir.
bir gerçektir
ki,
polis
izin vermezse gayr› meﬂru hiçbir
ﬂey olmaz. Polis tüm bu olanlara
göz yumuyor. Her ay araﬂt›rmaya
toplu para gider. Terörle mücadele-

“Gelip b›ça¤› vurdular bana”
Ba¤c›lar’da esnafl›k yapan Y›lmaz,
2005 y›l›nda çetelerin sald›r›s›na u¤rad›. S›kça karﬂ›laﬂ›lan
bu olay› ﬂöyle anlatt›:
Y›lmaz: Bu serseriler daha önceden
dükkan›n orda oturuyorlard›. Borçlar› vard›, ödemezseniz size bir ﬂey
vermem dedim. Zaten madde ba¤›ml›s› bunlar. Hap filan kullan›yorlar. Bir gün geldi, hesab› ödemezsen sana borç bir ﬂey vermem
dedim. Ben de o zaman senden her
gün haraç al›r›m dedi. Vermem ben
evime ekmek götüremiyorum dedim. Bir süre sonra bu geldi bana
b›ça¤› vurdu. Diyor ki senelerdir
burada kimse bana karﬂ› ç›kmad›
sen karﬂ› ç›k›yorsun. E biz ne yapal›m o gelir sonra öbürü gelir bunlardan kurtuluﬂ yok ki. Biz o dükkanda 12 saat aln›m›z›n teriyle çal›ﬂ›yoruz. Mesela ben bu çocuklarla kavga yapt›m kimse sesini ç›karmad›. Sanki maç seyreder gibi seyrettiler. Bugün bana yar›n sana de¤il mi? Bu esnaflar›n içeriside belki de onlara ayl›k haraç verenler bile var. Seslerini ç›kartm›yorlar. Ben

dört senedir burada
esnaf›m.
E¤er onlar bu adamlara sesini ç›karsalard› benim baﬂ›ma bunlar
gelmezdi.
◆ Yozlaﬂma kampanyas› hakk›nda neler düﬂünüyorsunuz ?
Y›lmaz: Ben buradaki toplant›lara da geliyorum, yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yorum. 1-2 tanesine yard›mc› olduk, b›rakt›lar uyuﬂturucuyu. Elinden tutmak laz›m bu insanlar›n. Ama hepsi ayn› de¤il. Kimisiyle konuﬂam›yorsun bile, hiç ay›k
olmuyor ki. Yani düzen öyle insan
yarat›yor ki. Bu iﬂ art›k normal sigara halini alm›ﬂ. Eskiden bir bayan geceleri soka¤a ç›kmazd›.
ﬁimdi gece 12'den sonra art›k onlar›n iﬂ saati halini ald›. Kardeﬂlerimi
okula gönderiyorum, ben çok tedirginim. Yani biliyorsunuz okul önlerinde kavgalar oluyor, uyuﬂturucu sat›l›yor. Bunlar›n polis çevresi
de var.
Kampanyaya ben de destek veriyorum. Bu kampanya da bence
genel de¤il de hedef seçilmeli. Yani bu esrar› uyuﬂturucuyu satanlar.
Kumar oynatanlar yani bu iﬂlerin
elebaﬂlar› seçilip onlara gereken
yap›lmal›. Baﬂar›l› olunaca¤›na
inan›yorum.
24
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ye toplu para gider. Ama devriye
ekiplere 10'ar milyon verirler. Çünkü onlar marabad›r. Olay budur.
Bekir: Biz ordayken çok kez polis geldi. Zaten her akﬂam haraç topluyorlar. Mesela Okmeydan›'nda
1000 tane kahve varsa, baﬂl›yorlar
dolaﬂmaya. Gece yar›s›na kadar.
Sonra da kumarhaneleri geziyorlar.
Zaten kumarhane güvenilirdir.
Adam vurup arananlar geceleri kumarhanelerde kal›rlar. Polisler bakm›yor. Anlaﬂmal›lar çünkü. Kumarhaneci polisle anlaﬂ›r, para mara verir ama adam› vermez. Polis de arad›¤› kiﬂinin orda oldu¤unu bile bile
ç›kar gider.
Ahmet: Birara rüﬂvet yasaklanm›ﬂt›. Poliste kahvelerden sigara
topluyordu. Sonra mesela 20 sigara
toplam›ﬂsa götürüp tekelciye sat›yordu. Yani rüﬂvet yok, sigara var.
Bekir: Buras› Okmeydan›. Halk› belli. Belirli bir potansiyel var,
bunu da¤›tmak için her ﬂeyi yapar
zaten. Devlet ak›ll›, uyuﬂturcuyu
özendiriyor.
◆ Devrimcilerin yozlaﬂmaya yönelik çal›ﬂmalar› var...
Bekir: Kampanya devam etmeli. Durmamal› bence. Biz baﬂlad›¤›m›zda devrimcileri tan›m›yorduk.
Sonra tan›ﬂt›k sohbetlerimiz oldu.
Kampanya kesinlikle devam etmeli.
Bizim ailelemiz bilmiyordu esrar
kulland›¤›m›z›, kumar›, aileler bu
kampanyay› desteklemeli.
-Sürecek-

S öz g ençlikte:

almas›n› ekonomik bulmad›¤› için
bu atamalar› yapmaz.
Geçen hafta televizyon ekranlar›na tak›lan
bir görüntü asl›nda bize
ne kadar çok ﬂey anlat›yor. Yeni mezun genç
bir ö¤retmen aday› Hüseyin Çelik'e soruyor:
'Ben ne zaman atanaca¤›m, atanmayacaksam niye mezun oldum?'
Çelik tam kendisine yak›ﬂan bir
pervas›zl›kla 'nerde görülmüﬂ her
mezun olan ö¤retmenin atand›¤›'
diye cevap veriyor.
O zaman bu üniversiteleri niye
açt›n›z, neden o ö¤retmen
yetiﬂtiren okullara kay›t yapt›n›z
insanlar›? Diplomal› iﬂsiz olsunlar
diye mi? Neredeyse ülkemizin her
okulunda ö¤retmen aç›¤› oldu¤unu, hatta Do¤u ve Güneydo¤u illerimizdeki okullar›n baz›lar›nda
hiç ö¤retmen olmad›¤›n› düﬂünürsek bu ülkenin Milli E¤itim Bakan› s›fat›n›
ta-

ÖSS ﬂampiyonlar›n›
gördük ya di¤erleri?
ÖSS sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan tüm gazete ve televizyonlar ÖSS s›nav›nda derece
yapan ö¤rencilerin baﬂar› hikâyeleri ile doldu taﬂt›. Hepimiz bu
'baﬂar›' hikâyelerini izlemiﬂizdir.
Bu ö¤rencilerin ne kadar çok çal›ﬂt›¤›n›, hangi taktikleri uygulad›klar›n›, s›nava nas›l haz›rland›klar›n› burjuva medya kuruluﬂlar›
özel haber yaparak duyurdu.
Ancak bir iki geçiﬂtirme haber
d›ﬂ›nda hiç kimse "gelecek hayalleri" y›k›lan, "umutlar›n›" seneye
erteleyen 1 milyona yak›n üniversite aday›n›n durumunu görmedi ya da daha do¤ru bir
tabirle görmezden geldi.
Anti bilimsel dahi olsa
verilen 12 y›ll›k e¤itimin ard›ndan, gelece¤imizi üç saat
on beﬂ dakikal›k bir s›navla
belirlemeye çal›ﬂan bu düzen
için zaten bu gençlerin pek bir
de¤eri yoktur.
Rekabetçi, bencil ve tüm olaylar› benmerkezci bir bak›ﬂ aç›s›yla
ele alan bir gençlik yaratmak isteyen bu düzen, zaten s›navda
baﬂar›s›z olmuﬂ bir milyondan
fazla gencimizin durumunu düﬂünmez. Aç›kta kalan bir milyondan fazla gencin durumu, s›nav
öncesi ve sonras› yaﬂad›¤› psikolojik sorunlar ne Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an'›n ne de Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik'in umurunda
de¤ildir.
Nas›l bir e¤itim sistemidir ki,
ö¤rencisine hiçbir ﬂey ö¤retememiﬂtir de 28000'den fazla ö¤renci
s›navdan s›f›r alm›ﬂt›r. Bu sonucun gerçek mimar› Tayyipler'in
ve onun öncüllerinin gençli¤imize
reva gördü¤ü e¤itim sistemidir.
Onbinlerce ö¤retmen aç›¤› varken
ve de bir o kadar yeni mezun ö¤retmen aday› atanmay› beklerken bu düzenin kafalar› gençlerimizin daha iyi koﬂullarda e¤itim

ﬂ›yan adam›n, gençli¤e kabaca
“bana ne lan sizin e¤itiminizden”
dedi¤ini düﬂünmemiz yanl›ﬂ olmaz.
Art›k ﬂu da su götürmez bir
gerçektir ki ÖSS egemenler için
tam bir kâr kap›s›na dönüﬂmüﬂtür. Bunun için bunca soruna neden olan bu s›nav ve e¤itim sistemini kald›rmak istemezler. Özellikle dershanecilik ülkenin en h›zl› büyüyen sektörü halini alm›ﬂt›r.
Okullarda verilen, daha do¤rusu
verilemeyen e¤itim, gençli¤i dershanelerin kuca¤›na atm›ﬂt›r. Art›k
dershaneye gitmeden ÖSS'yi kazanmak imkâns›z hale getirilmiﬂtir. Paras› olmayan halk çocuklar›
ise ÖSS s›nav›nda baﬂar›s›zl›¤a
mahkûm edilmiﬂlerdir.
Bunun içindir ki son ÖSS s›nav›ndan s›f›r alan 28000 ö¤renci25
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nin ya da üniversiteye yerleﬂemeyecek bir milyondan fazla
gencimizin utan›p s›k›laca¤› bir
ﬂey yoktur. Bu sonuçlardan utanmas› gereken bu e¤itimi bize reva gören AKP iktidar› ve ondan
önce gelen tüm iktidarlard›r.
Üniversite s›nav›nda k›smi baﬂar› sa¤lam›ﬂ bir düzine insan de¤ildir bu sistemin gerçek yüzü.
E¤itim sisteminin gerçek yüzü ö¤retmen bekleyen milyonlard›r,
ÖSS'yi kazanamay›p hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan yüz binlerdir, gelecek kayg›s› yaﬂamaya mahkûm
b›rak›lan tüm ülke gençli¤idir.
Peki, bu düzene mahkûm muyuz? Hiç kimse bizi ülkenin bulundu¤u ekonomik durum, imkânlar›n s›n›rl›l›¤› ve bunun gibi
masallarla kand›ramaz. Halk›n› ve
gençli¤ini gerçekten düﬂünen bir
iktidar bu sorunlar› çözebilir. Küba örne¤ine bir bakal›m. Yeralt›
zenginliklerinden mahrum, elli
y›ld›r a¤›r ekonomik ve siyasi
ambargolarla kuﬂat›lm›ﬂ, topraklar› tar›ma verimsiz bir ülke olmas›na ra¤men halk›n %100'ü
okuma yazma biliyor ve isteyen
herkes her seviyede e¤itim olana¤›ndan ücretsiz yararlanabiliyor.
Ülkemize bakt›¤›m›zda ise
yeralt› ve yerüstü zenginlikleriyle, su ve enerji kaynaklar›, verimli topraklar›yla zengin bir ülkedir. Fakat belirleyici olan iktidar›n, daha do¤ru
deyiﬂle sistemin niteli¤idir, kapitalizmdir, iﬂbirlikçi düzendir. Ülkemizde Küba'daki gibi halk› için
çal›ﬂan, halk›n yönetti¤i bir iktidar olmad›¤› içindir yaﬂad›¤›m›z
sorunlar.
Her seviyede e¤itim almak bizim en temel hakk›m›zd›r ve bu
hakk›m›z› ÖSS gibi s›navlarla hiç
kimsenin gasbetmesine izin vermeyelim. Bu hakk›m›z› özgürce
kullanabilece¤imiz bir iktidar için
mücadele edelim, devrimci halk
iktidar› için kavgaya girelim. Ülkemiz gençli¤ini gelecek kayg›s›ndan kurtaracak baﬂka yol da
yoktur.

Gençlik Federasyonu

’S›n›r ötesi operasyon’cular›n kaniçici kampanyas› devam ediyor
ABD, “Ne gerekiyorsa yapaca¤›z” aç›klamas›n› yap›yor
Irak Cumhurbaﬂkan› “bu konuda somut ad›mlar ataca¤›z” diyor
’Kuzey Irak’ta NATO Görev als›n’ diyor Baﬂbakan Erdo¤an

Kürt sorunu Türkiye’nin sorunudur!
Çözümü, “s›n›r ötesi”nde de¤il,
s›n›rlar içindedir!
Türkiye oligarﬂisi tam bir açmaz
içinde. Baﬂ›nda bir “Kürt sorunu”var; kafas›n› kâh oraya, kâh buraya vuruyor. Esip gürlüyor, ama
emperyalizme ba¤›ml› bir ülke oldu¤u için, esip gürledi¤ini de yapabilecek durumda de¤il. “Bu sorunu
çözün” diye ABD’ye baﬂvuruyor,
Irak’a baﬂvuruyor, yönünü o kadar
ﬂaﬂ›r›yor ki; bunun iﬂgalcili¤i kabul
etmek oldu¤unun fark›nda olmaks›z›n ‹srail-Filistin sorunuyla özdeﬂleﬂtiriyor, hatta NATO’yu müdahale
etmeye ça¤›r›yor. Kendi yaratt›¤›
açmaz›n içinde ç›rp›nd›kça bat›yor,
ç›rp›nd›kça saçmal›yor.
Bu ç›rp›n›ﬂtan kurtulmas›n›n yolu var tabii; ama buna geçmeden
önce, geçen hafta Tayyip Erdo¤an’›n Bakanlar Kurulu toplant›s›
öncesi yapt›¤› “yar›n çok ﬂeylere
gebedir” aç›klamas›yla gündeme
yerleﬂen “s›n›r ötesi” operasyon konusundaki geliﬂmeleri özetleyelim:

ABD, iﬂbirlikçilerinin
imdad›na yetiﬂti!
Konuya AKP hükümetinin “baﬂvurusu” üzerine, ABD de dahil oldu. Daha do¤rusu, Amerikan emperyalizmi, Türkiye’deki iﬂbirlikçilerinin “zor durumda” oldu¤unu görüp imdada yetiﬂti.
AKP, CHP’den DYP’ye tüm di¤er düzen partileri, burjuva medya
“Irak’a girelim, bombalayal›m, katledelim” ç›¤l›klar› eﬂli¤inde ﬂovenizmi doru¤a t›rmand›r›rken, Türki-

ye’nin sömürge bir ülke oldu¤u gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›ya kald›lar.
Irak, Amerikan iﬂgali alt›nda bir
ülkeydi ve ABD’nin izni olmadan
Türkiye ordusu, bir askerini ﬂurdan
ﬂuraya gönderemezdi. ABD ise, en
baﬂta Irak’taki iç dengeler nedeniyle böyle bir operasyona “yeﬂil ›ﬂ›k”
yakmaya niyetli de¤ildi. Fakat iﬂbirlikçi AKP iktidar›n› da zor durumdan kurtarmak gerekti. Oligarﬂi
ﬂovenizmi kendisi t›rmand›rm›ﬂ
ama ﬂimdi o t›rmand›rd›¤› ﬂovenizmin bask›s› alt›ndayd›. Bir ﬂey yap›lmal›yd›.
Hemen Bush, Erdo¤an’›, ABD
D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice de Abdullah
Gül’ü arayarak, “Ne gerekiyorsa
yapaca¤›z” dediler. Amerikan yöneticilerinin telefonlar›, an›nda bas›nda manﬂetlere çekildi. ABD’nin
dedi¤i özetle ﬂuydu; “siz yerinizde
durun, ne yap›lacaksa biz yapar›z,
neyin yap›laca¤›na da biz karar veririz!”

Barzani ve Talabani’den
Ayn› Cevap:
AKP iktidar›, ayn› günlerde Irak
Cumhurbaﬂkan› ve ayn› zamanda
Kürdistan Yurtseverler Birli¤i Lideri Talabani’yle de görüﬂmeler yap›yor ve onlardan da ayn› cevab› al›yordu. Gerek Talabani, gerekse de
Barzani, Kuzey Irak’a yönelik bir
operasyonu sald›r› sayacaklar›n› ve
cevap vereceklerini, “kendilerinin
gerekeni yapacaklar›n›” aç›klad›lar.
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Fakat ayn› Talabani, “PKK’nin
Kuzey Irak’taki faaliyetleri durdurulacak... Baz› liderleri etkisiz hale
getirilecek...” türünden mesajlar
göndermeyi de ihmal etmiyordu.
Amerikan emperyalizmi ve Barzani-Talabani liderli¤i Kuzey Irak’›n
statüsünü korumakta hemfikirdiler
kuﬂkusuz. Ayn› tavr› almalar›nda bu
anlamda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktu.

“Ulusalc›lar›n” Maskesi
Nas›l Düﬂtü!
ABD’nin “Ne gerekiyorsa yapaca¤›z” diye aç›klamas›, daha düne
kadar “ABD, AB bizi bölmek istiyor” diye sözde bat›ya, emperyalistlere karﬂ› olan “ulusalc›”lar kesiminde de sevinçle karﬂ›land›. Tek
kayg›lar›, ABD’nin “yapaca¤›n›n”
yeterince sert, yokedici olmamas›yd›.
Peki tüm o “sald›r›n” diye ba¤›ran “ulusalc›lara” soruyoruz:
ABD niye Türkiye’nin ç›kar› için
bir ﬂey yaps›n?
Ülkemizdeki “milliyetçilik” denilen ﬂeyin asl›nda “milliyetçilik”le
pek ilgisi yok; ülkemizdeki “milliyetçilik” Kürt düﬂmanl›¤›ndan
ibaret. ABD’ye, AB’ye k›zg›nl›klar›
da sadece bu yüzden. E¤er ABD ve
AB, Kürtler’i as›p kesse, her ikisini
de el üstünde tutacaklar›ndan ﬂüphe
yok. Bunu bir kez daha gösterdiler.
ABD’yi, “‹srail’in Filistinliler
karﬂ›s›nda meﬂru savunma hakk›n›
tan›yor da, bizimkini tan›m›yor” diye eleﬂtiren kafa, zehirlenmiﬂ bir
kafad›r. Katliamc›l›¤›, Siyonist ‹srail gibi olmay› bile içselleﬂtirmiﬂ bir
kafad›r. O kafada ne ba¤›ms›zl›¤a,
ne demokrasiye yer yoktur, sadece
bir tek düﬂmanl›¤a yer vard›r.

Kuzey Irak’a NATO!
Tüm bu “‹srail gibi yapmak” tart›ﬂmalar› sürerken, Baﬂbakan Erdo¤an, tatilini geçirdi¤i Ekinlik’te bu
kez de Türkiye’nin Kürt sorunu’nu
“Afganistan’daki durum”la benzeﬂtirdi ve “NATO’nun devreye girmesini” istedi. Erdo¤an ﬂöyle diyordu:
“NATO nas›l Afganistan’da te-

röre karﬂ› bir ortak mücadele için
devreye girdiyse, NATO burada da Kuzey Irak’ta da- ayn› görevi yerine
getirmek durumundad›r.”
Bu aç›klamada bir mant›k aramak boﬂunad›r elbette. NATO’nun
orada görev almas›yla, Türkiye’deki Kürt sorunu’nun nas›l çözülece¤i
de bir muammad›r.
Tayyip Erdo¤an tatil s›ras›nda
yapt›¤› aç›klamada Bush’la görüﬂmesini de ﬂöyle aktar›yordu:
“Son görüﬂmelerimizde de, ‘hiç
endiﬂe etmeyin bunun mücadelecesini beraber verece¤iz. Göreceksiniz’ dediler. ﬁu anda bunun çal›ﬂmalar›n› yap›yoruz.”
“Çal›ﬂmalar” dedikleri mesela
Pentagon’la Genelkurmay aras›nda
görüﬂmeler baﬂlam›ﬂ!

Kürt Sorunu İşte Burada

Bu Fotoğrafta!
Burası Kuzey Irak’ta bir yer değil,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde!

Sorun Da Çözümü De
Burada!
Baﬂtan bu yana anlat›lanlara bakal›m ﬂimdi. ABD, NATO, Barzani,
Talabani, Pentagon, Irak, Kuzey
Irak... sorunun çözümü bu kurumlarda, bu ülkelerde aran›yor. Oysa
sorun baﬂka bir ülkeyle, baﬂka bir
ülkenin s›n›rlar› içinde çözülecek
bir sorun de¤il. Sorun bu ülkenin
sorunu.
Yok “lider kadronun bir k›sm›
etkisizleﬂtirilecek”miﬂ, yok Kuzey
Irak’taki bürolar kapat›lacakm›ﬂ;
bask›lar›n, tutuklamalar›n böyle bir
sorunu çözdü¤ü dünyan›n neresinde
görülmüﬂ? ‹ster s›n›r ötesine, ister
s›n›r içine binlerce bomba ya¤d›r›n,
tüm bürolar›, kurumlar› kapat›n...
Bir halk›n dilinin yasaklanm›ﬂ olmas›, bir halk›n kaderini tayin hhakk›n›n gasbedilmiﬂ olmas› gerçe¤i
ortadan kalkar m›? 80 y›ld›r kalkt›
m›? Bunlar defalarca denenmiﬂ yollard›r.
Çözümün tek bir yolu var; sorunun bu ülkenin sorunu oldu¤unu ve
sorunu yaratan›n bizzat oligarﬂinin
kendi politikalar› oldu¤unu görmeleri. Bunlar› görülüp kabul edilmedi¤i sürece, bu sorunun çözümü imkans›zd›r. Bu sorunu ancak, bu gerçekleri kabul eden bir iktidar çözer.

Katledilen, cesetleri asker postallar› alt›nda çi¤nenenler bu ülkenin insan›d›r. Bu ülkenin yoksay›lan, inkar edilen, asimile edi-l
meye çal›ﬂ›lan, dili yasaklanan bir halk›ndand›r.
Bu foto¤raf, 12 May›s 1997 günü, Kuzey Irak’ta de¤il, Dersim’de
resmi bir binan›n önünde çekildi.10 y›l sonra çöplü¤e at›lm›ﬂ bir
asker albümünde bulundu ve Özgür Politika’da yay›nland›.
Sorunun nerede oldu¤unu çok aç›k biçimde gösteriyor bu foto¤raflar. Sorun, bu topraklardad›r. Sorun cesetleri çi¤neyen o
postaldad›r. Sorun, bu topraklarda askere cesetleri çi¤neten ve
ars›zca çi¤nerken poz verdirten o zihniyette ve politikadad›r.
‹nfazlar›n, katliamlar›n, sa¤ ele geçirip öldürmelerin, kulak kesmelerin buna benzer onlarca foto¤raf yay›nland› bugüne kadar.
Ve o foto¤raflarda cesetleri çi¤nerken, kulak keserken, katlederken görünenler hakk›nda bu ülkenin yöneticileri ve adalet mekanizmas› hiçbir ﬂey yapmad›. ‹ﬂte sorun budur.
Binlerce insan, bir u¤urda can›n› feda ediyorsa, akl›n ve bilimin
gere¤i, o insanlar›n ne istedi¤ine bakmakt›r. Sorun, akl›n ve bilimin yerini ç›lg›n bir ﬂovenizmin almas›ndad›r.
Sorun tarihsel, toplumsal, siyasal, kültürel bir sorunu, postallarla çi¤neyerek yokedilebilece¤inin düﬂünülmesindedir.
Sorun Kandil’i bombalamakla de¤il, bu gerçekleri de¤iﬂtirmekle
çözülür.
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Oyunun büyüklü¤üne bak›n. Aldatman›n büyüklü¤üne bak›n. Gözlerinizi aç›n.
Ülkemizi tümden satm›ﬂlar emperyalizme. Ülkemizin her metrekaresini emperyalist tekellerin ya¤mas›na
açm›ﬂlar, sonra bu haltlar›n› gizlemek için “çak›l taﬂ›
vermeyiz” yalan›yla, “ülkemizi bölmek istiyorlar” dolan›yla kendi suçlar›n› gizlemeye, halk›n gerçek suçlular›,
gerçek düﬂmanlar›n› görmesine engel olmaya çal›ﬂ›yorlar.
Türk halk›!
“Baﬂka bir ulusu ezen bir ulus özgür olamaz!” Bunu
böyle bilmeliyiz.
Düﬂünün, ﬂu veya bu güç gelip sizin Türkçe konuﬂman›z› engellese ne dersiniz, ne yapars›n›z? Elbette kabul etmezsiniz, elbette direnirsiniz, elbette ba¤›ms›zl›¤›n›z için, ulusal haklar›n›z için, diliniz, bayra¤›n›z, kültürünüz için aya¤a kalkars›n›z. Peki öyleyse, Kürtler’in
kendi diliyle konuﬂmas›na engel olmaya ne hakk›n›z
var?
Evet, Kürtler’in haklar› için mücadele etti¤ini belirten PKK’nin yanl›ﬂlar› olabilir, ki vard›r da. Ama bu
yanl›ﬂlar, sorunun özünü de¤iﬂtirmez. Yanl›ﬂlar, bir halk›n haklar›n›n gasbedilmesine, bir halk›n düﬂman ilan
edilmesine gerekçe yap›lamaz.
Türk halk›! As›l mücadele etmemiz gerekenler,
Türk’ü de, Kürt’ü de sömürenler, Türkler’in de, Kürtler’in de haklar›n›, özgürlüklerini gasbedenlerdir.
Halklar›n ç›karlar› ortakt›r. Türk ve Kürt halk›n›n ç›karlar› daha da ortakt›r. Hakkari’deki tarlas›nda çal›ﬂan
köylüyle, Trakya’da tarlas›nda çal›ﬂan köylünün, fabrikada ayn› tezgahta çal›ﬂan Türk ve Kürt iﬂçisinin, gecekondularda ayn› sokaklarda oturan Kürtler’in ve Türkler’in ç›karlar› birdir.
Türk Halk›! Bu topraklar üzerinde yaﬂayan Kürt ve
di¤er tüm milliyetlerden, inançlardan halklarla birleﬂmeli ve emperyalizmi bu ülkeden kovmak, iﬂbirlikçilerinin iktidar›n› y›k›p halk›n iktidar›n› kurmak için mücadele etmelisin.
Do¤rusu budur. Olmas› gereken budur. Ulusal onuruna, insanl›k onuruna düﬂkün bir Türk’e yak›ﬂan da budur.

Türk Halk›! Baﬂka bir
ulusu ezen bir ulus,
asla özgür olamaz!
Hepiniz biliyorsunuz, çünkü yaﬂ›yor, görüyorsunuz;
ülkemizde son y›llarda daha önce eﬂi görülmemiﬂ bir
ya¤ma ve talan yaﬂan›yor. Emperyalistlerin ele geçirmedi¤i ve el atmad›¤› hemen hiçbir ﬂey kalmad› ülkemizde.
Hepiniz biliyorsunuz; bu son y›llarda yüzbinlerce insan›m›z iﬂsiz b›rak›ld›, açl›¤a, sefalete terkedildi.
Halk›m›z yoksullaﬂ›yor her geçen gün.
Böyle bir ülkede, do¤al olan, emperyalist ya¤ma ve
talana, iﬂsizli¤e, yoksullu¤a karﬂ› büyük bir kitle hareketinin olmas›d›r. Do¤al olan, emperyalistlere, iﬂbirlikçilerine karﬂ› seferber olmakt›r.
Do¤al olan, e¤er insanlar meydanlara ç›kacaksa,
bunlar için ç›kmas›d›r. E¤er bir ﬂeye k›z›l›p öfkelenilecekse, bunlar›n sorumlular›na k›z›p öfkelenmeliyiz.
Peki bugün ülkemizde olan bu mudur?
Hay›r! Halk›n önemli bir kesimi “milliyetçilik” ad›
alt›nda Kürtler’e düﬂman edilmiﬂ, Kürtler’e karﬂ› seferber edilmektedir.
OYSA: Ne iﬂsizli¤in, ne açl›¤›n, ne emperyalizme
ba¤›ml›l›¤›n sorumlusu Kürtler de¤ildir... Türk halk›n›
Kürt halk›na düﬂman etmeye çal›ﬂanlara bak›n, kimler
onlar? Kimler haklar› ve özgürlükleri k›s›tl›yor?
Türk halk›, “Kürt sorunu” bahane edilip, senin haklar›n ve özgürlüklerin de k›s›tlan›yor... K›s›tlayanlar, senin öfkeni, emperyalistlere tepkini yanl›ﬂ yere yöneltenlerdir.
Evet, gerçek ﬂudur: Bu ülkeyi emperyalizme ba¤›ml› hale getiren PKK de¤ildir. Bu ülkenin nüfusunun on
milyonunun aç, 40 milyonunun da yoksulluk s›n›r› alt›nda olmas›n›n sorumlusu da onlar de¤ildir.
“Bat›l›lar, ABD, AB Ülkemizi bölmek istiyor” diye
ba¤r›ﬂ›p duranlara iyi bak›n. ABD’nin, AB’nin ülkemizdeki en has iﬂbirlikçileridir onlar.

na karﬂ› ç›karlar. Ama CHP,
tam tersine, AKP’yi bu yasay› geciktirdi¤i için eleﬂtiriyordu. ﬁimdi de bir an önce uygulanmas› için acele ediyor ve ilk hedefi
de gösteriyor.
Bu partinin hâlâ “sol”la bir ilgisi
oldu¤unu, hâlâ bu partiyle demokratik hak ve özgürlüklerin savunulabilece¤ini düﬂünenlere, hâlâ bu partiyi
“sol ittifaklarda” sayanlara ne demeli art›k?!

Demokrasinin Mazbatal› Düﬂman› Baykal!
“‹srail gibi” olmak revaçta bu s›ralar. Ve CHP, bu konuda da AKP’yi, MHP’yi
sollay›p baﬂta gidiyor. CHP
yöneticileri, “ABD nas›l ‹srail’in meﬂru savunma hakk›n›
tan›r da bizimkini tan›maz”
diye y›rt›n›yorlar. CHP lideri
Baykal, bu tart›ﬂmalar aras›nda “s›n›r
ötesi operasyon”u “içeriye” kayd›rd›

ve DTP’li belediye baﬂkanlar›n› “Terörün mazbatal› destekçileri”... diye
niteleyerek hedef gösterdi.
Öyleyse, hepsini toplay›n, at›n
içeri! Operasyon timlerinin baﬂ›na da
Baykal geçsin.... Normalde “muhalefet” partileri, demokrasicilik oyununun gere¤i olarak mesela Terörle
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Tezkereci Amerikanc›lar›n
dili çözüldü
Nicedir sesleri kesilmiﬂti. Irak’ta
direniﬂ Amerika’ya kök söktürmeye
baﬂlad›¤› günden bu yana, “1 Mart
tezkeresini kabul etseydik, biz de
Irak’ta olsayd›k” vs. diyemiyorlard›. Nas›l desinler, bunu demek,
Anadolu gençleri de Amerikan ç›karlar› için Irak batakl›¤›na gömülsünler demekle ayn› anlama gelirdi.
Bu yüzden susuyorlar, ara ara
Amerikanc›l›klar›n› gösterseler de,
esasen sinsice f›rsat kolluyorlard›.
Bekledikleri f›rsat›, bugün ülkenin
üzerine karabasan gibi çöken, çökertilen ﬂovenist hava verdi. Bu öyle bir hava ki, havada uçan kuﬂu,
Lübnan’daki ‹srail zulmünü Kandil
Da¤›’n›n bombalanmas›na, Kürde
düﬂmanl›¤a ba¤l›yor, biz de yapal›m biz de, yak›p y›kal›m, ezip geçelim diyor.
Bunun için ABD izni ﬂart. Tam
da burada dilleri çözüldü Amerikanc›lar›n. Baﬂlad›lar yine yazmaya; 1
mart tezkeresi geçseydi, Irak’›n gelece¤inde söz sahibi olacakt›k, Kürt
devleti de sözkonusu olmayacakt›,
Kandil’de PKK varl›¤› da...
Kimisi AB’ci, demokrat, liberal.
Kimisi yat›p kalk›p sola küfreden
dönek. Kimisi en muteber milliyetçi. Hem de öyle ki, onun milliyetçili¤i ﬂu kontralar›n ki gibi falan de¤il, muhafazakar milliyetçi ve tüm
halk›n milliyetçili¤i de onunkiyle
ayn›. Bu yüzden ne diyorsa zaten
halk da öyle düﬂünüyordur!
Ortak noktalar›, tezkerenin geçmesi gerekti¤ini söyleyen az say›da
köﬂe yazar›ndan biri oldu¤una mutlaka vurgulamalar›. Böylece ne denli cesaretli ve ne denli “ülke menfaatini düﬂünen” olduklar›na at›f yap›yorlar. Aﬂa¤›da birkaç›ndan örnekler verece¤imiz bu sat›l›k kalemleri
asla unutmay›n. Sadece kat›ks›z
Amerikanc› de¤iller, ayn› zamanda
Kürt halk›na düﬂman ve oligarﬂinin
yaratt›¤› bu düﬂmanl›¤› iﬂbirlikçili¤i

meﬂrulaﬂt›rmak için hayas›zca kullanmaktan çekinmiyorlar.
Sabah yay›n yönetmeni Fatih
Altayl› 23 temmuz tarihli köﬂesinde
soruyor; “neredesiniz anti tezkereciler!” Ve devam ediyor: “1 Mart
Tezkeresi öncesi, ‘bu tezkere geçmeli’ diyen ya iki gazeteci vard›, ya da
üç. Biri de bendim. Bu tav›rdan ötürü az eleﬂtirilmedim, az küfür yemedim. O günün ‘retçileri’ gelinen
noktan›n ‘sorumlular›’.” H›z›n› alam›yor ve tezkereye hay›r diyerek,
topraklar›m›zdan onbinlerce iﬂgal
askerinin geçip Irak’a sald›rmas›na,
TSK askerinin komﬂu bir halkla
ABD’nin yan›nda savaﬂa tutuﬂmas›na karﬂ› ç›kanlar› “hain” ilan ederek, tarihin yarg›s›na havale ediyor.
ﬁovenizm iﬂte böyle bir ﬂeydir:
Aleni Amerikanc›lar›n en vatanseverler olarak ortal›kta dolaﬂabilmelerine uygun zemini yarat›r. ﬁovenizm halklar› düﬂmanlaﬂt›r›rm›ﬂ,
Kürt halk›n›n da haklar› varm›ﬂ,
umurlar›nda de¤ildir. Kandan beslenirler; dün Irak halk›n›n kan›ndan
beslenmek için ç›rp›nd›lar, bugün
Kürt halk›n›n kan›ndan beslenmeye
çal›ﬂ›yorlar.
Bir baﬂka tezkereci Hadi Uluengin, “Tezkerenin ceremesi” baﬂl›kl›
yaz›s›nda, bugün Kuzey Irak’a girememeye, Amerikanc›l›kta ç›kan
tezkere pürüzünü gösteriyor ve pay
ç›kar›yor: “‘ABD uﬂa¤›’, ‘Vatan haini’, müstemleke ayd›n›’ türü küfürlere t›nmadan 1 Mart tezkeresinin
onaylanmas›n› destekleyen çok s›n›rl› say›daki bir kaç kalem aras›nda yer ald›m.” (22 Temmuz, Hürriyet) Türkiye halk›n›n yüzde 90’›n›n
karﬂ› ç›kt›¤› bir konuda ABD’ci olmak elbette böylesine bir ars›zl›¤›,
“t›nmazl›¤›” gerektiriyordu.
‹ﬂgalcili¤i, baﬂka bir ülkenin
topraklar›n› “kontrolde” tutmay› bir
hak gören Mehmet Y. Y›lmaz da,
ayn› günkü yaz›s›nda “kuzey Irak’›
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kontrol f›rsat› üç y›l önce kaçt›” diyerek tezkereyi reddedenleri suçlayanlardand›.
Radikal yazar› Hasan Celal Güzel ise, ABD’nin Ortado¤u’yu yeniden ﬂekillendirmesine taﬂeronluk
yapmay› savunarak, “1 Mart Tezkeresi'nde kaç›r›lan f›rsatlar›n bir k›sm›n› bu vesileyle tekrar yakalayabiliriz.” diyor. Kürt düﬂmanl›¤› üzerinden “‹srail olal›m” diyen milliyetçili¤i bir ad›m daha ileri taﬂ›yan
Güzel, aç›kça baﬂka topraklar› iﬂgalden, Osmanl›’n›n “emperyal miras›na sahip ç›kmak”tan, “'Misâk-›
Millî' teranesi”nden vazgeçip Ortado¤u’da Türkiye’nin “yeni rolünü”
oynamas›ndan söz ediyor. K›saca
bu mafazakar milliyetçimizi Kandil’i bombalamak da kesmiyor, Ortado¤u’da ABD’nin att›¤› kemiklere
ortak olmak için yan›p tutuﬂuyor. O
“rol”ü ABD’nin veriyor olmas› ise,
milliyetçili¤ine asla dokunmuyor.
Çünkü o, di¤erleri gibi bir iﬂbirlikçi
milliyetçi.
1 Mart tezkeresinin geçmesini
savunan Genelkurmayla o zaman
halk›n isteklerine karﬂ› yanyanayd›lar. ﬁimdi, halk›n bir kesiminin de
ortak edildi¤i Kürt düﬂmanl›¤›yla
iﬂbirlikçili¤in üzerinin örtülmesi,
meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda da yanyanalar.
Ve tereddütsüz söyleyelim ki, ‘ABD
uﬂa¤›’, ‘Vatan haini’, müstemleke
ayd›n›’ olmaya devam ediyorlar.
Talat Paﬂa, 1. Emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›na “Osmanl›’y› kurtarma” siyaseti ile Alman emperyalizminin saflar›nda kat›lm›ﬂ ve sonuç
Anadolu’nun iﬂgaline kadar uzanm›ﬂt›. Bunlar da “Türkiye’nin bölünmesini önleme” demagojisi ile
Amerikan iﬂgaline ortak olmal›yd›k, bu emperyalist savaﬂ›n askeri
olmal›yd›k diyorlar. Talat Paﬂa düﬂüncesini yaﬂama geçirdi, bunlar›nsa içine oturdu. Baﬂkaca da bir farklar› yoktur. Nas›l ki, tarihsel, siyasal
olarak ömrünü doldurmuﬂ bir Osmanl›’y›, Alman emperyalizmine
s›rt›n› day›yarak kurtarmak, emperyalizme hizmeti meﬂrulaﬂt›ran bir
fantaziden öteye gitmediyse, bunlar›n ki, böyledir, asla Amerikanc›l›klar›n› meﬂrulaﬂt›ramayacaklar.

hayat›n
içindeki

teori
Emperyalistler Aras›
‹liﬂki ve Çeliﬂkiler -2
Sohbetimizin ilk bölümünü emperyalistlerin G-8 zirvesinin ard›ndan yapm›ﬂt›k. Bu sohbetimiz de
emperyalistlerin Roma’da düzenledi¤i Ortado¤u Bar›ﬂ Konferans›’n›n peﬂine denk geldi. Ve iki zirve de asl›nda bize emperyalizmin
ve emperyalistler aras›ndaki iliﬂkilerin niteli¤ini gösteren son derece
önemli veriler sunuyor.
Bas›ndan izlemiﬂsinizdir; Ortado¤u Bar›ﬂ Konferans› ad›yla düzenlenen “bar›ﬂ konferans›” öyle bir
konferanst› ki, ortada bar›ﬂ yap›lacak taraflar yoktu. Ne Filistin, ne
Hizbullah, ne ‹ran ve Suriye temsil
edilmiyorlard› bu toplant›da. Ama
buna ra¤men bu toplant› medyada
ﬂu cümlelerle sunuldu: “Uluslararas› toplum Roma’da çözüm ar›yor”... ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice
de toplant› sonras› yapt›¤› konuﬂmada “uluslararas› toplumun bu
meseleyi çözmek için bir araya gelmesinden duydu¤u memnuniyeti”
dile getiriyordu.
Evet, geçen hafta belirtmiﬂtik,
bu konu çerçevesinde de¤inmemiz
gereken baﬂl›klardan biri de “Uluslararas› toplum” kavram›yd›. Buna de¤inelim; ama bugün esas olarak, “emperyalistler aras›ndaki entegrasyonun bugünkü durumu”nu
ele alaca¤›z. Sohbetimizin ilk bölümünde, a¤›rl›kl› olarak entegrasyonun nas›l, hangi koﬂullarda gündeme geldi¤ine de¤inmiﬂtik. Buyur
Özlem, sen ne anl›yorsun “uluslararas› toplum” kavram›ndan?

Özlem: Baﬂta ﬂunu söyleyim,
araﬂt›rd›¤›m, sordu¤um kadar›yla
bu kavram›n öyle tarihsel olarak
netleﬂmiﬂ bir anlam› yok. Herkes
baﬂka bir anlamda kullanabiliyor.

Emperyalistlerin
Entegrasyonu’na Karﬂ›
Halklar›n Enternasyonalizmi
En yayg›n kullan›m› san›yorum
BM’den Af Örgütü’ne, Unicef’ten
NATO’ya kadar “uluslararas› kurumlar” anlam›ndaki kullan›l›ﬂ›d›r.
Kimisi ise, uluslararas› toplum derken, halklar›, onlar›n örgütlülüklerini ve uluslararas› kurumlar› birlikte
kastediyoruz diyor; ki bunlar daha
çok bu kavram› kullanmalar›na
meﬂruluk kazand›rmak isteyenlerdir.
Kavram burjuvazi taraf›ndan literatüre sokulmuﬂtur ve onlar da
esas olarak birinci anlamda kullanmaktad›rlar. Bu anlamda ben onu ﬂu
ba¤lamda bu ba¤lamda kullan›yorum demek, halklar›n bilincinde
emperyalizmin güdümündeki uluslararas› kurumlara iliﬂkin oluﬂan yan›lsamalar› düzeltmez, tersine bu
kavram kullan›ld›kça, “uluslararas›
topluma” halklar›n sorunlar›n› çözecek bir güç muamelesi yap›ld›kça, bu yan›lsama daha da pekiﬂir.
Zaten bu kavram esas olarak sivil
toplumcu anlay›ﬂ› benimseyenler,
yeryüzündeki herﬂeyin emperyalizmin icazetinde olup bitmesini kabul
edenler taraf›ndan yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bence kullan›lmas› yanl›ﬂ ve
zaten gereksiz bir kavramd›r.
Halklara sesleniyorsan, ad›yla
san›yla halklara, hangi kurumlara
sesleniyorsan onlara seslenirsin.
Ama kavram›n kullan›l›p kullan›lmamas›n›n ötesinde esas önemli
olan “kim oldu¤u, ne oldu¤u, niteli¤i belirsiz” bir gücün halklar için
bir çözüm mercii gibi gösterilmesidir. As›l yanl›ﬂ buradad›r.
Hiç kuﬂku yok ki, sosyalist sistemin uluslararas› kurumlar içinde
belli bir etkisinin bulundu¤u dönemde bu kurumlar yer yer belli bir
anlam ve iﬂlev taﬂ›maktayd›. Ama
sanki hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂ,
sosyalist sistem y›k›lmam›ﬂ, bu kurumlar hemen hemen tümüyle emperyalizmin denetimine girmemiﬂ
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gibi, onlardan halklar›n sorunlar›n›
istemek, halklarda böyle beklentiler
yaratmak, e¤er bir yan›lg› de¤ilse, o
zaman emperyalizmin dünyaya nizam vermesini kabul etmektir. Ki
“uluslararas› topluma” ça¤r› yapanlar›n neredeyse tamam›, bu anlay›ﬂtad›rlar.
Evet, benim bu konuda söyleyece¤im bunlar. Ben sözümü bitirmeden bir soru sormak istiyorum. Asl›nda Kemal arkadaﬂ›n belirtti¤i gibi, ﬂimdi entegrasyonun, yani emperyalistler aras› illiﬂki ve çeliﬂkilerin bugünkü durumunu ele alaca¤›z,
benim sorum da buna iliﬂkindi. Soruyu gençlikten arkadaﬂlarla dergi
yaz›lar› üzerine sohbet ederken onlar sordular. Geçen hafta dedik ki,
özetle söylüyorum, emperyalistler,
nükleer silahlar›n ulaﬂt›¤› seviye,
ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› ve sosyalist blokun oluﬂumu karﬂ›s›nda entegrasyona gitmek zorunda kald›lar.
Bugün sosyalist blok y›k›ld›, ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar› da mesela o zamanki gibi çok yayg›n de¤il, o koﬂullardan bir tek nükleer silahlar
meselesi geçerlili¤ini koruyor, o
halde emperyalistler aç›s›ndan entegrasyon eskisi kadar zorunlu de¤il
mi?

Mazlum: Soruya cevap olarak
önce Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan bir
böllüm okumak istiyorum. Orada
entegrasyon süreci anlat›l›rken aynen ﬂöyle deniyor:
“Bütün bunlara ra¤men günümüzde, emperyalizmin krizi yine de
derinleﬂerek sürüyor. Bu bir yerde
de kaç›n›lmaz. Çünkü, emperyalizmin en büyük sorunu pazar ve talep yetersizli¤idir. Ulusal kurtuluﬂ
savaﬂlar›, emperyalizmin pazarlar›n› daraltmam›ﬂ olsayd›, ya da,
pazarlar bugünkü haliyle sabit olarak kalsayd› bile, emperyalizm için
bunal›m kaç›n›lmazd›. Bunun nedeni, emperyalizmin elindeki muaz-

zam sermaye birikiminin kendini
yeniden üretebilmesi için gereksinim duydu¤u, yeni pazar alanlar›d›r. Yani her an sürekli bir pazar ihtiyac› sözkonusuydu.”
Evet, al›nt›da da denildi¤i gibi,
ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› olmasa da,
bunal›m sürüyor. Bunal›m› çözmenin tek yolu, yeni pazarlar elde etmek. Ve emperyalistler bunun için
birbiriyle savaﬂamazlar. Çünkü,
nükleer silahlar bir yana, emperyalizm sosyalist blok y›k›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, sosyalizmi bir alternatif
olarak ortadan kald›ramam›ﬂt›r, ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n yo¤unlu¤u
azalm›ﬂ olsa da, onlarca ülkede halen ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri sürüyor ve bu mücadeleler
ﬂu veya bu temelde yükselme e¤ilimi gösteriyor. Emperyalizm ne ekonomik, ne siyasi bir istikrar kazanam›ﬂ, dünyay› da istedi¤i hale getirememiﬂtir. ‹ﬂte bu nedenlerle emperyalistler aç›s›ndan entegrasyon hala
bir zorunluluktur.
Bunu derken, entegrasyonun
“çeliﬂkili bir birlik” oldu¤u, emperyalistlerin entegrasyona gitmesine
ra¤men, aralar›ndaki çeliﬂki ve rekabetin sürdü¤ü unutulmamal› elbette. Zaten bugünkü tüm geliﬂmeler de emperyalistler aç›s›ndan entegrasyonun ve ayn› zamanda rekabetin sürdü¤ünü gösteriyor.

Kemal: Evet, bunu ben somutlay›m biraz isterseniz. Bugün emperyalizm, mevcut konjoktürü, yaklaﬂ›k 40 y›l boyunca sistematik ve
sürekli olarak pazar alanlar›n›n daralmas›yla yaﬂad›¤› s›k›ﬂmay› aﬂma
f›rsat› olarak de¤erlendirmeye çal›ﬂ›yor. Öyle ya, 2. paylaﬂ›m savaﬂ›ndan itibaren 70’li y›llar›n sonuna
kadar sürekli olarak pazar kaybetmiﬂ emperyalizm.
Ancak 1990’lar›n baﬂlar›ndan
itibaren yüzy›ld›r ilk defa pazar
alanlar›n› geniﬂletme imkan› buldular. Sosyalizmin y›k›ld›¤› ülkeler,
onlar için yeni birer pazard› ﬂimdi.
Bu anlamda da, dün, emperyalist
cephenin birli¤ini sa¤layan ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar› ve sosyalist siste-

me karﬂ› olmakken, bugün, bu ülkeleri pazar haline getirmek için birleﬂmiﬂlerdir. Bu emperyalist birlik,
1990-91 Körfez savaﬂ›nda askeri
olarak kendini ortaya koymuﬂtur. O
dönem Körfeze yap›lan askeri y›¤›nak, tarihin en büyük askeri y›¤›naklar›ndan biriydi ve içinde tüm
emperyalistler yer al›yordu.
Peki ayn› güçler, 2002’deki Irak
sald›r›s›nda niye ayn› birli¤i sürdüremediler? Sorun yine pazar›n paylaﬂ›m› sorunuydu. Taktik bir ayr›l›kt› emperyalistlerinki. ABD emperyalizmi kazand›¤› güç ve sahip oldu¤u askeri mekanizmaya yaslanarak, pazardan di¤er emperyalistlere
fazla pay vermeme ﬂeklinde bir politika geliﬂtirdi. Baﬂ›n› Almanya’n›n
ve Fransa’n›n çekti¤i Avrupa emperyalistleri, iﬂgale do¤rudan kat›lmayarak pazar kavgas›n› bu ﬂekilde
sürdürdüler. Ama iﬂgalin hemen ard›ndan Avrupa emperyalist tekelleri
de çeﬂitli biçimlerde Afganistan ve
Irak pazar›na hücum etmekten geri
kalmad›lar.
Nitekim iﬂgalden sonra, Avrupa
emperyalizminin muhalefeti dikkat
çekici ﬂekilde zay›flad› ve giderek
böyle bir tav›r tümüyle gündemden
kalkt›. Yani, sonuçtan da aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki, Avrupa emperyalizminin
Irak’›n iﬂgaline karﬂ› ç›k›ﬂ›n›n nedeni, baz›lar›n›n sand›¤› veya sundu¤u
gibi, insan haklar›, uluslararas› hukuka sayg›s›, katliamlara karﬂ› olmas› ve benzeri de¤il, do¤rudan pazar kavgas›d›r.
Tüm eski sosyalist ülkeler, emperyalistler için potansiyel pazar
alanlar›d›r ve emperyalistler çok k›sa sürede bu alanlara hücum ettiler,
paylaﬂabildikleri kadar paylaﬂt›lar.
Ama paylaﬂ›m henüz tamamlanmam›ﬂt›r. Mesela bugün baz› eski
SSCB ülkelerinde bak›n; bir bak›yorsunuz, bilmem ne devrimiyle bir
iktidar geliyor, aradan alt› ay geçiyor iktidar el de¤iﬂtiriyor; bir iktidar
Rusya yanl›s›, biri ABD yanl›s›...
Baﬂka bir ülkede bu AB yanl›s› da
olabiliyor. ‹ktidarlar›n nitelikleri
emperyalist cephe içindeki tercihleriyle tan›mlan›yor. Bu iktidar de¤i31
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mperyalizm ne ekonomik, ne siyasi bir istikrar kazanam›ﬂ, dünyay› da istedi¤i hale getirememiﬂtir. ‹ﬂte bu nedenlerle emperyalistler aç›s›ndan entegrasyon hala
bir zorunluluktur.

ﬂiklikleri, “portakal” bilmem ne
devrimleri, asl›nda emperyalistler
aras›nda bu pazarlar› ele geçirmek
için k›ran k›rana bir savaﬂ›n sürdü¤ünü gösteriyor. Keza, Rusya sermaye birikimi yo¤unlaﬂt›¤› ölçüde,
daha do¤rudan bir taraf olarak pazar
kavgas›na dahil olmaktad›r.
Fakat hala bu pazar alanlar›n›n
d›ﬂ›nda kalan ülkeler de sözkonusudur. Emperyalizmin “ﬂer ekseni, teröre destek veren ülkeler” diye ilan
etti¤i tüm ülkeler k›smen veya tamamen bu durumdad›r. Latin Amerika’daki geliﬂmeler de emperyalizmin pazar alanlar›n› ﬂu veya bu ölçüde daraltmaktad›r.
Keza bunlar›n varl›¤›, emperyalizme boyun e¤miﬂ öteki ülkelerin
de pazarlar›n› emperyalizme tam
olarak açmamalar›na yol açmakta,
baﬂka deyiﬂle di¤er ülke ve halklara
cesaret vermektedir. Dolay›s›yla,
emperyalizmin pazar alan› ihtiyac›
bitmedi¤i ve hiç bitmeyece¤i gibi,
emperyalizm ekonomik ve siyasi
denetimi d›ﬂ›ndaki ülkeleri kendi
pazar› haline getirmek için sald›r›lar›na da devam edecektir.

Mazlum: Emperyalizmin kazand›¤› bu geniﬂ yeni pazar alanlar›na ra¤men müthiﬂ pazar alan›na ihtiyac› var hala. Ve bu ihtiyaç hepsi
için geçerli oldu¤undan, müthiﬂ bir
de rekabet sürüyor aralar›nda Buna
ra¤men aralar›nda savaﬂ olmuyorsa,
bu da bize gösteriyor ki, aralar›ndaki entegrasyon hükmünü sürdürüyor.
Bak›n ﬂimdi, kapitalizmin baﬂkenti bir zamanlar Londra’yd›. Sonra eﬂitsiz geliﬂim yasas› iﬂledi, ABD
sermayesi h›zla büyüdü, pazarlara
el att› ve sonuçta kapitalizmin baﬂkenti Newyork’a taﬂ›nd›. Ortado¤u’daki, Afrika’daki sömürgeler el
de¤iﬂtirdi. Ama savaﬂ hiç bitmiyor.

Avrupa emperyalizminin bir dönem
“ABD’nin arka bahçesi” olarak görülen Latin Amerika pazar›na el atmas› karﬂ›s›nda, ABD de, Avrupa
emperyalizminin Kuzey Afrika ve
Ortado¤u pazarlar›na el atarak cevap vermiﬂti.
1970’li y›llarda Avrupa ve Japon
emperyalizmi belli sektörlerde
ABD emperyalizmini k›smen geriletmiﬂti. Bugün ABD’yi zorlayan
baﬂka ülkeler de var.
Keza bugün emperyalist krizin
en boyutlu yaﬂand›¤› ülke yine
Amerika’d›r. Dünyan›n en güçlü ülkesi ABD, ayn› zamanda mesela d›ﬂ
ticaret aç›klar›, borçlar› en fazla
olan ülkelerden de biridir. Krizi belli seviyelerde tutabilmesinin tek yolu ise, yeni yazarlar elde etmek,
mevcut pazarlar› derinleﬂtirmektir.
Hali haz›rdaki sald›rganl›¤›n›n alt›nda yatan ekonomik neden de budur zaten.
Emperyalistler aras› çeliﬂkiler
derinleﬂtikçe, güçler dengesi de¤iﬂtikçe, ya emperyalistlerin ortak entegrasyon kurumlar›ndaki etkinlik
oranlar› de¤iﬂir, ya da kimi kurumlar da¤›t›l›r, kapat›lar, iﬂlemez hale
gelir, yerlerine yeni iliﬂkilere uygun
kurumlar oluﬂur.
Mesela ABD’nin bugün mevcut
güç dengesi içinde, özellikle askeri
gücünü öne ç›kararak BM’de yeni
düzenlemeler yap›lmas›n› istemesi,
ayn› ﬂeyin IMF ve Dünya Bankas›’nda, GATT gibi emperyalistler
aras› anlaﬂmalarda da sözkonusu olmas›, buna karﬂ›l›k Avrupa emperyalizminin Uluslararac› Ceza Mahkemesi gibi kurumlarla ABD’yi s›n›rlamaya çal›ﬂmas›, hep bu rekabetin çeﬂitli alanlar›ndaki yans›malar›d›r.

E

mperyalistler bir bak›ma böyle teoriler
yapanlara siz bunlarla u¤raﬂa durun biz
iﬂimize bak›yoruz diyorlar. Baﬂka bir deyiﬂle, tüm emperyalistler her vesileyle
de¤iﬂmediklerini, “demokratik emperyalizm” gibi safsatalar›n ancak insanlar›n kendilerini ya da kitleleri oyalamak
için üretti¤i teoriler oldu¤unu gösteriyorlar ama görmek istemeyen görmemeye devam ediyor iﬂte.

Özlem: Bütün bu anlatt›klar›n›z›n yan›nda çok garip olan san›r›m ﬂu; emperyalistler ülkeleri kendi pazarlar› haline getirmek, pazarlar› durumundaki ülkelerde sömürü
ve talan imtiyazlar›n› daha da geliﬂtirmek (yani pazar› derinleﬂtirmek)
için bu kavgalar› verirken, kimilerinin hala bu kavgalar› “demokrasi,
insan haklar›” ad›na yap›lm›ﬂ kavgalar gibi görmesi veya göstermesidir.
Bir ö¤retim üyesinin üniversite
ö¤rencileriyle yapt›¤› bir söyleﬂi
vard›, Bask›n Oran’›n. Gazetedeki
köﬂesinde yazm›ﬂt›. ﬁöyle diyordu
ö¤rencilere: “Emperyalizmin dört
klasik ihtiyaçtan oluﬂtu¤unu biliriz:
Hammadde ihrac›, pazar aray›ﬂ›,
sermaye ihrac›, nüfus ihrac›. Ama,
bunlar› ancak askerî iﬂgal yoluyla
çözmeye kalk›ﬂ›rsan›z emperyalizm
oluﬂur.”
Tabii bu söyledi¤inin bir bilimselli¤i yok. Ama zaten de onun bilimsellik de¤il, Avrupa’n›n emperyalist olmad›¤›n› kan›tlama derdi
var. Yukar›daki sözlerden sonra,
AB’nin emperyalist olmad›¤›n› söyleyip, “ABD emperyalizminin ancak AB’yle dengelenebilece¤ini”
iddia ediyor.
Bu arada ö¤rencilere “siz ABD
tekelini neyle dengelemeyi öneriyorsunuz?” diye sormuﬂ ve ö¤rencilerden de “Rusya, Avrasya sesleri”
gelmiﬂ... Bu sesler üzerine ö¤rencilere çok bilmiﬂcesine “Tabii, AB'yi
emperyalist sayarsan›z, böyle ç›kmazlara saplan›rs›n›z.” cevab›n›
vermiﬂ.
Tabii ﬂu da ilginç; “Avrasya Avrasya” diye ba¤›ran ö¤rencilerle
Bask›n Oran, farkl› noktalardan hareket ediyor ama ayn› yanl›ﬂ›n içine
düﬂüyorlar. Çünkü ne AB’yi emperyalist saymamak, ne de Avrasya’ya
ABD karﬂ›s›nda halklar cephesinden bir güç rolü yüklemek, hiçbir
açmaz› çözmüyor asl›nda. Tam tersine açmaz› derinleﬂtiriyor.
ﬁimdi geçen hafta sözünü etti¤imiz G-8 zirvesinin ‹srail sald›r›s›
karﬂ›s›ndaki tavr›, bu iki kesime de
aç›k bir cevap oluﬂturuyor.
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Mazlum: Evet, güzel bir örnekti. Emperyalistler bir bak›ma
böyle teoriler yapanlara siz bunlarla
u¤raﬂa durun biz iﬂimize bak›yoruz
diyorlar. Baﬂka bir deyiﬂle, emperyalizm -tüm emperyalistler- her vesileyle de¤iﬂmediklerini, “demokratik emperyalizm” gibi safsatalar›n
ancak insanlar›n kendilerini ya da
kitleleri kand›rmak, oyalamak için
üretti¤i teoriler oldu¤unu gösteriyorlar ama görmek istemeyen görmemeye devam ediyor iﬂte.
Kemal: Geçen hafta Lenin’den
bir söz aktarm›ﬂt›k. Diyordu ki Lenin, “kapitalistler 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."
O halde hangi uluslararas› kuruluﬂ, hangi uluslararas› anlaﬂma sözkonusu olursa olsun, orada da bu
kural geçerlidir. Durum buyken, temel olarak emperyalistler aras› pazar rekabetinde güç olabilmek için
kurulan AB gibi bir birli¤e veya
baﬂka uluslararas› kurumlara demokrasi aç›s›ndan bir misyon yüklemeye kalk›ﬂmak, emperyalizmin
do¤as›na ayk›r› zaten.
Sömürgeler yoksa, emperyalizm
de yoktur. Emperyalizmin var oluﬂ
koﬂulu sömürgeleridir. Yani pazarlard›r. Sömürgesiz-pazars›z emperyalizm düﬂünülemez. Kapitalizmin
varl›¤›n›n devam›, do¤as› gere¤i,
sömürüyü, azami kar dürtüsünü,
militarizmi ve sömürgecili¤i kaç›n›lmaz olarak ba¤r›nda taﬂ›r. Bunlar›n ortadan kalkmas› ancak bir sistem olarak emperyalizmin yok olmas›na ba¤l›d›r.

Mazlum: Entegrasyon, çok
çeﬂitli zamanlarda solda çeﬂitli sapmalar›n kayna¤› olmuﬂtur. Bu tür
sapmalar›n ta 1900’lerin baﬂ›na,
Kautsky’e kadar uzand›¤›n› söylemiﬂtik sohbetimizin ilk bölümünde,
Yak›n zamanda bunun teorileﬂtirilmiﬂ çarp›c› örneklerinden biri de
Gorbaçov’un teorileriydi. Onu da
hat›rlamakta yarar var.

S
Gorbaçov "Atlantik'den Urallar'a tek bir Avrupa’y›” savunuyordu. Buna da ‘Avrupa Evi’ ad›n›
vermiﬂti. Yani sosyalist SSCB’nin
de içinde olaca¤› ekonomik-siyasisosyal olarak bütünleﬂmiﬂ bir Avrupa Evi öneriyordu. Kapitalist ve
sosyalist ülkeler nas›l bir araya gelecek diye sorulur tabii de¤il mi bu
durumda. Gorbaçov da tabii bu sorunun gelece¤ini bildi¤i için bunun
da teorisini yap›yor ve “emperyalizmin temellerini de¤iﬂtirmek”ten ve
bir ad›m daha ileri giderek yine Kautsky’lerden al›nma “sosyalizmin
kapitalizmle bar›ﬂç› entegrasyonu”nu savnuyordu.
O da ABD ve Avrupa aras›ndaki
çeliﬂkilere abart›l› bir anlam yüklüyordu. Baﬂtan beri dedi¤imiz gibi,
Emperyalizmin gerek ba¤r›nda taﬂ›d›¤› çeliﬂkilerin, gerekse de birbirleriyle girdikleri iliﬂkilerin yanl›ﬂ
tahlil edilmesi, hemen her dönem
emperyalizme iliﬂkin yanl›ﬂ teori ve
politikalar›n da kayna¤› olmuﬂtur.
“Gorbaçov’un teorileri –demiﬂtik daha o zaman– emperyalizmin
ömrünü uzatacak önerme ve çözümlerle doludur.” Emperyalizm karﬂ›s›nda uzlaﬂma teorilerinin savunulmas›, reformist anlay›ﬂlarla politika
yap›lmas› onu geriletmeyecek, tersine yaﬂam›n› uzatacakt›r.”
Nitekim de öyle oldu.
Bugün demokrasi ad›na, sol ad›na Avrupa Birli¤i’ne girme politikalar›na iliﬂkin, keza “eme¤in avrupas›” teorisine iliﬂkin söylenecekler de
ayn›d›r. Bu anlay›ﬂlar, emperyalizmi geriletmez, tersine güçlendirir.
Bu teoriler, Avrupa’n›n ABD’ye rekabetinde olsa olsa Avrupa’ya güç
verir. Ama bu rekabetten halklar lehine belirleyici bir sonuç, onlar›n
emperyalist karakterlerini de¤iﬂtiren sonuçlar ç›kmaz.

Özlem: Zaman zaman Amerikan imparatorlu¤u’ndan sözediyoruz, entegrasyon aç›s›ndan böyle bir
imparatorluk ne kadar mümkün veya nereye oturuyor?

Kemal: ﬁuras› aç›k; Amerikan

emperyalizminin bugün emperyalist
dünya içindeki konumu, bir çok aç›dan belirleyici bir nitelik taﬂ›maktad›r. Emperyalist cephenin karargah›d›r bir bak›ma. Ama ayn› zamanda bu cephenin jandarmas›d›r. Di¤er emperyalistler, ABD olmaks›z›n
dünya çap›nda ç›karlar›n› savunabilecek askeri güce sahip de¤illerdir.
Balkanlara yönelik operasyonda bu
çok aç›k görülmüﬂtür.
2. emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›
sonucunda ortaya ç›kan durum, giderek pekiﬂmiﬂ ve bugünkü noktaya
gelinmiﬂtir.
Mahir Çayan daha 1960’lar›n
sonunda emperyalist cepheyi ﬂöyle
tahlil etmekteydi.
“Amerikan emperyalizmi, II. yeniden paylaﬂ›m savaﬂ›ndan en az
y›pranm›ﬂ ve en çok kârlar sa¤lam›ﬂ
emperyalist ülke olarak ç›kt›. Geçmiﬂ dönemlerle k›yaslanmayacak
seviyede yapt›¤› sermaye ihraç ve
transferleri ile öteki emperyalistkapitalist ülke ekonomilerini hegemonyas› alt›na ald›. Halk savaﬂlar›na ve de sosyalist bloka karﬂ›, emperyalist blokun jandarmal›¤›n›
üstlendi. Dünya kapitalist blokunun, bu dönemde, Amerikan ‹mparatorlu¤una dönüﬂtü¤ünü söylemek
herhalde yanl›ﬂ olmayacakt›r.” (Bütün Yaz›lar, syf. 380)
O günden bu yana, zaman zaman ABD’nin, bazen de di¤er emperyalistlerin ekonomide, siyasette
taktik olarak güç kazand›klar› dönemler oldu. Ama bu tablo esas olarak de¤iﬂmedi. Entegrasyon, emperyalistler aras›ndaki eﬂitsiz geliﬂme
durumunu ortadan kald›rmad›¤›
için, emperyalist ittifakda her zaman bir veya bir kaç ülkenin belirleyicili¤i
olacakt›r.
Esas›nda
ABD’nin 2002’de geliﬂtirdi¤i
“Ulusal Güvenlik Stratejisi”, bu
konumunu resmileﬂtirmeye ve pekiﬂtirmeye yönelik at›lm›ﬂ bir ad›md›r.
Bu stratejide emperyalistler aras› çeliﬂkilerin devam etti¤i ve Amerikan emperyalizminin onlar› da
“savaﬂ”la tehdit etti¤i görülmekteydi. ﬁöyle deniyordu hat›rarsan›z:
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ömürgeler yoksa, emperyalizm de
yoktur. Sömürgesiz-pazars›z emperyalizm düﬂünülemez. Kapitalizmin
varl›¤›n›n devam›, do¤as› gere¤i, sömürüyü, azami kar dürtüsünü, militarizmi ve sömürgecili¤i kaç›n›lmaz
olarak ba¤r›nda taﬂ›r. Bunlar›n ortadan kalkmas› ancak bir sistem olarak emperyalizmin yok olmas›na
ba¤l›d›r.

“Kuvvetlerimiz; ABD’nin gücünü aﬂmay› veya ona eﬂit bir güce sahip olmay› umarak askeri geliﬂim stratejisi izleyen potansiyel
rakipleri bu çabadan vazgeçirecek
kadar güçlü olacakt›r.”
“Herhangi bir yabanc› gücün,
ABD’nin on y›ldan bu yana di¤er
devletler karﬂ›s›nda açt›¤› büyük
aray› kapatmas›na izin verilmeyecektir.”
Resmi olarak aç›klanan bu strateji belgesindeki bu cümlelerin hedefi hiç kuﬂkusuz emperyalistler ve
özellikle de ekonomik, askeri, siyasi gücünü art›rmakta olan Almanya,
Rusya, Çin gibi ülkelerdir. Bu belge, tüm dünya halklar›na karﬂ› bir
tehdit ve gözda¤› oldu¤u kadar, di¤er emperyalistlere de bir tehdit ve
gözda¤› içeriyor ve bu yan›yla da
emperyalistler aras› savaﬂ›n sürdü¤ünü belgeliyor.
Ayn› belgede, gerekti¤inde “zor”
kullan›laca¤›, “askeri güce” baﬂvurulaca¤› aç›kça söylenirken, bunun
yan›s›ra ﬂöyle bir madde vard›: “Bu
muharebe; diplomasi, ekonomik
yard›m, IMF ve Dünya Bankas› gibi araçlar eliyle yürütülecektir.”
Bu kurum ve olgular›n hem
halklar› teslim alma, hem di¤er emperyalistleri etkisizleﬂtirme arac› oldu¤u bundan daha aç›k nas›l ifade
edilebilir?

Mazlum: Eﬂitsiz geliﬂme yasas›, hükmünü sürdürüyor elbette.
Kapitalist sistem, geliﬂme farklar›na
dayanan bir sistemdir. Tek tek kapitalistler, firmalar ve ülkeler aras›nda
eﬂitsizlik hep sürer. Kapitalist sistemde, bir kapitalistin, ﬂirketin veya
ülkenin geliﬂmesi demek, baﬂka bir
kapitalistin, ﬂirketin, ülkenin geliﬂ-

memesiyle mümkündür. Yani kapitalizmde birileri gerilememiﬂse,
baﬂka birilerinin geliﬂmiﬂ olmas›ndan da sözedilemez. Bu anlamda da
emperyalistler aras› kavga k›yas›ya
sürecektir. Emperyalizmin art›k
karﬂ›s›ndaki rakipten kurtulmuﬂ olarak “birleﬂti¤i”nden hareket eden
“tek kutuplu dünya” teorileri, bu
iliﬂki ve çeliﬂkileri görememekten
ve emperyalizmin do¤as›n› reddetmekten kaynaklan›yor. Burada bu
anlamda ﬂunu da belirtelim.
“Tek kutuplu dünya” bir safsatad›r. Günümüz dünyas› yine iki kutupludur. Kutuplardan birinde emperyalizm, di¤erinde ise, sosyalist,
ilerici ülkeler, devrimci ilerici tüm
güçler, dünyan›n ezilen ve sömürülen halklar› ile emperyalist ülkelerin
emekçi y›¤›nlar› vard›r.
Emperyalistler, sadece halklar
karﬂ›s›nda tek vücut hareket edebilirler. Bunun d›ﬂ›nda, hiçbir konuda
emperyalistler böyle bir ittifak yapamazlar. Aralar›ndaki tüm çeliﬂkilerini çözmüﬂ bir birlik oluﬂturamazlar.
Bu emperyalizmin do¤as›na da, eﬂitsiz geliﬂim yasas›na da, kapitalizmin
tüm di¤er yasalar›na da ayk›r›d›r .

ﬁunu da belirtmek gerekir ki,
emperyalizmin bugünkü aç›k iﬂgalleri veya çok geliﬂmiﬂ silahlara sahip olmas›, kapitalist sermaye dolaﬂ›m›n›n zaaflar›n› yok edemez. Edemeyece¤i için de pazar alan›ndaki
her daralma, emperyalist krizin, bir
öncekinden daha a¤›r bir ﬂekilde yaﬂanmas›na neden olacakt›r.
Emperyalizmin devasa gücü,
zorbal›¤›, aç›k iﬂgalleri karﬂ›s›nda,
kimilerinin beyinleri ezilmiﬂtir;
ama bu gerçekler de¤iﬂmiyor; geçmiﬂte devrimci literatürde çok kullan›lan bir söz vard›: ekonominin
militaristleﬂmesine koﬂut olarak,
stratejik planda çöken emperyalizm, taktik planda gücünü ve sald›rganl›¤›n› artt›r›r. Bugünkü sald›rganl›¤›n›n art›ﬂ›nda da ayn›
“strtejik çöküﬂün” izleri vard›r.
ABD ekonomisi üzerine, bizzat
burjuva ekonomistleri taraf›ndan
yap›lan analizlerde dahi bu çöküﬂün
ipuçlar›n› görmek mümkündür.
Önümüzdeki 20-30 y›l içinde
ABD’nin dünya pazarlar›ndaki bugünkü egemenli¤ini kaybedece¤ine
dair öngörüler de ayn› çürük temeli
gösteriyor.

Emperyalist sistem, sosyalist
sistemin y›k›lmas›, yeni pazar alanlar› ortaya ç›kmas›, baz› güçlerin
emperyalistleﬂmesiyle birlikte “taze
kan” kazanm›ﬂt›r. Ama bu taze kan,
emperyalist sisteme geçici olarak
kazand›rd›¤› canl›l›¤›n yan›s›ra, sistem içindeki çeliﬂkileri da art›rmaktad›r, bu çeliﬂkilerin ise giderek keskinleﬂmesi kaç›n›lmazd›r.

Kemal: Evet, sohbetimizi burada noktalayal›m. Ne diyor Lenin;
“Kapitalistler ve devletler aras›ndaki geçici anlaﬂmalar elbette
mümkündür. Ne üzerine anlaﬂ›l›r?
Sadece sosyalizmin nas›l ezilece¤i,
soyulan sömürgelerin ortaklaﬂa nas›l muhafaza edilece¤i üzerine...”
Emperyalistlerin bugünkü anlaﬂmalar›n›n temeli de ayn›d›r. Ve halklar
bunun karﬂ›s›na enternasyonalizm
temelinde ç›kmak durumundad›r.
K›sacas›, entegrasyonun karﬂ›s›na
enternasyonalizm! Sevgili okurlar›m›z, bir sonraki sohbetimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Dersim - J‹TEM Köylüleri tarad› ‹stanbul - Emin Orhan tutukland›
Dersim’de devlet terörü sürüyor. Daha geçti¤imiz günlerde Jitem taraf›ndan bir gerilla ailesine ait tarlalar yak›l›rken, yine köylüler zorla köylerinden edilmiﬂti.
Bu kez de, Mazgirt ilçesine ba¤l› Balkan (‹lanl›) köyünde tarlas›nda patos vuran köylülerin Jitem’ci olduklar› tahmin edilen kiﬂilerce taranmas› sonucu, Özcan Kaplan yaraland›. Jandarmaya hemen bilgi verilmesine karﬂ›n, olay yerine ancak 10 saatte gelmesi ve mermi kovanlar›n› bir türlü
“bulamamas›” ise dikkat çekti.
Görüﬂtü¤ümüz Öcan Kaplan, önce bir el silah sesi geldi¤ini ard›ndan ikincisinde vuruldu¤u ve devam›nda ise sürekli bir ﬂekilde tarand›klar›n› söyledi. K›z›lc›k Köyü Muhtar›na ait traktörü özellikle çok tarad›klar› belirten Kaplan,
muhtar Zülfü Aslan’›n traktörün yan›nda bulundu¤u s›rada
taraman›n oldu¤unu belirten Kaplan ﬂöyle dedi: muhtar
traktörün arka tekerli¤inin yan›ndayd›, ben de onun yan›ndayd›m, iﬂte o zaman taramaya baﬂlad›lar. Biz 10 kiﬂiydik,
bir de çoçu¤um ve eﬂim vard›, hiçbir düﬂman›m yoktur.
Daha öncede yine Balkanl› köyüne komﬂu olan Ça¤lar
köyü gece askerler taraf›ndan taranm›ﬂt›.

Dayan›ﬂma Gazetesi editörü ve At›l›m Gazetesi
yazar› Emin Orhan'›n tutuklanmas›, 21 temmuz günü Dayan›ﬂma ve At›l›m Gazetesi çal›ﬂanlar› taraf›ndan Galatasaray Postanesi önünde protesto edildi. "Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz. Emin Orhan Serbest B›rak›ls›n" pankart› açan
grup ad›na konuﬂan Mukaddes Erdo¤du Çelik,
“Emin Orhan devrimci ve sosyalist bir gazeteci oldu¤u için tutukland›” dedi.

Dersim - Kart sat›ﬂ›na tutuklama
Dersim DHP üyesi Serpil Tütmez ve Özlem ...
adl› iki devrimci, Dersim’de ﬂehit düﬂen MKP önder ve savaﬂç›lar› için yapt›r›lan an›t mezar›n aç›l›ﬂ› için da¤›tt›klar› kartlar gerekçe gösterilerek, 24
Temmuz günü gözalt›na al›narak, ayn› gün ç›kar›ld›klar› mahkemece tutukland›lar. Ayr›ca Tunceli
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan an›t mezarlar›n yap›m› durduruldu.
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“Kahraman ﬂehitlerimiz için adalet istiyoruz”
Ümraniye 19-22 Aral›k Katliam Davas›’na, 25 Temmuz’da Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
devam edildi. Duruﬂmaya tutuksuz
yarg›lanan Necla Can, Murat Yüce,
Hüseyin Esen, Müslüm Tufan, Necati Y›lmaz ile Tekirda¤ 2 No'lu F
Tipi'nden getirilen ‹nan Gök kat›ld›.
Kimlik tespitleri yap›l›rken Kand›ra
F Tipi Hapishanesi'nden Ümit ‹lter,
Gökhan Gündüz, Ezgin Engin, Malik Koparan ve Veli Dikme "Kahrolsun ‹srail Siyonizmi Yaﬂas›n
Filistin Direniﬂi" sloganlar›yla getirildikleri duruﬂmada yerlerini ald›lar. Tüm tutuklu san›klar, mesle¤iniz sorusuna "devrimciyim" diyerek
cevap verdiler.
‹nan Gök, "katliam› yapan devletti, yarg›lanmas› gereken de devletti” diyerek, yap›lan yaz›l› savunmaya kat›ld›¤›n› ifade etti. Veli Dikme katliam› anlat›rken, Ezgin Engin
ise operasyon öncesi bas›nda hapishaneleri hedef gösteren haberlere
de¤indi ve “Katledilen bizdik buna
ra¤men yarg›lanan yine biziz” dedi.

Biz anlataca¤›z bu davay›. Çünkü biz katledildik Ümit ‹lter savunmas›na Av.
Behiç Aﬂç›'y› selamlayarak baﬂlad›.
Linç sald›r›s›na u¤rayan avukatlara
geçmiﬂ olsun dileklerini iletti. 40
sayfadan oluﬂan yaz›l› savunmas›n›

okuyan ‹lter, "Kimilerinin unuttu¤u,
unutturulmak istenen ama bizim asla unutmayaca¤›m›z ve unutturmayaca¤›m›z bir tarihtir 19-22 Aral›k.
Biz anlataca¤›z bu davay›. Çünkü
biz katledildik” ﬂeklinde baﬂlad› ve
tüm direniﬂ ﬂehitlerinin isimlerini
tek tek okuyarak, mahkeme heyetine "siz art›k bu sorular› bu insanlara soramazs›n›z, hüküm veremezsiniz verece¤iniz hüküm onlar için
hiçbir ﬂey ifade etmeyecek art›k.
Çünkü onlar ölüm orucunda ﬂehit
düﬂtüler. Toplam say› 122. Sorular›n›za cevap veremezler ama asl›nda
ölümleriyle de cevap verdiler ve
tecrit sürdükçe biz de belki sorular›n›za cevap veremeye¤iz” dedi.
‹lter savunmas›n› "biz adalet istiyoruz kahraman ﬂehitlerimiz için.
Gelece¤imiz için. Halk›m›z›n yar›nlar› için. Bizim adalet anlay›ﬂ›m›z
bizi katledenlerin son halkas›n›n
göstermelik yarg›lanmas› de¤ildir.
Bizim adalet anlay›ﬂ›m›z Ali Suat
Ertosun'a madalyalar vermek de¤ildir. Adalet aray›ﬂ›m›z› sürdürece¤iz,
ta ki katliamlar›n hesab›n› sorana
dek" diyerek bitirdi.

s›nda ﬂunlar› söyledi:
“‹syan diyorsunuz. O günler tarihsel bir isyan›n 19-22 Aral›k 2000

TAYAD adalet istedi Dava görülürken, TAYAD'l› Aileler de
"Ümraniye Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n" pankart› açarak, 19-22 Aral›k katliamc›lar›ndan hesap soracaklar›n› dile getirdiler.

söyleyen “san›klar”,
yasad›ﬂ›l›kla suçland›klar›n› dile getirdiler.
Tan›k olarak dinlenilen Taki
Y›ld›r›m, kendisini tehdit, dövme
ile suçlanan kiﬂilere bu yönde suçlamas› oldu¤unu belirterek, ﬂikayetçi de¤ilim dedi.
Avukat Taylan Tanay ise yapt›¤›
savunmada, 45 kiﬂinin ifadesi al›nd›¤›n› ve aleyhte ifade veren 3 kiﬂinin söyledikleri üzerinden dosya
oluﬂturuldu¤unu hat›rlatarak, “3 kiﬂi neye göre güvenilir 35 kiﬂi neye
göre güvenilmez aç›klanmal›d›r.”

diye sordu.
Hukuksuzlu¤u sürdüren mahkeme heyeti duruﬂmay› 20 Kas›m tarihine atarken, tutukluluk halinin
devam›na karar verdi.
Mahkeme öncesi Armutlu Halk› "Yalan ‹fadelerle Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n" pankart› açarak
aç›klama yapt›
ve "Armutlu
halk› olarak biz
bu komplolarla, sald›r›larla
ilk kez karﬂ›laﬂm›yoruz” dedi.

Zulme, sömürüye isyan
etti Gökhan Gündüz de savunma-

Armutlu’da komploya son!
Armutlu halk›na karﬂ› kurulan
komplolar›n bir parças› olarak alt›
ay önce tutuklanan Armutlu-Der
çal›ﬂanlar›, 6 ay sonra 26 Temmuz
günü mahkemeye çakt›lar. Dava,
Beﬂiktaﬂ 12. ACM'de görülürken
tutuklu Yeliz Türkmen, Sad›k Çelik
ile Fadik Ad›yaman’›n, tutuksuz
yarg›lanan Kadife Y›lmaz ile Hakk›
Karabulut’un kat›ld›¤› duruﬂmada,
suçlamalar›n polisin komplosu oldu¤u ifade edildi. Evlerinden ve
yasal derneklerinden al›nd›klar›n›

tarihine rastlayan kesitinden ibarettir. ‹syan ettik, isyan etti¤imiz katliamc›lard›r, zulme, sömürüye ve tecrite isyan ettik. Haz›rlanan iddianamenin bilimselli¤i, hukuki, meﬂrulu¤u, tarihsel temeli yoktur. Suçlamalar› kabul ya da ret etmenin de bir
önemi yoktur. Bu yarg›lama devleti
aklamak için yap›lan bir yarg›lamad›r. Gerçekler öyle sars›c›d›r ki kimse buna dayanamaz. Bu olaylar s›ras›nda ölenler adalet istediler,
bundan o adaleti sa¤layamazs›n›z,
biz bunu sa¤layaca¤›z. Bunun dayana¤› hakl›l›¤›m›zd›r."
Av. Güçlü Sevimli’nin taleplerini ifade etti¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan, mahkeme heyeti duruﬂmay›,
18.12.2006 tarihine erteledi.
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117.Gün
Onur burada
feda burada
paylaﬂ›m burada!

lar'dan gelmiﬂler.
Art›k kimsenin tecrit
gerçekli¤ini duymad›m,
bilmiyorum deme hakk›
kalmam›ﬂt›r. Kimse için
bu sorunun çözümünden
kaçacak bir yer de kalmam›ﬂt›r.”

Direniﬂ Evi’nden
izlenimler

Behiç Aﬂç›'n›n sürdürdü¤ü ölüm orucu direniﬂine destek büyüyor. 24
Temmuz günü ﬁiﬂli DireBuras› de¤erlerimizin bir mevzisi.
niﬂ Evi'ne yapt›¤›m›z ziyarette bir kez daha gör‹nsano¤lunun umudu can›yla
dük bunu. Sadece son bir
besledi¤i bir Direniﬂ Evi.
haftada Pendik, Gülsuyu, Güzelyal›, Zeytin“Bugün ölüm orucu eylemimin
burnu, Kartal, Esenyurt, Bahçeli107. günü. 107 gündür tecritin kalkevler, Gültepe, Taksim, Gazi, Avmas› ve ölümlerin son bulmas› için
c›lar, Alibeyköy, Bayrampaﬂa,
müvekkillerimi açl›¤›mla savunuyoÜmraniye, 1 May›s, Güllüba¤lar,
rum.
Londra, Almanya, Viyana, FranÖlüm orucu eylemimin 107. güsa, Avusturya, Adana, Antep'den
nünde sa¤l›k durumum ﬂöyledir:
ziyaretçileri var Direniﬂ Evi'nin.
Tansiyon: 90-70, Nab›z: 68, Ateﬂ:
Her hafta Behiç Aﬂç›'n›n açl›¤›na
36.5, Kilo: 67”
kat›lmak isteyen insanlar da ço¤al›Avukat Behiç Aﬂç›’n›n düzenli
yor. Bu hafta 10 günlük açl›k greviolarak yapt›¤› aç›klamalardan biri
ni sürdüren grup d›ﬂ›nda Almande böyle bitiyordu geçen hafta.
ya'dan, Viyana'dan, Ba¤c›lar'a kadar
Hücre hücre eridi¤ini anlat›yor bu
birçok yerden insanlar ortak oldular
aç›klamalar. Ama ayn› zamanda her
direniﬂçinin açl›¤›na.
aç›klamas›, büyüyen bir umudu dile
Anadolu'nun dört bir yan›ndan
getiriyor.
Gençlik Federasyonu üyeleri direYukar›daki aç›klamadan dört
niﬂe bir soluk da kendileri katabilgün sonra yapt›¤› 24 Temmuz tarihmek için 21 Temmuz’da üç günlük
li aç›klama ise, hem çarp›c›, hem
açl›k grevine baﬂlad›lar.
uyar›c›yd›. ﬁöyle diyordu Avukat
Çarp›c› gerçekten, geçen haftaki
Aﬂç›:
ziyaretçileri
aras›nda Amerika'dan 5
“Destek Açl›k Grevi'ne baﬂlayan
kiﬂi dahi var. Direniﬂ Evi'ni ziyaret
arkadaﬂlar›n geldikleri yerler de dieden herkes “biz kazanaca¤›z” direniﬂin taleplerinin ulaﬂt›¤› geniﬂyerek ayr›l›yor evden. Ölüme yatli¤i gösteriyor. Mansur Ay›k Avusm›ﬂ bir insan›n zafere
turya'dan, Leyla Stengl Almanolan inanc›, kararl›l›¤›
ya'dan senelik izinlerini geçirmek
herkesi sar›p sarmal›yor o
için gelmiﬂler ve izinlerinin bir k›sevde. Açl›k grevcileriyle
m›n› direniﬂe desteklerini sunmak
ziyaretler hakk›nda sohiçin kullanmaktalar. Güney Koç
bet ediyoruz. "Behiç
Gaziantep'ten, Özge Karataﬂ MaAbiyle birlikte daha çok
latya'dan, Selma K›l›ç Erzininan›yorlar direniﬂin kacan'dan, Özkan Kay›kç› Mersin'den
zanaca¤›na" diyorlar ongelen üniversite ö¤rencisiler. Hatice
lar da.
kaya ve Yeliz Kaya ‹stanbul Ba¤c›-

23 Temmuz’da SGD'li 11 genç
ziyaret etmiﬂ evi. O gençlerden birinin, Gülseren Altun'un yazd›klar›
Behiç Aﬂç›'n›n her gün eriyen bedeniyle yaratt›klar›n›n bir örne¤i sadece: "Ben ileride hukuk okumak isteyen bir ö¤renci olarak gelmek istedim. Ben ölüm oruçlar›n›n geçerlili¤ini yitirdi¤ini düﬂünüyordum.
Ama ﬂimdi bunun bizim eksikli¤imiz
oldu¤unu anlad›m. Bunun için daha
çok ﬂeyler yapabilece¤ime inand›m.
Behiç Aﬂç›'ya sevgilerimle..."
SHP ‹l Sekreteri ve ‹lçe Baﬂkan›, TUYAB, Partizan Tutsak ve
ﬁehit Aileleri, Proleter Devrimci
Duruﬂ Dergisi ziyaretlerde bulunmuﬂlar. Ziyaretçilerden Munzur
Ayd›n ve Sanatç›lar Platformu
sözcüsü Cafer Solgun “Behiç Aﬂc›’n›n direniﬂi çok anlaml› ve özverili bir giriﬂim. Ve toplumdaki genel
duyars›zl›k ve gündemin aﬂ›lmas›
ad›na da son derece düﬂündürücü
bir eylem” diyordu.
Radyodan direniﬂi duyan üç
genç hemen Direniﬂ Evi’nin adresini bulup ziyarete geliyorlar. Neden
bir avukat ölüm orucu yapar sorular›na ald›klar› cevap onlara biz de bir
ﬂeyler yapmal›y›z dedirtiyor. K›sa
bir süre sonra daha kalabal›k bir ﬂekilde geleceklerine söz vererek ayr›l›yorlar. Ziyaretçilerden Ad›yamanl› ﬁeyho Ark. Ziyaret defterine
yazd›¤› mesajda ﬂöyle diyor; "Sevgili Behiç, düﬂtü¤ün bu umut yolunda seni bir anka kuﬂuna benzetiyorum. Sen kendi küllerinden milyonlar yaratacaks›n. Bu yolda umutla
direniﬂle ilerleyen tüm anka kuﬂlar›
gibi ölüm bizi yokedemeyecek.”
Avukat Behiç Aﬂç›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz direniﬂi kararl›l›k ve inançla sürdürmeye devam ediyorlar. Bu kararl›l›k bu

111. Günde 111 Kart
inanç, tecrit zulmüne karﬂ› sürdürülen ölüm orucu direniﬂini zafere taﬂ›yacak, tecrit duvarlar›n› paramparça edecek bir güce sahip.

“Behiç Aﬂç›’n›n Talebi
Bizim Talebimizdir!”

“Bu yozlaﬂm›ﬂ dünyada”...
Onlar Var!

Direniﬂi ve talepleri bizimde talebimiz diyerek direniﬂi desteklediklerini yapt›klar› kart gönderme
eylemi ile dile getirdiler.
24 Temmuz 2006 tarihinde ‹zmir ÇHD üyesi avukatlar, 24 Temmuz’da ‹zmir Bayrakl› Adliyesi
önündeydiler. Ama bu kez girecekleri bir dava de¤ildi orada bulunmalar›n›n nedeni. Orada bulunuﬂlar›n›n nedeni, “Tecrit Davas›”yd›.
Suçluydu tecrit, 122 can alm›ﬂt›.
Meslektaﬂlar› tecriti mahkum ve
yoketmek için direniﬂteydi; onlar
da onun yan›nda olacaklard› elbette. Bunun için oradayd›lar.
Ölüm orucundaki meslektaﬂlar›
Behiç Aﬂç›’n›n foto¤raflar›n› ve
“Tecrit ‹ﬂkencedir" yaz›l› dövizler
taﬂ›yorlard›.

‹zmir ÇHD ad›na burada bir
aç›klama yapan ‹mdat Ateﬂ, “Ne bu
konuda yasal düzenlemeler yap›lm›ﬂ olmas› ne de cezaevlerinde tadilat yap›lmas›n›n gerekmesi tecrit
uygulamalar›n›n devam› için bir
mazeret olamaz” diyerek, Behiç
Aﬂç›’n›n talebinin kendi talepleri
oldu¤unu belirterek, konuﬂmas›n›
ﬂöyle tamamlad›: “Adalet Bakan›’na sesleniyoruz sesimize kulak verin tecriti kald›r›n sorunu çözün!”
Avukatlar, daha sonra Behiç Aﬂç›ya ölüm orucu direniﬂinin 111.
gününde 111 kart gönderdiler ve
"Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" slogan› ile eylemi bitirdiler.

l›k grevi yapanlardan biri de Leyla
Stengl. Almanya'dan üç yaﬂ›ndaki
çocu¤u Güney ile birlikte gelip açl›k grevine baﬂlayan Leyla Stengl’in
sözleri aras›nda özellikle ﬂu cümle
dikkat çekiyor:
“Burada olmaktan çok mutluyum. Kendimi dupduru ve berrak
hissediyorum. Ve kendimi çok fazla
güvende hissediyorum.”
Dupduru ve berrak bir direniﬂ
bu. ‹deolojisiyle, politikas›yla, kültürüyle, ahlak›yla dupduru ve berrak. Yar›n dönülüp bu direniﬂe bak›ld›¤›nda, görülecek olan da sadece bu. Hiçbir kirlenmiﬂ düﬂünce,
hiçbir küçük hesap, hiçbir kayg›n›n
kirletemedi¤i, k›ramad›¤› bir direniﬂ yaz›l›yor tarihe.
Ziyaret defterlerindeki tan›kl›klarla devam ediyoruz:
"Merhaba Behiç Abi... Bu ikinci
geliﬂimiz. Hepimizde büyük bir etki
b›rakt›n. Bir insan›n arkadaﬂlar›
için, yoldaﬂlar› için kendi can›n› nas›l hiçe sayabilece¤ini, bizlere ve
bütün dünyaya gösteriyorsun. Bu
yozlaﬂm›ﬂ dünyada senin gibi cesur

insanlar›n da oldu¤unu görmek bizleri mutlu ediyor ve umut veriyor."
“Ba¤c›lar ‹nönü Y›ld›zepe
Gençli¤i” imzas› at›lm›ﬂ bu notun
alt›na. Bu yozlaﬂm›ﬂ dünyada, bu
berrak ve duru düﬂünceler gençli¤e
ulaﬂ›yorsa, umutlu olmak için nedenlerimiz daha fazlad›r.
Adana Direniﬂ Evi’nde S. ‹. adl›
bir ö¤renci de ﬂöyle yazm›ﬂt› Ziyaretçi Defterine.
“Baz› duygular vard›r ya anlat›lamaz. Kelimeler ölüyor. ‹çimizdeki
duygu yaﬂam buluyor...
‹lginç olan bu duygulara çok
yabanc› oluﬂumuz. Kirletilmiﬂ insan›n ötesinde bir duygu bu. Saf, insani, fedakar, alçakgönüllü tüm
güzellikler bu direniﬂte can buluyor
ve daha da güzelleﬂiyor. Yitirilen bu
duygular bu güzel insanlar›n fedakarl›klar›yla yeniden kazan›l›yor.
Kendime, bu bedellere ve direniﬂe nas›l karﬂ›l›k verece¤im diye soruyorum... 20. yüzy›l›n yenilgiye u¤ram›ﬂ devrimlerine 21. yüzy›lda
böylesi bir direniﬂle en güzel cevap
veriliyor bence.”

6. y›l›n› da tamamlamak üzere
olan Büyük Direniﬂ, mücadelede ›srar ve kararl›l›¤›n, kendine güvenen, zafere inanan bir politikan›n
ifadesi olman›n da ötesinde, burjuva ideolojisinin saçt›¤› zehirlere
karﬂ› bir barikat örüyor. Direniﬂ, yak›n çevresinden baﬂlayarak halk› bu
zehirden ar›nd›ran bir rol oynuyor.
Bireycili¤in dünyas›nda, kolektivizmi, paylaﬂ›mc›l›¤›, fedakarl›¤› yüceltiyor. Direniﬂ Evleri’nde ölüme
yürüyenlerin gözlerindeki ›ﬂ›lt›yla
karﬂ›laﬂanlar›n tan›kl›klar› bunu anlat›yor.
21 Temmuz’da ilk defa destek
açl›k grevine yurtd›ﬂ›ndan kat›l›m
oldu. Onlardan biri Mansur Ay›k’t›.
Senelik izni için Avusturya'dan ülkeye gelen Ay›k hemen ilk günlerinde Direniﬂ Evi'ni ziyaret edip destek
açl›k grevi'ne baﬂlad›. Mansur Ay›k,
duygular›n› ﬂöyle anlat›yordu:
“Behiç a¤abeyin Ölüm Orucu'na girmesi insanlar› daha fazla
etkiledi. Hepimizi bir hesaplaﬂmaya
götürdü. ‹nsanlar birçok ﬂeyi baﬂtan düﬂündü. Umutsuzlu¤a kap›lm›ﬂ
birçok insan dönüp buradaki direniﬂe bakt›¤›nda güç ald›.
Bugün dünyan›n her yerinde kapitalizmin vahﬂetini izliyoruz. Irak,
Filistin, Lübnan. Bombalar›yla sadece insan bedenlerini parçalam›yor, beyinlerimize sald›r›yorlar. De¤erlerimiz yok edilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Bu evde hukuk ve adalet için bir
avukat Ölüm Orucunda. Onur burada, feda burada, paylaﬂ›m burada. Buras› de¤erlerimizin bir mevzisi. ‹nsano¤lunun umudu can›yla
besledi¤i bir Direniﬂ Evi. O yüzden
buraday›m. Birçok de¤erin yitirilmiﬂ oldu¤unu görüyorum Avrupa'da. Ve buras› bana umut veriyor
gerçekten.”
Yurtd›ﬂ›ndan gelerek destek aç-
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87.

Gün

Sen yanmasan,
ben yanmasam...?
Soruyor büyük ﬂair Naz›m....
Gülcan’›n karﬂ›s›nda Naz›m’›n sorusu akl›na geliyor ziyaretçinin.
“Sen yanmasan, ben yanmasam,
nas›l ç›kar karanl›klar ayd›nl›¤a?”
Yan›yor Gülcan Görüro¤lu. Onu
yakan Adana’n›n s›ca¤› de¤il. O ülkeyi baﬂtan baﬂa saran bir yang›n›
söndürmek için ateﬂin içine at›lanlardan. Yang›n›n ateﬂi tecrit.
Naz›m’›n sorusu akl›na düﬂen ziyaretçinin mesle¤i mobilyac›l›k.
Diyor ki; “Yaﬂ›m 26 ve böyle mücadele eden bir insan› tan›d›ktan sonra bugüne kadar boﬂa yaﬂad›¤›m›
anlad›m. Mücadelenin, direnmenin

Ziyaretçi Defteri’ne
Düﬂülen Notlar
C. Y. (Eczac›)
Yolda buraya do¤ru gelirken sana
soraca¤›m bir soru vard›. Ama buraya
geldi¤imde ölüme giderken bile gözlerinde taﬂ›d›¤›n o par›lt›y› gördüm. O
yüzden soruyu sana yöneltmedim.
Çünkü bu ülke insanlar›n›n yaﬂad›¤›

ne demek oldu¤unu
anlad›m... Ben art›k
hayata bir baﬂka gözle
bak›yorum. Bana böyle yeni bir kap› açt›¤›n
için sana çok teﬂekkür
ederim.”
Bu kap›lar aç›ld›kça, aç›lan kap›lardan
yeni insanlar kavgaya
kat›ld›kça, direniﬂ ve
direniﬂin bayra¤›n› taﬂ›yanlar tarihi rolünü
oynuyor demektir.

Açl›¤›n 87. günündeki Gülcan, daha zay›f, daha güçsüz bedenen. Ama Direniﬂ Evi’nin
ziyaretçileri o evden güçlenerek ç›k›yorlar. Yeﬂilevler'den esnaflar,
Mersin'den Devrimci Demokrasi
okurlar›, Hatay'dan, Diyarbak›r
Gençlik'ten, Kocaeli Gençlik'ten tatil nedeniyle evlerine gelen ö¤renciler, avukat ve ö¤retmenler, çiftçiler,
ﬂoför, f›r›nc›, tamirci,bakkal her
meslekten emekçiler, mimarlar odas› üyeleri, ziyaret etti geçen hafta
Adana Direniﬂ Evi’ni.
Ayn› ﬁiﬂli Direniﬂ Evi gibi onlar›n da daha uzaklardan ziyaretçileri
haks›zl›klar› ve ezilmiﬂli¤i görünce
bir kez daha gördüm ki bunlara dur
deme zaman› geldi ve geçiyor. Bu insanlar için belki zor bir karar olabilir.
Seni bu zor yolunda tüm kalbim ve
benli¤imle destekliyorum.

Kemal YÜCEL ( Gazeteci)
Direniﬂ Evi'ne ilk ziyaretimde
eﬂimle gelmiﬂtim. Eﬂim kararl›l›¤›ndan etkilenerek eve döndü¤ümüzde
"neden ölüm orucundalar? ‹nsan bile
bile neden ölüme gider?" diye sordu
bana. Ve aradan günler geçti.
‹ﬂim gere¤i ço¤u kez eve geç gidiyorum, bazen gidemedi¤im oluyor.
Dün beklemedi¤im bir tepki geldi
eﬂimden. "Ben de F Tipindeyim. ﬁimdi Gülcan Abla ve di¤erlerinin neden
ölüm orucunda oldu¤unu daha iyi
anlad›m. Oysa ben d›ﬂar›day›m" dedi. Bu sözlere ne söyleyebilirdim ki?
"Bu konuyla ilgili neden daha fazla
haber yazm›yorsun" diye sordu.
38
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vard›. Bu aylar yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂan
emekçi insanlar›m›z›n izin aylar›d›r.
Binlerce kilometre öteden, uzakta
olduklar› yurtlar›na gelecek, akrabalar›yla hasret giderecek, biraz da
dinleneceklerdir. Ama onlardan kimileri izinlerinin bir bölümünü Direniﬂ Evleri’nde geçirmeyi tercih ettiler. Hem Adana, hem ﬁiﬂli Direniﬂ
Evi’nde yurtd›ﬂ›ndan izine gelen
emekçilerin yo¤un ziyaretlerine ve
baz›lar›n›n da destek açl›k grevlerine kat›ld›¤›na tan›k olundu.
Suudi Arabistan’da y›llard›r gurbetçi olarak çal›ﬂan Süleyman Ablak izin için geldi¤i Adana’da Gülcan’›n yan›nda 18 Temmuz’da destek Açl›k Grevi’ne baﬂlad›.
25 Temmuz’da 7. grup destek
açl›k grevcileri kat›ld› Gülcan Görüro¤lu’nun yan›na. A¤abeyi Bolu
F Tipi'nde tutsak olan K›ymet Erenler ve Sertan ‹laslan Direniﬂ Evi’nin
bulundu¤u ﬁakirpaﬂa Mahallesi halk›ndan 53 yaﬂ›ndaki Ali Taﬂk›ran,
açl›klar›yla eﬂlik edecekler Gülcan’›n büyük yürüyüﬂüne.
Ölüm Orucu direniﬂçisinin sürekli refakatç›lar›, her an› ölüme biraz daha yak›nlaﬂt›ran bir ortamda
ziyaretçileri karﬂ›l›yorlar. Birçok ziyaretçinin k›sa bir süreyi paylaﬂmakta zorland›¤› o yolculu¤un bütününü paylaﬂ›yorlar. Direniﬂ Evi’nden yay›lan inanç, kararl›l›k ve feda
kültürünü, 87 gündür bu havay› soluyorlar. Biliyorlar ki o hava de¤iﬂtirecektir her ﬂeyi. ‹ﬂte bir örnek;
‹nönü Park›'nda TAYAD'l›lar›n yapt›¤› oturma eylemi, ilk günlere göre
oldukça kalabal›klaﬂm›ﬂ durumda.
Hiç kuﬂkusuz bunda Direniﬂ Evi’nin önemli bir pay› var.
Adana Direniﬂ Evi, 23 Temmuz’da düzenledikleri bir programla, 1996 Ölüm Orucu ﬂehiterini and›lar. Hiç kuﬂkusuz, onlar›n anmas›,
tüm di¤er anmalardan farkl›yd›.
96’daki yürüyüﬂü, 2006’da sürdüren bir direniﬂçiyle birlikte söylüyorlard› marﬂlar› ve türküleri. Açl›¤›n koynunda ölüme yolculuk, onlar için 10 y›l önceki bir geçmiﬂ de¤il, yan›baﬂlar›ndaki bir gerçekti.
Gerçek, tecrit ve direniﬂti.

Nurgül Acar ve Eray Demirci, direniﬂlerinin simgesi önlüklerini, 19
Temmuz’da Hasan To¤an ve Merve Yavuz’a giydirdiler.

destek açl›k grevi

SAMSUN
“IMF talimatlar›yla aç›lan F
Tipi Hücre Hapishaneler ﬂimdiye
kadar 122 insan›n hayat›na mal
oldu, bir kiﬂi daha hayat›n› kaybetmeden tecritin kald›r›lmas› için”
biz de açl›k grevindeyiz diyerek
açl›k grevine baﬂlam›ﬂt› Samsun’daki TAYAD’l› Aileler.
Beﬂer günlük dönüﬂümlü açl›k
grevinde, direniﬂini tamamlayan

Açl›klar›n› büyük destana katan Togan ve Yavuz da, direniﬂ önlüklerini 25 Temmuz’da Kenan
Ustabaﬂ ile Bülent Yaz›c›’ya giydirdiler. Yeni grup açl›k grevine
baﬂlarken Samsun TAYAD’l›lar›n
yapt›¤› aç›klaman›n baﬂl›¤› direniﬂin özünü ortaya koyuyordu:
“Zulüm devam ettikçe, mücadelemiz de devam edecek!”
Samsun’da açl›k grevi bir evde
sürdürülüyor.
Adres: Hürriyet Mahallesi Süleymaniye Geçidi Sefa Sokak No:
4 Kat: 2 Samsun
Telefon: 0(362) 234 44 26

destek açl›k grevi

‹ZM‹R
Buca Forbes’te 68. gün.
Sald›r›ya u¤rad›lar. Y›lmad›lar.
Abdi ‹pekçi’deki TAYAD’l›lar›n
direniﬂi vard› önlerinde örnek olarak. O örne¤i izlediler.
25 Temmuz’da Forbes'te '96
Ölüm Orucu ﬁehidi Müjdat Yanat’›
and›lar türküleriyle, ﬂiirleriyle ve
açl›klar›yla. Açl›klar›yla tecriti
anlatmaya devam ediyorlar.

direniﬂin susmayan sesi

ABD‹ ‹PEKÇ‹
Anadolu’nun bin y›ll›k sabr›n›n
temsilcileri, El’in alt›nda, 1049 gündür direniﬂin sesi solu¤u olmaya devam ediyorlar. 1049 gündür örnek
ve öncü olmaya devam ediyorlar.

destek açl›k grevi

destek açl›k grevleri

ANTAKYA

AVRUPA

1 Haziran 2006 tarihinden bu
yana Antakya Büyük ﬁehir Park›’nda devam eden açl›k grevi
eylemi, “Antakya’n›n Abdi ‹pekçisi” gibi... Adeta durmaks›z›n tecriti
anlat›yor TAYAD’l›lar.
Açl›k grevini 7. Grup devrald›.
6. Ekip’te yeralan Gönül Durgun ve Niyazi Harnubo¤lu, 10 günlük açl›k grevini tamamlayarak
yerlerini Ulaﬂ Gündüz’e devrettiler. O da açl›¤›n› destana katarak
baﬂka birine devredecek görevi.
Antakya’da devam eden açl›k
grevi eyleminin irtibat telefonu:
0535 644 58 55

Avrupa’n›n birçok ülkesinde
gerçekleﬂtirilen 30 günlük açl›k
grevlerinin ard›ndan Berlin'de 17
Temmuz’da TAYAD Komite taraf›ndan yeni bir açl›k grevi eylemi
daha baﬂlat›ld›.
TAYAD Komite taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Avrupa genelinde 10 Haziran-9 Temmuz' aras›nda yap›lan açl›k grevi kampanyam›z›n ard›ndan 17 Temmuz tarihinde yeni bir kampanya baﬂlatarak tekrar açl›k grevlerine baﬂlam›ﬂ bulunuyoruz” denildi.
Berlin'de baﬂlayan açl›k grevi
Hasan Subaﬂ›, Cemal ‹ﬂeri, Gülci39
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han Korkmaz ve Tuncay Y›ld›r›m
taraf›ndan dönüﬂümlü olarak sürdürülmekte.
‹lk hafta Berlin’de, ikinci hafta
ise Hamburg’da gerçekleﬂtirilen
açl›k grevleri, her hafta Avrupa'n›n
baﬂka bir kentinde sürdürülecek.
Ayr›ca kampanya boyunca bildiri,
halk toplant›lar›, tutsaklara mektup gönderme, Türkiye Adalet Bakanl›¤›'n›n protesto eylemleri, federal parlamentolar önünde gösteriler düzenlemeye devam edilecek.

Hepimiz Tecritteyiz!

Onlarca sanatç›, daha önce hiç
oynanmam›ﬂ, hiç sergilenmemiﬂ bir
oyun için topland›lar geçen hafta.
26 Temmuz’da ‹stanbul Barosu
Staj E¤itim Merkezi'nde toplanan
onlarca sanatç›, anlamak ve anlatmak için oradayd›lar.
Oyunlar›n›n ad› “Hepimiz Tecritteyiz!”di. Oyun do¤açlama’yd›.
Ama asl›nda bir senaryosu vard›.
Senaryosu, 2000 y›l›nda yaz›lm›ﬂ
ve 19 Aral›k 2000’de 20 hapishaneye düzenlenen bask›nlarla perde
aç›lm›ﬂt›. Muhtemeldirki, senaryonun yaz›lmas›na, IMF’den NATO’ya, AB’den ülkemizin iﬂbirlikçi
iktidarlar›na kadar herkes kat›lm›ﬂt›. Senaryonun baﬂl›¤›nda TECR‹T
yaz›yordu.
Ülkemizin onlarca ayd›n›n›n birazdan sergileyece¤i “politik-belgesel-do¤açlama” oyun, asl›nda
sanatlar›n›n, ayd›n tav›rlar›n›n gücüyle, kendi d›ﬂlar›nda yaz›lm›ﬂ bu
senaryoyu bozmak üzerine bir
oyundu.
Oyunun öncesinde Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar ad›na Bilgesu Erenus
bas›na bir aç›klama yapt›.
Aç›klama baﬂlamadan önce,
“Tecrite girecek” sanatç›lar gardiyan›n anonsu üzerine, üzerlerinde
sadece birer rakam yazan turuncu
renkli önlüklerini giyip ﬂeritle ayr›lm›ﬂ alanda beklemeye baﬂlad›lar.
Bilgesu Erenus, Mihri Belli, Se-

vim Belli, Av. Gülçin Çayl›gil, Beklan Algan, Hüseyin Karabey ve Tecrite Karﬂ› Avukatlar’›n bas›n aç›klamas› için oturdu¤u masan›n etraf›nda ise gardiyan rolü oynayacak sanatç›lar yeralm›ﬂlard›. “Oyun” baﬂlam›ﬂt› asl›nda çoktan.
Bilgesu Erenus k›sa bir konuﬂma
yaparak “Bu ilk toplant›m›zd›r
amaç tecriti duyurmakt›r. Etkinliklerimiz sürecek. Biz sanat›n tiyatronun dilini kullanmak istiyoruz. Tiyatro insan› insana insanla anlatmakt›r. Tecrit sorunu da insana has
bir ﬂeydir. Bu yüzden tiyatroyu seçtik' dedi. Erenus’un ayd›nlar›n ha-

z›rlad›¤› ortak bas›n metnini okumadan önceki giriﬂ sözleri de çarp›c›yd›: “Kamera ve objektiflerinizi
Antalya beachlerinden kurtar›p, bizimle olmay› seçti¤iniz için hepinize
çok teﬂekkür ederiz.”
Bas›n metninin okunmas›n›n ard›ndan sözalan ayd›nlardan Mihri
Belli sorunu çok ç›plak biçimde ortaya koydu: “Tecrit sorunu bir taraf
zulmediyor, öbür taraf zulme maruz
kal›yor ac›lar çekiyor, öyle de¤il.
Tecriti etkisiz hale getirmek için de
bir mücadele sözkonusudur. Ve bu
mücadele veriliyor. 122 insan ölmüﬂtür. Tüm örgütlerden ama bir
örgüt daha çok insan vermiﬂtir. Buna sessiz kalmak bu zulmü uygulayanlarla iﬂbirli¤i yapmak demektir.
Herkesi göreve ça¤›r›yorum”.
Av. Gülçin Çayl›gil, tecrübeleriyle tecritin nas›l iﬂkence içinde iﬂkence oldu¤unu anlatt›.

Oyun baﬂl›yor!!!
Tecrite girecek ayd›nlar gardiyanlar›n anonsuyla merdivenlerden
tecrit odas›na al›nd›lar. Tecrit odas›na ç›k›l›rken gardiyanlar 'tek s›ra
olun, konuﬂmay›n!' ﬂeklinde ba¤›rarak sürekli uyar›larda bulundular.
Tecrit odas›ndaki tablo ise ﬂuydu: Kalp at›ﬂlar›n› duyuyorsunuz
gümbür gümbür. Saatin tiktaklar›-

“Hepimiz Tecritteyiz” etkinli¤inde oyunlar›yla, destekleriyle yeralan ayd›n ve sanatç›lar:
Ali Eriﬂ, Amatör Tiyatrolar Çevresi, Atilla Meriç, Av. Gönül Erdem, Av. Gülçin Çayl›gil, Avni Sa¤lam, Cezmi Ersöz, Dr. ﬁebnem Korur Fincanc›, Grup Yorum üyeleri, Gülsen Tuncer, Hasan Sa¤lam, Mehmet Arslan, Mehmet Gümüﬂ, Metin Coﬂkun, Nurettin Güleç, Sevim Belli, Vedat Sakman,
Yalç›n Ergundo¤an, Ufuk Karakoç, Mustafa Bak›r.
Ayla Algan, Ahmet Tulgar, Atilla Dorsay,

Beklan Algan,
Bilgesu Erenus, Güngör Gencay, Hüseyin Karabey, Mihri Belli, ﬁanar Yurdatapan,
Ruhan Mavruk, Cengiz Gündo¤du, Zerrin Taﬂ, Handan Karada, Nevzat Karak›ﬂ, Müslüm Çelik.

n›... Kimse konuﬂmuyor; çünkü yasak. Gardiyanlar tecrit odas›ndakileri sürekli gözetliyor ve sürekli konuﬂmamalar›, tecrit kurallar›na uymalar› için anonslarla uyar›yorlar.
Tecrit odas›nda ki ayd›n ve sanatç›lar, turuncu önlükleriyle birer tutsak, tecrit alt›ndalar ve tecrit alt›ndakilerin yapmak zorunda
b›rak›ld›¤› gibi, bütün ihtiyaçlar›n› dilekçeyle talep ediyorlar.
Odaya al›nan bas›n mensuplar›n›n sorular›n› da cevaplayamaz onlar; çünkü 'tecritteler, konuﬂamazlar!'
Gardiyanlar bas›n› d›ﬂar› ç›kar›rlar ve bas›n mensuplar›n›, aynen gerçek hayatta oldu¤u gibi, 'bunlar› yazmay›n, baﬂ›n›za iﬂ almay›n' diyerek tehdit ederler.
Oyun gerçekçidir.
Çünkü orada bulunan herkes, bir biçimiyle tecriti anlamal›, yaﬂamal›, hissetmelidir.

Oyun Sürecek!!!
Oyun, avukat ziyaretlerinin, gardiyanlar›n
durumlar›n›n canland›r›ld›¤› birçok bölümle
sürer. Çünkü oyun sürmektedir F Tipleri’nde.
Bilgesu Erenus aç›klar; etkinlikleri sürecektir. “Hepimiz Tecritteyiz” etkinli¤inde yer
alarak 12 saat boyunca tecriti bir nebze yaﬂam›ﬂ olan ayd›nlar, sanatç›lar, izlenimlerini
yazacaklar ve izlenimler, F Tipi hapishanelerde yaﬂanan sorunlar, Ankara'ya gidecek
ayd›n ve sanatç› grubu taraf›ndan Adalet Bakanl›¤›'na iletilecek.
“Hepimiz Tecritteyiz”, sanatç›lar›n, tecrite karﬂ› mücadeleye, en iyi bildikleri alanda, kendi dilleriyle kat›lmalar›n›n yetkin bir
örne¤idir.
Bu projeyi oyuna baﬂlarken ﬂu sözlerle tan›tt›lar sanatç›lar:
“Hepimiz Tecritteyiz projesi, Dünya Avukatlar Günü'nde, tecritteki müvekkilleriyle
ayn› koﬂullar› yaﬂad›¤›n› söyleyerek, ölüm
orucuna duran, Avukat Behiç Aﬂç›'y› ziyarete
giden bir grup ayd›n sanatç› ve sonradan onlara kat›lanlar›n ortak ürünüdür. O ﬂimdi
evinde ve burada olup bitenleri izleyebiliyor.
Merhaba Behiç Aﬂç›, açl›¤›n›n 113. gününde sana ne diyebiliriz ki? Dayan!”
Aﬂç› direniyor, dayan›yor.
Bu ülkenin yi¤it, namuslu, üretken ayd›nlar› tecrite karﬂ› seslerini yükseltikçe, hiç
kuﬂkusuz, Aﬂç›lar’›n dayanma gücü büyüyecek ve tam tersine olarak TECR‹T‹ UYGULAYANLARIN tecrite dayatma gücü zay›flayacak.

Tercüman Gazetesi,
21 Temmuz günkü
nüshas›nda, Behiç Aﬂç›’n›n ölüm orucuna iliﬂkin, dergimizden de al›nt›larla çirkef bir
haber yay›nlad›. Direniﬂ Evi’nde çocuklara “zorla açl›k grevi”
yapt›r›ld›¤›n› iddia eden bu kontra habere, ölüm orucu direniﬂçisi
Behiç Aﬂç› bir aç›klamayla cevap verdi. Özetleyerek yay›nl›yoruz:

‘Halka ve Olaylara Tercüman’, Tecrit
‹ﬂkencesinin ‘Tercümanl›¤›na’ Soyundu
Dört duvar, demir kap›lar
aras›na bo¤ulmaya çal›ﬂan direniﬂ tekrardan ülkenin ayd›nlar›, sanatç›lar›, ilerici ve duyarl› kesimlerinin gündemine
girebilmiﬂtir.
Do¤ald›r ki tecrit iﬂkencesinin savunucular› bu geliﬂmelerden rahats›zd›rlar, haz›ms›zd›rlar.
‹ﬂte bundan rahats›zl›k duyman›n, haz›ms›zl›k çekmenin
bir ürünü olarak 21 Temmuz
2006 Cuma günü Halka ve
Olaylara Tercüman Gazetesi’nde "Minicik çocuklara zoraki
açl›k grevi" baﬂl›¤›yla baﬂtan
sona ölüm orucu direniﬂinin
meﬂrulu¤una sald›r› amaçl› yaz›lm›ﬂ bir yaz› yay›nland›. "Terörün çirkin yüzü" diyor gazete. Öyle ya direnmek emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin nezdinde "terör"dür. Sahibinin sesi
de ayn›s›n› tekrarl›yor.
Halka ve Olaylara Tercüman'›n rahats›zl›¤›, hazmedemedi¤i konu direniﬂe deste¤in
büyümesidir. Bunu "Cezaevlerindeki müvekkillerine destek
vermek amac›yla açl›k grevine
girdi¤i belirtilen bir avukat›n
ﬁiﬂli'deki evi 'direniﬂ evi'ne dönüﬂtürüldü. Sözde 'direniﬂ evini
çocuklar›n da bulundu¤u onlarca kiﬂi ziyaret ederek 'açl›k
grevi kamp›' yap›yor" sözleriyle de itiraf etmektedirler.
Evet, Direniﬂ Evi her gün
onlarca kiﬂi taraf›ndan ziyaret
edilmektedir. Çünkü direniﬂe
destek vermek bir insanl›k gö41
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revidir.
Ama gelen çocuklar›n açl›k
grevi yapmas› gibi bir durum
yoktur.
Asl›nda yazd›klar› yaz›yla
nas›l bir ahlaka sahip olduklar›n› sergilemektedirler. Çocuklar› düﬂünen örne¤in ﬂu yazd›klar›n› oturup da bir düﬂünür;
"Küçük Z ise 'Neden açl›k grevindesiniz?' sorusuna ﬂu yan›t›
veriyor: 'Baﬂka ablalar a¤abeyler ölmesin diye, hani .. öldü ya, iﬂte baﬂka ablalar a¤abeyler ölmesin diye burada
kal›yoruz. Açl›k grevi yap›yoruz. Annemle birlikte".
Bu sözlerin sahibi olan küçük bir çocuk bile direniﬂin ne
için yap›ld›¤›n› anlayabiliyorken, nas›l bir ahlak ki o çocu¤un üzerinden direniﬂe sald›rabiliyorlar? Hangi aﬂa¤›l›k duygularla o çocu¤un annesine
"vicdans›z anne" diyebiliyorlar?
‹nsanl›k suçu F Tipi hapishanelerde iﬂlenmektedir. Bunu
mu gizleyeceklerini san›yorlar?
Aç›kça direniﬂten, direniﬂin
kazanmas›ndan korkuyorlar.
Ama korkunun ecele faydas› yok. Ne yaparlarsa yaps›nlar
direniﬂ halklaﬂmaya, halk›n her
kesiminde daha fazla yank›s›n›
bulmaya devam edecektir. O
ufac›k çocuklar›m›z direniﬂin
yaratt›¤› de¤erlerle büyüyecekler ve yaﬂat›lan ac›lar› asla
unutmayacaklar.

Sultanahmet

TAYAD’l›lar Meydanlardayd›:
‹ﬂgale, kuﬂatmaya, tecrite karﬂ› bu direniﬂ bizim!
Samsun: Direnen
Halklar Kazanacak
22 Temmuz Cumartesi günü Süleymaniye Geçidi'nde toplanan TAYAD’l› Aileler, "Tecrite Son" yaz›l›
pankartlar›n›n yan›s›ra, "Filistin
Halk› Yaln›z De¤ildir, Zaferi Direnen Filistin Halk› Kazanacak" yaz›l› dövizler de açm›ﬂlard› eylemde.
Çünkü Filistin’de iﬂgale, Lübnan’da
kuﬂatmaya, Türkiye’de tecrite karﬂ›
mücadele ve direniﬂ birbirinden ayr› ve uzak de¤ildi.
Eylemde, Irak'l› bir çocu¤un
yazd›¤› "Ben Basral› Ömer" ﬂiirini
okuyan Hüseyin Aktaﬂ emperyalizmin vahﬂetini ortaya koyuyordu.
Aileler eyleme de "Zafer Direnen
Filistin'in Olacak" sloganlar›yla
baﬂlad›lar. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan oturma eylemi yap›ld›.

Antakya’da 22.
Hafta

lama yapan Enis Aras ﬂunlar›
söyledi; “Bu hafta oturma eylemimizin 22. haftas›. 22 haftaya
pek çok ﬂey s›¤d›rd›k. Tecrite
karﬂ› eylemde yaﬂam›n› yitirenlerin
say›s› 122 oldu. Fatma Koyup›nar
yaﬂam›n› yitirdi. “Ben son olay›m”
diye ç›km›ﬂt› yola Fatma, ama iﬂte
ﬂimdi baﬂkalar› ölüm orucunda... Ve
biz bu say›n›n 123 olmas›n› istemiyoruz.”
Oturma eylemi s›ras›nda yaﬂayanlar›n dilinden tecrit anlat›ld›.
Edirne F tipi Hapishanesi’nden Hac›
Demir’den gelen mektup okundu.
Mektubun ard›ndan “Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur...” sloganlar›n›n
at›lmas›yla eylem bitirildi. Eylemin
ard›ndan eylemde okunan mektup
bildiri ﬂeklinde halka da¤›t›ld›.

Mersin’de 24.
Hafta

Mersin TAYAD'l› Aileler “Tecrite Son” talebi ile baﬂlatt›klar› oturAntakya TAYAD’l› Aileler, her
ma eyleminin 24. haftas›ndayd›lar
hafta oldu¤u gibi 21 Temmuz Cuma
24 Temmuz’da. Her hafta oldu¤u
günü de “Sana Tecriti Anlatmak ‹sgibi, Taﬂbina önünde toplanan ailetiyorum, Tecrite Son” pankart›yla
ler ölüm orucu direniﬂçilerinin reUlus Meydan›’ndaydayd›lar.
simlerini taﬂ›d›lar.
TAYAD’l› Aileler ad›na bir aç›kOturma eyleminde yap›lan
aç›klamada ﬂunlar vurguland›:
“6 y›ld›r süManisa’n›n Akhisar ‹lçesi'nde TAYAD'l› Aileler'den
ren
tecrit iﬂkenSelattin Erol, Mehmet Cankurt ve Halit Önce, F Tipi
Hapishaneler'deki tecritin kald›r›lmas› ve ölüm orucu cesinde nas›l ki
direniﬂine baﬂlayan avukat Behiç Aﬂç›, Gülcan Görü- hücrede yaﬂamaro¤lu ve Sevgi Saymaz'›n sesleri olmak için Akhisar ya mecbur b›raPark›'nda imza masas› açt›lar. 26 Temmuz’da aç›lan k›lanlar kimlikimza masas›n›n arkas›na koyduklar› panoyla da direni- leri, kiﬂilikleri,
ﬂe iliﬂkin geliﬂmeleri yans›tan TAYAD’l›lar, çabalar›n› düﬂünceleri için
sansürün parçalanmas›- d i r e n i y o r s a ,
na Akhisar’dan kat›la- Lübnan'da, Ficaklar›n›, tecrit kalkana listin'de yaﬂayan
kadar çabalar›n› devam halklarda kimlikleri, vatanlar›,
ettireceklerini belirttiler.

Direniﬂin sesi Akhisar’da
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düﬂünceleri için direniyorlar.”
Aç›klaman›n ard›ndan ölüm orucu direniﬂçisi Sevgi Saymaz'›n mektubu Hasan Biber taraf›ndan okundu.

Sultanahmet
Meydan›’ndan
Yükselen Ses:
“Tecrit son bulana kadar alanlarda hayk›raca¤›z direniﬂi”
TAYAD'l› Aileler'in Sultanahmet
Park›'nda sürdürdükleri mektup
okuma eylemi bu hafta 23 Temmuz
günü tekrarland›. Ayn› eylem, ayn›
talep: Tecrite son!
Eylemde o¤lu Sincan F Tipi hapishanesinde tutuklu Musa Kurt'un
annesi Nagehan Kurt, F›rat Özçelik'den gelen tecriti anlatan mektubu okudu. Mektupta ﬂöyle diyordu
F›rat Özçelik: "Bir mum karanl›k
mahzeni ayd›nlatabiliyorsa biz daha fazla ›ﬂ›k saçmal›y›z... ﬁimdi zaman geçmeye baﬂlad›, bunlar› düﬂünmek hele hele tecritte bunlar›
düﬂünmek, büyük tehlike! Islah edilmemiz ﬂart "Biz bu suçu hep iﬂledik.
‹nsanl›¤›m›z› ‘Islah’ ettirip niye insanl›ktan ç›kal›m ki, biz buyuz iﬂte!"
Eylem "Tecrite Son, Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar› ile sona erdirildi.

Adana’da 22. Hafta
Adana’da TAYAD'l› Aileler'in
"Tecrite Son" talebi ile yapt›klar›
oturma eylemi 22. haftas›na girdi.
24 Temmuz’da da Aileler üzerinde
"Tecridi Kald›r›n Ölümleri Durdurun" yaz›l› önlükleri, beyaz ﬂapkalar› ve k›rm›z› ﬂeritli baﬂ örtüleriyle

‹nönü Park›'ndayd›lar.
Arzu Seçen taraf›ndan yap›lan aç›klamada ﬂunlar belirtildi:
“Kanayan bu yara devrimci
tutsaklar›n aileleri olarak bizim
yüre¤imizi da¤larken, 122 ölüme
neden olan iktidarlar için ise
kangren haline dönüﬂmüﬂtür...
Biz bedeli ne olursa olsun tecrit
zulmü karﬂ›s›nda sonuncumuza
kadar direnmeye ve ölmeye haz›r›z. 122 ölümümüzle bizler tekrar tekrar do¤arken, tecriti uygulayan iktidarlar yine her ölümümüzde biraz daha acizleﬂmiﬂ,
biraz daha batakl›¤a saplanm›ﬂt›r."
Aç›klamadan sonra oturma
eylemine geçen TAYAD'l› Aileler, megafonla yapt›klar› aç›klamalarda AKP
‹ktidar›
ve
Adalet Bakanl›¤›n› teﬂhir
ederek tecrit
ve direniﬂ gerçe¤ini anlatmaya devam
ettiler.
Ya k l a ﬂ › k
Adana
bir saat süren

eylemde, park›n hemen yan›na
getirilen bir çevik kuvvet otobüsüyle gözda¤› verilmek istenmesine ra¤men halk›n ilgisi ve TAYAD'l› Aileler'in coﬂkusu engellenemedi.

Abdi ‹pekçi’de
Tecrit’ten Mektup
Tecritten gelen mektuplar
Abdi ‹pekçi Park›'nda okunmaya
devam ediyor.
22 Temmuz’daki eylemde,
hücre maketi içinden tecriti anlatan ÇHD Genel Sekreteri Av.
Selçuk Koza¤açl›’yd› bu kez.
Koza¤açl› Kocaeli F Tipinden
Ümit ‹lter'in gönderdi¤i mektubu okudu.
El’in alt›ndaki direniﬂin yarat›c›lar›ndan biri olan Ayﬂe Arapgirli de eylemde yapt›¤› konuﬂmada, alt› y›ll›k mücadelelerini,
iktidar›n tecrit politikas›n› anlatarak, ﬂöyle dedi.
“Buradan iktidara sesleniyoruz. "Tecrite Hay›r!" diyen bu
ülkenin ayd›n-sanatç›lar›na, Demokratik Kitle Örgütlerine, Sendikalara ve ailelerin sesine kulak vermelidir."

KESK Ankara ﬁubeler
Platformu:
“Adalet Bakan›, tecrit uygulamas›n›n tart›ﬂ›labilir oldu¤unu kabul etmelidir”
KESK ﬁubeler Platformu 22 Temmuz’da Ankara’da yapt›¤› eylemle,
hapishanelerde süren tecrite ve ölüm
oruçlar›na dikkat çekerek, ayd›nlar taraf›ndan dile getirilen taleplerin kendi
talepleri oldu¤unu aç›klad›.
KESK üyesi 50’ye yak›n memurun
kat›ld›¤› eylemde Platform Dönem
Sözcüsü Kayhan Özkul, eylemde yapt›¤› aç›klamada, 19 Aral›k 2000’den bu
yana yaﬂanan geliﬂmeleri hat›rlatarak,
Adalet Bakan›’n›n “tecrit uygulamas›n›n tart›ﬂ›labilir oldu¤unu kabul etmesini ve giriﬂim sözcüleriyle görüﬂmesi,
bu süre boyunca temel tecrit uygulamas›ndan vazgeçilmesi” talebine kat›ld›klar›n› belirtti.

süren iﬂkencelere ve katliamlara
sahip ç›kmaks›z›n emperyalizme
“Hücrelere karﬂ› verilen mücadele bizimdir; Tecrit kald›r›lmal›d›r!” karﬂ› mücadele edilemez. Hücreleri kim destekliyor? Elbette,
Guantanamo'lar› açan Ebu GraBelediye Emekçileri FederasyoGeçti¤imiz aylarda ülkemize geiplerde tutsaklar› iﬂkencelerden genu, Atina Esnaf ve ‹ﬂletmeciler
lerek direniﬂ evlerini ziyaret eden,
çiren Amerikan emperyalizmi... AvFederasyonu temsilcilerinin kat›lçeﬂitli kurumlarla görüﬂmeler yapan
rupa Birli¤i... O halde hücrelere
d›¤› bas›n toplant›s›nda aç›l›ﬂ koYunanistan'l› federasyon temsilcilekarﬂ› verilen mücadele bizimdir dinuﬂmas›n› yapan Yiannis Dimu,
ri, 24 Temmuz’da Atina Barosu'nda
yoruz.”
Türkiye' de yapt›klar› ziyaretlerinortak bir bas›n aç›klamas› düzenleKonuﬂmac›lardan Atina Barosu
den bahsederek dayan›ﬂma eylemyerek izlenimlerini aktard›lar ve
yetkilisi tecrit konusunu Avrupa
liklerine devam edeceklerini vurgutecritin kald›r›lmas›n› talep ettiler.
Avukatlar Birli¤i’nde gündeme
lad›.
getirme karar› ald›klar›n› bildirdi.
Ülkemize gelen heyetlerde de
Yunanistan Mücadeleci ‹ﬂçiler
bizzat yer alan Yunanistan Kamu
En son sözalan Türkiye' li DevCephesi (PAME) temsilcisi ThanaEmekçileri Konfederasyonu, Atirimci Tutsaklarla Dayan›ﬂma Komisis Patulias da, Türkiye'de hücrelere
na Barosu, Yunanistan Mahkeme
tesi temsilcisi, kat›l›mc›lara teﬂekkarﬂ› direnen devrimcilerle dayan›ﬂÇal›ﬂanlar› Federasyonu, Yunakür ederken Türkiye Konsoloslu¤u
man›n kendileri için bir görev oldunistan Ortaö¤retim Emekçileri
önünde Perﬂembe günü yap›lacak
¤unu vurgulayarak, sözlerine ﬂöyle
Federasyonu, Yunanistan E¤itimolan protesto gösterisine kat›l›m
ça¤r›s›nda bulundu.
son verdi: "Yan› baﬂ›m›zdaki ülkede
ciler Federasyonu, Yunanistan

Yunanistan’da DKÖ’lerden Ortak Aç›klama:
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halk›n
Cephesi
Uzun uzun açmak gerekmez elbette; herkesin bildi¤i, kabul etti¤i
bir gerçektir ki; Filistin direniﬂi, tarihsel ba¤lar› nedeniyle Türkiye
devrimci hareketi için hep önemli
olmuﬂtur. Filistin davas›n› bu ülkede
sahiplenip halka maleden de esas
olarak Türkiye soludur.
Ve bugün bilindi¤i gibi, gerek
Filistin’deki geliﬂmeler, gerekse de
ülkemiz ve dünyadaki çok çeﬂitli
geliﬂmelerin sonucunda Filistin ve
sol de¤il, islam aras›nda kurulmakta
yeni ba¤lar.
Kimi ayd›nlar, solun kimi kesimleri yak›n›yor bundan; yak›nman›n
ötesinde, emperyalizm ve halklar
çeliﬂkisinde saf›n› ﬂaﬂ›r›p kendisini
arada bir yerlere koymaya çal›ﬂ›yor;
halka güvenmedi¤i için Filistin direniﬂini sahiplenmekte tereddütlü davran›l›yor.
Bunlar biliniyor. Bunlar bilinirken, solun yapmas› gereken elbette,
Filistin direniﬂiyle ba¤›n› güçlendirmesidir; ‹srail’in Filistin’e ve Lübnan’a sald›r›s›na karﬂ›, ülkemizden
en güçlü sesi ç›karmaya çal›ﬂmas›d›r. Fakat solda ne oluyor; flama yar›ﬂ› yapmaktan, o eylemleri Filistin,
Lübnan halk›yla dayan›ﬂma için
yapt›¤›m›z› ifade edecek simgelere
yer kalm›yor. Ne yap›l›yor; güçlü
mitingler örgütlemek yerine, solun
gücünün çok alt›nda manzaralar ortaya ç›kmas›na neden olunuyor.
‹stanbul’da 23 Temmuz’da yap›lan Filistin mitingi de iﬂte böyle bir
miting oldu.
Mitingin örgütleyicisi bilindi¤i
gibi, EMEP’ti. Her siyasi hareket,
kendi baﬂ›na ba¤›ms›z bir miting örgütleyebilir elbette. Filistin konusunda yukar›daki sebep ve sonuçlar
gözönünde bulunduruldu¤unda elbette yap›lmas› gereken solun en
güçlü ve daha geniﬂ kitlelerin kat›l›m›n› sa¤layabilecek türde mitingler
örgütlemesidir; ama buna ra¤men
EMEP ya da bir baﬂkas›, kuﬂkusuz
böyle bir tercih yapabilir.

Birlikte Mücadele’nin
Enternasyonalist Dayan›ﬂman›n
‹çi Nas›l Boﬂalt›l›r?
Fakat, kendi program› olarak
yapt›¤› mitinge iliﬂkin “biz solu ça¤›rd›k ama gelmediler” denilirse,
sorun farkl›d›r.
Evet, EMEP, sola “gelin, pankartlar›n›z› aç›p kat›l›n” diye bir
ça¤r› yapm›ﬂt›r. Ama nas›l?
Mitingi birlikte örgütlemek için
sola genel bir ça¤r›s› olmam›ﬂt›r. O,
sadece SDP ve DTP’ye gidecek zaman bulmuﬂ, ancak onlar da ortak
bir örgütleme içinde olmayacaklar›n› belirtmiﬂler, bunun üzerine de
EMEP tek baﬂ›na baﬂvurmuﬂ.. Sonra
da gazetelerinin bir köﬂesinde yukar›da sözü edilen ça¤r›y› yapt›lar.
Ortak bir eylemin böyle örgütlenemeyece¤i bellidir.
Peki EMEP’in acelesi neydi? Bir
hafta sonra yap›lsayd›, daha güçlü
bir sahipleniﬂ, daha güçlü bir dayan›ﬂma ve güçlü bir protesto olmaz
m›yd›?
Diyelim ki illa en k›sa sürede yapal›m deniliyor; o halde bile, solun
tüm kesimlerine ulaﬂ›labilmesi ve
tart›ﬂmalar› uzatmadan tek bir slogan, tek bir pankartla gerekli uzlaﬂma zeminin sa¤lanmas› mümkündü.
Solun birli¤ini arzulayan, enternasyonalist dayan›ﬂman›n güçlü olma
hedefini en baﬂa koyan bir hareketin
en az›ndan bunun olmas› için gerekli ad›mlar› atmas› gerekirdi. (Ki nitekim ‹stanbul d›ﬂ›ndaki baz› yerlerde mitingler farkl› da ﬂekillenebilmiﬂtir.)
Arkadaﬂlar, bu ad›mlar› atmam›ﬂ, Filistin konusunda oluﬂmuﬂ duyarl›l›¤›n bir ça¤r›yla kendi eylemine akaca¤› yanl›ﬂ hesab›yla grupçu
davranm›ﬂt›r.
Filistin ve Lübnan halk›yla enternasyonalist dayan›ﬂma, grup ç›karlar›na kurban edilmiﬂtir. Bu tarz,
solun gücünü oldu¤undan zay›f gösteren sonuçlar yaratarak, en genel
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anlamda da moral bozucu bir etki de
yaratmaktad›r.
Solun halk›n karﬂ›s›na Filistin
davas›n›n sahibi olarak ç›kaca¤› yer
elbette öncelikle ‹stanbul olabilirdi,
-hala da olabilir tabii ki.
Asl›nda buna benzer örnekler daha önce de yaﬂand› solda. Mesela,
2003 Eylül’ünde yine ayn› konuda,
“Irak’ta ‹ﬂgale Son, Filistin’e Özgürlük” mitingi yapm›ﬂt› ÖDP ve
BAK. Mitingin günü olan 27 Eylül,
dünya çap›nda belirlenmiﬂ bir eylem
günüydü, halklar›n iﬂgale karﬂ› tavr›n› ve Filistin’i sahiplenmesini dünya çap›nda birleﬂtirme amac›yla belirlenmiﬂti bu tarih. Ama ÖDP ve
BAK, mitingin ortaklaﬂt›r›lmas›n›
türlü yollarla engellemiﬂti. Ortaya
tam da geçen haftaki gibi bir görüntü ç›km›ﬂt›. ÖDP de yanl›ﬂ hesap
yapm›ﬂt›; f›rsat bu f›rsat deyip, güç
gösterisi yapacakt› belki.
“Amaç üzüm yemek mi, ba¤c›y›
dövmek mi” diye bir sözü vard›r
halk›m›z›n.
ﬁu veya bu konuda ortak mücadelenin örgütlenmesine iliﬂkin hemen her biraraya geliﬂte, grup ç›karlar›, küçük hesaplar, pragmatik düﬂünceler, bir bak›yorsunuz ki, amac›n önüne geçivermiﬂ. “Solun birli¤ini sa¤lamak” diye yola ç›k›lmas›n›n bir ad›m sonras›nda, kimileri, ﬂu
veya bu siyasi hareketin o birlik içinde yeralmas›n› engellemeyi, o toplant›daki varl›k koﬂulu haline dönüﬂtürür, kimileri toplant›n›n tamamen
farkl› olan politik zeminini kendi
gündemine yedeklemeye çal›ﬂ›r.
Sonuçta ne oluyor? Bunun cevab›n› hepimiz biliyoruz. Bu sonucu
engellemek için ne yapmak gerekti¤ini de herkes biliyor elbette! Mesela en baﬂta grupçuluk, rekabetçilik
illetinden kurtulmaya çal›ﬂ›larak
baﬂlanabilir sorunun çözümüne...

hiçbir “durdurun” ça¤r›s›,
hiçbir siyasal etkiye sahip
de¤ildir. En basit fiziksel,
sosyolojik kurald›r –ve ayd›n elbette bu kural› bilir ve
bilmekle mükelleftir–; bir olay› yaratan nedenler ortadan kalkmad›¤›
sürece, onun sonuçlar› kendini sürekli olarak üretir.

Korkak, oportünist, nihilist, kaypak
bir ‘ayd›n’›n manﬂetlerdeki mektubu
Geçen hafta Hürriyet Gazetesi,
sürmanﬂetini, solcu bir ayd›na ay›rd›. Ülkemiz devrimcileri iyi bilir ki,
Hürriyet Gazetesi, manﬂetleriyle savaﬂan bir gazetedir. Ve elbette savaﬂ›, oligarﬂi ad›nad›r. O manﬂetlerde
infazlar›, halka yönelik psikolojik
savaﬂ operasyonlar›n›, kontrgerilla
sald›r›lar›n› okumuﬂuzdur çokça.
Sözünü etti¤imiz manﬂetinde ise
Y›lmaz Erdo¤an’›n bir mektubu
vard›.
Y›lmaz Erdo¤an her ne kadar
mektubunu “güvercin kanad›na”
yazd›¤›n› söylese de, mektup, logosunda “Türkiye Türklerindir” damgal› Hürriyet’in manﬂetlerine yaz›lm›ﬂt›.
Asl›nda mektubun niteli¤ini de¤erlendirmek için bize bu kadar veri yeter; ama bazen burjuva medyada da istisnalar olabilir diyerek,
mektubun içeri¤ine de bakal›m bir.
“Bu bir mektup. Kuﬂ, güvercin
kanadına yazıldı... Kimin vicdanına
konarsa o okusun” diye baﬂl›yor
mektup. “Ölümleri durdurun!” diye “yalvar›yor”... Döne döne de
“May›nlar” üzerinde duruyor Erdo¤an... Kalleﬂ, kahpe, puﬂt may›nlar›n gençleri öldürmesine karﬂ› ç›k›yor...
Peki kime yazm›ﬂ bu mektubu?
Hiç kimseye!
Çünkü o kimseye karﬂ› veya
kimseden yana de¤il. Çünkü o,
kimseyi hakl› bulmuyormuﬂ ama
kimseyi haks›z da bulmuyormuﬂ.

Peki ne
diyorsun
be adam?
Ay d › n ,
hakl›y›
haks›z›,
do¤ruyu ve
yanl›ﬂ›, iyiyi ve kötüyü
yerli
yerine oturttu¤u için ayd›nd›r.
Ayd›n, TARAF’t›r.
Hakl›y›, haks›z› yerine oturtmuyorsan, taraf olmuyorsan, evrensel
anlamda ayd›n olman›n kriterleri
yok zaten demektir sende.
Ama iﬂte bu da günümüzde “ayd›n” diye halka sunulan bir baﬂka
karakterdir. Yazd›¤› mektup, bu karakterin nas›l bir kiﬂili¤e sahip oldu¤unu gösteriyor bize.
Bu ayd›n kaypakt›r. Korkakt›r.
Bu ayd›n tipi, bütün eleﬂtirilerini
genel ve soyut olarak ortaya koyar.
O kadar genel ve soyuttur ki, ço¤u
zaman kime ne dedi¤i belli olmaz.
Ama zaten bilinçli bir mu¤lakl›kt›r bu. Çünkü somut konuﬂtu¤unda, hakl›y› haks›z› ay›rdetti¤inde, o
güçlerle çat›ﬂmas› gerekecektir, çat›ﬂmaktan kaçar; haks›z› suçlad›¤›nda, onun sald›r›lar›na maruz kalma
riski vard›r, korkar.
‹ﬂte bunun için “Ölümleri durdurun!” der ç›kar iﬂin içinden.
Ölümlerin neden ve nas›l ç›kt›¤›n›, nas›l sürdü¤ünü analiz etmeyen

Döne döne “kalleﬂ, puﬂt” may›nlardan sözediyor. Türkiye topraklar›na yerleﬂtirilmiﬂ 1 milyon
“topuk may›n›” denilen ve esas olarak da kullan›lmas› yasaklanm›ﬂ
olan bu may›nlar› K‹M‹N yerleﬂtirdi¤ini bilmesine karﬂ›n bilmezden
geliyor.
Üzücü olan, çok say›da ayd›n›n
da Y›lmaz Erdo¤an’›n mektubunu
genel sözlerle onaylamas›d›r. Baz›lar›, Y›lmaz Erdo¤an’a övgüler ya¤d›r›rken, niye Yaﬂar Kemal, böyle
bir mektup yazmaz diyor!
Yaﬂar Kemal yazar elbette, yazm›ﬂt›r da, ama Hürriyet onu manﬂete ç›karmaz. Yaﬂar Kemal, gençlerimiz ölmesin derken, tüm uluslar
kendi dilleriyle konuﬂabilsin, bu zulüm sona ersin de der çünkü.
Y›lmaz Erdo¤an’›n kafa yap›s›
ve yürek yap›s›, Hürriyet’in baﬂyazar› Ertu¤rul Özkök’le çok benzeﬂiyor; bunun için kendi benzerini sürmanﬂete ç›kar›yor Özkök. Kendi
“türünü” ço¤altmaya, kendi “türünü” gerçek ayd›nlar›n yerine geçirmeye çal›ﬂ›yor.
Ama yan›l›yor. Kendisi veya
Y›lmaz Erdo¤an gibileri, ancak
Hürriyet manﬂetinin ayd›nlar› olabilirler. Gerçek bir ayd›n olmaya, ne
beyinlerinin kapasitesi, ne yüreklerinin ›ﬂ›¤› yetmez.

mak isteniyor. ... Bu vahﬂeti önlemesi gerekenlerin baﬂ›nda gelen ve Ortado¤u'da bar›ﬂ› talep eden Baﬂbakan,
tam tersine savaﬂ› k›ﬂk›rt›yor; ... ‹srail'in Ortado¤u'da
uygulad›¤› "orant›s›z güç kullan›m›na" karﬂ› duydu¤u
hakl› tepkiyi... dile getirirken, ülke içinde ‹srail benzeri
bir politikan›n rüzgâr›n› estiriyor.
"‹srail'in evlatlar› nas›l k›ymetliyse, Filistin'in evlatlar› da o kadar k›ymetlidir" diyen Baﬂbakan bu ülkenin
de tüm Türk ve Kürt evlatlar›n›n bir o kadar k›ymetli oldu¤unu unutmamal›d›r.”

Ankara Ayd›n Sanatç› Giriﬂimi:
“Baﬂbakan k›ﬂk›rt›yor”
Ankara Ayd›n Sanatç› Giriﬂimi 21 Temmuz’da Yüksel Caddesi’nde yapt›¤› bir aç›klamayla, AKP’nin
Filistin ve Kürt meselesinde izledi¤i politikalar›n
çeliﬂkilerine dikkat çekerek, iktidar› eleﬂtirdiler. Ahmet
Telli taraf›ndan okunan aç›klamada ﬂöyle deniliyordu:
“Ortado¤u'daki savaﬂ yang›n› Türkiye'ye de s›çrat›l45
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98 yılda
‘bir arpa
boyu yol’
Osmanl›’dan AKP’ye / sansürden otosansüre
24 Temmuz, her y›l 'Bas›n Bayram›' olarak kutlan›r. 24 Temmuz
1908; Meﬂrutiyet'in ilan edilmesiyle
gazetecilerin gazetelerini sansür kurulunun bask›dan önce denetlemesine karﬂ› ç›kt›klar› tarihtir. Bu y›l da
yine bas›n kuruluﬂlar› kutlamalar
yapt›, Cumhurbaﬂkan› dahil devlet
erkan› mesajlar yay›nlad›. Bas›n kuruluﬂlar› aç›klamalar›nda genel olarak, özellikle son ç›kan TMY’ye
at›flar yaparak, bugün de bas›n›n
özgür olmad›¤›na yer verdiler. Neredeyse tümünde, asl›nda sansürün
kald›r›lmad›¤› vurgulanmaktayd›.

Riyakarl›k diz boyu, herkes
bas›n özgürlü¤ünden yana!
Öncelikle en riyakar aç›klamalardan ikisine de¤inelim. Birincisi
Hukukçu Cumhurbaﬂkan› Sezer’e
aitti. Sezer, “Bas›n özgür olmal›”
(Cumhuriyet 25.07.2006) diyordu.
Oysa daha bir hafta önce, bas›na
son y›llar›n en büyük sansürünü ve
bask›lar›n› dayatan TMY’yi imzalam›ﬂt›. Di¤er aç›klamay› yapan CHP
Genel Baﬂkan› Deniz Baykal da,
“özgür düﬂünce ile düﬂüncenin özgürce iletimi mücadelesinin, sansüre karﬂ› mücadelenin de olmazsa olmaz koﬂulu” oldu¤unu söylüyordu.
Oysa, sözkonusu TMY’nin ç›kar›lmas› için en büyük çabay› veren de
ayn› Baykal’d›.
Hükümet cephesinden yap›lanlar, bunlara bak›ld›¤›nda daha gerçekçiydi. Örne¤in, Tayyip Erdo¤an,
bas›ndan “kamu yarar› gözeterek
faaliyetlerine özen göstermesini” istiyordu. Yani, bütün iktidarlar gibi,
“kamu yarar›” ad›na hükümetin
eleﬂtirilmemesini, gerçeklerin gösterilmemesini istiyordu as›l olarak.

Meclis
Baﬂkan›
Ar›nç’›n
“sorumluluk” vurgulu aç›klamalar› da
yine ayn›
anlama
gelmekteydi.

Bu bas›n özgür olabilir mi?
Bugün en büyük sorun sansür
de¤il, otosansürdür. Elbette ki,
mevcut yasalarla, özellikle son ç›kar›lan Terörle Mücadele Yasas› ile,
as›l hedefi devrimci bas›n olsa da,
genel olarak tüm bas›na yeni kelepçeler tak›lmaktad›r, en küçük muhalif bir sesin dahi susturulmas› hedeflenmektedir.
Ancak, bas›n bu a¤›r koﬂullara
boyun e¤meyi gönüllü olarak kabul
etmemiﬂ olsayd›, kendisini oligarﬂik
devletin terörle mücadelesinin bir
parças› olarak görmeseydi, tav›r alsayd›, AKP iktidar› da buna cüret
edemezdi. Birkaç bas›n kuruluﬂunun detaydaki itirazlar›n›n d›ﬂ›nda,
hiçbir gazete, TV sahibi sansüre
karﬂ› ç›kmad›. Kilit nokta da buras›d›r. Bas›ndaki tekelleﬂme ve gazetecili¤in bir kârl› sektör olarak görülmesi, asl›nda sansürü de gereksiz
k›lan bir sürecin önünü açm›ﬂt›r.
Sansür esasen, iktidarlar›n kimi ç›kar çat›ﬂmalar›ndaki durumlarda ve
her ﬂeye ra¤men ç›kan ayk›r› sesleri
susturmada kulland›¤› bir silaht›r.
Hiçbir bask› rejimi, bas›na özgürlü¤ü elleriyle vermez. Ancak bas›n ve bas›n emekçileri bunun kavgas›n› verirse, gerçekten özgür olmak isterse, bunun yolu aç›l›r. Bugün karﬂ›m›zda “özgür” olmak isteyen bir bas›n yoktur. “Var” deniliyorsa da, özgürlükten anlad›klar›,
gerçekten bas›n›n o teorik olarak tarif edilen iﬂlevlerini yerine getirmesi anlam›nda bir özgürlük de¤il,
kendi ç›karlar›yla ilgili özgürlüktür.
Bas›n, halk›n haber alma hakk›na sayg› gösteriyor, bunu yerine getiriyorsa; ÖZGÜRDÜR. Bas›n, ger46
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çekleri halktan gizlemiyorsa; ÖZGÜRDÜR. Bas›n, otosansürü lugat›ndan sildi¤inde; ÖZGÜRDÜR.
Bas›n, hak ve özgürlükler mücadelesinin bir parças›ysa; ÖZGÜRDÜR. Bas›n, halktan yana olmayan
sisteme muhalifse; ÖZGÜRDÜR...
Bugün burjuva bas›n; patronlar›n, iktidarlar›n ve çeﬂitli ç›kar
odaklar›n›n sözcüsü durumundad›r.
Bu; ister bask›, ﬂantaj, tehdit yoluyla olsun, isterse yasalarla susturulsun, hiçbir önemi yoktur. Çünkü,
sadece sansür de¤il, bas›n›n boynunda a¤›r bir otosansür boyunduru¤u da as›l›d›r. Medya patronlar›n›n ç›karlar›na, beslendikleri kapitalist sömürü düzenine halel getirecek hiçbir sese yer vermemek, neredeyse tüm bas›n için geçerli, yaz›l›
olmayan bir kurald›r. Onurlu bas›n
emekçilerini, az say›da ayd›n›, köﬂe
yazar›n› bir yana b›rak›rsan›z, 98 y›l
önce Abdülhamit rejimine karﬂ›
gösterilen cüretli ç›k›ﬂ, bugün kurulu düzene boyun e¤iﬂe, o düzenin
nimetlerinden nemalanmaya dönüﬂmüﬂtür. 98 y›l önce zorla susturan
Abdülhamit’ti, bugün medya patronlar›n›n, kapitalizmin ç›karlar›
için susan, gerçekleri halktan gizleyen bas›n vard›r. AKP’nin niteli¤i
çok iyi bilinmesine karﬂ›n, ç›karlar›
çat›ﬂmad›kça asla eleﬂtirmemeleri,
aksine halk düﬂman› politikalar›n›
allay›p pullay›p satmalar›, bunun en
aç›k örneklerinden biridir.
Bas›n›n, özgürlükleri savunmas›
beklenir. Bugünse, kapitalist sistemin kirli, yoz, tekellerin ç›karlar›na
dayanan ne kadar kriteri varsa, bunlar›n savunuculu¤unu yapmaktad›r.
“Gemi az›ya alma” durumu öylesine ileri gitmiﬂtir ki, “kan kan” isteyen manﬂetlerle “‹srailleﬂelim” ç›¤l›klar› at›lmakta, emperyalist kapitalizmin a¤ababas› Amerikan planlar›na yedeklenmenin teorileri sayfalar› kaplamaktad›r.
98 y›l önce gazeteler Abdülhamit’in bask›s›na direniyordu, ﬂimdi
ayn› gazeteler kendi emekçilerini
nas›l sindireceklerini, sendikalaﬂmalar›n› nas›l önleyeceklerini hesap
ediyorlar. En büyük mücadelelerin-

TMY bas›na pranga vuruyor

anlay›ﬂ›, halk›n haber
Yay›n durdurma, kapatma cezalar›, 12 Eylül Cuntas› taraf›ndan alma hakk›na sayg›
gündeme getirilmiﬂti. AB Uyum Yasalar›’na kadar gündemde kal- duyar m›, halktan yana
olabilir mi? Lübd›. Bu kapsamda yasadan ç›kar›ld›. Ancak, AKP iktidar› bütün sivil
nan’da ‹srail roketleiktidarlar›n özünde cunta yasalar›n› sürdürdü¤ünü gösterdi. Daha
riyle parçalanan çocuk
k›sa süre önce kald›r›lan yay›n kapatma cezas›, daha a¤›rlaﬂt›r›l- cesetlerini üç saniye
m›ﬂ biçimde yeni TMY’ye konuldu. Yine TMY ile; yazara, sorumlu geçiﬂtirip, bazen de hiç
müdür ve yay›n sahibine a¤›r para cezalar› getirildi. “Terörle mü- yer vermeyip, silah tecadelede görev alm›ﬂ kiﬂilerin kimliklerini aç›klayanlar”, “terör ör- kellerinin öldürücü sigütlerinin aç›klamalar›n› yay›mlayanlar” art›k para cezas›na de¤il, lahlar›n›n reklamlar›y3 y›la kadar hapis cezas›na çarpt›r›lacaklar.
la safyalar›n› dolduTüm bu yasaklar ve cezalar, “ya ceza ya da otosansür” dayatma- ran, o “ak›ll›” bombas›d›r, as›l hedefi ise, öncelikle devrimci sosyalist, muhalif bas›nd›r. lar›n düﬂtü¤ü yerde ald›¤› canlar›, “can› k›yBu arada 24 Temmuz günü ayd›n, sanatç›, DKÖ yöneticileri Taksim metsiz do¤ulu” gören
Gezi Park›'nda biraraya gelerek TMY'nin iptal edilmesi için millet- kafa binlerce kelepçevekillerine telefon açma eylemi yapt›lar.
yi kendi elleriyle takm›ﬂt›r beynine.
den biri bu konudad›r, bu yüzdendir
‹ﬂçisi, köylüsü feryat halinde bir
ki, dilinden demokrasiyi düﬂürmeülkenin bu tablosunun üzerini dakiyen gazetelerin hiçbirinde sendikal
kalarca Reha Muhtar-Gülﬂen aﬂk›yla,
örgütlülük yoktur.
Tu¤ba Özay’›n kiminle düﬂüp kalkHalk›n açl›¤›n›, iﬂsizli¤i görmezt›¤›yla doldurulmuﬂ haber bültenleden gelip, ekonomiyi borsa, faiz piriyle örtenler, halk›n de¤il sadece
yasa cenderesine s›k›ﬂt›rarak, soybirkaç bin züppenin “haber alma
gun ekonomisini adeta dokunulmaz
özgürlü¤ü” ile ilgili demektir. Asl›nda halk› bilgilendirmek, ayd›nlatbir ilah mertebesine yükselten yay›n

mak yerine yozlaﬂt›ran, sorunlar›n›
gizleyen, çürüten bir bas›n, bas›n
bile de¤ildir. Irak’taki Amerikan
bombas›ndan, Lübnan’daki ‹srail
füzelerinden, misyonlar› anlam›nda
farks›z bir silaht›r sadece. Onlar da
emperyalist kapitalizmin kölelik
halklar›n› halklar›n boynuna geçirmeye çal›ﬂ›yorlar, o da ayn› iﬂi halkalar› gizleyerek yap›yor.
Mazlumla zalimin yerini de¤iﬂtirip, ‹srail’in “askerlerini kurtarma
operasyonu yapt›¤›n›” yazanlar, yasalardaki sansürden de daha güçlü
bir zinciriyle ba¤l› de¤ilse nedir? Ya
yan›baﬂ›nda insanlar›n tarihin en
büyük iﬂkence uygulamalar›ndan
birine, tecrite karﬂ› direniﬂini görmeyen, göstermeyen, bu u¤urda verilen canlarda haber de¤eri dahi bulmayan bir bas›n›n üzerinde zerre
kadar sansür olmasa ne yazar?
Sansür zincirlerinden önce, sermayenin takt›¤› zincirler; enerji,
petrol, bankac›l›k dünyas›na uzanan
zincirler; burjuva siyasetiyle kapal›
kap›lar ard›nda pazarl›klarla kurulan ç›kar zincirleri k›r›lmal›d›r.

vili gözalt›na alamayaca¤›” belirtildi. Polis ne gözalt›na alabilecek ne kelepçe takabilecek, sadece askeri inzibata haber verecek.
Genelgenin kayna¤›, son dönemde ortaya ç›kan çetelerde, kontra örgütlerinde sürekli olarak rütbeli subaylar›n ortaya ç›km›ﬂ olmas›. Oligarﬂinin güvenlik kurumlar› aras›nda o hiç bitmeyen çat›ﬂmalardan kaynakl›, bu tür durumlarda TSK zaman zaman gizlemekte
zorlanmaktad›r. ﬁimdi daha baﬂtan olay› kendi denetimine almak ve yarg› sürecini istedi¤i gibi ﬂekillendirmek istiyor. Bir de bu tür yakalama olaylar›nda, TSK
y›prand›¤› için böyle yap›l›yormuﬂ!
Mesela, bundan bir süre önce ‹zmir’de yakalanan
tecavüzcü yüzbaﬂ›, bu genelge olsayd› yakalanamayacakt›, elini kollan› sallayarak, hatta “TSK’y› y›prat›yorsunuz” diye ba¤›r›p ça¤›rarak çekip gitse, polis sadece
arkas›ndan seyredecekti.
ﬁemdinli sonras› yaﬂananlar biliniyor. Yarg›ya bu
denli aleni müdahale eden, savc›lar› görevden ald›ran
TSK, bu tavr›n›n onaylanmas›ndan ald›¤› cüretle bir
ad›m daha atm›ﬂt›r. Daha baﬂkalar›n› da bekleyin.
Bu arada genelgeden sonraki ilk “vukuat”ta, astsubay, polisi ﬂöyle f›rçal›yordu: “Niye devletle polisi karﬂ› karﬂ›ya getiriyorsunuz?”... Devlet ordu yani.
TSK’n›n koruyup kollad›¤› anayasa ne diyordu?!

Anayasaya göre herkes eﬂittir

TSK mensuplar› d›ﬂ›nda!
Anayasa Madde 10’da, kanunlar karﬂ›s›nda herkesin eﬂit oldu¤unu söyler. Asl›nda fiili olarak hiçbir zaman böyle olmam›ﬂt›r. Mesela, aleni halk›n paras›n›
soymaktan eskaza gözalt›na al›nan bir burjuvaya kelepçe tak›l›p tak›lmamas› tart›ﬂ›l›rken, 13 yaﬂ›ndaki çocuklara tak›lmas›n› kimse sorgulamaz. Ya da, ülkenin
Baﬂbakan›, medya patronlar›na ﬂantaj yapar, “aç›klar›m
ha!” diye tehdit eder, üzerine gelinmemesini ister. Varsa o medya patronlar›n›n suçu, bunu gizleme suçunu iﬂliyordur. Yoksa, ﬂantaj suçunu iﬂliyordur. Ama kimse
bu suçlardan hakk›nda dava açamaz.
Bu ülkede yasalar›n halka karﬂ› oldu¤unu gösteren
örnekler ço¤alt›labilir. Ama en aleni eﬂitsizlik ve toplumun bütün di¤er kesimlerin apayr› bir hukuk(suzluk)
düzeni, TSK için kurulmuﬂtur. ﬁimdi bu durum, polis
genelgesiyle de resmileﬂtirildi.
Emniyet Genel Müdürü Gökhan Ayd›ner imzas›yla
yay›mlanan genelgede, “terör, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›,
organize suçlar ve cinayet gibi a¤›r ceza mahkemelerinin görev alan›na giren suçlarda, suçüstü dahi olsa polisin bir askeri ya da Silahl› Kuvvetler'de görevli bir si47
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Festival engel ve yasaklarla baﬂlad› Okmeydan›’nda
yozlaﬂmaya
Bu y›l 6.s› düzenlenen Munzur
yan festivale kat›lmak isteyenlere
yönelik
valilik
taraf›ndan
yasak
geKültür ve Do¤a Festivali yine sald›nelgesi yay›nland›. Genelgede; daha
r›lar, yasaklar alt›nda baﬂlad›.
karﬂ› toplant›
önce hakk›nda soruﬂturma aç›lan ve
Aç›l›ﬂa bir gün kala, Dersim polisi yeni TMY’yi terörle uygulad›.
Festival çerçevesinde stand açan
Partizan Dergisi’nin stand›nda bulunan ‹brahim Kaypakkaya posterini
bahane eden polis, Partizan çal›ﬂan›
dört kiﬂi ile, olaya müdahale eden
ESP ve TKP üyesi toplam dört kiﬂiyi daha gözalt›na al›nd›. ‹çinde Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyelerinin de bulundu¤u birçok kurumun
gözalt›na al›nanlar› sahiplenmesi
üzerine çevik kuvvet ekipleri olay
yerine ça¤r›ld›. Bunun üzerine devrimci kurumlar öncülü¤ünde polis
taﬂlan›rken polis biber gaz› s›karak
geri çekildi.

Validen genelge
Dersim'de 27 Temmuz’da baﬂla-

gözalt›na al›nan, hapse girip ç›km›ﬂ
ya da herhangi bir nedenle poliste
kayd› bulunanlar›n kente al›nmayaca¤› belirtiliyor.
Kente girmek isteyenler Dersim'in giriﬂindeki jandarma karakolu taraf›ndan durduruluyor. Kimlik
kontrolünde hakk›nda soruﬂturma
aç›lan kiﬂiler, valilik genelgesi gerekçe gösterilerek, kente al›nm›yor.
Jandarman›n yurtiçi ve d›ﬂ›ndan gelen çok say›da kiﬂiyi kentte almad›¤› da verilen bilgiler aras›nda.
Bu genelgeye göre, Dersimli
kimse bu festivale kat›lamaz. Zira, o
kentte yaﬂay›p da gözalt›na al›nmayan insan say›s› oldukça azd›r.
Festivale iliﬂkin ayr›nt›l› haberi,
gelecek say›m›zda okuyabilirsiniz

Alt›noluklular Grup Yorum'la Coﬂtu
Ege turnesi kapsam›nda 23 Temmuz’da Alt›noluk'ta konser gerçekleﬂtiren Grup Yorum, Antandros Amfi Tiyatro'da 1500 kiﬂi taraf›ndan izlendi.
Bu ayn› zamanda Alt›noluk’un son y›llarda yap›lan en kitlesel konseriydi.
Haydi Kolkola isimli ﬂark›lar›yla konsere baﬂlayan Yorum, daha sonra
yeni ﬂark›lar›ndan seçtikleriyle, eski ﬂark›lar›yla, türkülerle konserine devam etti. Konserde söylenen birçok ﬂark›ya çok coﬂkulu bir ﬂekilde eﬂlik
eden seyirci, konserin sonlar›na do¤ru halay türküleriyle daha da coﬂtu.
Konser sonunda iki defa sahneye tekrar ça¤r›lan Grup Yorum, “ﬁu Dersimin Da¤lar›”n›, “K›z›ldere” marﬂ›n› seslendirdi.
Grup Yorum konserde ayd›n-sanatç›larla
birlikte oluﬂturulan tecrite karﬂ› giriﬂimden
ve Av. Behiç Aﬂç›'n›n direniﬂinden sözederek, duyarl› olunmas›n› istedi. Yorumcular
ayr›ca, ‹srail katliamlar›na dur demek gerekti¤ini ifade ederek, “Zafere Kadar” isimli ﬂark›lar›n› Filistinli ve Lübnanl›lar'a arma¤an
etti.

Stuttgart'ta Yaz ﬁenli¤i
Anadolu Federasyonu'na ba¤l›, Stuttgart Anadolu Kültür ve Sanat Evi 22
Temmuz’da, geleneksel yaz ﬂenli¤i pikni¤i düzenledi. Çok say›da kiﬂinin
kat›ld›¤› piknikte sanatç› Abidin'in yan›s›ra, birçok yerel sanatç› da yerald›.
Ölüm orucu, ‹srail sald›r›lar› gibi konularda konuﬂmalar›n yap›ld›¤› piknikte, yurtd›ﬂ›nda yap›lan tecriti protesto eylemlerine kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
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Gecekondu
mahallelerinde
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eden
devrimciler, bu mücadeleye halk›
da kat›yorlar.
Okmeydan› Temel Haklar, bu
çerçevede, 25 Temmuz’da Devran
Dü¤ün Salonu'nda 250 kiﬂinin kat›ld›¤› bir halk toplant›s› gerçekleﬂtirdi. "Yozlaﬂma ve Çeteleﬂmeye Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir /
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Çözüm Komisyonu" pankart›n›n as›ld›¤› salondaki toplant›, Dernek Baﬂkan› Musa Aykanat’›n konuﬂmas›yla baﬂlad›. Ard›ndan toplant›ya kat›lanlar
sorunlar›na ve çözüm yollar›na dair öneriler sundular. Kimisi komisyonun her sokakta bir kiﬂiyi görevlendirmesini söylerken, kimisi de
bütün sol demokratik yap›lar›n birleﬂmesi ve bu soruna çözüm olmas› gerekti¤ini belirtti. Herkesin ortak fikri ise birlik olmakla ancak
yozlaﬂman›n çözülebilece¤iydi.

Bir h›rs›z yakaland›
Bu arada, Okmeydan›’nda bir
h›rs›z devrimciler taraf›ndan yakaland›. 23 Temmuz günü, halk›n
Temel Haklar’a verdi¤i bilgi do¤rultusunda olay yerine giden dernek üyeleri, çok say›da konfeksiyon makinalar›n›n bulundu¤u bir
kamyoneti ve h›rs›z› yakalad›lar.
Halk›n huzuruna ç›kar›lan h›rs›z,
yapt›klar›ndan piﬂman oldu¤una,
yapmayaca¤›na dair söz verirken,
"Utan›yorum, bir iﬂe girip çal›ﬂaca¤›m. Ayr›ca devrimcilerin beni
halka kazand›rma giriﬂimlerini ve
yaklaﬂ›mlar›n› di¤er arkadaﬂlar›ma da anlataca¤›m. Çald›¤›m eﬂyalar›n sahibinden özür dileyece¤im” dedi. Sultanbeyli’den çald›¤›
tezgahlar›n, dernek üyeleri ile birlikte sahibine iade edilmesi kararlaﬂt›r›larak, serbest b›rak›ld›.
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1988 Temmuz'unda
tüm hapishanelere
Adalet Bakan› Mehmet Topaç
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imzas›yla “1 A¤ustos 1988'den
itibaren derhal uygulamaya geçilmesi” kayd›yla bir genelge gönderildi. 1 A¤ustos Genelgesi, Tek
Tip Elbise giydirilmesi baﬂta olmak üzere 12 Eylül faﬂizminin

Halk›n, kavgan›n,
devrimin sesi oldular
A¤ustos 1978 - Ba¤›ms›zl›k
ve Demokrasi Mücadelesinde DEV-GENÇ’in 1. say›s›

■ 17 A¤ustos 1999: DEPREM
Saat 03.02'yi gösterdi¤inde, Türkiye'nin sanayi bölgesi olan
Marmara Bölgesi, büyük bir gürültüyle salland›. Sabah›n ilk
›ﬂ›klar›yla birlikte felaketin ac›
tablosu da ortaya ç›km›ﬂt›. Kocaeli, Yalova, Adapazar›, Gölcük, Avc›lar'da onbinlerce insan
enkaz alt›nda yard›m bekliyordu

■

31 A¤ustos 1995:
R‹ZE’DE SEL KATL‹AMI
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Amerikan emperyalizmi
Hiroﬂima'ya atom bombas›
att›. Bomban›n patlamas›yla,
ilk anda 80 bin kiﬂi öldü; sonra ölü say›s› yüz otuz bine kadar yükseldi. Yüzbinlerce insan sakat kald›. Bunun dehﬂeti yaﬂan›rken üç gün sonra
ikinci atom bombas› da
Nagazaki'ye at›ld›.

zindanc›l›k politikas›n› yasallaﬂt›rmay› amaçl›yordu.

■ 1 A¤ustos 1969 - Türk Demir
Döküm Fabrikas›’nda ‹ﬂgal.

Genelgenin uygulanmak istenmesine karﬂ› ekim ay› sonunda
hapishanelerde açl›k grevleri baﬂlad›. 29 Ekim'de aç›k görüﬂe izin
verilmemesi üzerine aileler çeﬂitli
illerden yola ç›k›p Ankara'da toplanarak Meclis'i iﬂgal ettiler. Ö¤renciler, DEV-GENÇ önderli¤inde yapt›klar› gösterilerle tutsaklara yönelik bask›lar› protesto ettiler. TAYAD'l›, ‹HD'li aileler ve
Demokratik Kitle Örgütleri’nden
oluﬂan yaklaﬂ›k 200 kiﬂi Sultanahmet Meydan›'nda açl›k grevine
baﬂlad›. Çeﬂitli iﬂkollar›ndan iﬂçiler üç günlük açl›k grevi yapt›lar.
Sonuç; genelge uygulanamad›!

■ A¤ustos 1992 - ‹stanbul, Ankara, Trabzon, ‹zmir Konak Belediyeleri’nde 40 bin iﬂçi grevde.

yay›nland›.
1 A¤ustos 1992 - Halk›n Gücü
Gazetesi’nin ilk say›s› yay›nland›.
7 A¤ustos 1993 - ‹ﬂçi Hareketi
Gazetesi'nin 1. say›s› yay›nland›.
Rize’nin Çayeli, Güneysu, Pazar, Ardeﬂen, Hemﬂin ve Çamlihemﬂin ilçelerinde sadece 5 saat
süren bir ya¤murdan sonra ortal›k cehenneme döndü. 9 ölü ve
binlerce evsiz...

■ 18 A¤ustos 1992:
ﬁIRNAK’TA KATL‹AM
35 bin nüfuslu kente tank top
mermileriyle sald›r›ld›. ﬁ›rnakl›lar sald›r›da 50’ye yak›n ölü verirken, kalanlar kenti boﬂaltarak
göç etmeye baﬂlad›lar.
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PAR‹S NAZ‹ ‹ﬁGAL‹NDEN
KURTULDU - Direniﬂ örgütlerinin
ça¤r›s›yla ilan edilen grev
ayaklanmaya dönüﬂtü. Paris'in birçok bölgesinde barikatlar kuruldu. Paris halk›,
müttefik kuvvetler Paris'e
varmadan, 2100 ﬂehit vererek
ﬂehri Naziler’den kurtard›.
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■ 2 A¤ustos 1993 - Darbeci kontra çetesi polis himayesinde
sald›rd›. Sald›r›da içlerinde daha
sonra ölüm orucunda ﬂehit düﬂecek
olan Zeynep Ar›kan Gülba¤’›n
da oldu¤u iki Mücadele Dergisi
çal›ﬂan› kurﬂunla a¤›r yaraland›.
■ A¤ustos 1789 - Frans›z
Devrimi; köylüler feodal derebeylik düzenine karﬂ› toprak reformu
talebi ile ayakland›.
■ 4 A¤ustos 1992- Dersim Ovac›k'ta bask›lar› protesto etmek için
esnaflar kepenk, ﬂoförler de kontak
kapatt›.
■ 10 A¤ustos 1920 - Osmanl›
Devleti'ni sömürgeleﬂtiren Sevr
Antlaﬂmas› imzaland›. ‹tilaf Birlikleri Osmanl› topraklar›nda çok say›da kent ve kasabay› ateﬂkes koﬂullar›na dayanarak iﬂgal ettiler.
■ 10 A¤ustos 1978 - Ankara Balgat'ta beﬂ kahvehaneyi tarayan faﬂistler 5 kiﬂiyi katletti.
■ 14 A¤ustos 1997 - ‹RAN CEZAEVLER‹NDE 12 ÖLÜM; siyasi tutuklular›n bask› ve iﬂkenceye
karﬂ› baﬂlatt›klar› ölüm orucunda
12 siyasi tutuklu öldü.

■ 15 A¤ustos 1984 - PKK, Eruh
ve ﬁemdinli bask›nlar›yla silahl›
mücadeleye baﬂlad›.
■ 16 A¤ustos 1919 - Anadolu'nun
iﬂgaline karﬂ› direniﬂçi örgütlerin
delegelerinin kat›l›m› ile Alaﬂehir
Hareket-i Milliye ve Reddi-i ‹lhak
Büyük Kongresi topland›.
■ 24 A¤ustos 1949 - NATO Antlaﬂmas› yürürlü¤e girdi.
■ 30 A¤ustos 1993 - Devrimci
Sol Güçler Karadeniz'de "Çayda,
Tütünde, F›nd›kta Sömürüye Son"
kampanyas› baﬂlatt›.

1996 Ölüm Orucu ﬁehitleri an›ld›
"Tecrit Sürdükçe Direniﬂ Sürecek"

Beyinlerde sars›nt› yaratan, burjuva ideolojisini yere seren bir direniﬂti
1996 Ölüm Orucu. On y›l geçti aradan. Yürüttükleri mücadelenin yerindeli¤i ve zorlu¤u, bugün daha iyi
anlaﬂ›l›yor. Çünkü hapishanelerde
yine ölüme yatanlar var. 1996 zaferini
devrimci tutsaklara ve halka kazand›ran 12 ölüm orucu ve süresiz açl›k
grevi ﬂehidi, ölüm y›ldönümlerinde
çeﬂitli ﬂehirlerde yap›lan törenlerle
an›ld›lar.
*
‹zmir’de Bornova mezarl›¤›nda
ve Buca Kaynaklar mezarl›¤›nda düzenlenen törenlerde, Müjdat Yanat ve
Tahsin Y›lmaz nezdinde 12 ﬂehit an›ld›.
23 Temmuz’da HÖC, BDSP, DHP,
ÖMP, Partizan, ESP, Kald›raç, ‹C‹ taraf›ndan gerçekleﬂtirilen iki anmada
ilk tören Bornova mezarl›¤›nda bulunan Tahsin Y›lmaz mezar› baﬂ›nda düzenlendi. Önlerinde “'96 Süresiz Açl›k
Grevi ve Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür” slogan›n›n yaz›l› oldu¤u pankartla kortej oluﬂturan kitle, mezara
kadar sloganlarla yürüdü.
Mezar baﬂ›nda yap›lan konuﬂmalarda Tahsin Y›lmaz'›n ablas›, Tahsin'in son günlerini ve yaﬂam›n› anlatt›. Ortak metinin okunmas›n›n ard›ndan ise Buca Kaynaklar mezarl›¤›na

hareket edildi.
Burada jandarma ve sivil polislerin
engellemeleri aﬂ›larak Müjdat Yanat’›n mezar› baﬂ›na yüründü. Müjdat
Yanat'›n mücadelesinin anlat›lmas›n›n
ard›ndan marﬂlar eﬂli¤inde mezar karanfillerle donat›ld›.
A y n ›
mezarl›kta
bulunan

ya durarak onlar›n mücadelesini sürdürmeye söz verdiler.
*

Mersin TAYAD'l› Aileler ve
Berdan Kerimgiller'in ailesinin kat›l›m› ile 96 Ölüm Orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen A. Berdan Kerimgiller için
Tarsus'taki mezar› baﬂ›nda anma düzenlendi. 23 Temmuz’da Musalla Mahallesi'nde bir araya gelen TAYAD'l›lar, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› ve ellerinde k›z›l bayraklar› ile mezarl›¤a kadar yürüyüﬂ
yapt›lar. Mezar baﬂ›nda Arap geleneklerine uygun bahur yak›l›rken, anma
Berdan'›n mücadelesi ve kiﬂili¤inin
anlat›m›yla, onun sevdi¤i ﬂiirlerin
okunmas›yla sürdü. Daha sonra Berdan'›n ablas›, Küba'dan, Ernesto
CHE'nin mezar›ndan getirdi¤i topra¤›
Berdan'›n mezar›na serpti. Anmaya
ESP, TKP, Partizan okurlar› da kat›ld›lar.
*
Ba¤c›lar'da

1996 Ölüm Orucu
Direniﬂi'ne destek amac›yla yap›lan
bir gösteri s›ras›nda polis taraf›ndan
katledilen 17 yaﬂ›ndaki Levent Do¤an, ﬂehitli¤inin 10. y›l›nda Ba¤c›lar’daki mezar› baﬂ›nda an›ld›. 23
Temmuz’da yap›lan anmaya ailesi,
yoldaﬂlar› ve Karanfiller Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› kat›ld›.
*

Malatya’da

di¤er devrim
ﬂehitlerinin de mezarlar› ziyaret edilerek karanfiller b›rak›ld›.
‹zmir’de, ayr›ca Büyük Direniﬂ’e
destek açl›k grevinin sürdürüldü¤ü
Buca Forbest'te de Müjdat Yanat için
bir anma düzenlendi.
*

Uﬂak Gençlik Derne¤i üyeleri
23 Temmuz’da dernek binas›nda düzenledikleri törenle and›lar 1996
Ölüm Orucu ﬂehitlerini.
Genç yürekler, mücadele ö¤retmenlerinin, kendilerini mücadeleye
kazand›ran ﬂehitlerinin önünde sayg›50
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da 25 Temmuz’da
HÖC ve ESP taraf›ndan düzenlenen bir
eylemle 1996 Ölüm Orucu ﬂehitleri
an›ld›. Postanenin önünde toplanarak
ﬂehitlerin resimlerini taﬂ›yan HÖC ve
ESP ad›na yap›lan aç›klamada, 1996
ölüm orucu direniﬂi anlat›larak, bugün
de hapishanelerde tecritin a¤›rlaﬂt›r›larak sürdürüldü¤ü vurguland›. "'96
Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür",
"Tecrit Sürdükçe Direniﬂ Sürecek"
sloganlar›yla eylem sona erdirildi.

